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    បុពវាកថា 

            តាងន្មឲ្យន្យកោឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា ថនដបសកកម្មអាតដ់វនទីសទាកម្ុជា ដយើងខ្ុ ំសនូមថ្លែង
អំណ�គុណដ�់ម្ករុមជំនំុអាតដ់វនទីសទាទ្ងំអស់ ទ្ងំក្ុងនិងដម្រៅម្បដទស ថដ�រានជួយ�ឧបត្ថម្ភគាមំ្ទឲ្យ 
រានកា�ដរាះពុម្ដសៀវដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា ដ�ៀងរា�់ម្តីរាសកនលែងមកដនះ។ កា�គាមំ្ទដនះដធវាើឲ្យដសៀវដៅ 
ដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា កានថ់តដដើ�តួយ៉ា ងសំខានដ់ៅក្ុងកា�ជួយ�ម្ទម្ទងជី់វតិខាងម្ព�ឹងវញិ្ញា ណជាដ�ៀងរា�់ថ្ងៃ 
�បស់អស់ដលាកអ្កបងប្នូន�មួជំដនឿម្គបគ្់ា។       
     ន្យកោឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាកស៏នូមថ្លែងអំណ�គុណដ�់ដលាកម្គរូគង្វា � អ្កោមំ្ករុមជំនំុ ដលាក  
ម្គរូ អ្កម្គរូម្គប�់នូបថដ�រានស្មម័ម្គចិត្ត ដឹកន្សំម្មបសម្មរួ� និងបដម្ងៀនថ្ាកដ់មដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាដៅតាម
តំបននី់មយួៗ ទនូទ្ងំម្បដទស។ 
         ជាមយួគ្ាដនះ ន្យកោឋា នមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា សនូមដ�ើកទឹកចិត្តដ�់ម្ករុមជំនំុអាតដ់វនទីសទាទ្ងំអស់ 
ឲ្យបថន្ថមកា�ចាបអ់ា�ម្មណ៍ និងជួយ�ដម្ជាមថម្ជងបងប្នូន�មួជំដនឿ�បស់ដយើង ឲ្យកានថ់តភ្្ក�់ឭកដ�ើង ក្ុង 
កា�អធិស្ឋា ន និងសិកសាម្ពះបនទានូ�ម្ពះជាមយួគ្ា។ 
      ម្បសិនដបើអស់ដលាកអ្ក បងប្នូន ដលាកម្គរូ អ្កម្គរូ រានមតិដយប�់ ឬសំណួ�ដ្សេងៗ សនូម
ស�ដស�ដ្្ើមកកានន់្យកោឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា តាម�យៈដលាកម្គរូគង្វា � ម្បចាតំំបន ់ឬកដ៏្្ើមកកាន់
អាសយោឋា នខាងដម្កាមដនះ៖
 ដលាកម្គរូគង្វា � ដស្ម សុវណ្ណ នី (ម្បធានន្យកោឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា) 
 ម្បអបសំ់បុម្តដ�ខ ៤៨៨ ភ្ដំពញ 
 ឬដ្្ើមកកានអ់ាសយោឋា នអុីថម�៖ ssaum@cam.adventist.asia 
 ឬទនូ�សម័ពទាទ្កទ់ងផ្ទា �់ មកកានដ់�ខ ០១១ ៩១៨ ២៥៧/០១0 ៥៧ ៥៣ ៨៧/ 
            ០៩៧ ៦៥ ៥៥ ៨២៥ ដៅដ�ៀងរា�់ដរា៉ា ងដធវាើកា�។
 
       ចំដោះបងប្នូនថដ�រានបំណងទ្ញយកដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាដនះឬឯកស្�ដ្សេងៗសនូមចនូ�ដៅ 
កានដ់គហទំពម័�៖ www.camadventist.org
      ដយើងខ្ុ ំសនូមអធិស្ឋា ន ឲ្យអស់ដលាកអ្កបងប្នូន�មួជំដនឿទ្ងំអស់រានម្បរុងដម្បៀបសពវាម្គបនឹ់ង
ទទួ�ម្ពះបនទានូ� និងសិកសាពិចា�ណាខម្ពះគម្�ីជាដ�ៀងរា�់ថ្ងៃ ជាពិដសស សនូមអនុវត្តដគា�កា� ៧៧៧ 
គឺសនូមចនូ��មួអធិស្ឋា នជាមយួម្ករុមជំនំុដសដវនដដយអាតដ់វនទីសទាទនូទ្ងំពិភពដលាក ៧ថ្ងៃក្ុងមយួសរា្ត ហ៍ 
ដៅដរា៉ា ង ៧ម្ពឹក ឬ៧លាងៃ ច ដដើម្ឲី្យរានចដម្មើន�នូតលាស់ ក្ុងម្ពះគុណថនម្ពះអរាចា ស់ដយស៊នូវម្គីសទា ថន 
ដយើងរា�់គ្ា។

    សនូមម្ពះជារាចា ស់ម្បទ្នព�តាម�យៈដសៀវដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាដនះ។ អាថម៉ាន។ 

                   ន្យកោឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា



    រាតិកា
 

     ចំណងដជើងដមដ�ៀន    កា�ប�ដិច្ទ    ទំពម័�
១. ដសចក្តីដ្្តើមថនកណ្ឌ គម្�ីដចាទិយកថា     ២៥ កញ្ញា  -១ តុលា   ១  
២. ដមដ�ៀនម្បវត្តិស្សស្តមកពីដលាកម៉ានូដស                             ២ -៨ តុលា  ៩
៣. ដសចក្តីសញ្ញា ថដ�បន្តជាដ�ៀង�ហនូត    ៩ -១៥ តុលា     ១៧
៤. ម្តរូវដអាយម្សឡាញ់ម្ពះអរាចា ស់ជាម្ពះថនឯង   ១៦ -២២ តុលា   ២៥
៥. ស្សនដ៍ថទថដ��ស់ដៅក្ុងម្ករុង�បស់ឯង   ២៣ -២៩ តុលា   ៣៣
៦. ដតើស្សនឯ៍ណាថដ�ទទួ�រានព�ដនូចជាស្សនអ៍ុីម្ស្ថអ�ដន្ះ? ៣០ តុលា -៥ វចិ្ិកា  ៤១
៧. បញញាត្តិ និងម្ពះគុណ     ៦ - ១២ វចិ្ិកា   ៤៩
៨. កា�ដម្ជើសដ� ើសយកខាងឯជីវតិ    ១៣ -១៩ វចិ្ិកា     ៥៧
៩. ចនូ�ម្ត�បម់កឯម្ពះអរាចា ស់វញិ     ២០ -២៦ វចិ្ិកា                 ៦៥
១០. ចនូ�នឹកចា ំកំុដអាយដភលែចដ�ើយ    ២៧ វចិ្ិកា - ៣ ធ្នូ                    ៧៣
១១. បទគម្�ីដចាទិយកថាដៅក្ុងសំដណ�ដម្កាយៗមកដទៀត ៤ - ១០ ធ្នូ      ៨១
១២. កណ្ឌ គម្�ីដចាទិយកថាដៅក្ុងគម្�ីសញ្ញា ្្មី   ១១ - ១៧ ធ្នូ    ៨៩
១៣.កា�សម្រាក ដៅក្ុងដសចក្ីសនយា�បស់ម្ពះដយស៊នូវ ១៨-២៤ កញ្ញា   ៩៧
១៤. អំណានសម្រាបដ់�ើកម្រាកដ់ង្វា យ                        (សបបាតហ៍ទី២៧-៣៩)១០៥-១១៧

កំណតច់ំណាំ៖

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

ដរាះពុម្្សាយជាដខម�ភ្ស្ដោយន្យកោឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាថនដបសកកម្មអាតដ់វនទីសទាកម្ុជា 
ដម្កាមកា�ឧបត្ថម្ភពីម្ករុមជំនំុថនសហដបសកកម្មរា៉ា សីុហវាិក និងស្្ថ បម័នអាតដ់វនទីសទា អាសីុថប៉ាកអាដគ្យ ៍
ថដ�ដៅកាតថ់ា ដអ ដអស ដអ ភ ី(ASAP)។ ដគហទំពម័�៖ www.khmeradventist.net/voicelove.us

សរាសភ្ពអ្កដ�ៀបចំដសៀវដៅសបបាតហ៍ស្នូ�

បកថម្បដោយ៖ ដលាកម្គរូ ញាន ចំដ� ើន
ថកសម្មរួ�ដោយ៖ ដលាកម្គរូ ដពម្ជ សុដ្ង 
ជំនួយកា�អក្ខរាវ�ិុទធាដោយ៖ អ្កម្គរូ ប៉ាម ចនធាី
�ចន្ម្កប និងដ�ដៅដោយ៖ ដលាកថស គឹមដសង និង ដលាក្ន ថកវស្ង
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 ដសៀវដៅមគ្ដទសកសិ៍កសាម្ពះគម្�ីដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា សំរាបម់នុសសេចាស់ដនះ ម្តរូវរានដ�ៀបចំ 
ដ�ើង ដោយកា�យិ�ម័យមគ្ដទសកសិ៍កសាម្ពះគម្�ី សំរាបម់នុសសេចាស់�បស់ស្្ថ បម័នម្ពះវហិា�ដសដវនដដយ៍
អាតដ់វនទីសទាកំពនូ� (ពិភពដលាក)។ កា�ដ�ៀបចំដសៀវដៅមគ្ដទសកដ៍នះ ស្ថិតដៅដម្កាមកា�ដឹកន្ទំនូដៅ 
�បស់គណៈករា្ម ធិកា�ដរាះពុម្្សាយដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា ថដ�សរាជិកថនគណៈករា្ម ធិកា�ដនះ បដម្មើជា
អ្កម្បឹកសាដយប�់ថនកា�ពិនិត្យ ថកសម្មរួ�។ ដសៀវដៅមគ្ដទសកថ៍ដ�រានដរាះពុម្ដនះ ឆលែុះបញ្ចា ំង
កា�្្ត�់ដយប�់�បស់គណៈករា្ម ធិកា�ថនកា�វាយតថមលែជាស្ក� និងរានឯកភ្ពពីគណៈករា្ម ធិកា�
្សេពវា្សាយ ដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា ដហតុដនូដច្ះដសៀវដៅដនះ មនិឆលែុះបញ្ចា ំងពីគំនិត ឬ ទសសេនៈ�បស់អ្កនិពនធា 
ថតរ្ាកឯ់ង (ឬដម្ចើនន្ក)់ ដន្ះដ�ើយ។ 

កម្មវធិីដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាសដង្ខបតាមវទិ្ុយសំដ�ងដមម្តីភ្ព 
 សម្រាបប់ងប្នូនដៅម្បដទសកម្ុជា សនូមអដញជ ើញស្្ត បក់ម្មវធិីដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាសដង្ខបតាមវទិ្ុយ

សំដ�ងដមម្តីភ្ព ដ�ៀងរា�់ថ្ងៃម្ពហស្តិ៍ ១ថ្ងៃពី�ដ�ើក ម្ពឹកពីដរា៉ា ង ៦៖០០ ដ�់ដរា៉ា ង ៦៖៣០ន្ទី  
លាងៃ ចដរា៉ា ង ៨៖០០ ដ�់ដរា៉ា ង ៨៖៣០ន្ទី  តាម��កធាតុអាកាសខលែី Short Wave (SW) 15 150 KHZ 
កំពស់១៩ម។ ដលាកអ្កកអ៏ាចស្្ត បក់ម្មវធិីដ្សេងៗដទៀត ជាដំណឹង�្ថនដសចក្តីសដសង្្ះ ជាដ�ៀងរា�់ថ្ងៃ  
ដទៀត្ង តាមដព�ដវលាខាងដ�ើ។

 សនូមស្្ត បត់ាមម្បពម័នធាអុិនដធើ�ណិត ដៅដ�ើដគហទំពម័�៖    www.awr.org/program/khmsk 
សនូម ចុចដ�ើ�នូប  ឬដ�ើដសចក្តីអដញជ ើញ ដលាកអ្កនឹងចនូ�ដៅកានក់ម្មវធិីវទិ្ុយសំដ�ងដមម្តី ភ្ពដៅ AWR 
វទិ្ុយអាតដ់វនទីសទាពិភពដលាកទ្ងំម្សរុង។ សនូមម្ពះម្បទ្នព�! 



ដំដណើ �ដ�ឿងគឺយ៉ា ងដនូដច្ះ៖ ក្ុង�ជជកា�ដស្តចយ៉ានូដសៀសដស្យរាជ្យក្ុងទីម្ករុងដយ�នូស្�ិម (ឆ្្៦ំ៤០ 
ដ�់ ៦០៩មុនម្គិស្តសករាជ) ម្បថហ�ជារានមនុសសេរ្ាកថ់ដ�ដធវាើកា�ដៅក្ុងម្ពះវហិា�រាន�កដ�ើញ
សំដៅចមលែងថនកណ្ឌ គម្�ីមយួ ដហើយដគករ៏ានអានថាវា យដស្តចយ៉ានូដសៀសជាទីសណា្ត ប។់ «កា� ដស្តច 
ម្ទង ់រាន ឮ អស់ ទ្ងំ ម្ពះបនទានូ� ក្ុង គម្�ី ម្កឹត្យវនិម័យ ដន្ះ ដន្ះ ម្ទង ់ក ៏ថហក ម្ពះពសស្ត» (ពងសាវតា�កសេម្តទី២ 
២២៖១១)។ ដហតុអវាី? ពីដម្ោះម្ទងទ់ទួ�ស្្�់ថា ម្ទង ់និងរាសស្ត�បស់ម្ពះអង្មនិរានស្្ត បប់ង្្បត់ាម
អវាីថដ�រានកតម់្តាទុកក្ុងកណ្ឌ គម្�ីដនះដទ។ 

បន្ទា បម់ក ដស្តចយ៉ានូដសៀសរានចាបដ់្្តើមកំថណទម្មងដ់ធ៏ំមយួដោយពឹងថ្្កដ�ើគម្�ីថនដសចក្តីសញ្ញា
ដន្ះឯង (ពងសាវតា�កសេម្តទី២ ២៣៖៣)។ 

ដតើជាកណ្ឌ គម្�ីអវាីដៅរានជារានឥទធាិព�ដ�ើដស្តច និងម្បជារាសស្ត�បស់ម្ពះអង្យ៉ា ងដនះ? ដន្ះគឺជា 
កណ្ឌ គម្�ីដចាទិយកថា ថដ�ដយើងនឹងសិកសាសម្រាបម់្តីរាសដនះឯង។ 

ដចាទិយកថា គឺជាកណ្ឌ គម្�ីទីម្រា ំនិងចុងដម្កាយពីកណ្ឌ គម្�ីទ្ងំម្រា�ំបស់ដលាកម៉ានូដស។ ោក្យថា 
«ដចាទិយកថា» មកពីោក្យឡាតាងំ deuteronomium ថដ�រាននម័យថា ទុតិយកថា ឬចបាបទី់ពី�។ កណ្ឌ
គម្�ីដនះអាចម្តរូវរានសដង្ខបដនូចខាងដម្កាម៖

ដម្កាយពីរានចាកដចញពីម្សរុកដអសីុពទា និងរានទទួ�ដសចក្តីសញ្ញា ជាមយួម្ពះអរាចា ស់ដៅភ្សីុំណាយ 
�ចួមក ស្សនអ៍ុីម្ស្ថអ�មនិរានចនូ�ដៅក្ុងម្សរុកកាណានភ្លែ មដទ ពួកដគថប�ជា�ស់ដៅក្ុងវា��ដហា-
ឋានអស់៤០ឆ្្ដំៅវញិ។ ដៅដព�ថដ�្ុត៤០ឆ្្ ំដហើយពួកស្សនដ៍ហដម្ពើ�ដ�ៀបនឹងបម្មរុងឆលែងទដនលែចនូ�
ដៅកានទឹ់កដីសនយា ដលាកម៉ានូដសករ៏ាននិយយដៅកានព់ួកដគជាបន្តបន្ទា ប។់ ខលែឹមស្�ថនដសចក្តីអធិបបាយ 
�បស់ ដលាក ដន្ះគឺ៖ អ្ករា�់គ្ាបម្មរុងនឹងឆលែងចនូ�ដៅកានទ់ឹកដីសនយាដហើយ។ ទីបំ្ុត សនូមកំុដភលែចអវាីថដ�
ម្ពះអរាចា ស់រានដធវាើសម្រាបអ់្ករា�់គ្ា ដហើយកុំដភលែចននូវអវាីថដ�ម្ទងស់នូមពីអ្ករា�់គ្ាឥ�នូវដនះ គឺម្តរូវម្ស-
ឡាញ់ម្ទងឲ់្យអស់ពីចិត្ត អស់ពីម្ព�ឹង និងម្តរូវបង្ហា ញដសចក្តីម្សឡាញ់ដន្ះតាម�យៈកា�ស្្ត បប់ង្្បត់ាម
អស់ទ្ងំបញញាត្តិ�បស់ម្ពះអង្ ដន្ះដហើយគឺជាកា�អនុវត្តតាមដសចក្តីសញ្ញា ។ ពិតណាស់ ោក្យដពចនទ៍្ងំ

កណ្ឌ គម្តីរ
ចោទិយកថា

គឺជា
គម្តីរ
នន

ចេចក្តីេញ្ញា



ដនះមនិថមនជាសម្តដីដើមថដ�ដលាកម៉ានូដសរានម្បស្សនដ៍�ើយ។ ប៉ាុថន្ត ោក្យដពចនទ៍្ងំដនះកម៏និ ខុស 
ថដ� ពីដម្ោះោក្យទ្ងំដនះបង្ហា ញម្រាបដ់យើងអំពីស្�ដសំ៏ខាន�់បស់កណ្ឌ គម្�ីដចាទិយកថា៖ ចនូ�នឹកចា ំ
ពីដសចក្តីសញ្ញា ។
       ដលាកម៉ានូដសចងឲ់្យបណា្ត ជនយ�់ថា ដសចក្តីសញ្ញា ជាមយួនឹងម្ពះគឺសំខានខ់ាលែ ងំណាស់។ ដរា៉ាលែ ះ-  
ដហើយរានជាដលាកម៉ានូដសម្រាបព់ួកដគអំពីបញញាត្តិ១០ម្បកា�ម្តងដទៀត។ បញញាត្តិ១០ម្បកា�បង្ហា ញម្រាបអ់ំពី
អវាីៗម្គបយ់៉ា ងថដ�បណា្ត ជនជំោកម់្ពះដៅក្ុងដសចក្តីសញ្ញា ។ ដំបនូងដ�ើយ ម្ពះរានតាងំដសចក្តីសញ្ញា
ដនះជាមយួនឹងបុពវាបុ�ស�បស់ពួកដគ។ ឥ�នូវដនះ ម្ពះអរាចា ស់ករ៏ានតាងំដសចក្តីសញ្ញា ដថដ�ដនះជាមយួ
នឹងពួកដគម្តងវញិ។ ដ�ើកដនះ ម្ពះអរាចា ស់រានតាងំដសចក្តីសញ្ញា ដនះជាមយួនឹងស្សនអ៍ុីម្ស្ថអ�។ 
ម្ទងរ់ានតាងំដសចក្តីសញ្ញា ដនះជាមយួពួកដគភ្លែ មៗដៅម្តងម់្ពំថដនថនទឹកដីថដ�ម្ទងរ់ានសនយានឹង
ពួកដគថតម្តង។ ដយើងរា�់គ្ាកក៏ំពុងឈ�ដៅម្តងម់្ពំថដនថនទឹកដីសនយាថដ�។ ទឹកដីសនយាដន្ះគឺជា ស្្ថ ន 
សួគ។៌ ដតើដយើងអាចអាចដ�ៀនអវាីរានខលែះពីបទពិដស្ធន�៍បស់ស្សនអ៍ុីម្ស្ថអ�ថដ�អាចជួយ�ដយើងន្
ដព�ឥ�នូវដនះ?
       ចំណងដជើងថនមគ្ុដទទាសកសិ៍កសាសបបាតហ៍ស្នូ�ម្បចាមំ្តីរាសដនះគឺ «កណ្ឌ គម្�ីដចាទិយកថា គឺជា
ដសចក្តីពិតថដ�ដយើងម្តរូវកា�បំ្ុតសម្រាបជំ់ន្ន�់បស់ដយើង»។ ចំណងដជើងមយួដទៀតថនដសចក្តីពិតថដ�
ដយើងម្តរូវកា�បំ្ុតថដ�ដន្ះគឺ «ដសចក្តី ពិត បចចាុប្ន្»។ ម្តីរាសដនះ ដយើងនឹងម្កដ�កដមើ�ស្�ថនដសចក្តី
ពិតបចចាុប្ន្ក្ុងកណ្ឌ គម្�ីដចាទិយកថា។ ដយើង 
នឹងដ�ើញដមដ�ៀនសំខាន់ៗ ថដ�ស្�ទ្ងំដនះអាច
បដម្ងៀនដ�់ដយើងរា�់គ្ា។ 
       ដយើងនឹងសិកសាកណ្ឌ គម្�ីដចាទិយកថា ដោយ
កា�ម្កដ�កដមើ�ម្បធានបទដ្សេងៗដៅក្ុងកណ្ឌ
គម្�ីដនះ។ ម្បធានបទខលែះ�មួរាន៖ ១) ដសចក្តី - 
សញ្ញា ដដ៏ៅអស់ក�្ជានិចចា ២) ម្កឹត្យវនិម័យ និង 
ដសចក្តីដមតា្ត  និង ៣) កា�ម្សឡាញ់ម្ពះជារាចា ស់ និងអ្កជិតខាង។ ថដ�សំខានជ់ាងដគបង្ស់ដន្ះគឺ ដយើង
នឹងម្កដ�កដមើ�អំពី�ដបៀបថដ�កណ្ឌ គម្�ីដចាទិយកថាបង្ហា ញម្រាបអ់ំពីដសចក្តីម្សឡាញ់�បស់ម្ពះដ�់
ដយើងរា�់គ្ា។ ដសចក្តីម្សឡាញ់ដនះម្តរូវរានបង្ហា ញម្រាបដ់យើងតាម�ដបៀបដអ៏ស្ចា �្យក្ុងដសចក្តីសុគត 
�បស់ម្ពះដយស៊នូវសម្រាបដ់យើងរា�់គ្ាដៅដ�ើដឈើឆ្កា ង និងកា�រានម្ពះជន្ម�ស់ដ�ើងវញិ�បស់ម្ពះអង្។ 
       ពិតថមនដហើយ គរាលែ តគ្ា�វាងពួកជំនំុជំន្នវ់ា��ដហាឋាននិងពួកជំនំុសមម័យបចចាុប្ន្រាន�យៈរាបោ់ន ់ 
ឆ្្ដំៅដហើយ។ ប៉ាុថន្តម្បថហ�ជាដយើងរា�់គ្ា និងពួកអុីម្ស្ថអ�មនិសនូវជាខុសគ្ាដពកដទ។ ដលាកម៉ានូដស
រានរានម្បស្សនផ៍្្ត ដំ្្ើយ៉ា ងដម្ចើនដ�់ស្សនអ៍ុីម្ស្ថអ� ដហើយករ៏ាននម័យសម្រាបដ់យើងរា�់គ្ាថដ�
ជាពួកជំនំុសមម័យសពវាថ្ងៃដនះថដ�។ ឧទ្ហ�ណ៍៖ «អញ រាន បដម្ងៀន ចបាប ់ដហើយ នឹង បញញាត្តិ ដ�់ ឯង រា�់ គ្ា 
តាម ថដ� ម្ពះដយហនូវា៉ា  ជា ម្ពះ ថន អញ រាន បង្្ប ់មក ដដើម្ ីឲ្យ ឯង រាន ម្បម្ពឹត្ត តាម ដៅ ក្ុង ម្សរុក ថដ� ឯង ម្តរូវ 
ចនូ� ដៅ ទទួ� យក ដនូដច្ះ ចនូ� ឲ្យ ឯង រា�់ គ្ា កាន ់ដហើយ ម្បម្ពឹត្ត តាម ចុះ ដ្តិ ដនះ នឹង រាន ជា ម្រាជ្ា ដហើយ ជា 
ដយប�់ ដ�់ ឯង រា�់ គ្ា ដៅ ថភ្ក ថន អស់ ទ្ងំ ស្សន ៍ថដ� នឹង ឮ ថ្លែង ពី បញញាត្តិ ចបាប ់ទ្ងំ ប៉ាុន្្ម ន ដនះ ដហើយ 
ដគ នឹង និយយ ថា ម្រាកដ ជា ស្សន ៍ដនះ រាន ម្រាជ្ា និង ដយប�់ ពិត» (ដចាទិយកថា ៤៖៥, ៦)។  
       ដតើដលាកអ្កដ�ើញដទឬថា ម្កឹត្យវនិម័យមនិរានបង្ហា ញថា ស្សនអ៍ុីម្ស្ថអ�គឺជាមនុសសេឆ្លែ ត និង  
ម្រាជ្ា ដទ ដន្ះ? ម្បសិនដបើដយើងមនិដគា�ពតាមម្កឹត្យវនិម័យ ដតើរានម្បដយជនអ៍វាីថដ�ដយើងរានវាដន្ះ? 
ដហតុដន្ះ ម្កឹត្យវនិម័យថដ�ម្ពះជារាចា ស់ម្បទ្នដ�់អុីម្ស្ថអ�ពំុរានបង្ហា ញថា អុីម្ស្ថអ�រាន ម្រាជ្ា 
ដ�ើយ។ ម្រាជ្ាដកើតដចញពីកា�ស្្ត បប់ង្្បត់ាមម្កឹត្យវនិម័យទ្ងំដនះវញិដទដតើ។ ដយើងនឹងដ�ៀនរានដមដ�ៀន
សំខាន់ៗ មយួចំនួនដចញពីកណ្ឌ គម្�ីដចាទិយកថាដនះយ៉ា ងម្រាកដជាមនិខាន។

ដយើងនឹងម្កដ�កដមើ�អំពី�ដបៀបថដ�កណ្ឌ គម្�ីដចាទិ-  
យកថាបង្ហា ញម្រាបអ់ំពីដសចក្តីម្សឡាញ់�បស់ម្ពះដ�់
ដយើងរា�់គ្ា។ ដសចក្តីម្សឡាញ់ដនះម្តរូវរានបង្ហា ញម្រាប់
ដយើងតាម�ដបៀបដអ៏ស្ចា �្យក្ុងដសចក្តីសុគត �បស់ម្ពះ-
ដយស៊នូវសម្រាបដ់យើងរា�់គ្ាដៅដ�ើដឈើឆ្កា ង និងកា�
រានម្ពះជន្ម�ស់ដ�ើងវញិ�បស់ម្ពះអង្។ 



មតិស្្ថ បន្សម្រាបក់ា�សិកសា 
ដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា

ដសៀវដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា គឺជាមគ្ដទសកស៍ម្រាបសិ់កសាម្ពះគម្�ី  ទនូទ្ងំស្ក�ដលាក �បស់ម្ករុម
ជំនំុដសដវនដដយអាតដ់វនទីសទា។  ដសៀវដៅដនះរានកា�ដ�ៀប ដ�ៀងនិងដម្ជើសដ� ើសដោយម្បរុងម្បយម័ត្ជាទី
បំ្ុតដៅដ�ើអត្ថនម័យ និងខលែឹមស្�ថដ�ទ្កទ់ងដៅនឹងម្ពះគម្�ីប�សុិទធា។ ដសៀវដៅតនូចដនះអាច ជា ជំនួយ 
ដ�់អ្កអាន ឲ្យ យ�់   ចបាស់ពីម្ពះគម្�ី ដហើយទ្មទ្�ឲ្យអ្កអានដមើ�ម្ពះគម្�ី ដោយហ្មតច់ត ់និងខាជ ប ់
ខជួន្ង។ ដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា ដម្បៀបដនូចជាអាហា�ម្បចាថំ្ងៃ សម្រាបក់ា�ចដម្មើន�នូតលាស់ ខាង ម្ព�ឹង 
វញិ្ញា ណ�បស់ដលាកអ្ក។

មតិខលែះៗដដើម្ឲី្យដលាកអ្កទទួ�្�ជាអតិប�រា ពីដសៀវដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាដនះ៖

១- ថ��ក�កដព�សម្រាបអ់ានដសៀវដៅដនះដ�ៀងរា�់ថ្ងៃកំុបីអាកខ់ាន ដនូចដយើងពិស្រាយ 
 មនិថដ�ខានដនូដច្ាះថដ�។ សនូមអធិស្ឋា នរា�់ដព�ចាបដ់្្តើមនិងដព�បញចាបក់ា�សិកសា។
២-  ដបើសិនជាអាច ដៅ�ដសៀ�ថ្ងៃប�សុិទធាគួ�អានដមដ�ៀនដពញមយួសរា្ត ហ៍ថតម្តង �ចួសឹមអាន  

 តាមថ្ងៃនីមយួៗដោយដធវាើកា�វភិ្គ្ង។
៣- ដព�ណាអានសនូមនឹកដៅដ�់ (១) ចំណងដជើងដសៀវដៅទ្ងំមនូ� (២) ចំណងដជើងជំពនូក  

 និង (៣)  ចំណងដជើងម្បចាថំ្ងៃ �ចួសនូមកតម់្តាចដមលែើយដៅនឹងសំណួ�ម្បសិនដបើរាន។  
 ដៅដព�អានចប ់សនូមពយាយមដឆលែើយដៅនឹងសំណួ�ដៅថ្ងៃសុម្ក។

៤-  សនូមអានខចងចាដំៅមុនដព�សិកសាដមដ�ៀនជាដ�ៀងរា�់ថ្ងៃ។ ដធវាើថបបដនះដលាកអ្កនឹងអាច 
 ចាគំម្�ីមយួខក្ុងមយួសរា្ត ហ៍។

៥-  ដៅថ្ងៃប�សុិទធា (ថ្ងៃដៅ�)៍ គឺជាដព�ថដ�ដយើងពិភ្កសា ចនូ��មួថចកចាយ  ពីចំដណះដឹង ថដ�  
 ដយើងរានសនសេមំ្រាមំយួថ្ងៃមកដហើយ។ សនូមកតច់ំណាំថាដៅថ្ងៃប�សុិទធាគឺជាដព�ពិភ្កសា  
 (ភ្គដម្ចើនរាន�យៈ ដព� ៤៥-៦០ន្ទី) ដនូដច្ះ ដព�ដវលាដនះមនិថមនជាដព�ថដ�អ្ក 
 ដឹកន្ថ្ំាកដ់មដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធា  បដម្ងៀនថតឯងដ�ើយ ដហើយដព�ដន្ះកម៏និថមនជាដព�

 
 អធិបបាយថដ� ្ទាុយដៅវញិ គឺជាដព�ថដ� សរាជិកចនូ��មួទ្ងំអស់ អាចបដញចា ញដយប�់  
 និងថចកចាយកា�យ�់ដឹង តាម�យៈកា�សិកសាដៅក្ុងសរា្ត ហ៍ដន្ះ។ ដបើដធវាើដនូដច្ះដន្ះដយើង  
 នឹងរានអំណ� ម្ពមទ្ងំរានម្ពះព�ថនកា�យ�់ដឹងអំពីម្ពះបនទានូ�ម្ទង។់ ដៅដព�ថដ� ដព�  
 ដវលាដចះ ថតកនលែងហួសដៅ ដលាកអ្កនឹងរានដ�ៀនម្ពះគម្�ីចបទ់្ងំមនូ�ដោយមនិដឹងខលែួន។

សនូមម្ពះជារាចា ស់ម្បទ្នម្ពះព�ដប៏�បិនូ�ដ�់បងប្នូនទ្ងំអស់គ្ា!

 គណៈកម្មកា�ដ�ៀបចំដសៀវដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិទធាជាភ្ស្ថខ្ម�



តគតីស្ទា នកិច្ច និងការបរោិ្ច គតទព្យេម្បត្ិថាវា យតពរះ
គ រ្ីស្ទា នកិច្្ច ឺជារប�ៀ�រស់បៅរ�ស់មនុស្សដែលទទួលប�ឿគ្រះបេសូ៊វគ្រីសទាថាជា

គ្រះអម្្ច ស់សុខចិត្តបែើរតាមគ្រះអង្គនិងប្វើជាភ្នា ក់ងាររ�ស់គ្រះអង្គ
កនាុងការចាត់ដចងកិច្ចការនិងគទ្្យសម្បត្តិរ�ស់គ្រះអង្គបៅបលើដែនែរីបនរះ។

ដលាកដម្សៀន ដម្សៀ និងអ្កន្ងយួនមយួគា ជាប្តី-
ម្បពនធានឹងគ្ាថដ�រានកនូនបីន្ក។់ ម្បពនធាដជឿដ�ើ 
ម្ពះដយស៊នូវមុន។ ដម្កាយពីម្ពះរានជួយ�សដសង្្ះ
កនូនម្សីពីដម្គាះថ្ាកច់រាច� ប្តីករ៏ានដជឿម្ពះដយស៊នូវ 
ថដ�។ ទ្ងំពី�ន្កក់ម៏្សរុះម្សរួ�គ្ាក្ុងកា��កសាថ្ងៃ 
ប�សុិទធានិងថាវា យដង្វា យ១០ហនូត១ដ�់ម្ពះ។ 
ដលាកដម្សៀនដម្សៀដជឿថា ម្ពះជារាចា ស់ម្ទងម់្ជាប
ពីអវាីៗទ្ងំអស់ថដ�ម្ទងនឹ់ងម្បទ្នដ�់ដលាក។ 
ដោយស្�ភ្ពដស្្ម ះម្តង�់បស់ពួកគាត ់ម្ពះរាន 
ម្បទ្នព�ដ�់ម្គរួស្��បស់ពួកគាតយ់៉ា ងដម្ចើន។

ដលាកឈនូកប៊និ ម្ករុមជំនំុដៅដខត្តតាថកវ៖ «ខំុ្សនូម

ដ�ើកទកឹចតិ្តដ�់ម្ករុមជំនំុទ្ងំអស់ឲ្យដស្្ម ះម្តង់

ចំដោះម្ពះតាម�យៈម្រាកដ់ង្វា យ។ កំុ�ងច់ាទំ្�់

ថតរានអា�ម្មណ៍ចងថ់ាវា យដទើបថាវា យដន្ះដ�ើយ។ 

ដោយស្�ខ្ុ ំរានយកឈះ្ដ�ើដសចក្ត�ី្ងួ ម្ពះ

រានម្បទ្នម្ពះព�ម្ត�បម់កខ្ុ ំវញិ។ ចនូ�ទពីងឹដ�ើ  

ម្ពះ ម្ទងន់ងឹជួយ�ដលាកអ្កឲ្យឈះ្ដ�ើដសចក្ត-ី

�្ងួរាន។ ខ្ុ ំសនូមអ�គុណដ�់ម្ពះអង្ថដ�

ម្ទងរ់ានម្បទ្នព�ដ�់�នូបខ្ុ ំ»។

ដលាកម្ពំ សុវណ្ណ

ដលាកម្ពំ សុវណ្ណ  វ ម័យ៣០ឆ្្ ំម្ករុមជំនំុ ដៅ រាជ -
ធានីភ្ដំពញ ដជឿថា អវាីៗទ្ងំអស់សុទធាថតជា �បស់ 
្ងម្ពះ ឯមនុសសេវញិដម្បៀបដនូចជាចំហាយទឹក
ថដ�រានថតមយួថភលែត�ចួរាតដ់ៅវញិ។ ដលាក
ដស្្ម ះម្តងច់ំដោះម្ពះជារាចា ស់តាម�យៈកា��កសា
ថ្ងៃប�សុិទធា និងកា�ថាវា យដង្វា យ១០ហនូត១ និង 
ដង្វា យសទ្ធា ។ ជា�ទធា្� ម្ពះជារាចា ស់រាន
និងកំពុងម្បទ្នព�ដ�់ដលាក និងម្ករុម ម្គរួស្� 
ជា ប�បិនូ�។

ម្ករុមម្គរួស្�ដលាកដម្សៀនដម្សៀ ដៅភ្ដំពញ

ដលាកឈនូកប៊និ



1 

សេ�ចក្តីី�សេ�ី�មនៃ�ក្តីណ្ឌឌ គមី�រសេ�ទិិយក្តីថា

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅអំសាយ ១៤៖១២-១៤; សៅល្ងាកុបបតិិ្តិ ៣៖១-៧;អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅអំសាយ ១៤៖១២-១៤; សៅល្ងាកុបបតិិ្តិ ៣៖១-៧;  
សៅល្ងាកុបបតិិ្តិ ១២៖១-៣; និកខម្ពីន� ១៩៖៤-៨។សៅល្ងាកុបបតិិ្តិ ១២៖១-៣; និកខម្ពីន� ១៩៖៤-៨។

�ចងចាំ�៖ «ខែត្តិ អំំក ណា ខែ�ល គ្មាា ន សៅសុចកីិ ព្រះសុឡាញ់់ សៅ�ះ ម្ពីនិ សាា ល់ ព្រះ�ះ វិញិ់ �ី សៅព្រះ�ះ ព្រះ�ះ ព្រះទ្ធង ់ជា សៅសុចកីិ  �ចងចាំ�៖ «ខែត្តិ អំំក ណា ខែ�ល គ្មាា ន សៅសុចកីិ ព្រះសុឡាញ់់ សៅ�ះ ម្ពីនិ សាា ល់ ព្រះ�ះ វិញិ់ �ី សៅព្រះ�ះ ព្រះ�ះ ព្រះទ្ធង ់ជា សៅសុចកីិ  
ព្រះសុឡាញ់់ សៅ�ះ ឯង» (យូ�ហានទ្ធី១ ៤៖៨)។ព្រះសុឡាញ់់ សៅ�ះ ឯង» (យូ�ហានទ្ធី១ ៤៖៨)។

 សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជាកណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយកថាព្រះត្តិូវិប្ដានសុរិសៅសុរិសៅ�ើង? រិបស់ុទាំ�ងអំស់ុខែ�ល�ន
ជីីវិតិ្តិរិស់ុសៅ�សៅលើខែ�ន�ី�នសៅហ៍តុ្តិ�លរិបស់ុវា។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្ដានសុរិសៅសុរិកណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅនះសៅ�ើង សុព្រះ�ប ់
សៅហ៍តុ្តិ�ល��៏ិសៅសុសុម្ពីយួ។ សៅ�សៅ�លខែ�លសៅយើងយល់អំ��ីសៅហ៍តុ្តិ�លខែ�លកណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅនះព្រះតូ្តិវិប្ដានសុរិសៅសុរិ 
សៅ�ើង សៅ�ះសៅយើងនឹងយល់អំ��ីកណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅនះ និងសៅគ្មាលប�ណ្ឌងរិបស់ុវាកានខ់ែត្តិព្រះបសៅសុើរិសៅ�ើង�ងខែ�រិ។
 �នសៅរិឿងរូ៉ាវិជាសៅព្រះចើនប្ដានសៅកើត្តិសៅ�ើងម្ពីុនសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្ដានសុរិសៅសុរិកណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា។ 
សៅល្ងាកអំំកព្រះបខែហ៍លជាសៅងឿងឆ្ងាល់ថា សៅត្តិើសៅយើងចាំ�ប្ដាចព់្រះត្តិូវិ�ឹងអំ��ីសៅរិឿងទាំ�ងសៅនះខែ�លប្ដានសៅកើត្តិសៅ�ើងជាយ�រិ 
លងណ់ាស់ុម្ពីកសៅហ៍ើយខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅត្តិើសៅយើងអាចយល់អំ��ីកណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅនះប្ដានសៅទ្ធ ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើង�ុ�ប្ដាន�ឹងអំ��ី 
ម្ពី�លសៅហ៍តុ្តិខែ�លបណិាលសៅអាយសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសុរិសៅសុរិកណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅនះសៅ�ើង? សុ�ម្ពីសៅយើងគិត្តិអំ��ីឧទាំហ៍រិណ៍្ឌ 
ម្ពីយួខែ�លអាចជួីយសៅអាយសៅយើងសៅឆ្ងើើយត្តិបនឹងសុ�ណួ្ឌរិសៅនះប្ដាន។ សៅត្តិើសៅល្ងាកអំំកអាច�នយល់អំំកណា�ំក់
អំ��ី�ើិត្តិទឹ្ធកថ្ងៃនឡានប្ដានយូ៉ាង��ចសៅមិ្ពីចសៅ� សៅបើសៅល្ងាកអំំក�ុ�ប្ដានសៅរិៀបរ៉ាបអ់ំ��ីឡានទាំល់ខែត្តិសៅសាះសៅ�ះ? 
ទ្ធនឹឹម្ពីគំ្មាសៅនះ សៅយើងនឹង�ិប្ដាកយល់អំ��ីកណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងម្ពីនិប្ដានយល់អំ��ីអំីីខែ�ល 
ប្ដានសៅកើត្តិសៅ�ើងសៅ�កុំងព្រះបវិតិ្តិិសាស្ត្រសុិមុ្ពីនសៅ�លខែ�លសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្ដានសុរិសៅសុរិកណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយកថាសៅនះ។
 សៅ�ព្រះត្តិី�សុសៅនះ សៅយើងនឹងសិុកាអំ��ីកណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា និងសៅសុចកីិ�ិត្តិបចុុបបនំថ្ងៃនកណ្ឌឌ  
គមី្ពីរីិសៅនះ។ សៅសុចកីិ�ិត្តិបចុុបបនំគឺជាសៅសុចកិី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិខែ�លសៅយើងព្រះត្តិូវិការិជាទ្ធីប��ុត្តិសុព្រះ�បស់ុម្ពីយ័ 
រិបស់ុសៅយើង។ សុបិ្ដាហ៍៍សៅនះ សៅយើងនឹងព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើលខែ�ំកសុ�ខាន់ៗ ប��ុត្តិថ្ងៃនព្រះបវិតិិ្តិសាស្ត្រសុិថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិមុ្ពីន
សៅ�លខែ�លសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្ដានសុរិសៅសុរិកណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា។ សៅ�លសៅ�ះ សៅយើងនឹងសៅ�ើញ់វិធិីី�ល៏អប��ុត្តិ 
កុំងការិយល់អំ��ីកណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅនះខែ�លព្រះតូ្តិវិប្ដានប�សៅ�ញ់សៅ�យសៅសុចកីិ�ិត្តិបចុុបបនំជាសៅព្រះចើន។

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ១     ២៥ កញ្ញាា - ១ តុ្តិល្ងា 



2ថ្ងៃ�ាអាទិ្ធត្តិយ   ២៦ កញ្ញាា

សៅបើចងប់្ដានសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់ ច�រិព្រះសុឡាញ់់អំំក�ថ្ងៃទ្ធសៅបើចងប់្ដានសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់ ច�រិព្រះសុឡាញ់់អំំក�ថ្ងៃទ្ធ
 
 �គម្ពីីរីិយូ�ហានទី្ធ១ ៤៖៨ ប្ដានខែចងថា «ព្រះ�ះព្រះទ្ធងជ់ាសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់»។ �កយទាំ�ង៣សៅនះប្ដាន 
បង្ហាា ញ់សៅយើងន�វិសៅគ្មាលគ�និត្តិ�ស៏ុ�ខានអ់ំ��ីព្រះ�ះ។ សៅត្តិើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញ់ថា សៅល្ងាកយូ�ហាន�ុ�ប្ដានសុរិសៅសុរិថា
«ព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់់» ឬថា «ព្រះ�ះប្ដានបង្ហាា ញ់សៅយើងអំ��ីអំត្តិថនយ័ថ្ងៃនសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់» ខែ�រិឬសៅទ្ធ? យូ�ហាន 
�ុ�ប្ដានសុរិសៅសុរិ��សៅចំាំះសៅទ្ធ។ �គម្ពីីរីិប្ដានខែចងថា «ព្រះ�ះព្រះទ្ធងជ់ាសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់»។ សៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់ម្ពីនិ
ព្រះតឹ្តិម្ពីខែត្តិជាកិចុការិខែ�លព្រះ�ះព្រះទ្ធងស់ៅធីីើសៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់គឺជាព្រះ�ះ។ កំុងសុភា�ជាប្ដាបជីន សៅរិឿងសៅនះ 
�ិប្ដាកសៅអាយសៅយើងយល់ប្ដានសៅ�ញ់សៅលញ់ណាស់ុ។ 
 បូុខែនិ សៅយើងអាច�ឹងប្ដានថា «ព្រះ�ះព្រះទ្ធងជ់ាសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់» គឺជា��ណឹ្ឌងលអប��ុត្តិម្ពីយួ។ សៅត្តិើយូ៉ាង 
ណាសៅ�វិញិ់ ព្រះបសិុនសៅបើសៅល្ងាកយូ�ហានសុរិសៅសុរិថា «ព្រះ�ះព្រះទ្ធងជ់ាសៅសុចកិីសុម្ពីអប»់ ឬថា «ព្រះ�ះព្រះទ្ធងជ់ាសៅសុចកិី 
អាព្រះកក»់ ឬថា «ព្រះ�ះព្រះទ្ធង�ុ់�ប្ដានយកព្រះ�ះទ្ធយ័ទុ្ធក�កច់�សៅ�ះសៅយើងទាំល់ខែត្តិសៅសាះ» សៅ�ះ? សៅគ្មាលគ�និត្តិសុិី 
អំ��ីព្រះ�ះទាំ�ងសៅនះនឹងសៅធីីើសៅអាយសៅយើង�នការិព្រះ�ួយប្ដារិម្ពីភជា�ុ�ខាន។
 សៅ�សៅ�លខែ�លសៅយើងយល់ថា  ព្រះ�ះព្រះទ្ធងជ់ាសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់ សៅ�ះសៅយើងនឹងប្ដានយល់អំ��ីការិ 
ព្រះគបព់្រះគងរិបស់ុព្រះ�ះកានខ់ែត្តិព្រះបសៅសុើរិសៅ�ើង។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងស់ៅធីីើព្រះគបយូ់៉ាងសៅ�យសារិខែត្តិសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធង ់
ព្រះសុឡាញ់់សៅយើង។ ��សៅចំះ សៅយើងគួរិខែត្តិព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធងវ់ិញិ់ (សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៦៖៥; �ូកុសុ ១២៖ 
៣០)។ 
 សៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់�ិល់សៅអាយសៅ�យសុុទ្ធធចិត្តិិ សៅបើម្ពីនិ��សៅចំាំះសៅទ្ធ សៅ�ះម្ពីនិអាចសៅ�ថាជាសៅសុចកិី 
ព្រះសុឡាញ់់ប្ដានសៅ�ើយ។ ព្រះ�ះ�ុ�បងខ�សៅយើងសៅអាយព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធងស់ៅ�ះសៅទ្ធ។  សៅ�សៅ�លខែ�លព្រះ�ះបងខ�សៅយើងសៅអាយ 
ព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធងភ់ាើ ម្ពី សៅ�ះសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុសៅយើង�ុ�ខែម្ពីនជាសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់សៅទ្ធៀត្តិសៅ�ើយ។ សៅ�ះគឺជា 
ម្ពី�លសៅហ៍តុ្តិខែ�លព្រះ�ះប្ដានអំនុញ្ញាា ត្តិសៅអាយព្រះគបគំ់្មាសៅ�ឯសាថ នសួុគ ៌និងសៅ�សៅលើខែ�ន�ី�នសៅសុរិភីា�កំុងការិ 
ព្រះសុឡាញ់់។ ព្រះ�ះប្ដានអំនុញ្ញាា ត្តិសៅអាយសៅយើងម្ពីនិព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធងក់ប៏្ដាន។ សៅហ៍ើយសៅរិឿងសៅនះប្ដានសៅកើត្តិសៅ�ើង�ិត្តិ 
ខែម្ពីនកាល�ីអំតី្តិត្តិកាល។ លុយសីុុហ៍ី័រិគឺជាបុគាល�ំកខ់ែ�លប្ដានសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុម្ពីនិព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះ។ ជីសៅព្រះម្ពីើសុ 
រិបស់ុវាប្ដាន��សៅអាយ�នម្ពីហាវិវិាទ្ធរិវាងសៅសុចកិីលអ និងសៅសុចកិីអាព្រះកកស់ៅ�ឯសាថ នសួុគ ៌និងសៅ�សៅលើខែ�ន�ី។ 
 សុ�ម្ពីអានអំ��ីលុយសីុុហ៍ី័រិ (ខែ�លប្ដានសៅ�ថា �គសៅ�កំុងកណ្ឌឌ គម្ពីីរីិវិវិិរិណ្ឌៈ) សៅ�កំុង�គម្ពីីរីិ  សុ�ម្ពីអានអំ��ីលុយសីុុហ៍ី័រិ (ខែ�លប្ដានសៅ�ថា �គសៅ�កំុងកណ្ឌឌ គម្ពីីរីិវិវិិរិណ្ឌៈ) សៅ�កំុង�គម្ពីីរីិ 
សៅអំសាយ ១៤៖១២-១៤; សៅអំសៅសុគ្មាល ២៨៖១២-១៧ និង វិវិិរិណ្ឌៈ ១២៖៧។ សៅត្តិើ�នអំីីសៅកើត្តិសៅ�ើងច�សៅ�ះសៅអំសាយ ១៤៖១២-១៤; សៅអំសៅសុគ្មាល ២៨៖១២-១៧ និង វិវិិរិណ្ឌៈ ១២៖៧។ សៅត្តិើ�នអំីីសៅកើត្តិសៅ�ើងច�សៅ�ះ  
លុយសីុុហ៍ី័រិ (�គ) សៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅត្តិើ�ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញ់សៅយើងអំីី�ើះ អំ��ីសៅសុរិភីា�ខែ�លព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនលុយសីុុហ៍ី័រិ (�គ) សៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅត្តិើ�ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញ់សៅយើងអំីី�ើះ អំ��ីសៅសុរិភីា�ខែ�លព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំន  
�ល់សៅយើងកំុងការិព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធង?់ សៅត្តិើ�នសៅព្រះគ្មាះថំាកអ់ំីីសៅកើត្តិសៅ�ើង ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុម្ពីនិព្រះសុឡាញ់់�ល់សៅយើងកំុងការិព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធង?់ សៅត្តិើ�នសៅព្រះគ្មាះថំាកអ់ំីីសៅកើត្តិសៅ�ើង ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុម្ពីនិព្រះសុឡាញ់់  
��ចជាលុយសីុុហ៍ី័រិសៅ�ះ? សៅត្តិើសៅយើងអាចយល់អំ��ីអំីីខែ�លសៅកើត្តិសៅ�ើងច�សៅ�ះលុយសីុុហ៍ី័រិសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ��ចជាលុយសីុុហ៍ី័រិសៅ�ះ? សៅត្តិើសៅយើងអាចយល់អំ��ីអំីីខែ�លសៅកើត្តិសៅ�ើងច�សៅ�ះលុយសីុុហ៍ី័រិសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ
ប្ដានខែ�រិឬសៅទ្ធ ព្រះបសិុនសៅបើ�ុ�ប្ដានយល់សៅអាយប្ដានសៅ�ញ់សៅលញ់ថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងជ់ាសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់សៅ�ះ?ប្ដានខែ�រិឬសៅទ្ធ ព្រះបសិុនសៅបើ�ុ�ប្ដានយល់សៅអាយប្ដានសៅ�ញ់សៅលញ់ថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងជ់ាសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់សៅ�ះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 �គម្ពីីរីិសៅអំសៅសុគ្មាល ២៨៖១៥ អាចជីួយសៅ�កំុងសៅរិឿងសៅនះប្ដាន។  �សៅនះបង្ហាា ញ់សៅយើងថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធង ់
ប្ដានបសៅងើើត្តិលុយសីុុហ៍ី័រិម្ពីកយូ៉ាងលអឥត្តិសៅខុាះ។ សៅទាំះបីជា��សៅចំាំះកិី លុយសីុុហ៍ី័រិសៅ�ខែត្តិ�នប្ដាបសៅ�កំុងចិត្តិិ 
រិបស់ុវា។ ព្រះ�ះប្ដានអំនុញ្ញាា ត្តិសៅអាយលុយសីុុហ៍ី័រិ�នសៅសុរិភីា�កំុងការិព្រះសុឡាញ់់។  ព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនអំីីៗជា
សៅព្រះចើន�ល់លុយសីុុហ៍ី័រិ។ បូុខែនិ សៅទ្ធវិតាម្ពីយួសៅនះព្រះត្តិូវិការិសៅលើសុ�ីសៅ�ះសៅ�សៅទ្ធៀត្តិ។ សៅ�ើូ ះសៅហ៍ើយ ប្ដានបណិាល 
សៅអាយសៅកើត្តិ�នសុស្ត្រង្ហាា ម្ពីសៅ�សៅលើសៅម្ពី�។ 
  សៅត្តិើសៅល្ងាកអំំកខែ�លធ្លាើ បឮ់អំ��ីសុុន�យនិខែ�រិឬសៅទ្ធ? សុុន�យនិនឹងសិាបត់ាម្ពីការិបញ្ញាា រិបស់ុសៅល្ងាកសៅត្តិើសៅល្ងាកអំំកខែ�លធ្លាើ បឮ់អំ��ីសុុន�យនិខែ�រិឬសៅទ្ធ? សុុន�យនិនឹងសិាបត់ាម្ពីការិបញ្ញាា រិបស់ុសៅល្ងាក  
អំំក ម្ពីនិខែ�លសៅ�ម្ពីសៅ�សៅលើឥ�ឌ ឬសីុុសៅព្រះគឿងសុង្ហាា រិមឹ្ពីសៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅត្តិើសុុន�សៅនះ�នសៅសុរិភីា�កំុងការិព្រះសុឡាញ់់ អំំក ម្ពីនិខែ�លសៅ�ម្ពីសៅ�សៅលើឥ�ឌ ឬសីុុសៅព្រះគឿងសុង្ហាា រិមឹ្ពីសៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅត្តិើសុុន�សៅនះ�នសៅសុរិភីា�កំុងការិព្រះសុឡាញ់់ 
សៅយើងខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅត្តិើចសៅម្ពីើើយរិបស់ុសៅល្ងាកអំំកជីួយសៅល្ងាកអំំកសៅអាយយល់អំ��ីម្ពី�លសៅហ៍តុ្តិខែ�លព្រះ�ះចងស់ៅអាយសៅយើងខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅត្តិើចសៅម្ពីើើយរិបស់ុសៅល្ងាកអំំកជីួយសៅល្ងាកអំំកសៅអាយយល់អំ��ីម្ពី�លសៅហ៍តុ្តិខែ�លព្រះ�ះចងស់ៅអាយ
ម្ពីនុសុសអាចព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធងវ់ិញិ់យូ៉ាង�ិត្តិព្រះប្ដាក�សៅ�យរិសៅបៀបណា? ម្ពីនុសុសអាចព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធងវ់ិញិ់យូ៉ាង�ិត្តិព្រះប្ដាក�សៅ�យរិសៅបៀបណា? 
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ការិធ្លាើ កស់ៅ�កំុងអំ�សៅ�ើប្ដាប និងទឹ្ធកជី�នន ់ការិធ្លាើ កស់ៅ�កំុងអំ�សៅ�ើប្ដាប និងទឹ្ធកជី�នន ់
 
 ព្រះ�ះប្ដានបសៅងើើត្តិម្ពីនុសុសសៅល្ងាកជាម្ពីយួនឹងសៅសុរិភីា�កំុងការិសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុ។ សៅយើងអាចសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុ 
ព្រះសុឡាញ់់�ល់ព្រះទ្ធងវ់ិញិ់ប្ដាន។ សៅយើងអាចសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុរិវាងសៅសុចកិីលអ និងសៅសុចកីិអាព្រះកក។់ សៅសុរិភីា�សៅនះគឺ
ជាខែ�ំកម្ពី�ល�ា នថ្ងៃនសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់។ សៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់ព្រះត្តិូវិខែត្តិ�នសៅសុរិភីា�កំុងការិសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុ សៅបើម្ពីនិ 
��សៅចំាំះសៅទ្ធ សៅ�ះម្ពីនិខែម្ពីនជាសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់សៅ�ើយ។ សៅសុរិភីា��ខែ�លសៅនះក�៏នហានិភ័យ័ម្ពីកជាម្ពីយួ�ង 
ខែ�រិ ��ចខែ�លសៅយើងប្ដានសៅ�ើញ់សៅ�កំុងការិសិុការិបស់ុសៅយើងកាល�ីម្ពីសលិម្ពីញិ់។ សៅយើងអាចសៅធីីើការិសៅព្រះជីើសុ
សៅរិ ើសុ�ុសុ��ចជាលុយសីុុហ៍ី័រិ��សៅចំាំះខែ�រិ។ សៅល្ងាកអំ�័ម្ពី និង�ងសៅអំវូាខែ�លជាឪ�ុក�ិយសៅ�ើម្ពីរិបស់ុសៅយើង
កប៏្ដានព្រះបព្រះ�ឹត្តិិ�ុសុយូ៉ាង��សៅចំាំះខែ�រិ។
 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុបបត្តិិិ ២៖១៦, ១៧ និងសៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៣៖១-៧។ �ទាំ�ងសៅនះប្ដានបង្ហាា ញ់ សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុបបត្តិិិ ២៖១៦, ១៧ និងសៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៣៖១-៧។ �ទាំ�ងសៅនះប្ដានបង្ហាា ញ់
សៅយើងអំ��ីម្ពីនុសុស�ល៏អឥត្តិសៅខុាះសៅ�សៅលើខែ�ន�ី�ល៏អឥត្តិសៅខុាះ។ �ួកសៅគព្រះត្តិវិប្ដានបសៅងើើត្តិសៅ�យព្រះ�ះ�ល៏អឥត្តិសៅខុាះ។  សៅយើងអំ��ីម្ពីនុសុស�ល៏អឥត្តិសៅខុាះសៅ�សៅលើខែ�ន�ី�ល៏អឥត្តិសៅខុាះ។ �ួកសៅគព្រះត្តិវិប្ដានបសៅងើើត្តិសៅ�យព្រះ�ះ�ល៏អឥត្តិសៅខុាះ។  
បូុខែនិ �ួកសៅគប្ដានសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុសៅធីីើប្ដាប។ សៅត្តិើ�ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញ់សៅយើងអំ��ីសៅសុរិភីា�អំីី�ើះ អំ��ីសៅសុរិភីា�ខែ�លព្រះ�ះបូុខែនិ �ួកសៅគប្ដានសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុសៅធីីើប្ដាប។ សៅត្តិើ�ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញ់សៅយើងអំ��ីសៅសុរិភីា�អំីី�ើះ អំ��ីសៅសុរិភីា�ខែ�លព្រះ�ះ  
ប្ដានព្រះបទាំន�ល់សៅយើង? សៅត្តិើសៅសុរិភីា�សៅនះអាច��សៅ�រិកអំីី? សៅត្តិើចសៅម្ពីើើយរិបស់ុសៅល្ងាកអំំកបង្ហាា ញ់ព្រះប្ដាបស់ៅល្ងាក ប្ដានព្រះបទាំន�ល់សៅយើង? សៅត្តិើសៅសុរិភីា�សៅនះអាច��សៅ�រិកអំីី? សៅត្តិើចសៅម្ពីើើយរិបស់ុសៅល្ងាកអំំកបង្ហាា ញ់ព្រះប្ដាបស់ៅល្ងាក 
អំំកយូ៉ាង��ចសៅម្ពីិច អំ��ីម្ពី�លសៅហ៍តុ្តិខែ�លសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់ព្រះត្តិូវិខែត្តិ�នសៅសុរិភីា�កំុងការិសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុសៅ�កំុងសៅ�ះ?អំំកយូ៉ាង��ចសៅម្ពីិច អំ��ីម្ពី�លសៅហ៍តុ្តិខែ�លសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់ព្រះត្តិូវិខែត្តិ�នសៅសុរិភីា�កំុងការិសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុសៅ�កំុងសៅ�ះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ប�ឹប�់ីការិធ្លាើ កស់ៅ�កំុងអំ�សៅ�ើប្ដាប អំីីៗព្រះគបយូ់៉ាងកានខ់ែត្តិអាព្រះកកស់ៅ�ើង។ ម្ពីនុសុសប្ដានកាើ យសៅ�
ជាអាព្រះកកជ់ាទ្ធីប��ុត្តិ។ ព្រះ�ះជា�ុស់ុប្ដានសៅ�ើញ់ថា «ការិ អាព្រះកក ់រិបស់ុ ម្ពីនុសុស ប្ដាន ច�សៅរិ ើន ជា សៅព្រះចើន សៅ�ើង សៅ�
ខែ�ន�ី សៅហ៍ើយ អំស់ុ ទាំ�ង គ�និត្តិ កំុង ចិត្តិិ សៅគ ក ៏សុុទ្ធធ ខែត្តិ អាព្រះកក ់ជានិចុ ��សៅចំាំះ» (សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៦៖៥)។ អាកបបកិរិយិ៉ា 
រិបស់ុ�ួកសៅគកអ៏ាព្រះកក�់ងខែ�រិ។ ម្ពីនុសុសប្ដានកាើ យសៅ�ជាអាព្រះកកជ់ាទ្ធីប��ុត្តិខែ�លបណិាលសៅអាយព្រះ�ះជា�ុស់ុ 
ប�ផ្លាើ ញ់ខែ�ន�ីទាំ�ងម្ពី�លសៅ�យទ្ធឹកជី�នន។់  ��សៅណាះព្រះសាយម្ពីយួគឺថា ទ្ធឹកជី�ននគ់ឺជាឱកាសុជាសៅលើកទី្ធ២សុព្រះ�ប ់
ម្ពីនុសុសសៅល្ងាក។ ព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនសៅសុរិភីា�កំុងការិសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុសាជា�ាី�ល់�ួកសៅគ។ បូុខែនិ សៅត្តិើ�នម្ពីនុសុសជា 
សៅព្រះចើន�កខ់ែ�លអាចឆ្ងើង�ុត្តិន�វិឱកាសុជាសៅលើកទី្ធ២ប្ដានខែ�រិឬសៅទ្ធ? គួរិសៅអាយសិាយ សៅយើងប្ដានសៅ�ើញ់សៅ�កំុង 
សៅរិឿងបមូ្ពីប្ដាបិល (សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ១១៖១-៩) ថា ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកសៅ�ខែត្តិបនិង្ហាកសៅចញ់�ីព្រះ�ះ។
 «សៅ�សៅ�លខែ�លអំំកសាងសុងប់្ដានបញុ្ចបខ់ែ�ំកម្ពីយួថ្ងៃនបមូ្ពី �ួកសៅគប្ដានចាំបស់ៅ�ិើម្ពីសំាកស់ៅ�កំុង
សៅ�ះ។ ម្ពីនុសុសកប៏្ដានតុ្តិបខែត្តិងបនឹបខ់ែ�លសៅធីីើរិចួរ៉ាល់�ើះសុព្រះ�បរ់ិ�បសុ�ណាកព្រះ�ះទាំ�ងឡាយរិបស់ុ�ួកសៅគ។ 
ម្ពីនុសុសប�សៅ�ញ់បនឹបទ់ាំ�ងសៅនះសៅ�យសៅព្រះគឿងសុង្ហាា រិមឹ្ពី និងការិតុ្តិបខែត្តិងយូ៉ាងព្រះសុស់ុសាអ ត្តិ។ ម្ពីនុសុសប្ដានសៅ�ញ់ 
សៅ�យសៅសុចកិីអំ�ណ្ឌរិ សៅ�យសារិខែត្តិរិបស់ុទាំ�ងអំស់ុខែ�ល�ួកសៅគប្ដានសាងសុង។់ ��សៅចំះ �ួកសៅគប្ដានសុរិសៅសុើរិ 
ត្តិសៅម្ពីើើង�ល់ព្រះ�ះទាំ�ងឡាយរិបស់ុ�ួកសៅគខែ�លសៅធីីើ�ី�សុព្រះប្ដាក។់ ចិត្តិិរិបស់ុ�ួកសៅគប្ដានព្រះបឆ្នាំ�ងជាម្ពីយួនឹងសៅសុិច 
ថ្ងៃនសាថ នសួុគ ៌និងខែ�ន�ីយូ៉ាងសៅ�ញ់ទ្ធ�ហឹ៍ង»។ �កព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, 
page 119, adapted។ ម្ពីុនសុម្ពីយ័សៅ�ះ ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកប្ដាននិយ៉ាយភាសាខែត្តិម្ពីយួ និងរិស់ុសៅ�កំុងកខែនើង 
ខែត្តិម្ពីយួ។ បូុខែនិ សៅព្រះកាយម្ពីក ព្រះ�ះប្ដាន�កស់ៅទាំសុ�ួកសៅគសៅអាយ�ួកសៅគនិយ៉ាយភាសាសៅ�សងៗគំ្មា។ �ួកសៅគម្ពីនិ 
អាចសិាបគំ់្មាយល់ប្ដានសៅទ្ធៀត្តិសៅទ្ធ។ ��សៅចំះ �ួកសៅគប្ដានប�ឈបក់ារិសាងសុងប់មូ្ពី។ ប�ឹបម់្ពីក ព្រះ�ះប្ដានសៅធីីើ
សៅអាយម្ពីនុសុសសៅចញ់ឆ្នាំា យ�ីបមូ្ពី សៅហ៍ើយរិស់ុសៅ�តាម្ពីកខែនើងសៅ�សងៗគំ្មា�សុសៅ�ញ់ខែ�ន�ី។ 
 សុ�ម្ពីព្រះកសៅ�កចិត្តិិរិបស់ុសៅល្ងាកអំំក�ណ្ឌៈសៅ�លខែ�លសៅល្ងាកអំំកសៅចញ់សៅធីីើការិ។ សៅត្តិើគ�និត្តិរិបស់ុសៅល្ងាកសុ�ម្ពីព្រះកសៅ�កចិត្តិិរិបស់ុសៅល្ងាកអំំក�ណ្ឌៈសៅ�លខែ�លសៅល្ងាកអំំកសៅចញ់សៅធីីើការិ។ សៅត្តិើគ�និត្តិរិបស់ុសៅល្ងាក  
អំំកអាព្រះកក ់ឬលអ? សៅត្តិើសៅរិឿងសៅនះបង្ហាា ញ់សៅល្ងាកអំំកយូ៉ាង��ចសៅម្ពីិច អំ��ីចិត្តិិរិបស់ុសៅល្ងាកអំំក? សៅហ៍ើយសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានអំំកអាព្រះកក ់ឬលអ? សៅត្តិើសៅរិឿងសៅនះបង្ហាា ញ់សៅល្ងាកអំំកយូ៉ាង��ចសៅម្ពីិច អំ��ីចិត្តិិរិបស់ុសៅល្ងាកអំំក? សៅហ៍ើយសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដាន  
ជាសៅល្ងាកអំំក�ុ�អាចសុសៅស្ត្រង្ហាា ះ�ើួនឯងប្ដាន?ជាសៅល្ងាកអំំក�ុ�អាចសុសៅស្ត្រង្ហាា ះ�ើួនឯងប្ដាន?

ថ្ងៃ�ាចនឹ   ២៧ កញ្ញាា



4ថ្ងៃ�ាអំង្ហាា រិ    ២៨ កញ្ញាា

ព្រះ�ះប្ដានសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុសៅល្ងាកអាបរូ់៉ាម្ពីព្រះ�ះប្ដានសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុសៅល្ងាកអាបរូ់៉ាម្ពី

 ��ប�ង សៅយើងប្ដានអានអំ��ីសៅល្ងាកអាបរូ់៉ាម្ពីសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុបបត្តិិិ ១១។ (សៅព្រះកាយម្ពីក ព្រះ�ះប្ដាន 
ផ្លាើ ស់ុបិ�រិសៅ�ា ះរិបស់ុគ្មាត្តិ�់ីអាបរូ់៉ាម្ពីសៅ�ជាអំព័្រះប្ដាហា�)។ កំុងបទ្ធគម្ពីីរីិសៅល្ងាកុបបត្តិិិ ១១ សៅល្ងាកអាបរូ់៉ាម្ពីព្រះត្តិូវិ
ប្ដានរ៉ាបស់ៅ�កំុងបញ្ចា ីក�នសៅ�ជី��នស់ៅព្រះកាយរិបស់ុសៅល្ងាកសិុម្ពី។ សៅល្ងាកសិុម្ពីគឺជាក�នចបងសៅគបងអស់ុរិបស់ុសៅល្ងាក 
ណ្ឌ� សៅអំ។ កំុងបញ្ចា ីសៅ�ា ះទាំ�ងឡាយសៅលចសៅ�ើង�នប�ឹប�់ីព្រះ�ះប្ដានបសៅណិ្ឌញ់ម្ពីនុសុសសៅចញ់�ីបមូ្ពីប្ដាបិល។
 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុបបត្តិិិ ១២៖១-៣។ សៅត្តិើព្រះ�ះប្ដានបសៅងើើត្តិសៅសុ ចកីិសុនាអំីី�ល់អាបរូ់៉ាម្ពីកំុងសុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុបបត្តិិិ ១២៖១-៣។ សៅត្តិើព្រះ�ះប្ដានបសៅងើើត្តិសៅសុ ចកីិសុនាអំីី�ល់អាបរូ់៉ាម្ពីកំុង
�ទាំ�ងសៅនះ? សៅត្តិើសុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ សៅយើងយល់អំ��ីសៅសុចកិីសុនាសៅនះយូ៉ាង��ចសៅម្ពីិច?�ទាំ�ងសៅនះ? សៅត្តិើសុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ សៅយើងយល់អំ��ីសៅសុចកិីសុនាសៅនះយូ៉ាង��ចសៅម្ពីិច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 រ៉ាបរ់ិយឆំ្នាំ�ប�ឹប�់ីសៅល្ងាកអាបរូ់៉ាម្ពីប្ដានជីីវិតិ្តិ សៅល្ងាកបូុលប្ដានសុរិសៅសុរិសៅ�កាន�់ួកជី�នុ�កាឡាទ្ធី។ 
ព្រះកុម្ពីជី�នុ�កាឡាទ្ធីប្ដានយល់�ុសុអំ��ី��ណឹ្ឌងលអ។ សៅម្ពីើះូសៅហ៍ើយ សៅល្ងាកបូុលប្ដានព្រះប្ដាប�់ួកជី�នុ�កាឡាទ្ធីអំ��ីអំត្តិថ-
នយ័�ិត្តិថ្ងៃនសៅសុចកិីសុនាខែ�លព្រះ�ះប្ដានសុនា�ល់សៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា�។ តាម្ពី�ិត្តិសៅសុចកិីសុនាសៅ�ះសុិីអំ��ី 
ការិព្រះបកាសុ��ណឹ្ឌងលអ�ល់ម្ពីនុសុសព្រះគបគំ់្មាសៅ�សៅលើខែ�ន�ី។ «��សៅចំះ ច�រិ �ឹង ថា �ួក អំំក ខែ�ល �ន សៅសុចកិី ជី�សៅនឿ 
សៅ�ះ ជា ��ជី សៅល្ងាក អំព័្រះប្ដាហា� សៅហ៍ើយ  សៅហ៍ើយ សៅ�យ គម្ពីីរីិ ប្ដាន �ឹង ជា ម្ពីុន ថា ព្រះ�ះ ព្រះទ្ធង ់នឹង រ៉ាប ់�ួក សាសុន ៍�ថ្ងៃទ្ធ
ជា សុុចរិតិ្តិ សៅ�យ សៅសុចកិី ជី�សៅនឿ ប្ដាន ជា �ន សៅសុចកិី ព្រះបកាសុ ព្រះប្ដាប ់ម្ពីក �ល់ សៅល្ងាក អំព័្រះប្ដាហា� ជា ម្ពីុន ថា ‘អំស់ុ 
ទាំ�ង សាសុន ៍នឹង ប្ដាន �រិ សៅ�យសារិ ឯង’ ��សៅចំះ អំស់ុ អំំក ខែ�ល �ន សៅសុចកិី ជី�សៅនឿ សៅ�ះ សៅ�ា ះ ថា ប្ដាន �រិ ជា
ម្ពីយួ នឹង សៅល្ងាក អំព័្រះប្ដាហា� ខែ�ល ជា អំំក សៅជីឿ ខែ�រិ ខែត្តិ អំស់ុ អំំក ខែ�ល អាង �ល់ ការិ ព្រះបព្រះ�ឹត្តិិ តាម្ពី ព្រះកឹត្តិយវិនិយ័ សៅ�ះ
ព្រះត្តិូវិ បណិាសា វិញិ់ �បតិ្តិ �ន សៅសុចកិី ខែចង ទុ្ធក ម្ពីក ថា ‘ព្រះត្តិូវិ បណិាសា សៅហ៍ើយ អំស់ុ អំំក ណា ខែ�ល ម្ពីនិ កាន ់ខាា ប់
តាម្ពី ព្រះគប ់ទាំ�ង សៅសុចកិី ខែ�ល កត្តិ ់ទុ្ធក កំុង គម្ពីីរីិ ព្រះកឹត្តិយវិនិយ័ សៅ�ើម្ពីប ីនឹង ព្រះបព្រះ�ឹត្តិិ តាម្ពី’» (កាឡាទី្ធ ៣៖៧-៩)។ 
 ប�ឹប�់ីព្រះ�ះប្ដានសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុសៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា�រិចួម្ពីក កណ្ឌឌ គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុបបត្តិិិខែ�លសៅ�សៅសុសុសុល់ 
សុុទ្ធធសឹុងខែត្តិសុិីអំ��ីអំ�គត្តិ��ជី�ងសរិបស់ុសៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា�។ ��ចខែ�លកណ្ឌឌ គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុបបត្តិិិប្ដានខែចងថា 
ម្ពីនុសុសព្រះបុសុព្រះសីុទាំ�ងសៅនះប្ដានកុហ៍ក ឬប្ដានសុ�ើ ប។់ ជាការិ�ិត្តិណាស់ុ �ួកសៅគគឺជាព្រះគួសារិ�រ៏ិសៅញូ់រិថ្ងៃញ់ម្ពីយួ។ 
ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ម្ពីនុសុសព្រះបុសុព្រះសីុទាំ�ងសៅនះឆ្នាំា យ�ីភា�លអឥត្តិសៅខុាះណាស់ុ។ បូុខែនិ សៅទាំះជាយូ៉ាងណា ព្រះ�ះសៅ�ខែត្តិ
សៅធីីើការិសៅ�កំុងជីីវិតិ្តិរិបស់ុ�ួកសៅគ សៅ�ើម្ពីបធី្លា�សៅសុចកិីសុនារិបស់ុព្រះទ្ធង�់ល់សៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា�។ ខែ�ំក�ស៏ុ�ខានម់្ពីយួ 
ថ្ងៃនសៅសុចកិីសុនាប្ដានសៅកើត្តិសៅ�ើង សៅ�សៅ�លខែ�លព្រះ�ះប្ដានសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសៅអាយរិ �សៅ�ះ សាសុនអ៍ំុីព្រះសា-
ខែអំល សៅចញ់�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ឹ។ 
  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិកិចុការិ ៧៖២០-៣៦។ កំុង�ទាំ�ងសៅនះ សៅល្ងាកសៅសុឹផ្លានប្ដាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ី សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិកិចុការិ ៧៖២០-៣៦។ កំុង�ទាំ�ងសៅនះ សៅល្ងាកសៅសុឹផ្លានប្ដាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ី 
សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ និងរិសៅបៀបខែ�លគ្មាត្តិ�់ឹក��សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅចញ់�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ឹ។ សៅត្តិើសៅរិឿងសៅនះបង្ហាា ញ់សៅយើងសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ និងរិសៅបៀបខែ�លគ្មាត្តិ�់ឹក��សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅចញ់�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ឹ។ សៅត្តិើសៅរិឿងសៅនះបង្ហាា ញ់សៅយើង  
អំ��ីសៅសុចកិីសុនាខែ�លព្រះ�ះប្ដានសុនា�ល់សៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា�យូ៉ាង��ចសៅម្ពីិច?អំ��ីសៅសុចកិីសុនាខែ�លព្រះ�ះប្ដានសុនា�ល់សៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា�យូ៉ាង��ចសៅម្ពីិច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះជា�ុស់ុប្ដានរិ �សៅ�ះ��ជី�ងសរិបស់ុសៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា�សៅចញ់�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ឹ។ ប�ឹបម់្ពីក ព្រះ�ះ
ប្ដានយកសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅធីីើជារ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះប្ដានសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុ�ួកសៅគសៅអាយព្រះបកាសុព្រះប្ដាបអ់ំំក
�ថ្ងៃទ្ធអំ��ីព្រះទ្ធង ់និងខែ�នការិសុសៅស្ត្រង្ហាា ះ�ួកសៅគសៅចញ់�ីអំ�សៅ�ើប្ដាប។
 សៅត្តិើសៅយើងខែ�លជាសៅសុសៅវិនសៅ�យអាត្តិស់ៅវិនទ្ធីសុឹ��ចគំ្មាសៅ�នឹងសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំលសៅ�កុំងសុម្ពីយ័សៅត្តិើសៅយើងខែ�លជាសៅសុសៅវិនសៅ�យអាត្តិស់ៅវិនទ្ធីសុឹ��ចគំ្មាសៅ�នឹងសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំលសៅ�កុំងសុម្ពីយ័
ព្រះ�ះគម្ពីីរីិយូ៉ាង��ចសៅម្ពីិច? សៅត្តិើព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនភារិកិចុអំីី�ល់សៅយើងខែ�លព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះបទាំនសៅអាយ�ល់សាសុន៍ព្រះ�ះគម្ពីីរីិយូ៉ាង��ចសៅម្ពីិច? សៅត្តិើព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនភារិកិចុអំីី�ល់សៅយើងខែ�លព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះបទាំនសៅអាយ�ល់សាសុន ៍ 
អំុីព្រះសាខែអំល?អំុីព្រះសាខែអំល?
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សៅសុចកិីសុញ្ញាា សៅ�ឯភ័ំ�សីុុណាយ សៅសុចកិីសុញ្ញាា សៅ�ឯភ័ំ�សីុុណាយ 
  
 សៅរិឿងអំ��ីរិសៅបៀបខែ�លព្រះ�ះប្ដានរិ �សៅ�ះសាសុនអ៍ំីព្រះសាខែអំលសៅចញ់�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ឹសៅ�រិសៅ�ញ់សៅ�យ 
អំ�ណាច គឺតាម្ពីរិយៈសៅទ្ធវិតាប�ផ្លាើ ញ់ខែ�លប្ដានឆ្ងើងកាត្តិព់្រះសុុកសៅអំសីុុ�ឹរិហ៍�ត្តិ�ល់សៅឆ្ងំរិសុម្ពីុព្រះទ្ធព្រះកហ៍ម្ពី។ សុ�ម្ពីគិត្តិ 
អំ��ីម្ពីនុសុសខែ�លរិស់ុសៅ�កំុងសុម្ពីយ័សៅ�ះ។ (សុ�ម្ពីកុ�សៅភ័ើចអំ��ីម្ពីនុសុសខែ�លប្ដានសាើ ប�់ងខែ�រិ គឺចាំប�់ីក�នព្រះបុសុ 
ចបងថ្ងៃនសាសុនស៍ៅអំសីុុ�ឹរិហ៍�ត្តិ�ល់កងទ្ធ�័រិបស់ុសៅសុិចសៅអំសីុុ�ឹលិចសៅ�ប្ដាទ្ធសុម្ពីុព្រះទ្ធព្រះកហ៍ម្ពី)។ ��ចខែ�លព្រះ�ះ 
ជា�ុស់ុប្ដាន�នបនឹ�លថា «ឯងរ៉ាល់គំ្មាប្ដានសៅ�ើញ់អំស់ុទាំ�ងការិខែ�លអំញ់សៅធីីើ�ល់សាសុនស៍ៅអំសីុុ�ឹសៅហ៍ើយ 
និងការិខែ�លអំញ់ប្ដានព្រះទ្ធឯងរ៉ាល់គំ្មាសៅលើសាើ បឥស្ត្រនឹី��ម្ពីកឯអំញ់សៅនះ�ង» (និកខម្ពីន� ១៩៖៤)។ 
 សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជាព្រះ�ះជា�ុស់ុសុសៅស្ត្រង្ហាា ះរ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងត់ាម្ពីរិសៅបៀប��៏នអំ�ណាចប��ុត្តិ��សៅចំះ? 
សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្ដានសួុរិសុ�ណួ្ឌរិ��ចគំ្មាសៅនះសៅ�កានស់ាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល�ងខែ�រិថា៖ «ឬសៅត្តិើខែ�ល�នព្រះ�ះណា
ព្រះប�ុយសៅ�យកសាសុន១៍សុ�រ៉ាបអ់ំងាព្រះទ្ធង ់�ីកណិាលសាសុន១៍សៅទ្ធៀត្តិ សៅ�យសារិការិលបង ទ្ធីសុ�គ្មាល់ និង 
ការិអំសុារិយ សៅ�យច�ប្ដា�ង សៅ�យព្រះ�ះហ៍សុិ��៏នព្រះ�ះសៅចសិា និងសៅ�យព្រះ�ះ�ហុ៍សៅលើកសុ�សៅរិច សៅហ៍ើយសៅ�យ 
ការិគួរិខែសុែងខាើ ចជាធី� ��ចជាព្រះគបទ់ាំ�ងការិខែ�លព្រះ�ះសៅយហ៍�វូា ជាព្រះ�ះថ្ងៃនឯង ព្រះទ្ធងប់្ដានសៅធីីើ ជាព្រះបសៅយ៉ាជីន�៍ល់ 
ឯងសៅ�ព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ឹ ឲ្យយឯងសៅ�ើញ់�ងឬសៅទ្ធ» (សៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖៣៤, គ�ប)។
 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ១៩៖៤-៨។ សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជាព្រះ�ះជា�ុស់ុរិ �សៅ�ះរ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធង?់សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ១៩៖៤-៨។ សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជាព្រះ�ះជា�ុស់ុរិ �សៅ�ះរ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធង?់
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះប្ដានរិ �សៅ�ះរ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅចញ់�ីទាំសុភា� សៅ�ើម្ពីបសីៅអាយ�ួកសៅគអាចបសៅព្រះម្ពីើព្រះទ្ធង ់និងព្រះបកាសុ 
ព្រះប្ដាបអ់ំំក�ថ្ងៃទ្ធអំ��ីព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះប្ដានបសៅងើើត្តិសៅសុចកិីសុញ្ញាា ជាម្ពីយួនឹងរ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ឯភ័ំ�សីុុណាយ។ ព្រះ�ះ 
ប្ដាន�នបនឹ�លព្រះប្ដាបរ់៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងអ់ំ��ីអំីីខែ�លព្រះទ្ធងន់ឹងសៅធីីើ ព្រះបសិុនសៅបើ�ួកសៅគសៅគ្មារិ�តាម្ពីព្រះទ្ធង ់គឺថា «ឥ��វិ 
សៅនះ ព្រះបសិុនសៅបើអំំករ៉ាល់គំ្មាសាា បត់ាម្ពី�កយរិបស់ុសៅយើង ព្រះបសិុនសៅបើអំំករ៉ាល់គំ្មាសៅគ្មារិ�សុម្ពីីនធ សៅម្ពីព្រះតី្តិរិបស់ុសៅយើង 
សៅ�ះអំំករ៉ាល់គំ្មានឹងសៅ�ជាព្រះបជា រ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុសៅយើងផឹ្លាល់ សៅ�កំុងច�សៅណាម្ពីជាតិ្តិសាសុនទ៍ាំ�ងអំស់ុ �បតិ្តិខែ�ន�ី 
ទាំ�ងម្ពី�លជាកម្ពីាសិុទ្ធធិរិបស់ុសៅយើង» និកខម្ពីន� ១៩៖៥)។
 សៅត្តិើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញ់�កយ «ព្រះបជារ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុសៅយើង» ខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅយើងព្រះត្តិូវិខែត្តិព្រះបយត័្តិំកុ�សៅអាយយល់ 
ព្រះច��អំ��ីសៅគ្មាលគ�និត្តិសៅនះសៅ�ើយ។ ព្រះ�ះ�ុ�ប្ដានសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅអាយសៅធីីើជារ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់
សៅ�យសារិខែត្តិ�ួកសៅគ�ិសៅសុសុ ឬបរិសុិុទ្ធធសៅ�ះសៅទ្ធ។ �ឹុយសៅ�វិញិ់ ព្រះ�ះប្ដានសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុ�ួកសៅគ សៅ�យសារិខែត្តិ 
ព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់់�ួកសៅគ។ 
 ព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនព្រះកឹត្តិយវិនិយ័�ស៏ុ�ខានម់្ពីយួច�នួនសៅអាយរ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅធីីើតាម្ពី។ ព្រះកឹត្តិយវិនិយ័ទាំ�ង 
សៅនះគឺជាខែ�ំកម្ពីយួ�ស៏ុ�ខានថ់្ងៃនសៅសុចកិីសុញ្ញាា រិបស់ុ�ួកសៅគ (និកខម្ពីន� ២០)។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្ដានបិទ្ធព្រះតាថ្ងៃនសៅសុចកិី 
សុញ្ញាា រិវាងព្រះ�ះ និងរ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�យ�ម្ពី។ ប�ឹបម់្ពីក សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្ដាន «យកសៅសុៀវិសៅ�សុញ្ញាា ម្ពីក 
អានសៅម្ពីើលឲ្យយបណិាជីនសិាប ់សៅគកស៏ៅឆ្ងើើយសៅ�ើងថា ‘សៅយើង�ែុ �រ៉ាល់គំ្មានឹងសៅធីីើតាម្ពីព្រះគបអ់ំស់ុទាំ�ងសៅសុចកិី’» (និកខម្ពីន� 
២៤៖៧)។ 
 សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្ដានសៅព្រះបើ�ម្ពីសៅ�សៅលើសៅសុៀវិសៅ� និងសៅ�សៅលើបណិាជីន (សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ៩៖សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្ដានសៅព្រះបើ�ម្ពីសៅ�សៅលើសៅសុៀវិសៅ� និងសៅ�សៅលើបណិាជីន (សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ៩៖
១៩, ២០)។ សៅត្តិើរិ�បស័ុ�ឹថ្ងៃន�ម្ពីត្តិ�ណាងសៅអាយអំីី? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជា�ម្ពី�នសារិៈសុ�ខានស់ុព្រះ�បស់ៅយើង១៩, ២០)។ សៅត្តិើរិ�បស័ុ�ឹថ្ងៃន�ម្ពីត្តិ�ណាងសៅអាយអំីី? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជា�ម្ពី�នសារិៈសុ�ខានស់ុព្រះ�បស់ៅយើង  
សុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ?សុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ?



6ថ្ងៃ�ាព្រះ�ហ៍សុបត្តិិ៍   ៣០ កញ្ញាា

ការិធ្លាើ កក់ំុងអំ�សៅ�ើប្ដាបសៅ�ើងវិញិ់ និងការិទ្ធទ្ធួលសៅទាំសុ   ការិធ្លាើ កក់ំុងអំ�សៅ�ើប្ដាបសៅ�ើងវិញិ់ និងការិទ្ធទ្ធួលសៅទាំសុ   
  
 «សៅយើង�ែុ �រ៉ាល់គំ្មានឹងសៅធីីើតាម្ពីព្រះគបស់ៅសុចកិី ខែ�លព្រះ�ះសៅយហ៍�វូា ព្រះទ្ធង�់នព្រះ�ះបនឹ�លម្ពីក» (និកខម្ពីន� 
១៩៖៨, សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ២៤៖៣ និង និកខម្ពីន� ២៤៖៧ �ងខែ�រិ។ ជាការិ�ិត្តិណាស់ុ បណិាជីន 
ហាក�់�ចជាសៅធីីើខែម្ពីនខែទ្ធន ព្រះគបស់ៅ�លខែ�ល�ួកសៅគប្ដានសុ�ព្រះត្តិ�កយសុនា។ បូុខែនិ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្ដានបង្ហាា ញ់សៅយើង 
មិ្ពីងសៅហ៍ើយមិ្ពីងសៅទ្ធៀត្តិអំ��ីអាកបបកិរិយិ៉ាថ្ងៃនរ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះ�ះម្ពីនិព្រះត្តិូវិតាម្ពីសៅសុចកិីសុនារិបស់ុ�ួកសៅគកុំងការិសៅធីីើ 
តាម្ពីព្រះ�ះសៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅត្តិើអំីីសៅ�ជាម្ពី�លសៅហ៍តុ្តិខែ�ល��សៅអាយ�ួកសៅគម្ពីនិសៅធីីើតាម្ពីព្រះ�ះ? ចសៅម្ពីើើយម្ពីក�ីសៅរិឿងម្ពីយួ 
បូុសៅណាះ ះខែ�លសៅយើងនឹងព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើលទាំ�ងអំស់ុគំ្មា។
 សៅត្តិើព្រះ�ះប្ដានសុ�ម្ពីសៅអាយរ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅធីីើអំីី�ើះ សៅ�ើម្ពីបរីិកាសៅសុចកិីសុញ្ញាា ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីើើយ សុ�ម្ពី  សៅត្តិើព្រះ�ះប្ដានសុ�ម្ពីសៅអាយរ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅធីីើអំីី�ើះ សៅ�ើម្ពីបរីិកាសៅសុចកិីសុញ្ញាា ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីើើយ សុ�ម្ពី 
អាន�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ១៩៖៤, ៥។អាន�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ១៩៖៤, ៥។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះប្ដានសុ�ម្ពីសៅអាយរ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅធីីើតាម្ពីព្រះទ្ធង ់និងរិកាព្រះកឹត្តិយវិនិយ័រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះកឹត្តិយវិនិយ័ 
សៅនះ�ុ��ននយ័ថា �ួកសៅគព្រះត្តិូវិប្ដានសុសៅស្ត្រង្ហាា ះសៅ�យសារិអាកបបកិរិយិ៉ាលអសៅ�ះសៅទ្ធ (សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិ�ូថាយ 
៧៖២៤-២៧, យូ�ហាន ១៤៖១៥, យូ៉ាកុប ២៖២០, រិ ូ�ម្ពី ៦៖១១, ១២)។ បូុខែនិ ម្ពីិងសៅហ៍ើយម្ពីិងសៅទ្ធៀត្តិ សៅ� 
ចុងបញុ្ចបរ់ិបស់ុ�ួកសៅគ ក�នសៅ�រិបស់ុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលប្ដានអាកខ់ានរិកាសៅសុចកិីសុញ្ញាា រិបស់ុ�ួកគជា 
ម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ។ 
 ម្ពីនិយ�រិបូុ�ា ន បណិាជីនប្ដានធ្លាើ កស់ៅ�កំុងអំ�សៅ�ើប្ដាប�អ៏ាព្រះកក ់ សៅទាំះបីជាសៅ�ជិីត្តិភ័ំ�សីុុណាយក ៏
សៅ�យ (សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ៣២៖១-៦)។ ព្រះបវិត្តិិិសាស្ត្រសុិប្ដានបង្ហាា ញ់ថា �ួកសៅគម្ពីនិប្ដានសៅធីីើតាម្ពីព្រះ�ះ
សៅព្រះចើនជាងអំីីខែ�ល�ួកសៅគសៅធីីើតាម្ពីព្រះទ្ធង។់ សៅនះគឺជាម្ពី�លសៅហ៍តុ្តិខែ�ល��សៅអាយ�ួកសៅគម្ពីនិអាចច�លសៅ�កំុងទឹ្ធក�ី 
សុនាប្ដានភាើ ម្ពី ប�ឹប�់ី�ួកសៅគសៅចញ់�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ឹម្ពីក។ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ រ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះ�ះព្រះត្តិូវិប្ដានវិសៅងីងសៅ� 
កំុងទី្ធរិសៅហាសាថ នអំស់ុរិយៈសៅ�ល៤០ឆំ្នាំ�។
 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិជីនគណ្ឌ� ១៤៖២៨-៣៥។ សៅត្តិើព្រះ�ះប្ដាន�កស់ៅទាំសុរ៉ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងយូ់៉ាង
��ចសៅម្ពីិច សៅ�សៅ�លខែ�ល�ួកសៅគម្ពីនិព្រះ�ម្ពីសៅជីឿទុ្ធកចិត្តិិសៅលើព្រះទ្ធង ់និងសៅធីីើតាម្ពីអំីីខែ�លព្រះទ្ធងប់្ដានសុ�ម្ពីសៅ�ះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅហ៍ើយឥ��វិសៅនះ ម្ពីនុសុសម្ពីនិប្ដានសៅធីីើតាម្ពីព្រះ�ះ សៅ�យសារិខែត្តិ�ួកសៅគបរ៉ាជីយ័កំុងការិសៅជីឿទុ្ធកចិត្តិិ
សៅលើព្រះទ្ធង។់ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ម្ពីនុសុសម្ពីនិប្ដានសៅធីីើតាម្ពីព្រះ�ះ សៅ�យសារិខែត្តិអារិកសសៅ�កំុងចិត្តិិរិបស់ុ�ួកសៅគ។ បូុខែនិ 
ភាគសៅព្រះចើន សៅយើងប្ដានបរ៉ាជីយ័កំុងការិសៅធីីើតាម្ពីព្រះ�ះ សៅ�យសារិខែត្តិសៅយើងម្ពីនិប្ដានសៅជីឿទុ្ធកចិត្តិិសៅលើសៅសុចកិីសុនា 
រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ទ្ធនឹឹម្ពីគំ្មាសៅនះ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលប្ដានបរ៉ាជីយ័កំុងការិសៅជីឿទុ្ធកចិត្តិិសៅលើព្រះ�ះ។ អំីីខែ�លសៅធីីើសៅអាយ 
អំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុ�ួកសៅគកានខ់ែត្តិសៅ�ើងសៅ�ះ គឺថាសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលប្ដានសៅ�ើញ់ការិអំសុារិយទាំ�ងអំស់ុខែ�ល
ព្រះ�ះប្ដានសៅធីីើ ខែត្តិ�ួកសៅគសៅ�ខែត្តិសៅធីីើប្ដាប។ ព្រះ�ះប្ដាន�នបនឹ�លថា «សៅគនឹងម្ពីនិខែ�លសៅ�ើញ់ព្រះសុុក ខែ�លអំញ់ប្ដាន 
សុប�នឹងឲ្យយ�ល់�ួកអំយយសៅកាសៅគ គឺ�ួកខែ�លសៅម្ពីើលង្ហាយអំញ់សៅ�ះ សៅគនឹងម្ពីនិខែ�លសៅ�ើញ់ព្រះសុុកសៅ�ះសៅ�ើយ 
សៅ�យសៅព្រះ�ះសៅគប្ដានលបងលអំញ់ ទាំ�ង១០�ងសៅនះសៅហ៍ើយ» (ជីនគណ្ឌ� ១៤៖២២)។
  សុ�ម្ពីគិត្តិបខែនថម្ពីអំ��ីសៅគ្មាលគ�និត្តិសៅនះខែ�លថា៖ សៅយើងខែត្តិងខែត្តិម្ពីនិសៅធីីើតាម្ពីព្រះ�ះ សៅ�យសារិខែត្តិសៅយើងសុ�ម្ពីគិត្តិបខែនថម្ពីអំ��ីសៅគ្មាលគ�និត្តិសៅនះខែ�លថា៖ សៅយើងខែត្តិងខែត្តិម្ពីនិសៅធីីើតាម្ពីព្រះ�ះ សៅ�យសារិខែត្តិសៅយើង  
ម្ពីនិប្ដានសៅជីឿទុ្ធកចិត្តិិច�សៅ�ះអំីីខែ�លព្រះ�ះប្ដាន�នបនឹ�លព្រះប្ដាបស់ៅយើង។ សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជាសៅរិឿងសៅនះជាការិ�ិត្តិ?ម្ពីនិប្ដានសៅជីឿទុ្ធកចិត្តិិច�សៅ�ះអំីីខែ�លព្រះ�ះប្ដាន�នបនឹ�លព្រះប្ដាបស់ៅយើង។ សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជាសៅរិឿងសៅនះជាការិ�ិត្តិ?  
សៅត្តិើសៅយើងអាចសៅរិៀនសៅជីឿទុ្ធកចិត្តិិសៅលើព្រះទ្ធងប់ខែនថម្ពីសៅទ្ធៀត្តិសៅ�យរិសៅបៀបណា?សៅត្តិើសៅយើងអាចសៅរិៀនសៅជីឿទុ្ធកចិត្តិិសៅលើព្រះទ្ធងប់ខែនថម្ពីសៅទ្ធៀត្តិសៅ�យរិសៅបៀបណា?



7ថ្ងៃ�ាសុុព្រះក  ១ តុ្តិល្ងា

ការិសិុកាបខែនថម្ពី៖ការិសិុកាបខែនថម្ពី៖ សុ�ម្ពីអាន John C. Peckham, Theodicy of Love: Cosmic Conflict and the 
Problem of Evil (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2018)។ សៅសុៀវិសៅ�សៅនះជីួយសៅយើងសៅអាយសៅម្ពីើល 
សៅ�ើញ់កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំ��ីម្ពីហាវិវិាទ្ធរិវាងសៅសុចកិីលអ និងសៅសុចកិីអាព្រះកក។់
 «និយ៉ាយសៅអាយ�ើីគឺថា �ែុ �ប្ដានសៅ�ើញ់សៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះ�ះសៅ�ព្រះត្តិងច់�ណុ្ឌចកណិាលថ្ងៃនម្ពីហា 
វិវិាទ្ធរិវាងសៅសុចកីិលអ និងសៅសុចកិីអាព្រះកក។់ សៅនះគឺជាម្ពី�លសៅហ៍តុ្តិខែ�លសៅយើងព្រះត្តិូវិខែត្តិយល់សៅអាយប្ដានព្រះតឹ្តិម្ពីព្រះត្តិូវិអំ��ី
សៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះ�ះ។ សៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះ�ះគឺជាសៅហ៍តុ្តិ�លខែ�ល��សៅអាយព្រះទ្ធងព់្រះបឆ្នាំ�ងជាម្ពីយួ
អារិកស។ សៅគ្មាលគ�និត្តិសុិីអំ��ីសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះ�ះសៅនះជីួយសៅយើងសៅអាយយល់់អំ��ីរិសៅបៀបខែ�លព្រះ�ះប្ដាន
សៅធីីើសៅ�កំុងសុស្ត្រង្ហាា ម្ពី។ ព្រះ�ះសៅគ្មារិ�ព្រះកឹត្តិយវិនិយ័ថ្ងៃនសៅសុចកិីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ កបួនចាបទ់ាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញ់សៅយើងអំ��ី 
អំីីខែ�លព្រះទ្ធងស់ៅធីីើ និងម្ពីនិព្រះត្តិូវិសៅធីីើ»។ �កព្រះសុង�់ី John C. Peckham, page 4, adapted។
 «ព្រះ�ះប្ដានព្រះបកាសុថា សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលម្ពីនិអាចច�លសៅ�កំុងទឹ្ធក�ីសុនាអំស់ុរិយៈសៅ�ល៤០ 
ឆំ្នាំ�។ សៅរិឿងសៅនះប្ដានសៅធីីើសៅអាយសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ សៅល្ងាកសៅអំើរិ ូុន សៅល្ងាកកាខែលប និងសៅល្ងាកយូ�សៅសុី��ចចិត្តិិជាខាើ �ង។ 
បូុខែនិ ម្ពីនុសុសទាំ�ងសៅនះ�ុ�ប្ដានរិអំូ�រិទាំ�សៅ�ើយ។ �ួកសៅគប្ដានទ្ធទ្ធួលយកការិសុសៅព្រះម្ពីចព្រះ�ះទ្ធយ័រិបស់ុព្រះ�ះ។ បូុខែនិ 
បណិាជីនម្ពីនិសុុ�ចិត្តិិសៅ�ះសៅទ្ធ។ �ួកសៅគប្ដានទ្ធួញ់យ� សៅ�សៅ�លខែ�លព្រះ�ះ�កយកព្រះ�ះ�រិសៅចញ់�ី�ួកសៅគខែ�ល�ួក 
សៅគម្ពីនិប្ដានយកចិត្តិិទុ្ធក�កទ់ាំល់ខែត្តិសៅសាះ។ �ួកសៅគប្ដានរិអំូ�រិទាំ�អំ��ីការិសុសៅព្រះម្ពីចព្រះ�ះទ្ធយ័រិបស់ុព្រះ�ះ។ បណិាជីន 
ប្ដានព្រះបកាសុថា �ួកសៅគនឹងវិលិព្រះត្តិ�បស់ៅ�ឯព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ឹវិញិ់។ �ួកសៅគប្ដានទ្ធួញ់យ�សៅ�យគ្មាា នសៅហ៍តុ្តិ�ល។ 
សៅ�លសៅ�ះ ព្រះ�ះប្ដានបង្ហាា ញ់សៅហ៍តុ្តិ�ល�ិត្តិថ្ងៃនការិទ្ធួញ់សៅសាករិបស់ុ�ួកសៅគ។ �ួកសៅគ�ុ�ប្ដានទ្ធួញ់យ�ម្ពីនិខែម្ពីន
សៅ�យសារិខែត្តិ�ួកសៅគទ្ធទ្ធួល�ុសុច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើរិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅត្តិើយូ៉ាងណាសៅ�វិញិ់ ព្រះបសិុនសៅបើ�ួកសៅគ 
បង្ហាា ញ់ថា �ួកសៅគទ្ធទ្ធួល�ុសុច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�ះ? សៅ�ះព្រះ�ះនឹងម្ពីនិ�កស់ៅទាំសុ�ួកសៅគសៅអាយ 
វិសៅងីងសៅ�កំុងទី្ធរិសៅហាសាថ នអំស់ុរិយៈសៅ�ល៤០ឆំ្នាំ�សៅ�ើយ។ បូុខែនិ �ួកសៅគប្ដានទ្ធួញ់យ�សៅ�យសារិខែត្តិម្ពីនិសុបាយ 
ចិត្តិិជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះខែ�លប្ដាន�កស់ៅទាំសុ�ួកសៅគខែត្តិបូុសៅណាះ ះ។ សៅនះគឺជាម្ពី�លសៅហ៍តុ្តិខែ�លការិទ្ធួញ់យ�រិបស់ុ�ួក 
សៅគម្ពីនិអាចសៅធីីើសៅអាយព្រះ�ះផ្លាើ ស់ុបិ�រិការិសុសៅព្រះម្ពីចព្រះ�ះទ្ធយ័រិបស់ុព្រះទ្ធងអ់ំ��ីការិ�កស់ៅទាំសុ�ួកសៅគ៤០ឆំ្នាំ�សៅ�ះ»។ 
�កព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, page 392, adapted។

សុ�ណួ្ឌរិ�ិភាកាសុ�ណួ្ឌរិ�ិភាកា
១. ច�រិ�ិភាកាអំ��ីសៅសុរិភីា� និងសៅសុចកីិព្រះសុឡាញ់់។ សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជាព្រះត្តិូវិខែត្តិព្រះសុឡាញ់់ សៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជាព្រះត្តិូវិ១. ច�រិ�ិភាកាអំ��ីសៅសុរិភីា� និងសៅសុចកីិព្រះសុឡាញ់់។ សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជាព្រះត្តិូវិខែត្តិព្រះសុឡាញ់់ សៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជាព្រះត្តិូវិ
ខែត្តិជាសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់��៏ិត្តិព្រះប្ដាក� និងសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជាព្រះត្តិូវិខែត្តិ�ិល់សៅសុរិភីា�សៅ�យឥត្តិលកខ�ណ្ឌឌ ? អំំក�ើះខែត្តិជាសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់��៏ិត្តិព្រះប្ដាក� និងសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជាព្រះត្តិូវិខែត្តិ�ិល់សៅសុរិភីា�សៅ�យឥត្តិលកខ�ណ្ឌឌ ? អំំក�ើះ  
ព្រះបខែហ៍លព្រះបខែហ៍លជានិយ៉ាយថា សៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់គ្មាា នអំីីសុ�ខានទ់ាំល់ខែត្តិសៅសាះ សៅ�យសារិខែត្តិការិឈឺចឺាំបស់ៅ�សៅលើ ជានិយ៉ាយថា សៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់់គ្មាា នអំីីសុ�ខានទ់ាំល់ខែត្តិសៅសាះ សៅ�យសារិខែត្តិការិឈឺចឺាំបស់ៅ�សៅលើ 
ខែ�ន�ី។ សៅត្តិើសៅល្ងាកអំំកអាចនិយ៉ាយអំីី�ើះ សៅ�កានអ់ំំកណា�ំកខ់ែ�លគិត្តិខែបបសៅនះ?ខែ�ន�ី។ សៅត្តិើសៅល្ងាកអំំកអាចនិយ៉ាយអំីី�ើះ សៅ�កានអ់ំំកណា�ំកខ់ែ�លគិត្តិខែបបសៅនះ?
២. សៅត្តិើការិសៅធីីើតាម្ពីព្រះ�ះ�ុសុគំ្មា�ីការិ�ាយ៉ាម្ពីសុសៅស្ត្រង្ហាា ះ�ើួនសៅល្ងាកអំំកសៅ�យអាកបបកិរិយិ៉ាលអផឹ្លាល់�ើួនយូ៉ាង២. សៅត្តិើការិសៅធីីើតាម្ពីព្រះ�ះ�ុសុគំ្មា�ីការិ�ាយ៉ាម្ពីសុសៅស្ត្រង្ហាា ះ�ើួនសៅល្ងាកអំំកសៅ�យអាកបបកិរិយិ៉ាលអផឹ្លាល់�ើួនយូ៉ាង  
��ចសៅម្ពីិច?��ចសៅម្ពីិច?
៣. សៅត្តិើ�នច�ណុ្ឌចព្រះត្តិងណ់ា�ើះ ខែ�ល�ួកជី�នុ�សៅសុសៅវិនសៅ�យអាត្តិស់ៅវិនទី្ធសុឹ��ចគំ្មានឹងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅ� ៣. សៅត្តិើ�នច�ណុ្ឌចព្រះត្តិងណ់ា�ើះ ខែ�ល�ួកជី�នុ�សៅសុសៅវិនសៅ�យអាត្តិស់ៅវិនទី្ធសុឹ��ចគំ្មានឹងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅ� 
កំុងសុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�ះ? សៅត្តិើកិចុការិ��ចគំ្មាអំីី�ើះ ខែ�លព្រះ�ះប្ដានព្រះបគល់សៅអាយសៅយើងទ្ធទ្ធួល�ុសុព្រះត្តិូវិ��ចខែ�ល កំុងសុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�ះ? សៅត្តិើកិចុការិ��ចគំ្មាអំីី�ើះ ខែ�លព្រះ�ះប្ដានព្រះបគល់សៅអាយសៅយើងទ្ធទ្ធួល�ុសុព្រះត្តិូវិ��ចខែ�ល 
ព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះបគល់�ល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅ�កំុងសុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�ះ? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជាចសៅម្ពីើើយសៅនះ�ន ព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះបគល់�ល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅ�កំុងសុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�ះ? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្ដានជាចសៅម្ពីើើយសៅនះ�ន 
សារិៈសុ�ខានស់ុព្រះ�បស់ៅយើង?សារិៈសុ�ខានស់ុព្រះ�បស់ៅយើង?
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�ែុ �ប្ដានជីួបព្រះ�ះសៅយសូុ�វិសៅ�កំុងហាង�ែុ �ប្ដានជីួបព្រះ�ះសៅយសូុ�វិសៅ�កំុងហាង

 ជីីវិតិ្តិសៅម្ពីើលសៅ�ហាក�់�ចជាល�ប្ដាកសៅ�ៗ។ បិីរិបស់ុ�ែុ ��នជី�ងឺម្ពីហារិកី�ួរិឆ្ងអឹង។ ប�ឹបម់្ពីក ឪ�ុក 
�ិយរិបស់ុគ្មាត្តិប់្ដានសាើ ប។់ រិឯី�ែុ �ព្រះត្តិូវិច�ណាយសៅ�សៅលើ�ិធីីបុណ្ឌយសុ��ិយសៅកាករិបស់ុ�ែុ �សៅ�យ�ើួនឯង ខែ�ម្ពី 
ទាំ�ងសៅម្ពីើលការិ�ុសុព្រះត្តិូវិច�សៅ�ះជីីវិភា�ព្រះគួសារិ�ែុ �សៅទ្ធៀត្តិ។ �នសៅ�ល�ើះ សុ�ម្ពីបខីែត្តិ១០០០វិ ូុន សុព្រះ�បស់ុ�ភារិៈ 
សាល្ងាសៅរិៀនរិបស់ុក�នព្រះបុសុ�ែុ � ក�៏ែុ �គ្មាា ន�ង។ ព្រះប្ដាកខ់ែ�រិបស់ុ�ែុ �ម្ពីនិព្រះគបព់្រះគ្មានស់ុព្រះ�បប់ងថ់្ងៃ�ើសៅ�ទ្ធយបិី�ែុ �សៅ�ះ
ខែ�រិ។ ជាសៅរិៀងរ៉ាល់ថ្ងៃ�ា �ែុ �ខែត្តិងខែត្តិព្រះ�ួយប្ដារិម្ពីភថា �ែុ �គ្មាា នអំងើរិព្រះគបព់្រះគ្មាន ់សៅ�ើម្ពីបចីិញឹុ្ចម្ពីព្រះគួសារិរិបស់ុ�ែុ �សៅទ្ធៀត្តិ�ង។ 
�ែុ �យ� និង�នអារិម្ពីាណ៍្ឌឯកាជាទី្ធប��ុត្តិ។ ប�ឹបម់្ពីក �ែុ �ប្ដានជីួប�ងផ្លាក យូុនសុូុក (Park Yeon-sook)។ 
�ង�ុ�ខែម្ពីនជាបងបអ�ន ក�ុ៏�ខែម្ពីនជាម្ពីតិ្តិិភ័កិិរិបស់ុ�ែុ �សៅ�ះខែ�រិ បូុខែនិ �ងប្ដាន�ាយ៉ាម្ពីសៅលើកទឹ្ធកចិត្តិិ�ែុ �។ �ងប្ដាន 
សៅ�ើញ់ថា �ែុ �ក��ុងខែត្តិ�នវិបិត្តិិិ�វិកិា ��សៅចំះ �ងប្ដាន�ិល់ការិង្ហារិបខែនថម្ពី�ល់�ែុ �សៅ�កំុងហាងហាណា�ខែ�ល 
សុថិត្តិសៅ�ឯជាយព្រះកុងសៅសុអំូ�ល ព្រះបសៅទ្ធសុក�សៅរិ។ូ ព្រះប្ដាកប់ខែនថម្ពីសៅនះជីួយ�ាត្តិ�់ាងស់ៅ�សៅលើការិច�ណាយថ្ងៃនជីីវិភា� 
និងថ្ងៃ�ើសៅ�ទ្ធយ។ �ែុ ��នអំ�ណ្ឌរិគុណ្ឌច�សៅ�ះការិង្ហារិសៅនះណាស់ុ។ បូុខែនិ �ែុ �ប្ដានកត្តិស់ុ�ា ល់សៅ�ើញ់អំីីខែ�លម្ពីនិ 
ធីម្ពីាតាអំ��ី�ងយូុនសុូុក។ �ងហាក�់�ចជា�នកិីសុុ�ជាងអំំក�ថ្ងៃទ្ធ។ �ែុ �គិត្តិថា សៅនះជាសៅរិឿងចខែម្ពីើក បូុខែនិ �ែុ � 
�នការិរិ �សៅភ័ើបចិត្តិិយូ៉ាងខាើ �ងសៅ�យសារិសៅសុចកិីអំ�ណ្ឌរិរិបស់ុគ្មាត្តិ។់ �ណ្ឌៈសៅ�លខែ�ល�ែុ �ប្ដានខែសុីងយល់អំ��ី 
�ង �ែុ �ប្ដានសៅ�ើញ់�ងសៅ�ព្រះ�ះវិហិារិសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ។៍ �ងម្ពីនិខីាយ�ីល់អំ��ីព្រះប្ដាកច់�ណ្ឌ� លខែ�ល�ងព្រះត្តិូវិ 
ខាត្តិបងស់ៅ�យសារិខែត្តិការិបិទ្ធហាងម្ពីយួថ្ងៃ�ាកំុងម្ពីយួសុបិ្ដាហ៍៍សៅ�ះសៅទ្ធ។ �ែុ �ជាអំំកខែ�លម្ពីនិសៅជីឿថា�នព្រះ�ះ 
បូុខែនិ �ែុ �ចងស់ៅ�ព្រះ�ះវិហិារិជាម្ពីយួ�ង សៅ�ើម្ពីបខីែសុីងរិកម្ពី�លសៅហ៍តុ្តិខែ�ល��សៅអាយ�ង�នសៅសុចកិីអំ�ណ្ឌរិ និង 
សៅសុចកិីសុុ�សានិសៅនះណាស់ុ។ យូុនសុូុកម្ពីនិខែ�លប្ដានអំសៅញ្ចា ើញ់�ែុ �សៅ�ឯព្រះ�ះវិហិារិសៅសុសៅវិនសៅ�យអាត្តិស់ៅវិនទី្ធសុ ឹ
រិបស់ុ�ងទាំល់ខែត្តិសៅសាះ បូុខែនិ �ែុ �ប្ដានសៅបិជាែ ចិត្តិិរិបស់ុ�ែុ �ថានឹងសៅ�ទី្ធសៅ�ះម្ពីិង។ ��សៅចំះ �ែុ �ប្ដានសិុកាព្រះ�ះគម្ពីីរីិ 
សៅ�យ�ើួនឯង។ �ណ្ឌៈសៅ�លខែ�ល�ែុ �ក��ុងខែត្តិសៅរិៀនអំ��ីព្រះ�ះ សៅសុចកិីសុុ�សានិថ្ងៃនសាថ នសួុគប៌្ដានច�លម្ពីកកំុង 
ជីីវិតិ្តិរិបស់ុ�ែុ �។ �ែុ �ប្ដានថីាយចិត្តិិរិបស់ុ�ែុ �សៅ�ឯព្រះ�ះសៅយសូុ�វិ និងប្ដានច�លរិមួ្ពីសៅ�កំុងព្រះ�ះវិហិារិសៅសុសៅវិនសៅ�យអាត្តិ-់
សៅវិនទី្ធសុឹហាណា�ខាងលិចខែ�លសុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ �ែុ �បសៅព្រះម្ពីើការិជាជី�នួយការិស្ត្រសុិីជាម្ពីយួនឹង�ងយូុនសុូុកទាំ�ង�ីរិ 
�ក។់ 
 �នសៅរិឿងជាសៅព្រះចើនខែ�ល�ែុ ��ុ�ទាំនប់្ដាន�ឹង បូុខែនិ �ែុ �សៅជីឿសៅលើព្រះ�ះសៅ�យអំស់ុអំ��ីចិត្តិិរិបស់ុ�ែុ �។ �ង 
យូុកសុូុក�ុ�សុ�វិប្ដាននិយ៉ាយអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូុ�វិម្ពីកកាន�់ែុ �សៅ�ះសៅទ្ធ បូុខែនិ �ែុ �ប្ដានសៅ�ើញ់ព្រះ�ះសៅយសូុ�វិសៅ�កំុងជិីវិតិ្តិ 
រិបស់ុ�ង។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វិ�ខែ�លសៅនះសៅហ៍ើយ ខែ�ល�ែុ �ប្ដានជីួបតាម្ពីរិយៈជីីវិតិ្តិរិបស់ុ�ងយូុនសុូុក �កស់ៅ�កំុង
ចិត្តិិរិបស់ុ�ែុ �រិហ៍�ត្តិ�ល់សុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ។ 
 ឆំ្នាំ�សៅនះ បិី និងក�នព្រះបុសុរិបស់ុ�ែុ �កប៏្ដានទ្ធទ្ធួលបុណ្ឌយព្រះជីម្ពីុជីទឹ្ធក និងប្ដានច�លជាព្រះគួសារិអាត្តិស់ៅវិន-
ទ្ធីសុឹ�ងខែ�រិ។ ជីីវិតិ្តិសៅម្ពីើលសៅ�ហាក�់�ចជាលអព្រះបសៅសុើរិជាងម្ពីុន។  សុ�ម្ពីអំរិគុណ្ឌព្រះ�ះខែ�លព្រះទ្ធងប់្ដានច�លម្ពីក
   កំុងព្រះគួសារិរិបស់ុទ្ធ�លបងា�តាម្ពីរិយៈ�ងយូុនសុូុក និងហាងរិបស់ុ�ង។

  សៅរិឿង�ើី  សៅរិឿង�ើី
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មេ�មេ�ៀនប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ��ិកពីីមេ�ក�ូ�មេ�

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២ ខែ�តុុល្ងា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២ ខែ�តុុល្ងា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចំា�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ និក្ខខម្ពីន� ៣២៖២៩-៣២; សៅចំាទិ្ធយក្ខថា ១៖១-៦; អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចំា�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ និក្ខខម្ពីន� ៣២៖២៩-៣២; សៅចំាទិ្ធយក្ខថា ១៖១-៦; 
សៅចំាទ្ធិយក្ខថា ១៖៩-១១; សៅ�វីវីីនិយ័ ១៤; សៅល្ងាកុ្ខបបតិិុ ១៥៖១-១៦។សៅចំាទ្ធិយក្ខថា ១៖៩-១១; សៅ�វីវីីនិយ័ ១៤; សៅល្ងាកុ្ខបបតិិុ ១៥៖១-១៦។

�ចងចំា�៖ «ព្រះគបគំ់្នាប្ដានបរិសិៅ�គច�ណីីអាហារិដខែដ�ខាងព្រះ��ឹងវីញិ្ញាា ណី  សៅហ៍ើយព្រះគបគំ់្នាប្ដានផឹឹក្ខទឹ្ធក្ខ�ចងចំា�៖ «ព្រះគបគំ់្នាប្ដានបរិសិៅ�គច�ណីីអាហារិដខែដ�ខាងព្រះ��ឹងវីញិ្ញាា ណី  សៅហ៍ើយព្រះគបគំ់្នាប្ដានផឹឹក្ខទឹ្ធក្ខ
ដខែដ�ខាងព្រះ��ឹងវីញិ្ញាា ណីខែដរិ ដបតិុប្ដានផឹឹក្ខ�ី�មដាខាងព្រះ��ឹងវីញិ្ញាា ណីខែដ�តាម្ពីសៅគ ឯ�មដាសៅ�ះ ដខែដ�ខាងព្រះ��ឹងវីញិ្ញាា ណីខែដរិ ដបតិុប្ដានផឹឹក្ខ�ី�មដាខាងព្រះ��ឹងវីញិ្ញាា ណីខែដ�តាម្ពីសៅគ ឯ�មដាសៅ�ះ 
គឺជាព្រះ�ះព្រះគីសុទ» (កូ្ខរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖៣, ៤)។គឺជាព្រះ�ះព្រះគីសុទ» (កូ្ខរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖៣, ៤)។

 ក្ខណីឌ គមី្ពីរីិសៅចំាទ្ធិយក្ខថាប្ដានសៅផិឹើម្ពីសៅ�ើងសៅដាយពាក្ខយទាំ�ងសៅនះថា៖ «សៅនះជាសៅសុចកិ្ខីទាំ�ងបុុ�ម ន 
ខែដ�ម្ពីុូសៅសុប្ដានសៅពា�ដ�់�ួក្ខអីុំព្រះ�ខែអំ�ទាំ�ងអំស់ុ» (សៅចំាទ្ធិយក្ខថា ១៖១)។ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុ
ប្ដានសុរិសៅសុរិក្ខណីឌ គមី្ពីរីិសៅចំាទ្ធិយក្ខថា។ គ្នាតុគ់ឺជាម្ពីនុសុសដស៏ុ�ខានស់ៅ�កុំ្ខងក្ខណីឌ គមី្ពីរីិសៅនះតា�ងខែតុ�ី�១ 
រិហូ៍តុដ�់ព្រះគ្នាថ្ងៃនសៅសុចកិ្ខី�ា បរ់ិបស់ុគ្នាតុស់ៅ�កុំ្ខងទឹ្ធក្ខដីម្ពីុូអាប ់(សៅចំាទិ្ធយក្ខថា ៣៤៖៥)។ បុុខែនិ ក្ខណីឌ គមី្ពីរីិ 
សៅចំាទ្ធិយក្ខថា (និងព្រះ�ះគមី្ពីរីិទាំ�ងមូ្ពី�) គឺសុិីអំ��ីព្រះ�ះអំ�ា ស់ុសៅយសូូុវី។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវីគឺជាអំំក្ខបសៅងើើតុសៅយើង 
(សៅល្ងាកុ្ខបបតិិុ ១, ២)។ សៅហ៍ើយព្រះទ្ធងប់្ដានសុសៅ��ះ ះសៅយើង (សៅអំ�យ ៤១៖១៤; ទ្ធីតុុសុ ២៖១៤)។ ក្ខណីឌ
គមី្ពីរីិសៅចំាទិ្ធយក្ខថាប្ដានប�ា ញសៅយើងអំ��ីរិសៅបៀបខែដ�ព្រះ�ះជា�ា ស់ុសៅ�ខែតុបនិខែ�រិក្ខារា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់និង
សុសៅ��ះ ះ�ួក្ខសៅគសៅ�សុម្ពីយ័ដស៏ុ�ខានស់ៅនះកុំ្ខងព្រះបវីតិិុ��សុិរិបស់ុ�ួក្ខសៅគ។
 សៅ�សៅ��សៅ�ះ �ួក្ខកូ្ខនសៅ�អីុំព្រះ�ខែអំ�ប្ដានសៅព្រះតុៀម្ពី�ាួនជាសៅព្រះសុច សៅដើម្ពីបចូី�សៅ�កុំ្ខងទឹ្ធក្ខដីសុនា។ 
ម្ពីុនសៅ���ួក្ខសៅគចូ�សៅ� សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដានបសៅព្រះងៀនសៅម្ពីសៅរិៀនថ្ងៃនព្រះបវីតិិុ��សុិដ�់�ួក្ខសៅគ។ សៅយើងអាចសៅ�ើញ 
នូវីសៅគ្នា�គ�និតុដូចគំ្នាសៅនះមិ្ពីងសៅហ៍ើយមិ្ពីងសៅទ្ធៀតុសៅ�កុំ្ខងព្រះ�ះគមី្ពីរីិខែដ�ប្ដានខែចងថា៖ «ចូរិនឹក្ខចំា�អំ��ីអំីីខែដ� 
ព្រះ�ះជា�ា ស់ុប្ដានសៅ�ីើសុព្រះ�បអំ់ំក្ខរា�់គំ្នាកា��ីម្ពីុនម្ពីក្ខ»។ 
 សៅយើងប្ដានម្ពីក្ខដ�់ព្រះ��ព្រះបទ្ធ�់ថ្ងៃនទឹ្ធក្ខដីសុនាដ�៏អព្រះបសៅសុើរិសៅហ៍ើយ។ ដូសៅចំះ ការិដាស់ុសៅតុឿនសៅចញ 
�ីអំំក្ខព្រះសីុខែអំ�ាិន ជីីថ្ងៃវីតុុស៍ៅនះគួរិខែតុ�នអំតុថនយ័�ិសៅសុសុសុព្រះ�បស់ៅយើងខែដ�អំំក្ខព្រះសីុប្ដានសុរិសៅសុើរិថា៖ «សៅយើង 
គ្នាម នអំីីព្រះតូុវីខាា ចអំ��ីអំ�គតុសៅ�ះសៅទ្ធ �ុះព្រះតាខែតុសៅយើងសៅ�ាចអំ��ីរិសៅបៀបខែដ�ព្រះ�ះជា�ា ស់ុប្ដានដឹក្ខ��សៅយើង និង 
សៅសុចកិ្ខីបសៅព្រះងៀនរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�កុំ្ខងព្រះបវីតិិុ��សុិថ្ងៃនអំតីុតុកា�រិបស់ុសៅយើង»។ ដក្ខព្រះសុង�់ី Ellen G. White, 
Life Sketches, page 196, adapted។
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សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុខែដ�ជាអំំក្ខបសៅព្រះម្ពីើរិបស់ុព្រះ�ះសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុខែដ�ជាអំំក្ខបសៅព្រះម្ពីើរិបស់ុព្រះ�ះ

 �គម្ពីីរីិនិក្ខខម្ពីន� ២៖២ គឺជាសៅដើម្ពីសៅរិឿងខែដ�សៅយើងអាចអានអំ��ីសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុ។  សៅ�សៅ��សៅ�ះ សៅល្ងាក្ខ 
ម្ពីុូសៅសុប្ដានសុរិសៅសុរិក្ខណីឌ គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបតុិិរិចួសៅ�សៅហ៍ើយ។ ក្ខណីឌ គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបតុិិប្ដានប�ា ញសៅយើងថា សៅយើងជា 
អំំក្ខណា និងសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅយើង�នសៅ�ទី្ធសៅនះ។ ក្ខណីឌ គម្ពីីរីិសៅនះក្ខប៏្ដានបក្ខព្រះ�យអំ��ីរិសៅបៀបខែដ�រិបស់ុ 
ព្រះគបយុ់៉ាងប្ដានកាា យសៅ�ជាអាព្រះក្ខក្ខស់ៅ�សៅ�ើខែផឹនដីសៅនះ និងម្ពីូ�សៅហ៍តុុខែដ�សៅយើងសៅ�ខែតុអាច�នសៅសុចក្ខិី 
សុងឹមឹ្ពីផឹងខែដរិ។ ក្ខណីឌ គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបតុិិប្ដានបសៅព្រះងៀនសៅយើងអំ��ីសៅគ្នា�គ�និតុសុ�ខាន ់និង ម្ពីនុសុសដថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុ 
ជាសៅព្រះចើនផឹងខែដរិដូចជា៖ (១)  រិសៅបៀបខែដ�អំ�សៅ�ើប្ដាបប្ដានចំាបស់ៅផឹិើម្ពីសៅ�ើង (២) សៅសុចក្ខិីសុនា�ីព្រះ�ះក្ខំុងការិ
សុសៅ��ះ ះម្ពីនុសុសសៅល្ងាក្ខ (៣) ទ្ធឹក្ខជី�នន ់(៤) សៅល្ងាក្ខអំព័្រះប្ដាហា� និង (៥) ដ�ណឹីង�អខែដ�ព្រះ�ះសៅយសូូុវីនឹងសុសៅ��ះ ះ 
សៅយើង។ សៅយើង�ិតុជា�ុ�អាចដឹងប្ដានថា សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុ និងក្ខណីឌ គម្ពីីរីិរិបស់ុគ្នាតុប់្ដានបះុពា�់ចិតុិរិបស់ុម្ពីនុសុស 
បុុ�ម ន�ក្ខស់ៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅតុើសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុអាចសៅ�ីើក្ខិចាការិដអ៏ំ�ា រិយសៅនះ សៅ�សៅ��ខែដ�សៅល្ងាក្ខឃ្លាា តុឆ្នាំា យ�ី���អ 
ឥតុសៅខាា ះប្ដានសៅដាយរិសៅបៀបណា?  ចសៅម្ពីាើយគឺ�យព្រះសុួ�ជាទ្ធីប�ផុឹតុ។ សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដានព្រះសុឡាញ់ព្រះ�ះយុ៉ាង 
ខាា �ងសៅហ៍ើយគ្នាតុច់ងប់សៅព្រះម្ពីើព្រះទ្ធង។់ 
  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិនិក្ខខម្ពីន� ៣២៖២៩-៣២។ �ទាំ�ងសៅនះប្ដានប�ា ញសៅយើងអំ��ីការិសុនទ�រិវាងព្រះ�ះសូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិនិក្ខខម្ពីន� ៣២៖២៩-៣២។ �ទាំ�ងសៅនះប្ដានប�ា ញសៅយើងអំ��ីការិសុនទ�រិវាងព្រះ�ះ  
ជា�ា ស់ុ និងសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុ ប�ទ ប�់ីបណិាជីនប្ដានព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ សៅហ៍ើយប្ដានថីាយបងះ�សៅគ្នាខែដ�សៅ�ីើ ជា�ា ស់ុ និងសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុ ប�ទ ប�់ីបណិាជីនប្ដានព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ សៅហ៍ើយប្ដានថីាយបងះ�សៅគ្នាខែដ�សៅ�ីើ 
�ី�សុ។ សៅតុើសៅរិឿងសៅនះប�ា ញសៅយើងយុ៉ាងដូចសៅម្ពីិច អំ��ីចិតុិរិបស់ុសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុ? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាព្រះ�ះជា�ា ស់ុ �ី�សុ។ សៅតុើសៅរិឿងសៅនះប�ា ញសៅយើងយុ៉ាងដូចសៅម្ពីិច អំ��ីចិតុិរិបស់ុសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុ? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាព្រះ�ះជា�ា ស់ុ 
អាចសៅព្រះបើសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុសៅ�ក្ខំុងវី�ិីដអ៏ំ�ា រិយម្ពីយួ សៅទាំះបីជាសៅល្ងាក្ខម្ពីនិ�អឥតុសៅខាា ះក្ខស៏ៅដាយ?អាចសៅព្រះបើសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុសៅ�ក្ខំុងវី�ិីដអ៏ំ�ា រិយម្ពីយួ សៅទាំះបីជាសៅល្ងាក្ខម្ពីនិ�អឥតុសៅខាា ះក្ខស៏ៅដាយ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុ�ុ��នក្ខ�ហុ៍សុថ្ងៃនអំ��ីប្ដាបខែដ�បណិាជីនប្ដានសៅ�ីើសៅ�ះសៅទ្ធ។  បុុខែនិ សៅទាំះជា សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុ�ុ��នក្ខ�ហុ៍សុថ្ងៃនអំ��ីប្ដាបខែដ�បណិាជីនប្ដានសៅ�ីើសៅ�ះសៅទ្ធ។  បុុខែនិ សៅទាំះជាយុ៉ាងសៅនះ 
ក្ខិី សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុសៅ�ខែតុទូ្ធ�សូុម្ពីសៅអាយព្រះ�ះសៅ�ើក្ខខែ�ងសៅទាំសុដ�់បណិាជីនសៅ�វីញិ (និក្ខខម្ពីន� ៣២៖៣២)។ 
សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុខែ�ម្ពីទាំ�ងសុុ�ចិតុិ�ះបងជី់ីវីតិុដស៏ៅ�អំស់ុក្ខ�បរិបស់ុសៅល្ងាក្ខ សៅដើម្ពីបសីុសៅ��ះ ះ�ួក្ខសៅគ។ សៅល្ងាក្ខ 
ម្ពីុូសៅសុដឹងថា អំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុ�ួក្ខសៅគអាព្រះក្ខក្ខជ់ាទ្ធីប�ផុឹតុ។ ដូចខែដ�សៅយើងប្ដានសៅ�ើញ គ្នាតុដ់ឹងថា �នសៅសុចក្ខិី 
ខែតុម្ពីាុងបុុសៅណាះ ះខែដ�អាចដក្ខហូ៍តុអំ�សៅ�ើប្ដាបសៅចញប្ដាប។ សៅតុើសៅល្ងាក្ខអំំក្ខសៅ�ើញពាក្ខយសៅ�ចនស៍ៅ�ក្ខំុង�គម្ពីីរីិ
និក្ខខម្ពីន� ៣២៖៣២ ខែដ�ប្ដានខែចងថា «សូុម្ពី ព្រះទ្ធង ់អំតុ ់សៅទាំសុ ច�សៅពាះ អំ�សៅ�ើ ប្ដាប រិបស់ុ សៅគ ផឹង» ខែដរិឬសៅទ្ធ? ក្ខិរិយិ៉ា 
ស័ុ�ទ «អំតុស់ៅទាំសុ» �ននយ័ថា «ទ្ធទ្ធួ�យក្ខ» ឬ «ទ្ធទ្ធួ��ុសុព្រះតុូវីជី�នួសុ»។ ដូសៅចំះ សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុ�ិតុជាប្ដាន 
ទូ្ធ�សូុម្ពីសៅអាយព្រះ�ះព្រះទ្ធងផ់្ទាទ �់ទ្ធទ្ធួ�យក្ខការិដាក្ខស់ៅទាំសុសុព្រះ�បអ់ំ�សៅ�ើប្ដាប។ សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដានទូ្ធ�សូុម្ពី
សៅរិឿងដគ៏ួរិសៅអាយ�ា ក្ខស់ៅផឹអើ�ជាទ្ធីប�ផុឹតុ។ បុុខែនិ សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុដឹងថា �ួក្ខបណិាជីន�ុ�អាចទ្ធទ្ធួ�ប្ដានសៅសុចក្ខិី
សុសៅ��ះ ះប្ដានសៅ�ើយ �ុះព្រះតាខែតុព្រះ�ះទ្ធទ្ធួ�ជី�នួសុក្ខ�ហុ៍សុរិបស់ុ�ួក្ខសៅគ។ ព្រះ�ះម្ពីនិអាចសៅ�ើក្ខខែ�ងសៅទាំសុអំ�សៅ�ើ 
ប្ដាបរិបស់ុ�ួក្ខសៅគតាម្ពីវី�ិីសៅផឹសងប្ដានសៅ�ើយ។
 សៅយើងប្ដានសៅ�ើញសៅ�ឧទាំហ៍រិណ៍ីម្ពីយួថ្ងៃនការិជី�នួសុសៅ�ខាងសៅដើម្ពីថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ។ សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុខែដ� 
ជាអំំក្ខជី�នួសុប្ដានប�ា ញសៅយើងអំ��ីអំីីខែដ�នឹងព្រះតុូវីសៅក្ខើតុសៅ�ើងសៅ�សៅ�ើសៅ�ើឆ្នាំើ ង។ ព្រះ�ះខែដ�សៅ�ចម្ពីក្ខសៅ�ក្ខំុង 
អំងះព្រះ�ះសៅយសូូុវីផ្ទាទ �់ប្ដានទ្ធទ្ធួ�អំ�សៅ�ើប្ដាបជី�នួសុសៅយើង។ ព្រះទ្ធងប់្ដានទ្ធទ្ធួ�យក្ខការិដាក្ខស់ៅទាំសុ។ ព្រះ�ះ�ុ�អាច 
សុសៅ��ះ ះសៅយើងតាម្ពីវី�ិីណាសៅផឹសងសៅដាយម្ពីនិប�ពានសៅ�ើរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅល្ងាក្ខសៅ�ព្រះតុុសុខែដ�អំំក្ខជី��ន់
សៅព្រះកាយៗប�ទ ប�់ីសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដានសុរិសៅសុរិថា ៖ «ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន ផឹទុក្ខ អំ�សៅ�ើ ប្ដាប រិបស់ុ សៅយើង រា�់ គំ្នា សៅ� សៅ�ើ រិូប អំងះ 
ព្រះទ្ធង ់ជាប ់សៅ�ើ សៅ�ើ ឆ្នាំើ ង សៅដើម្ពីប ីឲ្យយ សៅយើង ប្ដាន រិស់ុ ខាង ឯ សៅសុចក្ខិី សុុចរិតិុ សៅដាយ ប្ដាន �ា ប ់ខាង ឯ អំ�សៅ�ើ ប្ដាបសៅហ៍ើយ 
គឺ សៅដាយ �ំម្ពី ជា� រិបស់ុ ព្រះទ្ធង ់ខែដ� អំំក្ខ រា�់ គំ្នា ប្ដាន ជា» (សៅ�ព្រះតុុសុទី្ធ១ ២៖២៤)។
  សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុសុុ�ចិតុិ�ះបងជី់ីវីតិុដស៏ៅ�អំស់ុក្ខ�បរិបស់ុគ្នាតុ ់សៅដើម្ពីបសីុសៅ��ះ ះ�សុនរ៍ិបស់ុគ្នាតុ។់សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុសុុ�ចិតុិ�ះបងជី់ីវីតិុដស៏ៅ�អំស់ុក្ខ�បរិបស់ុគ្នាតុ ់សៅដើម្ពីបសីុសៅ��ះ ះ�សុនរ៍ិបស់ុគ្នាតុ។់  
សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនសៅយើងអំីី�ាះ អំ��ីរិសៅបៀបខែដ�សៅយើងគួរិខែតុព្រះសុឡាញ់សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនសៅយើងអំីី�ាះ អំ��ីរិសៅបៀបខែដ�សៅយើងគួរិខែតុព្រះសុឡាញ់អំំក្ខដថ្ងៃទ្ធ? អំំក្ខដថ្ងៃទ្ធ? 
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ព្រះ�ះរិក្ខាសៅសុចក្ខិីសុនារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅអាយទាំនស់ៅ��សៅវីល្ងាព្រះ�ះរិក្ខាសៅសុចក្ខិីសុនារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅអាយទាំនស់ៅ��សៅវីល្ងា
 
 ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ វីទិ្ធា��សុិសុម្ពីយ័ទ្ធ�សៅនើប�នក្ខ�ហុ៍សុអំ��ីសៅរិឿងជាសៅព្រះចើន។ (ការិវីវិីតុិនគ៍ឺជាឧទាំហ៍រិណ៍ី 
ម្ពីយួ។ ការិវីវិីតុិនប៍្ដានបសៅព្រះងៀនថា �វី�សៅ�សៅ�ើខែផឹនដីប្ដានចំាបស់ៅផឹិើម្ពី សៅដាយ�រិការិខែព្រះបព្រះបួ�បនិិចម្ពីិងៗសៅ� 
ក្ខំុង�ួក្ខរិុក្ខខជាតិុ និងសុតុីក្ខំុងរិយ�កា�ដយូ៏រិអំខែងីងម្ពីយួ។ វីទិ្ធា��សុិសុម្ពីយ័ទ្ធ�សៅនើបក្ខប៏្ដានបសៅព្រះងៀនសៅទ្ធៀតុ
ផឹងខែដរិថា ជីីវីតិុប្ដានចំាបស់ៅផឹិើម្ពីសៅ�ើងសៅដាយការិថ្ងៃចដនយ)។ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្ដានប�ា ញសៅយើងថា សៅគ្នា�គ�និតុទាំ�ង 
សៅនះ�ុសុទាំ�ងព្រះសុុង។ បុុខែនិ វីទិ្ធា��សុិសុម្ពីយ័ទ្ធ�សៅនើបអាចជីួយសៅអាយសៅយើងយ�់នូវីសៅរិឿងដគ៏ួរិសៅអាយ�ា ក្ខ់
សៅផឹអើ� និងអំ�ា រិយជាសៅព្រះចើនអំ��ី�ម្ពីមជាតិុ។ សៅរិឿងទាំ�ងសៅ�ះអាចជីួយសៅអាយសៅយើងយ�់កានខ់ែតុព្រះបសៅសុើរិសៅ�ើងអំ��ី 
ព្រះ�ះខែដ�ប្ដានបសៅងើើតុ�ម្ពីមជាតិុម្ពីក្ខ។ ការិរិក្ខសៅ�ើញថ្ងៃនវីទិ្ធា��សុិសុម្ពីយ័ទ្ធ�សៅនើបអាចជីួយសៅអាយសៅយើងសៅម្ពីើ� 
សៅ�ើញថា  ព្រះ�ះប្ដានបសៅងើើតុរិបស់ុសុ�ី�រិសៅ�ើយុ៉ាងព្រះបុងព្រះបយត័ុំជាទី្ធប�ផុឹតុ។ ដូសៅចំះ សៅយើងអាចដឹងចាស់ុថា 
ព្រះ�ះព្រះទ្ធងក់្ខ�៏នការិព្រះបុងព្រះបយត័ុំនឹងសៅរិឿងខាងវីញិ្ញាា ណីដូចគំ្នាខែដរិ។ �ដ�បូងថ្ងៃនក្ខណីឌ គម្ពីីរីិសៅចំាទិ្ធយក្ខថាយុ៉ាង 
ចាស់ុថា ព្រះ�ះ�នការិព្រះបុងព្រះបយត័ុំជាទី្ធប�ផុឹតុ។ 
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចំាទ្ធិយក្ខថា ១៖១-៦។ �គម្ពីីរីិសៅចំាទិ្ធយក្ខថា ១៖៣ ប្ដានខែចងអំ��ី «៤០ឆំ្នាំ�»។  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចំាទ្ធិយក្ខថា ១៖១-៦។ �គម្ពីីរីិសៅចំាទិ្ធយក្ខថា ១៖៣ ប្ដានខែចងអំ��ី «៤០ឆំ្នាំ�»។ 
សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅ��សៅវីល្ងាសៅនះសុ�ខានស់ៅម្ពីាះុ?សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅ��សៅវីល្ងាសៅនះសុ�ខានស់ៅម្ពីាះុ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សូុម្ពីចងចំា�អំ��ីរិសៅបៀបខែដ�សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដានបញូូ្ជូនអំំក្ខសៅសីុុបការិណ៍ី�ីកាសៅដសុ-ប្ដារិ�សៅអាយសៅ� 
�ិនិតុយសៅម្ពីើ�ទ្ធឹក្ខដីថ្ងៃនសៅសុចក្ខិីសុនា។ សៅតុើ�នសៅរិឿងអំីីប្ដានសៅក្ខើតុសៅ�ើងប�ទ ប?់ �ួក្ខបណិាជីនប្ដានបដិសៅសុ�
ម្ពីនិសៅជីឿទុ្ធក្ខចិតុិសៅ�ើព្រះ�ះ។ �ួក្ខសៅគ�ុ�ប្ដានសៅ�ីើតាម្ពីសៅសុចក្ខិីប�ះ បរ់ិបស់ុព្រះទ្ធងថ់ា សៅអាយសៅ�វាយយក្ខទឹ្ធក្ខដីសុនា 
សៅ�ះសៅ�ើយ។ សៅ�ាុ ះសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះប្ដាន�នបនទូ�សៅ�កាន�់ួក្ខសៅគថា �ួក្ខសៅគនឹងម្ពីនិអាចចូ�សៅ�ក្ខំុងទឹ្ធក្ខដីសុនា 
�ា ម្ពីៗប្ដានសៅ�ើយ។ �ួក្ខសៅគព្រះតុូវីខែតុរិងច់ំា�។ សៅតុើ�ួក្ខសៅគព្រះតុូវីរិងច់ំា�យូរិបុុនណា? «ឯង រា�់ គំ្នា នឹង ព្រះតុូវី ព្រះទាំ�ព្រះទ្ធ ច�សៅពាះ 
សៅសុចក្ខិី ទុ្ធចារិតិុ រិបស់ុ ឯង អំស់ុ ៤០ ឆំ្នាំ� តាម្ពី ច�នួន ថ្ងៃ�ា ខែដ� ប្ដាន សៅដើរិ សុសៅងើតុ សៅម្ពីើ� ក្ខំុង ព្រះសុុក្ខ សៅ�ះ គឺ ជា ៤០ ថ្ងៃ�ា ក្ខំុង  
១ ថ្ងៃ�ា ទុ្ធក្ខ ជា ១ ឆំ្នាំ� សៅ�ះ ឯង រា�់ គំ្នា នឹង �ះ �់ សុណាា ន ខែដ� ឥតុ �ី អំញ សៅ� ជា យុ៉ាង ណា» (ជីនគណី� ១៤៖ 
៣៤)។
 ដូសៅចំះ ក្ខណីឌ គម្ពីីរីិសៅចំាទិ្ធយក្ខថាប្ដានចំាបស់ៅផឹិើម្ពី៤០ឆំ្នាំ�ប�ទ ប�់ីសៅ��សៅ�ះម្ពីក្ខ។ ឥ�ូវីសៅនះ �ួក្ខសៅគ
អាចចូ�សៅ�ក្ខំុងទឹ្ធក្ខដីសុនាប្ដានសៅហ៍ើយ។ សៅតុើសៅរិឿងសៅនះប�ា ញសៅយើងយុ៉ាងដូចសៅមិ្ពីច? សៅរិឿងសៅនះប�ា ញសៅយើង 
ថា សៅយើងអាចសៅជីឿទុ្ធក្ខចិតុិសៅ�ើសៅសុចក្ខិីសុនារិបស់ុព្រះ�ះប្ដាន។ ព្រះ�ះនឹងសៅ�ីើតាម្ពីអំីីខែដ�ព្រះទ្ធងប់្ដាន�នបនទូ�
ថា ព្រះទ្ធងន់ឹងសៅ�ីើ។ ព្រះទ្ធងក់្ខន៏ឹងសៅ�ីើអំីីខែដ�ព្រះទ្ធងប់្ដាន�នបនទូ�យុ៉ាង�ិតុព្រះប្ដាក្ខដ សៅ�សៅ��សៅ�សៅ��ខែដ�ព្រះទ្ធង�់នបនទូ� 
ថា  ព្រះទ្ធងន់ឹងសៅ�ីើវា។ 
 សៅតុើ�នសៅសុចក្ខិីសុនាណាសៅផឹសងសៅទ្ធៀតុសៅ�ក្ខំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែដ�ប្ដានសៅក្ខើតុសៅ�ើងយុ៉ាង�ិតុព្រះប្ដាក្ខដ សៅ� 
សៅ��ខែដ�ព្រះ�ះ�នបនទូ�ថា សៅរិឿងទាំ�ងសៅ�ះនឹងព្រះតុូវីសៅក្ខើតុសៅ�ើង? �គម្ពីីរីិដានីខែយ�ុ ៩៖២៤-២៧ ប្ដានសៅក្ខើតុ 
សៅ�ើងតាម្ពីអំីីខែដ�ព្រះ�ះជា�ា ស់ុប្ដានសុនា។ «១ �ួប ២ �ួប សៅហ៍ើយ ក្ខនាះ �ួប» (ដានីខែយ�ុ ៧៖២៥; សូុម្ពីអាន 
�គមី្ពីរីិវីវិីរិណី� ១២៖៦, ១៤; វីវិីរិណី� ១៣៖៥ ផឹងខែដរិ) ក្ខប៏្ដានសៅក្ខើតុសៅ�ើង�ិតុខែម្ពីនខែដរិ។ រិហូ៍តុម្ពីក្ខដ�់សៅ�� 
សៅនះ �រិថ្ងៃនសៅ��សៅវីល្ងាដ�៏ិសៅសុសុសៅ�ក្ខំុងបទ្ធគម្ពីីរីិដានីខែយ�ុ ២,  ៧, និង ៨ ប្ដានសៅក្ខើតុសៅ�ើងយុ៉ាង�ិតុព្រះប្ដាក្ខដ 
តាម្ពីអំីីខែដ�ព្រះ�ះប្ដានសុនា។ �រិថ្ងៃនសៅ��សៅវីល្ងាទាំ�ងសៅនះប្ដានប�ា ញសៅយើងថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះជាបអំ��ីអំ�គតុ។ 
ដូសៅចំះ សៅយើងអាចសៅជីឿទុ្ធក្ខចិតុិប្ដានថា ព្រះ�ះគឺជាអំំក្ខព្រះគបព់្រះគងសៅ�ើសៅ��សៅវីល្ងា។ 
  រិហូ៍តុម្ពីក្ខដ�់សៅ��សៅនះ អំីីខែដ�ព្រះ�ះប្ដាន�នបនទូ�ថា នឹងព្រះតុូវីសៅក្ខើតុសៅ�ើងសៅ�សៅ��អំ�គតុ សៅ�ះរិហូ៍តុម្ពីក្ខដ�់សៅ��សៅនះ អំីីខែដ�ព្រះ�ះប្ដាន�នបនទូ�ថា នឹងព្រះតុូវីសៅក្ខើតុសៅ�ើងសៅ�សៅ��អំ�គតុ សៅ�ះ  
សៅរិឿងទាំ�ងសៅ�ះនឹងព្រះតុូវីសៅក្ខើតុសៅ�ើងខែម្ពីន ដូចជាអំីីខែដ�ព្រះទ្ធងប់្ដានសុនា។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅរិឿងទាំ�ងសៅ�ះអាចសៅរិឿងទាំ�ងសៅ�ះនឹងព្រះតុូវីសៅក្ខើតុសៅ�ើងខែម្ពីន ដូចជាអំីីខែដ�ព្រះទ្ធងប់្ដានសុនា។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅរិឿងទាំ�ងសៅ�ះអាច  
ជីួយសៅអាយសៅយើងសៅជីឿទុ្ធក្ខចិតុិសៅ�ើព្រះ�ះជា�ា ស់ុប្ដាន �ណី�សៅ��ខែដ�សៅយើងក្ខ��ុងសៅ�បនិរិងច់ំា�អំ�គតុខែដ�ជីួយសៅអាយសៅយើងសៅជីឿទុ្ធក្ខចិតុិសៅ�ើព្រះ�ះជា�ា ស់ុប្ដាន �ណី�សៅ��ខែដ�សៅយើងក្ខ��ុងសៅ�បនិរិងច់ំា�អំ�គតុខែដ�  
ព្រះទ្ធងប់្ដានសុនាសៅ�ះ?ព្រះទ្ធងប់្ដានសុនាសៅ�ះ?

ថ្ងៃ�ាចនទ   ៤ តុុល្ងា
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១០០០ដងបខែនថម្ពីសៅទ្ធៀតុ១០០០ដងបខែនថម្ពីសៅទ្ធៀតុ
 

 ជីនជាតិុអំុីព្រះ�ខែអំ�ប្ដានសៅ�ីើដ�សៅណីើ រិសៅ�ក្ខំុងទី្ធរិសៅហា�ថ នអំស់ុរិយ�សៅ��ជាយូរិ។  ប�ទ បម់្ពីក្ខ សៅល្ងាក្ខ 
ម្ពីុូសៅសុប្ដានប�ះ ប�់ួក្ខបណិាជីនថា៖ «សៅម្ពីើ� អំញ ប្ដាន ព្រះបគ�់ ព្រះសុុក្ខ សៅ�ះ ឲ្យយ ឯង រា�់ គំ្នា សៅហ៍ើយ ដូសៅចំះ ឲ្យយ ចូ�  
សៅ� ទ្ធទ្ធួ� យក្ខ ព្រះសុុក្ខ ខែដ� ព្រះ�ះសៅយហូ៍វុា ប្ដាន សុប� ថា នឹង ឲ្យយ ដ�់ �ួក្ខអំយយសៅកា ឯង រា�់ គំ្នា ចុះ គឺ ថា នឹង ឲ្យយ
ដ�់ អំព័្រះប្ដាហា� អំុី�ក្ខ និង យុ៉ាកុ្ខប សៅហ៍ើយ នឹង �ូជី ដ�ណី សៅល្ងាក្ខ តុ សៅ�» (សៅចំាទិ្ធយក្ខថា ១៖៩-១១)។ 

 សូុម្ពីព្រះក្ខសៅ�ក្ខសៅម្ពីើ�នូវីអំីីខែដ�សៅក្ខើតុសៅ�ើងប�ទ ប។់
  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចំាទិ្ធយក្ខថា ១៖៩-១១។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះ�ននយ័យុ៉ាងដូចសៅម្ពីិច? �ណី�សៅ��សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចំាទិ្ធយក្ខថា ១៖៩-១១។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះ�ននយ័យុ៉ាងដូចសៅម្ពីិច? �ណី�សៅ��  

ខែដ�សៅល្ងាក្ខអំំក្ខអាន�ទាំ�ងសៅនះ សូុម្ពីចងចំា�ថា ព្រះ�ះប្ដានដាក្ខស់ៅទាំសុ�សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�សុព្រះ�បក់ារិម្ពីនិសៅ�ីើខែដ�សៅល្ងាក្ខអំំក្ខអាន�ទាំ�ងសៅនះ សូុម្ពីចងចំា�ថា ព្រះ�ះប្ដានដាក្ខស់ៅទាំសុ�សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�សុព្រះ�បក់ារិម្ពីនិសៅ�ីើ  
តាម្ពីព្រះទ្ធងស់ៅ�ឯតាម្ពីព្រះទ្ធងស់ៅ�ឯកាសៅដសុ-ប្ដារិ�។ កាសៅដសុ-ប្ដារិ�។ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 �ទាំ�ងសៅនះប្ដានប�ា ញសៅយើងអំ��ីគ�រិូម្ពីយួថ្ងៃនសៅសុចក្ខិីសៅម្ពីតិាក្ខរិុណារិបស់ុព្រះ�ះ។ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះ

ប្ដានដាក្ខស់ៅទាំសុជីនជាតិុអុំីព្រះ�ខែអំ�សៅដាយសៅ�ីើសៅអាយ�ួក្ខសៅគវីសៅងីងសៅ�កុំ្ខងទី្ធរិសៅហា�ថ នអំស់ុរិយ�សៅ��៤០ 
ឆំ្នាំ�។ ទ្ធនទឹម្ពីគំ្នាសៅនះ ព្រះ�ះសៅ�ខែតុបនិព្រះបទាំន�រិដ�់រា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ក្ខំុងអំ��ុងសៅ��សៅ�ះផឹងខែដរិ។ សៅល្ងាក្ខ 
ម្ពីុូសៅសុប្ដាន�នព្រះប�សុនថ៍ា៖ «ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន ចិញ្ជូា ឹម្ពី សៅគ សៅ� ទី្ធ រិសៅហា�ថ ន អំស់ុ ៤០ ឆំ្នាំ� សៅគ ឥតុ �ន �ីះ ខាតុ អំីី
សៅ�ើយ សុ�សៅ�ៀក្ខប�ពាក្ខ ់រិបស់ុ សៅគ ក្ខ ៏ម្ពីនិ ខែដ� សឹុក្ខ សៅហ៍ើយ សៅជីើង សៅគ ម្ពីនិ �ុរិ�ង ខែដរិ» (សៅនសៅហ៍� ៩៖២១)។ 

 ប�ទ បម់្ពីក្ខ សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដានប�ា ញសៅសុចក្ខិីព្រះសុឡាញ់ដព៏្រះជា�សៅព្រះ�ច�សៅពាះ�សុនរ៍ិបស់ុគ្នាតុ។់ គ្នាតុ ់
ប្ដានទូ្ធ�សូុម្ពីដ�់ព្រះ�ះសៅអាយចសៅព្រះម្ពីើនម្ពីនុសុសសៅ�កុំ្ខង�សុនអុ៍ំីព្រះ�ខែអំ�ម្ពីយួពានដ់ងបខែនថម្ពីសៅទ្ធៀតុសៅ�ើសុ
�ីច�នួនម្ពីនុសុសខែដ�ព្រះទ្ធង�់ន។

  ព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនម្ពីនុសុសតាម្ពីសុ�ណូីម្ពី�រិរិបស់ុសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុ។ សៅតុើ�នអំីីសៅក្ខើតុសៅ�ើង សៅដាយ�រិខែតុព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនម្ពីនុសុសតាម្ពីសុ�ណូីម្ពី�រិរិបស់ុសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុ។ សៅតុើ�នអំីីសៅក្ខើតុសៅ�ើង សៅដាយ�រិខែតុ  
ព្រះ�ះ�រិរិបស់ុព្រះទ្ធង?់ សៅតុើសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដានសៅ�ីើអំីី�ាះ សៅដើម្ពីបសីៅដាះព្រះ�យបញ្ញាា ? សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចំាទ្ធិយក្ខថា ១៖ព្រះ�ះ�រិរិបស់ុព្រះទ្ធង?់ សៅតុើសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដានសៅ�ីើអំីី�ាះ សៅដើម្ពីបសីៅដាះព្រះ�យបញ្ញាា ? សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចំាទ្ធិយក្ខថា ១៖  
១២-១៧ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយ។ ១២-១៧ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយ។ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះប្ដានគងស់ៅ�ជាម្ពីយួនឹងរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធងត់ាម្ពីរិសៅបៀបដស៏ៅពារិសៅ�ញសៅ�សៅដាយអំ�ណាច។  ទ្ធនទឹម្ពី 

គំ្នាសៅនះ �ួក្ខបណិាជីនក្ខព៏្រះតុូវីការិការិដឹក្ខ���ីម្ពីនុសុសដ�៏អ�ំក្ខផ់ឹងខែដរិ។ �ួក្ខសៅគព្រះតុូវីការិ�ួក្ខសៅម្ពីដឹក្ខ��ខែដ�
អាចវីនិិច័យ័សៅរិឿងក្ខិីតាម្ពីរិសៅបៀបដយុ៏តុិិ�ម្ពី ៌និងឈ្លាា សុថ្ងៃវីក្ខំុងការិសៅដាះព្រះ�យបញ្ញាា ។ �សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�គឺ 
ជា «ខីាហា�់ (qahal)»។ «ខីាហា�់» គឺជាព្រះក្ខុម្ពីម្ពីនុសុសដ�៏� ឬសុហ៍គម្ពីនថ៍្ងៃនសៅសុចក្ខិីជី�សៅនឿ (សូុម្ពីអាន� 
គម្ពីីរីិសៅចំាទ្ធិយក្ខថា ៣១៖៣០)។ ពាក្ខយ «ខីាហា�់» ដក្ខព្រះសុង�់ីពាក្ខយ «សៅអំសៅគាសៅសុៀ (Ekklesia)» សៅ�ក្ខំុងគម្ពីីរីិ 
សុញ្ញាា �មី។ «សៅអំសៅគាសៅសុៀ» គឺជា��សៅព្រះក្ខក្ខខែដ��ននយ័ថា «�ួក្ខជី�នុ�» (សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិ�ុថាយ ១៦៖
១៨)។ ដូសៅចំះ សៅយើងអាចសៅម្ពីើ�សៅ�ើញអំ��ីទ្ធ��ក្ខទ់្ធ�នងម្ពីយួរិវាងសុហ៍គម្ពីនគ៍ម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចំាស់ុថ្ងៃនសៅសុចក្ខិីជី�សៅនឿ 
(qahal) និង�ួក្ខជី�នុ�ថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុញ្ញាា �មី (Ekklesia)។ ទ្ធ��ក្ខទ់្ធ�នងសៅនះអាចជីួយសៅអាយសៅយើងសៅម្ពីើ�សៅ�ើញនូវី
ម្ពីូ�សៅហ៍តុុខែដ�សៅល្ងាក្ខបុុ�ប្ដាន�នព្រះប�សុនអ៍ំ��ីតុព្រះមូ្ពីវីការិសុព្រះ�ប�់ួក្ខសៅម្ពីដឹក្ខ��រិបស់ុ�ួក្ខជី�នុ�ដ�៏អសៅ�
ក្ខំុងបទ្ធគម្ពីីរីិកូ្ខរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១២។ �ួក្ខជី�នុ�សុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះព្រះតុូវីការិ�នការិព្រះ�ម្ពីសៅព្រះ�ៀងគំ្នា ដូចជា «ខីាហា�់» 
សៅ�ក្ខំុងទី្ធរិសៅហា�ថ នដូសៅចំំាះខែដរិ។ សៅយើងព្រះតុូវីការិ�ួក្ខជី�នុ� សៅដើម្ពីបបីសៅព្រះម្ពីើព្រះ�ះតាម្ពីរិយ�វី�ិី�ុសុៗគំ្នាជាម្ពីយួនឹង
អំ�សៅណាយទាំនខែដ�ព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនដ�់�ួក្ខសៅគ។ 
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កាសៅដសុ-ប្ដារិ�  កាសៅដសុ-ប្ដារិ�  
  
 អំីីខែដ�សៅក្ខើតុសៅ�ើងសៅ�ឯកាសៅដសុ-ប្ដារិ�គឺជាសៅរិឿងដគ៏ួរិសៅអាយសៅ�ក្ខសៅ�ម្ពីយួ។ សៅរិឿងសៅនះគឺជា 
ម្ពីូ�សៅហ៍តុុសុព្រះ�បអ់ំីីខែដ�ប្ដានសៅក្ខើតុសៅ�ើងសៅ�សៅដើម្ពីដ�បូងថ្ងៃនក្ខណីឌ គម្ពីីរីិសៅចំាទ្ធិយក្ខថា។ ដូសៅចំះ សៅយើងគួរិខែតុ 
ព្រះក្ខសៅ�ក្ខសៅម្ពីើ�សៅរិឿងសៅនះសៅអាយប្ដានម្ពីតុុច់តុ។់ 
  សៅតុើ�ួក្ខបណិាជីនប្ដានប�ា ញអាក្ខបបកិ្ខរិយិ៉ាយុ៉ាងដូចសៅម្ពីិច សៅ�សៅ��ខែដ��ួក្ខអំំក្ខសៅសីុុបការិណ៍ីប្ដានសៅតុើ�ួក្ខបណិាជីនប្ដានប�ា ញអាក្ខបបកិ្ខរិយិ៉ាយុ៉ាងដូចសៅម្ពីិច សៅ�សៅ��ខែដ��ួក្ខអំំក្ខសៅសីុុបការិណ៍ីប្ដាន
ផឹិ�់រិប្ដាយការិណ៍ីរិបស់ុ�ួក្ខសៅគ? សៅតុើ�នសៅរិឿងអំីីសៅក្ខើតុសៅ�ើងសៅដាយ�រិខែតុអាក្ខបបកិ្ខរិយិ៉ារិបស់ុ�ួក្ខសៅគ? សូុម្ពី ផឹិ�់រិប្ដាយការិណ៍ីរិបស់ុ�ួក្ខសៅគ? សៅតុើ�នសៅរិឿងអំីីសៅក្ខើតុសៅ�ើងសៅដាយ�រិខែតុអាក្ខបបកិ្ខរិយិ៉ារិបស់ុ�ួក្ខសៅគ? សូុម្ពី 
អានបទ្ធគម្ពីីរីិជីនគណី� ១៤ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយ។អានបទ្ធគម្ពីីរីិជីនគណី� ១៤ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយ។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  សៅយើងអាចសៅរិៀនសៅម្ពីសៅរិៀនសុ�ខានជ់ាសៅព្រះចើនសៅចញ�ីសៅរិឿងសៅនះ។ សៅម្ពីសៅរិៀនដស៏ុ�ខានម់្ពីយួសៅ�ះគឺសៅ�ក្ខំុង
បទ្ធគម្ពីីរីិជីនគណី� ១៤។ សៅយើងនឹងសៅ�ើញសៅម្ពីសៅរិៀនសៅនះសៅ�ក្ខំុងក្ខណីឌ គម្ពីីរីិសៅចំាទ្ធិយក្ខថាម្ពីិងសៅទ្ធៀតុសៅ�សៅ�� 
សៅព្រះកាយ។ 
  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិជីនគណី� ១៤៖១១-២០។ សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដាន�រិរិវាងព្រះ�ះ និង �ួក្ខបណិាជីនសូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិជីនគណី� ១៤៖១១-២០។ សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដាន�រិរិវាងព្រះ�ះ និង �ួក្ខបណិាជីន  
សៅ�ក្ខំុង�ទាំ�ងសៅនះ។ សៅយើងសៅ�ើញសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុសៅ�ីើក្ខិចាការិដខែដ�សៅនះ�ីម្ពីុន សៅ�សៅ��ខែដ��ួក្ខបណិាជីនប្ដានសៅ�ក្ខំុង�ទាំ�ងសៅនះ។ សៅយើងសៅ�ើញសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុសៅ�ីើក្ខិចាការិដខែដ�សៅនះ�ីម្ពីុន សៅ�សៅ��ខែដ��ួក្ខបណិាជីនប្ដាន  
សៅ�ីើប្ដាបទាំស់ុនឹងព្រះ�ះជា�ា ស់ុជាម្ពីយួនឹងសៅគ្នា�សុ។ សៅតុើសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដានផឹិ�់សៅហ៍តុុផឹ�អំីី�ាះដ�់ព្រះ�ះអំ��ីសៅ�ីើប្ដាបទាំស់ុនឹងព្រះ�ះជា�ា ស់ុជាម្ពីយួនឹងសៅគ្នា�សុ។ សៅតុើសៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដានផឹិ�់សៅហ៍តុុផឹ�អំីី�ាះដ�់ព្រះ�ះអំ��ី
ម្ពីូ�សៅហ៍តុុខែដ�ព្រះទ្ធង�ុ់�គួរិប�ផ្ទាា ញ�ួក្ខបណិាជីន? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅហ៍តុុផឹ�សៅនះសុ�ខានស់ៅម្ពីាះុ?ម្ពីូ�សៅហ៍តុុខែដ�ព្រះទ្ធង�ុ់�គួរិប�ផ្ទាា ញ�ួក្ខបណិាជីន? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅហ៍តុុផឹ�សៅនះសុ�ខានស់ៅម្ពីាះុ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដានទូ្ធ�នូវីពាក្ខយជាសៅព្រះចើនសៅ�កានព់្រះ�ះថា «ព្រះបសិុនសៅបើព្រះទ្ធងប់�ផ្ទាា ញរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់
សៅតុើ�សុនស៍ៅអំសីុុ�ទ និង�សុនដ៍ថ្ងៃទ្ធគិតុយុ៉ាងដូចសៅម្ពីិចអំ��ីព្រះទ្ធង?់»។ សៅគ្នា�គ�និតុសៅនះសុ�ខានជ់ាទ្ធីប�ផុឹតុ។ 
ព្រះគបយុ់៉ាងខែដ�ព្រះ�ះប្ដានសៅ�ីើសុព្រះ�ប�់សុនអុ៍ំីព្រះ�ខែអំ��ុ�ខែម្ពីនព្រះគ្នានខ់ែតុសុព្រះ�ប�់សុនអុ៍ំីព្រះ�ខែអំ�បុុសៅណាះ ះ 
សៅទ្ធ។ ព្រះ�ះចងព់្រះបទាំន�រិដ�់ម្ពីនុសុសសៅល្ងាក្ខព្រះគបទ់្ធីក្ខខែនាង សៅដាយ�រិខែតុខែផឹនការិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�ប�់សុន ៍
អំុីព្រះ�ខែអំ�។ ព្រះ�ះប្ដានសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុ�សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�សៅអាយប�ា ញអំ��ីសៅសុចក្ខិីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�
កានអ់ំំក្ខដថ្ងៃទ្ធ។ ព្រះ�ះចងស់ៅអាយ�សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�ជីួយម្ពីនុសុសសៅល្ងាក្ខសៅអាយ�ក្ខសៅចញ�ីព្រះ�ះខែក្ខាងកាា យរិបស់ុ 
�ួក្ខសៅគសៅ�រិក្ខព្រះ�ះខែតុម្ពីយួគតុខ់ែដ�អាចជីួយដ�់�ួក្ខសៅគប្ដាន។ សៅនះគឺជាម្ពីូ�សៅហ៍តុុខែដ�សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដាន
�នព្រះប�សុនថ៍ា ព្រះបសិុនសៅបើព្រះទ្ធងប់�ផ្ទាា ញម្ពីនុសុសទាំ�ងសៅនះ សៅតុើនឹង�នអំីីសៅក្ខើតុសៅ�ើង? ម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុ�ី
�សុនដ៍ថ្ងៃទ្ធនឹងនិយ៉ាយថា «ព្រះ�ះសៅយហូ៍វុា �ុ� អាច នឹង �� �ួក្ខ សៅ�ះ ចូ� សៅ� ក្ខំុង ព្រះសុុក្ខ ខែដ� ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន សុប�
ថា នឹង ឲ្យយ សៅ� សៅគ សៅ�ះ ប្ដាន ជា ព្រះទ្ធង ់ព្រះតុ�ប ់ជា សុ�ឡាប ់សៅគ សៅ� ក្ខំុង ទី្ធ រិសៅហា�ថ ន វីញិ» (ជីនគណី� ១៤៖
១៦)។ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្ដានប�ា ញម្ពីិងសៅហ៍ើយម្ពីិងសៅទ្ធៀតុថា រា�សុិរិបស់ុព្រះ�ះនឹងថីាយសិុរិ�ីអដ�់ព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះប្ដាន
សៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុ�សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�សៅ�ក្ខំុងសុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិ សៅដើម្ពីបសីៅអាយសៅ�ីើក្ខិចាការិសៅនះ។ ទ្ធនទឹម្ពីគំ្នាសៅនះ ព្រះ�ះប្ដាន 
សៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុ�ួក្ខជី�នុ� សៅដើម្ពីបបី�ា ញអំ��ីសៅសុចក្ខិីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�កានអ់ំំក្ខដថ្ងៃទ្ធសៅ�សៅ�ើខែផឹនដីសុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ។ 
ព្រះ�ះប្ដានសៅ�ីើក្ខិចាការិសៅ�ក្ខំុងជីីវីតិុរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅដើម្ពីបបី�ា ញអំំក្ខដថ្ងៃទ្ធថា ព្រះទ្ធងជ់ាអំំក្ខណា។ ជាការិ�ិតុណាស់ុ 
សៅយើងខែតុងខែតុម្ពីនិបងើ���យព្រះសុួ�ដ�់ព្រះ�ះជា�ា ស់ុ សៅដើម្ពីបសីៅអាយព្រះទ្ធងស់ៅ�ីើក្ខិចាការិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ះសៅទ្ធ។ បុុខែន ិ
សៅ�ទ្ធីបញ្ជូាប ់កិ្ខចាការិរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�ក្ខំុង�ួក្ខជី�នុ�រិបស់ុព្រះទ្ធងន់ឹងប�ា ញអំ��ីសិុរិ�ីអរិបស់ុព្រះទ្ធង។់
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅអំសៅ�សូុរិ ៣៖១០។ សៅតុើសៅល្ងាក្ខបុុ�ក្ខ��ុង�នព្រះប�សុនអ៍ំ��ីអំីីសៅ�ក្ខំុង�សៅនះ?  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅអំសៅ�សូុរិ ៣៖១០។ សៅតុើសៅល្ងាក្ខបុុ�ក្ខ��ុង�នព្រះប�សុនអ៍ំ��ីអំីីសៅ�ក្ខំុង�សៅនះ? 
សៅតុើព្រះ�ះប�ា ញអំ��ីព្រះ�ះព្រះប្ដាជាា ញាណីរិបស់ុព្រះទ្ធងត់ាម្ពីរិយ��ួក្ខជី�នុ�រិបស់ុព្រះទ្ធងយុ់៉ាងដូចសៅម្ពីិច�ាះ សៅ�កានស់ៅទ្ធ�និក្ខរិ សៅតុើព្រះ�ះប�ា ញអំ��ីព្រះ�ះព្រះប្ដាជាា ញាណីរិបស់ុព្រះទ្ធងត់ាម្ពីរិយ��ួក្ខជី�នុ�រិបស់ុព្រះទ្ធងយុ់៉ាងដូចសៅម្ពីិច�ាះ សៅ�កានស់ៅទ្ធ�និក្ខរិ 
ខែដ�រិស់ុសៅ�សៅ�ើ��ដថ្ងៃទ្ធ។ ខែដ�រិស់ុសៅ�សៅ�ើ��ដថ្ងៃទ្ធ។ 
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អំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុ�សុនអ៍ាម្ពីុូរិ ីអំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុ�សុនអ៍ាម្ពីុូរិ ី

 ក្ខំុងបទ្ធគម្ពីីរីិសៅចំាទ្ធិយក្ខថា ២ និង ៣ សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាបជ់ីនជាតិុអំុីព្រះ�ខែអំ�បខែនថម្ពីអំ��ីព្រះបវីតុិិ-
��សុិរិបស់ុ�ួក្ខសៅគ។ សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាបអ់ំ��ីរិសៅបៀបខែដ�ព្រះ�ះប្ដានជីួយសៅអាយជីនជាតិុអំុីព្រះ�ខែអំ�ចា�ង 
�ះំខាម �ងសុព្រះតុូវីរិបស់ុ�ួក្ខសៅគ សៅ�សៅ��ខែដ��សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�សៅ�ម ះព្រះតុងច់�សៅពាះព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះក្ខប៏្ដានជីួយ
សៅអាយរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធងប់�ផ្ទាា ញ�ួក្ខយក្ខស «ជា �សុន ៍សៅអំម្ពីមី្ពី» ផឹងខែដរិ (សៅចំាទ្ធិយក្ខថា ២៖១១,  ២០,  សៅចំាទ្ធិយក្ខថា 
៣៖១៣)។ 
 �ទាំ�ងសៅនះប្ដាន��យក្ខព្រះបធានបទ្ធដ�៏ិប្ដាក្ខម្ពីយួដ�់ការិចំាបអ់ារិម្ពីមណ៍ីរិបស់ុសៅយើង សៅ�ះគឺជាការិ 
សុ�ឡាប។់ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ជីនជាតិុអំុីព្រះ�ខែអំ�ខែតុងខែតុ�ាយ៉ាម្ពីបសៅងើើតុសុនិិ��ជា�សុនដ៍ថ្ងៃទ្ធម្ពីុនសៅ��ខែដ� 
�ួក្ខសៅគចា�ងនឹង�សុនទ៍ាំ�ងសៅ�ះ (សៅចំាទិ្ធយក្ខថា ២០៖១០, ១១)។ បុុខែនិ ម្ពីនុសុស�ី�សុនដ៍ថ្ងៃទ្ធខែតុងខែតុ
ម្ពីនិព្រះ�ម្ពីទ្ធទ្ធួ�យក្ខសុនិិ���ី�សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�។ ដូសៅចំះ សៅ���ាះ ជីនជាតិុអំុីព្រះសុខែអំ�ព្រះតុូវីខែតុសៅ�ើងសៅ� 
ចា�ង និងប�ផ្ទាា ញ�ួក្ខម្ពីនុសុសទាំ�ងសៅនះ រិមួ្ពីទាំ�ង�សុិី និងកូ្ខនសៅក្ខមងផឹងខែដរិ។ សៅល្ងាក្ខម្ពីុូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាបអ់ំ��ីរិសៅបៀប
ខែដ��សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�ប្ដានសៅ�ីើសៅរិឿងដូសៅចំំាះសៅ�កានស់ៅសុិចសីុុហុ៍នថា៖ «ព្រះ�ះសៅយហូ៍វុា ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន សៅយើង រា�់ គំ្នា 
ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន ព្រះបគ�់ សៅសុិច ម្ពីក្ខ សៅយើង សៅហ៍ើយ សៅយើង រា�់ គំ្នា ក្ខ ៏វាយ ព្រះទ្ធង ់និង �ួក្ខ កូ្ខន សៅ� ព្រះទ្ធង ់ព្រះ�ម្ពី ទាំ�ង រា�សុិ ទាំ�ង
អំស់ុ គំ្នា សៅ� សៅយើង ក្ខ ៏ចំាប ់យក្ខ អំស់ុ ទាំ�ង ទី្ធ ព្រះក្ខុង រិបស់ុ ព្រះទ្ធង ់សៅ� ព្រះគ្នា សៅ�ះ ទាំ�ង រិ ��ីង ព្រះគប ់ទ្ធី ព្រះក្ខុង ទាំ�ង ម្ពីូ� ព្រះ�ម្ពី
ទាំ�ង ម្ពីនុសុស ព្រះបុសុ ព្រះសីុ និង កូ្ខន សៅក្ខមង ផឹង គ្នាម ន ទុ្ធក្ខ ណា ម្ពីយួ ឲ្យយ សៅ� សុ�់ សៅ�ើយ» (សៅចំាទ្ធិយក្ខថា ២៖៣៣, ៣៤)។ 
 ម្ពីនុសុស�ាះ�នការិ�ិប្ដាក្ខក្ខំុងការិទ្ធទ្ធួ�យក្ខនូវីការិសុ�ឡាបស់ៅ�ក្ខំុងសៅរិឿងថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ។ ដូសៅចំះ �ួក្ខសៅគ 
ប្ដាននិយ៉ាយថា សៅរិឿងទាំ�ងសៅនះ�ុ�ខែម្ពីនជាសៅរិឿង�ិតុសៅ�ះសៅទ្ធ។ ក្ខំុង�ម្ពីជាសៅសុសៅវីនសៅដយអាតុស់ៅវីនទី្ធសុទ សៅយើង�ុ�អាច 
ទ្ធទ្ធួ�យក្ខចសៅម្ពីាើយខែបបសៅនះប្ដានសៅ�ើយ។ �ួក្ខសៅយើងសៅជីឿថា «ព្រះគប ់ទាំ�ង បទ្ធ គម្ពីីរីិ គឺ ជា ព្រះ�ះ ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន បសៅញ្ជូា ញ
ព្រះ�ះវីញិ្ញាា ណី បណិា� ឲ្យយ ខែតុង សៅទ្ធ» (�ីម្ពីុូសៅ�ទី្ធ២ ៣៖១៦)។ ដូសៅចំះ សៅយើងសៅជីឿថា សៅរិឿងទាំ�ងសៅនះសៅ�ក្ខំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិ 
�ិតុជាប្ដានសៅក្ខើតុសៅ�ើង។ សៅដាយ�រិខែតុសៅយើងសៅជីឿសៅ�សៅ�ើសៅរិឿងទាំ�ងសៅនះ សៅយើងប្ដានព្រះប�ម្ពីម្ពីុ�នឹងសុ�ណួីរិដ៏
�ិប្ដាក្ខម្ពីយួខែដ�សៅចំាទ្ធសួុរិថា៖ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាព្រះ�ះថ្ងៃនសៅសុចក្ខិីព្រះសុឡាញ់អំនុញ្ញាា តុសៅអាយការិសុ�ឡាបខ់ែបប 
សៅនះសៅក្ខើតុសៅ�ើង?
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបតុិិ ១៥៖១-១៦។ សៅតុើព្រះ�ះ�នបនទូ�សៅ�កានស់ៅល្ងាក្ខអំព័្រះប្ដាហា�យុ៉ាងដូចសូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុ្ខបបតុិិ ១៥៖១-១៦។ សៅតុើព្រះ�ះ�នបនទូ�សៅ�កានស់ៅល្ងាក្ខអំព័្រះប្ដាហា�យុ៉ាងដូច  
សៅម្ពីិចសៅ�ក្ខំុង�១៦? សៅតុើ�១៦ជីួយសៅអាយសៅយើងយ�់កានខ់ែតុព្រះបសៅសុើរិសៅ�ើងយុ៉ាងដូចសៅម្ពីិច អំ��ីម្ពីូ�សៅហ៍តុុខែដ� សៅម្ពីិចសៅ�ក្ខំុង�១៦? សៅតុើ�១៦ជីួយសៅអាយសៅយើងយ�់កានខ់ែតុព្រះបសៅសុើរិសៅ�ើងយុ៉ាងដូចសៅម្ពីិច អំ��ីម្ពីូ�សៅហ៍តុុខែដ� 
ព្រះ�ះអំនុញ្ញាា តុសៅអាយ�សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�សុ�ឡាបខ់ាម �ងសុព្រះតុូវីរិបស់ុ�ួក្ខសៅគ រិមួ្ពីទាំ�ង�សុិី និងកូ្ខនសៅក្ខមងផឹងខែដរិ ព្រះ�ះអំនុញ្ញាា តុសៅអាយ�សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�សុ�ឡាបខ់ាម �ងសុព្រះតុូវីរិបស់ុ�ួក្ខសៅគ រិមួ្ពីទាំ�ង�សុិី និងកូ្ខនសៅក្ខមងផឹងខែដរិ 
សៅ�ះ?សៅ�ះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ជាការិ�ិតុណាស់ុ ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះចើនសៅ�ជុី�វីញិ�សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�អាព្រះក្ខក្ខជ់ាទ្ធីប�ផុឹតុ។ ព្រះ�ះ�ន
សិុទ្ធធិក្ខំុងការិដាក្ខស់ៅទាំសុ�ួក្ខសៅគម្ពីុនសៅ��ក្ខ�ណីតុ។់ សៅទាំះបីជាយុ៉ាងសៅ�ះក្ខិី សៅយើងសៅ�ខែតុ�នការិ��ប្ដាក្ខក្ខំុង
ការិអានអំ��ីរិសៅបៀបខែដ��សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�សុ�ឡាប�់សុិី និងកូ្ខនសៅក្ខមង។ សៅយើងព្រះតូុវីខែតុចងចំា�ថា សៅយើង�ុ��ន 
�ត័ុ�៌នទាំ�ងអំស់ុអំ��ីអំីីខែដ�ប្ដានសៅក្ខើតុសៅ�ើងសៅ�សៅ��សៅ�ះសៅ�ើយ។ ដូសៅចំះសៅហ៍ើយ សៅយើងព្រះតុូវីខែតុទ្ធទ្ធួ�យក្ខ 
សៅរិឿងដ�៏�ប្ដាក្ខសៅនះ សៅហ៍ើយសៅជីឿទុ្ធក្ខចិតុិសៅ�សៅ�ើសៅសុចក្ខិីសៅម្ពីតិារិបស់ុព្រះ�ះ។ សៅសុចក្ខិីជី�សៅនឿ�ុ�ខែម្ពីនព្រះគ្នានខ់ែតុអំ��ីការិ 
ព្រះសុឡាញ់ព្រះ�ះ សៅ�សៅ��ខែដ�ការិព្រះសុឡាញ់ព្រះទ្ធងរ់ិបស់ុសៅយើង�យព្រះសុួ�បុុសៅណាះ ះសៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅសុចក្ខិីជី�សៅនឿ
ក្ខស៏ុិីអំ��ីការិសៅជីឿទុ្ធក្ខចិតុិរិបស់ុសៅយើងសៅ�សៅ�ើព្រះ�ះផឹងខែដរិ សៅ�សៅ��ខែដ�សៅយើងម្ពីនិអាចយ�់អំីីទាំ�ងអំស់ុសៅ�ក្ខំុង 
ព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែដ�សៅយើងប្ដានអាន។
  សៅយើងអាចសៅម្ពីើ�សៅ�ើញសៅរិឿងសៅ�ក្ខំុងជីីវីតិុ ឬសៅ�ក្ខំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែដ�សៅយើង�ុ�អាចយ�់ប្ដានទាំ�ងព្រះសុុង។សៅយើងអាចសៅម្ពីើ�សៅ�ើញសៅរិឿងសៅ�ក្ខំុងជីីវីតិុ ឬសៅ�ក្ខំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែដ�សៅយើង�ុ�អាចយ�់ប្ដានទាំ�ងព្រះសុុង។  
សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិកូ្ខរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖១-៤ និងយុូហាន ១៤៖៩។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះជីួយសៅអាយសៅយើងសៅជីឿទុ្ធក្ខ សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិកូ្ខរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖១-៤ និងយុូហាន ១៤៖៩។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះជីួយសៅអាយសៅយើងសៅជីឿទុ្ធក្ខ 
ចិតុិសៅ�ើព្រះ�ះ និងសៅជីឿថា ព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់ សៅហ៍ើយយុតុិិ�ម្ពីយុ៌៉ាងដូចសៅម្ពីិច សៅបើសៅទាំះបីជាសៅយើង�ុ�អាចយ�់អំីីខែដ�ចិតុិសៅ�ើព្រះ�ះ និងសៅជីឿថា ព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់ សៅហ៍ើយយុតុិិ�ម្ពីយុ៌៉ាងដូចសៅម្ពីិច សៅបើសៅទាំះបីជាសៅយើង�ុ�អាចយ�់អំីីខែដ�
សៅយើងប្ដានសៅ�ើញទាំ�ងព្រះសុុងសៅ�ះ?សៅយើងប្ដានសៅ�ើញទាំ�ងព្រះសុុងសៅ�ះ?
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ការិសិុក្ខាបខែនថម្ពី៖ការិសិុក្ខាបខែនថម្ពី៖ ខាងសៅព្រះកាម្ពីសៅនះគឺជាសុទ្ធសន�ថ្ងៃនអំំក្ខព្រះប្ដាជីាខាងឯព្រះ�ះគម្ពីីរីិ�ំក្ខស់ៅ�សៅ�ើព្រះបធានបទ្ធ អំីីខែដ� 
�សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�ប្ដានសៅ�ីើច�សៅពាះខាម �ងសុព្រះតុូវីរិបស់ុ�ួក្ខសៅគ៖
 «ព្រះ�ះគឺជាអំំក្ខបសៅងើើតុរិបស់ុទាំ�ងអំស់ុ រិមួ្ពីទាំ�ងម្ពីនុសុសសៅល្ងាក្ខ។ ព្រះ�ះព្រះគបព់្រះគងរិបស់ុទាំ�ងអំស់ុសៅ�សៅ�ើ 
សៅម្ពី� និងខែផឹនដី។ ដូសៅចំះ ព្រះ�ះអាចសៅ�ីើអំីីព្រះគបយុ់៉ាងខែដ�ព្រះទ្ធងច់ងស់ៅ�ីើជាម្ពីយួនឹងអំំក្ខណា�ំក្ខ។់  សៅ�សៅ�� 
ខែដ�ព្រះ�ះសៅ�ីើអំីីម្ពីយួ ព្រះទ្ធងខ់ែតុងខែតុព្រះតុូវីជានិចាច�សៅពាះទ្ធសៅងីើរិបស់ុព្រះទ្ធង ់. . . .»។
 «វី�ិីរិបស់ុព្រះ�ះអា�ក៌្ខ�ប្ដា�ង។ សៅយើងម្ពីនិអាចយ�់ប្ដានទាំ�ងព្រះសុុងអំ��ីព្រះទ្ធងប់្ដានសៅ�ើយ។ សៅ�ាុ ះសៅហ៍ើយ 
សៅយើងព្រះតុូវីសុព្រះ�ក្ខ។ �ប�់ី�់អំ��ីសុ�ណួីរិទាំ�ងអំស់ុខែដ�សៅយើង�នសៅ�ក្ខំុងចិតុិអំ��ីព្រះ�ះ។ �គម្ពីីរីិសៅអំ�យ 
៥៥៖៨, ៩ ប្ដានផឹិ�់សៅសុចក្ខិីសុងឹមឹ្ពី�ាះដ�់សៅយើងច�សៅពាះព្រះបធានបទ្ធសៅនះ»។
 ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្ដានប�ា ញសៅយើងអំ��ីទ្ធិដា��ថ្ងៃនជីនជាតិុកាណាន។ ម្ពីនុសុសទាំ�ងសៅនះអាព្រះក្ខក្ខជ់ាទ្ធីប�ផុឹតុ។ 
ដូសៅចំះ �ួក្ខសៅគព្រះតុូវីខែតុប�ផ្ទាា ញសៅចញ។ ព្រះ�ះដាក្ខស់ៅទាំសុ�ួក្ខសៅគសុព្រះ�បអ់ំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុ�ួក្ខសៅគ។ សៅនះ�ុ�ខែម្ពីនជា 
សៅ�ើក្ខដ�បូង ឬសៅ�ើក្ខចុងសៅព្រះកាយខែដ�ព្រះ�ះនឹងដាក្ខស់ៅទាំសុម្ពីនុសុសតាម្ពីវី�ិីសៅនះសៅ�ះសៅទ្ធ . . .  .»។
 «ព្រះ�ះម្ពីនិចងប់សៅងើើតុខែផឹនការិថ្ងៃន «សៅហ៍សៅរិមុ្ពី (herem» ខែតុម្ពីយួវី�ិីសុព្រះ�ប�់សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�អំនុវីតុ ិ
ច�សៅពាះ�សុនដ៍ថ្ងៃទ្ធសៅ�ះសៅទ្ធ។ ពាក្ខយ «សៅហ៍សៅរិមុ្ពី» ជា��សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ�ននយ័ថា ក្ខ�សៅទ្ធចអំីីម្ពីយួទាំ�ងព្រះសុុង។ 
�គម្ពីីរីិសៅចំាទិ្ធយក្ខថា ៧៖១ ប�ា ញសៅយើងអំ��ីបញីូ្ជូសៅឈ្លាម ះថ្ងៃនម្ពីនុសុសខែដ�ព្រះ�ះនឹងបសៅណិីញសៅចញ�ីព្រះសុុក្ខកាណាន 
សៅដើម្ពីបសីៅរិៀបច�ក្ខខែនាងសុព្រះ�បជ់ីនជាតិុអំុីព្រះ�ខែអំ�។ បញីូ្ជូសៅឈ្លាម ះសៅនះជីួយសៅអាយសៅយើងសៅម្ពីើ�សៅ�ើញថា ព្រះ�ះប្ដាន 
ដាក្ខក់្ខព្រះម្ពីតិុសៅ�សៅ�ើ�ួក្ខម្ពីនុសុសខែដ��សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំ�អាចប�ផ្ទាា ញ។ ដូសៅចំះ ព្រះ�ះ�ុ�ប្ដានអំនុញ្ញាា តុសៅអាយ 
ជីនជាតិុអំុីព្រះ�ខែអំ�ប�ផ្ទាា ញ�សុនសីុ៍ុរិ ី�សុនស៍ៅអំដ�ម្ពី �សុនស៍ៅអំសីុុ�ទ ឬ�សុនស៍ៅផឹសងសៅទ្ធៀតុសៅ�ះសៅទ្ធ (សូុម្ពី 
អាន�គម្ពីីរីិសៅចំាទ្ធិយក្ខថា ២០៖១០-១៨)  . . . .»។
 «�សុនក៍ាណានព្រះតុូវីប្ដានព្រះ�ះជី�នុ�ជី�រិះ។ ទ្ធនទឹម្ពីគំ្នាសៅនះ ប្ដាបជីនក្ខន៏ឹងព្រះតុូវី�រិសៅ�ច�សៅពាះព្រះ�ះ 
និងព្រះតុូវីជី�នុ�ជី�រិ�ផឹងខែដរិ . . . .»។
 «ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះប្ដានជី�នុ�ជី�រិ��សុនក៍ាណាន។  បុុខែនិ ចូរិចងចំា�ថា �សុនក៍ាណានព្រះតុូវីប្ដាន 
ដាស់ុសៅតុឿនអំស់ុរិយ�សៅ��ជីិតុ៤០ឆំ្នាំ�រិចួសៅ�សៅហ៍ើយ អំ��ីអំីីខែដ�នឹងសៅក្ខើតុសៅ�ើង�សៅ��អំ�គតុ  (សូុម្ពីអាន
សុម្ពីិរីិបស់ុ�ងរុាហាបសៅ�ក្ខំុង�គម្ពីីរីិយុូសៅសុី ២៖៨-១១)»។ ដក្ខព្រះសុង�់ី Daniel I. Block, The NIV Ap
plication Commentary: Deuteronomy (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2012), pages 98, 
99, adapted។

សុ�ណួីរិ�ិ�ក្ខាសុ�ណួីរិ�ិ�ក្ខា
១. ប�ទ ប�់ីព្រះ�ះសៅយសូូុវីយ៉ាងម្ពីក្ខសៅហ៍ើយ សៅយើងនឹង�នរិយ�សៅ��១០០០ឆំ្នាំ�ក្ខំុងការិទ្ធទ្ធួ�ប្ដានការិសៅ�ាើយ១. ប�ទ ប�់ីព្រះ�ះសៅយសូូុវីយ៉ាងម្ពីក្ខសៅហ៍ើយ សៅយើងនឹង�នរិយ�សៅ��១០០០ឆំ្នាំ�ក្ខំុងការិទ្ធទ្ធួ�ប្ដានការិសៅ�ាើយ
តុបសៅ�សុ�ណួីរិរិបស់ុសៅយើងទាំ�ងអំស់ុអំ��ីសៅរិឿងព្រះគបយុ់៉ាងសៅ�កុំ្ខងជីីវីតិុខែដ�សៅយើង�ុ�ប្ដានយ�់សៅ�សៅ��សៅនះ។តុបសៅ�សុ�ណួីរិរិបស់ុសៅយើងទាំ�ងអំស់ុអំ��ីសៅរិឿងព្រះគបយុ់៉ាងសៅ�កុំ្ខងជីីវីតិុខែដ�សៅយើង�ុ�ប្ដានយ�់សៅ�សៅ��សៅនះ។  
សៅតុើសៅសុចក្ខិីសុងឹមឹ្ពីសៅនះអាចជីួយសៅអាយសៅយើងសៅជីឿទុ្ធក្ខចិតុិសៅ�ើព្រះ�ះប្ដានយុ៉ាងដូចសៅម្ពីិច សៅបើសៅទាំះបីជាសៅយើង�ុ��ន សៅតុើសៅសុចក្ខិីសុងឹមឹ្ពីសៅនះអាចជីួយសៅអាយសៅយើងសៅជីឿទុ្ធក្ខចិតុិសៅ�ើព្រះ�ះប្ដានយុ៉ាងដូចសៅម្ពីិច សៅបើសៅទាំះបីជាសៅយើង�ុ��ន 
ចសៅម្ពីាើយច�សៅពាះអំីីព្រះគបយុ់៉ាងសៅ�សៅ��ឥ�ូវីសៅនះក្ខិី?ចសៅម្ពីាើយច�សៅពាះអំីីព្រះគបយុ់៉ាងសៅ�សៅ��ឥ�ូវីសៅនះក្ខិី?
២. សៅតុើ�នវី�ិីអំីី�ាះ ខែដ�ព្រះ�ះប្ដានដឹក្ខ��សៅល្ងាក្ខអំំក្ខកា��ីម្ពីុន? សៅតុើបទ្ធ�ិសៅ��នអ៍ាចជីួយសៅអាយសៅល្ងាក្ខ២. សៅតុើ�នវី�ិីអំីី�ាះ ខែដ�ព្រះ�ះប្ដានដឹក្ខ��សៅល្ងាក្ខអំំក្ខកា��ីម្ពីុន? សៅតុើបទ្ធ�ិសៅ��នអ៍ាចជីួយសៅអាយសៅល្ងាក្ខ
អំំក្ខសៅជីឿទុ្ធក្ខចិតុិសៅ�ើព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�បអ់ំ�គតុសៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅយើងព្រះតុូវីខែតុចងចំា�ជានិចាអំំក្ខសៅជីឿទុ្ធក្ខចិតុិសៅ�ើព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�បអ់ំ�គតុសៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅយើងព្រះតុូវីខែតុចងចំា�ជានិចា
អំ��ីរិសៅបៀបខែដ�ព្រះ�ះប្ដានសៅ�ីើការិសៅ�ក្ខំុងជីីវីតិុរិបស់ុសៅយើង?អំ��ីរិសៅបៀបខែដ�ព្រះ�ះប្ដានសៅ�ីើការិសៅ�ក្ខំុងជីីវីតិុរិបស់ុសៅយើង?
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ម្ពីរិតុក្ខរិបស់ុ�ា យ�ាុ �ម្ពីរិតុក្ខរិបស់ុ�ា យ�ាុ �

 �ិយរិបស់ុ�ាុ �ប្ដាន�ក្ខម្ពីក្ខរិក្ខ�ាុ � �ណី�សៅ��ខែដ�គ្នាតុស់ៅហ៍ៀបនឹង�ា ប�់ីជី�ងឺម្ពីហារិកី្ខព្រះប�តុ។់ 
គ្នាតុប់្ដាននិយ៉ាយថា «កូ្ខនព្រះតុូវីខែតុសៅ�ព្រះ�ះវីហិារិ»។ �ិយរិបស់ុ�ាុ �ខែតុងខែតុ���ាុ �សៅ�ឯព្រះ�ះវីហិារិជាសៅរិៀងរា�់ថ្ងៃ�ា 
សុបាតុហ៍៍តា�ងខែតុ�ី�ាុ �សៅ�ជាសៅក្ខមងព្រះសីុ បុុខែនិ �ាុ �ផ្ទាអ ក្ខសៅ�សៅដាយ�រិខែតុ�ាុ �ជាបរ់ិវី�់ជាម្ពីយួនឹងហាងរិបស់ុ�ាុ �សៅ� 
ឯហាណា� ជាយព្រះក្ខុងសៅសុអំូូ� ព្រះបសៅទ្ធសុកូ្ខសៅរិខុាងតុបូង។ ពាក្ខយសុម្ពីិរីិបស់ុ�ិយ�ាុ �សៅ�ីើសៅអាយ�ាុ ��ិប្ដាក្ខខែម្ពីនខែទ្ធន 
សៅដាយ�រិខែតុ�ាុ ��ាយ៉ាម្ពីសៅ�ីើការិបសៅណិីើ រិ សៅហ៍ើយចិញ្ជូា ឹម្ពីកូ្ខនព្រះបុសុព្រះសីុ និងក្ខមួយ៣�ក្ខរ់ិបស់ុ�ាុ �បសៅណិីើ រិ។ ប�ទ បម់្ពីក្ខ 
�ាុ �យ�់សៅ�ើញថា �ាុ �ម្ពីនិអាចទ្ធទ្ធួ�ប្ដានសៅជាគជីយ័សៅដាយ�ាួន�ាុ �សៅ�ះសៅទ្ធ ដូសៅចំះ �ាុ �ប្ដានព្រះតុ�បស់ៅ�ឯព្រះ�ះសៅយសូូុវី 
វីញិ។ �ណី�សៅ��ខែដ�សៅសុចក្ខិីព្រះសុឡាញ់ច�សៅពាះព្រះ�ះសៅយសូូុវីរិបស់ុ�ាុ �កានខ់ែតុសៅក្ខើនសៅ�ើង ព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះបទាំនដ�់�ាុ � 
នូវីចិតុិ�ឆឺ្នាំអ �ច�សៅពាះអំំក្ខជិីតុខាងខែដ��ីះខាតុ។ �ចញ់ាតិុ�ំក្ខប់្ដានខែណី���ាុ �អំ��ី�ងហុ៍ង សុូុនម្ពី ី(Hong 
Soon-mi)។ អំស់ុរិយ�សៅ��ម្ពីយួឆំ្នាំ�ប�ទ ប�់ីសៅយើងប្ដានជីួបគំ្នាម្ពីក្ខ បិីរិបស់ុ�ងសុូុនម្ពីពី្រះតុូវីប្ដានរិក្ខសៅ�ើញថា 
�នជី�ងឺម្ពីហារិកី្ខ�ួរិ�អឹង។ សៅ�សៅ��ខែដ��ាុ �ឮថា គ្នាតុម់្ពីនិអាចបងថ់្ងៃ�ាវីះកាតុប់្ដាន �ាុ �ប្ដានសៅ�ីើព្រះបអំបប់រិចិំាា គម្ពីយួ 
ដាក្ខស់ៅ�ផឹាូវីខាងសៅព្រះ�ហាងរិបស់ុ�ាុ �។ ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះចើនប្ដានសៅសុើចច�អំក្ខសៅអាយ�ាុ �សៅដាយនិយ៉ាយថា «សៅតុើសៅហ៍តុុអំី ី
ប្ដានជាអំំក្ខថ្ងៃរិអំ�ះ សុព្រះប្ដាក្ខស់ុព្រះ�បអ់ំំក្ខខែដ�ម្ពីនិខែម្ពីនជា�ចញ់ាតិុឯងអំុីចឹង?»។ សៅទាំះសៅគនិយ៉ាយយុ៉ាងសៅនះក្ខិី 
�ាុ � សៅ�ខែតុបនិទុ្ធក្ខព្រះបអំបប់រិចិំាា ក្ខសៅ�ទ្ធីសៅ�ះសៅទ្ធៀតុ។ សៅ�ថ្ងៃ�ាក្ខ�សៅណីើ តុរិបស់ុ�ងសុូុនម្ពី ី�ាុ �ប្ដានជូីនកាដូជាអំងើរិម្ពីយួ 
ប្ដាវីទ្ធម្ពីាន២់០គី�ូព្រះកាម្ពីដ�់�ង។  �ាុ �ប្ដាននិយ៉ាយថា «សៅនះគឺជាកាដូ�ីហាងរិបស់ុ�ាុ �»។ សៅព្រះកាយម្ពីក្ខ �ង 
ប្ដានព្រះប្ដាប�់ាុ �ថា ព្រះគួ�រិ�ងទាំ�ងម្ពីូ�ប្ដានយ� សៅ�សៅ��ខែដ��ួក្ខសៅគសៅ�ើញកាដូសៅ�ះ។

 �ងសុូុនម្ពីមី្ពីនិទាំនម់្ពីក្ខព្រះ�ះវីហិារិ�ា ម្ពីៗសៅ�ះសៅទ្ធ។  បុុខែនិ �ងប្ដានអានទ្ធសុស�វីដិីអាតុស់ៅវីនទី្ធសុទ
ខែដ��ាុ �ប្ដានសៅអាយដ�់�ង រិចួ�ងប្ដានដឹងថា អំំក្ខសៅសុសៅវីនសៅដយអាតុស់ៅវីនទី្ធសុទព្រះសុឡាញ់ព្រះ�ះសៅយសូូុវី និងអំំក្ខ 
ដថ្ងៃទ្ធជាខាា �ង។ �ាុ �ប្ដានសៅអាយ�ងសុូុនម្ពីសីៅម្ពីើ�ការិ�ុសុព្រះតុូវីសៅ�ើហាងរិបស់ុ�ាុ � សៅដាយសៅអាយព្រះប្ដាក្ខខ់ែ�ដ�់�ង 
និងសៅអាយអំីីៗខែដ��ងព្រះតុូវីការិចំា�ប្ដាចដូ់ចជាអំងើរិ និងខែផឹាសៅ�ើអំស់ុរិយ�សៅ��២ឆំ្នាំ�។ សៅព្រះកាយម្ពីក្ខ �ាុ �សៅអាយ
�ងសៅ�ីើជាសៅម្ពីការិសៅ�ើសៅ�ជីនីយដាា នតូុចម្ពីយួខែដ��ាុ �សៅបើក្ខ។  ប�ទ ប�់ីប្ដានព្រះគបព់្រះគងសៅ�ើ សៅ�ជីនីយដាា នអំស់ុ 
រិយ�សៅ��១ឆំ្នាំ�ម្ពីក្ខ �ងប្ដានសួុរិ�ាុ �ថា «សៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាអំំក្ខម្ពីនិសៅ��ាុ �សៅ�ព្រះ�ះវីហិារិផឹង?»។ �ាុ �ប្ដានសៅ�ាើយថា 
«សៅហ៍តុុអំីីចងស់ៅអាយ�ាុ �សៅ� សៅបើអំំក្ខដឹងថា អំំក្ខព្រះតុូវីប្ដាន�ីគម្ពីនជ៍ានិចាសៅ�ះ?»។ រិចួ�ងនិយ៉ាយថា «អំុីចឹង 
�ាុ �សៅ�សៅហ៍ើយណា?»។ ប�ទ ប�់ីចងម្ពីតិុិអំស់ុរិយ�សៅ��៦ឆំ្នាំ�ម្ពីក្ខ �ងសុូុនម្ពីបី្ដានចូ�សៅ�ឯព្រះ�ះវីហិារិសៅសុសៅវីនសៅដយ 
អាតុស់ៅវីនទី្ធសុទហាណា�ខាង�ិចជាសៅ�ើក្ខទី្ធម្ពីយួ។ ៣ឆំ្នាំ�សៅព្រះកាយម្ពីក្ខ �ងប្ដានកាា យសៅ�ជាអំំក្ខជី�នួយការិ�សុិី 
សៅហ៍ើយសៅព្រះកាយម្ពីក្ខ បិី និងកូ្ខនរិបស់ុ�ងប្ដានទ្ធទ្ធួណីបុណីយព្រះជីម្ពីុជីទឹ្ធក្ខ។ សៅ�សៅ��ខែដ��ាុ �សៅបើក្ខហាងរិបស់ុ�ាុ � �ាុ � 
គឺជាអាតុស់ៅវីនទី្ធសុទខែតុ�ំក្ខគ់តុប់ុុសៅណាះ ះសៅ�ក្ខំុងសុ�ើ តុរ់ិបស់ុ�ាុ �។ ឥ�ូវីសៅនះ ពាណិីជីូក្ខរិ៧�ក្ខប់្ដានកាា យម្ពីក្ខជា 
អាតុស់ៅវីនទី្ធសុទ។ ព្រះ�ះវីហិារិ�នសៅក្ខរិ ិិ៍សៅឈ្លាម ះ�អសៅ�ក្ខំុងតុ�បន�់ាុ �។ �ាុ �សូុម្ពីខែ�ាងអំ�ណីរិអំរិគុណីដ�់�ិយ�ាុ �សុព្រះ�ប ់
ការិផឹិ�់សៅអាយនូវីម្ពីរិតុក្ខថ្ងៃនសៅសុចក្ខិីជី�សៅនឿដ�់�ាុ � សៅហ៍ើយ�ាុ �សូុម្ពីថីាយសិុរិ�ីអទាំ�ងអំស់ុដ�់ព្រះ�ះខែដ�ប្ដានសៅព្រះបើ
  ពាណិីជីូក្ខរិ៧�ក្ខដូ់ច�ាុ � សុព្រះ�បក់ារិ�អ។ 

  សៅរិឿង�ាី  សៅរិឿង�ាី
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សេ�ចក្តីី��ញ្ញាា ដែ�លបន្តីជាសេ�ៀង�ហូូត

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៩ ខែ�តុុល្ងា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៩ ខែ�តុុល្ងា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបតិិុ ១២៖១-៣; សៅចាំទ្ធិយកុថា ៩៖៥; អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបតិិុ ១២៖១-៣; សៅចាំទ្ធិយកុថា ៩៖៥; 
សៅចាំទ្ធិយកុថា ៥៖១-២១; សៅចាំទិ្ធយកុថា ២៦៖១៦-១៩។សៅចាំទ្ធិយកុថា ៥៖១-២១; សៅចាំទិ្ធយកុថា ២៦៖១៦-១៩។

�ចងចាំ�៖ «អំញ នឹង តាំ�ង សុញ្ញាា  នឹង ឯង សៅហ៍ើយ នឹង �ូជ ឯង តាំម្ពី តុ�ណរិ សៅគ តុ សៅ� ទុ្ធកុ ជា សៅសុចកីិុ សុញ្ញាា  ដ៏៏�ចងចាំ�៖ «អំញ នឹង តាំ�ង សុញ្ញាា  នឹង ឯង សៅហ៍ើយ នឹង �ូជ ឯង តាំម្ពី តុ�ណរិ សៅគ តុ សៅ� ទុ្ធកុ ជា សៅសុចកីិុ សុញ្ញាា  ដ៏៏
សៅ� អំស់ុ កុល្បប ជានិចច សៅដ៏ើម្ពីប ីឲ្យយ អំញ ប្ដាន សៅ�ើើ ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង និង �ូជ ឯង តុ សៅ�» (សៅល្ងាកុុបបតិិុ ១៧៖៧)។សៅ� អំស់ុ កុល្បប ជានិចច សៅដ៏ើម្ពីប ីឲ្យយ អំញ ប្ដាន សៅ�ើើ ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង និង �ូជ ឯង តុ សៅ�» (សៅល្ងាកុុបបតិិុ ១៧៖៧)។
  
  «�ុំ� កុ ៏សៅ�ើញ សៅទ្ធវតាំ ១ សៅទ្ធៀតុ កុ��ុង សៅ�ះ កាតុ ់កុណិាល្ប សៅម្ពី� ទាំ�ង �ន ដ៏�ណឹង ល្បអ ដ៏ ៏សៅ� អំស់ុ
កុល្បប ជានិចច សុ�រាប ់នឹង ខែ�ែង ព្រះប្ដាប ់ដ៏ល់្ប ម្ពីនុសុស សៅ� ខែ�នដី៏ គឺ ដ៏ល់្ប ព្រះគប ់អំស់ុ ទាំ�ង សាសុន ៍ព្រះគប ់�ូជ អំ�បូរិ 
ព្រះគប ់ភាសា សៅហ៍ើយ ព្រះគប ់ទាំ�ង ព្រះគួសារិ ខែដ៏រិ» (វវិរិណៈ ១៤៖៦)។ សៅតុើសៅល្ងាកុអំំកុសៅ�ើញពាកុយថា «ដ៏�ណឹង 
ល្បអដ៏ស៏ៅ�អំស់ុកុល្បបជានិចច» ខែដ៏រិឬសៅទ្ធ? ព្រះ�ះប្ដានសុនានូវដ៏�ណឹងល្បអសៅនះដ៏ល់្បសៅយើងតាំម្ពីរិយៈព្រះ�ះសៅយសូូុវ
ព្រះគីសុទ «មុ្ពីន អំស់ុ ទាំ�ង កុល្បប» (ទ្ធីតុុសុ ១៖២)។ 
 ដ៏�ណឹងល្បអគឺសុិីអំ��ីសៅសុចកីិុសុញ្ញាា ខែដ៏ល្បព្រះ�ះប្ដានបសៅងើើតុជាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុ (សៅល្ងាកុុបបតិិុ 
១៧៖៧; សៅអំសាយ ២៤៖៥; សៅអំសៅសុគាល្ប ១៦៖៦០; សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ១៣៖២០)។ សៅសុចកីិុសុញ្ញាា សៅនះគឺសុិី 
អំ��ីដ៏�ណឹងល្បអ។ សៅតុើដ៏�ណឹងល្បអសៅនះគឺជាអំើី? ដ៏�ណឹងល្បអសៅនះគឺថា ព្រះ�ះប្ដានល្បះបងអ់ំងគព្រះទ្ធង ់សៅដ៏ើម្ពីបសីុសៅ��គ ះ 
សៅល្ងាកុអំំកុសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្ដាប សៅ�យសារិខែតុព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់សៅល្ងាកុអំំកុ។ សៅល្ងាកុអំំកុ�ុ�អាចទ្ធិញយកុអំ�សៅណាយ 
សៅនះប្ដានសៅ�ើយ។ អំើីខែដ៏ល្បសៅល្ងាកុអំំកុអាចសៅ�ើើប្ដានសៅ�ះគឺព្រះសុឡាញ់ព្រះទ្ធងវ់ញិ «ឲ្យយ អំស់ុ អំ��ី ចិតិុ អំស់ុ អំ��ី
ព្រះ�លឹ្បង អំស់ុ អំ��ី គ�និតុ សៅហ៍ើយ អំស់ុ អំ��ី កុ�ែ �ង (រិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុ)» (�ា កុុសុ ១២៖៣០)។ សៅតុើសៅយើងអាច 
ប�ា ញព្រះ�ះថា សៅយើងព្រះសុឡាញ់ព្រះទ្ធងស់ៅ�យរិសៅបៀបណា? សៅយើងអាចប�ា ញថា «សៅយើង �ន សៅសុចកុាី ព្រះសុឡាញ់ 
រិបស់ុ ព្រះ�ះ ជា �ច ស់ុ កុំុង �ែួន ខែម្ពីន លុ្បះ ព្រះតាំ ខែតុ សៅយើង កាន ់តាំម្ពី បទ្ធ បញ្ញាា  ទាំ�ង បាុ�ា ន» (យាូ�នទី្ធ១ ៥៖៣)។ 
 សុបិ្ដាហ៍៍សៅនះ សៅយើងនឹងសិុកុាអំ��ីអំើីខែដ៏ល្បកុណឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថាប្ដានខែចងអំ��ីសៅសុចកិុីសុញ្ញាា ។

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៣    ៩ - ១៥  តុុល្ងា 
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សៅសុចកុិីសុញ្ញាា  និងដ៏�ណឹងល្បអ សៅសុចកុិីសុញ្ញាា  និងដ៏�ណឹងល្បអ 

 ដ៏�ណឹងល្បអគឺជាខែ�ំកុម្ពីយួដ៏ស៏ុ�ខានប់��ុតុថ្ងៃនសៅសុចកិុីសុញ្ញាា ខែដ៏ល្បព្រះ�ះប្ដានតាំ�ងជាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុស
សៅល្ងាកុតាំ�ង�ីដ៏�បូងម្ពីកុ។ 
 សៅតុើព្រះ�ះប្ដានតាំ�ងសៅសុចកុិីសុនាអំើីជាម្ពីយួនឹងសៅល្ងាកុអាបរ់ាា ម្ពី? សៅតុើដ៏�ណឹងល្បអព្រះតុូវប្ដានប�ា ញសៅ� សៅតុើព្រះ�ះប្ដានតាំ�ងសៅសុចកុិីសុនាអំើីជាម្ពីយួនឹងសៅល្ងាកុអាបរ់ាា ម្ពី? សៅតុើដ៏�ណឹងល្បអព្រះតុូវប្ដានប�ា ញសៅ�
កុំុងសៅសុចកុិីសុនាសៅនះសៅ�យរិសៅបៀបណា? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយ សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបតុិិ ១២៖១-៣; សៅល្ងាកុុបបតុិិកុំុងសៅសុចកុិីសុនាសៅនះសៅ�យរិសៅបៀបណា? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយ សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបតុិិ ១២៖១-៣; សៅល្ងាកុុបបតុិ ិ 
១៥៖៥-១៨ និងរិ ាូម្ពី ៤៖១-៥។១៥៖៥-១៨ និងរិ ាូម្ពី ៤៖១-៥។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដា��ប្ដានសៅជឿសៅល្បើសៅសុចកុិីសុនាខែដ៏ល្បព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនដ៏ល់្បគាតុ។់  សៅ�ែា ះសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះប្ដាន 
ទ្ធទ្ធួល្បយកុសៅសុចកុិីជ�សៅនឿរិបស់ុសៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដា��តាំម្ពីរិយៈសៅសុចកុិីសៅម្ពីតិាំរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដា��ប្ដានសុនា 
ថា នឹងសៅ�ើើតាំម្ពីព្រះ�ះ (សូុម្ពីអានសៅរិឿងអំ��ីភ្នំំ�ម្ពីាូរិយី៉ាា សៅ�កុំុងបទ្ធគម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបតុិិ ២២ សុព្រះ�បជ់ាឧទាំហ៍រិណ៍
ថ្ងៃនការិសិាបប់�គ បរ់ិបស់ុសៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដា��)។ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្ដានប�ា ញព្រះប្ដាបស់ៅយើងថា «ខែតុ ច�ខែណកុ អំំកុ ខែដ៏ល្ប ម្ពីនិ  
សៅ�ើើ ការិ សៅសាះ គឺ ព្រះគាន ់ខែតុ សៅជឿ ដ៏ល់្ប ព្រះ�ះអំងគ ខែដ៏ល្ប ព្រះទ្ធង ់សៅព្រះប្ដាសុ ឲ្យយ ម្ពីនុសុស ទ្ធម្ពីលិ្ប សៅល្បាើសុ ប្ដាន សុុចរិតិុ» (រិ ាូម្ពី ៤៖
៥)។ �សៅនះអាចជួយសៅអាយសៅយើងសៅម្ពីើល្បសៅ�ើញអំ��ីម្ពីូល្បសៅហ៍តុុខែដ៏ល្បសៅល្ងាកុបាុល្បយកុសៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដា��ជាគ�រិូ។ 
សៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដា��ប្ដានប�ា ញសៅយើងអំ��ីរិសៅបៀបរិស់ុសៅ�តាំម្ពីសៅសុចកុិីសុនាសៅ�កុំុងសៅសុចកុិីសុញ្ញាា រិវាងព្រះ�ះ និង 
រា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់
 សៅយើងអាចសៅម្ពីើល្បសៅ�ើញ�ីសៅគាល្បគ�និតុសៅនះសៅ�កុំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិទាំ�ងម្ពីូល្ប។ កុំុងបទ្ធគម្ពីីរីិកាឡាទី្ធ ៣ 
សៅល្ងាកុបាុល្បប្ដានសៅល្បើកុយកុសុព្រះម្ពីងម់្ពីយួសៅចញ�ី�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបតុិិ ១៥៖៦ ខែដ៏ល្បប្ដានខែចងថា៖ «គាតុ ់កុ ៏សៅជឿ
ដ៏ល់្ប ព្រះ�ះសៅយហូ៍វាា  សៅហ៍ើយ ព្រះទ្ធង ់រាប ់សៅសុចកុិី ជ�សៅនឿ សៅ�ះ ទុ្ធកុ ជា សៅសុចកុិី សុុចរិតិុដ៏ល់្ប គាតុ»់ (សូុម្ពីអានកាឡាទី្ធ 
៣៖៦ �ងខែដ៏រិ)។ ប�ទ បម់្ពីកុ សៅល្ងាកុបាុល្បប្ដាន�នព្រះបសាសុនថ៍ា «ដូ៏សៅចំះ អំស់ុ អំំកុ ខែដ៏ល្ប �ន សៅសុចកុិី ជ�សៅនឿ 
សៅ�ះ សៅ�ា ះ ថា ប្ដាន �រិ ជា ម្ពីយួ នឹង សៅល្ងាកុ អំព័្រះប្ដា�� ខែដ៏ល្ប ជា អំំកុ សៅជឿ ខែដ៏រិ» (កាឡាទី្ធ ៣៖៩)។ ព្រះ�ះប្ដានតាំ�ង 
សៅសុចកុិីសុនារិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសព្រះគបគំ់ា។ ម្ពីនុសុសព្រះគបគំ់ារិមួ្ពី�នទាំ�ងសាសុនយូ៍� និងសាសុន ៍
ដ៏ថ្ងៃទ្ធ (កាឡាទ្ធី ៣៖៧)។ �ូជសៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដា��ព្រះតុូវប្ដានរាបជ់ាសុុចរិតិុសៅ�ច�សៅពាះព្រះ�ះដូ៏ចគំានឹងសៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដា��
�ងខែដ៏រិ។ �ួកុសៅគព្រះតុូវប្ដានរាបជ់ាសុុចរិតិុសៅ�យសារិខែតុសៅសុចកុិីជ�សៅនឿរិបស់ុ�ួកុសៅគ។  ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះប្ដានប�គ ប ់
�ួកុសៅគសៅអាយសៅគារិ�តាំម្ពីព្រះកឹុតុយវនិយ័រិបស់ុព្រះទ្ធងទុ់្ធកុជាខែ�ំកុម្ពីយួថ្ងៃនសៅសុចកុិីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធង។់  បាុខែនិ អាកុបបកិុរិយិ៉ា 
ល្បអម្ពីនិអាចសៅ�ើើសៅអាយរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធងសុ់ុចរិតិុសៅ�ច�សៅពាះព្រះទ្ធងប់្ដានសៅ�ើយ។
 សៅល្ងាកុសៅយសៅរិ�ប្ដាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីសៅសុចកីិុសុញ្ញាា �ាីម្ពីុនសៅល្ងាកុបាុល្បរាបរ់ិយឆំ្នាំ�ម្ពីកុសៅហ៍ើយ។ 
សៅល្ងាកុសៅយសៅរិ�ប្ដានប�ា ញអំ��ីទ្ធ��កុទ់្ធ�នងរិវាងសៅសុចកុិីសុញ្ញាា  និងព្រះកឹុតុយវនិយ័ថា៖ «សៅសុចកុិី សុញ្ញាា  ខែដ៏ល្ប
អំញ នឹង តាំ�ង ច�សៅពាះ �ួកុ វងស អំុីព្រះសាខែអំល្ប កុំុង សៅ�ល្ប សៅព្រះកាយ ព្រះគា សៅ�ះ គឺ យ៉ាា ង ដូ៏សៅចំះ អំញ នឹង �កុ ់ព្រះកឹុតុយវនិយ័ 
រិបស់ុ អំញ សៅ� ខាង កុំុង �ែួន សៅគ ទាំ�ង ចាំរិកឹុ ទុ្ធកុ កុំុង ចិតុិ សៅគ សៅ�ះ អំញ នឹង សៅ�ើើ ជា ព្រះ�ះ ដ៏ល់្ប សៅគ សៅហ៍ើយ សៅគ នឹង ប្ដាន
ជា រា�សុិ រិបស់ុ អំញ» (សៅយសៅរិ� ៣១៖៣៣)។ ពាកុយទាំ�ងសៅនះអាចជួយសៅអាយសៅយើងនឹកុចាំ�ពាកុយសុម្ពីិរីិបស់ុ 
សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុខែដ៏ល្បប្ដានសុរិសៅសុរិថា៖ «អំញ នឹង សៅដ៏ើរិ សៅ� កុណិាល្ប �ួកុ ឯង ព្រះ�ម្ពី ទាំ�ង សៅ�ើើ ជា ព្រះ�ះ ដ៏ល់្ប ឯង រាល់្ប គំា 
សៅហ៍ើយ ឯង រាល់្ប គំា នឹង សៅ�ើើ ជា រា�សុិ ដ៏ល់្ប អំញ» (សៅល្បវវីនិយ័ ២៦៖១២)។
 សៅតុើព្រះកឹុតុយវនិយ័ និងដ៏�ណឹងល្បអ�នទ្ធ��កុទ់្ធ�នងយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិច ជាម្ពីយួនឹងសារិថ្ងៃនសៅទ្ធវតាំទាំ�ង៣សៅតុើព្រះកឹុតុយវនិយ័ និងដ៏�ណឹងល្បអ�នទ្ធ��កុទ់្ធ�នងយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិច ជាម្ពីយួនឹងសារិថ្ងៃនសៅទ្ធវតាំទាំ�ង៣
សៅ�កុំុងបទ្ធគម្ពីីរីិវវិរិណៈ ១៤?សៅ�កុំុងបទ្ធគម្ពីីរីិវវិរិណៈ ១៤?
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សៅសុចកុិីសុញ្ញាា  និងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល្ប  សៅសុចកុិីសុញ្ញាា  និងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល្ប  
 
 «ម្ពីនិ ខែម្ពីន សៅ�យ សៅព្រះពាះ សៅសុចកុិី សុុចរិតិុ រិបស់ុ ឯង ឬ សៅ�យ សៅព្រះពាះ ចិតុិ ឯង សៅទ្ធៀង ព្រះតុង ់ ខែដ៏ល្ប ឯង នឹង «ម្ពីនិ ខែម្ពីន សៅ�យ សៅព្រះពាះ សៅសុចកុិី សុុចរិតិុ រិបស់ុ ឯង ឬ សៅ�យ សៅព្រះពាះ ចិតុិ ឯង សៅទ្ធៀង ព្រះតុង ់ ខែដ៏ល្ប ឯង នឹង
ចូល្ប សៅ� ចាំប ់យកុ ព្រះសុុកុ សៅគ សៅ�ះ សៅ�ើយ គឺ សៅ�យ សៅព្រះពាះ អំ�សៅ�ើ ប្ដាប រិបស់ុ សាសុន ៍ទាំ�ង សៅ�ះ វញិ សៅទ្ធ សៅតុើ ខែដ៏ល្បចូល្ប សៅ� ចាំប ់យកុ ព្រះសុុកុ សៅគ សៅ�ះ សៅ�ើយ គឺ សៅ�យ សៅព្រះពាះ អំ�សៅ�ើ ប្ដាប រិបស់ុ សាសុន ៍ទាំ�ង សៅ�ះ វញិ សៅទ្ធ សៅតុើ ខែដ៏ល្ប
ព្រះ�ះសៅយហូ៍វាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ព្រះទ្ធង ់បសៅណិញ សៅគ �ី ម្ពីុ� ឯង សៅចញ សៅដ៏ើម្ពីប ីនឹង បញ្ញាា កុ ់សៅសុចកុិី ខែដ៏ល្ប ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន សុប�ព្រះ�ះសៅយហូ៍វាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ព្រះទ្ធង ់បសៅណិញ សៅគ �ី ម្ពីុ� ឯង សៅចញ សៅដ៏ើម្ពីប ីនឹង បញ្ញាា កុ ់សៅសុចកុិី ខែដ៏ល្ប ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន សុប�  
នឹង �ួកុ អំយយសៅកា ឯង គឺ នឹង អំព័្រះប្ដា�� និង អំុីសាកុ សៅហ៍ើយ និង យ៉ាា កុុប» (សៅចាំទ្ធិយកុថា ៩៖៥; សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិនឹង �ួកុ អំយយសៅកា ឯង គឺ នឹង អំព័្រះប្ដា�� និង អំុីសាកុ សៅហ៍ើយ និង យ៉ាា កុុប» (សៅចាំទ្ធិយកុថា ៩៖៥; សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិ  
សៅចាំទ្ធិយកុថា ៩៖២៧ �ងខែដ៏រិ)។ សៅតុើ�សៅនះបសៅព្រះងៀនសៅល្ងាកុអំំកុយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិច អំ��ីសៅសុចកុិីសុញ្ញាា ខែដ៏ល្បព្រះ�ះសៅចាំទ្ធិយកុថា ៩៖២៧ �ងខែដ៏រិ)។ សៅតុើ�សៅនះបសៅព្រះងៀនសៅល្ងាកុអំំកុយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិច អំ��ីសៅសុចកុិីសុញ្ញាា ខែដ៏ល្បព្រះ�ះ
ប្ដានតាំ�ងសៅ�ើងជាម្ពីយួនឹងរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង?់ប្ដានតាំ�ងសៅ�ើងជាម្ពីយួនឹងរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង?់
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅ�កុំុង�សៅនះ សៅយើងប្ដានសៅ�ើញថា ព្រះ�ះប្ដានតាំ�ងសៅសុចកុិីសុនាសៅ�យសារិខែតុសៅសុចកុិីព្រះសុឡាញ់ 
និងសៅសុចកុិីសៅម្ពីតិាំរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះប្ដានសៅ�ើើកុិចចការិសុព្រះ�បរ់ា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់ សូុម្ពីបខីែតុសៅ�សៅ�ល្បខែដ៏ល្ប�ួកុសៅគ 
ព្រះបព្រះ�ឹតុិកុ�ហុ៍សុដ៏អ៏ាព្រះកុកុក់ុស៏ៅ�យ។  (ជាការិ�ិតុណាស់ុ ដ៏�ណឹងល្បអកុស៏ៅ�ើើកុិចចការិដូ៏ចគំាសៅនះសុព្រះ�បស់ៅយើងសុ�ើ 
ថ្ងៃ�ាសៅនះខែដ៏រិ)។ ព្រះ�ះប្ដាន�ិល់្បព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធងដ់៏ល់្បសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល្ប សៅ�យសារិខែតុសៅសុចកុិីសុញ្ញាា ខែដ៏ល្ប 
ព្រះទ្ធងប់្ដានតាំ�ងជាម្ពីយួនឹង�ួកុអំយយសៅការិបស់ុ�ួកុសៅគតាំ�ង�ីយូរិណាស់ុម្ពីកុសៅហ៍ើយ។ 
 សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុខែតុងខែតុព្រះប្ដាបជ់នជាតុិអុំីព្រះសាខែអំល្បអំ��ីសៅសុចកិុីសុញ្ញាា ខែដ៏ល្បព្រះ�ះប្ដានតាំ�ងដ៏ល់្បសៅល្ងាកុ
អំព័្រះប្ដា�� សៅល្ងាកុអំុីសាកុ និងសៅល្ងាកុយ៉ាា កុុប។
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ២៖២៤; និកុខម្ពីន� ៦៖៨ និងសៅល្បវវីនិយ័ ២៦៖៤២។ សៅតុើ�សៅនះប្ដានខែចង សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ២៖២៤; និកុខម្ពីន� ៦៖៨ និងសៅល្បវវីនិយ័ ២៦៖៤២។ សៅតុើ�សៅនះប្ដានខែចង 
អំ��ីអំើី? សៅតុើសៅរិឿងសៅ�ះប�ា ញសៅយើងអំ��ីដ៏�សៅណើ រិការិថ្ងៃនសៅសុចកុិីសុញ្ញាា យ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិច?អំ��ីអំើី? សៅតុើសៅរិឿងសៅ�ះប�ា ញសៅយើងអំ��ីដ៏�សៅណើ រិការិថ្ងៃនសៅសុចកុិីសុញ្ញាា យ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិច?  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 កុំុងសៅសុចកុិីសុញ្ញាា ជាម្ពីយួនឹងសៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដា�� សៅល្ងាកុអំុីសាកុ និងសៅល្ងាកុយ៉ាា កុុប ព្រះ�ះប្ដានសុនា 
ថា នឹងរិ �សៅ�ះកូុនសៅ�អំុីព្រះសាខែអំល្បសៅចញ�ីព្រះសុុកុសៅអំសីុុ�ទ។  សៅ�ល្បសៅវល្ងាខែដ៏ល្បព្រះ�ះប្ដានរិ �សៅ�ះរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង់
សៅចញ�ីភា�ជាទាំសុកុរិសៅ�កុំុងព្រះសុុកុសៅអំសីុុ�ទព្រះតុូវប្ដានសៅ�ថា និកុខម្ពីន�។ និកុខម្ពីន�គឺជារិូបស័ុ�ទតុ�ណាងសៅអាយ 
សៅសុចកុិីសៅម្ពីតិាំ និងព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះ�ះ។ ដូ៏សៅចំះ សៅតុើកុណឌ គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន�ជួយដ៏ល់្បសៅយើងអំើី�ែះ សៅដ៏ើម្ពីបសីៅអាយយល់្ប 
អំ��ីដ៏�សៅណើ រិការិថ្ងៃនសៅសុចកុិីសុញ្ញាា សៅនះ? ព្រះ�ះប្ដានតាំ�ងសៅសុចកុិីសុនាថា នឹងរិ �សៅ�ះ�ួកុសៅគ តាំ�ងខែតុម្ពីុន�ួកុកូុនសៅ� 
អំុីព្រះសាខែអំល្បម្ពីនិទាំនច់ាំបក់ុ�សៅណើ តុសៅ�សៅទ្ធៀតុ។ ដូ៏សៅចំះ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល្ប�ុ�ប្ដានសៅ�ើើអំើី សៅដ៏ើម្ពីបទី្ធទ្ធួល្បប្ដានសៅសុចកុិី 
សុនាទាំ�ងសៅនះតាំម្ពីរិយៈអាកុបបកុរិយិ៉ាល្បអរិបស់ុ�ួកុសៅគសៅ�ើយ។ 
 ជាការិ�ិតុណាស់ុ  ព្រះ�ះម្ពីនិព្រះគានខ់ែតុរិ �សៅ�ះ�ួកុសៅគសៅចញ�ីព្រះសុុកុសៅអំសីុុ�ទសៅ�ះសៅទ្ធ។ ព្រះទ្ធងខ់ែ�ម្ពីទាំ�ង
យកុ�ួកុសៅគសៅ�ឯភ្នំំ�សីុុណាយសៅទ្ធៀតុ។ សៅ�ឯភ្នំំ�សីុុណាយ ព្រះ�ះប្ដានតាំ�ងសៅសុចកុិីសុញ្ញាា ជាម្ពីយួនឹងរា�សុិរិបស់ុ 
ព្រះទ្ធង ់(សូុម្ពីអានបទ្ធគម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ២០)។ ដ៏�ណឹងល្បអ និងព្រះកឹុតុយវនិយ័គឺជាខែ�ំកុដ៏ស៏ុ�ខានប់��ុតុថ្ងៃនសៅសុចកុិីសុញ្ញាា ។ 
ព្រះ�ះប្ដានប�គ បស់ៅអាយរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅគារិ�តាំម្ពីព្រះកឹុតុយវនិយ័ទាំ�ង១០ព្រះបការិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ការិសៅគារិ�តាំម្ពីរិបស់ុ 
�ួកុសៅគប្ដានប�ា ញថា �ួកុសៅគប្ដានដឹ៏ងអំ��ីព្រះ�ះជា�ច ស់ុ និងថា ព្រះទ្ធងប់្ដានរិ �សៅ�ះ�ួកុសៅគសៅហ៍ើយ។ ដូ៏សៅចំះ កុំុងកុណឌ  
គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកុថា ព្រះ�ះប្ដានសូុម្ពីសៅអាយរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅគារិ�តាំម្ពីព្រះកឹុតុយវនិយ័ទុ្ធកុជាខែ�ំកុម្ពីយួថ្ងៃនសៅសុចកុិី
សុញ្ញាា រិបស់ុ�ួកុសៅគជាម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធង។់
 សៅយើងព្រះតុូវប្ដានសុសៅ��គ ះសៅ�យសារិសៅសុចកុិីសៅម្ពីតិាំរិបស់ុព្រះ�ះ។ ដូ៏សៅចំះ សៅតុើចាបរ់ិបស់ុព្រះ�ះគួរិ�ន  សៅយើងព្រះតុូវប្ដានសុសៅ��គ ះសៅ�យសារិសៅសុចកុិីសៅម្ពីតិាំរិបស់ុព្រះ�ះ។ ដូ៏សៅចំះ សៅតុើចាបរ់ិបស់ុព្រះ�ះគួរិ�ន 
ច�ខែណកុយ៉ាា ងណា សៅ�កុំុងជីវតិុរិបស់ុសៅយើងសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ? សៅតុើសៅហ៍តុុអំើីប្ដានជាព្រះកឹុតុយវនិយ័សុ�ខានស់ៅម្ពីែាះ ច�សៅពាះច�ខែណកុយ៉ាា ងណា សៅ�កុំុងជីវតិុរិបស់ុសៅយើងសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ? សៅតុើសៅហ៍តុុអំើីប្ដានជាព្រះកឹុតុយវនិយ័សុ�ខានស់ៅម្ពីែាះ ច�សៅពាះ
បទ្ធ�ិសៅសា�នរ៍ិបស់ុសៅយើងជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ?បទ្ធ�ិសៅសា�នរ៍ិបស់ុសៅយើងជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ?

ថ្ងៃ�ាចនទ   ១១ តុុល្ងា



20ថ្ងៃ�ាអំ�គ រិ    ១២  តុុល្ងា

កុណឌ គម្ពីីរីិអំ��ីសៅសុចកុិីសុញ្ញាាកុណឌ គម្ពីីរីិអំ��ីសៅសុចកុិីសុញ្ញាា
  
 ពាកុយសុព្រះ�បស់ៅសុចកុិីសុញ្ញាា រិវាងព្រះ�ះ និងរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ាភាសាសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិគឺ «បឺរិតីុ (Berit)»។ 
«បឺរិតីុ» ប�ា ញសៅយើងថា សៅសុចកុិីសុញ្ញាា ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះសៅល្បើសុជាងកុិចចព្រះ�ម្ពីសៅព្រះ�ៀងអាជីវកុម្ពីាសៅ�សៅទ្ធៀតុ។ 
សៅសុចកុិីសុញ្ញាា គឺសុិីអំ��ីទ្ធ��កុទ់្ធ�នង និងម្ពីតិុិភា��ិសៅសុសុខែដ៏ល្បព្រះ�ះចង�់នជាម្ពីយួនឹងរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ 
ពាកុយ «បឺរិតីុ» ព្រះតុូវប្ដានសុរិសៅសុរិជាសៅព្រះចើនដ៏ងសៅ�កុណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា។ សៅនះគឺជាម្ពីូល្បសៅហ៍តុុខែដ៏ល្ប��សៅអាយ 
អំំកុព្រះប្ដាជំខាងឯព្រះ�ះគម្ពីីរីិភាគសៅព្រះចើន�កុស់ៅ�ា ះកុណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ថាជា «កុណឌ គម្ពីីរីិថ្ងៃនសៅសុចកុិីសុញ្ញាា »។
  សូុម្ពីព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពីើល្ប�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកុថា ៥៖១-២១។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះប�ា ញសៅយើងយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិចសូុម្ពីព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពីើល្ប�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកុថា ៥៖១-២១។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះប�ា ញសៅយើងយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិច  
�ីសៅសុចកុិីសុញ្ញាា គឺជាសៅគាល្បគ�និតុដ៏ស៏ុ�ខានម់្ពីយួសៅ�កុំុងកុណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកុថា?�ីសៅសុចកុិីសុញ្ញាា គឺជាសៅគាល្បគ�និតុដ៏ស៏ុ�ខានម់្ពីយួសៅ�កុំុងកុណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកុថា?
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះប្ដានតាំ�ងសៅសុចកុិីសុញ្ញាា ជាម្ពីយួនឹងរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅ�ឯភ្នំំ�សីុុណាយ ប�ទ ប�់ីព្រះ�ះប្ដានរិ �សៅ�ះ 
�ួកុសៅគសៅចញ�ីព្រះសុុកុសៅអំសីុុ�ទភាែ ម្ពី។ សៅសុចកុិីសុញ្ញាា សៅនះប្ដានតាំ�ងសៅ�ើងម្ពីុនសៅ�ល្បខែដ៏ល្បព្រះ�ះប�គ បស់ៅអាយសាសុន ៍
អំុីព្រះសាខែអំល្បចូល្បសៅ�កុំុងទឹ្ធកុដី៏សុនា។។ បាុខែនិ ជនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំល្ប�ុ�ប្ដានចូល្បសៅ�កុំុងទឹ្ធកុដី៏សុនាសៅ�ះ
សៅទ្ធ។ ៤០ឆំ្នាំ�សៅព្រះកាយម្ពីកុ ព្រះ�ះប្ដានប�គ បស់ៅអាយជនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំល្បចូល្បសៅ�កុំុងទឹ្ធកុដី៏សុនាម្ពីិងសៅទ្ធៀតុ។  
ការិចូល្បសៅ�កុំុងទឹ្ធកុដី៏សុនារិបស់ុ�ួកុសៅគគឺជាខែ�ំកុដ៏ស៏ុ�ខានម់្ពីយួថ្ងៃនសៅសុចកិុីសុនាខែដ៏ល្បព្រះ�ះប្ដានតាំ�ងសៅ�ើង 
ជាម្ពីយួនឹងសៅល្ងាកុអាបរ់ាា ម្ពីសៅ�កុំុងសៅសុចកុិីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធង ់(សៅល្ងាកុុបបតុិិ ១២៖៧; និកុខម្ពីន� ១២៖២៥)។ 
ដូ៏សៅចំះ ព្រះ�ះចងស់ៅអាយរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធងច់ងចាំ�ថា ការិសិាបប់�គ បគ់ឺជាខែ�ំកុម្ពីយួដ៏ស៏ុ�ខានថ់្ងៃនសៅសុចកុិីសុញ្ញាា  
ជាម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធង។់  សៅនះគឺជាម្ពីូល្បសៅហ៍តុុខែដ៏ល្ប��សៅអាយព្រះ�ះជា�ច ស់ុព្រះបទាំនព្រះកឹុតុយវនិយ័ទាំ�ង១០ព្រះបការិដ៏ល់្ប 
សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុ សៅដ៏ើម្ពីបសីៅអាយ�ួកុបណិាជនម្ពីិងសៅទ្ធៀតុ។ 
 ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុនឹងរិកុាសៅសុចកុិីសុនារិបស់ុព្រះទ្ធងច់�សៅពាះ�ួកុសៅគខែដ៏ល្បព្រះទ្ធងប់្ដានតាំ�ងសៅ�ើង 
សៅ�កុំុងសៅសុចកុិីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធងត់ាំ�ង�ីយូរិល្បងណ់ាស់ុម្ពីកុសៅហ៍ើយ។ សៅនះគឺជាម្ពីូល្បសៅហ៍តុុខែដ៏ល្ប��សៅអាយសៅល្ងាកុ 
ម្ពីាូសៅសុព្រះប្ដាប�់ួកុបណិាជនសៅអាយចងចាំ�ថា  ព្រះ�ះប្ដានចាំរិកឹុព្រះកឹុតុយវនិយ័រិបស់ុព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�ប�់ួកុសៅគកាល្ប�ីម្ពីុន 
សៅ�យ�នព្រះបសាសុនថ៍ា៖ «ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន �ន ព្រះ�ះបនទូល្ប ព្រះប្ដាប ់ដ៏ល់្ប ឯង រាល់្ប គំា �ី សៅសុចកុិី សុញ្ញាា  រិបស់ុ ព្រះទ្ធងខ់ែដ៏ល្ប 
ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន ប�គ ប ់ឲ្យយ ឯង រាល់្ប គំា ព្រះបព្រះ�ឹតុិ តាំម្ពី គឺ ជា ព្រះកឹុតុយ ទាំ�ង ១០ ព្រះបការិ សៅហ៍ើយ ព្រះទ្ធង ់កុ ៏ចាំរិកឹុ កុតុ ់ព្រះកឹុតុយ ទាំ�ង សៅ�ះ 
ចុះ សៅ� បនទះ �ា ២ ផ្ទាំទ �ង» (សៅចាំទិ្ធយកុថា ៤៖១៣)។ ព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនព្រះកឹុតុយវនិយ័ដ៏ល់្បរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ឯ
ភ្នំំ�សីុុណាយ។ សៅហ៍ើយព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនព្រះកឹុតុយវនិយ័រិបស់ុព្រះទ្ធងដ់៏ល់្បរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីិងសៅទ្ធៀតុសៅ�កុំុងព្រះសុុកុ
ម្ពីាូអាប ់ម្ពីុននឹង�ួកុសៅគសៅហ៍ៀបនឹងចូល្បសៅ�កុំុងទឹ្ធកុដី៏សុនា។ ដូ៏ចខែដ៏ល្បសៅយើងប្ដានសៅ�ើញសៅហ៍ើយថា ទ្ធឹកុដី៏សុនា 
គឺជាខែ�ំកុម្ពីយួថ្ងៃនសៅសុចកុិីសុញ្ញាា ខែដ៏ល្បព្រះ�ះប្ដានតាំ�ងសៅ�ើងជាម្ពីយួនឹងសៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដា�� សៅល្ងាកុអំុីសាកុ និង
សៅល្ងាកុយ៉ាា កុុបរាបរ់ិយឆំ្នាំ�ម្ពីុនម្ពីកុសៅម្ពីែាះ។  សៅសុចកុិីសុនាសៅនះប�ា ញអំ��ីសៅសុចកុិីសុញ្ញាា ខែដ៏ល្បប្ដានខែចងថា «នឹង 
សៅ� សុិិតុ សៅសុិរិ ជា ដ៏រាប» (សៅល្ងាកុុបបតុិិ ១៧៖៧, គ�ប)។ ព្រះ�ះប្ដានសៅរិៀបច�សៅសុចកុិីសុញ្ញាា សៅនះសៅ�ើង ម្ពីុនសៅ�ល្ប 
ខែដ៏ល្បព្រះទ្ធងប់្ដានបសៅងើើតុខែ�នដី៏សៅនះម្ពីកុសៅម្ពីែាះ។
 «ម្ពីុនសៅ�ល្បខែដ៏ល្បខែ�នដី៏រិបស់ុសៅយើងព្រះតុូវប្ដានបសៅងើើតុ ព្រះ�ះខែដ៏ល្បជាព្រះ�ះវរិបិតាំ និងព្រះ�ះរាជបុព្រះតាំរិបស់ុ 
ព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះ�ម្ពីសៅព្រះ�ៀងគំា សៅដ៏ើម្ពីបសីុសៅ��គ ះម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុ ព្រះបសិុនសៅបើសាតាំ�ងសៅ�ើើសៅអាយ�ួកុសៅគព្រះបព្រះ�ឹតុិអំ�សៅ�ើប្ដាប។ 
ព្រះ�ះវរិបិតាំប្ដានសៅព្រះបើថ្ងៃដ៏រិបស់ុព្រះ�ះរាជបុព្រះតាំ សៅហ៍ើយព្រះ�ះរាជបុព្រះតាំប្ដានសៅព្រះបើថ្ងៃដ៏រិបស់ុព្រះ�ះវរិបិតាំ។ ព្រះ�ះអំងគប្ដាន 
រិមួ្ពីថ្ងៃដ៏គំា សៅដ៏ើម្ពីបបី�ា ញសៅសុចកុិីសុនារិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែដ៏ល្បថា ព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះគីសុទនឹងល្បះបងព់្រះ�ះអំងគព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�ប ់
អំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុ»។  ដ៏កុព្រះសុង�់ី Ellen G. White, The Desire of Ages, page 834, 
adapted។ 
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រា�សុិ�ិសៅសុសុរិបស់ុព្រះ�ះ រា�សុិ�ិសៅសុសុរិបស់ុព្រះ�ះ 
  
 ជាម្ពីនុសុសសុម្ពីយ័�ាី សៅយើងព្រះបខែហ៍ល្បជា�ិប្ដាកុយល់្បអំ��ីម្ពីនុសុសខែដ៏ល្បរិស់ុសៅ�កុំុងព្រះសុុកុកាណាន 
�ណៈសៅ�ល្បខែដ៏ល្បសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល្បកុ��ុងខែតុវសៅងើងសៅ�កុំុងទី្ធរិសៅ�សិាន។ ចាំបត់ាំ�ង�ីសៅ�ល្បសៅ�ះម្ពីកុ �ន 
នគរិជាសៅព្រះចើនសៅ�ទូ្ធទាំ�ង�ិភ្នំ�សៅល្ងាកុខែដ៏ល្បប្ដានសៅកុើតុម្ពីកុ សៅហ៍ើយព្រះតុូវរិល្ងាយអំស់ុសៅ�។ �នខែតុព្រះប្ដាសាទ្ធខែដ៏ល្ប 
សៅ�សុល់្បបាុសៅណាះ ះ (សៅហ៍ើយជាទូ្ធសៅ� សូុម្ពីបខីែតុព្រះប្ដាសាទ្ធកុគ៏ាា ន�ង)។ ដូ៏សៅចំះ សៅតុើសៅយើងអាចដឹ៏ងសៅអាយប្ដានចាស់ុ 
អំ��ីម្ពីនុសុសម្ពីយួព្រះកុុម្ពីខែដ៏ល្បប្ដានរិស់ុសៅ�តុ�បនខ់ែតុម្ពីយួជាម្ពីយួសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល្បប្ដានយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិចសៅ�? 
 សៅយើងដឹ៏ងម្ពីនិប្ដានសៅព្រះចើនសៅ�ះសៅទ្ធ។ បាុខែនិ សៅយើងអាចដឹ៏ងសៅរិឿងម្ពីយួគឺថា៖  «ម្ពីនុសុសទាំ�ងសៅនះ�ន 
ជ�សៅនឿសៅល្បើព្រះ�ះជាសៅព្រះចើន។ �ួកុសៅគប្ដានសៅគារិ�រិូបព្រះ�ះ និងថាើ យបងគ��ម្ពីាជាតិុ។ �ួកុសៅគប្ដានសុ�ែ បស់ៅកុាងៗជា 
សៅព្រះចើន សៅដ៏ើម្ពីបថីាើ យដ៏ល់្បព្រះ�ះរិបស់ុ�ួកុសៅគ។  សូុម្ពីសៅល្ងាកុអំំកុ�ាយ៉ាម្ពីព្រះសុថ្ងៃម្ពីសៅម្ពីើល្បអំ��ីម្ពីនុសុស និងសាសុ� 
ខែដ៏ល្បគិតុថា ការិសុ�ែ បកូ់ុនសៅ�រិបស់ុ�ួកុសៅគគឺជាសៅរិឿង�ម្ពីាតាំ»។ អាព្រះកុកុជ់ាងសៅនះសៅ�សៅទ្ធៀតុគឺថា �ួកុសៅគប្ដាន 
សៅ�ើើសៅរិឿងសៅនះសៅ�កុំុងសៅ�ា ះរិបស់ុ�ួកុព្រះ�ះម្ពីយួច�នួន។ 
 គាា នអំើីខែបែកុសៅ�ះសៅទ្ធ ខែដ៏ល្បព្រះ�ះជា�ច ស់ុប្ដាន�ស់ុសៅតុឿនរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីិងសៅហ៍ើយម្ពីិងសៅទ្ធៀតុ កុុ�សៅអាយ 
សៅ�ើើអំើីខែដ៏ល្បសាសុនស៍ៅ�ជុ�វញិ�ួកុសៅគប្ដានសៅ�ើើសៅ�យ�នបនទូល្បថា៖ «កាល្ប ណា ឯង ប្ដាន ចូល្ប សៅ� កុំុង ព្រះសុុកុ ខែដ៏ល្ប 
ព្រះ�ះសៅយហូ៍វាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ព្រះទ្ធង ់ព្រះបទាំន ឲ្យយ សៅ�ះ ម្ពីនិ ព្រះតុូវ សៅរិៀន សៅ�ើើ តាំម្ពី ការិ គួរិ សុអប ់សៅ�ីើម្ពី រិបស់ុ សាសុន ៍ទាំ�ង សៅ�ះ 
សៅ�ើយ» (សៅចាំទ្ធិយកុថា ១៨៖៩)។
 ព្រះ�ះ�នសៅគាល្បប�ណងដ៏�៏ិសៅសុសុម្ពីយួសុព្រះ�បក់ារិតាំ�ងសៅអាយសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំល្បសៅ�ើើជារា�សុិ
�ិសៅសុសុរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅល្បើសាសុនទ៍ាំ�ងអំស់ុសៅ�សៅល្បើខែ�នដី៏ ។ ព្រះ�ះចងស់ៅអាយសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល្បព្រះបកាសុព្រះប្ដាប ់
ដ៏ល់្បម្ពីនុសុសព្រះគបគំ់ាសៅ�សៅល្បើខែ�នដី៏អំ��ីព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះចងស់ៅអាយសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល្បបសៅព្រះងៀនអំំកុដ៏ថ្ងៃទ្ធថា  ព្រះទ្ធងគ់ឺ 
ជាអំំកុបសៅងើើតុថ្ងៃ�ទសៅម្ពី� និងខែ�នដី៏។ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុគឺជាព្រះ�ះខែតុម្ពីយួគតុខ់ែដ៏ល្ប�នព្រះ�ះជនារិស់ុ។ 
  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ២៦៖១៦-១៩។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះប�ា ញសៅយើងយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិច អំ��ីសូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ២៦៖១៦-១៩។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះប�ា ញសៅយើងយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិច អំ��ី
អំតុិនយ័ទាំ�ងម្ពីូល្បថ្ងៃនម្ពីតិុិភា�ដ៏�៏ិសៅសុសុរិវាងព្រះ�ះ និងរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង?់ សៅតុើព្រះ�ះចងស់ៅអាយជនជាតុិអំុីព្រះសាខែអំល្បអំតុិនយ័ទាំ�ងម្ពីូល្បថ្ងៃនម្ពីតិុិភា�ដ៏�៏ិសៅសុសុរិវាងព្រះ�ះ និងរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង?់ សៅតុើព្រះ�ះចងស់ៅអាយជនជាតុិអំុីព្រះសាខែអំល្ប  
កាែ យសៅ�ជាម្ពីនុសុសព្រះបសៅភ្នំទ្ធណា? សៅតុើការិផ្ទាំែ ស់ុបិូរិសៅនះអាចប�ា ញថា �ួកុសៅគប្ដានរិកុាសៅសុចកុិីសុញ្ញាា សៅ�យ កាែ យសៅ�ជាម្ពីនុសុសព្រះបសៅភ្នំទ្ធណា? សៅតុើការិផ្ទាំែ ស់ុបិូរិសៅនះអាចប�ា ញថា �ួកុសៅគប្ដានរិកុាសៅសុចកុិីសុញ្ញាា សៅ�យ 
រិសៅបៀបរិសៅបៀបណា? សៅតុើសៅម្ពីសៅរិៀនសៅនះអាចបសៅព្រះងៀនសៅយើងអំើី�ែះ?ណា? សៅតុើសៅម្ពីសៅរិៀនសៅនះអាចបសៅព្រះងៀនសៅយើងអំើី�ែះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុប្ដានសៅ�ិើម្ពីជាម្ពីយួនឹងពាកុយថា «ថ្ងៃ�ាសៅនះ»។ «ថ្ងៃ�ាសៅនះ» �ននយ័ថា «ឥ�ូវសៅនះ» ឬ 
«ម្ពីិងសៅទ្ធៀតុ»។ ការិសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុពាកុយសៅនះគួរិសៅអាយចាំបអ់ារិម្ពីាណ៍ណាស់ុ។ ព្រះ�ះប្ដានប�គ បស់ៅអាយរា�សុិរិបស់ុ 
ព្រះទ្ធងស់ៅគារិ�តាំម្ពី ខែម្ពីនសៅទ្ធ? ដូ៏សៅចំះ «ថ្ងៃ�ាសៅនះ» ប�ា ញសៅយើងថា ព្រះ�ះចងស់ៅអាយរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ើើការិសៅព្រះជើសុ
សៅរិ ើសុម្ពីិងសៅទ្ធៀតុ។ ឥ�ូវសៅនះ �ួកុសៅគព្រះតុូវសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុម្ពីិងសៅទ្ធៀតុ សៅដ៏ើម្ពីបសីៅគារិ�តាំម្ពី ខែញកុ�ែួនសៅចញជាបរិសុិុទ្ធធ និង 
សៅ�ើើជារា�សុិ�ិសៅសុសុរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ជសៅព្រះម្ពីើសុទាំ�ងសៅនះប�ា ញអំ��ីម្ពីូល្បសៅហ៍តុុថា  �ួកុសៅគគឺជារា�សុិថ្ងៃនសៅសុចកុិី 
សុញ្ញាា ។ �នខែតុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល្បបាុសៅណាះ ះខែដ៏ល្បដឹ៏ងអំ��ីព្រះ�ះ និងរិសៅបៀបខែដ៏ល្បព្រះ�ះចងស់ៅអាយ�ួកុសៅគរិស់ុ 
សៅ�។ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល្ប�ន «សៅសុចកុិី�ិតុបចចុបបនំ»។ សៅសុចកុិី�ិតុបចចុបបនំគឺជាសៅសុចកុិី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ
ខែដ៏ល្ប�ួកុសៅគព្រះតុូវការិជាទី្ធប��ុតុសុព្រះ�បស់ុម្ពីយ័រិបស់ុ�ួកុសៅគ។ ព្រះ�ះប្ដានសូុម្ពីសៅអាយសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល្បរិស់ុ
សៅ�តាំម្ពីសៅសុចកុិី�ិតុរិហូ៍តុដ៏ល់្បព្រះ�ះសៅយសូូុវខែដ៏ល្បជាសៅសុចកុិី�ិតុដ៏រ៍ិស់ុ (យាូ�ន ១៤៖៦) យ៉ាងម្ពីកុ។
  សៅតុើសៅហ៍តុុអំើីប្ដានជាសៅគាល្បគ�និតុថ្ងៃនការិថាើ យ�ែួនដ៏ល់្បព្រះ�ះ  និងការិសៅគារិ�តាំម្ពីព្រះទ្ធងស់ៅ� «ថ្ងៃ�ាសៅនះ» សៅតុើសៅហ៍តុុអំើីប្ដានជាសៅគាល្បគ�និតុថ្ងៃនការិថាើ យ�ែួនដ៏ល់្បព្រះ�ះ  និងការិសៅគារិ�តាំម្ពីព្រះទ្ធងស់ៅ� «ថ្ងៃ�ាសៅនះ» 
�នសារិៈសុ�ខានដ់៏ល់្បសៅយើង�ងខែដ៏រិ?�នសារិៈសុ�ខានដ់៏ល់្បសៅយើង�ងខែដ៏រិ?
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រិូបស័ុ�ទដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុសុព្រះ�បស់ៅសុចកុិីសុញ្ញាារិូបស័ុ�ទដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុសុព្រះ�បស់ៅសុចកុិីសុញ្ញាា

 អំស់ុរិយៈសៅ�ល្បយូរិម្ពីកុសៅហ៍ើយ អំំកុព្រះប្ដាជំខាងឯព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្ដានសៅម្ពីើល្បសៅ�ើញថា សៅសុចកុិីសុញ្ញាា រិវាង 
ព្រះ�ះ និងរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធងដូ់៏ចគំាសៅ�នឹងសៅសុចកុិីសុញ្ញាា ខែដ៏ល្បតាំ�ងរិវាងនគរិសៅ�កុំុងសុម្ពីយ័គម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ 
សៅយើងម្ពីនិគួរិភំាកុស់ៅ�អើល្បច�សៅពាះ�ត័ុ�៌នសៅនះទាំល់្បខែតុសៅសាះ។ ព្រះ�ះខែតុងខែតុសៅ�ើើការិជាម្ពីយួនឹងរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង់
តាំម្ពីវ�ិីខែដ៏ល្ប�ួកុសៅគធ្លាែ បប់្ដានដ៏ឹងរិចួសៅ�សៅហ៍ើយ។ សៅ�ល្បសៅ�ះ �ួកុសៅគអាចយល់្ប�ីព្រះទ្ធងប់្ដានកានខ់ែតុព្រះបសៅសុើរិ
សៅ�ើង។ 
 ទ្ធនទឹម្ពីគំាសៅនះ សៅយើងខែតុងខែតុទ្ធទ្ធួល្បប្ដានសៅគាល្បគ�និតុ�ុសុឆ្គគងអំ��ីសៅសុចកុិីសុញ្ញាា ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ។  សៅយើង 
ព្រះបខែហ៍ល្បជាគិតុថា សៅសុចកុិីសុញ្ញាា គឺជាព្រះគានខ់ែតុព្រះកុ�សុព្រះសុបចាបម់្ពីយួសុនែឹកុ។ (ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះគឺជាអំំកុ 
ព្រះបទាំនព្រះកឹុតុយវនិយ័)។ បាុខែនិ សៅសុចកុិីសុញ្ញាា រិវាងព្រះ�ះ និង រា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ះ�នសារិៈសុ�ខានស់ៅល្បើសុជាង 
កុបួនចាបស់ៅ�សៅទ្ធៀតុ។ សៅសុចកុិីសុញ្ញាា គឺសុិីអំ��ីទ្ធ��កុទ់្ធ�នងថ្ងៃនចិតុិ និងម្ពីតិុិភា�ដ៏�៏ិសៅសុសុខែដ៏ល្បព្រះ�ះចងប់្ដាន 
ជាម្ពីយួនឹងរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅសុចកុិីសុញ្ញាា ប�ា ញសៅយើងថា ព្រះ�ះចងស់ៅ�ជិតុជាម្ពីយួនឹងរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ 
ដូ៏សៅចំះ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិជារិូបស័ុ�ទដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុ សៅដ៏ើម្ពីបជីួយប�ា ញនូវអំតុិនយ័បខែនិម្ពីអំ��ីសៅសុចកុិីសុញ្ញាា ។ 
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៨៖៥; សៅចាំទិ្ធយកុថា ១៤៖១ និង សៅចាំទិ្ធយកុថា ៣២៖៦, ១៨- សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៨៖៥; សៅចាំទិ្ធយកុថា ១៤៖១ និង សៅចាំទិ្ធយកុថា ៣២៖៦, ១៨-
២០។ សៅតុើសៅល្ងាកុអំំកុប្ដានសៅ�ើញរិូបស័ុ�ទអំើី�ែះ សៅ�កុំុង�ទាំ�ងសៅនះ?  សៅតុើរិូបស័ុ�ទទាំ�ងសៅនះប�ា ញយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិច ២០។ សៅតុើសៅល្ងាកុអំំកុប្ដានសៅ�ើញរិូបស័ុ�ទអំើី�ែះ សៅ�កុំុង�ទាំ�ងសៅនះ?  សៅតុើរិូបស័ុ�ទទាំ�ងសៅនះប�ា ញយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិច 
អំ��ីទ្ធ��កុទ់្ធ�នងខែដ៏ល្បព្រះ�ះចងប់្ដានជាម្ពីយួនឹងរា�សុិសៅព្រះជើសុតាំ�ងរិបស់ុព្រះទ្ធង?់អំ��ីទ្ធ��កុទ់្ធ�នងខែដ៏ល្បព្រះ�ះចងប់្ដានជាម្ពីយួនឹងរា�សុិសៅព្រះជើសុតាំ�ងរិបស់ុព្រះទ្ធង?់
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 សូុម្ពីអាន�គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៤៖២០ និងសៅចាំទិ្ធយកុថា ៣២៖៩។ សៅតុើសៅល្ងាកុអំំកុប្ដានសៅ�ើញ  សូុម្ពីអាន�គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៤៖២០ និងសៅចាំទិ្ធយកុថា ៣២៖៩។ សៅតុើសៅល្ងាកុអំំកុប្ដានសៅ�ើញ 
រិូបស័ុ�ទអំើី�ែះ សៅ�កុំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅតុើរិូបស័ុ�ទទាំ�ងសៅនះប�ា ញយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិច អំ��ីម្ពីតិុិភា�ខែដ៏ល្បព្រះ�ះចងប់្ដាន រិូបស័ុ�ទអំើី�ែះ សៅ�កុំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅតុើរិូបស័ុ�ទទាំ�ងសៅនះប�ា ញយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិច អំ��ីម្ពីតិុិភា�ខែដ៏ល្បព្រះ�ះចងប់្ដាន 
ជាម្ពីយួនឹងរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង?់ជាម្ពីយួនឹងរា�សុិរិបស់ុព្រះទ្ធង?់
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ឧទាំហ៍រិណ៍នីម្ពីយួៗប្ដានប�ា ញសៅយើងអំ��ីសៅគាល្បគ�និតុថ្ងៃនព្រះគួសារិ។ ទ្ធ��កុទ់្ធ�នងថ្ងៃនព្រះគួសារិរិបស់ុ 
សៅយើងគួរិខែតុជាច�ណងថ្ងៃនសៅសុចកុិីព្រះសុឡាញ់ដ៏�៏�សៅ�ងប��ុតុខែដ៏ល្បសៅយើង�នជាម្ពីយួនឹងអំំកុដ៏ថ្ងៃទ្ធ។ ព្រះ�ះកុច៏ង់
សៅ�ជិតុជាម្ពីយួនឹងសៅយើងដូ៏សៅចំាំះ�ងខែដ៏រិ។ ប�ទ ប�់ីសិុសុសព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដាន�កុសៅចញ�ីព្រះទ្ធងស់ៅ�ព្រះតុងស់ៅ�ើឆ្នាំើ ង 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវម្ពីនិខែដ៏ល្បបពាឈបក់ារិចងស់ៅ�ខែកុបរិ�ួកុសៅគសៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅនះគឺជាម្ពីូល្បសៅហ៍តុុខែដ៏ល្ប��សៅអាយព្រះ�ះសៅយសូូុវ 
�នបនទូល្បព្រះប្ដាប�់ង�ា រាទាំ�ង�ីរិ�កុ ់ប�ទ ប�់ីព្រះទ្ធង�់នព្រះ�ះជនារិស់ុ�ីសុុគតុសៅ�ើងវញិថា៖ «ចូរិ សៅ� ព្រះប្ដាប់
ដ៏ល់្ប បង បអូន �ំុ � �ង ឲ្យយ សៅគ សៅ� ឯ ព្រះសុុកុ កាលី្បសៅ� សៅ� សៅគ នឹង សៅ�ើញ �ំុ � សៅ� ព្រះសុុកុ សៅ�ះ សៅហ៍ើយ» (�ា ថាយ ២៨៖
១០)។ សៅតុើសៅល្ងាកុអំំកុប្ដានសៅ�ើញថា  ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនទូល្បថា «បងបអូន�ំុ �» ខែដ៏រិឬសៅទ្ធ? ពាកុយសៅនះប�ា ញសៅយើង 
ថា ព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះសុឡាញ់សិុសុសរិបស់ុព្រះទ្ធងដូ់៏ចជាព្រះគួសារិអំុីចឹង។ ឧទាំហ៍រិណ៍សៅនះប�ា ញសៅយើងថា ម្ពីតិុិភា� 
រិវាងព្រះ�ះ និងម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុគឺសុិីអំ��ី៖ សៅសុចកុិីសៅម្ពីតិាំ និងសៅសុចកុិីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះដ៏ល់្បម្ពីនុសុសខែដ៏ល្ប�ុ�ប្ដាន 
សៅ�ើើអំើីសៅអាយប្ដានសៅសុចកុិីទាំ�ងសៅនះទាំល់្បខែតុសៅសាះ។
 សៅតុើសៅល្ងាកុអំំកុ�នអារិម្ពីាណ៍ថាសៅ�ជិតុព្រះ�ះបាុនណាខែដ៏រិសៅ�កុំុងចិតុិរិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុ? សៅតុើសៅល្ងាកុ សៅតុើសៅល្ងាកុអំំកុ�នអារិម្ពីាណ៍ថាសៅ�ជិតុព្រះ�ះបាុនណាខែដ៏រិសៅ�កុំុងចិតុិរិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុ? សៅតុើសៅល្ងាកុ
អំំកុអាចចូល្បសៅអាយកានខ់ែតុជិតុសៅ�នឹងព្រះទ្ធង ់និងកានខ់ែតុព្រះសុឡាញ់ព្រះទ្ធងប់ខែនិម្ពីសៅទ្ធៀតុសៅ�យរិសៅបៀបណា? ទ្ធនទឹម្ពីអំំកុអាចចូល្បសៅអាយកានខ់ែតុជិតុសៅ�នឹងព្រះទ្ធង ់និងកានខ់ែតុព្រះសុឡាញ់ព្រះទ្ធងប់ខែនិម្ពីសៅទ្ធៀតុសៅ�យរិសៅបៀបណា? ទ្ធនទឹម្ពី  
គំាសៅនះ សៅល្ងាកុអំំកុព្រះតុូវខែតុចងចាំ�ថា ខែ�ំកុរិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុសៅ�កុំុងម្ពីតិុិភា�ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះព្រះតុូវរាបទ់ាំ�ងការិសៅគារិ� គំាសៅនះ សៅល្ងាកុអំំកុព្រះតុូវខែតុចងចាំ�ថា ខែ�ំកុរិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុសៅ�កុំុងម្ពីតិុិភា�ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះព្រះតុូវរាបទ់ាំ�ងការិសៅគារិ� 
តាំម្ពីព្រះទ្ធង�់ងខែដ៏រិ។ សៅតុើសៅសុចកុិីព្រះសុឡាញ់ និងការិសៅគារិ�តាំម្ពីព្រះ�ះសៅ�កុំុងសៅសុចកុិីសុញ្ញាា �នទ្ធ��កុទ់្ធ�នងអំើីតាំម្ពីព្រះទ្ធង�់ងខែដ៏រិ។ សៅតុើសៅសុចកុិីព្រះសុឡាញ់ និងការិសៅគារិ�តាំម្ពីព្រះ�ះសៅ�កុំុងសៅសុចកុិីសុញ្ញាា �នទ្ធ��កុទ់្ធ�នងអំើី
នឹងគំាខែដ៏រិ?នឹងគំាខែដ៏រិ?



23ថ្ងៃ�ាសុុព្រះកុ  ១៥  តុុល្ងា

ការិសិុកុាបខែនិម្ពី៖ «ម្ពីនុសុសខែដ៏ល្ប�ាយ៉ាម្ពីសៅគារិ�តាំម្ពីព្រះកឹុតុយវនិយ័សៅ�យសុម្ពីតុិភា�ផិ្ទាំល់្បរិបស់ុ�ួកុសៅគនឹង
កាែ យសៅ�ជាអំំកុជាបស់ៅទាំសុ។ �ួកុសៅគនឹង�នសាសុ�ព្រះសុបចាបម់្ពីយួ។  រិឯីសៅសុចកុិីសុងឹមឹ្ពីខែតុម្ពីយួរិបស់ុសៅយើង 
គឺជាការិទ្ធទ្ធួល្បយកុនូវសៅសុចកុិីសុញ្ញាា ខែដ៏ល្បព្រះ�ះប្ដានតាំ�ងសៅ�ើងជាម្ពីយួនឹងសៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដា��។  សៅ�កុំុងសៅសុចកុិ ី
សុញ្ញាា សៅនះ ព្រះ�ះនឹងព្រះបទាំនសៅសុចកុិីសៅម្ពីតិាំ ការិសៅល្បើកុខែល្បងសៅទាំសុ និងអំ�ណាច�ះំសៅល្បើអំ�សៅ�ើប្ដាប។ សៅយើងទ្ធទ្ធួល្ប 
ប្ដានអំ�សៅណាយទាំ�ងសៅនះ�ីព្រះ�ះតាំម្ពីរិយៈសៅសុចកុិីជ�សៅនឿរិបស់ុសៅយើងសៅល្បើព្រះ�ះសៅយសួូុវ។ ដ៏�ណឹងល្បអខែដ៏ល្បព្រះ�ះគម្ពីីរីិកុ��ុង 
ខែតុខែចកុចាំយច�សៅពាះសៅយើងសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះគឺជាដ៏�ណឹងល្បអខែតុម្ពីយួខែដ៏ល្បព្រះ�ះប្ដានខែចកុចាំយដ៏ល់្បសៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដា��។ 
ដ៏�ណឹងល្បអសៅនះប្ដាន�ិល់្បសៅសុចកុិីសុងឹមឹ្ពីដ៏ល់្បសៅយើង។ សៅល្ងាកុអំព័្រះប្ដា��ប្ដានសុម្ពីែងឹសៅម្ពីើល្បសៅ�ឯព្រះ�ះសៅយសូូុវខែដ៏ល្ប 
ព្រះទ្ធងគ់ឺជាអំំកុសៅ�ិើម្ពី សៅហ៍ើយកុជ៏ាអំំកុបញ្ចចបក់ុិចចការិកុំុងការិសុសៅ��គ ះសៅយើង�ងខែដ៏រិ»។ ដ៏កុព្រះសុង�់ី Ellen G. White 
Comments, The SDA Bible Commentary, volume 6, page 1077, adapted។ 
 «សៅ�សៅ�ល្បខែដ៏ល្បព្រះ�ះសៅយសូូុវកុ��ុងខែតុ�យួរិសៅ�សៅល្បើសៅ�ើឆ្នាំើ ង ព្រះទ្ធងប់្ដានខែព្រះសុកុសៅ�ើងថា ‘ការិ សៅព្រះសុច
សៅហ៍ើយ’ (យាូ�ន ១៩៖៣០)។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដាន�នបនទូល្បនូវពាកុយសៅ�ចនទ៍ាំ�ងសៅនះសៅ�សៅល្បើសៅ�ើឆ្នាំើ ងសៅ�
កានព់្រះ�ះវរិបិតាំ។ សៅសុចកុិីសុញ្ញាា ខែដ៏ល្ប�ួកុសៅគប្ដានតាំ�ងសៅ�ើងជាយូរិល្បងម់្ពីកុសៅហ៍ើយទ្ធីប��ុតុព្រះតុូវប្ដានកុសៅកុើតុ
សៅ�ើង។ ព្រះគាសៅ�ះ ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានព្រះបកាសុសៅ�ើងថា «ឱ ព្រះ�ះវរិបិតាំ សៅអំើយ ឯ �ួកុ អំំកុ ខែដ៏ល្ប ព្រះទ្ធង ់ព្រះបទាំន ម្ពីកុ
ទូ្ធល្បបងគ� សៅ�ះ ទូ្ធល្បបងគ� ចង ់ឲ្យយ សៅគ សៅ� ជា ម្ពីយួ នឹង ទូ្ធល្បបងគ� កុំុង កុខែនែង ខែដ៏ល្ប ទូ្ធល្បបងគ� សៅ� ខែដ៏រិ សៅដ៏ើម្ពីប ីឲ្យយ ប្ដាន សៅ�ើញ  
សិុរិលី្បអ ខែដ៏ល្ប ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន ព្រះបទាំន ម្ពីកុ ទូ្ធល្បបងគ� ដ៏បតិុ ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន ព្រះសុឡាញ់ ទូ្ធល្បបងគ� តាំ�ង ខែតុ �ី ម្ពីុន កុ�សៅណើ តុ សៅល្ងាកីុយ ៍
សៅរិៀង ម្ពីកុ» (យាូ�ន ១៧៖២៤)។ ដ៏កុព្រះសុង�់ី Ellen G. White, The Desire of Ages, page 834។ 

សុ�ណួរិ�ិភាកុាសុ�ណួរិ�ិភាកុា
១. ម្ពីុនសៅ�ល្បខែ�នដី៏ព្រះតុូវប្ដានបសៅងើើតុ ព្រះ�ះវរិបិតាំ និងព្រះ�ះរាជបុព្រះតាំប្ដានបសៅងើើតុសៅសុចកុិីសុញ្ញាា  សៅដ៏ើម្ពីបសីុសៅ��គ ះ១. ម្ពីុនសៅ�ល្បខែ�នដី៏ព្រះតុូវប្ដានបសៅងើើតុ ព្រះ�ះវរិបិតាំ និងព្រះ�ះរាជបុព្រះតាំប្ដានបសៅងើើតុសៅសុចកុិីសុញ្ញាា  សៅដ៏ើម្ពីបសីុសៅ��គ ះ
ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុសៅបើសិុនណា�ួកុសៅគព្រះបព្រះ�ឹតុិអំ�សៅ�ើប្ដាប។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំើីប្ដានជាដ៏�ណឹងសៅនះគួរិខែតុសៅល្បើកុទឹ្ធកុចិតុិដ៏ល់្បម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុសៅបើសិុនណា�ួកុសៅគព្រះបព្រះ�ឹតុិអំ�សៅ�ើប្ដាប។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំើីប្ដានជាដ៏�ណឹងសៅនះគួរិខែតុសៅល្បើកុទឹ្ធកុចិតុិដ៏ល់្ប
សៅយើង? សៅតុើសៅសុចកុិី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះប�ា ញសៅយើងយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិច អំ��ីទ្ធ�ហ៍�ថ្ងៃនព្រះ�ះទ្ធយ័ខែដ៏ល្បព្រះ�ះចងស់ៅអាយ សៅយើង? សៅតុើសៅសុចកុិី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះប�ា ញសៅយើងយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីិច អំ��ីទ្ធ�ហ៍�ថ្ងៃនព្រះ�ះទ្ធយ័ខែដ៏ល្បព្រះ�ះចងស់ៅអាយ 
សៅយើងរិស់ុសៅ�កុំុងនគរិរិបស់ុព្រះទ្ធង?់សៅយើងរិស់ុសៅ�កុំុងនគរិរិបស់ុព្រះទ្ធង?់
២. កុំុង�ម្ពីជា�ួកុជ�នុ� សៅតុើព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនកិុចចការិអំើី�ែះដ៏ល់្បសៅយើង ដូ៏ចខែដ៏ល្បព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះបទាំនដ៏ល់្បសាសុន ៍២. កុំុង�ម្ពីជា�ួកុជ�នុ� សៅតុើព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនកិុចចការិអំើី�ែះដ៏ល់្បសៅយើង ដូ៏ចខែដ៏ល្បព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះបទាំនដ៏ល់្បសាសុន ៍
អំុីព្រះសាខែអំល្បថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ? សៅតុើសៅយើងអាចសៅជៀសុវាង�ីការិសៅ�ើើ�ុសុដូ៏ចជាសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល្បសៅ�យ អំុីព្រះសាខែអំល្បថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ? សៅតុើសៅយើងអាចសៅជៀសុវាង�ីការិសៅ�ើើ�ុសុដូ៏ចជាសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល្បសៅ�យ 
រិសៅបៀបណា?រិសៅបៀបណា?
៣. សៅតុើសៅហ៍តុុអំើីប្ដានជាដ៏�ណឹងល្បអ និងសៅសុចកុិីសុនាអំ��ីដ៏�ណឹងល្បអសុ�ខានស់ៅម្ពីែាះច�សៅពាះសៅសុចកុិីសុញ្ញាា �ាី? សៅតុើ៣. សៅតុើសៅហ៍តុុអំើីប្ដានជាដ៏�ណឹងល្បអ និងសៅសុចកុិីសុនាអំ��ីដ៏�ណឹងល្បអសុ�ខានស់ៅម្ពីែាះច�សៅពាះសៅសុចកុិីសុញ្ញាា �ាី? សៅតុើ
�គម្ពីីរីិអំើី�ែះខែដ៏ល្បសៅល្ងាកុអំំកុអាចរិកុសៅ�ើញសៅ�កុំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ាីខែដ៏ល្បប�ា ញថា ព្រះ�ះម្ពីនិប្ដានសៅប្ដាះបងស់ៅចាំល្ប�គម្ពីីរីិអំើី�ែះខែដ៏ល្បសៅល្ងាកុអំំកុអាចរិកុសៅ�ើញសៅ�កុំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ាីខែដ៏ល្បប�ា ញថា ព្រះ�ះម្ពីនិប្ដានសៅប្ដាះបងស់ៅចាំល្ប  
ព្រះកឹុតុយវនិយ័សៅ�កុំុងសៅសុចកុិីសុញ្ញាា �ាី ដូ៏ចព្រះគីសាទ នជាសៅព្រះចើនសុ�ើថ្ងៃ�ាប្ដានបសៅព្រះងៀនសៅ�ះសៅទ្ធ? សៅតុើសៅហ៍តុុអំើីប្ដានជា ព្រះកឹុតុយវនិយ័សៅ�កុំុងសៅសុចកុិីសុញ្ញាា �ាី ដូ៏ចព្រះគីសាទ នជាសៅព្រះចើនសុ�ើថ្ងៃ�ាប្ដានបសៅព្រះងៀនសៅ�ះសៅទ្ធ? សៅតុើសៅហ៍តុុអំើីប្ដានជា 
សៅល្ងាកុអំំកុគិតុថា �ួកុសៅគកុ��ុងខែតុបសៅព្រះងៀននូវសៅគាល្បគ�និតុម្ពីនិព្រះតឹុម្ពីព្រះតុូវ? សៅល្ងាកុអំំកុគិតុថា �ួកុសៅគកុ��ុងខែតុបសៅព្រះងៀននូវសៅគាល្បគ�និតុម្ពីនិព្រះតឹុម្ពីព្រះតុូវ? 



24

សៅសុចកុិីល្បអប�ទ បក់ារិ�ទុះសៅ�ឯទ្ធីព្រះកុុងខែបរូិូតុសៅសុចកុិីល្បអប�ទ បក់ារិ�ទុះសៅ�ឯទ្ធីព្រះកុុងខែបរូិូតុ

 �ំុ �ដូ៏ចជាប្ដានឮនូវសុ�សៅ�ងបនែឺសៅ�ើង និងញ័រិរិ �ជួយជាសៅល្បើកុដ៏�បូង។ �ួកុសៅយើងប្ដានឮ�យល់្បបកុប់ាះ 
ទាំើ រិខាងម្ពីុ�ព្រះកឹុកុៗសៅ�ញម្ពីយួរិសៅសុៀល្ប។  បាុខែនិ កាល្បប្ដានឮសុ�សៅ�ងរិ �ជួយ�ុសុព្រះបព្រះកុតីុសៅ�ះជាសៅល្បើកុទី្ធ�ីរិ 
សៅ�ះសៅទ្ធើបសៅយើងដឹ៏ងថា ម្ពីនិប្ដានឮព្រះច��សៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅ�កុំុង�ិភ្នំ�ខែដ៏ល្ប�នការិខែបកុប្ដាកុខ់ាងឯនសៅយ៉ាប្ដាយ 
�ំុ �ប្ដានដ៏ឹងព្រះប្ដាកុដ៏ថា អាចនឹង�នដូ៏ចជាកា�ព្រះជួច កា�សៅភ្នំែើងយនិ ឡានដឹ៏កុព្រះគាបខ់ែបកុ និងយនិសៅ�ះចម្ពីា�ង 
សៅ�ះសៅហ៍ើរិ�ីសៅល្បើជាម្ពីនិខាន។ សៅទាំះបីសុ�សៅ�ងសៅ�ះគាា នអំើីពាកុ�់ន័ធនឹង�ំុ �កុស៏ៅ�យ ខែតុ�ំុ �ប្ដានដ៏ឹងថា សុ�សៅ�ង 
ទាំ�ងអំស់ុសុុទ្ធធ�នអំតុិនយ័រិបស់ុវា សៅ�ល្ប�ែះវាកុអ៏ាចជាសៅសាកុ�ដ៏កុម្ពីាប្ដានខែដ៏រិ។
 �ំុ �ម្ពីនិប្ដានគិតុអំើីសៅ�ើយ �ណៈសៅ�ល្បខែដ៏ល្ប�ំុ �សៅប្ដាះជ��នសៅ�ឯរាន�ល្ប សៅដ៏ើម្ពីបសីៅម្ពីើល្បថា �ន 
សៅរិឿងអំើីប្ដានសៅកុើតុសៅ�ើង។ �ីទ្ធីកុខែនែង�ីស់ុប��ុតុសៅ�ខាងសៅល្បើបរិសិៅវណថ្ងៃនសាកុល្បវទិ្ធាល័្បយម្ពីជឈមិ្ពីបូព៌ារិបស់ុ
ព្រះ�ះវ�ិរិសៅសុសៅវនសៅដ៏យអាតុស់ៅវនទី្ធសុទ �ំុ �ប្ដានព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពីើល្បសៅ�ឯទ្ធីព្រះកុុងខែបរូិូតុខែដ៏ល្បល្ងាតុសុនធឹងសៅ�ខាងសៅព្រះកាម្ពី 
កាតុក់ុ��ងខ់ែ�ង និងសៅម្ពីើល្បសៅឆី្នាំះសៅ�ឯសុម្ពីុព្រះទ្ធសៅម្ពីឌីីខែទ្ធរាា សៅណ។ �ំុ �ប្ដានសៅ�ើញ��កុដូ៏ចជារិូប�សតិុ វា�កុដូ់៏ចជា 
រិកីុរាល្ប�ល្បសៅ�ញសៅម្ពី�ខាងសៅល្បើកុំុងសៅល្បប�នយ៉ាា ងសៅល្បឿនប��ុតុ។ ម្ពីនិខែម្ពីនជាសៅរិឿង�ម្ពីាតាំ កុម៏្ពីនិខែម្ពីនជាសៅរិឿង 
ល្បអខែដ៏រិ។ �ំុ �ប្ដានសៅប្ដាះជ��នសៅ�បខែនិម្ពីសៅទ្ធៀតុសៅ�ឯរាន�ល្ប ច�សៅ�ល្បខែដ៏ល្បបនទុះដ៏�៏�ម្ពីយួប្ដានសៅ�ះម្ពីកុបុកុ 
�ំុ �។ កុ�ខែ�ង�យល់្បល្ងាយ��ជាម្ពីយួ�ូលី្បដ៏ី និងកុសៅម្ពីទចកុ�ទី្ធប្ដានសៅ�ើើសៅអាយ�ំុ �សៅបើងចូល្បសៅ�កុំុង�ទះវញិ។ �ំុ �ប្ដាន 
ចាំបទ់ាំើ រិ បាុខែនិ �ំុ �ម្ពីនិអាចយកុថ្ងៃដ៏បិទ្ធវាប្ដានសៅ�ះសៅទ្ធ។ កុ�ែ �ង�យល់្បប្ដានបកុចូ់ល្បតាំម្ពីជញ្ញាា �ង។ វា�ងនន 
បងអួចប្ដានបកុយ់៉ាា ងគ�ហុ៍កុសៅ�ជុ�វញិ�ំុ �។ សូុម្ពីបខីែតុ�ំុ �កុ�៏រិម្ពីនិនឹងខែដ៏រិ។ �ំុ �ចងស់ៅ�សៅម្ពីើល្បសៅព្រះ�បងអួច បាុខែនិ 
�ំុ �គិតុថា អាចនឹង�ន�យល់្បគ�ហុ៍កុបកុម់្ពីកុបខែនិម្ពីសៅទ្ធៀតុ។ �ំុ �ចង�់នសុុវតុិិភា� បាុខែនិ រិកុម្ពីនិសៅ�ើញកុខែនែង 
សុុវតុិិភា�សៅសាះ? ដូ៏សៅចំះ �ំុ �ប្ដានព្រះជកុសៅ�តាំម្ពី�ែូវថ្ងៃនសាល្ប�� ទាំ�ងខែដ៏ល្បថ្ងៃដ៏រិបស់ុ�ំុ �ញ័រិជាខាែ �ង។ �ំុ �ប្ដានចាំប ់
សៅ�ិើម្ពីបនធូរិអារិម្ពីាណ៍សៅ�ើងវញិ។ ព្រះគបយ់៉ាា ងប្ដានសុាបស់ាា តុ�់ម្ពីាតាំវញិសៅហ៍ើយ។ 
 បាុ�ា ន�ទី្ធសៅព្រះកាយម្ពីកុ សៅល្ងាកុអំូសៅសុាន (Osman) ប្ដានទាំកុទ់្ធងម្ពីកុ�ំុ �តាំម្ពីព្រះប�ន័ធ�ស�ើ�ាយ 
សុងគម្ពី ដ៏បតិុម្ពីុនការិ�ទុះ �ំុ �ប្ដានបសៅព្រះងៀនសៅម្ពីសៅរិៀនវយីាូ�ុងអំនឡាញដ៏ល់្បគាតុ។់ សៅ�ល្បសៅ�ះ គាតុប់្ដានទាំកុទ់្ធង 
ម្ពីកុវញិម្ពីិងសៅទ្ធៀតុ ខែភ្នំំកុរិបស់ុគាតុស់ុខែសុែតុ ម្ពីុ�រិបស់ុគាតុសុ់ុទ្ធធខែតុសៅញើសុ សៅហ៍ើយទូ្ធរិស័ុ�ទរិបស់ុគាតុព់្រះកុវចុីះសៅ�ើង 
សៅដ៏ើម្ពីបបី�ា ញ�ំុ �អំ��ី�ទះតូុចម្ពីយួថ្ងៃនព្រះគួសារិរិបស់ុគាតុព់្រះតុូវប្ដានប�ផ្ទាំែ ញ។ គាតុប់្ដាននិយ៉ាយថា «អំំកុព្រះសីុ ព្រះគប ់
យ៉ាា ងសៅ�ទច�ទីអំស់ុសៅហ៍ើយ»។ សៅនះ�ុ�ខែម្ពីនជាអំើី�ាីច�សៅពាះគាតុស់ៅ�ះសៅទ្ធ។  ព្រះកុុម្ពីព្រះគួសារិរិបស់ុគាតុព់្រះតុូវប្ដានសៅគទ្ធ�ែ កុ ់
ព្រះគាបខ់ែបកុសៅចញ�ីព្រះបសៅទ្ធសុសីុុរិកីាល្ប�ី៦ឆំ្នាំ�ម្ពីុន។ សុព្រះ�បគ់ាតុ ់ការិ�ទុះឃ្លាំែ �ងសុិុកុសៅ�ខែ�សីុ�ឆំ្នាំ�២០២០ 
ខែដ៏ល្បប្ដានសុ�ែ បម់្ពីនុសុសយ៉ាា ងតិុច២០០�កុ ់ ម្ពីនិខែម្ពីនជា�ទះខែដ៏ល្បប្ដាកុខ់ែបកុរិបស់ុគាតុស់ៅ�ះសៅទ្ធ។ វាគឺជា 
វដ៏ិៈថ្ងៃនការិប្ដាតុប់ង។់
 វាគឺជាវដ៏ិៈខែដ៏ល្ប�ំុ �ម្ពីនិអាចប�ប្ដាតុប់្ដាន។  �ំុ �ម្ពីនិអាចបនាបការិ�ចឺាំប ់ទាំម្ពីទាំរិយកុអំើីខែដ៏ល្បប្ដាតុ ់
បងម់្ពីកុវញិ សៅហ៍ើយសាងព្រះបសៅទ្ធសុជា�ាីប្ដានសៅ�ើយ។ បាុខែនិ សៅយើងម្ពីនិខែម្ពីនជាអំំកុអំស់ុសុងឹមឹ្ពី សៅហ៍ើយសៅយើងកុ ៏
ម្ពីនិខែម្ពីនជាអំំកុរិងសៅព្រះគាះខែដ៏រិ។ សៅយើងកុ��ុងខែតុ�រិសៅ�ច�សៅពាះម្ពីុ�ព្រះ�ះ ទូ្ធល្បសូុម្ពីនូវអំើីខែដ៏ល្បហ៍ួសុ�ីអំ�ណាច
រិបស់ុសៅយើងកុំុងការិផ្ទាំែ ស់ុបិូរិ និងអំនុញ្ញាា តុសៅអាយព្រះទ្ធងប់�ប្ដាតុស់ៅសុចកុិីអាព្រះកុកុខ់ែដ៏ល្បកុ��ុងខែតុសៅ�ិព្រះកុ�យ។ 
  សៅសុចកុិីល្បអសៅចញ�ីសៅរិឿងសៅនះប្ដាន។ សូុម្ពីសៅអាយព្រះ�ះ�ម្ពីរិបស់ុព្រះ�ះព្រះតុូវប្ដាន
  សៅល្បើកុតុសៅម្ពីើើតុសៅ�ើងតាំម្ពីរិយៈជីវតិុរិបស់ុ�ំុ � សៅ�សៅល្បើបរិសិៅវណសាកុល្បវទិ្ធាល័្បយ 
   ម្ពីជឈមិ្ពីបូព៌ារិបស់ុសៅយើង ជូនច�សៅពាះបងបអូនលី្បបងជ់ាទ្ធីព្រះសុឡាញ់ និងជូន
   ច�សៅពាះខែ�ំកុ�ចព់្រះសុយ៉ាល្បប��ុតុថ្ងៃន�ិភ្នំ�សៅល្ងាកុដ៏វ៏លិ្បវល់្បរិបស់ុសៅយើង។

  សៅរិឿង�ែី  សៅរិឿង�ែី
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ត្រូ�ូវអោ�យត្រូ�ឡាញ់ត់្រូ�ះអម្ចាា �ជ់ាត្រូ�ះនៃ�ឯង

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៦ ខែ�តុុល្ងា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៦ ខែ�តុុល្ងា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅចាំទ្ធិយកថា ៦៖៤, ៥; សៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១២;អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅចាំទ្ធិយកថា ៦៖៤, ៥; សៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១២;  
សៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៣៧; �ា កុសុ ១២៖២៨-៣០។សៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៣៧; �ា កុសុ ១២៖២៨-៣០។

�ចងចាំ�៖ «ព្រះតូុវ ឲ្យយ ឯង ព្រះសុឡាញ់់ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ឲ្យយ អំស់ុ �ី ចិតុត អំស់ុ �ី ព្រះ�លឹឹង សៅហ៍ើយ អំស់ុ �ី�ចងចាំ�៖ «ព្រះតូុវ ឲ្យយ ឯង ព្រះសុឡាញ់់ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ឲ្យយ អំស់ុ �ី ចិតុត អំស់ុ �ី ព្រះ�លឹឹង សៅហ៍ើយ អំស់ុ �ី
ក�ឡា�ង ឯង» (សៅចាំទ្ធិយកថា ៦៖៥)។ក�ឡា�ង ឯង» (សៅចាំទ្ធិយកថា ៦៖៥)។

 សៅសុចកតីអំធិិស្ឋាា នម្ពីយួដ៏ស៏ុ�ខាន់ប�ផុុតុសៅ�កុំងស្ឋាសុនាយូដាគឺដ៏កព្រះសុងម់្ពីក�ីបទ្ធគមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា 
៦។ សៅសុចកតីអំធិិស្ឋាា នសៅនះព្រះតូុវប្ដានសៅគសៅ�ថា «សៅសុេ�ា  (the Shema)»។ សៅសុចកតីអំធិិស្ឋាា នសៅនះទ្ធទួ្ធលឹ
ប្ដានសៅ�ះ ះរិបស់ុវ៉ាម្ពីក�ីពាកយដ៏�បូងថ្ងៃនសៅសុចកតីអំធិិស្ឋាា នខែដ៏លឹសៅ�ថា «សុា�ា  (Shama)»។ ពាកយថា 
«សៅសុេ�ា » គឺសៅចញ់ម្ពីក�ីពាកយថា «សុា�ា »។ «សុា�ា » �ននយ័ «ស្ឋាត ប»់ សៅហ៍ើយ  «យល់ឹ» ឬអាច�ន 
នយ័ថា «សៅ�រិ�តាម្ពី»។ ពាកយ «សុា�ា » សៅនះព្រះតូុវប្ដានសៅព្រះបើម្ពីតងសៅហ៍ើយម្ពីតងសៅទ្ធៀតុសៅ�កុំងកណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធ-
យកថា និងគមី្ពីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុទាំ�ងមូ្ពីលឹ។
 ចូរិសៅយើង�ិនិតុយសៅម្ពីើលឹបនាា តុដ់៏�បូងថ្ងៃនពាកយ សុា�ា  ជាភាស្ឋាសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិខែដ៏លឹប្ដានខែចងថា៖ Shema 
Yisrael Adonai Elohenu Adonai echad។ សៅតុើពាកយទាំ�ងសៅនះ�ននយ័យ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច? ពាកយទាំ�ង 
សៅនះ�ននយ័ថា «ចូរិ ស្ឋាត ប ់ចុះ ឱ អីុំព្រះស្ឋាខែអំលឹ សៅអំើយ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន សៅយើង គឺ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ខែតុ ១ អំងគ 
ព្រះទ្ធង»់ (សៅចាំទ្ធិយកថា ៦៖៤)។ ជាទូ្ធសៅ� សៅ�សៅ�លឹខែដ៏លឹស្ឋាសុនយូ៍ដាសូុព្រះតុខែផំុកថ្ងៃនសៅសុចកតីអំធិិស្ឋាា នសៅនះ 
�ួកសៅគខែតុងខែតុប្ដា�ងខែ�ំករិបស់ុ�ួកសៅគ។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជា�ួកសៅគប្ដា�ងខែ�ំក? សៅនាះគឺ�ីសៅព្រះពាះខែតុ�ួកសៅគចង ់
បង្ហាា ញ់ថា �ះ នអំីីខែដ៏លឹអាចទាំញ់ច�ណាបអ់ារិម្ពីះណ៍្ឌរិបស់ុ�ួកសៅគសៅចញ់�ីព្រះ�ះប្ដានសៅ�ើយ។ អំំកព្រះប្ដាជ្ញញខាងឯ 
ព្រះ�ះគមី្ពីរីិសៅជ្ញឿថា  បនាា តុដ់៏�បូងថ្ងៃនសៅសុេ�ា បង្ហាា ញ់ថា «�នព្រះ�ះខែតុម្ពីយួគតុ»់។ ដូ៏សៅចំះ ស្ឋាសុនអុ៍ំីព្រះស្ឋាខែអំលឹ 
ព្រះតូុវខែតុសៅស្ឋាះ ះព្រះតុងច់�សៅពាះព្រះ�ះអំ�ា ស់ុជាព្រះ�ះថ្ងៃនសៅយើងខែតុម្ពីយួបាុសៅណាះ ះ។ ស្ឋាសុនអុ៍ំីព្រះស្ឋាខែអំលឹម្ពីនិព្រះតូុវថីាយ 
បងគ�ព្រះ�ះដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុសៅ�ើយ។  សៅនះគឺជាម្ពីូលឹសៅហ៍តុុខែដ៏លឹនា�សៅអាយខែផំុកដ៏�បូងថ្ងៃនសៅសុចកតីអំធិិស្ឋាា នសៅនះកអ៏ាច
សុរិសៅសុរិប្ដានខែដ៏រិថា «ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុជាព្រះ�ះថ្ងៃនសៅយើង»។ 
 បនាា តុ់ម្ពីួយសៅនះគឺជាខែផំុកម្ពីួយថ្ងៃនសៅសុចកតីអំធិិបាយដ៏�បូងខែដ៏លឹសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានខែចកចាំយដ៏ល់ឹ 
ជ្ញនជាតិុអុំីព្រះស្ឋាខែអំលឹ ម្ពីុនសៅ�លឹខែដ៏លឹ�ួកសៅគសៅហ៍ៀបនឹងចូលឹសៅ�កុំងទឹ្ធកដី៏សុនា។ សៅសុចកតីអំធិិបាយខែដ៏លឹ 
សៅ�សៅសុសុសុល់ឹបង្ហាា ញ់អំ��ីសៅសុចកតី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិ។ សៅសុចកតី�ិតុសៅនះ�នស្ឋារិ�សុ�ខានដូ់៏ច�ំនឹងសុម្ពីយ័ 
គមី្ពីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុផុងខែដ៏រិ។ 

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៤    ១៦ - ២២ តុុល្ងា



26ថ្ងៃ�ាអាទិ្ធតុយ   ១៧ តុុល្ងា

ព្រះតុូវសៅអាយព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះ ព្រះតុូវសៅអាយព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះ 

  សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាប�់ួកបណាត ជ្ញនអំ��ីព្រះបវតុតិស្ឋាស្ត្រសុតរិបស់ុ�ួកសៅគ។  បនាា បម់្ពីក សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដាន 
ព្រះប្ដាប�់ួកសៅគអំ��ីអំីីព្រះគបយ់៉ាា ងខែដ៏លឹ�ួកសៅគព្រះតុូវសៅធិីើ។  សៅ�លឹសៅនាះ  �ួកសៅគនឹងអាចដ៏សៅណ្ឌតើ ម្ពីយកទឹ្ធកដី៏ខែដ៏លឹព្រះ�ះប្ដាន 
សុនាដ៏ល់ឹ�ួកសៅគ សៅហ៍ើយរិស់ុសៅ�យ៉ាា ងសុបាយរិកីរាយជាយូរិអំខែងីងតុសៅ�។ 
 បទ្ធគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា  ៦ ប្ដានសៅផុតើម្ពីជាម្ពីយួនឹងពាកយទាំ�ងសៅនះរិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុសៅ�កានជ់្ញនជាតិុ 
អំុីព្រះស្ឋាខែអំលឹថា៖ «សៅនះ ជា សៅសុចកតី បង្ហាគ ប ់ជា ចាប ់សៅហ៍ើយ ជា បញ្ញាតុតិទាំ�ង បាុនាះ ន ខែដ៏លឹ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះថ្ងៃន
ឯង ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន បង្ហាគ ប ់ម្ពីក ឲ្យយ បសៅព្រះងៀន ដ៏ល់ឹ ឯង សៅដ៏ើម្ពីី ីឲ្យយ ឯង ប្ដាន ព្រះបព្រះ�ឹតុត តាម្ពី សៅ� កំុង ព្រះសុុក ខែដ៏លឹ នឹង ឆ្លលង ចូលឹ 
សៅ� ទ្ធទ្ធួលឹ យក ព្រះបសៅយ៉ាជ្ញន ៍ឲ្យយ ឯង ប្ដាន សៅកាតុខាល ច ដ៏ល់ឹ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង សៅហ៍ើយ កាន ់តាម្ពី ព្រះគប ់ទាំ�ង 
ចាប ់និង បញ្ញាតុតិរិបស់ុ ព្រះទ្ធង ់ខែដ៏លឹ អំញ់ បង្ហាគ ប ់ដ៏ល់ឹ ឯង សៅនះ សៅ� អំស់ុ ១ ជី្ញវតិុ រិបស់ុ ឯង និង កូន សៅ� ឯង តុ សៅរិៀង
សៅ� សៅហ៍ើយ ឲ្យយ ឯង ប្ដាន អាយុ ជា យូរិអំខែងីង តុ សៅ�» (សៅចាំទិ្ធយកថា ៦៖១, ២)។ 
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៦៖៤, ៥។ សៅតុើព្រះ�ះអំ�ា ស់ុព្រះបទាំនសៅសុចកតីបង្ហាគ បអ់ំីី ដ៏ល់ឹកូនសៅ� សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៦៖៤, ៥។ សៅតុើព្រះ�ះអំ�ា ស់ុព្រះបទាំនសៅសុចកតីបង្ហាគ បអ់ំីី ដ៏ល់ឹកូនសៅ� 
អំុីព្រះស្ឋាខែអំលឹសៅ�កំុង�៥? សៅតុើសៅសុចកតីបង្ហាគ បស់ៅនះ�ននយ័យ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច?អំុីព្រះស្ឋាខែអំលឹសៅ�កំុង�៥? សៅតុើសៅសុចកតីបង្ហាគ បស់ៅនះ�ននយ័យ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាបជ់្ញនជាតិុអំុីព្រះស្ឋាខែអំលឹថា «ព្រះតូុវ ឲ្យយ ឯង ព្រះសុឡាញ់់ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន
ឯង ឲ្យយ អំស់ុ �ី ចិតុត អំស់ុ �ី ព្រះ�លឹឹង សៅហ៍ើយ អំស់ុ �ី ក�ឡា�ង ឯង» (សៅចាំទិ្ធយកថា ៦៖៥)។ សៅតុើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញ់ 
ថា  សៅសុចកតីបង្ហាគ បម់្ពីក�ីសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុថាសៅអាយព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះសុិិតុសៅ�កំុងចសៅនាល ះកណាត លឹថ្ងៃនការិដាស់ុសៅតុឿន 
និងព្រះកឹតុយវនិយ័ខែដ៏រិឬសៅទ្ធ? ម្ពីនិព្រះតឹុម្ពីខែតុបាុសៅណាះ ះ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាប�់ួកសៅគថា ព្រះតុូវសៅអាយព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះ 
«ឲ្យយ អំស់ុ �ី ចិតុត អំស់ុ �ី ព្រះ�លឹឹង សៅហ៍ើយ អំស់ុ �ី ក�ឡា�ង ឯង» (សៅចាំទ្ធិយកថា ៦៖៥)។ សៅសុចកតីបង្ហាគ បស់ៅនះបង្ហាា ញ់ 
អំីីម្ពីយួដ៏ស៏ុ�ខានប់�ផុុតុដ៏ល់ឹសៅយើងអំ��ីសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់គឺថា៖ សៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះ�ះគឺ�ះ នអំីីអាចសៅព្រះបៀប 
ផុាឹម្ពីប្ដានសៅ�ើយ។ ព្រះតុងស់ៅនះ�ននយ័ថា ព្រះ�ះចងស់ៅអាយសៅយើងព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធងជ់ាម្ពីយួនឹងអំីីព្រះគបយ់៉ាា ងខែដ៏លឹ
សៅយើង�ន។
 ដូ៏សៅចំះសៅហ៍ើយ សៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុសៅយើងច�សៅពាះព្រះ�ះព្រះតុូវខែតុម្ពីកម្ពីុនជានិចា។ សៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់ 
រិបស់ុសៅយើងច�សៅពាះព្រះ�ះព្រះតុូវខែតុខាល �ងជាងសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុសៅយើងច�សៅពាះអំំកណា�ំក ់និងរិបស់ុអំីីម្ពីយួ។ 
ព្រះ�ះគឺជាសៅហ៍តុុផុលឹថ្ងៃនការិរិស់ុសៅ�រិបស់ុសៅយើង។  ដូ៏សៅចំះ សៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុសៅយើងច�សៅពាះព្រះ�ះគួរិខែតុសៅធិីើសៅអាយ 
អំីីៗសៅផុេងសៅទ្ធៀតុកាល យសៅ�ជាទ្ធី២សៅ�កំុងជី្ញវតិុរិបស់ុសៅយើង។ 
 សៅ�កំុងភាស្ឋាសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ពាកយថា «ថ្ងៃនឯង» សៅ�កំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៦៖៥ សុ�សៅ�សៅ�សៅលឹើបុគគលឹ 
ខែតុ�ំកប់ាុសៅណាះ ះ។  ដូ៏សៅចំះ សៅ�សៅ�លឹខែដ៏លឹសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុសុរិសៅសុរិថា «ព្រះតូុវ ឲ្យយ ឯង ព្រះសុឡាញ់់ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជាព្រះតូុវ ឲ្យយ ឯង ព្រះសុឡាញ់់ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា
ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ឲ្យយ អំស់ុ �ី ចិតុតព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ឲ្យយ អំស់ុ �ី ចិតុត» (សៅចាំទិ្ធយកថា ៦៖៥) សៅនាះសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានបង្ហាា ញ់សៅយើងថា ព្រះ�ះក��ុងខែតុ�ន
បនាូលឹម្ពីកកានម់្ពីនុសុេ�ំក់ៗ ។ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានបង្ហាា ញ់សៅយើងថា ព្រះ�ះចងស់ៅអាយម្ពីនុសុេ�ំកខ់ែដ៏លឹជាសិុសុេ 
រិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅស្ឋាះ ះព្រះតុងជ់ាម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធង។់  ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះប្ដាន�នបនាូលឹសៅ�កានជ់្ញនជាតិុអំុីព្រះស្ឋាខែអំលឹកំុង
លឹកខណ្ឌ�ជាព្រះកុម្ពី។ បាុខែនត ព្រះកុម្ពីម្ពីយួអាចរិងឹ��សៅ�ប្ដាន ដ៏រាបណា�ំក់ៗ សៅ�កំុងខែផុំកនីម្ពីយួៗរិងឹ��ជាម្ពីុន
សិុន។ ដូ៏សៅចំះ សៅនះគឺជាម្ពីូលឹសៅហ៍តុុខែដ៏លឹព្រះ�ះចងស់ៅអាយ�ំក់ៗ ខែដ៏លឹជាសិុសុេរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�រិ�តាម្ពីព្រះទ្ធងស់ៅដាយ
ផ្ទាា ល់ឹ។ ការិសៅ�រិ�តាម្ពីរិបស់ុសៅយើងបង្ហាា ញ់អំ��ីសៅសុចកតីជ្ញ�សៅនឿរិបស់ុសៅយើងច�សៅពាះព្រះ�ះ។  ការិសៅ�រិ�តាម្ពីរិបស់ុ 
សៅយើងព្រះតុូវខែតុសៅចញ់ម្ពីក�ីសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុសៅយើងច�សៅពាះព្រះទ្ធង ់សៅដាយស្ឋារិខែតុព្រះទ្ធងជ់ាព្រះ�ះ និងសៅដាយស្ឋារិ 
អំីីៗព្រះគបយ់៉ាា ងខែដ៏លឹព្រះទ្ធងប់្ដានសៅធិីើសុព្រះ�បស់ៅយើង។
 សៅតុើការិព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះសៅអាយអំស់ុ�ីចិតុត អំស់ុ�ីព្រះ�លឹឹង សៅហ៍ើយអំស់ុ�ីក�ឡា�ងរិបស់ុសៅល្ងាកអំំក�ន  សៅតុើការិព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះសៅអាយអំស់ុ�ីចិតុត អំស់ុ�ីព្រះ�លឹឹង សៅហ៍ើយអំស់ុ�ីក�ឡា�ងរិបស់ុសៅល្ងាកអំំក�ន 
នយ័យ៉ាា ងណាច�សៅពាះសៅល្ងាកអំំក? នយ័យ៉ាា ងណាច�សៅពាះសៅល្ងាកអំំក? 
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ព្រះតុូវសៅអាយសៅកាតុខាល ចព្រះ�ះ ព្រះតុូវសៅអាយសៅកាតុខាល ចព្រះ�ះ 
 
 ដូ៏ចខែដ៏លឹសៅយើងប្ដានសៅ�ើញ់កាលឹ�ីម្ពីេលិឹម្ពីញិ់រិចួម្ពីកសៅហ៍ើយថា  សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាបជ់្ញនជាតិុ
អំុីព្រះស្ឋាខែអំលឹសៅអាយព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះសៅអាយប្ដានសៅ�ញ់សៅលឹញ់។  សៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់សៅនះគឺជាសៅសុចកតីបង្ហាគ ប។់  
សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាប�់ួកបណាត ជ្ញនអំ��ីអំីីខែដ៏លឹនឹងព្រះតុូវសៅកើតុសៅ�ើង សៅ�សៅ�លឹខែដ៏លឹ�ួកសៅគសៅ�រិ�តាម្ពីព្រះកឹតុយ-
វនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះថា៖ «សៅធិីើ ដូ៏សៅចំះ អំំក នឹង សៅ�រិ� សៅកាតុ ខាល ច ព្រះ�ះ អំ�ា ស់ុ ជា ព្រះ�ះ រិបស់ុ អំំក» (សៅចាំទិ្ធយកថា ៦៖ 
២, គ�ប)។ ដូ៏សៅចំះ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាប�់ួកសៅគសៅ�កំុង�សៅនះថា សៅអាយ «សៅកាតុខាល ច» ព្រះ�ះ។  បាុខែនត សៅ� 
កំុង�ម្ពីយួសៅទ្ធៀតុ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាប�់ួកសៅគថា ព្រះតុូវសៅអាយព្រះសុឡាញ់់ និងសៅកាតុខាល ចព្រះ�ះកុំងសៅ�លឹខែតុម្ពីយួ។ 
សៅតុើ�នសៅរិឿងអំីីសៅ�ព្រះតុងច់�ណុ្ឌចទាំ�ងសៅនះ?
  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១២។ សៅតុើ�សៅនះប្ដានខែចងយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច អំ��ីសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១២។ សៅតុើ�សៅនះប្ដានខែចងយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច អំ��ីសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់  
និងការិសៅកាតុខាល ច? សៅតុើ�សៅនះ�ននយ័យ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច?និងការិសៅកាតុខាល ច? សៅតុើ�សៅនះ�ននយ័យ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ សៅ�សៅ�លឹខែដ៏លឹសៅយើងគិតុអំ��ី «ការិសៅកាតុខាល ច» សៅយើងយល់ឹសៅ�ើញ់ថាជាការិ�យ័ខាល ច។ 
បាុខែនត សៅ�សៅ�លឹខែដ៏លឹព្រះ�ះគម្ពីីរីិសូុម្ពីសៅអាយសៅយើងសៅកាតុខាល ចព្រះ�ះ សៅនាះព្រះ�ះគម្ពីីរីិ�ិតុជាចងស់ៅអាយសៅយើងបង្ហាា ញ់ 
ការិសៅ�រិ�សៅកាតុខាល ចដ៏ល់ឹព្រះ�ះ។ សៅយើងសៅ�រិ�ព្រះ�ះសៅដាយស្ឋារិខែតុព្រះទ្ធង�់នអំ�ណាច។ ព្រះទ្ធងយុ់តុតិធិម្ពី ៌និងបរិសុិុទ្ធធ។ 
ច�ណុ្ឌចទាំ�ងសៅនះសុុទ្ធធខែតុសៅហ៍តុុផុលឹលឹអសុព្រះ�បម់្ពីូលឹសៅហ៍តុុខែដ៏លឹសៅយើងគួរិខែតុសៅកាតុខាល ចព្រះ�ះ។ 
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅអំសៅ�សូុរិ ២៖១-១០។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះជ្ញួយសៅអាយសៅយើងយល់ឹអំ��ីរិសៅបៀបខែដ៏លឹ សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅអំសៅ�សូុរិ ២៖១-១០។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះជ្ញួយសៅអាយសៅយើងយល់ឹអំ��ីរិសៅបៀបខែដ៏លឹ
សៅយើងអាចសៅកាតុខាល ច និងព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះកំុងសៅ�លឹខែតុម្ពីយួប្ដានសៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅយើងអាចសៅកាតុខាល ច និងព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះកំុងសៅ�លឹខែតុម្ពីយួប្ដានសៅដាយរិសៅបៀបណា? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  កាលឹ�ីម្ពីុន សៅយើងបដិ៏សៅសុធិម្ពីនិសៅ�រិ�តាម្ពីព្រះ�ះ។  ការិខែដ៏លឹម្ពីនិសៅ�រិ�តាម្ពីព្រះ�ះរិបស់ុសៅយើងប្ដាន
សៅធិីើសៅអាយព្រះទ្ធងស់ៅព្រះកាធិ។ (សៅសុចកតីសៅព្រះកាធិរិបស់ុព្រះទ្ធងគ់ឺជាសៅហ៍តុុផុលឹម្ពីយួខែដ៏លឹសៅយើងគួរិខែតុសៅកាតុខាល ចព្រះទ្ធង។់ 
បាុខែនត សៅព្រះកាយម្ពីក ព្រះ�ះប្ដានសុុគតុជ្ញ�នួសុសៅយើង។  ព្រះ�ះសៅយសូូុវកប៏្ដានព្រះបទាំនដ៏ល់ឹសៅយើងនូវជី្ញវតិុ�ះីសៅ�កំុងព្រះទ្ធង ់
ផុងខែដ៏រិ។ ជ្ញីរិតិុ�ះីសៅនះរិមួ្ពី�នទាំ�ងសៅសុរិភីា�សៅចញ់�ីអំ�សៅ�ើប្ដាប និងការិជ្ញ�នុ�ជ្ញ�រិះ។ (សៅសុរិភីា�សៅនះគឺជាម្ពីូលឹសៅហ៍តុុ 
ខែដ៏លឹសៅយើងគួរិខែតុព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះ)។ 
 សៅសុចកតី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិដ៏ខែដ៏លឹសៅនះកជ៏ាសៅសុចកតី�ិតុសុព្រះ�បស់្ឋាសុនអ៍ំុីព្រះស្ឋាខែអំលឹផុងខែដ៏រិ៖ ខែម្ពីន 
សៅហ៍ើយ �ួកសៅគគឺជាទាំសុករិសៅ�កំុងព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ា។ បាុខែនត ព្រះ�ះព្រះសុឡាញ់់ជ្ញនជាតិុអំុីព្រះស្ឋាខែអំលឹ។ សៅសុចកតី 
ព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះទ្ធងគ់ឺជាសៅហ៍តុុផុលឹខែដ៏លឹនា�សៅអាយព្រះទ្ធងរ់ិ �សៅដាះ�ួកសៅគសៅចញ់។ «ចូរិ នឹក ចាំ� ថា ឯង ក ៏ជា ប្ដាវ
ប�សៅរិ ើ សៅ� ព្រះសុុក សៅអំសីុុ�ា ខែដ៏រិ ខែតុ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន នា� សៅចញ់ �ី ព្រះសុុក សៅនាះ ម្ពីក សៅដាយ ព្រះ�ះហ៍សុត  
ដ៏ ៏�ន ព្រះ�ះសៅចស្ឋាត  និង ព្រះ�ះពាហុ៍ សៅលឹើក សុ�សៅរិច» (សៅចាំទិ្ធយកថា ៥៖១៥)។ �ះ នអំីីព្រះតុូវឆ្លាល់ឹសៅ�ើយខែដ៏លឹថា ជ្ញន 
ជាតុិអំុីព្រះស្ឋាខែអំលឹគួរិខែតុព្រះសុឡាញ់់ និងសៅកាតុខាល ចព្រះ�ះសៅ�កំុងសៅ�លឹខែតុម្ពីយួសៅនាះ។ ព្រះបសិុនសៅបើ�ួកសៅគព្រះតុូវសៅធិីើ
ដូ៏សៅចំះខែម្ពីន ចុះសៅយើងគួរិខែតុព្រះសុឡាញ់់ និងសៅកាតុខាល ចព្រះ�ះសៅ�កំុងសៅ�លឹខែតុម្ពីយួសៅលឹើសុជាងសៅនះបាុនណាសៅទ្ធៀតុ 
ខែដ៏រិ?  សៅ�សៅ�លឹខែដ៏លឹសៅយើងគិតុដ៏ល់ឹការិសុុគតុរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�បស់ៅយើងសៅ�សៅលឹើសៅ�ើឆ្នាំា ង សៅតុើសៅយើងម្ពីនិគួរិ 
ព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធងស់ៅទ្ធឬអីំ?
 សូុម្ពីអានស្ឋារិថ្ងៃនសៅទ្ធវតាទី្ធ១សៅ�កំុង�គម្ពីីរីិវវិរិណ្ឌ� ១៤៖៦, ៧។ ស្ឋារិថ្ងៃនព្រះ�ចុងសៅព្រះកាយសៅនះប្ដានសូុម្ពីអានស្ឋារិថ្ងៃនសៅទ្ធវតាទី្ធ១សៅ�កំុង�គម្ពីីរីិវវិរិណ្ឌ� ១៤៖៦, ៧។ ស្ឋារិថ្ងៃនព្រះ�ចុងសៅព្រះកាយសៅនះប្ដាន  
សៅផុតើម្ពីជាម្ពីយួនឹងពាកយថា «ចូរិ សៅកាតុខាល ច ដ៏ល់ឹ ព្រះ�ះ»។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅសុចកតីបង្ហាគ បស់ៅនះគួរិខែតុជាស្ឋារិទី្ធ១ សៅផុតើម្ពីជាម្ពីយួនឹងពាកយថា «ចូរិ សៅកាតុខាល ច ដ៏ល់ឹ ព្រះ�ះ»។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅសុចកតីបង្ហាគ បស់ៅនះគួរិខែតុជាស្ឋារិទី្ធ១ 
ម្ពីក�ីព្រះ�ះដ៏ល់ឹម្ពីនុសុេសៅ�សៅលឹើខែផុនដី៏សៅ�កំុងសុម្ពីយ័ចុងសៅព្រះកាយសៅនះ? សៅយើងប្ដានដឹ៏ងថា នឹង�នសៅរិឿងអំីីសៅកើតុ ម្ពីក�ីព្រះ�ះដ៏ល់ឹម្ពីនុសុេសៅ�សៅលឹើខែផុនដី៏សៅ�កំុងសុម្ពីយ័ចុងសៅព្រះកាយសៅនះ? សៅយើងប្ដានដឹ៏ងថា នឹង�នសៅរិឿងអំីីសៅកើតុ 
សៅ�ើងសៅ�សៅ�លឹអំនាគតុ។ សៅតុើការិដ៏ឹងរិបស់ុសៅយើងសៅនះអាចជ្ញួយសៅអាយសៅយើងសៅម្ពីើលឹសៅ�ើញ់អំ��ីម្ពីូលឹសៅហ៍តុុខែដ៏លឹសៅ�ើងសៅ�សៅ�លឹអំនាគតុ។ សៅតុើការិដ៏ឹងរិបស់ុសៅយើងសៅនះអាចជ្ញួយសៅអាយសៅយើងសៅម្ពីើលឹសៅ�ើញ់អំ��ីម្ពីូលឹសៅហ៍តុុខែដ៏លឹ  
នា�សៅអាយសៅសុចកតីបង្ហាគ បស់ៅនះសុ�ខានជ់ាទ្ធីប�ផុុតុសៅដាយរិសៅបៀបណា?នា�សៅអាយសៅសុចកតីបង្ហាគ បស់ៅនះសុ�ខានជ់ាទ្ធីប�ផុុតុសៅដាយរិសៅបៀបណា?

ថ្ងៃ�ាចនា   ១៨ តុុល្ងា



28ថ្ងៃ�ាអំង្ហាគ រិ    ១៩ តុុល្ងា

ព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះសុឡាញ់់សៅយើងជាម្ពីុនព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះសុឡាញ់់សៅយើងជាម្ពីុន
  
  ដូ៏ចខែដ៏លឹសៅយើងប្ដានសៅ�ើញ់រិចួម្ពីកសៅហ៍ើយថា ព្រះ�ះប្ដានបង្ហាគ បស់ៅអាយរាស្ត្រសុតរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�រិ�តាម្ពីព្រះទ្ធង។់ 
ព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះបទាំនព្រះកឹតុយវនិយ័ និងការិដាស់ុសៅតុឿនជាសៅព្រះចើនសៅអាយ�ួកសៅគសៅធិីើតាម្ពី។  សៅតុើសៅសុចកតីបង្ហាគ បដ់៏�បូង និង 
សុ�ខានប់�ផុុតុខែដ៏លឹព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនដ៏ល់ឹរាស្ត្រសុតរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅនាះគឺជាអំីី? សៅសុចកតីបង្ហាគ បស់ៅនះគឺថា �ួកសៅគព្រះតុូវ 
ព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះសៅអាយអំស់ុ�ីចិតុត ព្រះ�លឹឹង និងវញិ្ញាា ណ្ឌរិបស់ុ�ួកសៅគ។ ជាការិ�ិតុណាស់ុ ព្រះ�ះព្រះបទាំនសៅហ៍តុុផុលឹ 
លឹអៗជាសៅព្រះចើនសៅអាយរាស្ត្រសុតរិបស់ុព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធង។់ 
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៣៧; សៅចាំទ្ធិយកថា ៧៖៧, ៨, ១៣; សៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៥;សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៣៧; សៅចាំទ្ធិយកថា ៧៖៧, ៨, ១៣; សៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៥;  
សៅចាំទ្ធិយកថា ២៣៖៥ និងសៅចាំទិ្ធយកថា ៣៣៖៣។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនសៅយើងអំីី�លះ អំ��ីសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់សៅចាំទ្ធិយកថា ២៣៖៥ និងសៅចាំទិ្ធយកថា ៣៣៖៣។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនសៅយើងអំីី�លះ អំ��ីសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់  
រិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�បរ់ាស្ត្រសុតរិបស់ុព្រះទ្ធង?់រិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�បរ់ាស្ត្រសុតរិបស់ុព្រះទ្ធង?់
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាប�់ួកបណាត ជ្ញនអំ��ីសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះ�ះច�សៅពាះ�ួកសៅគ និងឪ�ុករិបស់ុ 
�ួកសៅគម្ពីតងសៅហ៍ើយម្ពីតងសៅទ្ធៀតុសៅ�កំុងកណ្ឌឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា។ ព្រះ�ះប្ដានបង្ហាា ញ់សៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះទ្ធង់
ច�សៅពាះរាស្ត្រសុតរិបស់ុព្រះទ្ធងត់ាម្ពីរិយ�ព្រះ�ះបនាូលឹដ៏ស៏ុបីុរិសុរិបស់ុព្រះទ្ធង។់  ព្រះ�ះកប៏្ដានបង្ហាា ញ់សៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់ 
រិបស់ុព្រះទ្ធងត់ាម្ពីរិយ�សុកម្ពីះភា�រិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែដ៏រិ។ ដូ៏សៅចំះ សៅទាំះបីជាសៅ�សៅ�លឹខែដ៏លឹជ្ញនជាតិុអំុីព្រះស្ឋាខែអំលឹព្រះបព្រះ�ឹតុត 
អំ�សៅ�ើប្ដាប និងទ្ធទ្ធួលឹបរាជ្ញយ័កស៏ៅដាយ កគ៏ងខ់ែតុសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះ�ះម្ពីនិផ្ទាល ស់ុបតូរិខែដ៏រិ។  ព្រះ�ះសៅ�ខែតុបនត 
ព្រះសុឡាញ់់រាស្ត្រសុតរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះប្ដានបង្ហាា ញ់ដ៏ល់ឹរាស្ត្រសុតរិបស់ុព្រះទ្ធងថ់ា ព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះសុឡាញ់់�ួកសៅគជាខាល �ងតាម្ពី 
រិយ�កិចាការិខែដ៏លឹព្រះទ្ធងប់្ដានសៅធិីើសុព្រះ�ប�់ួកសៅគ។ 
 «សៅយើង ព្រះសុឡាញ់់ ព្រះទ្ធង ់�ី សៅព្រះពាះ ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន ព្រះសុឡាញ់់ សៅយើង ជា ម្ពីុន» (យូាហានទី្ធ១  ៤៖១៩)។ សៅតុើ�«សៅយើង ព្រះសុឡាញ់់ ព្រះទ្ធង ់�ី សៅព្រះពាះ ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន ព្រះសុឡាញ់់ សៅយើង ជា ម្ពីុន» (យូាហានទី្ធ១  ៤៖១៩)។ សៅតុើ�  
សៅនះបង្ហាា ញ់�ីម្ពីូលឹសៅហ៍តុុខែដ៏លឹសៅយើងគួរិព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច?សៅនះបង្ហាា ញ់�ីម្ពីូលឹសៅហ៍តុុខែដ៏លឹសៅយើងគួរិព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះព្រះសុឡាញ់់សៅយើងជាទ្ធីប�ផុុតុ។ ព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះសុឡាញ់់សៅយើងតា�ង�ីម្ពីុនព្រះទ្ធងប់សៅងាើតុសៅយើងម្ពីកសៅម្ពីលាះ។ 
សៅតុើសៅយើងអាចដឹ៏ងប្ដានសៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅនាះគឺសៅដាយស្ឋារិខែតុព្រះ�ះប្ដានសៅរិៀបខែផុនការិ សៅដ៏ើម្ពីីសីុសៅស្ត្រង្ហាគ ះសៅយើង 
ម្ពីុនសៅ�លឹខែដ៏លឹព្រះទ្ធងប់្ដានបសៅងាើតុខែផុនដី៏សៅនះម្ពីកសៅម្ពីលាះ។  ដូ៏ចខែដ៏លឹសៅល្ងាកបាុលឹប្ដានបកព្រះស្ឋាយថា៖ «ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន សៅរិ ើសុ 
សៅយើង រាល់ឹ �ំ កំុង ព្រះ�ះព្រះគីសុា តា�ង �ី ម្ពីុន ក�សៅណ្ឌើ តុ សៅល្ងាកីយ ៍ម្ពីក» សៅម្ពីលាះ (សៅអំសៅ�សូុរិ ១៖៤)។ 
 អំំកព្រះសីុខែអំលឹលិន ជ្ញីថ្ងៃវ ាតុក៍ប៏្ដានសុរិសៅសុរិអំ��ីសៅ�លឹគ�និតុសៅនះផុងខែដ៏រិ។  អំំកព្រះសីុប្ដាន�នព្រះបស្ឋាសុន ៍
ថា «ព្រះ�ះ�ុ�ប្ដានចាំ�សៅអាយសៅល្ងាកអំដ័ាម្ពីព្រះបព្រះ�ឹតុតអំ�សៅ�ើប្ដាបម្ពីុនសៅ�លឹខែដ៏លឹព្រះទ្ធងស់ៅរិៀបខែផុនការិសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះសៅយើងសៅនាះ 
សៅទ្ធ។ ខែផុនការិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់‘ព្រះតុូវ នឹង សៅសុចកតី សៅបើក សុ�ខែដ៏ង អំ��ី ការិ អា�ក៌�ប្ដា�ង ខែដ៏លឹ ប្ដាន ល្ងាក ់ទុ្ធក សៅ� អំស់ុ ទាំ�ង  
កលឹី សៅរិៀង ម្ពីក’ (រិ ាូម្ពី ១៦៖២៥)។ ខែផុនការិសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះសៅនះបង្ហាា ញ់អំ��ីព្រះកឹតុយវនិយ័ដ៏ស៏ុ�ខានខ់ែដ៏លឹជាខែផុំកថ្ងៃនការិ 
ព្រះគបព់្រះគងរិបស់ុព្រះ�ះជាសៅរិៀងរិហូ៍តុ»។ ដ៏កព្រះសុង�់ី The Desire of Ages, page 22, adapte។
 សៅយើងគួរិខែតុ�នអំ�ណ្ឌរិគុណ្ឌជាខាល �ងខែដ៏លឹព្រះ�ះព្រះទ្ធងគ់ឺជាព្រះ�ះថ្ងៃនសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់។ ព្រះទ្ធងប់្ដាន 
ព្រះសុឡាញ់់សៅយើងជាទ្ធីប�ផុុតុ។ សៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះទ្ធងប់្ដានជ្ញ�រិុញ់សៅអាយព្រះទ្ធងសុ់ុគតុសៅ�សៅលឹើសៅ�ើឆ្នាំា ង 
សុព្រះ�បស់ៅយើង។ «សៅហ៍ើយ ខែដ៏លឹ សៅ�ើញ់ ព្រះទ្ធង ់�ន ភា� ជា ម្ពីនុសុេ ដូ៏សៅចំាំះ សៅនាះ ក ៏បនាា ប ព្រះ�ះអំងគ ព្រះទ្ធង ់ទាំ�ង ចុះ
ចូលឹ ស្ឋាត ប ់បង្ហាគ ប ់រិហូ៍តុ ដ៏ល់ឹ ទ្ធី ម្ពីរិណ្ឌ� គឺ ព្រះទ្ធង ់ទ្ធទ្ធួលឹ សុុគតុ ជាប ់សៅ�ើ ឆ្នាំា ង ផុង»  (�លីីឹ� ២៖៨)។ 
 ព្រះ�ះប្ដានបង្ហាា ញ់សៅយើងសៅ�សៅលឹើសៅ�ើឆ្នាំា ងអំ��ីរិសៅបៀបខែដ៏លឹព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះសុឡាញ់់សៅយើង។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីី ព្រះ�ះប្ដានបង្ហាា ញ់សៅយើងសៅ�សៅលឹើសៅ�ើឆ្នាំា ងអំ��ីរិសៅបៀបខែដ៏លឹព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះសុឡាញ់់សៅយើង។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីី
ប្ដានជាសៅសុចកតី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះគួរិខែតុប�សៅ�ញ់ចិតុតរិបស់ុសៅយើងសៅដាយសៅសុចកតីអំ�ណ្ឌរិ? ប្ដានជាសៅសុចកតី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះគួរិខែតុប�សៅ�ញ់ចិតុតរិបស់ុសៅយើងសៅដាយសៅសុចកតីអំ�ណ្ឌរិ? 



29ថ្ងៃ�ា�ុធិ   ២០ តុុល្ងា

សៅបើអំំកព្រះសុឡាញ់់�ញុ � ចូរិកានត់ាម្ពីបញ្ញាតុតិរិបស់ុ�ញុ �ចុះ សៅបើអំំកព្រះសុឡាញ់់�ញុ � ចូរិកានត់ាម្ពីបញ្ញាតុតិរិបស់ុ�ញុ �ចុះ 
  
 ព្រះ�ះប្ដានសូុម្ពីសៅអាយស្ឋាសុនអ៍ំុីព្រះស្ឋាខែអំលឹទាំ�ងអំស់ុព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធង។់ សៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់ច�សៅពាះព្រះ�ះ 
សៅនះអាចសៅកើតុសៅ�ើងប្ដាន លុឹះព្រះតាខែតុសៅ�សៅ�លឹម្ពីនុសុេ�ំក់ៗ សៅ�កំុងព្រះកុម្ពីទាំ�ងម្ពីូលឹសៅព្រះជ្ញើសុសៅរិ ើសុព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធង ់
ខែតុ បាុសៅណាះ ះ។ ព្រះ�ះព្រះបទាំនសៅសុរិភីា�ដ៏ល់ឹជ្ញនជាតិុអំុីព្រះស្ឋាខែអំលឹ�ំកក់ំុងការិសៅព្រះជ្ញើសុសៅរិ ើសុព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធង។់ ជ្ញនជាតិុ 
អំុីព្រះស្ឋាខែអំលឹ�ំកអ់ាចបង្ហាា ញ់អំ��ីសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុសៅគតាម្ពីរិយ�ការិព្រះបព្រះ�ឹតុតតាម្ពី។
 សូុម្ពីអាន�ទាំ�ងសៅព្រះកាម្ពី។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះ�នលឹកខណ្ឌ�ដូ៏ច�ំយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច?
សៅចាំទ្ធិយកថា  ៥៖១០ សៅចាំទ្ធិយកថា  ៥៖១០ ____________________________________________________________________________________________________________

សៅចាំទ្ធិយកថា ៧៖៩ សៅចាំទ្ធិយកថា ៧៖៩ ______________________________________________________________________________________________________________

សៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១២សៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១២__________________________________________________________________________________________________________

សៅចាំទ្ធិយកថា ១១៖១ សៅចាំទ្ធិយកថា ១១៖១ ____________________________________________________________________________________________________________

សៅចាំទ្ធិយកថា ១៩៖៩ សៅចាំទ្ធិយកថា ១៩៖៩ ____________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្ដានខែចងយ៉ាា ងចាស់ុល្ងាស់ុអំ��ីអំីីខែដ៏លឹព្រះ�ះប្ដានរិ ��ឹងទុ្ធក�ីរាស្ត្រសុតរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ �ួកសៅគប្ដាន 
បង្ហាា ញ់អំ��ីសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុ�ួកសៅគដ៏ល់ឹព្រះ�ះតាម្ពីរិយ�សុកម្ពីះភា�រិបស់ុ�ួកសៅគ។ ទ្ធនាឹម្ពីនឹងសៅនះ ព្រះ�ះ 
ម្ពីនិព្រះតឹុម្ពីខែតុ�នបនាូលឹថា ព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់់សៅយើងខែតុបាុសៅណាះ ះសៅនាះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះប្ដានបង្ហាា ញ់អំ��ីសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់ 
រិបស់ុព្រះទ្ធងត់ាម្ពីរិយ�អំីីព្រះគបយ់៉ាា ងខែដ៏លឹព្រះទ្ធងប់្ដានសៅធិីើ។ �ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញ់ថា សៅយើង�ុ�អាច�ណ្ឌឌ ខែចកសៅសុចកតី 
ព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុសៅយើងច�សៅពាះព្រះ�ះសៅចញ់�ីការិស្ឋាត បប់ង្ហាគ បប់្ដានសៅ�ើយ។ 
 សៅយើងអាចសៅ�ើញ់នូវការិបសៅព្រះងៀនម្ពីូលឹដាា នសៅ�កំុង�ដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ។ សៅល្ងាកយាូហានប្ដាន 
សុរិសៅសុរិថា «ដ៏ីតិុ សៅនះ សៅហ៍ើយ ជា សៅសុចកតី ព្រះសុឡាញ់់ ដ៏ល់ឹ ព្រះ�ះ គឺ ឲ្យយ សៅយើង កាន ់តាម្ពី អំស់ុ ទាំ�ង បញ្ញាតុតិ រិបស់ុ ព្រះទ្ធង ់
ឯ បញ្ញាតុតិ ព្រះទ្ធង ់សៅនាះ ម្ពីនិ ខែម្ពីន ជា បនាុក ដ៏ ៏ធិាន ់សៅទ្ធ» (យាូហានទី្ធ១ ៥៖៣)។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដាន�នបនាូលឹថា «សៅបើ 
អំំក រាល់ឹ �ំ ព្រះសុឡាញ់់ �ញុ � ចូរិ កាន ់តាម្ពី បញ្ញាតុតិរិបស់ុ �ញុ � ចុះ» (យាូហាន ១៤៖១៥)។ ដូ៏សៅចំះ សៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់
ច�សៅពាះព្រះ�ះព្រះតុូវខែតុបង្ហាា ញ់សៅចញ់ម្ពីកតាម្ពីរិយ�ការិសៅ�រិ�តាម្ពីរិបស់ុសៅយើង។  ការិសៅ�រិ�តាម្ពីព្រះ�ះរិបស់ុសៅយើង�ន 
នយ័ថា ការិសៅ�រិ�តាម្ពីព្រះកឹតុយវនិយ័១០ព្រះបការិខែដ៏លឹជាបញ្ញាតុតិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះកឹតុយវនិយ័សៅនះរាបប់ញ្ញាូ លឹទាំ�ង
ថ្ងៃ�ាសុបាតុហ៍៍ខែដ៏លឹជាព្រះកឹតុយវនិយ័ទ្ធី៤ផុងខែដ៏រិ។ ការិសៅ�រិ�តាម្ពីព្រះកឹតុយវនិយ័ទ្ធី៤ម្ពីនិខែម្ពីនសុតីអំ��ីការិ�ាយ៉ាម្ពី 
រិបស់ុសៅយើងកំុងការិសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះ�លួនឯងតាម្ពីរិយ�អាកបីកិរិយិ៉ាលឹអផ្ទាា ល់ឹ�លួនសៅនាះសៅទ្ធ។ 
 ម្ពីនុសុេ�លះព្រះបខែហ៍លឹជាអាច�ាយ៉ាម្ពីសៅ�រិ�តាម្ពីព្រះ�ះ សៅដ៏ើម្ពីីសីៅអាយទ្ធទ្ធួលឹប្ដានព្រះ�ះគុណ្ឌរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ 
បាុខែនត អាកបីកិរិយិ៉ារិបស់ុ�ួកសៅគ�ុ�ខែម្ពីនសៅចញ់ម្ពីក�ីសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់�ិតុច�សៅពាះព្រះ�ះសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅ�សៅ�លឹខែដ៏លឹ 
សៅយើងព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធង�់ិតុ សៅយើងនឹងចងស់ៅ�រិ�តាម្ពីព្រះទ្ធងជ់ាម្ពីនិខាន។ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាប�់ួកបណាត ជ្ញន
សៅអាយព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះខែតុម្ពីយួគតុ ់បនាា ប�់ីព្រះ�ះប្ដានរិ �សៅដាះ�ួកសៅគសៅចញ់�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ាម្ពីក។ សៅ�លឹសៅនាះ ស្ឋាសុន ៍
អំុីព្រះស្ឋាខែអំលឹប្ដានបង្ហាា ញ់ព្រះ�ះថា �ួកសៅគ�នអំ�ណ្ឌរិអំរិគុណ្ឌជាខាល �ងតាម្ពីរិយ�ការិព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធង ់និងសៅ�រិ�តាម្ពី 
សៅសុចកតីបង្ហាគ បរ់ិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅតុើសុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុរិ ��ឹងចងប់្ដានអំីីម្ពីយួខែដ៏លឹតិុចជាងសៅនះ�ីរាស្ត្រសុតរិបស់ុ
ព្រះទ្ធងខ់ែដ៏រិឬសៅទ្ធ?
 សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅល្ងាកអំំកសៅ�រិ�ព្រះ�ះ? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់គួរិខែតុជាសៅហ៍តុុផុលឹសៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅល្ងាកអំំកសៅ�រិ�ព្រះ�ះ? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់គួរិខែតុជាសៅហ៍តុុផុលឹ  
ខែដ៏លឹនា�សៅអាយសៅល្ងាកអំំកសៅ�រិ�តាម្ពីព្រះទ្ធង?់ សៅតុើការិសៅកាតុខាល ចរិបស់ុសៅយើងច�សៅពាះព្រះ�ះ�នច�ខែណ្ឌកអំីី�លះសៅ�ខែដ៏លឹនា�សៅអាយសៅល្ងាកអំំកសៅ�រិ�តាម្ពីព្រះទ្ធង?់ សៅតុើការិសៅកាតុខាល ចរិបស់ុសៅយើងច�សៅពាះព្រះ�ះ�នច�ខែណ្ឌកអំីី�លះសៅ�
កំុងសៅហ៍តុុផុលឹរិបស់ុសៅយើងកំុងការិសៅ�រិ�តាម្ពីព្រះទ្ធង?់កំុងសៅហ៍តុុផុលឹរិបស់ុសៅយើងកំុងការិសៅ�រិ�តាម្ពីព្រះទ្ធង?់
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ព្រះកឹតុយវនិយ័ទ្ធី១ព្រះកឹតុយវនិយ័ទ្ធី១

 ទាំ�ងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ និងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ះីសុុទ្ធធខែតុបង្ហាា ញ់សៅយើងថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងល់ឹអ និងព្រះបកបសៅដាយ 
សៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់។ បាុខែនត �ួកព្រះគីស្ឋាា នម្ពីយួច�នួនចងព់្រះចាំនសៅចាំលឹគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុសៅចាំលឹ។  �ួកសៅគនិយ៉ាយ 
ថា  �ួកសៅគម្ពីនិព្រះតុូវការិគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុសៅទ្ធៀតុសៅទ្ធ បនាា ប�់ីព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានយ៉ាងម្ពីក។ បាុខែនត ការិគិតុខែបបសៅនះ 
គឺជាក�ហុ៍សុឆ្លគងសៅ�វញិ់សៅទ្ធ។ គម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ�ុ�អាចខែញ់កសៅចញ់�ីគម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ះីប្ដានសៅ�ើយ។  ព្រះបសិុនសៅបើ
សៅយើងខែញ់កគម្ពីីរីិទាំ�ង�ីរិសៅនះសៅចញ់�ី�ំ សៅនាះសៅយើងនឹងប�ផ្ទាល ញ់អំតុិនយ័ថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ះីជាម្ពីនិខាន។ គម្ពីីរីិសុញ្ញាា  
�ះីបង្ហាា ញ់សៅយើងអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវ និងបកព្រះស្ឋាយអំ��ី�ន័ធកិចារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅលឹើខែផុនដ៏ី និងសិ្ឋានសួុគ។៌ �ន័ធកិចា 
រិបស់ុព្រះទ្ធងអ់ាចជ្ញួយសៅអាយសៅយើងនឹកចាំ�អំ��ីសៅសុចកតីសុនាខែដ៏លឹព្រះ�ះតា�ងសៅ�ើងសៅ�កំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ ព្រះ�ះ-
សៅយសូូុវប្ដានរិកាសៅសុចកតីសុញ្ញាា ទាំ�ងអំស់ុសៅនះសៅ�កំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ះី។ គម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុអាចជ្ញួយសៅអាយសៅយើង 
យល់ឹយ៉ាា ងចាស់ុអំ��ីរិសៅបៀបព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានសៅធិីើនូវសៅរិឿងទាំ�ងសៅនាះ។
 សូុម្ពីអានសៅរិឿងអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិ�ា កុសុ ១២៖២៨-៣០។ សៅតុើអាចាំរិយប្ដានសួុរិព្រះ�ះ-សូុម្ពីអានសៅរិឿងអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិ�ា កុសុ ១២៖២៨-៣០។ សៅតុើអាចាំរិយប្ដានសួុរិព្រះ�ះ-
សៅយសូូុវអំ��ី «បញ្ញាតុតិខែដ៏លឹ សុ�ខាន ់ជាង សៅគ» (�ា កុសុ ១២៖២៩) យ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច? សៅតុើព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានសៅឆ្លលើយ សៅយសូូុវអំ��ី «បញ្ញាតុតិខែដ៏លឹ សុ�ខាន ់ជាង សៅគ» (�ា កុសុ ១២៖២៩) យ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច? សៅតុើព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានសៅឆ្លលើយ 
តុបសៅ�វញិ់យ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច? សៅតុើព្រះ�ះសៅយសូូុវទ្ធទ្ធួលឹប្ដានចសៅម្ពីលើយរិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីក�ីណា?តុបសៅ�វញិ់យ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច? សៅតុើព្រះ�ះសៅយសូូុវទ្ធទ្ធួលឹប្ដានចសៅម្ពីលើយរិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីក�ីណា?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
   �ួកយូដាម្ពីយួច�នួនសៅ�កំុងសុម្ពីយ័សៅនាះសៅជ្ញឿថា ស្ឋាសុនយូ៍ដា�នព្រះកឹតុយវនិយ័ទាំ�ងអំស់ុ៦១៣ 
ព្រះបការិ។ ដូ៏សៅចំះ �ះ នអំីីខែដ៏លឹគួរិសៅអាយឆ្លាល់ឹសៅ�ើយខែដ៏លឹថា �ួកយូដាចងដ់៏ឹងថា ព្រះកឹតុយវនិយ័ម្ពីយួណាខែដ៏លឹ
សុ�ខានជ់ាងសៅគបងអស់ុសៅនាះ។  សៅតុើព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានសៅឆ្លលើយតុបសៅ�វញិ់យ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច? 
 ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានសៅលឹើកយកបទ្ធគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៦ ភាល ម្ពី។ ព្រះទ្ធងប់្ដាន�នបនាូលឹអំ��ីសុព្រះម្ពីងព់ាកយ 
សៅនាះយ៉ាា ងដូ៏សៅចំះថា៖ «�ន ខែតុ ព្រះ�ះ អំ�ា ស់ុ ជា ព្រះ�ះ រិបស់ុ សៅយើង ម្ពីយួ ព្រះ�ះអំងគ គតុ ់ខែដ៏លឹ �ិតុ ជា ព្រះ�ះ អំ�ា ស់ុ» 
(សៅចាំទិ្ធយកថា ៦៖៤, គ�ប)។ បនាា បម់្ពីក ព្រះ�ះសៅយសូូុវកប៏្ដាន�នបនាូលឹអំ��ី�បនាា បស់ៅទ្ធៀតុផុងខែដ៏រិសៅដាយថា៖ 
«អំំក ព្រះតុូវ ព្រះសុឡាញ់់ ព្រះ�ះ អំ�ា ស់ុ ជា ព្រះ�ះ រិបស់ុ អំំក ឲ្យយ អំស់ុ �ី ចិតុត គ�និតុ អំស់ុ �ី ស្ឋាះ រិតីុ និង អំស់ុ �ី ក�ល �ង កាយ» 
(សៅចាំទិ្ធយកថា ៦៖៥, គ�ប)។ ចូរិសៅយើង�ិនិតុយសៅម្ពីើលឹសៅអាយប្ដានលឹអិតុលឹអនស់ៅ�សៅលឹើចសៅម្ពីលើយសៅនះ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវ 
ប្ដានសៅផុតើម្ពីជាម្ពីយួនឹងសុព្រះម្ពីងព់ាកយខែដ៏លឹបង្ហាា ញ់ថា ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុគឺជាព្រះ�ះខែតុម្ពីយួគតុ។់ បនាា ប�់ីប្ដានបង្ហាា ញ់អំ�� ី
សៅសុចកតី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិដ៏ស៏ុ�ខានស់ៅនះរិចួសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដាន�នបនាូលឹសៅទ្ធៀតុថា សៅយើងព្រះតុូវខែតុព្រះសុឡាញ់់ 
ព្រះ�ះជាម្ពីុនសិុន។
 សៅតុើ�នសៅសុចកតីបង្ហាគ បឯ់ណាខែដ៏លឹជាសៅសុចកតី�ិតុបចាុបីនំដ៏ស៏ុ�ខានជ់ាងសៅសុចកតីបង្ហាគ បម់្ពីយួសៅនះសៅ� 
សៅទ្ធៀតុ? ចូរិនឹកចាំ�ថា សៅសុចកតី�ិតុបចាុបីនំគឺជាសៅសុចកតី�ិតុខែដ៏លឹម្ពីនុសុេសៅល្ងាកព្រះតុូវការិជាទី្ធប�ផុុតុសៅ�កំុងជ្ញ�នាន ់
ខែដ៏លឹ�ួកសៅគរិស់ុសៅ�។ សៅ�ព្រះ�ចុងសៅព្រះកាយ ម្ពីនុសុេព្រះគប�ំ់សៅ�សៅលឹើខែផុនដី៏នឹងព្រះតុូវការិសៅព្រះជ្ញើសុសៅរិ ើសុរិវ៉ាងសៅសុចកតី
លឹអ និងសៅសុចកតីអាព្រះកក។់ សៅ�ព្រះ�សៅនាះ ព្រះកឹតុយវនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ (វវិរិណ្ឌ� ១៤៖១២) នឹងកាល យជាខែផុំកដ៏ស៏ុ�ខាន ់
ម្ពីយួសៅ�កំុងការិសុសៅព្រះម្ពីចចិតុតចុងសៅព្រះកាយរិបស់ុសៅយើង។
 ម្ពីនិថាការិសៅព្រះជ្ញើសុសៅរិ ើសុរិបស់ុសៅយើងយ៉ាា ងណាសៅនាះសៅទ្ធ សៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះ�ះនឹងកាល យសៅ�ជា
ខែផំុកដ៏ស៏ុ�ខានម់្ពីយួថ្ងៃនការិសុសៅព្រះម្ពីចចិតុតចុងសៅព្រះកាយរិបស់ុសៅយើង។ ការិសុសៅព្រះម្ពីចចិតុតរិបស់ុសៅយើងគឺថា សៅតុើសៅយើង�ិតុ 
ជាព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះខាល �ងបាុនណាខែដ៏រិ។ សៅយើងអាចព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះយ៉ាា ងសៅ�ញ់សៅលឹញ់សៅ�ប្ដាន លុឹះព្រះតាខែតុសៅយើង 
ស្ឋាគ ល់ឹអំ��ីព្រះទ្ធង ់ព្រះ�ម្ពីទាំ�ងសៅសុចកាីសៅម្ពីតាត  សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់ និងសៅសុចកតីសៅលឹើកខែលឹងសៅទាំសុរិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែតុបាុសៅណាះ ះ។
 ព្រះបសិុនសៅបើ�នអំំកណា�ំកសួ់ុរិសៅល្ងាកអំំកថា៖ សៅតុើអំំកអាចព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះខែដ៏លឹអំំកម្ពីនិធ្លាល បស់ៅ�ើញ់ព្រះបសិុនសៅបើ�នអំំកណា�ំកសួ់ុរិសៅល្ងាកអំំកថា៖ សៅតុើអំំកអាចព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះខែដ៏លឹអំំកម្ពីនិធ្លាល បស់ៅ�ើញ់  
សៅស្ឋាះយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតចសៅ�? សៅតុើសៅល្ងាកអំំកនឹងសៅឆ្លលើយតុបយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច? សូុម្ពី�ិភាកាអំ��ីចសៅម្ពីលើយរិបស់ុសៅល្ងាកសៅស្ឋាះយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតចសៅ�? សៅតុើសៅល្ងាកអំំកនឹងសៅឆ្លលើយតុបយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតច? សូុម្ពី�ិភាកាអំ��ីចសៅម្ពីលើយរិបស់ុសៅល្ងាក
អំំកសៅ�កំុងថំាក។់អំំកសៅ�កំុងថំាក។់
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ការិសិុកាបខែនិម្ពី៖ការិសិុកាបខែនិម្ពី៖  «ម្ពីនុសុេទាំ�ងអំស់ុខែដ៏លឹប្ដានសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះសៅដាយស្ឋារិព្រះ�ះសៅយសូូុវនឹងសៅព្រះចៀងអំ��ីសៅ�ើឆ្នាំា ងរិបស់ុ 
ព្រះទ្ធងជ់ាសៅរិៀងរិហូ៍តុ។ �ួកសៅគនឹងសិុកាអំ��ីសៅ�ើឆ្នាំា ងជាសៅរិៀងរិហូ៍តុផុងខែដ៏រិ។ �ួកអំំកខែដ៏លឹប្ដានសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះនឹង
សៅ�ើញ់ព្រះ�ះសៅយសូូុវខែដ៏លឹជាព្រះ�ះអំងគសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះ និងជាសៅសុតចរិបស់ុ�ួកសៅគ។ �ួកសៅគនឹងចងចាំ�ជាសៅរិៀងរិហូ៍តុថា 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានដ៏កសៅសុចកតីអំ�នួតុសៅចញ់�ីព្រះ�ះទ្ធយ័រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានសៅធិីើដូ៏សៅចំាំះ សៅដ៏ើម្ពីីសីុសៅស្ត្រង្ហាគ ះ 
ម្ពីនុសុេសៅល្ងាក បនាា ប�់ី�ួកសៅគប្ដានព្រះបព្រះ�ឹតុតអំ�សៅ�ើប្ដាប។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវដ៏ខែដ៏លឹសៅនះប្ដានបសៅងាើតុ��ទាំ�ងអំស់ុសៅ�
កំុងលឹ�ហ៍អាកាសុ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវគឺជាបុគគលឹ�ំកខ់ែដ៏លឹព្រះ�ះព្រះសុឡាញ់់ជាទ្ធីប�ផុុតុ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវគឺជាសៅសុតចថ្ងៃន
សិ្ឋានសួុគ។៌  ព្រះទ្ធងគ់ឺជាបុគគលឹ�ំកខ់ែដ៏លឹ�ួកសៅទ្ធវតាស្ឋាល ប៤ និងស្ឋាល ប៦ ចូលឹចិតុតសៅលឹើកតុសៅម្ពីាើង។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវ 
ដ៏ខែដ៏លឹសៅនះប្ដានទ្ធទ្ធួលឹយកក�ហុ៍សុ និងសៅសុចកតីអា�ា ស់ុ�ីអំ�សៅ�ើប្ដាប។ ព្រះទ្ធងប់្ដានទ្ធទ្ធួលឹយកបទ្ធ�ិសៅស្ឋាធិន៍
ថ្ងៃនការិសុុគតុសៅ�សៅលឹើសៅ�ើឆ្នាំា ង�ណ្ឌ�សៅ�លឹខែដ៏លឹព្រះ�ះវរិបិតាល្ងាកប់្ដា�ងព្រះ�ះ�ស័្ត្រកតសៅចញ់�ីព្រះទ្ធង។់  សៅសុចកតីសៅវទ្ធនា 
និងការិ�ចឺាំបថ់្ងៃនខែផុនដី៏ខែដ៏លឹប្ដាតុប់ងរ់ិបស់ុសៅយើងប្ដានសៅធិីើសៅអាយព្រះ�ះសៅយសូូុវ�ូចព្រះ�ះទ្ធយ័ និងប្ដានបញ្ញាប់
ព្រះ�ះជ្ញនះរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅលឹើសៅ�ើឆ្នាំា ងសៅ�ឯកាល់ឹវ៉ាា រិ។ី សូុម្ពីសៅល្ងាកអំំកគិតុអំ��ីទ្ធិដ៏ាភា�សៅនះបខែនិម្ពីសៅទ្ធៀតុ៖ ព្រះ�ះ-
សៅយសូូុវដ៏ខែដ៏លឹខែដ៏លឹប្ដានបសៅងាើតុ��ទាំ�ងអំស់ុកជ៏ាអំំកសុសៅព្រះម្ពីចព្រះ�ះទ្ធយ័ច�សៅពាះអំីីខែដ៏លឹប្ដានសៅកើតុសៅ�ើងសៅ�កំុង 
ជ្ញីវតិុរិបស់ុម្ពីនុសុេ�ំក់ៗ ផុងខែដ៏រិ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវដ៏ខែដ៏លឹសៅនះប្ដានលឹះបងប់ល័ឹលងារិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅដាយស្ឋារិខែតុព្រះទ្ធង ់
ព្រះសុឡាញ់់សៅយើង។ ព្រះទ្ធងក់ដ៏៏កសៅសុចកតីអំ�នួតុសៅចញ់�ីព្រះ�ះទ្ធយ័រិបស់ុព្រះទ្ធងផ់ុងខែដ៏រិ។ សៅ�លឹគ�និតុសៅនះនឹងអាច
សៅធិីើសៅអាយចិតុតរិបស់ុម្ពីនុសុេព្រះគប�ំ់សៅ�សៅលឹើខែផុនដី៏ និងសិ្ឋានសួុគស៌ៅ�ញ់សៅ�សៅដាយសៅសុចកតីអំស្ឋាា រិយ និងសៅសុចកត ី
ព្រះសុឡាញ់់។  �ួកសៅគនឹងប្ដានសៅ�ើញ់ព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅ�កំុងនគរិសិ្ឋានសួុគ។៌ �ួកសៅគនឹងប្ដានសៅ�ើញ់សិុរិលីឹអថ្ងៃនព្រះ�ះ 
វរិបិតាខែចងចាំ�ងតាម្ពីរិយ�ព្រះ�ះ�ស័្ត្រកតរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវ។ សៅហ៍ើយ�ួកអំំកខែដ៏លឹប្ដានសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះទាំ�ងសៅនះនឹងសុម្ពីលងឹ 
សៅម្ពីើលឹបល័ឹលងារិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវផុងខែដ៏រិ។ បនាា បម់្ពីក �ួកសៅគនឹងដឹ៏ងថា នគរិរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវនឹងសៅ�អំស់ុ 
កលឹីជាសៅរិៀងរិហូ៍តុ។  ដូ៏សៅចំះ �ួកសៅគនឹងសៅព្រះចៀងទ្ធ�នុកដ៏រ៏ិកីរាយសៅនះថា៖ ‘ព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះទ្ធងស័់ុកតិសុម្ពីជាទ្ធីប�ផុុតុ! 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះទ្ធងគ់ឺជាកូនសៅចៀម្ពីខែដ៏លឹសៅគប្ដានសុ�ល ប។់ កូនសៅចៀម្ពីប្ដានសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះសៅយើងតាម្ពីរិយ�ព្រះ�ះសៅល្ងាហិ៍តុដ៏ ៏
វសិៅសុសុរិបស់ុព្រះទ្ធងផ់្ទាា ល់ឹ! ឥ�ូវសៅនះ សៅយើងគឺជាកម្ពីះសិុទ្ធធិរិបស់ុព្រះ�ះសៅហ៍ើយ’»។ ដ៏កព្រះសុង�់ី Ellen G. White, 
The Great Controversy, page 651, 652, adapted។  

សុ�ណួ្ឌរិ�ិភាកា
១. សូុម្ពីអានសុព្រះម្ពីងម់្ពីតិុខាងសៅលឹើរិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំលិឹលន ជ្ញីថ្ងៃវ ាតុ។៍ សៅតុើសុព្រះម្ពីងម់្ពីតិុសៅនះអាចសៅអាយសៅយើងយល់ឹថា១. សូុម្ពីអានសុព្រះម្ពីងម់្ពីតិុខាងសៅលឹើរិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំលិឹលន ជ្ញីថ្ងៃវ ាតុ។៍ សៅតុើសុព្រះម្ពីងម់្ពីតិុសៅនះអាចសៅអាយសៅយើងយល់ឹថា  
សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុសៅយើងច�សៅពាះព្រះ�ះគួរិខែតុជាសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់ដ៏ធ៏ិ�ប�ផុុតុខែដ៏លឹសៅយើងសៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុសៅយើងច�សៅពាះព្រះ�ះគួរិខែតុជាសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់ដ៏ធ៏ិ�ប�ផុុតុខែដ៏លឹសៅយើង
�ន សៅដាយរិសៅបៀបណា? សូុម្ពីសៅល្ងាកអំំកគិតុបខែនិម្ពីសៅទ្ធៀតុអំ��ីសៅ�លឹគ�និតុសៅនះថា៖ ព្រះ�ះអំងគដ៏ខែដ៏លឹខែដ៏លឹប្ដាន�ន សៅដាយរិសៅបៀបណា? សូុម្ពីសៅល្ងាកអំំកគិតុបខែនិម្ពីសៅទ្ធៀតុអំ��ីសៅ�លឹគ�និតុសៅនះថា៖ ព្រះ�ះអំងគដ៏ខែដ៏លឹខែដ៏លឹប្ដាន  
«បសៅងាើតុ��ទាំ�ងអំស់ុសៅ�កំុងលឹ�ហ៍អាកាសុ» គឺជាអំំកខែដ៏លឹប្ដានសៅដ៏ើរិសៅ�ឯសៅ�ើឆ្នាំា ងជ្ញ�នួសុសៅយើង។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីី«បសៅងាើតុ��ទាំ�ងអំស់ុសៅ�កំុងលឹ�ហ៍អាកាសុ» គឺជាអំំកខែដ៏លឹប្ដានសៅដ៏ើរិសៅ�ឯសៅ�ើឆ្នាំា ងជ្ញ�នួសុសៅយើង។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំី ី 
ប្ដានជាសៅសុចកតី�ិតុសៅនះគួរិខែតុជាសៅហ៍តុុផុលឹសុព្រះ�បម់្ពីតិុតភា�រិបស់ុសៅយើងជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ និងសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់ប្ដានជាសៅសុចកតី�ិតុសៅនះគួរិខែតុជាសៅហ៍តុុផុលឹសុព្រះ�បម់្ពីតិុតភា�រិបស់ុសៅយើងជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ និងសៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់់  
រិបស់ុសៅយើងច�សៅពាះព្រះទ្ធង?់ រិបស់ុសៅយើងច�សៅពាះព្រះទ្ធង?់ 
២. សូុម្ពីគិតុបខែនិម្ពីអំ��ីសៅ�លឹគ�និតុថ្ងៃនការិព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះ និង «ការិសៅកាតុខាល ច» ព្រះទ្ធងស់ៅ�កំុងសៅ�លឹខែតុម្ពីយួ។ ២. សូុម្ពីគិតុបខែនិម្ពីអំ��ីសៅ�លឹគ�និតុថ្ងៃនការិព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះ និង «ការិសៅកាតុខាល ច» ព្រះទ្ធងស់ៅ�កំុងសៅ�លឹខែតុម្ពីយួ។ 
សៅតុើសៅយើងអាចសៅធិីើសៅរិឿងទាំ�ង�ីរិយ៉ាា ងសៅនះប្ដានយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតចសៅ�? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅយើងគួរិខែតុសៅធិីើសៅរិឿងទាំ�ងសៅតុើសៅយើងអាចសៅធិីើសៅរិឿងទាំ�ង�ីរិយ៉ាា ងសៅនះប្ដានយ៉ាា ងដូ៏ចសៅម្ពីតចសៅ�? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅយើងគួរិខែតុសៅធិីើសៅរិឿងទាំ�ង
�ីរិសៅនះ?�ីរិសៅនះ?
៣. សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាការិខែដ៏លឹព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះសៅ�កំុងព្រះ�លឹ�ប្ដាក�នស្ឋារិ�សុ�ខានជ់ាងការិខែដ៏លឹព្រះសុឡាញ់់៣. សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាការិខែដ៏លឹព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះសៅ�កំុងព្រះ�លឹ�ប្ដាក�នស្ឋារិ�សុ�ខានជ់ាងការិខែដ៏លឹព្រះសុឡាញ់់  
ព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅ�លឹខែដ៏លឹអំីីព្រះគបយ់៉ាា ងលឹអព្រះបសៅសុើរិសៅ�វញិ់?ព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅ�លឹខែដ៏លឹអំីីព្រះគបយ់៉ាា ងលឹអព្រះបសៅសុើរិសៅ�វញិ់?
៤. សៅតុើសៅល្ងាកអំំកអាចជ្ញួយសៅអាយអំំកណា�ំកខ់ែដ៏លឹម្ពីនិសៅជ្ញឿសៅលឹើព្រះ�ះយល់ឹអំ��ីអំតិុនយ័ថ្ងៃនការិព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធង់៤. សៅតុើសៅល្ងាកអំំកអាចជ្ញួយសៅអាយអំំកណា�ំកខ់ែដ៏លឹម្ពីនិសៅជ្ញឿសៅលឹើព្រះ�ះយល់ឹអំ��ីអំតិុនយ័ថ្ងៃនការិព្រះសុឡាញ់់ព្រះទ្ធង ់ 
សៅដាយរិសៅបៀបណា? កំុងភា�ជាម្ពីនុសុេសៅល្ងាក សៅតុើសៅយើងអាចព្រះសុឡាញ់់អំំកណា�ំកខ់ែដ៏លឹសៅយើងសៅម្ពីើលឹម្ពីនិសៅ�ើញ់ សៅដាយរិសៅបៀបណា? កំុងភា�ជាម្ពីនុសុេសៅល្ងាក សៅតុើសៅយើងអាចព្រះសុឡាញ់់អំំកណា�ំកខ់ែដ៏លឹសៅយើងសៅម្ពីើលឹម្ពីនិសៅ�ើញ់ 
ប្ដានខែដ៏រិឬសៅទ្ធ? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាការិខែដ៏លឹម្ពីនិធ្លាល បប់្ដានសៅ�ើញ់ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�ះ នអំីីសុ�ខានស់ុព្រះ�ប ់ សៅយើងសៅនាះ ប្ដានខែដ៏រិឬសៅទ្ធ? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាការិខែដ៏លឹម្ពីនិធ្លាល បប់្ដានសៅ�ើញ់ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�ះ នអំីីសុ�ខានស់ុព្រះ�ប ់ សៅយើងសៅនាះ 
សៅ�ើយ?សៅ�ើយ?
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អំ�ណាចថ្ងៃនសៅសុៀវសៅ�សៅរិឿងម្ពីយួកាលឹអំ�ណាចថ្ងៃនសៅសុៀវសៅ�សៅរិឿងម្ពីយួកាលឹ

 ស្ឋាគីខែដ៏លឹ�នអាយុ១៩ឆំ្នាំ�ចូលឹចិតុតអានសៅសុៀវសៅ�សៅ�សៅលឹើសៅកាះអំូគីណាវ៉ាា  (Okinawa) ព្រះបសៅទ្ធសុ 
ជ្ញបាុន។ ជា�ិសៅសុសុ នាងចូលឹចិតុតអានសៅសុៀវសៅ�ខែដ៏លឹលឹកស់ៅអាយព្រះគួស្ឋារិរិបស់ុនាងតាម្ពីរិយ�ម្ពីនុសុេចខែម្ពីលក 
ដ៏ច៏ិតុតលឹអ�ំកខ់ែដ៏លឹខែតុងខែតុសៅ�ះទីាំរិផុាះរិបស់ុ�ួកសៅគ។ នាងប្ដានអានសុ�ណុ្ឌ� ថ្ងៃនសៅសុៀវសៅ�ទាំ�ង៥កាលឹសៅព្រះកាម្ពី 
ច�ណ្ឌងសៅជ្ញើង សៅរិឿងនិទាំនម្ពីុនចូលឹសៅគងរិបស់ុសៅល្ងាក�ូអាធឺិរិ ម្ពីតងសៅហ៍ើយម្ពីតងសៅទ្ធៀតុ។ សៅរិឿងខែដ៏លឹនាងចូលឹចិតុត
ជាងសៅគសៅនាះគឺសុតីអំ��ីសៅកះងព្រះបុសុ�ំកខ់ែដ៏លឹ�នសៅ�ះ ះថា វលីឹហ៍ីតុ និងព្រះកុម្ពីហុូ៍ន សឺុរិព្រះផ្ទាយ  ផ្ទាកសៅ�ចរិបស់ុ 
�តុ។់ វលីឹហ៍ីតុចូលឹចិតុតសៅធិីើសៅអាយអំំកដ៏ថ្ងៃទ្ធភាញ កស់ៅផុអើលឹជាម្ពីយួនឹងអំ�សៅណាយរិបស់ុ�តុ។់ ស្ឋាគី�នអារិម្ពីះណ៍្ឌ 
សុបាយជាខាល �ងសៅ�សៅ�លឹខែដ៏លឹនាងព្រះសុថ្ងៃម្ពីសៅ�ើញ់ការិអំរិសុបាយរិបស់ុម្ពីនុសុេទាំ�ងសៅនាះខែដ៏លឹប្ដានទ្ធទួ្ធលឹ
អំ�សៅណាយ។ 
 សៅសុៀវសៅ�សៅនះកប៏្ដានខែណ្ឌនា�នាងស្ឋាគីសៅ�ឯព្រះ�ះសៅយសូូុវផុងខែដ៏រិ។ ព្រះគួស្ឋារិរិបស់ុនាង�ុ�ខែម្ពីនជា 
ព្រះគីស្ឋាា នសៅនាះសៅទ្ធ។ ព្រះគួស្ឋារិរិបស់ុនាងម្ពីនិថីាយបងគ�ព្រះ�ះសៅយសូូុវដូ៏ចជាអំំកដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុសៅ�កំុងព្រះបសៅទ្ធសុជ្ញបាុនខែដ៏រិ។ 
សៅ�កំុងសៅសុៀវសៅ�សៅរិឿង នាងប្ដានអានថា ព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះសុឡាញ់់សៅកះងៗ និងចងស់ៅធិីើសៅអាយ�ួកសៅគសុបាយរិកីរាយ 
ខាល �ងណាស់ុ។ 
 នាងស្ឋាគីប្ដានធិ�សៅ�ើង សៅហ៍ើយបតូរិសៅ�សៅ�ឯតូុ�យូខែដ៏លឹជាទី្ធព្រះកុងថ្ងៃនព្រះបសៅទ្ធសុជ្ញបាុន។ នាងប្ដានសៅរិៀបការិ 
សៅហ៍ើយកាល យជា�ត យរិបស់ុសៅកះងព្រះបុសុតូុចៗ�ីរិនាក។់ នាងប្ដានប្ដាតុស់ៅសុៀវសៅ�ជាសៅព្រះចើនរិមួ្ពីទាំ�ងសៅសុៀវសៅ�សៅរិឿង 
ម្ពីុនចូលឹសៅគងខែដ៏លឹនាងចូលឹចិតុតផុងខែដ៏រិ។
 សៅ�សៅ�លឹខែដ៏លឹកូនព្រះបុសុចីងរិបស់ុនាងធិ�លឹះម្ពីគួរិសុម្ពី នាងប្ដានចាំបស់ៅផុតើម្ពីខែសុីងរិកស្ឋាល្ងាសៅរិៀនម្ពីយួ 
សុព្រះ�ប�់តុ។់ នាងប្ដានកតុស់ុ�គ ល់ឹសៅ�ើញ់ស្ឋាល្ងាសៅរិៀនឯកជ្ញនម្ពីយួខែដ៏លឹសៅ�ថា ស្ឋាល្ងាប�ម្ពីសិុកា តូុ�យូ 
ស្ឋានីគូសៅ�ជ្ញិតុផុាះរិបស់ុ�ួកសៅគ។ សៅដាយចងដ់៏ឹង�ត័ុ�៌ន នាងប្ដានខែសុីងរិកស្ឋាល្ងាសៅរិៀនសៅនាះសៅ�កំុងអំុិនធឺិ-
ខែណ្ឌតុ។ រិចួនាង�នការិភាញ កស់ៅផុអើលឹជាខាល �ងខែដ៏លឹនាងប្ដានដឹ៏ងថា ស្ឋាល្ងាសៅរិៀនសៅនាះគឺជាស្ឋាល្ងាសៅរិៀនសៅសុសៅវនសៅដ៏យ 
អាតុស់ៅវនទី្ធសុា។ នាង�ុ�ខែដ៏លឹធ្លាល បឮ់អំ��ីអាតុស់ៅវនទី្ធសុាសៅនាះសៅទ្ធ ដូ៏សៅចំះសៅហ៍ើយ នាងប្ដានខែសុីងរិក�ត័ុ�៌នអំនឡាញ់ 
បខែនិម្ពី។ សៅឆ្លលើយតុបនឹងការិភាញ កស់ៅផុអើលឹរិបស់ុនាង នាងប្ដានដឹ៏ងថា អាតុស់ៅវនទី្ធសុាម្ពីនិព្រះតឹុម្ពីខែតុ�នស្ឋាល្ងាសៅរិៀន 
សៅព្រះចើនបាុសៅណាះ ះសៅទ្ធ បាុខែនត �ួកសៅគខែ�ម្ពីទាំ�ង�នសៅសុៀវសៅ�ជាសៅព្រះចើនសុព្រះ�បកុ់�រិ រិមួ្ពីទាំ�ងសៅសុៀវសៅ�សៅរិឿងម្ពីុនចូលឹ 
សៅគងខែដ៏លឹនាងចូលឹចិតុតផុងខែដ៏រិ។ នាងដ៏ឹង�លួនថា នាងចងស់ៅអាយកូនព្រះបុសុរិបស់ុនាងសៅរិៀនសៅ�ឯស្ឋាល្ងាសៅរិៀន 
សៅនាះប្ដាតុស់ៅ�សៅហ៍ើយ។ បាុខែនត ជាដ៏�បូង នាងចងដ់៏ឹង�ត័ុ�៌នបខែនិម្ពីអំ��ីព្រះ�ះវហិារិអាតុស់ៅវនទី្ធសុាជាម្ពីុនសិុន។ ព្រះ�ះ-
វហិារិអាតុស់ៅវនទី្ធសុា�នទី្ធតា�ងសុិិតុសៅ�កំុងបរិសិៅវណ្ឌថ្ងៃនស្ឋាល្ងាសៅរិៀនអាតុស់ៅវនទី្ធសុា រិចួនាងប្ដានចាំបស់ៅផុតើម្ពីចូលឹរិមួ្ពី 
កម្ពីះវធិិីថីាយបងគ�សៅ�ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ។៍ នាង�នអារិម្ពីះណ៍្ឌលឹអជាទ្ធីប�ផុុតុ �ណ្ឌ�សៅ�លឹខែដ៏លឹនាងសៅព្រះចៀងច�សៅរិៀង និងស្ឋាត ប ់
សៅសុចកតីអំធិិបាយ។  នាងស្ឋាគីប្ដានទ្ធទ្ធួលឹសៅសុៀវសៅ�សៅរិឿងនិទាំនម្ពីុនចូលឹសៅគង�ះីម្ពីយួសុ�ណុ្ឌ�  សៅហ៍ើយនាងប្ដាន
អានសៅរិឿងនិទាំនទាំ�ងសៅនាះសៅអាយកូនៗរិបស់ុនាងស្ឋាត ប។់ កូនព្រះបុសុទាំ�ង២ចូលឹចិតុតស្ឋាត បស់ៅរិឿងជាទី្ធប�ផុុតុ។ �ណ្ឌ� 
សៅ�លឹខែដ៏លឹនាងស្ឋាគីអានសៅអាយ�ួកសៅគស្ឋាត ប ់នាងកប៏្ដានចាំបស់ៅផុតើម្ពីអានព្រះ�ះគម្ពីីរីិបរិសុិុទ្ធធខែដ៏លឹជាសៅសុៀវសៅ�ម្ពីយួ 
សៅទ្ធៀតុរិបស់ុនាងផ្ទាា ល់ឹផុងខែដ៏រិ។ ព្រះ�នខ់ែតុកូនព្រះបុសុរិបស់ុនាងចូលឹថំាកទ់្ធី១ភាល ម្ពី នាងកប៏្ដានចូលឹរិមួ្ពីសៅ�កំុងព្រះកុម្ពី 
  សិុកាព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�ឯស្ឋាល្ងាសៅរិៀនផុងខែដ៏រិ។ បាុនាះ នខែ�សៅព្រះកាយម្ពីក នាងប្ដាន
  ថីាយចិតុតរិបស់ុនាងដ៏ល់ឹព្រះ�ះសៅយសូូុវ និងប្ដានទ្ធទ្ធួលឹបុណ្ឌយព្រះជ្ញម្ពីុជ្ញទឹ្ធកផុង 
   ខែដ៏រិ។ សុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ ស្ឋាគី ថាខាហាជ្ញី (Saki Takahagi) ខែដ៏លឹ�នអាយុ 
  ៣៥ឆំ្នាំ� សៅ�ខែតុអានសៅរិឿងនិទាំនម្ពីុនចូលឹសៅគងដ៏ល់ឹកូនព្រះបុសុបនាា បរ់ិបស់ុនាង។ 
  នាងកប៏្ដានខែចករិ �ខែលឹកព្រះ�ះគម្ពីីរីិជាម្ពីយួនឹង�ួកសៅគផុងខែដ៏រិ។  នាងព្រះសុឡាញ់់ 
  ព្រះ�ះគម្ពីីរីិ និងព្រះសុឡាញ់់ព្រះ�ះសៅយសូូុវជាទ្ធីប�ផុុតុ។ 

  សៅរិឿង�លី  សៅរិឿង�លី
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សាសន៍៍ដទៃ�ដែដលរសន់ៅ�ក្នុុ�ងក្រុក្នុុងរបសឯ់ង

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២៣ ខែ�តុុល្ងា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២៣ ខែ�តុុល្ងា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៤-១៦; សៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៤-១៦; សៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖
១៧-១៩; �ា ថាយ ៧៖១២; សៅចាំទ្ធិយកថា ១៦៖១៩។១៧-១៩; �ា ថាយ ៧៖១២; សៅចាំទ្ធិយកថា ១៦៖១៩។

�ចងចាំ�៖ «ដូូសៅចំះ ចូរិ ឲ្យយ ឯង រាល់់ គំ្នា ព្រះសុឡាញ់់ អំំក ព្រះបសៅទ្ធសុ សៅព្រះ� ចុះ ដូិតិុ ឯង រាល់់ គំ្នា ក ៏ជា �ួក អំំក ព្រះបសៅទ្ធសុ�ចងចាំ�៖ «ដូូសៅចំះ ចូរិ ឲ្យយ ឯង រាល់់ គំ្នា ព្រះសុឡាញ់់ អំំក ព្រះបសៅទ្ធសុ សៅព្រះ� ចុះ ដូិតិុ ឯង រាល់់ គំ្នា ក ៏ជា �ួក អំំក ព្រះបសៅទ្ធសុ  
សៅព្រះ� �ី កាល់ សៅ� ព្រះសុុក សៅអំសីុុ�ទ ខែដូរិ» (សៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៩)។សៅព្រះ� �ី កាល់ សៅ� ព្រះសុុក សៅអំសីុុ�ទ ខែដូរិ» (សៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៩)។

 សុប្ដាា ហ៍៍ម្ពីុន សៅយើងប្ដានអានអំ��ីអាចាំរិយយូដា�ំកខ់ែដូល់សួុរិសុ�ណួួរិព្រះ�ះសៅយសូូុវអំ��ីបញ្ញញ តុាិ។
អាចាំរិយ�ំកស់ៅនះចងដ់ូឹងថា «កុំង បញ្ញញ តុាិ ទាំ�ង បាុន្មាា ន សៅតុើ �ន បទ្ធ ណា សុ�ខាន ់ជាង សៅគ ទាំ�ង អំស់ុ» (�ា កុសុ 
១២៖២៨)។ ជាដូ�បូង ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដាននិយាយថា ព្រះ�ះជាព្រះ�ះអំ�ា ស់ុខែតុ១ព្រះ�ះអំងគព្រះទ្ធង។់ បន្មាទ បម់្ពីក 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដាន�នបនទូល់ព្រះប្ដាបអ់ាចាំរិយ�ំកស់ៅនះសៅអាយ «សៅហ៍ើយ ឯង ព្រះតូុវ ព្រះសុឡាញ់់ ដូល់់ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ ជា 
ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ឲ្យយ អំស់ុ អំ��ី ចិតុា អំស់ុ អំ��ី ព្រះ�លឹ់ង អំស់ុ អំ��ី គ�និតុ សៅហ៍ើយ អំស់ុ អំ��ី ក�ឡា�ង ថ្ងៃន ឯង» (�ា កុសុ ១២៖ 
៣០)។ «សៅន្មាះ សៅហ៍ើយ ជា បញ្ញញ តុាិ ទ្ធី ១» (�ា កុសុ ១២៖៣០)។
 ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�ុ�ប្ដានបពា្ឈឈបព់្រះតុឹម្ពីខែតុបនទូល់បាុណឹឹួងសៅន្មាះសៅទ្ធ។ ព្រះទ្ធងក់ប៏្ដាន�នបនទូល់អំ��ី «បញ្ញញ តុាិ 
ទ្ធី ២» ផងខែដូរិ (�ា កុសុ ១២៖៣១)។ សៅតុើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញ់ថា អាចាំរិយវនិយ័�ុ�ប្ដានសួុរិព្រះ�ះសៅយសូូុវអំ��ី 
បញ្ញញ តុាិទ្ធី២ខែដូរិឬសៅទ្ធ?  សៅទាំះជាយាា ងសៅនះកាី ព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅ�ខែតុ�នបនទូល់អំ��ីបញ្ញញ តុាិទ្ធី២។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដាន 
ជាព្រះទ្ធងស់ៅ�ីើដូូសៅចំាំះ? ដូូសៅចំះ ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដាន�នបនទូល់ថា «ឯ បញ្ញញ តុាិ ទ្ធី ២ ក ៏ខែបប ដូូច គំ្នា គឺ ថា ‘ព្រះតូុវ ឲ្យយ
ព្រះសុឡាញ់់ អំំក ជិិតុ ខាង ដូូច �ួួន ឯង’» (�ា កុសុ ១២៖៣១)។ 
 សៅតុើគ្នាា នបញ្ញញ តុាិណាសៅទ្ធៀតុខែដូល់សុ�ខានជ់ាងបទ្ធទាំ�ង២សៅនះសៅទ្ធឬ? �ិតុជាគ្នាា នសៅ�ើយ។ សៅនះគឺ
ជាមូ្ពីល់សៅហ៍តុុខែដូល់ព្រះ�ះសៅយសូូុវផាភ្ជាា បស់ៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់ច�សៅពា្ឈះព្រះ�ះ និងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់ច�សៅពា្ឈះអំំក 
ជិិតុខាងសៅ�កុំងបញ្ញញ តុាិខែតុម្ពីយួថ្ងៃនសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់។ សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុសៅយើងច�សៅពា្ឈះអំំកជិិតុខាង
គឺជាវ�ិីម្ពីយួខែដូល់បង្ហាា ញ់សៅយើងអំ��ីសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុសៅយើងច�សៅពា្ឈះព្រះ�ះ។ 

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៥     ២៣ - ២៩ តុុល្ងា
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« ចូរិ ឯង រាល់់ គំ្នា កាតុ ់ខែសុិក ចិតុា សៅចញ់» « ចូរិ ឯង រាល់់ គំ្នា កាតុ ់ខែសុិក ចិតុា សៅចញ់»     

 បទ្ធគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១០ ប្ដាន�ិ�ណ៌ួន្មាបខែនែម្ពីសៅទ្ធៀតុ�ីសៅសុចកាីសុញ្ញាញ រិវាងព្រះ�ះ និងរាស្ត្រសុារិបស់ុ 
ព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះប្ដាន�នបនទូល់អំ��ីទ្ធ�ហ៍�ខែដូល់ព្រះទ្ធងច់ងរ់ិកានូវសៅសុចកាីសុញ្ញាញ ចាំស់ុខែដូល់ព្រះទ្ធងប់្ដានតាំ�ងសៅ�ើង
ជាម្ពីយួនឹងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់។ ជាការិ�ិតុណាស់ុ កណួឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថាទាំ�ងម្ពីូល់សុុទ្ធធសឹុងខែតុបង្ហាា ញ់ 
សៅយើងថា ព្រះ�ះចងប់នាសៅសុចកាីសុញ្ញាញ រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះចងរ់ិកាសៅសុចកាីសុញ្ញាញ ជាម្ពីយួនឹងរាស្ត្រសុា 
រិបស់ុព្រះទ្ធង ់សូុម្ពីិខីែតុបន្មាទ ប�់ីអំ�សៅ�ើប្ដាបដូអ៏ាព្រះកករ់ិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�ឯភ្នំំ�សៅ�ខែរិបកស៏ៅដាយ។ សូុម្ពីចងចាំ�ថា �នអំីី 
សៅកើតុសៅ�ើងសៅ�ឯភ្នំំ�សៅ�ខែរិបបន្មាទ ប�់ីសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុទុ្ធកសៅអាយ�ួកបណាា ជិនសៅ�ខែតុគំ្នាឯងម្ពីយួខែភ្នំួតុសៅន្មាះ? �ួកសៅគ 
ប្ដានចាំបស់ៅផាើម្ពីថីាយបងគ�សៅគ្នា�សុ។ បាុខែនា ព្រះ�ះ�ុ�ប្ដានសៅប្ដាះបងស់ៅចាំល់រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅន្មាះសៅទ្ធ។ �ីម្ពីុនកម៏្ពីនិ 
សៅប្ដាះបង ់ឥ�ូវសៅនះកម៏្ពីនិសៅប្ដាះបងខ់ែដូរិ។  ព្រះ�ះសៅ�ខែតុព្រះសុឡាញ់់�ួកសៅគជានិចា។

 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១-១១។ សៅតុើ�នអំីីសៅកើតុសៅ�ើងសៅ�កុំង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅតុើសៅរិឿង  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១-១១។ សៅតុើ�នអំីីសៅកើតុសៅ�ើងសៅ�កុំង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅតុើសៅរិឿង 
សៅ�ព្រះតុងស់ៅនះជិួយសៅអាយសៅយើងយល់់ថា ព្រះ�ះប្ដានអំតុស់ៅទាំសុអំ�សៅ�ើប្ដាបរាស្ត្រសុាបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅតុើសៅ�ព្រះតុងស់ៅនះជិួយសៅអាយសៅយើងយល់់ថា ព្រះ�ះប្ដានអំតុស់ៅទាំសុអំ�សៅ�ើប្ដាបរាស្ត្រសុាបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅតុើ
�គម្ពីីរីិទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញ់យាា ងដូូចសៅម្ពីាចដូល់់�ួកបណាា ជិនថា ព្រះ�ះចងរ់ិកាសៅសុចកាីសុញ្ញាញ ខែដូល់ព្រះទ្ធងប់្ដានតាំ�ង �គម្ពីីរីិទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញ់យាា ងដូូចសៅម្ពីាចដូល់់�ួកបណាា ជិនថា ព្រះ�ះចងរ់ិកាសៅសុចកាីសុញ្ញាញ ខែដូល់ព្រះទ្ធងប់្ដានតាំ�ង 
សៅ�ើងជាម្ពីយួនឹង�ួកអំយយសៅការិបស់ុ�ួកសៅគកាល់�ីម្ពីុន?សៅ�ើងជាម្ពីយួនឹង�ួកអំយយសៅការិបស់ុ�ួកសៅគកាល់�ីម្ពីុន?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានប�ខែបកសៅចាំល់ព្រះកឹតុយវនិយ័១០ព្រះបការិខែដូល់ព្រះ�ះប្ដានចាំរិកឹសៅ�សៅល់ើ «�ា ទាំ�ង ២ ផ្ទាំទ �ង» 

(សៅចាំទិ្ធយកថា ៩៖១៧)។ �ាខែដូល់ខែបកបង្ហាា ញ់ថា �ួកបណាា ជិនប្ដានប�ផួ្ទាំញ់សៅសុចកាីសុញ្ញាញ ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ។ 
«សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានទ្ធ�ួក�់ាថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញាញ ចុះ។ �ាប្ដានខែបកសៅ�ម្ពីុ��ួកបណាា ជិន។ សុកម្ពីាភ្ជា�សៅនះបង្ហាា ញ់ 
�ួកបណាា ជិនថា �ួកសៅគប្ដានប�ផួ្ទាំញ់សៅសុចកាីសុញ្ញាញ ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ ដូូសៅចំះ ព្រះ�ះកប៏�ផួ្ទាំញ់សៅសុចកាីសុញ្ញាញ រិបស់ុ 
ព្រះទ្ធងជ់ាម្ពីយួនឹង�ួកសៅគផងខែដូរិ»។ ដូកព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, page 320, 
adapted។ 

 សៅព្រះកាយម្ពីក ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុប្ដានសូុម្ពីសៅអាយសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុកាតុ�់ា�ីរិផ្ទាំទ �ងដូូចជា�ាម្ពីុនខែដូល់សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុ 
ប្ដានប�ខែបក។  បន្មាទ បម់្ពីក ព្រះ�ះប្ដានចាំរិកឹពា្ឈកយទាំ�ងអំម្ពីាល់�ា នខែដូល់�នសៅ�កំុង�ាម្ពីុនដាកចូ់ល់សៅ�កំុងផ្ទាំទ �ង 
�ា�ាីទាំ�ង�ីរិ។ សៅ�សៅ�ល់ខែដូល់ព្រះ�ះចាំរិកឹបញ្ញញតុាិសៅ�សៅល់ើ�ា�ាី សៅន្មាះព្រះទ្ធងប់ង្ហាា ញ់ដូល់់រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងថ់ា ព្រះទ្ធងប់្ដាន 
អំតុស់ៅទាំសុដូល់់�ួកសៅគសៅហ៍ើយ។

  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖១៤-១៦។ សៅតុើព្រះ�ះប្ដាន�នបនទូល់សៅ�កានរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖១៤-១៦។ សៅតុើព្រះ�ះប្ដាន�នបនទូល់សៅ�កានរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់
យាា ងដូូចសៅម្ពីាចសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ?យាា ងដូូចសៅម្ពីាចសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 សៅតុើព្រះ�ះចងប់្ដានអំីី�ីរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង?់ ព្រះទ្ធងច់ងប់្ដានចិតុាគ�និតុរិបស់ុ�ួកសៅគ។ ព្រះតុងស់ៅនះ�ននយ័ 
ថា ព្រះ�ះចងប់្ដានសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់ និងការិសៅជិឿទុ្ធកចិតុារិបស់ុ�ួកសៅគ។ បាុខែនា �ួកសៅគរិងឹរិូសុជាទី្ធប�ផុតុ។ �ួក 
សៅគម្ពីនិសៅគ្នារិ�តាំម្ពីព្រះ�ះជា�ា ស់ុម្ពីាងសៅហ៍ើយម្ពីាងសៅទ្ធៀតុ។ សៅនះគឺជាម្ពីូល់សៅហ៍តុុខែដូល់ន្មា�សៅអាយសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុ�ន 
ព្រះបសាសុនថ៍ា «ដូូសៅចំះ ចូរិ ឯង រាល់់ គំ្នា កាតុ ់ខែសុិក ចិតុា សៅចញ់ សៅហ៍ើយ កុ� ឲ្យយ សៅ� កាល់ រិងឹ សៅទ្ធៀតុ សៅ�ើយ» (សៅចាំទិ្ធយកថា 
១០៖១៦)។

 សូុម្ពីសៅល្ងាកអំំកគិតុអំ��ីសៅ�ល់សៅវល្ងាទាំ�ងឡាយខែដូល់ព្រះ�ះប្ដានអំតុស់ៅទាំសុសៅអាយសៅល្ងាកអំំក។ សៅតុើសូុម្ពីសៅល្ងាកអំំកគិតុអំ��ីសៅ�ល់សៅវល្ងាទាំ�ងឡាយខែដូល់ព្រះ�ះប្ដានអំតុស់ៅទាំសុសៅអាយសៅល្ងាកអំំក។ សៅតុើ
ការិអំតុស់ៅទាំសុរិបស់ុព្រះទ្ធងប់ង្ហាា ញ់សៅល្ងាកអំំកយាា ងដូូចសៅម្ពីាច អំ��ីសៅសុចកាីសៅម្ពីតាំា ករិុណារិបស់ុព្រះទ្ធង?់ការិអំតុស់ៅទាំសុរិបស់ុព្រះទ្ធងប់ង្ហាា ញ់សៅល្ងាកអំំកយាា ងដូូចសៅម្ពីាច អំ��ីសៅសុចកាីសៅម្ពីតាំា ករិុណារិបស់ុព្រះទ្ធង?់
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ចូរិព្រះសុឡាញ់់ដូល់់ម្ពីនុសុសច�ខែ�ក  ចូរិព្រះសុឡាញ់់ដូល់់ម្ពីនុសុសច�ខែ�ក  
 
 សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានដាស់ុសៅតុឿន�ួកបណាា ជិនកុ�សៅអាយភួ្ជាតុក់ំុងការិរិកាសៅសុចកាីសុញ្ញាញ ។ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុ 
កប៏្ដានព្រះប្ដាប�់ួកសៅគថា  ព្រះ�ះ�នអំ�ណាចជាទី្ធប�ផុតុផងខែដូរិ សៅដាយ�នព្រះបសាសុនថ៍ា៖ «សៅម្ពីើល់ ថ្ងៃផទ សៅម្ពី� សៅហ៍ើយ 
អំស់ុ ទាំ�ង ជាន ់ថ្ងៃផទ សៅម្ពី� ខាង សៅល់ើ និង ខែផនដីូ ព្រះ�ម្ពី ទាំ�ង រិបស់ុ សុ�ី សារិសៅ�ើ ខែដូល់ សៅ� សាែ ន ទាំ�ង សៅន្មាះ សុុទ្ធធ ខែតុ ជា 
រិបស់ុ ផង ព្រះ�ះសៅយហូ៍វាា » (សៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៤)។ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានបង្ហាា ញ់ថា ព្រះ�ះព្រះគបព់្រះគងសៅល់ើរិបស់ុសុ�ី 
សារិសៅ�ើ។ សៅយើងកអ៏ាចសៅ�ើញ់អំ��ីសៅគ្នាល់គ�និតុសៅនះសៅ�កំុងខែផំកដូថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែដូល់ប្ដានខែចងផងខែដូរិ 
ថា៖ «ខែផនដីូ និង សារិសៅ�ើ សៅ� ខែផនដីូជា រិបស់ុ ផង ព្រះ�ះសៅយហូ៍វាា  ព្រះ�ម្ពី ទាំ�ង សៅល្ងាកីយ ៍និង បណាា  អំំក ខែដូល់ សៅ�
សៅល្ងាកីយ ៍ផង» (ទ្ធ�នុកដូ�សៅកើង ២៤៖១)។ 
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៧-១៩។ សៅតុើ�នអំីីសៅផសងសៅទ្ធៀតុខែដូល់ម្ពីូាសៅសុប្ដាន�នព្រះបសាសុន៍សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៧-១៩។ សៅតុើ�នអំីីសៅផសងសៅទ្ធៀតុខែដូល់ម្ពីូាសៅសុប្ដាន�នព្រះបសាសុន ៍ 
សៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះអំ��ីព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ? សុ�ខានជ់ាងសៅនះសៅ�សៅទ្ធៀតុ សៅតុើព្រះ�ះអំ�ា ស់ុបង្ហាគ បរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងគសៅអាយសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះអំ��ីព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ? សុ�ខានជ់ាងសៅនះសៅ�សៅទ្ធៀតុ សៅតុើព្រះ�ះអំ�ា ស់ុបង្ហាគ បរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងគសៅអាយ  
សៅ�ីើអំីី�ួះសៅដាយសារិខែតុការិព្រះបកាសុសៅនះ?សៅ�ីើអំីី�ួះសៅដាយសារិខែតុការិព្រះបកាសុសៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ព្រះ�ះគឺជាសៅសុាចថ្ងៃនថ្ងៃផទសៅម្ពី� និងខែផនដីូ។ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានបកព្រះសាយថា ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុកជ៏ា «ព្រះទ្ធង់
ជា ព្រះ�ះ សៅល់ើ អំស់ុ ទាំ�ង ព្រះ�ះ សៅហ៍ើយ ជា ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ សៅល់ើ អំស់ុ ទាំ�ង ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ» (សៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖១៧)។ សៅតុើសៅល្ងាក 
ម្ពីាូសៅសុក��ុងខែតុ�នព្រះបសាសុនថ៍ា �នព្រះ�ះដូថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុឬ? ម្ពីនិខែម្ពីនសៅទ្ធ គ្នាា នព្រះ�ះដូថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុសៅន្មាះសៅទ្ធ។ សៅល្ងាក
ម្ពីាូសៅសុប្ដានសៅព្រះបើព្រះប្ដាស់ុភ្ជាសាតាំម្ពីរិសៅបៀបដូ�៏ិសៅសុសុម្ពីយួសៅ�កំុង�សៅនះ។ គ្នាតុច់ងប់ង្ហាា ញ់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ 
ថា ព្រះ�ះម្ពីនិព្រះតឹុម្ពីខែតុព្រះ�ះអំ�ា ស់ុខែតុម្ពីយួព្រះ�ះអំងគបាុសៅណឹាះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះខែ�ម្ពីទាំ�ងគឺជាព្រះ�ះសៅល់ើអំស់ុទាំ�ងម្ពីនុសុស និង 
រិបស់ុសុ�ីសារិសៅ�ើសៅ�សៅល់ើសៅម្ពី� និងខែផនដីូផងខែដូរិ។ សៅនះគឺជាម្ពីូល់សៅហ៍តុុខែដូល់ព្រះ�ះប្ដាន�នបនទូល់ថា «ដូូសៅចំះ 
ចូរិ ឯង ដឹូង ថា គឺ អំញ់ សៅនះ សៅហ៍ើយ ខែដូល់ ជា ព្រះ�ះ គ្នាា ន ព្រះ�ះ ឯ ណា សៅទ្ធៀតុ សៅព្រះ� �ី អំញ់ សៅ�ើយ» (សៅចាំទ្ធិយកថា ៣២៖ 
៣៩)។ 
 សៅតុើ�នអំីីសៅផសងសៅទ្ធៀតុខែដូល់សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីព្រះ�ះ? «ដូិតិុ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វាា  ជា ព្រះ�ះ 
ថ្ងៃន ឯង ព្រះទ្ធង ់ជា ព្រះ�ះ សៅល់ើ អំស់ុ ទាំ�ង ព្រះ�ះ សៅហ៍ើយ ជា ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ សៅល់ើ អំស់ុ ទាំ�ង ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ គឺ ជា ព្រះ�ះ ដូ ៏�� ខែដូល់ �ន 
ព្រះ�ះសៅចសាា  សៅហ៍ើយ ក ៏គួរិ ខែសុែងខួាច ព្រះទ្ធង ់ម្ពីនិ ខែដូល់ សៅយាគយល់់ ខាង អំំក ណា សៅសាះ ក ៏ម្ពីនិ ទ្ធទ្ធួល់ សុ�ណូួក ផង» 
(សៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖១៧)។ �ទាំ�ងសៅនះគឺជាខែផំកម្ពីយួថ្ងៃនសារិដូ�៏�ខែដូល់ថា៖ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុគឺជាព្រះ�ះថ្ងៃនសាសុន ៍
អំុីព្រះសាខែអំល់។ ដូូសៅចំះ �ួកសៅគព្រះតុូវខែតុព្រះប្ដាកដូកំុងការិសៅគ្នារិ�តាំម្ពីព្រះទ្ធង។់ 
 សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុកច៏ងស់ៅអាយ�ួកបណាា ជិនយល់់អំ��ីសៅគ្នាល់គ�និតុសៅផសងសៅទ្ធៀតុផងខែដូរិ។ ព្រះ�ះដូ�៏�ខែដូល់ 
�នព្រះ�ះសៅចសាា ដូខែដូល់សៅនះកយ៏កព្រះ�ះទ្ធយ័ទុ្ធកដាកច់�សៅពា្ឈះ�ួកសៅកាងក�ព្រះពា្ឈ ស្ត្រសុាីសៅម្ពី�ា យ និងម្ពីនុសុសច�ខែ�ក 
ផងខែដូរិ។ ព្រះ�ះអាចទ្ធតុសៅ�ើញ់ សៅ�សៅ�ល់ខែដូល់សុតុីចាំបធួ្លាកស់ៅ�សៅល់ើដូី (�ា ថាយ ១០៖២៩)។ ដូូសៅចំះ ព្រះទ្ធង់
អាចព្រះជាបដឹូងអំ��ីបញ្ញាា រិបស់ុអំំក�ីះខាតុ និងអំំកព្រះតុូវការិជិ�នួយ។ ព្រះ�ះកច៏ងស់ៅអាយរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងយ់កចិតុា 
ទុ្ធកដាកច់�សៅពា្ឈះអំំកខែដូល់�ីះខាតុ និងព្រះតុូវការិជិ�នួយផងខែដូរិ។ សៅនះគឺជាម្ពីូល់សៅហ៍តុុខែដូល់ព្រះ�ះសៅ�ីើសៅអាយការិ 
ព្រះសុឡាញ់់អំំកដូថ្ងៃទ្ធកួាយសៅ�ជាខែផំកម្ពីយួថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ញាញ រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ 
 សៅតុើសារិថ្ងៃន�គម្ពីីរីិទ្ធ�នុកដូ�សៅកើង ១៤៦៖៥-១០ គឺជាអំីី? សៅតុើសារិសៅនះបង្ហាា ញ់សៅយើងយាា ងដូូចសៅម្ពីាច សៅតុើសារិថ្ងៃន�គម្ពីីរីិទ្ធ�នុកដូ�សៅកើង ១៤៦៖៥-១០ គឺជាអំីី? សៅតុើសារិសៅនះបង្ហាា ញ់សៅយើងយាា ងដូូចសៅម្ពីាច 
�ីសៅសុចកាី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំ��ីព្រះ�ះសៅ�កំុងកណួឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា? សៅតុើសារិសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិទ្ធ�នុកដូ�សៅកើង ១៤៦�ីសៅសុចកាី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំ��ីព្រះ�ះសៅ�កំុងកណួឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា? សៅតុើសារិសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិទ្ធ�នុកដូ�សៅកើង ១៤៦  
សៅនះ�ននយ័យាា ងណាច�សៅពា្ឈះសៅយើងសុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ? សៅនះ�ននយ័យាា ងណាច�សៅពា្ឈះសៅយើងសុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ? 
 
 

ថ្ងៃ�ាចនទ   ២៥ តុុល្ងា



36ថ្ងៃ�ាអំង្ហាគ រិ    ២៦ តុុល្ងា

�ីសៅព្រះពា្ឈះអំំកកជ៏ាអំំកដូថ្ងៃទ្ធសៅ�កំុងព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទខែដូរិ �ីសៅព្រះពា្ឈះអំំកកជ៏ាអំំកដូថ្ងៃទ្ធសៅ�កំុងព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទខែដូរិ 
 

 សៅតុើសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានផាល់់សារិអំីីដូល់់ជិនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំល់សៅ�កំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៩?  សៅតុើសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានផាល់់សារិអំីីដូល់់ជិនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំល់សៅ�កំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៩? 
សៅតុើ�នសារិអំីីសុព្រះ�បស់ៅយើងខែដូរិឬសៅទ្ធ?សៅតុើ�នសារិអំីីសុព្រះ�បស់ៅយើងខែដូរិឬសៅទ្ធ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ជាសៅព្រះចើនរិយឆំ្នាំ�ម្ពីុន ព្រះ�ះប្ដាន�នបនទូល់ព្រះប្ដាបស់ៅល្ងាកអាបរ់ាា ម្ពីថា៖ «ចូរិ ដឹូង ជា ព្រះប្ដាកដូ ថា �ូជិ ឯង 

នឹង ព្រះតុូវ សៅ� ជា អំំក ដូថ្ងៃទ្ធ សៅ� ព្រះសុុក ១ ខែដូល់ ម្ពីនិ ខែម្ពីន ជា ព្រះសុុក រិបស់ុ ផង �ួួន សៅហ៍ើយ ព្រះតុូវ ប�សៅរិ ើ �ួក ព្រះសុុក សៅន្មាះ ខែដូល់
សៅគ នឹង សុងកតុស់ុងកិន ឯង អំស់ុ រិវាង ៤០០ ឆំ្នាំ�» (សៅចាំទិ្ធយកថា ១៥៖១; សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុបិតិុា ១៧៖៨ 
និងកិចាការិ ១៣៖១៧ ផងខែដូរិ)។ ព្រះគបយ់ាា ងខែដូល់ព្រះ�ះប្ដាន�នបនទូល់ព្រះប្ដាបស់ៅល្ងាកអាបរ់ាា ម្ពី�ិតុជាសៅកើតុសៅ�ើង 
ដូូចជាព្រះទ្ធងប់្ដាន�នបនទូល់ខែម្ពីន។ សៅ�កំុងកណួឌ គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� សៅយើងប្ដានអានអំ��ីសៅរិឿងដូគ៏ួរិសៅអាយភ្ជាែ កស់ៅផើើល់ 
ម្ពីយួអំ��ីរិសៅបៀបខែដូល់ព្រះ�ះសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះ និងរិ �សៅដាះជិនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំល់សៅចញ់�ី�ួកសៅអំសីុុ�ទ (និកខម្ពីន� ១៥៖១៣; 
និកខម្ពីន� ១៤៖១៣)។ សៅរិឿងសៅនះគឺជារិូបស័ុ�ទម្ពីយួសុព្រះ�បស់ៅសុចកាីសៅម្ពីតាំា ខែដូល់ព្រះ�ះប្ដានបង្ហាា ញ់សៅយើងតាំម្ពីរិយៈ 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវ។ សៅ�កំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៩ ព្រះ�ះចងស់ៅអាយរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងន់ឹកចាំ�អំ��ីការិខែដូល់ព្រះទ្ធង ់
ប្ដានសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះ�ួកសៅគ។ ព្រះ�ះកច៏ងស់ៅអាយ�ួកសៅគនឹកចាំ�អំ��ីការិខែដូល់�ួកសៅគធួ្លាបជ់ាអំំកដូថ្ងៃទ្ធសៅ�ព្រះសុុកសៅគផង
ខែដូរិ។ 

 សៅយើងអាចនិយាយម្ពីា�ងសៅទ្ធៀតុថា ព្រះ�ះចងស់ៅអាយរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងន់ឹកចាំ�អំ��ីការិខែដូល់�ួកសៅអំសីុុ�ទ 
ប្ដានសៅ�ីើច�សៅពា្ឈះ�ួកសៅគ។ �ួកសៅអំសីុុ�ទខួា�ងជាងជិនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំល់។ �ួកសៅគខែតុងខែតុល់�សៅអំៀង។ �ួកសៅគខែតុងខែតុ 
សៅព្រះបើក�ួ�ងរិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�ីើប្ដាបរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះ។ សៅនះគឺជាម្ពីូល់សៅហ៍តុុខែដូល់ព្រះ�ះចងស់ៅអាយរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់
នឹកចាំ�អំ��ីអារិម្ពីាណ៍ួខែដូល់�ួកសៅគ�ន សៅ�សៅ�ល់ខែដូល់�ួកសៅគសៅ�ជាទាំសុករិ។ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះប្ដានសៅព្រះជិើសុសៅរិ ើសុ 
សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់សៅអាយសៅ�ីើជារាស្ត្រសុាដូ�៏ិសៅសុសុ និងជានគរិថ្ងៃនសៅម្ពីដឹូកន្មា�រិបស់ុព្រះ�ះ (និកខម្ពីន� ១៩៖៦)។ 
ដូូសៅចំះ ព្រះ�ះប្ដានខែញ់ករាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅចញ់�ីសាសុនដ៍ូថ្ងៃទ្ធ។  បាុខែនា សៅនះគឺជាកខែនួងខែដូល់ការិខែញ់កព្រះតុូវប្ដាន
បញ្ញាប។់ ជាការិ�ិតុណាស់ុ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់�នល់កខណួៈ�ុសុគំ្នាជាសៅព្រះចើន�ីសាសុនដ៍ូថ្ងៃទ្ធ។ បាុខែនា ព្រះ�ះ 
រិ ��ឹងចងស់ៅអាយរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងយុ់តុាិ�ម្ពី ៌និងសុបិុរិសុច�សៅពា្ឈះអំំកដូថ្ងៃទ្ធ �ណួៈខែដូល់�ួកសៅគចងស់ៅអាយព្រះ�ះគង ់
សៅ�ជាម្ពីយួនឹង�ួកសៅគ។

  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិ�ា ថាយ ៧៖១២។ សៅតុើ�គម្ពីីរីិសៅនះបង្ហាា ញ់សៅយើងថា ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុចងស់ៅអាយជិនជាតុិសូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិ�ា ថាយ ៧៖១២។ សៅតុើ�គម្ពីីរីិសៅនះបង្ហាា ញ់សៅយើងថា ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុចងស់ៅអាយជិនជាតុ ិ 
អំុីព្រះសាខែអំល់យុតុាិ�ម្ពី ៌និងសុបិុរិសុច�សៅពា្ឈះម្ពីនុសុសដូថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុតាំម្ពីរិសៅបៀបណា?អំុីព្រះសាខែអំល់យុតុាិ�ម្ពី ៌និងសុបិុរិសុច�សៅពា្ឈះម្ពីនុសុសដូថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុតាំម្ពីរិសៅបៀបណា?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ម្ពីនុសុសសៅ�កំុងសុម្ពីយ័គម្ពីីរីិចាំស់ុម្ពីនិល់ើច�សៅពា្ឈះអំំកដូថ្ងៃទ្ធខែដូល់ម្ពីនិខែម្ពីនជាកុល់សុម្ពី័ីនធ ព្រះបសៅទ្ធសុ ឬ 

សាសុន្មារិបស់ុ�ួកសៅគសៅន្មាះសៅទ្ធ។ សៅតុើម្ពីនុសុសសៅ�កំុងសុម្ពីយ័សៅន្មាះចាំតុទុ់្ធក និងព្រះបព្រះ�ឹតុាច�សៅពា្ឈះអំំកដូថ្ងៃទ្ធសៅ�កំុង 
ព្រះសុុកយាា ងដូូចសៅម្ពីាច? �ួកសៅគប្ដានចាំតុទុ់្ធកអំំកទាំ�ងសៅន្មាះជាសុតុី �នសៅ�ល់�ួះសៅល់ើសុជាងសុតុីសៅ�សៅទ្ធៀតុ។ 

 ព្រះ�ះម្ពីនិចងស់ៅអាយសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់សៅ�ីើតាំម្ពីវ�ិីសៅនះសៅន្មាះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះចងស់ៅអាយសាសុនអ៍ំុីព្រះសា-
ខែអំល់បង្ហាា ញ់សាសុនដ៍ូថ្ងៃទ្ធខែដូល់ជុិ�វញិ់�ួកសៅគនូវវ�ិីដូល៏់ើប�ផុតុម្ពីយួកំុងការិរិស់ុសៅ�។ ព្រះ�ះ�នខែផនការិសៅអាយ 
វ�ិីដូល៏់ើប�ផុតុថ្ងៃនជីិវតិុកួាយសៅ�ជាសុារិបន្មាទ ល់់ដូ�៏នអំ�ណាចម្ពីយួដូល់់សាសុនដ៍ូថ្ងៃទ្ធអំ��ីព្រះ�ះ និងសៅសុចកាីជិ�សៅនឿ 
រិបស់ុ�ួកសៅគ។ 

  



37ថ្ងៃ�ា�ុ�   ២៧ តុុល្ងា

ព្រះតុូវខែតុយុតុាិ�ម្ពីជ៌ានិចាព្រះតុូវខែតុយុតុាិ�ម្ពីជ៌ានិចា  
  
 ព្រះ�ះចងស់ៅអាយសៅយើងបង្ហាា ញ់ម្ពីនុសុសព្រះគបគំ់្នាអំ��ីសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅតុើសៅយើងអាច 
សៅ�ីើដូូសៅចំះប្ដានសៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅល្ងាកបាុល់ប្ដានបកព្រះសាយថា៖ «កូន សៅ� សៅអំើយ �ែុ � ល់�ប្ដាក កំុង ចិតុា ជា 
�នស់ៅ�ក សៅដាយ សៅព្រះពា្ឈះ អំំក រាល់់ គំ្នា ម្ពីាង សៅទ្ធៀតុ ទាំល់់ ខែតុ ព្រះ�ះព្រះគីសុទ ប្ដានម្ពី ក �ន រិូប រាង កំុង អំំក រាល់់ គំ្នា សៅ�ើង»  
(កាឡាទ្ធី ៤៖១៩)។ ម្ពីុនអំ�សៅ�ើប្ដាប សៅយើងប្ដានបង្ហាា ញ់ព្រះ�ះសៅយសូូុវ និងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះទ្ធងថ់ា៖ 
«ព្រះទ្ធង ់ក ៏បសៅងកើតុ ម្ពីនុសុស ឲ្យយ ដូូច រិូប អំងគ ព្រះទ្ធង ់ គឺ ប្ដាន បសៅងកើតុ សៅគ ឲ្យយ ច� នឹង រិូប អំងគ ព្រះទ្ធង ់សៅន្មាះ ឯង» (សៅល្ងាកុបិតុាិ 
១៖២៧)។ សៅព្រះកាយម្ពីក អំ�សៅ�ើប្ដាបប្ដានប�ផួ្ទាំញ់ទ្ធ�ន្មាកទ់្ធ�នងរិបស់ុសៅយើងច�សៅពា្ឈះព្រះ�ះ។ សៅនះគឺជាម្ពីូល់សៅហ៍តុុ 
ខែដូល់ព្រះ�ះតាំ�ងសៅសុចកាីសុញ្ញាញ រិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសសៅល្ងាក។ សៅសុចកាីសុញ្ញាញ រិបស់ុព្រះទ្ធងអ់ាចសៅ�ីើ
សៅអាយរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងកួ់ាយសៅ�ជាឧទាំហ៍រិណ៍ួថ្ងៃនសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីាងសៅទ្ធៀតុប្ដាន។ សៅល្ងាក 
ម្ពីាូសៅសុ ប្ដានបកព្រះសាយអំ��ីរិសៅបៀបខែដូល់សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់ជិ�រិុញ់សៅអាយម្ពីនុសុសព្រះបព្រះ�ឹតុា។ សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់ 
សៅ�ីើ សៅអាយសៅយើង�នយុតុាិ�ម្ពី។៌ សៅនះគឺជាម្ពីូល់សៅហ៍តុុខែដូល់សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដាន�នព្រះបសាសុនថ៍ា ព្រះ�ះបាូរិ 
ព្រះ�ះគុណួរិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ិ�នួសុសៅអាយព្រះប្ដាក។់ ដូូសៅចំះ សៅយើងគួរិខែតុសៅ�ីើសៅអាយដូូចជាព្រះ�ះ។ 
 សៅតុើសារិខែតុម្ពីយួសៅ�កំុង�នីម្ពីយួៗខាងសៅព្រះកាម្ពីគឺជាអំីី?សៅតុើសារិខែតុម្ពីយួសៅ�កំុង�នីម្ពីយួៗខាងសៅព្រះកាម្ពីគឺជាអំីី?
សៅចាំទ្ធិយកថា ១៖១៦  សៅចាំទ្ធិយកថា ១៖១៦  ____________________________________________________________________________________________________

សៅចាំទ្ធិយកថា ១៦៖១៩ សៅចាំទ្ធិយកថា ១៦៖១៩ __________________________________________________________________________________________________
  
សៅចាំទ្ធិយកថា ២៤៖១៧  សៅចាំទ្ធិយកថា ២៤៖១៧  ________________________________________________________________________________________________

សៅចាំទ្ធិយកថា ២៧៖១៩  សៅចាំទ្ធិយកថា ២៧៖១៩  ________________________________________________________________________________________________
 សៅយើងប្ដានដឹូងសៅរិឿងអំ��ី�ួកសៅ�ព្រះកម្ពីខែដូល់អំយុតុាិ�ម្ពីច៌�សៅពា្ឈះអំំក�ីះខាតុ និងអំំកព្រះកីព្រះកទាំ�ង
អំស់ុគំ្នា។ សៅយើងប្ដានសៅ�ើញ់ថា ម្ពីនុសុសខែដូល់�នព្រះប្ដាក ់អំ�ណាច និងអាង�ំងខែតុងខែតុសៅគចផុតុ�ីការិជិ�នុ�
ជិ�រិះ។ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុប្ដាន�នបនទូល់ថា រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងព់្រះតុូវខែតុអំនុញ្ញាញ តុសៅអាយសៅសុចកាីអាព្រះកកស់ៅកើតុ�ន 
សៅ�កំុងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់។ ជិនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំល់ព្រះតុូវខែតុ�នភ្ជា�យុតុាិ�ម្ពីស៌ៅ�កំុងការិសុសៅព្រះម្ពីចចិតុា 
រិបស់ុ�ួកសៅគ។ ម្ពីនុសុសព្រះគបគំ់្នាសៅ�កំុងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់គួរិខែតុសុសៅព្រះម្ពីចចិតុាសៅដាយយុតុាិ�ម្ពីស៌ៅ�កំុង
កខែនួងជិ�នុ�ជិ�រិះ។ 
 ព្រះ�ះកច៏ងស់ៅអាយរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង�់នភ្ជា�យុតុាិ�ម្ពីស៌ុព្រះ�បស់ៅហ៍តុុផល់ម្ពីយួសៅទ្ធៀតុផងខែដូរិ។ 
កាល់ណាសៅយើងបង្ហាា ញ់ភ្ជា�យុតុាិ�ម្ពី ៌អំំកដូថ្ងៃទ្ធនឹងសៅម្ពីើល់សៅ�ើញ់ព្រះ�ះ និងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ 
ព្រះ�ះ�នបនទូល់ព្រះប្ដាបរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងថ់ា «ព្រះតុូវ ឲ្យយ ឯង រាល់់ គំ្នា ប្ដាន បរិសុិុទ្ធធ ដូិតិុ អំញ់ សៅនះ ខែដូល់ ជា ព្រះ�ះសៅយហូ៍វាា  
ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង រាល់់ គំ្នា អំញ់ បរិសុិុទ្ធធ» (សៅចាំទ្ធិយកថា ១៩៖២)។ ជិនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំល់ប្ដានដឹូងថា ព្រះ�ះជា 
អំំកណា។ �ួកសៅគកប៏្ដានដូឹងអំ��ីរិសៅបៀបថីាយបងគ�ព្រះ�ះ និងព្រះបម្ពីូល់ដូងី្ហាយថីាយដូល់់ព្រះ�ះសៅអាយប្ដានព្រះតឹុម្ពីព្រះតុូវ 
ផងខែដូរិ។ បាុខែនា សៅតុើច�សៅណួះដឹូងសៅនះ�នព្រះបសៅយាជិនអ៍ំីីសៅ�ដូល់់សៅគ ព្រះបសិុនសៅបើសៅគគ្នាា នភ្ជា�យុតុាិ�ម្ពីច៌�សៅពា្ឈះ 
អំំកព្រះកីព្រះកសៅន្មាះ?
  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅអំម្ពីាុសុ ២៖៦; សៅអំម្ពីាុសុ ៤៖១; សៅអំម្ពីាុសុ ៥៖១១; សៅអំសាយ ៣៖១៤, ១៥;សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅអំម្ពីាុសុ ២៖៦; សៅអំម្ពីាុសុ ៤៖១; សៅអំម្ពីាុសុ ៥៖១១; សៅអំសាយ ៣៖១៤, ១៥;  
សៅអំសាយ ១០៖១, ២ និង សៅយសៅរិ� ២៖៣៤។ សៅតុើ�គម្ពីីរីិទាំ�ងសៅនះដាស់ុសៅតុឿនអំីី�ួះដូល់់ព្រះបជាជិនអំុីព្រះសា-សៅអំសាយ ១០៖១, ២ និង សៅយសៅរិ� ២៖៣៤។ សៅតុើ�គម្ពីីរីិទាំ�ងសៅនះដាស់ុសៅតុឿនអំីី�ួះដូល់់ព្រះបជាជិនអំុីព្រះសា-
ខែអំល់អំ��ីការិខែដូល់ម្ពីនិសៅ�ីើប្ដាបម្ពីនុសុសទ្ធនស់ៅ�ាយ និងគ្នាា នទី្ធ�ឹង? សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះគួរិខែតុសៅ�ីើសៅអាយសៅយើងខែអំល់អំ��ីការិខែដូល់ម្ពីនិសៅ�ីើប្ដាបម្ពីនុសុសទ្ធនស់ៅ�ាយ និងគ្នាា នទី្ធ�ឹង? សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះគួរិខែតុសៅ�ីើសៅអាយសៅយើង
រិស់ុសៅ�សុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះយាា ងដូូចសៅម្ពីាច?រិស់ុសៅ�សុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះយាា ងដូូចសៅម្ពីាច?
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 សាសុន្មាខែដូល់ព្រះ�ះទ្ធទ្ធួល់សាគ ល់់   សាសុន្មាខែដូល់ព្រះ�ះទ្ធទ្ធួល់សាគ ល់់  

 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ២៤៖១០-១៥។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញ់កិួនចាបស់ុ�ខានអ់ំីី�ួះដូល់់ សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ២៤៖១០-១៥។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញ់កិួនចាបស់ុ�ខានអ់ំីី�ួះដូល់់ 
សៅយើង អំ��ីរិសៅបៀបខែដូល់សៅយើងគួរិខែតុ�នភ្ជា�សុបិុរិសុសៅ�កានអ់ំំកដូថ្ងៃទ្ធខែដូល់សុែិតុសៅ�សៅព្រះកាម្ពីការិព្រះគបព់្រះគងរិបស់ុសៅយើង អំ��ីរិសៅបៀបខែដូល់សៅយើងគួរិខែតុ�នភ្ជា�សុបិុរិសុសៅ�កានអ់ំំកដូថ្ងៃទ្ធខែដូល់សុែិតុសៅ�សៅព្រះកាម្ពីការិព្រះគបព់្រះគងរិបស់ុ  
សៅយើង?សៅយើង?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 �ទាំ�ងសៅនះប្ដានបង្ហាា ញ់សៅយើងជា�ាីម្ពីាងសៅទ្ធៀតុថា ព្រះ�ះចងស់ៅអាយសៅយើងព្រះបព្រះ�ឹតុាសៅដាយសុបិុរិសុច�សៅពា្ឈះ 
អំំកដូថ្ងៃទ្ធ។ ចុះព្រះបសិុនសៅបើអំំកណា�ំកជ់ិ�ពា្ឈកស់ៅល្ងាកអំំកអំីីម្ពីយួវញិ់សៅន្មាះ? ព្រះ�ះចងស់ៅអាយសៅល្ងាកអំំកបង្ហាា ញ់ការិ 
សៅអាយតុថ្ងៃម្ពីួច�សៅពា្ឈះបុគគល់�ំកស់ៅនះ។ សូុម្ពីកុ�សៅអាយទ្ធម្ពីួុះចូល់សៅ�ផទះរិបស់ុគ្នាតុ ់សៅហ៍ើយបងខ�សៅអាយគ្នាតុស់ុងអំីីខែដូល់
គ្នាតុជ់ិ�ពា្ឈកម់្ពីកវញិ់សៅន្មាះសៅ�ើយ។  សូុម្ពីរិងច់ាំ�ខាងម្ពីុ�ផទះ សៅហ៍ើយអំនុញ្ញាញ តុសៅអាយគ្នាតុស់ៅចញ់ម្ពីកសុងអំីីខែដូល់
គ្នាតុជ់ិ�ពា្ឈកដ់ូល់់សៅល្ងាកអំំកតាំម្ពីសុព្រះម្ពីួល់។ �គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ២៤៖១២, ១៣ កប៏្ដានបង្ហាា ញ់ថា សៅល្ងាក
អំំកគួរិខែតុព្រះបព្រះ�ឹតុាសៅដាយសុបិុរិសុច�សៅពា្ឈះអំំកព្រះកីព្រះកខែដូល់ប្ដានជិ�ពា្ឈកស់ៅល្ងាកអំំកនូវអំីីម្ពីយួផងខែដូរិ។ ចុះព្រះបសិុនសៅបើ 
គ្នាតុប់ញ្ញាា �អាវ��រិបស់ុគ្នាតុទុ់្ធកជាសៅសុចកាីសុន�ខែដូល់គ្នាតុថ់ា នឹងសុងវញិ់នូវអំីីខែដូល់ប្ដានជិ�ពា្ឈកវ់ញិ់សៅន្មាះ? សៅល្ងាក 
អំំកអាចយកអាវ��រិបស់ុគ្នាតុប់្ដាន។ បាុខែនា សៅល្ងាកអំំកព្រះតុូវខែតុរិកាអាវ��រិបស់ុគ្នាតុទុ់្ធកម្ពីយួយប។់ រិចួសៅអាយ 
សៅ�គ្នាតុវ់ញិ់ សៅដូើម្ពីិសីៅអាយគ្នាតុអ់ាចហុូ៍ម្ពី�ួួនសៅអាយប្ដានកកស់ៅ�ា ។ �ដូថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុសៅ�កំុងជិ��ូកសៅនះបង្ហាា ញ់សៅយើង
ថា សៅយើងព្រះតុូវខែតុព្រះបព្រះ�ឹតុាសុបិុរិសុច�សៅពា្ឈះអំំកព្រះកីព្រះកខែដូល់សៅ�ីើការិសៅអាយសៅយើង។ កុ�សៅអាយសៅ�ីើប្ដាបអំំកព្រះកីព្រះកតាំម្ពី 
រិសៅបៀបណាម្ពីយួសៅ�ើយ។ ដូិតិុសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅនព្រះតុរិបស់ុព្រះ�ះ ការិសៅ�ីើប្ដាបអំំកព្រះកីព្រះកគឺជាអំ�សៅ�ើប្ដាបដូអ៏ាព្រះកកជ់ា 
ទ្ធីប�ផុតុ។ ជា�ាីម្ពីាងសៅទ្ធៀតុ ព្រះ�ះចងស់ៅអាយសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់សៅ�ីើជាសុារិបន្មាទ ល់់រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះទ្ធងច់ងស់ៅអាយ
សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់បង្ហាា ញ់សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះទ្ធងដ់ូល់់ម្ពីនុសុសសៅ�សៅល់ើខែផនដីូខែដូល់ថីាយបងគ��ួកព្រះ�ះ
ខែកួងកួាយ ព្រះបព្រះ�ឹតុាសៅសុចកាីអាព្រះកក ់និងអំ�សៅ�ើប្ដាប។ បាុខែនា សៅតុើសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់អាចបង្ហាា ញ់សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់ 
រិបស់ុព្រះ�ះយាា ងដូូចសៅម្ពីាចសៅ� ព្រះបសិុនសៅបើ�ួកសៅគម្ពីនិព្រះបព្រះ�ឹតុាសៅដាយសុបិុរិសុច�សៅពា្ឈះម្ពីនុសុសខែដូល់អំំកដូថ្ងៃទ្ធម្ពីនិ
សៅអាយតុថ្ងៃម្ពីួសៅន្មាះ?
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិយាា កុប ១៖២៧-២៖១១។  សៅតុើសៅល្ងាកយាា កុបក��ុងខែតុ�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីអំីីសៅ� សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិយាា កុប ១៖២៧-២៖១១។  សៅតុើសៅល្ងាកយាា កុបក��ុងខែតុ�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីអំីីសៅ� 
ព្រះតុងស់ៅនះ?  សៅតុើពា្ឈកយរិបស់ុគ្នាតុប់ង្ហាា ញ់អំ��ីសៅរិឿងខែតុម្ពីយួខែដូល់ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុប្ដាន�នបនទូល់ព្រះប្ដាបរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង់ព្រះតុងស់ៅនះ?  សៅតុើពា្ឈកយរិបស់ុគ្នាតុប់ង្ហាា ញ់អំ��ីសៅរិឿងខែតុម្ពីយួខែដូល់ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុប្ដាន�នបនទូល់ព្រះប្ដាបរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់ 
សៅ�កំុងបទ្ធគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ២៤ សៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅតុើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញ់ថា សៅល្ងាកយាា កុប�នព្រះបសាសុន៍សៅ�កំុងបទ្ធគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ២៤ សៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅតុើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញ់ថា សៅល្ងាកយាា កុប�នព្រះបសាសុន ៍ 
អំ��ីព្រះកឹតុយវនិយ័ទាំ�ង១០ព្រះបការិ �ណួៈសៅ�ល់ខែដូល់គ្នាតុ�់នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីរិសៅបៀបម្ពីនុសុសសៅ�ីើប្ដាបអំំកព្រះកីព្រះកអំ��ីព្រះកឹតុយវនិយ័ទាំ�ង១០ព្រះបការិ �ណួៈសៅ�ល់ខែដូល់គ្នាតុ�់នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីរិសៅបៀបម្ពីនុសុសសៅ�ីើប្ដាបអំំកព្រះកីព្រះក
ខែដូរិឬសៅទ្ធ? សៅតុើសៅល្ងាកអំំកគិតុថា សៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅល្ងាកយាា កុបភ្ជាា បនូ់វសៅគ្នាល់គ�និតុទាំ�ង�ីរិសៅនះជាម្ពីយួគំ្នា?ខែដូរិឬសៅទ្ធ? សៅតុើសៅល្ងាកអំំកគិតុថា សៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅល្ងាកយាា កុបភ្ជាា បនូ់វសៅគ្នាល់គ�និតុទាំ�ង�ីរិសៅនះជាម្ពីយួគំ្នា?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ជាការិ�ិតុណាស់ុ ព្រះកឹតុយវនិយ័ទាំ�ង១០ព្រះបការិ�ុ�ប្ដានខែចងសៅអាយចាស់ុអំ��ីអំំក�ន និងអំំកព្រះកីព្រះក 
សៅន្មាះសៅទ្ធ។ បាុខែនា សៅល្ងាកយាា កុបចងស់ៅអាយសៅយើងសៅម្ពីើល់សៅ�ើញ់ថា  កាល់ណាសៅយើងសៅ�ីើប្ដាបអំំកព្រះកីព្រះក ឬអំំកខែដូល់ 
�ីះខាតុ សៅន្មាះ�ននយ័ថា សៅយើងប្ដានប�ពា្ឈនសៅល់ើព្រះកឹតុយវនិយ័សៅហ៍ើយ។ កាល់ណាសៅយើងព្រះបព្រះ�ឹតុាតាំម្ពីវ�ិីដូអ៏ាព្រះកក ់
សៅនះ សៅន្មាះសៅយើងម្ពីនិអាចរិកាព្រះកឹតុយវនិយ័ប្ដានសៅ�ើយ។ សៅសុចកាីជិ�សៅនឿរិបស់ុសៅយើងនឹងកួាយជាឥតុព្រះបសៅយាជិន ៍
ទ្ធសៅទ្ធ ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងសៅ�ីើប្ដាបអំំកណា�ំក។់  ដូូសៅចំះ សៅល្ងាកអំំកព្រះតុូវខែតុព្រះសុឡាញ់់អំំកជិិតុខាងរិបស់ុសៅល្ងាកអំំក។ 
សៅ�ល់សៅន្មាះ សៅល្ងាកអំំកនឹងអាចបង្ហាា ញ់អំំកដូថ្ងៃទ្ធនូវអំតុែនយ័ដូ�៏ិតុថ្ងៃនព្រះកឹតុយវនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ។ ឥ�ូវសៅនះ សៅសុចកា ី
ព្រះសុឡាញ់់សៅនះគឺជាសៅសុចកាី�ិតុបចាុបិនំ ដូូចជាសៅ�កំុងសុម្ពីយ័រិបស់ុសៅល្ងាកយាា កុប និងសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុផងខែដូរិ។ 
ដូូចខែដូល់សៅយើងប្ដានសៅ�ើញ់រិចួម្ពីកសៅហ៍ើយថា សៅសុចកាី�ិតុបចាុបិនំគឺជាសៅសុចកាី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែដូល់ម្ពីនុសុសព្រះតុូវ
ការិជាទ្ធីប�ផុតុសុព្រះ�បស់ុម្ពីយ័រិបស់ុ�ួកសៅគ។
  កំុងន្មាម្ពីជាសៅសុសៅវនសៅដូយអាតុស់ៅវនទី្ធសុទ សៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅយើងម្ពីនិព្រះតុូវសៅ�ីើប្ដាបអំំកព្រះកីព្រះក និងអំំក�ីះកំុងន្មាម្ពីជាសៅសុសៅវនសៅដូយអាតុស់ៅវនទី្ធសុទ សៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅយើងម្ពីនិព្រះតុូវសៅ�ីើប្ដាបអំំកព្រះកីព្រះក និងអំំក�ីះ  
ខាតុ? សៅតុើសៅល្ងាកយាា កុបជិួយសៅអាយសៅយើងសៅម្ពីើល់សៅ�ើញ់ថា ការិជិួយអំំកព្រះកីព្រះក និងអំំក�ីះខាតុរិបស់ុសៅយើងគឺជាខាតុ? សៅតុើសៅល្ងាកយាា កុបជិួយសៅអាយសៅយើងសៅម្ពីើល់សៅ�ើញ់ថា ការិជិួយអំំកព្រះកីព្រះក និងអំំក�ីះខាតុរិបស់ុសៅយើងគឺជា  
ខែផំកម្ពីយួថ្ងៃនការិសៅគ្នារិ�តាំម្ពីព្រះកឹតុយវនិយ័សៅដាយរិសៅបៀបណា?ខែផំកម្ពីយួថ្ងៃនការិសៅគ្នារិ�តាំម្ពីព្រះកឹតុយវនិយ័សៅដាយរិសៅបៀបណា?
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ការិសិុកាបខែនែម្ពី៖ការិសិុកាបខែនែម្ពី៖ កំុងអំ��ុងថ្ងៃនសុម្ពីយ័ដូរ៏ិុងសៅរិឿង រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះ�ុ�ប្ដានព្រះបព្រះ�ឹតុាសៅដាយសុបិុរិសុ ឬយុតុាិ�ម្ពី ៌
ច�សៅពា្ឈះអំំព្រះកីព្រះក និងអំំកខែដូល់ព្រះតុូវការិជិ�នួយសៅន្មាះសៅទ្ធ។ 
 ព្រះ�ះប្ដានដាស់ុសៅតុឿនរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងថ់ា  ព្រះទ្ធងន់ឹងដាកស់ៅទាំសុ�ួកសៅគសៅដាយសារិខែតុ�ួកសៅគម្ពីនិប្ដាន 
បង្ហាា ញ់សៅសុចកាីសៅម្ពីតាំា ដូល់់អំំកព្រះកីព្រះក សៅដាយព្រះទ្ធង�់នបនទូល់ថា៖ «ដូូសៅចំះ សៅដាយ សៅព្រះពា្ឈះ ឯង រាល់់ គំ្នា ខែតុង ញាំ�ញី់ 
�ួក ព្រះកីព្រះក សៅហ៍ើយ រិបឹ យក ព្រះសុូវ �ី សៅគ ប្ដាន ជា ឯង រាល់់ គំ្នា នឹង សុង ់ផទះ សៅដាយ �ា ដាប ់ខែតុ ម្ពីនិ ប្ដាន អាព្រះស័ុយ សៅ� កំុង 
ផទះ សៅន្មាះ សៅទ្ធ ឯង រាល់់ គំ្នា នឹង ដា� ច�ការិ ទ្ធ�ពា្ឈ�ងប្ដាយជូិរិ ដូ ៏គ្នាប ់ចិតុា ខែតុ ម្ពីនិ ប្ដាន ផឹក ព្រះសា ទ្ធ�ពា្ឈ�ងប្ដាយជូិរិ �ី សៅន្មាះ សៅ�ើយ 
ដូិតិុ អំញ់ ដឹូង សៅហ៍ើយ ថា អំ�សៅ�ើ រិ �ល់ង រិបស់ុ ឯង រាល់់ គំ្នា �ន សុនធឹក ណាស់ុ សៅហ៍ើយ អំ�សៅ�ើ ប្ដាប រិបស់ុ ឯង រាល់់ គំ្នា �ន 
សុនធឹក ណាស់ុ  សៅហ៍ើយ អំ�សៅ�ើ ប្ដាប រិបស់ុ ឯង រាល់់ គំ្នា ក ៏�ន ទ្ធ�ងន ់សៅ�ក ផង  គឺ ឯង រាល់់ គំ្នា សៅហ៍ើយ  ជា �ួក អំំកខែដូល់ 
សៅបៀតុសៅបៀន ម្ពីនុសុស សុុចរិតិុ សៅហ៍ើយ សីុុ សុ�ណូួក ព្រះ�ម្ពី ទាំ�ង បខែងីរិ ម្ពីនុសុស ក�សុតុ ់ទុ្ធគត៌ុ ម្ពីនិ ឲ្យយ ប្ដាន សុ�សៅរិច តាំម្ពី
អំ�ណាច ចាប»់ (សៅអំម្ពីាុសុ ៥៖១១, ១២)។ ព្រះ�ះកប៏្ដានទ្ធតុសៅ�ើញ់ព្រះគបទ់ាំ�ងសៅសុចកាីអាព្រះកកខ់ែដូល់រាស្ត្រសុារិបស់ុ
ព្រះទ្ធងប់្ដានសៅ�ីើច�សៅពា្ឈះអំំកព្រះកីព្រះកផងខែដូរិ។ ព្រះ�ះប្ដានទ្ធតុសៅ�ើញ់ សៅ�សៅ�ល់ខែដូល់រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅកងព្រះបវញ័្ញា �ី 
អំំកព្រះកីព្រះកផងខែដូរិ សៅដាយព្រះទ្ធង�់នបនទូល់ថា៖ «ព្រះ�ះសៅយហូ៍វាា  ព្រះទ្ធង ់នឹង សៅកើតុ �ន កាី នឹង �ួក ចាំស់ុទុ្ធ� ថ្ងៃន រាស្ត្រសុា ព្រះទ្ធង ់
សៅហ៍ើយ នឹង �ួក សៅ��ីយ ថា គឺ ឯង រាល់់ គំ្នា សៅហ៍ើយ ខែដូល់ ប្ដាន សីុុ បងាិន ច�ការិ ទ្ធ�ពា្ឈ�ងប្ដាយជូិរិ ឯ រិបឹប ខែដូល់ រិបឹ 
ជាន ់យក �ី �ួក អំំក ទាំល់់ ព្រះក សៅន្មាះ សុុទ្ធធ ខែតុ សៅ� កំុង ផទះ ឯង ទាំ�ង អំស់ុ» (សៅអំសាយ ៣៖១៤)។ 

សុ�ណួួរិ�ិភ្ជាកាសុ�ណួួរិ�ិភ្ជាកា
១. សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ព្រះតុូវចងចាំ�ថា  �ួកសៅគកជ៏ាអំំកដូថ្ងៃទ្ធសៅ�កំុងព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទផងខែដូរិ។ ព្រះ�ះចងស់ៅអាយរាស្ត្រសុា១. សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ព្រះតុូវចងចាំ�ថា  �ួកសៅគកជ៏ាអំំកដូថ្ងៃទ្ធសៅ�កំុងព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទផងខែដូរិ។ ព្រះ�ះចងស់ៅអាយរាស្ត្រសុា  
រិបស់ុព្រះទ្ធងព់្រះបព្រះ�ឹតុាសៅដាយសុបិុរិសុច�សៅពា្ឈះអំំកដូថ្ងៃទ្ធតាំម្ពីរិសៅបៀបខែដូល់�ួកសៅគព្រះប្ដាថំាចងស់ៅអាយ�ួកសៅអំសីុុ�ទព្រះបព្រះ�ឹតុារិបស់ុព្រះទ្ធងព់្រះបព្រះ�ឹតុាសៅដាយសុបិុរិសុច�សៅពា្ឈះអំំកដូថ្ងៃទ្ធតាំម្ពីរិសៅបៀបខែដូល់�ួកសៅគព្រះប្ដាថំាចងស់ៅអាយ�ួកសៅអំសីុុ�ទព្រះបព្រះ�ឹតុា  
សុបិុរិសុច�សៅពា្ឈះ�ួកសៅគដូូសៅចំាំះខែដូរិ។ ទ្ធនទឹម្ពីនឹងសៅនះ ព្រះ�ះសៅយសូូុវកច៏ងស់ៅអាយសៅយើងព្រះបព្រះ�ឹតុាសៅដាយសុបិុរិសុ សុបិុរិសុច�សៅពា្ឈះ�ួកសៅគដូូសៅចំាំះខែដូរិ។ ទ្ធនទឹម្ពីនឹងសៅនះ ព្រះ�ះសៅយសូូុវកច៏ងស់ៅអាយសៅយើងព្រះបព្រះ�ឹតុាសៅដាយសុបិុរិសុ 
ច�សៅពា្ឈះអំំកដូថ្ងៃទ្ធផងខែដូរិ។ សៅ�សៅ�ល់ខែដូល់សៅយើងសុម្ពីួងឹសៅម្ពីើល់សៅ�ឯសៅ�ើឆ្នាំក ង សៅន្មាះសៅយើងនឹងសៅ�ើញ់កិចាការិជា ច�សៅពា្ឈះអំំកដូថ្ងៃទ្ធផងខែដូរិ។ សៅ�សៅ�ល់ខែដូល់សៅយើងសុម្ពីួងឹសៅម្ពីើល់សៅ�ឯសៅ�ើឆ្នាំក ង សៅន្មាះសៅយើងនឹងសៅ�ើញ់កិចាការិជា 
សៅព្រះចើនខែដូល់ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានសៅ�ីើសុព្រះ�បស់ៅយើង។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅគ្នាល់គ�និតុសៅនះអាចជិួយសៅអាយសៅយើងសៅព្រះចើនខែដូល់ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានសៅ�ីើសុព្រះ�បស់ៅយើង។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅគ្នាល់គ�និតុសៅនះអាចជិួយសៅអាយសៅយើង  
ព្រះបព្រះ�ឹតុាសៅដាយសុបិុរិសុច�សៅពា្ឈះអំំកដូថ្ងៃទ្ធប្ដាន?ព្រះបព្រះ�ឹតុាសៅដាយសុបិុរិសុច�សៅពា្ឈះអំំកដូថ្ងៃទ្ធប្ដាន?
២. សៅយើងអាចថីាយបងគ�សៅ�ថ្ងៃ�ាដូព៏្រះតឹុម្ពីព្រះតូុវម្ពីយួ។ សៅយើងអាចយល់់នូវសៅសុចកាី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសុាីអំ��ីសៅសុចកាី២. សៅយើងអាចថីាយបងគ�សៅ�ថ្ងៃ�ាដូព៏្រះតឹុម្ពីព្រះតូុវម្ពីយួ។ សៅយើងអាចយល់់នូវសៅសុចកាី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសុាីអំ��ីសៅសុចកាី
សួាប ់សាែ ន�ុ�ព្រះ�លឹ់ង និងអំ�ណាចថ្ងៃនសុតុីសា�វ និងសុញ្ញាញ រិបស់ុវា។ បាុខែនា  សៅតុើច�សៅណួះដឹូងទាំ�ងសៅនះ�នសួាប ់សាែ ន�ុ�ព្រះ�លឹ់ង និងអំ�ណាចថ្ងៃនសុតុីសា�វ និងសុញ្ញាញ រិបស់ុវា។ បាុខែនា  សៅតុើច�សៅណួះដឹូងទាំ�ងសៅនះ�ន  
ព្រះបសៅយាជិនអ៍ំីីសៅ� ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងព្រះបព្រះ�ឹតុាអាព្រះកក ់និងម្ពីនិសៅអំើសៅ�ើច�សៅពា្ឈះអំំកដូថ្ងៃទ្ធ ឬកាតុក់ាីសៅដាយអំយុតុាិ�ម្ពី ៌ព្រះបសៅយាជិនអ៍ំីីសៅ� ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងព្រះបព្រះ�ឹតុាអាព្រះកក ់និងម្ពីនិសៅអំើសៅ�ើច�សៅពា្ឈះអំំកដូថ្ងៃទ្ធ ឬកាតុក់ាីសៅដាយអំយុតុាិ�ម្ពី ៌
សៅន្មាះ? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅយើងព្រះតុូវខែតុព្រះបុងព្រះបយត័ុំកុ�សៅអាយគិតុថា ការិយល់់ដូឹងអំ��ីសៅសុចកាី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ សៅន្មាះ? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅយើងព្រះតុូវខែតុព្រះបុងព្រះបយត័ុំកុ�សៅអាយគិតុថា ការិយល់់ដូឹងអំ��ីសៅសុចកាី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ 
រិបស់ុសៅយើងគឺជាអំីីទាំ�ងអំស់ុខែដូល់ព្រះ�ះសូុម្ពី�ីសៅយើងសៅន្មាះ? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាការិគិតុខែបបសៅនះគឺជាអំន្មាទ កម់្ពីយួរិបស់ុសៅយើងគឺជាអំីីទាំ�ងអំស់ុខែដូល់ព្រះ�ះសូុម្ពី�ីសៅយើងសៅន្មាះ? សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាការិគិតុខែបបសៅនះគឺជាអំន្មាទ កម់្ពីយួ  
សុព្រះ�បស់ៅយើងសៅ�វញិ់?សុព្រះ�បស់ៅយើងសៅ�វញិ់?



40

សារិខែដូល់ប្ដានទ្ធទ្ធួល់សារិខែដូល់ប្ដានទ្ធទ្ធួល់

 គីម្ពី ហុ៍ីសៅយសុូុន (Kim Hye-sun) គឺជាអំំកកានស់ាសុន្មាព្រះគីសុទសៅ�កំុងព្រះបសៅទ្ធសុកូសៅរិ ាខាងតុិូង។ 
ន្មាងប្ដានទ្ធទ្ធួល់សៅជិឿព្រះ�ះ និងចងដ់ូឹងបខែនែម្ពីអំ��ីព្រះ�ះបនទូល់រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ដូូសៅចំះ ន្មាងប្ដានចូល់រិមួ្ពីសិុកាព្រះ�ះគម្ពីីរីិ 
ជាម្ពីយួនឹងម្ពីតិុាភ្នំកាិរិបស់ុន្មាង បាុខែនា  ន្មាង�ុ�ប្ដានយល់់អំ��ីការិ�ិភ្ជាកាសៅន្មាះសៅទ្ធ។ ម្ពីនិយូរិបាុន្មាា ន ន្មាងប្ដាន 
�បស់ៅ�ចូល់រិមួ្ពី។ ន្មាងហុ៍ីសៅហ៍សុូុនខែតុងខែតុសៅបើកឡានផ្ទាំទ ល់់�ួួនជានិចា បាុខែនា ថ្ងៃ�ាម្ពីយួ ន្មាង�នអារិម្ពីាណ៍ួថា 
ចងជ់ិិះឡានព្រះកុង។ �ណួៈសៅ�ល់ខែដូល់ន្មាងក��ុងខែតុរិងច់ាំ�ឡានព្រះកុងសៅ�ម្ពីុ�ផទះរិបស់ុន្មាង សៅន្មាះន្មាងប្ដាន
ឮស្ត្រសុាី�ីរិន្មាកន់ិយាយគំ្នាសៅដាយកាីរិ �សៅភ្នំើប។ ស្ត្រសុាី�ំកខ់ែដូល់ក��ុងខែតុកានទូ់្ធរិស័ុ�ទរិបស់ុន្មាងប្ដាននិយាយថា 
«ខែណួ ឯងសៅម្ពីើល់សារិសៅនះសៅ�សៅម្ពីើល់! �នសៅគសៅផែើសារិម្ពីកសៅអាយ�ែុ �ជាសៅរិៀងរាល់់ថ្ងៃ�ា សៅហ៍ើយ�ែុ �ចូល់ចិតុាអានសារិ 
ទាំ�ងសៅនះណាស់ុ»។ ស្ត្រសុាី�ំកស់ៅទ្ធៀតុប្ដានសៅ�ួើយថា «ខែម្ពីនឬអីំ? សៅអាយ�ែុ �សូុម្ពីសៅម្ពីើល់បនាិច»។ ន្មាងហីុ៍សៅយសុូុន 
�នច�ណាបអ់ារិម្ពីាណ៍ួចងស់ៅម្ពីើល់ជាម្ពីយួស្ត្រសុាីទាំ�ង�ីរិន្មាកជ់ាខួា�ង។ ន្មាងប្ដានសួុរិថា «�ែុ �សូុម្ពីសៅម្ពីើល់ផងប្ដាន 
សៅទ្ធ?»។ ជា�ម្ពីាតាំ ន្មាងម្ពីនិនិយាយសុាីជាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសច�ខែ�កសៅន្មាះសៅទ្ធ បាុខែនា ម្ពីាងសៅនះ ន្មាងចងដ់ូឹងចង ់
សៅ�ើញ់។ ន្មាងប្ដានអានអំកសរិសៅ�កំុងទូ្ធរិស័ុ�ទថា  «សៅ�សៅល់ើផ្ទាំក រិកីសុគុះសាគ យ និងទ្ធងសៅ�ា ខែដូល់ក��ុងខែតុលូ់តុ 
ល្ងាស់ុ �នចាំរិកឹនូវពា្ឈកយថា ‘ព្រះ�ះគឺជាសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់់’។ បកាបកសដីូជ៏ាទ្ធីគ្នាបច់ិតុាប្ដានសៅ�ីើសៅអាយបរិ-ិ
យាកាសុសៅពា្ឈរិសៅ�ញ់សៅ�សៅដាយសុ�សៅនៀងសុបាយសៅ�ែ�វខាែ រិ។ បុប្ដាា ច�រិុះ�ណ៌ួដូព៏្រះសុស់ុព្រះតុកាល់ប្ដានរិ �សាយកួិន 
�ិសៅដារិ ប�សៅ�ញ់ល់�ហ៍អាកាសុ រិុកខជាតិុថ្ងៃនថ្ងៃព្រះ�សៅព្រះសាងខែដូល់�នសុួឹកសៅ�ៀវ�ាី ជាភ្នំស័ុាុតាំងយាា ងជាកច់ាស់ុ 
អំ��ីព្រះ�ះខែដូល់យកព្រះ�ះទ្ធយ័ទុ្ធកដាកខ់ែ�រិកាសៅយើង និងប�ណួងព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័រិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែដូល់ចងស់ៅអាយរាស្ត្រសុា 
រិបស់ុព្រះទ្ធង�់នសុុភ្នំម្ពីងគល់ សៅព្រះប�បប្ដានសៅ�នឹងព្រះ�ហ៍ាវ�ិរិ�ម្ពីរ៌ិបស់ុ�តាំបិតាំច�សៅពា្ឈះកូនដូូសៅចំាំះខែដូរិ»។ (ជិ��ន 
សៅ�កានព់្រះ�ះព្រះគីសុទ ទ្ធ��រ័ិទី្ធ៣)។ ន្មាងប្ដានគិតុសៅ�កំុងចិតុាថា គួរិសៅអាយអំសាា រិយណាស់ុ សៅនះគឺជាអំីខីែដូល់�ែុ � 
ព្រះតុូវការិ។ ន្មាងប្ដានសួុរិន្មា�អំ��ីរិសៅបៀបខែដូល់អាចទ្ធទ្ធួល់ប្ដាននូវសារិទាំ�ងសៅន្មាះ។ ស្ត្រសុាី�ំកខ់ែដូល់កានទូ់្ធរិស័ុ�ទ 
ប្ដានសុន�ថានឹងជិួយន្មាង។ ម្ពីនិយូរិបាុន្មាា ន ន្មាងចាំបស់ៅផាើម្ពីទ្ធទ្ធួល់ប្ដានសារិជាសៅរិៀងរាល់់ថ្ងៃ�ា សៅហ៍ើយន្មាងប្ដាន 
បង្ហាា ញ់នូវការិខែ�ួងអំ�ណួរិគុណួរិបស់ុន្មាងតាំម្ពីរិយៈការិសៅ�ួើយតុបសៅ�កានស់ារិនីម្ពីយួៗខែដូល់ន្មាងទ្ធទួ្ធល់ 
ប្ដាន។ រាល់់ថ្ងៃ�ាអាទិ្ធតុយ ន្មាងខែតុងខែតុសុរិសៅសុរិតុបសៅ�វញិ់ថា «សូុម្ពីសៅអាយ�នសុ�ណាងល់ើសៅ�កំុងថ្ងៃ�ាថ្ងៃនព្រះ�ះ
អំ�ា ស់ុ»។ សៅព្រះកាយម្ពីក សៅ�កំុងព្រះបអំបស់ុ�ណូួម្ពី�រិ�ត៌ុ�័នបខែនែម្ពីរិបស់ុន្មាង ន្មាងប្ដានទ្ធទ្ធួល់សៅសុៀវសៅ� ម្ពី� 
វវិាទ្ធ និងសៅសុៀវសៅ�ដូថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុសៅផែើម្ពីកកំុងព្រះបអំបស់ុ�បុព្រះតុរិបស់ុន្មាង។ ន្មាងប្ដាន�បផ់្ទាំើ កការិសៅផែើការិសីាគម្ពីន ៍
រិបស់ុន្មាង បាុខែនា ន្មាងសៅ�ខែតុបនាបង្ហាា ញ់នូវសៅសុចកាីអំ�ណួរិតុបសៅ�នឹងសារិ និងអានសៅសុៀវសៅ�ខែដូល់ន្មាងទ្ធទ្ធួល់ 
ប្ដានផងខែដូរិ។
 សារិទាំ�ងសៅន្មាះសៅផែើសៅចញ់�ីលី់ម្ពី ម្ពីយីាុងសុូុក (Lim Myung-Sook) ខែដូល់ជាអំំកជិ�នួយការិស្ត្រសុាី
អាតុស់ៅវនទី្ធសុទ សៅហ៍ើយកជ៏ាអំំកសៅផែើនូវសុព្រះម្ពីងម់្ពីតិុរិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំល់ួិន ជិីថ្ងៃវ ាតុស៍ៅ�កានម់្ពីនុសុសជិិតុ២៥០០ន្មាក ់
ជាសៅរិៀងរាល់់ថ្ងៃ�ា រិមួ្ពីទាំ�ងអំំកដឹូកន្មា��ីនិកាយដូថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុផងខែដូរិ។ ម្ពីយីាុងសុូុកក��ុងខែតុអំ�ិសាា នសូុម្ពីសៅអាយ
ន្មាងហុ៍ីសៅយសុូុន និងអំំកដូថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុខែដូល់ប្ដានអានសារិទាំ�ងសៅនះអាចចូល់សៅអាយកានខ់ែតុជិិតុជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ-
សៅយសូូុវ។ ន្មាងប្ដាននិយាយថា «�ែុ �ម្ពីនិដឹូងថា  �នម្ពីនុសុសបាុន្មាា នន្មាកស់ៅទ្ធខែដូល់ប្ដានអាននូវសារិទាំ�ងសៅនះ 
   សៅហ៍ើយ�ែុ �កម៏្ពីនិប្ដានដឹូងអំ��ីរិសៅបៀបខែដូល់សារិទាំ�ងសៅនះក��ុងខែតុសៅ�ីើសៅអាយ 
  ជិីវរិិតុរិបស់ុ�ួកសៅគ�ុសុខែបួក�ីម្ពីុនខែដូរិ ដូិតិុ�ែុ �ព្រះគ្នានខ់ែតុជាអំំកសាបសៅព្រះពា្ឈះ 
   បាុសៅណឹាះ បាុខែនា �ែុ �សៅជិឿថា ព្រះ�ះនឹងសៅ�ីើសៅអាយព្រះគ្នាប�ូ់ជិលូ់តុល្ងាស់ុសៅ�ើរិចួព្រះទ្ធង ់
   នឹងព្រះបម្ពីូល់ផល់ខែផួរិបស់ុវា»។

  សៅរិឿង�ួី  សៅរិឿង�ួី
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តើ�ើសាសន៍៍ឯណាដែ�លទទួលបាន៍ពរ�ូចជាសាសន៍៍អ៊ីី�ស្រាសាដែអ៊ីលតើ�ះ?

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៣០ ខែ�តុុល្ងា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៣០ ខែ�តុុល្ងា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖១, ២; ជនគណនា ២៥៖១-អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖១, ២; ជនគណនា ២៥៖១-
១៥; សៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖៥-៩; សៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖៣២-៣៥។១៥; សៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖៥-៩; សៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖៣២-៣៥។

�ចងចាំ�៖ «សៅហ៍ើយ សៅតុើ �ន សាសុន ៍ដ៏ ៏ធំ� ណា ម្ពីយួ ខែដ៏ល �ន ចាប ់និង បញ្ញញ តុិិ ដ៏ ៏ព្រះតឹុម្ពីព្រះតូុវ ឲ្យយ ដូ៏ច ជា ព្រះកឹតុយ�ចងចាំ�៖ «សៅហ៍ើយ សៅតុើ �ន សាសុន ៍ដ៏ ៏ធំ� ណា ម្ពីយួ ខែដ៏ល �ន ចាប ់និង បញ្ញញ តុិិ ដ៏ ៏ព្រះតឹុម្ពីព្រះតូុវ ឲ្យយ ដូ៏ច ជា ព្រះកឹតុយ
ព្រះ�ះវនិយ័ សៅនះ ខែដ៏ល អំញ ដាក ់សៅ� មុ្ពី� ឯង រាល់ គំ្នា សៅ� ថ្ងៃ�ា សៅនះ ដូ៏សៅចំះ» (សៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៨)។ព្រះ�ះវនិយ័ សៅនះ ខែដ៏ល អំញ ដាក ់សៅ� មុ្ពី� ឯង រាល់ គំ្នា សៅ� ថ្ងៃ�ា សៅនះ ដូ៏សៅចំះ» (សៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៨)។
 
 ដូ៏ចខែដ៏លសៅយើងប្ដានសៅ�ើញសៅហ៍ើយថា បទ្ធគមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ១-៣ បង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីព្រះបវតុិិសាស្ត្រសុ ិ
ថ្ងៃនសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំល។ សៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុប្ដានជួយសៅ�យ�ួកបណិាជននឹកចាំ�អំ��ីអំតីុតុកាលរិបស់ុ�ួកសៅគ
សុព្រះ�បស់ៅហ៍តុុផលដ៏�៏ិសៅសុសុម្ពីយួ។ សៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុចងស់ៅ�យ�ួកសៅគសៅម្ពីើលសៅ�ើញសៅសុចកិីសៅម្ពីតិ្តារិបស់ុព្រះ�ះត្តាម្ពី 
រិយៈបទ្ធ�ិសៅសាធំនរ៍ិបស់ុ�ួកសៅគ។ សៅ�កុំងជ��ូក៤ សៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុឈបប់សៅព្រះងៀន សៅហ៍ើយសៅផិើម្ពីអំធិំបាយជ�នួសុ 
វញិ។ សៅសុចកីិអំធិំបាយរិបស់ុគ្នាតុគ់ឺសុិីអំ��ីរិសៅបៀបខែដ៏លព្រះ�ះនឹងបនិរិកាសៅសុចកីិសុញ្ញាញ រិបស់ុព្រះទ្ធង ់សូុម្ពីីី
ខែតុបនាា ប�់ីសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំល�នសុភា�រិសៅញូរិថ្ងៃញូកស៏ៅដាយ។ 
 ជ��ូក៤ ប្ដានសៅផិើម្ពីសៅ�ើងជាម្ពីយួនឹងពាកយជាភាសាសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិថា «វ�ីថា (we’attah)»។ «វ�ីថា» 
ក�៏ចខែព្រះបថា «សៅហ៍ើយឥ�ូវសៅនះ» ឬ «ដូ៏សៅចំះ ឥ�ូវសៅនះ»។ �ួកបណិាជនប្ដានសិាបស់ៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុព្រះបកាសុ 
ព្រះប្ដាបអ់ំ��ីអំីីព្រះគបយូ់៉ាងខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានសៅធីំើសុព្រះ�ប�់ួកសៅគកាល�ីអំតីុតុកាលរិចួរាល់សៅហ៍ើយ។ «ដូ៏សៅចំះ ឥ�ូវ 
សៅនះ» �ួកសៅគព្រះតូុវខែតុសៅធីំើអំីីខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានបង្ហាា ប�់ួកសៅគសៅ�យសៅធីំើ (សូុម្ពី�ន�គមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖១២)។
 «សុា�ូ (shama)» គឺកិរិយិ៉ាស័ុ�ាដ៏�បូងសៅគខែដ៏លសៅយើងប្ដាន�នសៅ�កុំងបទ្ធគមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា 
៤ បនាា ប�់ីពាកយថា «ដូ៏សៅចំះ ឥ�ូវសៅនះ»។ «សុា�ូ» គឺជាកិរិយិ៉ាស័ុ�ាដ៏ខែដ៏លខែដ៏លសៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុប្ដានសៅព្រះបើ 
សៅ�កុំងសៅសុចកីិអំធិំសាា នសៅសុេ�ូខែដ៏លសៅយើងប្ដានសៅរិៀនរិចួម្ពីកសៅហ៍ើយកាល�ី�ទិ្ធតុយម្ពីុន។ «សុា�ូ» ក�៏ច 
ខែព្រះបថា «ឮ» «សិាប»់ ឬ «សៅធីំើត្តាម្ពី»។ សៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុប្ដាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីកិរិយិ៉ាស័ុ�ាម្ពីយួសៅនះមិ្ពីងសៅហ៍ើយ 
មិ្ពីងសៅទ្ធៀតុសៅ�កុំងកណឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកថាទាំ�ងមូ្ពីល។ 
 ឥ�ូវសៅនះ សៅយើងប្ដានសៅ�ើញអំ��ីម្ពីូលសៅហ៍តុុខែដ៏លជ��ូក៤ប្ដានសៅព្រះបើពាកយទាំ�ងសៅនះយូ៉ាងដូ៏សៅចំះថា៖ 
«ឥ�ូវ សៅនះ ឱ �ួក អីុំព្រះសាខែអំល សៅអំើយ ចូរិ សិាប ់អំស់ុ ទាំ�ង ចាប ់និង បញ្ញញ តុិិ ខែដ៏ល អំញ បសៅព្រះងៀន ដ៏ល់ ឯង រាល់ គំ្នា 
សៅហ៍ើយ ឲ្យយ ព្រះបព្រះ�ឹតិុ ត្តាម្ពី ចុះ សៅដ៏ើម្ពីី ីឲ្យយ ប្ដាន រិស់ុ សៅ� សៅហ៍ើយ ឲ្យយ ប្ដាន ចូល សៅ� ទ្ធទ្ធួល យក ព្រះសុុក ខែដ៏ល ព្រះ�ះសៅយហូ៍វូ៉ា 
ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន �ួកអំយយសៅកា ឯង ព្រះទ្ធង ់ព្រះបទាំន ម្ពីក»។ 

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៦     ៣០ តុុល្ងា - ៥  វចិិិកា
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កុ�សៅ�យបខែនែម្ពី ឬបនែយសៅ�យសៅសាះ កុ�សៅ�យបខែនែម្ពី ឬបនែយសៅ�យសៅសាះ 

 សៅតុើសៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុប្ដានផិល់នូវការិដាស់ុសៅតុឿនអំីី�ះះ ដ៏ល់�ួកបណិាជនទាំកទ់្ធងនឹងបញ្ញញតុិិ និងកីួនសៅតុើសៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុប្ដានផិល់នូវការិដាស់ុសៅតុឿនអំីី�ះះ ដ៏ល់�ួកបណិាជនទាំកទ់្ធងនឹងបញ្ញញតុិិ និងកីួន  
ចាបខ់ែដ៏លព្រះ�ះព្រះបទាំនដ៏ល់�ួកសៅគ។ សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖១, ២ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះើយ។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីី ចាបខ់ែដ៏លព្រះ�ះព្រះបទាំនដ៏ល់�ួកសៅគ។ សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖១, ២ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះើយ។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីី 
ប្ដានជាសៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុដាស់ុសៅតុឿនសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលភាះ ម្ពីៗកុ�សៅ�យសៅធំីើសៅរិឿងទាំ�ងសៅនះ?ប្ដានជាសៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុដាស់ុសៅតុឿនសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលភាះ ម្ពីៗកុ�សៅ�យសៅធំីើសៅរិឿងទាំ�ងសៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាប�់ួកសៅគសៅ�យសៅគ្នារិ�ត្តាម្ពីបញ្ញញ តុិិ។ បនាា បម់្ពីក សៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាប�់ួក 

សៅគភាះ ម្ពីៗថា កុ�សៅ�យបខែនែម្ពី ឬបនែយសៅលើពាកយទាំ�ងសៅនះសៅ�យសៅសាះ។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាសៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុ�ន 
ព្រះបសាសុនយូ៍៉ាងដូ៏សៅចំាំះ? សៅតុើអំំកណាខែដ៏លគិតុចងផ់្លាះ ស់ុបិូរិបញ្ញញ តុិិរិបស់ុព្រះ�ះសៅនាះ?

 ជាការិ�ិតុណាស់ុ សៅយើងប្ដានដឹ៏ងអំ��ីចសៅម្ពីះើយសៅនះ។ 
 «សាត្តា�ងប្ដាន�ាយ៉ាម្ពីផ្លាះ ស់ុបូិរិបញ្ញញ តុិិរិបស់ុព្រះ�ះម្ពីុនសៅ�លខែដ៏លវ៉ាព្រះតូុវប្ដានសៅប្ដាះសៅចញ�ីសាែ នសួុគ ៌

ម្ពីកសៅម្ពីះះូ។ ចាំប�់ីសៅ�លសៅនាះម្ពីក សាត្តា�ងម្ពីនិប្ដានឈប�់ាយ៉ាម្ពីសៅធំីើកិចចការិដ៏ខែដ៏លសៅនះសៅនាះសៅទ្ធ។ សាត្តា�ងប្ដាន 
សៅប្ដាកបសៅញិ្ញាតុម្ពីនុសុេសៅល្ងាកសៅ�យសៅជឿសៅលើការិកុហ៍កខែដ៏លវ៉ាប្ដានព្រះប្ដាប�់ួកសៅទ្ធវត្តាសៅ�សៅលើសៅម្ពី�ម្ពីុនសៅ�លព្រះ�ះ 
ប្ដានសៅប្ដាះវ៉ាសៅចញដូ៏សៅចំាំះខែដ៏រិ។ សាត្តា�ងប្ដាននិយ៉ាយថា បញ្ញញតុិិរិបស់ុព្រះ�ះម្ពីនិព្រះតឹុម្ពីព្រះតុូវសៅនាះសៅទ្ធ ចាំ�ប្ដាចព់្រះតុូវខែតុ 
ផ្លាះ ស់ុបិូរិ។ ព្រះគីសាា នម្ពីយួភាគធំ�ប្ដានបង្ហាា ញត្តាម្ពីរិយៈទ្ធសៅងីើរិបស់ុ�ួកសៅគថា �ួកសៅគប្ដានទ្ធទ្ធួលយកការិកុហ៍ក 
សៅនះសៅហ៍ើយ»។ ដ៏កព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Selected Messages, book 2, page 107, adapted។ 

 សូុម្ពីព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើលព្រះបវតុិិសាស្ត្រសុិថ្ងៃនសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល។ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលខែតុងខែតុជួបបញ្ញាា  
សៅ�សៅ�លខែដ៏ល�ួកសៅគម្ពីនិប្ដានយកចិតុិទុ្ធកដាកច់�សៅពាះបញ្ញញ តុិិរិបស់ុព្រះ�ះ ខែម្ពីនសៅទ្ធ? ទ្ធសៅងីើខែបបសៅនះគឺដូ៏ចគំ្នាសៅ� 
នឹងការិខែដ៏ល�ួកសៅគដ៏កកីួនចាបស់ុ�ខាន់ៗ ម្ពីយួច�នួនសៅចញ�ីបញ្ញញតុិិដូ៏សៅចំាំះខែដ៏រិ។ ជនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំលកប៏្ដាន 
បខែនែម្ពីសៅ�សៅលើបញ្ញញតុិិរិបស់ុព្រះ�ះផងខែដ៏រិ សៅ�សៅ�លណាខែដ៏ល�ួកសៅគព្រះបព្រះ�ឹតុិ�ុសុទាំស់ុនឹងបញ្ញញ តុិិ។ 

 សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិ�ូថាយ ១៥៖១-៩។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីសៅរិឿងខែតុម្ពីយួខែដ៏លសៅល្ងាក សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិ�ូថាយ ១៥៖១-៩។ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីសៅរិឿងខែតុម្ពីយួខែដ៏លសៅល្ងាក
ម្ពីូូសៅសុប្ដានដាស់ុសៅតុឿនដ៏ល់�ួកកូនសៅ�អំុីព្រះសាខែអំលសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖១, ២ ខែដ៏រិឬសៅទ្ធ?ម្ពីូូសៅសុប្ដានដាស់ុសៅតុឿនដ៏ល់�ួកកូនសៅ�អំុីព្រះសាខែអំលសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖១, ២ ខែដ៏រិឬសៅទ្ធ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ម្ពីនិយូរិបូុនាា ន ព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនទឹ្ធកដី៏ខែដ៏លព្រះទ្ធងប់្ដានសុនាដ៏ល់ជនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំល សៅហ៍ើយ�ួក 

សៅគខែតុងខែតុម្ពីនិយកចិតុិទុ្ធកដាកច់�សៅពាះការិដាស់ុសៅតុឿនរិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ាសៅរិឿយៗ។ កុ�សៅ�យថីាយបងា�រិូបសុ�ណាក ់
គឺជាសៅរិឿងម្ពីយួខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានដាស់ុសៅតុឿន�ួកសៅគ។ បូុខែនិ �ួកសៅគម្ពីនិប្ដានសៅគ្នារិ�ត្តាម្ពីព្រះ�ះសៅនាះសៅទ្ធ។ �ួកសៅគកប៏្ដាន 
ចាំបស់ៅផិើម្ពីសៅធំីើត្តាម្ពីសៅគ្នាលគ�និតុ�ុសុឆ្គាងដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុជាសៅព្រះចើន�ីសាសុនខ៍ែដ៏លសៅ�ជុ�វញិ�ួកសៅគផងខែដ៏រិ។ សៅ�ល�ះះ 
ជនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំលខែ�ម្ពីទាំ�ងសៅធំីើសៅ�យសៅគ្នាលគ�និតុ�ុសុឆ្គាងទាំ�ងសៅនះកាះ យសៅ�ជាខែផំកម្ពីយួការិថីាយបងា�ព្រះ�ះ 
អំ�ច ស់ុរិបស់ុ�ួកសៅគផងខែដ៏រិ។ ទ្ធព្រះ��ព្រះ�ះសៅយសូូុវយ៉ាងម្ពីក  សៅគ្នាលគ�និតុ�ុសុឆ្គាងជាសៅព្រះចើនប្ដានកាះ យជាខែផំក
ម្ពីយួថ្ងៃនសាសុនាយូដាប្ដាតុស់ៅ�សៅហ៍ើយ។ ដូ៏ចខែដ៏លព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដាន�នបនាូលថា សៅគ្នាលគ�និតុ�ុសុឆ្គាងទាំ�ងសៅនះ 
ប្ដានសៅធំីើសៅ�យការិបសៅព្រះងៀនម្ពីក�ីព្រះ�ះ «ប្ដាតុ ់តុថ្ងៃម្ពីះ» (�ូថាយ ១៥៖៦, គ�ប)។ 

  សៅតុើសៅយើងព្រះតុូវព្រះបុងព្រះបយត័ុំកុ�បខែនែម្ពី ឬបនែយអំីីម្ពីយួសៅចញ�ីអំីីខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានបង្ហាា បស់ៅយើងសៅដាយរិសៅបៀប សៅតុើសៅយើងព្រះតុូវព្រះបុងព្រះបយត័ុំកុ�បខែនែម្ពី ឬបនែយអំីីម្ពីយួសៅចញ�ីអំីីខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានបង្ហាា បស់ៅយើងសៅដាយរិសៅបៀប 
ណា? ណា? 



43

ព្រះ�ះប្ដាល-សៅ�អំរិព្រះ�ះប្ដាល-សៅ�អំរិ

  កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៣, ៤  សៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាប�់ួកបណិាជនបខែនែម្ពីសៅទ្ធៀតុអំ��ីព្រះបវតុិិ-
សាស្ត្រសុិរិបស់ុ�ួកសៅគ។ សៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុចងស់ៅ�យ�ួកសៅគសៅរិៀន�ីសៅម្ពីសៅរិៀនខាងឯវញិ្ញាញ ណសុ�ខាន់ៗ ម្ពីយួច�នួនសៅចញ 
�ីអំតីុតុកាលរិបស់ុ�ួកសៅគ។
 សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិជនគណនា ២៥៖១-១៥។ សៅតុើ�នអំីីសៅកើតុសៅ�ើងសៅ�កំុងសៅរិឿងសៅនះ? សៅតុើ�ួកបណិាជនសូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិជនគណនា ២៥៖១-១៥។ សៅតុើ�នអំីីសៅកើតុសៅ�ើងសៅ�កំុងសៅរិឿងសៅនះ? សៅតុើ�ួកបណិាជន  
ថ្ងៃនសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលគួរិខែតុសៅរិៀនអំ��ីសៅសុចកិី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ និងសៅម្ពីសៅរិៀនសុ�ខាន់ៗ អំីី�ះះសៅចញ�ីបទ្ធ�ិសៅសាធំន៍ថ្ងៃនសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលគួរិខែតុសៅរិៀនអំ��ីសៅសុចកិី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ និងសៅម្ពីសៅរិៀនសុ�ខាន់ៗ អំីី�ះះសៅចញ�ីបទ្ធ�ិសៅសាធំន ៍ 
ដ៏�៏ព្រះកកម់្ពីយួសៅនះ?ដ៏�៏ព្រះកកម់្ពីយួសៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ដូ៏ចខែដ៏លសៅយើងប្ដានសៅ�ើញរិចួម្ពីកសៅហ៍ើយថា ព្រះ�ះប្ដានបង្ហាា បស់ៅ�យជនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំលប�ផ្លាះ ញ
សាសុនម៍្ពីយួច�នួនសៅ�ជុ�វញិ�ួកសៅគ។ ជាការិ�ិតុណាស់ុ សៅរិឿងទាំ�ងសៅនះប្ដានសៅធំីើសៅ�យសៅយើង�ន�រិម្ពីាណ៍ម្ពីនិ 
អំស់ុចិតុិទាំល់ខែតុសៅសាះ។ ទ្ធនាឹម្ពីគំ្នាសៅនះ សៅរិឿងអំ��ីព្រះ�ះប្ដាល-សៅ�អំរិ�ចជួយបកព្រះសាយអំ��ីសៅសុចកិីបង្ហាា បខ់ែបប 
សៅនះសៅចញ�ីព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះប្ដានសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅ�យសៅធំីើជាសុារិបនាា ល់ដ៏�៏ិសៅសុសុរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ 
ព្រះទ្ធងច់ងស់ៅ�យសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលបសៅព្រះងៀនសាសុនដ៍៏ថ្ងៃទ្ធអំ��ីព្រះទ្ធង ់និងសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះ
កច៏ងស់ៅ�យរាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងរ់ិស់ុសៅ�ជាគ�រិូថ្ងៃនសៅសុចកីិព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធងផ់ងខែដ៏រិ។ បូុខែនិ ជនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំល 
ខែតុងខែតុង្ហាកសៅចញទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ។ �ួកសៅគម្ពីនិប្ដានសៅធំីើជាគ�រិូថ្ងៃនសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះសៅនាះសៅទ្ធ។ 
 �ួកបណិាជនប្ដានបរាជយ័សៅ�ច�សៅពាះព្រះ�ះប្ដាល-សៅ�អំរិ។ �ួកបុរិសុជនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំលប្ដានរិមួ្ពី 
សៅ�ទ្ធជាម្ពីយួនឹង�ួកស្ត្រសុិីជនជាតិុ�ូឌាន។ ជាញឹកញាប ់សៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិ អំ�សៅ�ើប្ដាបថ្ងៃនការិរិមួ្ពីសៅ�ទ្ធគឺជារិូបស័ុ�ា 
ម្ពីយួតុ�ណាងសៅ�យការិថីាយបងា�ព្រះ�ះខែកះងកាះ យ (សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិហូ៍សៅសុ ៤៖១២-១៤)។ បូុខែនិ ខាងឯព្រះ�ះ 
ប្ដាល-សៅ�អំរិ អំ�សៅ�ើប្ដាបថ្ងៃនការិរិមួ្ពីសៅ�ទ្ធម្ពីនិខែម្ពីនព្រះតឹុម្ពីខែតុជារិូបស័ុ�ាសៅនាះសៅទ្ធ។ អំ�សៅ�ើប្ដាបថ្ងៃនការិរិមួ្ពីសៅ�ទ្ធគឺជាសៅរិឿង 
�ិតុ។ សាត្តា�ងប្ដានបញូូ្ញន�ួកស្ត្រសុិីជនជាតិុ�ូឌានដ៏ល់�ួកបុរិសុជនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំល។ �ួកស្ត្រសុិីប្ដានថីាយ 
បងា�ព្រះ�ះខែកះងកាះ យ។  �ួកសៅគប្ដានបបលួ�ួកបុរិសុជនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំលរិមួ្ពីសៅ�ទ្ធ។ �ួកបុរិសុប្ដានអំនុញ្ញាញ តុសៅ�យ 
�ួកស្ត្រសុិីនា��ួកសៅគព្រះបព្រះ�ឹតុិអំ�សៅ�ើប្ដាប។ 
 ជាការិ�ិតុណាស់ុ អំ�សៅ�ើប្ដាបថ្ងៃនការិរិមួ្ពីសៅ�ទ្ធទាំ�ងសៅនះប្ដាននា�សៅ�យ�ួកបុរិសុជនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំល 
ធ្លាះ កស់ៅ�កំុងអំ�សៅ�ើប្ដាបខាងឯវញិ្ញាញ ណបនាា បស់ៅទ្ធៀតុ។ ជនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំលប្ដានចាំបស់ៅផិើម្ពីថីាយបងា�ព្រះ�ះខែកះង
កាះ យ។  «សៅគ ចូល �ួក ខាង ព្រះ�ះប្ដាល-សៅ�អំរិ» (ជនគណនា ២៥៖៣)។ សៅតុើ�ួកសៅគចូលខាងព្រះ�ះប្ដាលសៅដាយ 
រិសៅបៀបណា។ ជនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំលប្ដានព្រះបគល់ជីវតិុរិបស់ុ�ួកសៅគដ៏ល់ព្រះ�ះខែកះងកាះ យទាំ�ងសៅនះ និងថីាយដ៏ងី្ហាយ 
សៅ�យវ៉ាផង។ �ួកសៅគសុុ�ចិតុិលះបងអ់ំីីព្រះគបយូ់៉ាងខែដ៏ល�ួកសៅគប្ដានសៅរិៀនអំ��ីព្រះ�ះ�ិតុសុព្រះ�បព់្រះ�ះខែកះងកាះ យ 
សៅ�វញិ។ លះបងព់្រះគបយូ់៉ាង សៅដ៏ើម្ពីីអីំីី? គឺសៅដ៏ើម្ពីីកីារិរិមួ្ពីសៅ�ទ្ធ។ 
 សៅតុើសៅរិឿងសៅនះសៅកើតុសៅ�ើងយូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិចសៅ�ប្ដាន? ចសៅម្ពីះើយគឺង្ហាយព្រះសុួលប�ផុតុ។ �ួកបុរិសុប្ដានសៅធំីើ 
សៅ�យចិតុិ និងគ�និតុរិបស់ុ�ួកសៅគព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ បនាា ប�់ីប្ដានព្រះបព្រះ�ឹតុិអំ�សៅ�ើប្ដាបជាសៅលើកដ៏�បូងសៅនាះ 
ម្ពីក។ បនាា បម់្ពីក �ួកសៅគប្ដានសៅព្រះតុៀម្ពី�ះួនរិចួជាសៅព្រះសុចកំុងការិព្រះបព្រះ�ឹតុិអំ�សៅ�ើប្ដាបបនាា បស់ៅទ្ធៀតុ។ ដូ៏សៅចំះ �ួកសៅគ
ប្ដានសៅធំីើប្ដាបជាម្ពីយួនឹងរិូបកាយរិបស់ុ�ួកសៅគជាម្ពីុនសិុន។ បនាា បម់្ពីក �ួកសៅគប្ដានសៅធំីើប្ដាបជាម្ពីយួនឹងចិតុិរិបស់ុ 
�ួកសៅគ។ អំ�សៅ�ើប្ដាបទ្ធី២សៅនះព្រះសុបត្តាម្ពីខែផនការិ�ិតុរិបស់ុសាត្តា�ង។ 
 ចិតុិ និងរិូបកាយ�នទ្ធ�នាកទ់្ធ�នងយូ៉ាងជិតុសុំិទ្ធធជាម្ពីយួនឹងគំ្នា។ អំីីខែដ៏លសៅកើតុសៅ�ើងច�សៅពាះខែផំក ចិតុិ និងរិូបកាយ�នទ្ធ�នាកទ់្ធ�នងយូ៉ាងជិតុសុំិទ្ធធជាម្ពីយួនឹងគំ្នា។ អំីីខែដ៏លសៅកើតុសៅ�ើងច�សៅពាះខែផំក
�ា ងរិបស់ុសៅយើង សៅនាះកស៏ៅធំីើសៅ�យខែផំក�ា ងសៅទ្ធៀតុផ្លាះ ស់ុបិូរិផងខែដ៏រិ។ សៅតុើសៅយើង�ចសៅរិៀនអំីី�ះះសៅចញ�ីព្រះ�ះប្ដាល-�ា ងរិបស់ុសៅយើង សៅនាះកស៏ៅធំីើសៅ�យខែផំក�ា ងសៅទ្ធៀតុផ្លាះ ស់ុបិូរិផងខែដ៏រិ។ សៅតុើសៅយើង�ចសៅរិៀនអំីី�ះះសៅចញ�ីព្រះ�ះប្ដាល-
សៅ�អំរិ អំ��ីម្ពីូលសៅហ៍តុុខែដ៏លសៅយើងព្រះតុូវខែតុព្រះបយត័ុំកំុងការិទ្ធបស់ាា តុ�់ះួនឯងសៅ�យប្ដានព្រះគបស់ៅ�លសៅវល្ងាសៅនាះ?សៅ�អំរិ អំ��ីម្ពីូលសៅហ៍តុុខែដ៏លសៅយើងព្រះតុូវខែតុព្រះបយត័ុំកំុងការិទ្ធបស់ាា តុ�់ះួនឯងសៅ�យប្ដានព្រះគបស់ៅ�លសៅវល្ងាសៅនាះ?
 

ថ្ងៃ�ាចនា   ១ វចិិិកា



44ថ្ងៃ�ាអំង្ហាា រិ    ២ វចិិិកា

ព្រះតុូវសៅ�យសៅ�ជាបន់ឺងព្រះ�ះអំ�ច ស់ុជាព្រះ�ះថ្ងៃនឯងព្រះតុូវសៅ�យសៅ�ជាបន់ឺងព្រះ�ះអំ�ច ស់ុជាព្រះ�ះថ្ងៃនឯង
 

 ម្ពីនុសុេរាបព់ានន់ាកប់្ដានសាះ ប ់សៅ�សៅ�លខែដ៏ល�ួកសៅគត្តាម្ពីខាងព្រះ�ះប្ដាល-សៅ�អំរិ។ «ដ៏ីតិុ អំស់ុ អំំក 
ណា ខែដ៏ល ប្ដាន ត្តាម្ពី ព្រះ�ះ ប្ដាល-សៅ�អំរិ សៅនាះ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វូ៉ា ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ព្រះទ្ធង ់ប្ដាន ប�ផ្លាះ ញ សៅគ �ី �ួក ឯង សៅចញ» 
(សៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖៣)។ បូុខែនិ ម្ពីនិខែម្ពីនទាំ�ងអំស់ុសៅនាះសៅទ្ធខែដ៏លប្ដានត្តាម្ពីព្រះ�ះប្ដាល។ សៅតុើអំំកទាំ�ងសៅនាះជាអំំក 
ណា?

 «ខែតុ �ួក ឯង រាល់ គំ្នា ខែដ៏ល ប្ដាន សៅ� ជាប ់នឹង ព្រះ�ះសៅយហូ៍វូ៉ា ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង សៅនាះ ប្ដាន រិស់ុ សៅ� ដ៏រាប «ខែតុ �ួក ឯង រាល់ គំ្នា ខែដ៏ល ប្ដាន សៅ� ជាប ់នឹង ព្រះ�ះសៅយហូ៍វូ៉ា ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង សៅនាះ ប្ដាន រិស់ុ សៅ� ដ៏រាប
ដ៏ល់ សុ�ី ថ្ងៃ�ា សៅនះ វញិ» (សៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៤)។ សៅតុើអំីីខែដ៏លសៅធំីើសៅ�យអំំកខែដ៏លម្ពីនិប្ដានសៅធំីើប្ដាបជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ ដ៏ល់ សុ�ី ថ្ងៃ�ា សៅនះ វញិ» (សៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៤)។ សៅតុើអំីីខែដ៏លសៅធំីើសៅ�យអំំកខែដ៏លម្ពីនិប្ដានសៅធំីើប្ដាបជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ 
ប្ដាល�នលកាណៈ�ុសុគំ្នា�ីអំំកខែដ៏លប្ដានសៅធំីើប្ដាបសៅនាះ? សៅតុើកំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៤ �នសារិអំីី ប្ដាល�នលកាណៈ�ុសុគំ្នា�ីអំំកខែដ៏លប្ដានសៅធំីើប្ដាបសៅនាះ? សៅតុើកំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៤ �នសារិអំីី 
សុព្រះ�បស់ៅយើង អំ��ីអំ�សៅ�ើប្ដាប និងអំ�ណាចឈះំសៅលើអំ�សៅ�ើប្ដាប? សៅតុើសៅយើង�ចទ្ធទ្ធួលប្ដានអំ�ណាចសៅនះម្ពីក�ី សុព្រះ�បស់ៅយើង អំ��ីអំ�សៅ�ើប្ដាប និងអំ�ណាចឈះំសៅលើអំ�សៅ�ើប្ដាប? សៅតុើសៅយើង�ចទ្ធទ្ធួលប្ដានអំ�ណាចសៅនះម្ពីក�ី 
ណា? ណា? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅតុើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញពាកយ «�ួកឯង» សៅ�កំុង�សៅនះ និង�ម្ពីុន�សៅនះខែដ៏រិឬសៅទ្ធ? «�ួកឯង» រាល់គំ្នា 

ខែដ៏លប្ដានត្តាម្ពីព្រះ�ះប្ដាល-សៅ�អំរិនឹងព្រះតុូវប�ផ្លាះ ញសៅចញ (សៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៣)។ «ខែតុ �ួក ឯង រាល់ គំ្នា ខែដ៏ល ប្ដាន 
សៅ� ជាប ់នឹង ព្រះ�ះសៅយហូ៍វូ៉ា ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង សៅនាះ ប្ដាន រិស់ុ សៅ� ដ៏រាប ដ៏ល់ សុ�ី ថ្ងៃ�ា សៅនះ វញិ» (សៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៤)។ 
ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្ដានបង្ហាា ញសៅយើងខែតុ២ព្រះកុម្ពីបូុសៅណាះ ះសៅ�កំុងសៅរិឿងសៅនះសៅដាយខែចងថា៖ ព្រះកុម្ពីខែដ៏លសៅ�ខាងព្រះ�ះសៅយសូូុវ 
និងព្រះកុម្ពីខែដ៏លទាំស់ុនឹងព្រះទ្ធង ់(�ូថាយ ១២៖៣០)។ សៅតុើ�នអំីី�ុសុខែបះក�ីសុ�ីថ្ងៃ�ាឬ? ពាកយថា «សៅ�ជាប»់ 
សៅ�កំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៤ ជាភាសាសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិសៅ�ថា «ឌីីបូ�ីយូ (dbq)»។ ពាកយសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ី 
អំំកណា�ំកខ់ែដ៏ល�នប�ណងព្រះប្ដាថំាដ៏ខ៏ាះ �ងកាះ ម្ពីយួកំុងការិចូលរិមួ្ពីសៅធំីើអំីីម្ពីយួ ឬចូលរិមួ្ពីជាម្ពីយួអំំកណា�ំក។់ 
ពាកយភាសាសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិដ៏ខែដ៏លសៅនះព្រះតុូវប្ដានសៅព្រះបើសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុបីតុិិ ២៖២៤ សៅដាយខែចងថា៖ ម្ពីនុសុេ 
ព្រះបុសុ នឹង ល្ងា សៅចញ �ី ឪ�ុក �ិយ �ះួន សៅ� សៅ� ជាប ់នឹង ព្រះប�នធ  (សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិនាងរិស់ុ ១៖១៤ ផងខែដ៏រិ)។ 
សៅយើងសៅ�ើញពាកយខែដ៏ល�នអំតុែនយ័សៅនះច�នួន៤ដ៏ងសៅ�កំុងកណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា (សៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖
២០; សៅចាំទ្ធិយកថា ១១៖២២; សៅចាំទ្ធិយកថា ១៣៖៤ និងសៅចាំទិ្ធយកថា ៣០៖២០)។ កំុង�នីម្ពីយួៗ �ន 
សៅគ្នាលគ�និតុខែតុម្ពីយួដូ៏ចគំ្នាគឺថា៖ �ួកបណិាជនព្រះតុូវខែតុសៅ�ជាបជ់ាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះរិបស់ុ�ួកសៅគ។ �ួកសៅគព្រះតុូវខែតុ 
ភូាបជ់ាម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធង ់សៅហ៍ើយចាំបព់្រះទ្ធងស់ៅ�យជាប។់ �ួកសៅគព្រះតុូវថីាយជីវតិុរិបស់ុ�ួកសៅគទាំ�ងព្រះសុុងដ៏ល់ព្រះទ្ធង។់ 
�ួកសៅគព្រះតុូវខែតុទ្ធទួ្ធលយកអំ�ណាចរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅ�សៅ�លខែដ៏ល�ួកសៅគសៅធំីើដូ៏សៅចំះ ព្រះ�ះ�ចជួយសៅ�យរាស្ត្រសុិរិបស់ុ 
ព្រះទ្ធងយ់កឈះំសៅលើការិព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងអំ�សៅ�ើប្ដាប។ 

 សូុម្ពី�នបទ្ធគម្ពីីរីិយូដា ២៤ និង�គម្ពីីរីិកូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖១៣។ សៅតុើសៅល្ងាកយូដា និងសៅល្ងាក សូុម្ពី�នបទ្ធគម្ពីីរីិយូដា ២៤ និង�គម្ពីីរីិកូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖១៣។ សៅតុើសៅល្ងាកយូដា និងសៅល្ងាក
បូុល�នព្រះបសាសុនយូ៍៉ាងណាសៅ�ព្រះតុងច់�ណុចសៅនះ ទាំកទ់្ធងនឹងព្រះបសាសុនរ៍ិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិ បូុល�នព្រះបសាសុនយូ៍៉ាងណាសៅ�ព្រះតុងច់�ណុចសៅនះ ទាំកទ់្ធងនឹងព្រះបសាសុនរ៍ិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិ 
សៅចាំទ្ធិយថា ១៣៖៤?សៅចាំទ្ធិយថា ១៣៖៤?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ព្រះ�ះរិកាសៅសុចកិីសុនារិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ានិចច។ ព្រះទ្ធង�់ចឃាតុស់ៅយើងម្ពីនិសៅ�យព្រះបព្រះ�ឹតុិអំ�សៅ�ើប្ដាប។ 
បូុខែនិ �ះួនសៅយើងផ្លាា ល់ព្រះតុូវខែតុចូលរិមួ្ពីជាម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធងទ់ាំ�ងព្រះសុុង សៅ�យដូ៏ចជាជនជាតិុអំុីព្រះសាខែអំលខែដ៏លប្ដាន
រិកាភា�សៅសាា ះព្រះតុងស់ៅ�កំុងសៅរិឿងព្រះ�ះប្ដាល-សៅ�អំរិដូ៏សៅចំាំះខែដ៏រិ។ សៅបើសៅយើង�ចរិកាភា�សៅសាា ះព្រះតុងប់្ដាន សៅនាះ 
សៅយើង�ចធ្លានាប្ដានថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងន់ឹងជួយសៅ�យសៅយើងសៅធំីើត្តាម្ពីព្រះទ្ធងជ់ានិចច។

 សៅតុើសៅសុចកិីអំធិំសាា ន ការិសិុកាព្រះ�ះគម្ពីីរីិ ការិថីាយបងា� និងការិព្រះបកបគំ្នា�ចជួយសៅ�យសៅយើង  សៅតុើសៅសុចកិីអំធិំសាា ន ការិសិុកាព្រះ�ះគម្ពីីរីិ ការិថីាយបងា� និងការិព្រះបកបគំ្នា�ចជួយសៅ�យសៅយើង 
«សៅ�ជាបន់ឹងព្រះ�ះ» ប្ដានយូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិចសៅ�?«សៅ�ជាបន់ឹងព្រះ�ះ» ប្ដានយូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិចសៅ�?
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សៅតុើសាសុនឯ៍ណាខែដ៏លទ្ធទ្ធួលប្ដាន�រិដូ៏ចជាសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល?សៅតុើសាសុនឯ៍ណាខែដ៏លទ្ធទ្ធួលប្ដាន�រិដូ៏ចជាសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល?
  

 ��ីរិបីបនាា បស់ៅទ្ធៀតុសៅ�បទ្ធគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤ គឺជា�គម្ពីីរីិដ៏ល៏អប�ផុតុម្ពីយួច�នួនសៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិ 
ទាំ�ងម្ពីូល។ ជាការិ�ិតុណាស់ុ សៅគ�ចនិយ៉ាយប្ដានថា សារិសុ�ខានប់�ផុតុថ្ងៃនកណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថាគឺ�ច 
រិកសៅ�ើញសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ។ កណឌ គម្ពីីរីិខែដ៏លសៅ�សៅសុសុសុល់ព្រះគ្នានខ់ែតុជាការិបកព្រះសាយអំ��ី�ទាំ�ងសៅនះខែតុ 
បូុសៅណាះ ះ។ ម្ពីនិថាសៅល្ងាកអំំក�នទ្ធសុេនៈយូ៉ាងណាកស៏ៅដាយ សូុម្ពីសៅល្ងាកអំំកគិតុអំ��ីកីួនចាបដ់៏ស៏ុ�ខានស់ៅ� 
�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៥-៩។ បនាា បម់្ពីក សូុម្ពីសួុរិ�ះួនឯងថា៖ សៅតុើ�ទាំ�ងសៅនះ�នអំតុែនយ័យូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិច
សុព្រះ�បជ់ីវតិុរិបស់ុសៅយើងសុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ?

 សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៥-៩។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ�នព្រះ�ះបនាូលនូវពាកយសូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៥-៩។ សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ�នព្រះ�ះបនាូលនូវពាកយ  
ទាំ�ងសៅនះសៅ�កានរ់ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធង?់ទាំ�ងសៅនះសៅ�កានរ់ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធង?់
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុចងស់ៅ�យរាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងយ់ល់ថា ព្រះទ្ធងប់្ដានសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុ�ួកសៅគសុព្រះ�បស់ៅគ្នាលប�ណង 
ដ៏�៏ិសៅសុសុម្ពីយួ។ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលគឺជា «សាសុនដ៍៏�៏ិសៅសុសុ»។ ព្រះ�ះប្ដាន�នបនាូលព្រះប្ដាបស់ៅល្ងាក�បរូ់ាម្ពី 
អំ��ីខែផនការិរិបស់ុព្រះទ្ធងត់្តា�ងខែតុគ្នាតុច់ាំបស់ៅផិើម្ពីចាំកសៅចញ�ីព្រះសុុកខាល់សៅដ៏ម្ពីកសៅម្ពីះះូថា៖ «អំញ នឹង បសៅងាើតុ នគរិ ១ 
យូ៉ាង ធំ� �ី ឯង» (សៅល្ងាកុបីតុិិ ១២៖២; សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុបីតុិិ ១៨៖១៨ ផងខែដ៏រិ)។ 

 សៅតុើសៅហ៍តុុអំីីប្ដានជាព្រះ�ះចងស់ៅធំីើសៅ�យសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល�ិសៅសុសុសៅម្ពីះះូ? សៅនាះគឺសៅដាយសារិខែតុព្រះ�ះ 
ចងស់ៅ�យសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល «បសៅញ្ញច ញ �រិ ដ៏ល់ ម្ពីនុសុេ ទាំ�ងឡាយ» (សៅល្ងាកុបីតុិិ ១២៖២)។ បនាា បម់្ពីក 
ព្រះ�ះ�នខែផនការិសៅព្រះបើសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅ�យបសៅញ្ញចញ�រិដ៏ល់ «ព្រះគប ់ទាំ�ង ព្រះគួ សៅ� ខែផនដី៏» (សៅល្ងាកុបីតុិិ ១២៖ 
៣)។ សៅតុើព្រះ�ះ�នខែផនការិសៅធំីើយូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិច? គឺត្តាម្ពីរិយៈការិបញូូ្ញនព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅ�យម្ពីកព្រះបសូុតុសៅ�កំុង
សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល។ ទ្ធព្រះ��ដ៏ល់សៅ�លសៅនាះម្ពីកដ៏ល់ ព្រះ�ះចងស់ៅ�យរាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងក់ាះ យសៅ�ជា�នះឺសៅ�សៅលើ 
ខែផនដី៏សៅដាយ�នបនាូលថា៖ «អំញ នឹង បខែនែម្ពី ការិ សៅនះ ឲ្យយ ឯង ប្ដាន សៅធំីើ ជា �នះឺ ដ៏ល់ សាសុន ៍ដ៏ថ្ងៃទ្ធ ទាំ�ង បូុនាា ន សៅទ្ធៀតុ 
សៅដ៏ើម្ពីី ីឲ្យយ ឯង ប្ដាន សៅធំីើ ជា អំំក ជួយ សុសៅស្ត្រង្ហាា ះ រិបស់ុ អំញ រិហូ៍តុ ដ៏ល់ ចុង ខែផនដី៏ ប�ផុតុ» (សៅអំសាយ ៤៩៖៦)។

 សូុម្ពីគិតុអំ��ីសៅគ្នាលគ�និតុសៅនះ៖ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលប្ដានថីាយបងា�ព្រះ�ះខែដ៏លបសៅងាើតុផ្លាា យ។ ព្រះ�ះ
អំងាដ៏ខែដ៏លសៅនះគឺជាព្រះ�ះអំ�ច ស់ុថ្ងៃនថ្ងៃផាសៅម្ពី� និងខែផនដី៏។ សាសុនដ៍៏ថ្ងៃទ្ធខែដ៏លសៅ�ជុ�វញិសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល 
ប្ដានថីាយបងា�ផ្លាា យ �ា ព្រះកួសុ ថ្ងៃព្រះ�សៅឈើ និង�រិកេ (សៅចាំទ្ធិយកថា ៣២៖១៧; ទ្ធ�នុកដ៏�សៅកើង ១០៦៖៣៧)។ 

 សៅតុើ�នអំីី�ុសុគំ្នា�ីសៅនះសៅទ្ធៀតុសៅទ្ធ?
 កំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖៥-៩ សៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុប្ដានព្រះប្ដាបច់�ណុច�ីរិយូ៉ាងខែដ៏លសៅធំីើសៅ�យសាសុន ៍

អំុីព្រះសាខែអំល�ិសៅសុសុ។ ច�ណុចទី្ធ១ គឺថា ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ជិតុបសៅងាើយនឹងរាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះទ្ធងប់្ដាន
សុណាិ តុសៅ�កំុងព្រះតុសាលដ៏ប៏រិសុិុទ្ធធកណិាលជ�រិុ �រិបស់ុ�ួកសៅគ។ ច�ណុចទី្ធ២ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល�ិសៅសុសុគឺ 
សៅដាយសារិខែតុ «ចាប ់សៅហ៍ើយ នឹង បញ្ញញតុិិ» (សៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖៥) ទាំ�ងអំស់ុខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនដ៏ល់�ួកសៅគ។

  សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៣២-៣៥។ សៅតុើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុក��ុងខែតុ�នព្រះ�ះបនាូលអំីីសៅទ្ធៀតុសៅ�សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៣២-៣៥។ សៅតុើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុក��ុងខែតុ�នព្រះ�ះបនាូលអំីីសៅទ្ធៀតុសៅ�  
កានព់្រះបជាជនរិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅតុើសារិម្ពីយួសៅនះបង្ហាា ញ�ួកបណិាជនយូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិចអំ��ីកានព់្រះបជាជនរិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅតុើសារិម្ពីយួសៅនះបង្ហាា ញ�ួកបណិាជនយូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិចអំ��ី
កិចចការិដ៏�៏ិសៅសុសុខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនសៅ�យសៅគអំនុវតុិ?កិចចការិដ៏�៏ិសៅសុសុខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនសៅ�យសៅគអំនុវតុិ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ជាការិ�ិតុណាស់ុ ព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំន�រិយូ៉ាងអំសៅនកដ៏ល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល។ សុ�ណួរិគឺថា៖ សៅតុើ 

រាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះ�ះប្ដានសៅឆ្គះើយតុបយូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិចសៅ�វញិ?  



46ថ្ងៃ�ាព្រះ�ហ៍សុីតុិ៍   ៤ វចិិិកា

ព្រះប្ដាជាា  និងសុុ�វនិិចិយ័ព្រះប្ដាជាា  និងសុុ�វនិិចិយ័

 ដូ៏ចខែដ៏លសៅយើងប្ដានសៅ�ើញរិចួម្ពីកសៅហ៍ើយថា �គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖១-៩ ប្ដានបង្ហាា ញអំ��ីម្ពីូលសៅហ៍តុុ 
ខែដ៏លសៅធំីើសៅ�យសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល�ិសៅសុសុដ៏ល់សៅម្ពីះះូ។ �ទាំ�ងសៅនះកប៏្ដានបង្ហាា ញអំ��ីកិចចការិខែដ៏លព្រះ�ះព្រះបទាំន 
សៅ�យរាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅធំីើផងខែដ៏រិ។ សៅ�ើញ�ចសៅម្ពីើលសៅ�ើញអំ��ីសៅគ្នាលគ�និតុដ៏ស៏ុ�ខានម់្ពីយួត្តាម្ពីរិយៈ�គម្ពីីរីិ
ទាំ�ងអំស់ុសៅនះគឺថា៖ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលប្ដានសៅគ្នារិ�ត្តាម្ពីព្រះ�ះ។ �ួកសៅគព្រះតុូវខែតុសៅធំីើត្តាម្ពីអំីីខែដ៏លព្រះទ្ធងប់្ដានបង្ហាា ប។់ 
 សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៦ ម្ពីិងសៅទ្ធៀតុ។ សៅតុើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្ដាន�នបនាូលអំីី�ះះ ខែដ៏លនា�  សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៦ ម្ពីិងសៅទ្ធៀតុ។ សៅតុើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្ដាន�នបនាូលអំីី�ះះ ខែដ៏លនា� 
សៅ�យសាសុនដ៍៏ថ្ងៃទ្ធនិយ៉ាយថា សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល�នព្រះប្ដាជាា  និង�នសុុ�វនិិចិយ័លអ?សៅ�យសាសុនដ៍៏ថ្ងៃទ្ធនិយ៉ាយថា សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល�នព្រះប្ដាជាា  និង�នសុុ�វនិិចិយ័លអ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅ�សៅ�លខែដ៏លសៅយើងព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើល�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖៦ ជាសៅលើកដ៏�បូង សៅយើងព្រះបខែហ៍លជា 
គិតុថា កីួនចាប ់និងបញ្ញញតុិិគឺជាព្រះប្ដាជាា  និងការិយល់ដ៏ឹង។ បូុខែនិ សៅនះ�ុ�ខែម្ពីនជាអំីីខែដ៏ល�គម្ពីីរីិប្ដានខែចងសៅនាះ 
សៅទ្ធ។ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្ដានបសៅព្រះងៀនដ៏ល់រាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងអ់ំ��ីកីួនចាប ់និងបញ្ញញ តុិិព្រះបកបសៅដាយព្រះប្ដាជាា ។ 
បូុខែនិ ព្រះប្ដាជាា  និងសុុ�វនិិចិយ័រិបស់ុម្ពីនុសុេសៅចញម្ពីក�ីការិខែ�រិកាកីួនចាប ់និងបញ្ញញតុិិ។ ដូ៏សៅចំះ ការិសៅគ្នារិ� 
ត្តាម្ពីរិបស់ុម្ពីនុសុេគឺជាព្រះប្ដាជាា  និងសុុ�វនិិចិយ័រិបស់ុ�ួកសៅគ។ 
 សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល�នកីួនចាប ់ និងបញ្ញញ តុិិដ៏ល៏អប�ផុតុខែដ៏លគ្នាា នសាសុនណ៍ាម្ពីយួសៅ�សៅលើ
ខែផនដី៏សៅនះធ្លាះ ប�់ន។ បូុខែនិ សៅតុើបញ្ញញតុិិទាំ�ងសៅនះ�នព្រះបសៅយ៉ាជនអ៍ំីីសៅ� ព្រះបសិុនសៅបើសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលបដិ៏សៅសុធំ 
ម្ពីនិសៅគ្នារិ�សៅនាះ? សៅ�សៅ�លខែដ៏លសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលរិស់ុសៅ�សៅព្រះកាម្ពីបញ្ញញ តុិិ សៅនាះ�ួកសៅគប្ដានបង្ហាា ញព្រះប្ដាជាា  
និងសុុ�វនិិចិយ័រិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�កានម់្ពីនុសុេព្រះគបគំ់្នាសៅ�ជុ�វញិ�ួកសៅគ។ ដូ៏សៅចំះ ព្រះ�ះប្ដានបង្ហាា បរ់ាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់
សៅ�យសៅគ្នារិ�ត្តាម្ពីព្រះទ្ធង។់ ការិសៅគ្នារិ�រិបស់ុ�ួកសៅគប្ដានបង្ហាា ញសៅសុចកិី�ិតុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំ��ីព្រះ�ះ និងសៅសុចកិ ី
ព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធងដ់៏ល់ម្ពីនុសុេសៅ�ព្រះគបទ់្ធីកខែនះង។ 
 «�ួកបណិាជនព្រះតុូវខែតុសៅគ្នារិ�បញ្ញញតុិិរិបស់ុព្រះ�ះ។ សៅ�លសៅនាះ �ួកសៅគនឹងកាះ យជាអំំកសៅជាគជយ័សៅ� 
កំុងខែ�ំកថ្ងៃនម្ពីនុសុេព្រះគបគំ់្នាសៅ�សៅលើខែផនដី៏។ ព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនព្រះប្ដាជាា  និងជ�នាញដ៏ល់រាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងរ់ិចួសៅ�
សៅហ៍ើយកំុងការិសៅធំីើសៅរិឿងលអៗ។ ព្រះ�ះអំងាដ៏ខែដ៏លសៅនះនឹងបនិបសៅព្រះងៀនដ៏ល់រាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះទ្ធងន់ឹងសៅធំីើសៅ�យ 
ជីវតិុរិបស់ុ�ួកសៅគកានខ់ែតុព្រះបសៅសុើរិសៅ�ើង សៅ�សៅ�លខែដ៏ល�ួកសៅគសៅគ្នារិ�ត្តាម្ពីបញ្ញញ តុិិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅ�លសៅនាះ �ួកសៅគ 
នឹងម្ពីនិ�នជ�ងឺសៅ�ើយ។ ព្រះ�ះកន៏ឹងព្រះបទាំនចិតុិគ�និតុឆ្នាំះ តុថ្ងៃវដ៏ល់រាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធងផ់ងខែដ៏រិ។ �ួកសៅគនឹងបង្ហាា ញ 
ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុកំុងព្រះគបទ់ាំ�ងភា�សៅជាគជយ័ និងព្រះទ្ធ�យសុម្ពីីតុិិរិបស់ុ�ួកសៅគ។ ព្រះ�ះប្ដានសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុរាស្ត្រសុិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់
សៅ�យកាះ យសៅ�ជានគរិថ្ងៃនសៅម្ពីដឹ៏កនា�សាសុនា និងព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ។ ព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនរិបស់ុព្រះគបយូ់៉ាងខែដ៏ល�ួក 
សៅគព្រះតុូវការិ សៅដ៏ើម្ពីីសីៅ�យប្ដានកាះ យជាសាសុនដ៍៏ខ៏ាះ �ងកាះ ប�ផុតុសៅ�សៅលើខែផនដី៏»។ ដ៏កព្រះសុង�់ី Ellen G. White, 
Christ’s Object Lessons, page 288, adapted។ 
  សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិ�ូថាយ ៥៖១៣-១៦។ សៅតុើព្រះ�ះសៅយសូូុវក��ុងខែតុ�នបនាូលអំ��ីអំីីម្ពីកកានស់ៅយើង សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិ�ូថាយ ៥៖១៣-១៦។ សៅតុើព្រះ�ះសៅយសូូុវក��ុងខែតុ�នបនាូលអំ��ីអំីីម្ពីកកានស់ៅយើង 
សៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅតុើសារិសៅនះបង្ហាា ញច�ណុចដូ៏ចគំ្នាខែដ៏លព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដាន�នបនាូលសៅ�កានអ់ំុីព្រះសាខែអំល សៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅតុើសារិសៅនះបង្ហាា ញច�ណុចដូ៏ចគំ្នាខែដ៏លព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដាន�នបនាូលសៅ�កានអ់ំុីព្រះសាខែអំល 
សៅ�កំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាញ ចាំស់ុយូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិច? សៅតុើសារិសៅនះ�ននយ័យូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិចសុព្រះ�បស់ៅយើងសុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ កំុងសៅ�កំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាញ ចាំស់ុយូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិច? សៅតុើសារិសៅនះ�ននយ័យូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិចសុព្រះ�បស់ៅយើងសុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ កំុង  
នាម្ពីជាសៅសុសៅវនសៅដ៏យ�តុស់ៅវនទី្ធសុា? នាម្ពីជាសៅសុសៅវនសៅដ៏យ�តុស់ៅវនទី្ធសុា? 
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ការិសិុកាបខែនែម្ពី៖ការិសិុកាបខែនែម្ពី៖ «សុស្ត្រង្ហាា ម្ពីរិវ៉ាងសៅសុចកីិលអ និងសៅសុចកិី�ព្រះកកប់្ដានចាំបស់ៅផិើម្ពីសៅ�ើងសៅ�ឯសាែ នសួុគ។៌ សាត្តា�ង 
ប្ដាន�ាយ៉ាម្ពីយូ៉ាងខាះ �ងសៅ�កំុងកាសៅរិៀបច�ខែផនការិត្តា�ង�ីសៅ�លសៅនាះម្ពីក។ សាត្តា�ងប្ដានចា�ងទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ 
សៅដ៏ើម្ពីីបី�ផ្លាះ ញបញ្ញញតុិិរិបស់ុព្រះទ្ធង»់។ ព្រះ�ះប្ដានសៅប្ដាះសាត្តា�ងសៅចញ�ីសាែ នសួុគ។៌ បូុខែនិ សាត្តា�ងប្ដានបនិសុស្ត្រង្ហាា ម្ពី 
រិបស់ុវ៉ាទាំស់ុនឹងព្រះ�ះសៅ�សៅលើខែផនដី៏សៅនះ។ សាត្តា�ងរិវល់ជាខាះ �ង។ វ៉ាប្ដានសៅប្ដាកបសៅញិ្ញាតុម្ពីនុសុេជាម្ពីយួនឹង 
ការិកុហ៍ករិបស់ុវ៉ា។ បនាា បម់្ពីក សាត្តា�ងនឹងនា��ួកសៅគសៅ�យប�ពានបញ្ញញតុិិរិបស់ុព្រះ�ះ។ សាត្តា�ងនឹងនា�ម្ពីនុសុេ 
ម្ពីយួច�នួនសៅ�យសៅប្ដាះបងស់ៅចាំលបញ្ញញ តុិិណាម្ពីយួ។ សាត្តា�ងនឹងនា�អំំកដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅ�យសៅប្ដាះបងស់ៅចាំលបញ្ញញ តុិិទាំ�ង 
ម្ពីូល។ សៅ�ទ្ធីបញ្ញចប ់សៅរិឿងដ៏ខែដ៏លនឹងសៅកើតុសៅ�ើង។ បុគាលខែដ៏ល�នក�ហុ៍សុកំុងការិប�ពានសៅលើបញ្ញញតុិិណាម្ពីយួ 
នឹងបង្ហាា ញថា សៅគម្ពីនិប្ដានសៅគ្នារិ�ត្តាម្ពីបញ្ញញតុិិទាំ�ងម្ពីូលសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅគនឹងនា�អំំកដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅ�យព្រះបព្រះ�ឹតុិអំ�សៅ�ើប្ដាប
ត្តាម្ពីរិយៈគ�រិូរិបស់ុសៅគ។ ទ្ធនាឹម្ពីគំ្នាសៅនះ បុគាលសៅនះនឹង�នក�ហុ៍សុកំុងការិប�ពានសៅលើបញ្ញញតុិិទាំ�ងម្ពីូលផងខែដ៏រិ 
(យូ៉ាកុប ២៖១០)។ ដ៏កព្រះសុង�់ី Ellen G. White, The Great Controversy, page 582, adapted។
 សូុម្ពី�នអំ��ីសុព្រះម្ពីងម់្ពីតិុខែដ៏លអំំកព្រះសីុខែអំលះីន ជីថ្ងៃវតូុប៍្ដានសុរិសៅសុរិអំ��ីព្រះ�ះប្ដាល-សៅ�អំរិយូ៉ាងដូ៏សៅចំះ 
ថា៖ «�ួកបណិាជនថ្ងៃនសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលប្ដានសៅធំីើអំីីខែដ៏លព្រះ�ះហាម្ពី�ួកសៅគកុ�សៅ�យសៅធំីើ។ សៅ�លសៅនាះ សាត្តា�ង 
ប្ដានចាំប�់ួកសៅគដាកស់ៅ�កំុងអំនាា ករ់ិបស់ុវ៉ា។ សាត្តា�ងប្ដានសុណិ� �ួកបុរិសុជាម្ពីយួនឹងតុស្ត្រនិី និងការិរា�ខែរិក។ 
ភា�ព្រះសុស់ុសាអ តុថ្ងៃនស្ត្រសុិីសាសុន�ូ៍ឌានកប៏្ដានសុណិ� �ួកបុរិសុថ្ងៃនសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលផងខែដ៏រិ។ សៅ�លសៅនាះ 
�ួកសៅគប្ដានសៅប្ដាះបងស់ៅចាំលភា�សៅសាា ះព្រះតុងរ់ិបស់ុ�ួកសៅគសៅចញ�ីព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ។ �ួកបុរិសុប្ដានចូលរិមួ្ពីបរិសិៅភាគ 
�ហារិ និងនិយ៉ាយសៅលងសៅសុើចជាម្ពីយួនឹង�ួកស្ត្រសុិី។ �ួកសៅគប្ដានផឹកព្រះសាទ្ធ�ពា�ប្ដាយជូរិ។ �ួកសៅគប្ដានប្ដាតុប់ង ់
សុុ�វនិិចិយ័ និងភា��ច ស់ុកាសៅលើ�ះួនឯង។ សៅសុចកិីព្រះប្ដាថំាចងរ់ិមួ្ពីសៅ�ទ្ធរិបស់ុ�ួកសៅគប្ដានព្រះគបព់្រះគងសៅលើ�ួកសៅគ 
ទាំ�ងព្រះសុុង។ បនាា បម់្ពីក �ួកសៅគប្ដានព្រះកាបចុះថីាយបងា�រិូបសុ�ណាក។ �ួកសៅគប្ដានថីាយសុ�ខែណនសៅ�សៅលើ 
�សុនាដ៏ល់ព្រះ�ះខែកះងកាះ យ។ សៅហ៍ើយ�ួកសៅគប្ដានចូលរិមួ្ពីថីាយបងា�ព្រះ�ះខែកះងកាះ យខែដ៏លនា�សៅ�យចិតុិ និងគ�និតុ 
រិបស់ុ�ួកសៅគកានខ់ែតុសៅ�ាយសៅ�ៗ»។ ដ៏កព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Patriarch and Prophets, page 
454, adapted។

សុ�ណួរិ�ិភាកាសុ�ណួរិ�ិភាកា
១. សូុម្ពីគិតុអំ��ីរិសៅបៀបខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសៅសុសៅវនសៅដ៏យ�តុស់ៅវនទី្ធសុាសៅ�យសៅធំីើកិចចការិ�ិសៅសុសុម្ពីយួ ១. សូុម្ពីគិតុអំ��ីរិសៅបៀបខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសៅសុសៅវនសៅដ៏យ�តុស់ៅវនទី្ធសុាសៅ�យសៅធំីើកិចចការិ�ិសៅសុសុម្ពីយួ 
ដូ៏ចខែដ៏លព្រះទ្ធងប់្ដានសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅ�កំុងសុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិដូ៏សៅចំាំះខែដ៏រិ។ សូុម្ពីគិតុអំ��ីអំីីព្រះគប់ដូ៏ចខែដ៏លព្រះទ្ធងប់្ដានសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅ�កំុងសុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិដូ៏សៅចំាំះខែដ៏រិ។ សូុម្ពីគិតុអំ��ីអំីីព្រះគប ់ 
យូ៉ាងខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានផិល់សៅ�យសៅយើងសៅព្រះបៀបសៅធំៀបសៅ�នឹងម្ពីនុសុេដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅ�សៅលើខែផនដ៏ីរាបទ់ាំ�ង�ួកអំំកខែដ៏លយូ៉ាងខែដ៏លព្រះ�ះប្ដានផិល់សៅ�យសៅយើងសៅព្រះបៀបសៅធំៀបសៅ�នឹងម្ពីនុសុេដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅ�សៅលើខែផនដ៏ីរាបទ់ាំ�ង�ួកអំំកខែដ៏ល
សៅ�កំុងព្រះ�ះវហិារិដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុ។ សុ�ណួរិសុព្រះ�បស់ៅយើងសៅនាះគឺថា៖ សៅតុើសៅយើងក��ុងខែតុសៅធំីើអំីី�ះះជាម្ពីយួនឹងអំីីខែដ៏ល សៅ�កំុងព្រះ�ះវហិារិដ៏ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតុ។ សុ�ណួរិសុព្រះ�បស់ៅយើងសៅនាះគឺថា៖ សៅតុើសៅយើងក��ុងខែតុសៅធំីើអំីី�ះះជាម្ពីយួនឹងអំីីខែដ៏ល 
ព្រះ�ះប្ដានផិល់សៅ�យសៅយើង? សៅតុើសៅយើងក��ុងខែតុបង្ហាា ញព្រះប្ដាជាា  និងសុុ�វនិិចិយ័រិបស់ុសៅយើងសៅ�កានអ់ំំកដ៏ថ្ងៃទ្ធព្រះ�ះប្ដានផិល់សៅ�យសៅយើង? សៅតុើសៅយើងក��ុងខែតុបង្ហាា ញព្រះប្ដាជាា  និងសុុ�វនិិចិយ័រិបស់ុសៅយើងសៅ�កានអ់ំំកដ៏ថ្ងៃទ្ធ
យូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិច?យូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិច?
២. ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុម្ពីនិប្ដានបងា�សៅ�យសៅយើងសៅគ្នារិ�ត្តាម្ពីព្រះទ្ធងស់ៅនាះសៅទ្ធ។ បូុខែនិ សៅយើងព្រះតុូវខែតុសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសៅគ្នារិ�ត្តាម្ពី២. ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុម្ពីនិប្ដានបងា�សៅ�យសៅយើងសៅគ្នារិ�ត្តាម្ពីព្រះទ្ធងស់ៅនាះសៅទ្ធ។ បូុខែនិ សៅយើងព្រះតុូវខែតុសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសៅគ្នារិ�ត្តាម្ពី  
ព្រះទ្ធង។់ បនាា ប�់ីសៅយើងសៅធំីើការិសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុខែបបសៅនះសៅហ៍ើយ សៅតុើសៅយើង�ចសៅគ្នារិ�ត្តាម្ពីព្រះទ្ធងយូ់៉ាងម្ពីុងឺ�ូតុ ់និងម្ពីនិ ព្រះទ្ធង។់ បនាា ប�់ីសៅយើងសៅធំីើការិសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុខែបបសៅនះសៅហ៍ើយ សៅតុើសៅយើង�ចសៅគ្នារិ�ត្តាម្ពីព្រះទ្ធងយូ់៉ាងម្ពីុងឺ�ូតុ ់និងម្ពីនិ 
បណិាលសៅ�យភាះ តុយូ់៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិចសៅ�ប្ដាន?បណិាលសៅ�យភាះ តុយូ់៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិចសៅ�ប្ដាន?
៣. សៅតុើការិខែដ៏លបខែនែម្ពី និងការិបនែយសៅ�សៅលើបញ្ញញតុិិរិបស់ុព្រះ�ះ�ននយ័យូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិច? សៅតុើ�ចសៅ�រិចួខែដ៏រិ ៣. សៅតុើការិខែដ៏លបខែនែម្ពី និងការិបនែយសៅ�សៅលើបញ្ញញតុិិរិបស់ុព្រះ�ះ�ននយ័យូ៉ាងដូ៏ចសៅម្ពីិច? សៅតុើ�ចសៅ�រិចួខែដ៏រិ 
សៅទ្ធ ខែដ៏លសៅយើងប្ដានសៅធំីើសៅរិឿងទាំ�ងសៅនះសៅដាយម្ពីនិដឹ៏ង�ះួនសៅនាះ? សូុម្ពី�នយល់ចសៅម្ពីះើយរិបស់ុសៅល្ងាកអំំក។សៅទ្ធ ខែដ៏លសៅយើងប្ដានសៅធំីើសៅរិឿងទាំ�ងសៅនះសៅដាយម្ពីនិដឹ៏ង�ះួនសៅនាះ? សូុម្ពី�នយល់ចសៅម្ពីះើយរិបស់ុសៅល្ងាកអំំក។
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សៅតុើសៅនះជាសៅសុៀវសៅ�អំីី?សៅតុើសៅនះជាសៅសុៀវសៅ�អំីី?

 ជនខែបះកម្ពីុ��ំកប់្ដានហុ៍ចព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�សៅ�យសៅកាងព្រះសីុ�យុ១២ឆំ្នាំ��ំក ់ �ណៈសៅ�លខែដ៏លនាង 
សៅចញ�ីសាល្ងាសៅរិៀនព្រះតុ�បស់ៅ�ផាះវញិសៅ�កំុងព្រះបសៅទ្ធសុជបុនូ។ បូុខែនិ នាងម្ពីនិចាំប�់រិម្ពីាណ៍សៅសាះ កយ៏ក
សៅសុៀវសៅ�សៅនាះសៅ�ដាកស់ៅ�សៅលើសៅធំំើរិកំុងបនាបស់ៅគងរិបស់ុនាង។ សៅព្រះកាយម្ពីក �ណៈខែដ៏លនាងក��ុងខែតុសុ��តុ 
បនាបរ់ិបស់ុនាង នាងប្ដានព្រះកសៅ�កសៅ�ើញព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�សៅលើសៅធំំើរិ រិចួ�នចិតុិសៅឆ្គះឆ្គលួចងព់្រះបគល់សៅសុៀវសៅ�សៅនះ 
សៅ�សៅ�យរិយីូូត្តារិ ូូ (Ryotaro) ខែដ៏លជាបអូនព្រះបុសុ�យុ៨ឆំ្នាំ�រិបស់ុនាង។ សៅតុើឯងចង�់នសៅសុៀវសៅ�សៅនះខែដ៏រិ 
អំតុ?់» នាងប្ដានសួុរិ។ រិយីូូត្តារិ ូូសៅងឿងឆ្គាល់ថា នាងក��ុងខែតុកានស់ៅសុៀវសៅ�អំីីសៅ�កំុងថ្ងៃដ៏។ សៅ�សៅ�លខែដ៏លគ្នាតុ ់
ចូលសៅ�សៅម្ពីើលជិតុ គ្នាតុប់្ដានសៅ�ើញពាកយថា «ព្រះ�ះគម្ពីីរីិ» សៅ�សៅលើព្រះកប។ គ្នាតុធ់្លាះ បស់ៅ�ើញព្រះ�ះគម្ពីីរីិម្ពីយួកាល 
សៅ�ឯផាះជីត្តារិបស់ុគ្នាតុ ់សៅហ៍ើយគ្នាតុក់ច៏ងដ់៏ឹងថា  សៅសុៀវសៅ�សៅនាះជាសៅសុៀវសៅ�អំីីខែដ៏រិ។ គ្នាតុប់្ដានសៅឆ្គះើយសៅ�វញិ 
ថា «ប្ដាទ្ធ �ាុ �ចង�់នសៅតុើ»។ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្ដានកាះ យជាកម្ពីាសិុទ្ធធិរិបស់ុគ្នាតុ។់ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះ�នខែតុគម្ពីីរីិសុញ្ញាញ
�ាីខែតុបូុសៅណាះ ះ សៅហ៍ើយគ្នាតុប់្ដានចាំបស់ៅផិើម្ពី�នសៅចញ�ីដ៏�ណឹងលអ�ូថាយជាដ៏�បូង។ អំំកណាសៅគជាសៅល្ងាក 
�ូថាយ? គ្នាតុប់្ដានគិតុសៅ�កំុងចិតុិ។ 
 �ណៈខែដ៏លគ្នាតុក់��ុងខែតុ�ន គ្នាតុប់្ដានសៅរិៀនអំ��ីបុរិសុ�ំកខ់ែដ៏ល�នសៅ�ា ះថា ព្រះ�ះសៅយសូូុវខែដ៏ល 
ប្ដាន�ាប្ដាលអំំកជ�ងឺជាសៅព្រះចើន។ គ្នាតុប់្ដានដឹ៏ងថា ព្រះ�ះសៅយសូូុវគឺជាបុគាល�ំកដ់៏អ៏ំសាច រិយ។ សៅ�សៅ�លខែដ៏ល
គ្នាតុ�់នកណឌ គម្ពីីរីិ�ូថាយចប ់គ្នាតុឆ់្គាល់ថា នឹង�នអំីីសៅកើតុសៅ�ើងបនាា បស់ៅទ្ធៀតុ ដូ៏សៅចំះសៅហ៍ើយគ្នាតុច់ាំបស់ៅផិើម្ពី 
�ូកុសុខែដ៏លជាកណឌ គម្ពីីរីិបនាា បស់ៅទ្ធៀតុ។ បូុខែនិ សៅរិឿងហាកដូ់៏ចជាព្រះសុសៅដ៏ៀងគំ្នាសៅ�នឹងអំីីខែដ៏លគ្នាតុប់្ដាន�ន 
សៅ�កំុងកណឌ គម្ពីីរីិ�ូថាយ សៅ�ះូ ះសៅហ៍ើយ គ្នាតុប់្ដានសៅបើករិ �លងសៅ�។ បនាា ប�់ីសៅនាះ គ្នាតុប់្ដានសៅបើក�នព្រះតុង ់
សៅនះបនិិចព្រះតុងស់ៅនាះបនិិច បូុខែនិ គ្នាតុម់្ពីនិប្ដាន�នកណឌ គម្ពីីរីិណាម្ពីយួចបស់ៅនាះសៅទ្ធ។ គ្នាតុច់ងដ់៏ឹងបខែនែម្ពីអំ��ី 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវ។ សៅដាយសារិខែតុព្រះគួសារិរិបស់ុគ្នាតុម់្ពីនិខែម្ពីនជាព្រះគីសាា ន ដូ៏សៅចំះ គ្នាតុម់្ពីនិប្ដានព្រះប្ដាប�់ួកសៅគអំ��ីប�ណង 
ព្រះប្ដាថំារិបស់ុគ្នាតុស់ៅនាះសៅទ្ធ។ 
 សៅ�សៅ�លសៅនាះ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្ដានកាះ យជាខែផំកម្ពីយួដ៏ស៏ុ�ខានថ់្ងៃនជីវតិុរិបស់ុគ្នាតុ។់ គ្នាតុប់្ដានរិកសៅ�ើញ 
ទ្ធ��រ័ិម្ពីយួខែដ៏ល�នសៅសុចកិីសុនាខែដ៏លគ្នាតុ�់នទ្ធទ្ធួលនឹងប្ដានសៅ�កំុងសៅនាះ។ �នសៅសុចកិីសុនាសុព្រះ�ប ់
សៅ�សៅ�លខែដ៏លគ្នាតុឈ់ ឺឬជួបសៅ�ថ្ងៃ�ា�ព្រះកក។់ ព្រះគបស់ៅ�លខែដ៏លគ្នាតុច់ងប់្ដានសៅសុចកិីសុុ�សានិ គ្នាតុខ់ែតុង 
ខែតុ�ននូវសៅសុចកិីសុនា និងការិសៅលើកទឹ្ធកចិតុិទាំ�ងសៅនះ។ គ្នាតុប់្ដានគូសុបនាា តុ�់ីសៅព្រះកាម្ពី�ទាំ�ងឡាយខែដ៏លគ្នាតុ ់
ចូលចិតុិជាម្ពីយួនឹងសៅ�ា ថ្ងៃដ៏។ សៅ�សៅ�លខែដ៏លគ្នាតុច់ាំកសៅចញ�ីផាះ គ្នាតុខ់ែតុងខែតុកានព់្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�ជាម្ពីយួនឹង 
គ្នាតុ។់ សៅទាំះបីជាគ្នាា នអំំកណា�ំកប់សៅព្រះងៀនគ្នាតុស់ៅ�យអំធំិសាា នកស៏ៅដាយ សៅ�សៅ�លខែដ៏លគ្នាតុស់ៅធំីើដ៏�សៅណើ រិជាម្ពីយួ 
នឹងព្រះគួសារិរិបស់ុគ្នាតុ ់គ្នាតុខ់ែតុងខែតុអំធិំសាា នថា «សូុម្ពីព្រះ�ះការិពារិ�ួកសៅយើងផង»។ សៅ�សៅ�លខែដ៏លគ្នាតុប់ញ្ញចប ់
ថំាកប់�ម្ពីសិុកា គ្នាតុប់្ដានសុសៅព្រះម្ពីចចិតុិសៅ�សៅរិៀនសៅ�ឯវទិ្ធាល័យអំូគីណាវូ៉ា សានីគូ ជូនា (Okinawa Saniku 
Junior) ខែដ៏លជាសាល្ងាសៅរិៀន�តុស់ៅវនទី្ធសុាខែដ៏លឪ�ុក�ិយគ្នាតុប់្ដានខែសុីងរិកសៅ�ើញសៅ�កំុងអិំនធឺំសៅណតុ។ 
គ្នាតុស់ុងឹមឹ្ពីថា នឹងប្ដានសៅរិៀនបខែនែម្ពីអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវ សៅហ៍ើយគ្នាតុប់្ដានសៅរិៀនអំ��ីព្រះទ្ធងខ់ែម្ពីន។ សុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ រិយីូូត្តារិ ូូ 
�ន�យុ១២ឆំ្នាំ� សៅហ៍ើយគ្នាតុក់��ុងខែតុសំាកស់ៅ�កំុងអំគ្នាសិុសុេព្រះបុសុសៅ�ឯសាល្ងាសៅរិៀន។ មុ្ពីនសៅនះបនិិច គ្នាតុ ់
   ប្ដានព្រះប្ដាបឪ់�ុក�ិយរិបស់ុគ្នាតុថ់ា គ្នាតុច់ងទ់្ធទ្ធួលបុណយព្រះជម្ពីុជទឹ្ធក។ 

  សៅរិឿង�ះី  សៅរិឿង�ះី
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ល្ងាាល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៦ ខែ�វិចិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៦ ខែ�វិចិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅអំសៅសុគាល ២៨៖១៥, ១៦; សៅចាំទ្ធិយកថា ១៧៖អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅអំសៅសុគាល ២៨៖១៥, ១៦; សៅចាំទ្ធិយកថា ១៧៖
១៩; សៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖១-១៥; �ា ថាយ ១៨៖២១-៣៥។១៩; សៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖១-១៥; �ា ថាយ ១៨៖២១-៣៥។

�ចងចាំ�៖ «�ុំ� ម្ពីនិ សៅលើក ព្រះ�ះគុណ ថ្ងៃន ព្រះ�ះ សៅចាំល សៅទ្ធ ដ្បិិតិ សៅបើ សិុន ជា សៅសុចកាី សុុចរិតិ ម្ពីក សៅ�យសារិ ព្រះកឹតយវិនិយ័�ចងចាំ�៖ «�ុំ� ម្ពីនិ សៅលើក ព្រះ�ះគុណ ថ្ងៃន ព្រះ�ះ សៅចាំល សៅទ្ធ ដ្បិិតិ សៅបើ សិុន ជា សៅសុចកាី សុុចរិតិ ម្ពីក សៅ�យសារិ ព្រះកឹតយវិនិយ័  
សៅ�ះ ព្រះ�ះព្រះគីសុទ ប្តាន សុុគត ជា ឥត ព្រះបសៅ�ជន ៍សៅសាះ» (កាឡាទី្ធ ២៖២១)។សៅ�ះ ព្រះ�ះព្រះគីសុទ ប្តាន សុុគត ជា ឥត ព្រះបសៅ�ជន ៍សៅសាះ» (កាឡាទី្ធ ២៖២១)។

 ព្រះគីសាទ នភាគសៅព្រះចើនប្តានសៅជឿសៅលើបញ្ញញ តាិរិបស់ុព្រះ�ះ និងព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះគីសាទ នភាគសៅព្រះចើន 
កប៏្តានដ្បិឹងអំ��ីទ្ធ��កទ់្ធ�នងរិវាងបញ្ញញ តាិ និងព្រះ�ះគុណផងខែដ្បិរិ។ បញ្ញញ តាិរិបស់ុព្រះ�ះប្តានបង្ហាា ញសៅយើងថា ព្រះ�ះ 
ព្រះទ្ធងប់រិសុិុទ្ធធ។ អំ�សៅ�ើប្តាបប្តានប�ពានសៅលើបញ្ញញ តាិរិបស់ុព្រះ�ះ៖ «ឯ អំស់ុ អំំក ណា ខែដ្បិល ព្រះបព្រះ�ឹតា អំ�សៅ�ើ ប្តាប វិញិ 
សៅ�ះ ក ៏សៅ�ះ ះ ថា ព្រះបព្រះ�ឹតា រិ �លង ព្រះកឹតយវិនិយ័ ខែដ្បិរិ ដ្បិិតិ អំ�សៅ�ើ ប្តាប ជា ការិ រិ �លង ព្រះកឹតយវិនិយ័ សៅហ៍ើយ» (យា�ហាន ទ្ធី១ 
៣៖៤)។ ព្រះ�ះគមី្ពីរីិប្តានខែចងថា សៅយើងទាំ�ងអំស់ុគំាប្តានប�ពានសៅលើបញ្ញញ តាិ៖ «អីីំៗ ទាំ�ង អំស់ុ សុុទ្ធធ ខែត សៅ� សៅព្រះកាម្ពី 
អំ�ណាច ប្តាប» (កាឡាទី្ធ ៣៖២២, គ�ប)។ �នខែតព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះ�ះបាុសៅណាះ ះខែដ្បិលអាចសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅយើង 
ប្តាន៖ «ដ្បិិតិ គឺ សៅ�យ ព្រះ�ះគុណ ខែដ្បិល អំំក រាល់ គំា ប្តាន សុសៅ�ង្ហាះ ះ សៅ�យសារិ សៅសុចកាី ជ�សៅនឿ សៅហ៍ើយ សៅសុចកាី  
សៅ�ះ ក ៏ម្ពីនិ ខែម្ពីន សៅកើត �ី អំំក រាល់ គំា ខែដ្បិរិ គឺ ជា អំ�សៅណាយ ទាំន រិបស់ុ ព្រះ�ះ វិញិ» (សៅអំសៅ�សុ�រិ ២៖៨)។
 (ព្រះគីសាទ នជាសៅព្រះចើន�នបញ្ហាា ត�ចម្ពីយួជាម្ពីយួនឹងបញ្ញញ តាិសៅ�ះគឺ៖ ថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍គឺជាខែផំកម្ពីយួ
ថ្ងៃនបញ្ញញ តាិ។ ព្រះគីសាទ នជាសៅព្រះចើនម្ពីនិប្តានទ្ធទួ្ធលសាះ ល់ថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍សៅ�ើយ។ �ួកសៅគប្តានសៅលើកសៅហ៍តុផល 
និងសៅលសុជាសៅព្រះចើនសុព្រះ�បម់្ពី�លសៅហ៍តុខែដ្បិល�ួកសៅគ�ុ�ចាំ�ប្តាចរ់ិកាថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍តសៅ�សៅទ្ធៀតសៅ�ើយ។ បាុខែនា 
សៅហ៍តុផល និងសៅលសុទាំ�ងសៅ�ះគឺជាព្រះបធានបទ្ធសុព្រះ�បស់ៅ�លម្ពីយួសៅផេងសៅទ្ធៀត)។ 
 សៅគាលគ�និតអំ��ីបញ្ញញ តាិ និងព្រះ�ះគុណព្រះតូវិប្តានរិកសៅ�ើញសៅ�កុំងព្រះ�ះគមី្ពីរីិទាំ�ងម្ពី�ល។ សៅយើងអាច 
សៅម្ពីើលសៅ�ើញសៅគាលគ�និតសៅនះសៅ�កុំងកណឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា។ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ កណឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកថាកប៏្តាន 
បង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីទ្ធ��កទ់្ធ�នង រិវាងបញ្ញញ តិា និងព្រះ�ះគុណផងខែដ្បិរិ។ បាុខែនា កណះ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកថាប្តានបង្ហាា ញ 
សៅយើងអំ��ីទ្ធ��កទ់្ធ�នងសៅនះតាម្ពីរិសៅបៀបដ្បិ�៏ិសៅសុសុម្ពីយួ។ 
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50ថ្ងៃ�ាអាទិ្ធតយ   ៧ វិចិិិកា
បញ្ញញតាិសៅ�សាា នសួុគ៌បញ្ញញតាិសៅ�សាា នសួុគ៌

 ព្រះ�ះគឺជាព្រះ�ះថ្ងៃនសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់។ សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់គឺជាខែផំកដ្បិស៏ុ�ខានប់�ផុតថ្ងៃនការិព្រះគបព់្រះគង 
រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះកច៏ងស់ៅអាយសៅយើងព្រះសុឡាញ់ព្រះទ្ធងវ់ិញិផងខែដ្បិរិ។  ដ្បិ�សៅចំះសៅហ៍ើយ ព្រះទ្ធងប់្តានបសៅងើើតសៅយើងម្ពីក
សៅអាយ�នសៅសុរិភីា�កំុងការិព្រះសុឡាញ់ និងសៅសុរិភីា�កំុងការិខែបងខែចក�ុសុ និងព្រះតូវិ។ 

 ខែផំកដ្បិស៏ុ�ខានម់្ពីយួថ្ងៃនសៅសុរិភីា�កំុងការិសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុរិបស់ុសៅយើងសៅ�ះគឺជាបញ្ញញតាិរិបស់ុព្រះ�ះ។ អាត�ម្ពី 
គឺជាខែផំកត�ច ប�ផុតថ្ងៃនថាម្ពី�ល។ បាុខែនា អាត�ម្ពី�ុ�ចាំ�ប្តាចព់្រះតូវិការិសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុរិវាង�ុសុ និងព្រះតូវិសៅ�ះសៅទ្ធ។ �ួក 
វា�ុ�ចាំ�ប្តាចព់្រះតូវិការិបញ្ញញតាិខែដ្បិលបង្ហាា ញ�ួកវាថា អំីីព្រះតូវិសៅ�ះសៅទ្ធ។ រិលកសុម្ពីុព្រះទ្ធ និងសុតីកងហ់៍ះ�រិ�ក�ុ៏�អាចសៅព្រះជើសុ 
សៅរិ ើសុរិវាងសៅសុចកាីលអ និងសៅសុចកាីអាព្រះកកប់្តានខែដ្បិរិ។ ដ្បិ�សៅចំះ �ួកវាកម៏្ពីនិព្រះតូវិការិបញ្ញញតាិ សៅដ្បិើម្ពីិបីង្ហាា ញថា អំីី�ុសុ 
និងអំីីព្រះតូវិសៅ�ះខែដ្បិរិ។ 

 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅអំសៅសុគាល ២៨៖១៥, ១៦។ �ទាំ�ងសៅនះប្តានខែចងអំ��ីលុយសីុុហ៍ី័រិ។ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅអំសៅសុគាល ២៨៖១៥, ១៦។ �ទាំ�ងសៅនះប្តានខែចងអំ��ីលុយសីុុហ៍ី័រិ។ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ 
ប្តានព្រះបកាសុអំ��ីសៅទ្ធវិតាដ្បិអ៏ំសាា រិយសៅនះថា «អំំក សៅពារិ សៅ�ញ សៅ�យ អំ�សៅ�ើ សៅ�រិ សៅ� និង អំ�សៅ�ើ ប្តាប» សៅ�សាា នសួុគ ៌ប្តានព្រះបកាសុអំ��ីសៅទ្ធវិតាដ្បិអ៏ំសាា រិយសៅនះថា «អំំក សៅពារិ សៅ�ញ សៅ�យ អំ�សៅ�ើ សៅ�រិ សៅ� និង អំ�សៅ�ើ ប្តាប» សៅ�សាា នសួុគ ៌
(�១៦ , គ�ប)។ សៅតើពាកយទាំ�ងសៅនះអំ��ីលុយសីុុហ៍ី័រិបង្ហាា ញសៅយើង�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាច ថាព្រះកឹតយវិនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះជា(�១៦ , គ�ប)។ សៅតើពាកយទាំ�ងសៅនះអំ��ីលុយសីុុហ៍ី័រិបង្ហាា ញសៅយើង�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាច ថាព្រះកឹតយវិនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះជា  
ច�ខែណកដ្បិ�៏ិតថ្ងៃនសាា នសួុគ ៌សៅហ៍ើយថា សៅទ្ធវិតាព្រះគបគំ់ាសៅ�សាា នសួុគព៌្រះតូវិខែតកានត់ាម្ពីបញ្ញញ តិាសៅ�ះ?ច�ខែណកដ្បិ�៏ិតថ្ងៃនសាា នសួុគ ៌សៅហ៍ើយថា សៅទ្ធវិតាព្រះគបគំ់ាសៅ�សាា នសួុគព៌្រះតូវិខែតកានត់ាម្ពីបញ្ញញ តិាសៅ�ះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅតើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញពាកយថា «សៅពារិសៅ�ញសៅ�យអំ�សៅ�ើសៅ�រិសៅ�» និង «អំ�សៅ�ើប្តាប» ខែដ្បិរិឬសៅទ្ធ? 

ព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែតងខែតសៅព្រះបើពាកយទាំ�ងសៅនះ សៅដ្បិើម្ពីិ�ីិ�ណ៌�អំ��ីអំីីខែដ្បិលប្តានសៅកើតសៅ�ើង សៅ�សៅ�លខែដ្បិលម្ពីនុសុេសៅល្ងាក 
ប�ពានបញ្ញញ តាិ។ ដ្បិ�ចខែដ្បិរិសៅល្ងាកអំំកប្តានសៅ�ើញសៅ�កំុងបទ្ធគម្ពីីរីិសៅអំសៅសុគាល ២៨ រិចួម្ពីកសៅហ៍ើយថា ព្រះ�ះគម្ពីីរីិ
កប៏្តានសៅព្រះបើពាកយដ្បិខែដ្បិលទាំ�ងសៅនះ សៅដ្បិើម្ពីិ�ីិ�ណ៌�អំ��ីខែដ្បិលប្តានសៅកើតសៅ�ើងសៅ�សាា នសួុគផ៌ងខែដ្បិរិ។ �ត័�៌ន 
សៅនះបង្ហាា ញសៅយើងន�វិសៅរិឿងដ្បិស៏ុ�ខានម់្ពីយួអំ��ីបញ្ញញតាិរិបស់ុព្រះ�ះ។ បញ្ញញ តាិ�នសារិ�សុ�ខានស់ុព្រះ�បទ់ាំ�ងសៅទ្ធវិតា 
សៅ�សាា នសួុគ ៌និងម្ពីនុសុេសៅល្ងាកសៅ�សៅលើខែផនដី្បិ។ 

  សៅល្ងាកបាុលប្តានសុរិសៅសុរិថា «ដ្បិ�សៅចំះ សៅតើ សៅយើង គិត ដ្បិ�ច សៅម្ពីេច? សៅតើ ព្រះកឹតយ វិនិយ័ ជា ប្តាប ឬ? សៅទ្ធ ម្ពីនិ ខែម្ពីនសៅល្ងាកបាុលប្តានសុរិសៅសុរិថា «ដ្បិ�សៅចំះ សៅតើ សៅយើង គិត ដ្បិ�ច សៅម្ពីេច? សៅតើ ព្រះកឹតយ វិនិយ័ ជា ប្តាប ឬ? សៅទ្ធ ម្ពីនិ ខែម្ពីន  
សៅទ្ធ។ បាុខែនា ព្រះបសិុន សៅបើ គាះ ន ព្រះកឹត វិនិយ័ សៅទ្ធ សៅ�ះ �ំុ � ក ៏ម្ពីនិ ដឹ្បិង ថា ប្តាប ជា អំីី ខែដ្បិរិ។ ព្រះបសិុន សៅបើ ព្រះកឹតយ វិនិយ័ ម្ពីនិ ហាម្ពី  សៅទ្ធ។ បាុខែនា ព្រះបសិុន សៅបើ គាះ ន ព្រះកឹត វិនិយ័ សៅទ្ធ សៅ�ះ �ំុ � ក ៏ម្ពីនិ ដឹ្បិង ថា ប្តាប ជា អំីី ខែដ្បិរិ។ ព្រះបសិុន សៅបើ ព្រះកឹតយ វិនិយ័ ម្ពីនិ ហាម្ពី  
ថា «កុ� សៅល្ងា� លន»់ សៅ�ះ �ំុ � ម្ពីុ� ជា �ុ� ដ្បិឹង ថា ការិ សៅល្ងា� លន ់សៅនះ ជា អំីី ផង» (រិ ា�ម្ពី ៧៖៧, គ�ប)។ សៅតើកិួនចាប ់ថា «កុ� សៅល្ងា� លន»់ សៅ�ះ �ំុ � ម្ពីុ� ជា �ុ� ដ្បិឹង ថា ការិ សៅល្ងា� លន ់សៅនះ ជា អំីី ផង» (រិ ា�ម្ពី ៧៖៧, គ�ប)។ សៅតើកិួនចាប ់
ដ្បិស៏ុ�ខានស់ៅនះអាចជួយសៅអាយសៅយើងយល់កានខ់ែតចាស់ុសៅ�យរិសៅបៀបណា ខែដ្បិលថា បញ្ញញតាិក�៏នសារិ�សុ�ខាន ់ដ្បិស៏ុ�ខានស់ៅនះអាចជួយសៅអាយសៅយើងយល់កានខ់ែតចាស់ុសៅ�យរិសៅបៀបណា ខែដ្បិលថា បញ្ញញតាិក�៏នសារិ�សុ�ខាន ់
ច�សៅពាះសៅទ្ធវិតាខែដ្បិរិសៅ�ះ?ច�សៅពាះសៅទ្ធវិតាខែដ្បិរិសៅ�ះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 អំំកព្រះសីុខែអំលីីន ជីថ្ងៃវិ ាតប៍្តានបកព្រះសាយថា៖ «បញ្ញញ តាិរិបស់ុព្រះ�ះបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីអំីីខែដ្បិលព្រះ�ះយល់

សៅ�ើញ�នសារិ�សុ�ខាន។់ កិួនចាបស់ុ�ខានថ់្ងៃនបញ្ញញតាិរិបស់ុព្រះទ្ធងក់ប៏្តានតា�ងសៅ�សាា នសួុគផ៌ងខែដ្បិរិ។ �ួក 
សៅទ្ធវិតាព្រះប្តាថំាចងស់ៅរិៀន និងអំនុវិតាន�វិអំីីខែដ្បិលព្រះ�ះសុ�ីព្រះ�ះទ្ធយ័។ ច�សៅណះដឹ្បិង និងកិចាការិម្ពីយួសៅនះគឺជាសៅរិឿង
ដ្បិស៏ុ�ខានប់�ផុតខែដ្បិល�ួកសៅទ្ធវិតាអាចសៅរិៀន និងអំនុវិតាប្តាន»។ ដ្បិកព្រះសុង�់ី Thoughts From the Mount 
of Blessing, page 109, adapted។ 

 សៅតើសៅហ៍តុអំីីប្តានជាសៅយើងម្ពីនិព្រះតូវិខែញកសៅគាលគ�និតថ្ងៃនបញ្ញញ តាិរិបស់ុព្រះ�ះសៅចញ�ីសៅគាលគ�និតខែដ្បិលព្រះទ្ធង ់ សៅតើសៅហ៍តុអំីីប្តានជាសៅយើងម្ពីនិព្រះតូវិខែញកសៅគាលគ�និតថ្ងៃនបញ្ញញ តាិរិបស់ុព្រះ�ះសៅចញ�ីសៅគាលគ�និតខែដ្បិលព្រះទ្ធង ់
ប្តានបសៅងើើតសៅយើងសៅអាយ�នសៅសុរិភីា�កំុងការិសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុរិវាង�ុសុ និងព្រះតូវិសៅ�ះ? សៅតើសៅយើងអាចខែបងខែចក ប្តានបសៅងើើតសៅយើងសៅអាយ�នសៅសុរិភីា�កំុងការិសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុរិវាង�ុសុ និងព្រះតូវិសៅ�ះ? សៅតើសៅយើងអាចខែបងខែចក 
រិវាង�ុសុ និងព្រះតូវិ�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាចសៅ� សៅបើគាះ នបញ្ញញ តាិសៅនះ?រិវាង�ុសុ និងព្រះតូវិ�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាចសៅ� សៅបើគាះ នបញ្ញញ តាិសៅនះ?
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បញ្ញញតាិសៅ�កំុងកណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថាបញ្ញញតាិសៅ�កំុងកណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា

 ជនជាតិសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិប្តានម្ពីកដ្បិល់ព្រះ��ព្រះបទ្ធល់ថ្ងៃនសាសុនក៍ាណាន។ ព្រះ�ះសៅហ៍ៀបនឹងព្រះបគល់ទ្ធឹកដី្បិខែដ្បិល 
ព្រះទ្ធងប់្តានសុនាសៅអាយដ្បិល់រា�សុាសៅព្រះជើសុតា�ងរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ដ្បិ�ចខែដ្បិរិសៅយើងប្តានសៅ�ើញរិចួម្ពីកសៅហ៍ើយថា សៅល្ងាក 
ម្ពីា�សៅសុប្តានផាល់សៅម្ពីសៅរិៀន និងដ្បិ�ប��ះ នម្ពីយួច�នួនចុងសៅព្រះកាយដ្បិល់ជនជាតិសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ម្ពីុនសៅ�លខែដ្បិល�ួកសៅគច�ល 
សៅ�យកទ្ធឹកដី្បិសៅ�ះ។ ខែផំកថ្ងៃនការិបសៅព្រះងៀនទាំ�ងសៅនះរិមួ្ពី�នទាំ�ងសៅសុចកាីបង្ហាះ បខ់ែដ្បិល�ួកសៅគព្រះតូវិខែតសៅគារិ�តាម្ពី 
ផងខែដ្បិរិ។ 
  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៤៤; សៅចាំទិ្ធយកថា ១៧៖១៩; សៅចាំទិ្ធយកថា ២៨៖៥៨; សៅចាំទិ្ធ-សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៤៤; សៅចាំទិ្ធយកថា ១៧៖១៩; សៅចាំទិ្ធយកថា ២៨៖៥៨; សៅចាំទិ្ធ-
យកថា ៣០៖១០; សៅចាំទ្ធិយកថា ៣១៖១២; សៅចាំទ្ធិយកថា ៣២៖៤៦ និងសៅចាំទិ្ធយកថា ៣៣៖២។ សៅតើព្រះ�ះយកថា ៣០៖១០; សៅចាំទ្ធិយកថា ៣១៖១២; សៅចាំទ្ធិយកថា ៣២៖៤៦ និងសៅចាំទិ្ធយកថា ៣៣៖២។ សៅតើព្រះ�ះ  
អំ�ា ស់ុក��ុងខែត�នបនទ�លអំ��ីអំីីសៅ�កានរ់ា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅតើសៅហ៍តុអំីីប្តានជាសារិសៅនះអំ�ា ស់ុក��ុងខែត�នបនទ�លអំ��ីអំីីសៅ�កានរ់ា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅតើសៅហ៍តុអំីីប្តានជាសារិសៅនះ
�នសារិ�សុ�ខានស់ៅម្ពីីាះ? �នសារិ�សុ�ខានស់ៅម្ពីីាះ? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 �ទាំ�ងសៅនះប្តានបង្ហាា ញសៅយើងថា ការិសៅគារិ�តាម្ពី�នសារិ�សុ�ខានស់ុព្រះ�បស់ាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល
ជាទ្ធីប�ផុត។ ការិសៅគារិ�តាម្ពីគឺជាខែផំកម្ពីយួថ្ងៃនសៅសុចកាីសុញ្ហាញ រិបស់ុ�ួកសៅគជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះប្តានសៅ�ីើកិចាការិ 
ជាសៅព្រះចើនសុព្រះ�ប�់ួកសៅគ។ សៅហ៍ើយព្រះ�ះនឹងជួយ�ួកសៅគសៅ�សៅ�លអំ�គតបនាសៅ�សៅទ្ធៀត។ ព្រះ�ះនឹងសៅ�ីើអំីីៗខែដ្បិល 
�ួកសៅគម្ពីនិអាចសៅ�ីើសៅ�យ�ីួនឯងប្តាន។ ព្រះ�ះនឹងព្រះបទាំនសៅអាយ�ួកសៅគន�វិអំីីខែដ្បិល�ួកសៅគម្ពីនិប្តានសៅ�ីើអំីីទាំល់ខែត 
សៅសាះ។ (សៅគាលគ�និតសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីអំតានយ័ថ្ងៃនព្រះ�ះគុណខែដ្បិលថា៖ ព្រះ�ះព្រះបទាំនការិសៅលើកខែលងសៅទាំសុ 
ដ្បិល់សៅយើងខែដ្បិលសៅយើងម្ពីនិប្តានសៅ�ីើអំីីទាំល់ខែតសៅសាះ)។ សៅតើព្រះ�ះចងប់្តានអំីី�ីរា�សុាសៅព្រះជើសុតា�ងរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ីើយ
តបសៅ�នឹងអំ�សៅណាយដ្បិ�៏នតថ្ងៃម្ពីីម្ពីយួសៅនះ? ព្រះ�ះចងស់ៅអាយរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅគារិ�តាម្ពីព្រះទ្ធង។់ 
 សុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះកដ៏្បិ�សៅចំាំះខែដ្បិរិ។ ព្រះ�ះប្តានសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅយើងតាម្ពីរិយ�ព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធង ់ សៅ�សៅ�លណា 
ខែដ្បិលសៅយើងសៅជឿសៅលើព្រះទ្ធង។់ សៅយើងម្ពីនិខែម្ពីនសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅ�យសារិខែតទ្ធសៅងីើលអរិបស់ុសៅយើងសៅ�ះសៅទ្ធ។ «ដ្បិិតិ សៅយើង
�ំុ � អាង ថា ម្ពីនុសុេ ប្តាន រាប ់ជា សុុចរិតិ សៅ�យសារិ សៅសុចកាី ជ�សៅនឿ គឺ ម្ពីនិ ខែម្ពីន សៅ�យ ការិ ព្រះបព្រះ�ឹតា តាម្ពី ព្រះកឹតយវិនិយ័  
សៅទ្ធ» (រិ ា�ម្ពី ៣៖២៨)។ សៅ�ីា ះសៅហ៍ើយ សៅយើងម្ពីនិខែម្ពីនសៅគារិ�តាម្ពីបញ្ញញតាិ សៅដ្បិើម្ពីិសីៅអាយប្តានសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅ�ះសៅទ្ធ �ីសៅព្រះពាះ 
«គាះ ន ម្ពីនុសុេ ណា ប្តាន រាប ់ជា សុុចរិតិ សៅ� ច�សៅពាះ ព្រះទ្ធង ់សៅ�យ អាង ការិ ព្រះបព្រះ�ឹតា តាម្ពី ព្រះកឹតយវិនិយ័ សៅ�ះ សៅ�ើយ 
ដ្បិិតិ ព្រះកឹតយវិនិយ័ ព្រះគាន ់ខែត សុ�ខែដ្បិង ឲ្យយ សាះ ល់ អំ�សៅ�ើ ប្តាប បាុសៅណាះ ះ» (រិ ា�ម្ពី ៣៖២០)។ សៅយើងសៅគារិ�តាម្ពីបញ្ញញតាិគឺ
សៅ�យសារិខែតព្រះ�ះប្តានសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅយើងតាម្ពីរិយ�ព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធងវ់ិញិសៅទ្ធ។ ដ្បិ�សៅចំះ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វិប្តានសុ�ម្ពីសៅយើង 
ព្រះសុឡាញ់ព្រះទ្ធងវ់ិញិ សៅហ៍ើយសៅគារិ�តាម្ពីបញ្ញញ តាិរិបស់ុព្រះទ្ធងផ់ងសៅ�យ�នបនទ�លថា៖ «សៅបើ អំំក រាល់ គំា ព្រះសុឡាញ់  
�ំុ � ច�រិ កាន ់តាម្ពី បញ្ញញតាិរិបស់ុ �ំុ � ចុះ» (យា�ហាន ១៤៖១៥)។ 
 កណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថាបសៅព្រះងៀនសៅយើងព្រះគប�់ា ងអំ��ីព្រះ�ះគុណ និងបញ្ញញ តាិរិបស់ុព្រះ�ះតា�ងខែត�ីទ្ធ��រ័ិ 
ទ្ធីម្ពីយួរិហ៍�តដ្បិល់ទ្ធ��រ័ិចុងសៅព្រះកាយ។ ព្រះ�ះប្តានសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅយើងតាម្ពីរិយ�ព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះទ្ធងប់្តានសៅ�ីើ 
កិចាការិខែដ្បិលសៅយើង�ុ�អាចសៅ�ីើសៅ�យ�ីួនឯងប្តាន។ (ទ្ធនទឹម្ពីគំាសៅនះ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលម្ពីនិអាចសៅ�ៀសុ�ីួនសៅចញ 
�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទសៅ�យគាះ នជ�នួយ�ីព្រះ�ះប្តានសៅ�ើយ)។ ដ្បិ�សៅចំះសៅយើង ព្រះតូវិខែតសៅគារិ�តាម្ពីព្រះ�ះ និងបញ្ញញតាិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់
ទុ្ធកជាការិសៅ�ីើយតបសៅ�នឹងអំ�សៅណាយសៅនះ។ សៅយើងអាចរិស់ុកំុងជីវិតិថ្ងៃនការិសាា បប់ង្ហាះ បត់ាម្ពីរិយ�សៅសុចកាី 
ជ�សៅនឿ។ ដ្បិិតិព្រះ�ះប្តានអំតឱ់នសៅទាំសុសៅអាយសៅយើង សៅ�យសារិខែតព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធងក់៏
អាចជួយសៅអាយសៅយើងសៅគារិ�តាម្ពីបញ្ញញតាិរិបស់ុព្រះទ្ធងផ់ងខែដ្បិរិ។ ការិសៅគារិ�តាម្ពីរិបស់ុសៅយើងសៅចញម្ពីក�ីម្ពីតិាភា� 
និងទ្ធ��កទ់្ធ�នងរិបស់ុសៅយើងជាម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធង។់
  សៅ�សៅ�លខែដ្បិលសៅយើងសៅគារិ�តាម្ពីព្រះ�ះ សៅយើងម្ពីនិព្រះតូវិ�ា�ម្ពីផ្គាះ បព់្រះទ្ធងត់ាម្ពីរិយ�ទ្ធសៅងីើលអរិបស់ុសៅយើងសៅ�សៅ�លខែដ្បិលសៅយើងសៅគារិ�តាម្ពីព្រះ�ះ សៅយើងម្ពីនិព្រះតូវិ�ា�ម្ពីផ្គាះ បព់្រះទ្ធងត់ាម្ពីរិយ�ទ្ធសៅងីើលអរិបស់ុសៅយើង  
សៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅតើសៅយើងអាចសៅជៀសុវាង�ីការិសៅ�ីើ�ុសុខែបបសៅនះសៅ�យរិសៅបៀបណា? សៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅតើសៅយើងអាចសៅជៀសុវាង�ីការិសៅ�ីើ�ុសុខែបបសៅនះសៅ�យរិសៅបៀបណា? 

ថ្ងៃ�ាចនទ   ៨ វិចិិិកា
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សុព្រះ�បក់ារិលអរិបស់ុអំំកសុព្រះ�បក់ារិលអរិបស់ុអំំក
 
 ម្ពីនុសុេ�ីះប្តាន�ា�ម្ពីរិកសៅលសុណាម្ពីយួ សៅដ្បិើម្ពីិបីដិ្បិសៅសុ�សៅសុចកាី�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ។ ដ្បិ�សៅចំះ �ួកសៅគ 
ប្តាននិ�យថា ព្រះ�ះសៅ�កំុងគម្ពីីរីិសុញ្ហាញ ចាំស់ុអាព្រះកក ់និងកាចសាហាវិ រិឯីព្រះ�ះសៅយសូុ�វិវិញិ ព្រះទ្ធងស់ុបិុរិសុ 
និងសុុភា�រាបសា។ សៅគាលគ�និតសៅនះម្ពីនិខែម្ពីនជាសៅគាលគ�និត�ះីសៅ�ះសៅទ្ធ។  សៅគាលគ�និតសៅនះព្រះគានខ់ែតព្រះតឹម្ពីព្រះតូវិ 
សុព្រះ�បស់ុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ សៅហ៍ើយកម៏្ពីនិព្រះតឹម្ពីព្រះតូវិដ្បិ�ចជាកាលខែដ្បិលសៅគប្តានបសៅងើើតវាសៅ�ើងដ្បិ�ប�ងជាសៅព្រះចើនរិយឆំ្នាំ�ម្ពីក
សៅហ៍ើយខែដ្បិរិ។ 
 គមី្ពីរីិសុញ្ហាញ ចាំស់ុប្តានបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីរិសៅបៀបខែដ្បិលព្រះ�ះព្រះសុឡាញ់រា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីាងសៅហ៍ើយម្ពីាង
សៅទ្ធៀត។ ព្រះទ្ធងព់្រះគានខ់ែតចងស់ៅអាយ�ួកសៅគប្តានលអព្រះបសៅសុើរិបាុសៅណាះ ះ។ សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធងព់្រះតូវិប្តានបង្ហាា ញ 
សៅ�កំុងកណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថាតាម្ពីរិសៅបៀបដ្បិ�៏នអំ�ណាចប�ផុត។ 
  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖១-១៥។ សៅតើសៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តានព្រះប្តាបអ់ំីី�ីះ ដ្បិល់�ួកបណាា ជនសុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖១-១៥។ សៅតើសៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តានព្រះប្តាបអ់ំីី�ីះ ដ្បិល់�ួកបណាា ជន  
ម្ពីុនសៅ�លខែដ្បិលគាតផ់ាល់សារិថ្ងៃនសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់�ីព្រះ�ះដ្បិល់�ួកសៅគសៅ�កំុង�១២-១៤? សៅតើ�ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញម្ពីុនសៅ�លខែដ្បិលគាតផ់ាល់សារិថ្ងៃនសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់�ីព្រះ�ះដ្បិល់�ួកសៅគសៅ�កំុង�១២-១៤? សៅតើ�ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញ  
សៅយើង�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីអារិម្ពីះណ៍រិបស់ុព្រះ�ះច�សៅពាះរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅបើសៅទាំះបី�ួកសៅគប្តានសៅ�ីើប្តាបសៅហ៍ើយក ៏សៅយើង�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីអារិម្ពីះណ៍រិបស់ុព្រះ�ះច�សៅពាះរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅបើសៅទាំះបី�ួកសៅគប្តានសៅ�ីើប្តាបសៅហ៍ើយក ៏
សៅ�យ? សៅតើ�ទាំ�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនសៅយើងអំ��ីព្រះ�ះគុណ�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាចខែដ្បិរិ? សៅ�យ? សៅតើ�ទាំ�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនសៅយើងអំ��ីព្រះ�ះគុណ�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាចខែដ្បិរិ? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 �ទាំ�ងសៅនះប្តានបង្ហាា ញ�ួកសៅគថា ព្រះ�ះព្រះសុឡាញ់�ួកសៅគបាុនណា។ សុ�ម្ពីយកចិតាទុ្ធក�កជ់ា�ិសៅសុសុ 
សៅ�សៅលើ�១២ និង�១៣។ សៅតើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញអំីីខែដ្បិលព្រះ�ះប្តាន�នបនទ�លសៅ�កានរ់ា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែដ្បិរិឬ
សៅទ្ធ? ព្រះទ្ធងប់្តាន�នបនទ�ល�ា ងចាស់ុថា ៖ «អំញចងស់ៅអាយឯងសៅគារិ�តាម្ពីអំញ ព្រះសុឡាញ់អំញ បសៅព្រះម្ពីើអំញ 
និងរិកាបញ្ញញ តាិរិបស់ុអំញទុ្ធកសុព្រះ�បជ់ាសៅសុចកាីលអដ្បិល់ឯង» (សុសៅងេបអំតានយ័)។ សៅតើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញពាកយ 
ថា «ឯង» និង «ថ្ងៃនឯង» សៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះខែដ្បិរិឬសៅទ្ធ? កំុងភាសាសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ពាកយទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងព្រះតឹម្ពីខែត 
បុគះល�ំកប់ាុសៅណាះ ះ។ ជាការិ�ិតណាស់ុ សៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ ព្រះ�ះប្តាន�នបនទ�លសៅ�កានជ់នជាតិអំុីព្រះសាខែអំល 
ទាំ�ងអំស់ុកំុងលកេណ�ជាព្រះកុម្ពីខែតម្ពីយួ។ សៅតើសារិសៅនះ�នព្រះបសៅ�ជនស៍ុព្រះ�ប�់ួកសៅគ�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាចសៅ� ព្រះបសិុន 
សៅបើម្ពីនុសុេ�ំក់ៗ ម្ពីនិសៅគារិ�តាម្ពីព្រះ�ះជា�ា ស់ុ? សៅ�ីា ះសៅហ៍ើយ សៅហ៍តុសៅនះប្តានជាភាសាសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិកប៏ង្ហាា ញថា ព្រះ�ះ 
ប្តាន�នបនទ�លសៅ�កានប់ុគះល�ំក់ៗ ផងខែដ្បិរិ។
 សៅយើងម្ពីនិអាចបញ្ញា បក់ារិសិុការិបស់ុសៅយើងសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះសៅ�យម្ពីនិប្តាន�ិភាកាអំ��ី�១៣ជាម្ពីុនសិុន 
សៅ�ះសៅ�ើយ ខែដ្បិល�សៅនះប្តានខែចងថា៖ «សៅហ៍ើយ ឲ្យយ ប្តាន កាន ់តាម្ពី សៅសុចកាី បញ្ញញតាិផង ព្រះ�ះសៅយហ៍�វាា  និង ចាប ់ទាំ�ង  
បាុ�ះ ន រិបស់ុ ព្រះទ្ធង ់ខែដ្បិល អំញ បង្ហាះ ប ់ឯង សៅ� ថ្ងៃ�ា សៅនះ សុ�រាប ់ជា សៅសុចកាី លអ ដ្បិល់ ឯង» (សៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៣)។ 
ព្រះ�ះប្តានបង្ហាះ បស់ៅអាយរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅគារិ�តាម្ពីព្រះទ្ធង ់�ីសៅព្រះពាះព្រះទ្ធងច់ងប់្តានអំីីខែដ្បិលលអប�ផុតសុព្រះ�ប�់ួកសៅគ។ 
ព្រះ�ះប្តានតា�ងរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ើង។ ព្រះ�ះប្តានយកព្រះ�ះទ្ធយ័ទុ្ធក�កច់�សៅពាះ�ួកសៅគ។ ព្រះ�ះកប៏្តានព្រះជាបអំ��ីអំីី
ខែដ្បិល�ួកសៅគព្រះតូវិការិផងខែដ្បិរិ។ សៅ�ីា ះសៅហ៍ើយ ព្រះទ្ធងច់ងប់្តានអំីីខែដ្បិលលអប�ផុតសុព្រះ�ប�់ួកសៅគ។ សៅនះគឺម្ពី�លសៅហ៍តុ 
ខែដ្បិល�ួកសៅគគួរិខែតសៅគារិ�តាម្ពីព្រះទ្ធង។់
 ម្ពីនុសុេ�ីះប្តានសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបបញ្ញញ តាិរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�នឹងក�ខែផង។ កាលណាខែដ្បិលសៅយើងសៅ�កំុងក�ខែផង 
សៅនះ ព្រះ�ះនឹងការិពារិសៅយើងសៅអាយរិចួផុត�ីសៅរិឿងអាព្រះកក់ៗ ជាសៅព្រះចើនខែដ្បិលអាចប�ផី្គាញសៅយើងប្តាន ។ និ�យរិមួ្ពី 
ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនបញ្ញញ តាិដ្បិល់រា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់�ីសៅព្រះពាះព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់�ួកសៅគ។ ការិសៅគារិ�តាម្ពីរិបស់ុ�ួកសៅគគឺ 
«ទុ្ធកសុព្រះ�បជ់ាសៅសុចកាីលអដ្បិល់ [�ួកសៅគ]» (សៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖១៣)។ 
 សៅតើសៅល្ងាកអំំកប្តានសៅ�ើញសៅ�យ�ីួនឯងថា ការិសៅគារិ�តាម្ពីបញ្ញញតាិរិបស់ុព្រះ�ះ «ជាសៅសុចកាីលអសុព្រះ�ប់ សៅតើសៅល្ងាកអំំកប្តានសៅ�ើញសៅ�យ�ីួនឯងថា ការិសៅគារិ�តាម្ពីបញ្ញញតាិរិបស់ុព្រះ�ះ «ជាសៅសុចកាីលអសុព្រះ�ប ់ 
�ីួនសៅល្ងាកអំំក» សៅ�យរិសៅបៀបណា?�ីួនសៅល្ងាកអំំក» សៅ�យរិសៅបៀបណា?
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ទាំសុករិសៅ�កំុងព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទទាំសុករិសៅ�កំុងព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទ
  

 កំុងកណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា សៅយើងសៅ�ើញ�នព្រះបធានបទ្ធដ្បិ�ចគំាម្ពីាងសៅហ៍ើយម្ពីាងសៅទ្ធៀតខែដ្បិលថា៖  ព្រះ�ះ 
អំ�ា ស់ុប្តានសុសៅ�ង្ហាះ ះរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅចញ�ីទាំសុភា�សៅ�កំុងព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទ។ សៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តានព្រះប្តាប�់ួក
បណាា ជនសៅអាយនឹកចាំ�អំ��ីរិសៅបៀបខែដ្បិលព្រះ�ះប្តានរិ �សៅ�ះ�ួកសៅគ�ា ងដ្បិ�សៅចំះថា៖ «សៅ�ះ ព្រះទ្ធង ់ក ៏�� សៅយើង �ំុ � សៅចញ 
�ី ព្រះសុុក សៅអំសីុុ�ទ ម្ពីក សៅ�យ ព្រះ�ះហ៍សុា ដ្បិ ៏�ន ព្រះ�ះសៅចសាា » (សៅចាំទ្ធិយកថា ២៦៖៨; សុ�ម្ពីអាន�គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា 
១៦៖១-៦ ផងខែដ្បិរិ)។ អំំកសុរិសៅសុរិគម្ពីីរីិសុញ្ហាញ ចាំស់ុដ្បិថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតកប៏្តាន�ិ�ណ៌�អំ��ីសៅរិឿងសៅនះ�ា ងដ្បិ�សៅចំះផង 
ខែដ្បិរិថា៖ «ដ្បិិតិ អំញ ប្តាន �� ឯង សៅ�ើង សៅចញ �ី ព្រះសុុក សៅអំសីុុ�ទ ម្ពីក ក ៏សៅល្ងាះ ឯង សៅចញ �ី ផទះ រិបស់ុ �ួក ប្តាវិ ប�សៅរិ ើ សៅហ៍ើយ  
ប្តាន ចាំត ់ម្ពីា�សៅសុ សៅអំើរិ ាុន និង �ា រាម្ពី ឲ្យយ �� ម្ពីុ� ឯង» (ម្ពីកីា ៦៖៤)។ 

 កំុងគម្ពីីរីិសុញ្ហាញ �ះី សៅល្ងាកបាុលប្តានសៅព្រះបើសៅរិឿងសៅនះជារិ�បស័ុ�ទ សៅដ្បិើម្ពីិបីង្ហាា ញអំ��ីរិសៅបៀបខែដ្បិលព្រះ�ះប្តាន 
សុសៅ�ង្ហាះ ះរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងត់ាម្ពីរិយ�សៅសុចកាីជ�សៅនឿសៅលើព្រះ�ះសៅយសូុ�វិ�ា ងដ្បិ�សៅចំះថា «សៅ�យសារិ សៅសុចកាី ជ�សៅនឿ 
សៅ�ះ  សៅគ ប្តាន សៅដ្បិើរិ កាត ់សុម្ពីុព្រះទ្ធ ព្រះកហ៍ម្ពី ដ្បិ�ច ជា សៅដ្បិើរិ សៅលើ ដ្បិី សៅគាក ខែត កាល �ួក សាសុន ៍សៅអំសីុុ�ទ ប្តាន លិង ល សៅ�ះ 
សៅគ ក ៏ព្រះតូវិ សៅលបប្តាត ់សៅ�» (សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ១១៖២៩; សុ�ម្ពីអានក�រិនិ��សុទី្ធ១ ១០៖១-៤ ផងខែដ្បិរិ)។ 

  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៥៖៦-២២។ កំុង�ទាំ�ងសៅនះ សៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីសុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៥៖៦-២២។ កំុង�ទាំ�ងសៅនះ សៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ី  
ព្រះកឹតយវិនិយ័ទាំ�ង១០ព្រះបការិម្ពីាងសៅទ្ធៀត។ សៅតើសៅល្ងាកអំំកប្តានសៅ�ើញសៅហ៍តុផលខែដ្បិលសៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុផាល់សៅអាយ�ួក ព្រះកឹតយវិនិយ័ទាំ�ង១០ព្រះបការិម្ពីាងសៅទ្ធៀត។ សៅតើសៅល្ងាកអំំកប្តានសៅ�ើញសៅហ៍តុផលខែដ្បិលសៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុផាល់សៅអាយ�ួក 
បណាា ជនសុព្រះ�បម់្ពី�លសៅហ៍តុខែដ្បិល�ួកសៅគព្រះតូវិខែតសៅគារិ�ព្រះកឹតយវិនិយ័ទ្ធី៤ខែដ្បិរិឬសៅទ្ធ? សៅតើសៅហ៍តុផលសៅ�ះជាអំីី? បណាា ជនសុព្រះ�បម់្ពី�លសៅហ៍តុខែដ្បិល�ួកសៅគព្រះតូវិខែតសៅគារិ�ព្រះកឹតយវិនិយ័ទ្ធី៤ខែដ្បិរិឬសៅទ្ធ? សៅតើសៅហ៍តុផលសៅ�ះជាអំីី? 
សៅតើសៅហ៍តុផលសៅ�ះបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីទ្ធ��កទ់្ធ�នងរិវាងបញ្ញញ តាិ និងព្រះ�ះគុណសៅ�យរិសៅបៀបណា?សៅតើសៅហ៍តុផលសៅ�ះបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីទ្ធ��កទ់្ធ�នងរិវាងបញ្ញញ តាិ និងព្រះ�ះគុណសៅ�យរិសៅបៀបណា?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  សៅ�សៅ�លខែដ្បិលសៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុព្រះប្តាប�់ួកបណាា ជនអំ��ីព្រះកឹតយវិនិយ័ថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍សៅ�កុំងកណឌ គមី្ពីរីិ 

សៅចាំទ្ធិយកថា គាតប់្តានបខែនាម្ពីច�ណុច�ះីម្ពីយួ។ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ �ួកបណាា ជនគួរិខែតរិកាថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍សៅអាយ
ប្តានបរិសុិុទ្ធធ �ីសៅព្រះពាះថ្ងៃ�ាសៅ�ះបង្ហាា ញថា ព្រះ�ះជាអំំកបសៅងើើតថ្ងៃផទសៅម្ពី� និងខែផនដី្បិ។ បាុខែនា �ួកសៅគកព៏្រះតូវិខែតរិកា 
ថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍ សៅ�យសៅព្រះពាះព្រះ�ះប្តានសុសៅ�ង្ហាះ ះ�ួកសៅគសៅចញ�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទផងខែដ្បិរិ។ ព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះ�ះប្តាន 
រិ �សៅ�ះ�ួកសៅគ និងផាល់សៅអាយ�ួកសៅគន�វិសៅសុចកាីសុព្រះ�ក (សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ៤៖១-៥)។ ឥ��វិសៅនះ ព្រះ�ះកច៏ងស់ៅអាយ
រា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងប់ង្ហាា ញព្រះ�ះគុណដ្បិ�ចគំាសៅនះសៅ�កានស់ាសុនដ៍្បិថ្ងៃទ្ធផងខែដ្បិរិ។

 ជាការិ�ិតណាស់ុ �គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៥៖៦-២២ ប្តានបង្ហាា ញសៅយើងថា ថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍គឺជារិ�បស័ុ�ទ 
ដ្បិ�៏នអំ�ណាចម្ពីយួសុព្រះ�បព់្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះប្តានបង្ហាា ញព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅ�សៅ�លខែដ្បិលព្រះទ្ធង ់
សៅ�ីើសៅអាយថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍កីាយសៅ�ជាថ្ងៃ�ាសុព្រះ�កសុព្រះ�បម់្ពីនុសុេព្រះគបគំ់ា រិមួ្ពីទាំ�ង�ួកក�នសៅ� �ួកប្តាវិបសៅព្រះម្ពីើ 
�ួកសុតីពាហ៍ន� និង�ួកសាសុនដ៍្បិថ្ងៃទ្ធផងខែដ្បិរិ។ ដ្បិ�សៅចំះ ថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍បង្ហាា ញថា ព្រះ�ះព្រះបទាំនព្រះ�ះគុណរិបស់ុ 
ព្រះទ្ធងដ់្បិល់រា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងផ់្គាទ ល់ និងដ្បិល់អំំកដ្បិថ្ងៃទ្ធខែដ្បិលម្ពីនិខែម្ពីនជាសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលផងខែដ្បិរិ។ សៅសុចកាី�ិត 
សៅនះសុ�ខានជ់ាទ្ធីប�ផុត។ ច�ណុចសៅនះអាចជាម្ពី�លសៅហ៍តុខែដ្បិលសៅ�ីើសៅអាយសៅសុចកាី�ិតថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍កីាយជាសុំ�ល 
ថ្ងៃនបញ្ញញតាិរិបស់ុព្រះ�ះ។ ថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍ជួយសៅអាយសៅយើងនឹកចាំ�កំុងការិបង្ហាា ញដ្បិល់អំំកដ្បិថ្ងៃទ្ធអំ��ីព្រះ�ះគុណខែដ្បិល 
ព្រះ�ះប្តានបង្ហាា ញដ្បិល់សៅយើង។

  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិ�ា ថាយ ១៨៖២១-៣៥។ សៅតើ�នកិួនចាបស់ុ�ខានអ់ំីី ខែដ្បិលអំំកសៅ�ើញសៅ�កំុងសុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិ�ា ថាយ ១៨៖២១-៣៥។ សៅតើ�នកិួនចាបស់ុ�ខានអ់ំីី ខែដ្បិលអំំកសៅ�ើញសៅ�កំុង  
សៅរិឿងសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបសៅនះ? សៅតើព្រះកឹតយវិនិយ័ថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍សៅ�កំុងកណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថាបង្ហាា ញសៅយើង�ា ងសៅរិឿងសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបសៅនះ? សៅតើព្រះកឹតយវិនិយ័ថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍សៅ�កំុងកណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថាបង្ហាា ញសៅយើង�ា ង
ដ្បិ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីកិួនចាបដ់្បិស៏ុ�ខានស់ៅនះ? ដ្បិ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីកិួនចាបដ់្បិស៏ុ�ខានស់ៅនះ? 
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ម្ពីនិខែម្ពីនសៅ�យសារិខែតទ្ធសៅងីើលអរិបស់ុអំំកសៅ�ះសៅទ្ធម្ពីនិខែម្ពីនសៅ�យសារិខែតទ្ធសៅងីើលអរិបស់ុអំំកសៅ�ះសៅទ្ធ

 ការិបសៅព្រះងៀនដ្បិស៏ុ�ខានប់�ផុតសៅ�កំុងព្រះគីសុទសាសុ�គឺជាការិបសៅព្រះងៀនថា ព្រះ�ះសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅយើងតាម្ពី 
រិយ�សៅសុចកាីជ�សៅនឿរិបស់ុសៅយើងសៅ�កំុងព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធង៖់ «សៅតើ គម្ពីីរីិ ថា ដ្បិ�ច សៅម្ពីាច គម្ពីីរីិ ថា «អំព័្រះប្តាហា� ប្តាន សៅជឿ  
ដ្បិល់ ព្រះ�ះ សៅហ៍ើយ សៅសុចកាី ជ�សៅនឿ សៅ�ះ ប្តាន រាប ់ជា សៅសុចកាី សុុចរិតិ ដ្បិល់ សៅល្ងាក» (រិ ា�ម្ពី ៤៖៣)។ 
 អំំកព្រះសីុខែអំលីីន ជីថ្ងៃវិ ាតប៍្តានបកព្រះសាយអំ��ីការិបសៅព្រះងៀនសៅនះ�ា ងដ្បិ�សៅចំះថា៖ «សៅតើការិខែដ្បិលព្រះ�ះសុសៅ�ង្ហាះ ះ 
សៅយើងតាម្ពីរិយ�សៅសុចកាីរិបស់ុសៅយើងសៅ�កំុងព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធង�់ននយ័�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាច? ការិបសៅព្រះងៀនសៅនះ 
�ននយ័ថា ព្រះ�ះសៅ�ីើកិចាការិសុព្រះ�បម់្ពីនុសុេសៅល្ងាកទាំ�ងខែដ្បិល�ួកសៅគម្ពីនិអាចសៅ�ីើសៅ�យ�ីួន ឯងប្តាន។  សៅនះគឺ 
ជាម្ពី�លសៅហ៍តុខែដ្បិលព្រះ�ះព្រះតូវិទ្ធទ្ធួលសិុរិលីអទាំ�ងអំស់ុសៅ�កំុងការិសុសៅ�ង្ហាះ ះម្ពីនុសុេសៅល្ងាក។ ម្ពីនុសុេសៅល្ងាកម្ពីនិ
អាចទ្ធទ្ធួលការិសុរិសៅសុើរិសៅ�សៅលើកិចាការិម្ពីយួសៅនះប្តានសៅ�ើយ។  សៅ�សៅ�លខែដ្បិល�ួកសៅគសៅម្ពីើលសៅ�ើញថា �ួកសៅគ 
ម្ពីនិ�នអំីីទាំ�ងអំស់ុ សៅ�ះ�ួកសៅគប្តានសៅព្រះតៀម្ពី�ីួនជាសៅព្រះសុចកំុងការិទ្ធទ្ធួលយកជីវិតិដ្បិប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូុ�វិ»។ 
ដ្បិកព្រះសុង�់ី Ellen G. White, The Faith I Live By, page 109, adapted។
 សៅ�សៅ�លខែដ្បិលសៅយើងនឹកចាំ�ថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងប់រិសុិុទ្ធធ សៅហ៍ើយសៅយើងជាប្តាបជន សៅ�ះសៅយើងនឹងអាចសៅម្ពីើល 
សៅ�ើញន�វិម្ពី�លសៅហ៍តុខែដ្បិល�នខែតសុកម្ពីះភា�ដ្បិអ៏ំសាា រិយថ្ងៃនព្រះ�ះគុណបាុសៅណាះ ះខែដ្បិលអាចសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅយើងប្តាន។ 
សៅហ៍ើយសុកម្ពីះភា�ថ្ងៃនព្រះ�ះគុណសៅនះ�ិតជាអាចជួយសៅយើងខែម្ពីន។  ព្រះ�ះគុណប្តានសៅកើតសៅ�ើងសៅ�ព្រះតងស់ៅ�ើឆ្នាំើ ង 
គឺសៅ�សៅ�លខែដ្បិលព្រះ�ះសៅយសូុ�វិខែដ្បិលគាះ នសៅទាំសុសៅសាះប្តានសុុគតជ�នួសុអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុអំំក�នសៅទាំសុ។ 
  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៩៖១-៦។ សៅតើសៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុ�នព្រះបសាសុនស៍ៅ�កាន�់ួកបណាា ជនសុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៩៖១-៦។ សៅតើសៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុ�នព្រះបសាសុនស៍ៅ�កាន�់ួកបណាា ជន  
�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាចសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅតើសារិរិបស់ុគាតប់ង្ហាា ញ�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះ�ះច�សៅពាះ�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាចសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅតើសារិរិបស់ុគាតប់ង្ហាា ញ�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះ�ះច�សៅពាះ
ម្ពីនុសុេសៅល្ងាកខែដ្បិលម្ពីនិប្តានសៅ�ីើអំីីទាំ�ងអំស់ុ? សៅតើសៅរិឿងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើង�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីា ច អំ��ីការិបសៅព្រះងៀនដ្បិស៏ុ�ខាន ់ម្ពីនុសុេសៅល្ងាកខែដ្បិលម្ពីនិប្តានសៅ�ីើអំីីទាំ�ងអំស់ុ? សៅតើសៅរិឿងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើង�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីា ច អំ��ីការិបសៅព្រះងៀនដ្បិស៏ុ�ខាន ់
ខែដ្បិលថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងស់ុសៅ�ង្ហាះ ះសៅយើងតាម្ពីរិយ�សៅសុចកាីជ�សៅនឿរិបស់ុសៅយើងសៅ�កំុងព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ះ?ខែដ្បិលថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងស់ុសៅ�ង្ហាះ ះសៅយើងតាម្ពីរិយ�សៅសុចកាីជ�សៅនឿរិបស់ុសៅយើងសៅ�កំុងព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  កណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៩៖៥ ប្តានបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីដ្បិ�ណឹងលអ។ សៅល្ងាកបាុលប្តានបសៅព្រះងៀនអំ��ី
សៅសុចកាី�ិតដ្បិខែដ្បិលសៅនះ�ា ងដ្បិ�សៅចំះថា៖ ព្រះ�ះម្ពីនិប្តានសុសៅ�ង្ហាះ ះឯង « សៅ�យ សៅព្រះពាះ សៅសុចកាី សុុចរិតិ រិបស់ុ ឯង 
ឬ សៅ�យ សៅព្រះពាះ ចិតា ឯង សៅទ្ធៀង ព្រះតង»់ សៅ�ើយ (សៅចាំទិ្ធយកថា ៩៖៥)។ ព្រះ�ះអំ �ា ស់ុសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅល្ងាកអំំក សៅ�យ
សារិខែតសៅសុចកាីសុនាខែដ្បិលព្រះទ្ធងប់្តានតា�ងសៅ�ើងជាម្ពីយួនឹងសៅល្ងាកអំំកសៅ�កំុង «ដ្បិ�ណឹង លអ ដ្បិ ៏សៅ� អំស់ុ កលិ
ជានិចា» (វិវិិរិណ� ១៤៖៦)។ ព្រះ�ះ�ុ�ប្តានតា�ងសៅសុចកាីសុនាសៅនះជាម្ពីយួនឹងសៅយើង «សៅ�យ ការិ ខែដ្បិល សៅយើង សៅ�ីើ 
សៅទ្ធ គឺ សៅ�យ ដ្បិ�រិះិ និង ព្រះ�ះគុណ ថ្ងៃន ព្រះទ្ធង ់វិញិ ខែដ្បិល ប្តាន ផាល់ ម្ពីក សៅយើង កំុង ព្រះ�ះព្រះគីសុទសៅយសូុ�វិ ម្ពីុន អំស់ុ ទាំ�ង កលិ» 
(�ីម្ពីា�សៅ�ទី្ធ២ ១៖៩; សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិទី្ធតុសុ ១៖២ ផងខែដ្បិរិ)។ សៅតើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញថា ព្រះ�ះព្រះបទាំនសៅសុចកាី
សុនាសៅនះដ្បិល់សៅល្ងាកអំំកម្ពីុនអំស់ុទាំ�ងកលិខែដ្បិរិឬសៅទ្ធ? សៅយើងម្ពីនិទាំន�់នជីវិតិរិស់ុសៅ�សៅ�ើយសៅទ្ធសៅ�សៅ�ល
សៅ�ះ។ សៅ�ីា ះសៅហ៍ើយ ទ្ធសៅងីើលអរិបស់ុសៅយើងម្ពីនិអាចជាសៅហ៍តុផលខែដ្បិល��សៅអាយព្រះទ្ធងស់ុសៅ�ង្ហាះ ះសៅយើងសៅ�ះសៅទ្ធ។ 
 និ�យរិមួ្ពី ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុនឹងសៅ�ីើកិចាការិដ្បិអ៏ំសាា រិយសុព្រះ�បស់ៅល្ងាកអំំក និងសៅ�កំុងចិតាសៅល្ងាកអំំក 
សៅទាំះបីជាសៅល្ងាកអំំកសៅ�ីើ�ុសុសៅព្រះចើនម្ពីកសៅហ៍ើយកស៏ៅ�យ។ ដ្បិ�សៅចំះ សៅល្ងាកអំំកព្រះតូវិខែតសៅគារិ�បញ្ញញ តាិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ 
ទ្ធសៅងីើលអរិបស់ុសៅល្ងាកអំំកម្ពីនិអាចសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅល្ងាកអំំកប្តានសៅ�ើយ។ សៅ�យសារិខែតសៅល្ងាកអំំកព្រះតូវិប្តានសុសៅ�ង្ហាះ ះ 
សៅ�ះសៅទ្ធើបទ្ធសៅងីើលអរិបស់ុសៅល្ងាកអំំកបសៅញ្ញេញម្ពីក។ 
 ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅល្ងាកអំំកសៅ�យព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះទ្ធងច់ាំរិកឹបញ្ញញ តាិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�កំុង 
ចិតារិបស់ុសៅល្ងាកអំំក សៅហ៍ើយព្រះទ្ធងព់្រះបទាំនព្រះ�ះវិញិ្ហាញ ណបរិសុិុទ្ធធដ្បិល់សៅល្ងាកអំំក សៅដ្បិើម្ពីិសីៅអាយសៅល្ងាកអំំកអាចសៅគារិ� 
តាម្ពីបញ្ញញតាិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ 
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ការិសិុកាបខែនាម្ពី៖ «សាតា�ងគឺជាខាះ �ងសុព្រះតូវិរិបស់ុព្រះ�ះ។  សាតា�ងប្តានព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងបញ្ញញ តាិរិបស់ុព្រះ�ះសៅ� 
សាា នសួុគ។៌ ឥ��វិសៅនះ វាសៅ�ីើកិចាការិដ្បិ�ចជាសៅម្ពីទ្ធ�័�ំក។់ វាសៅព្រះបើព្រះគបទ់ាំ�ងជ��ញ និងលិចិកលទាំ�ងអំស់ុរិបស់ុ 
វា សៅដ្បិើម្ពីិសីៅ�ីើសៅអាយបញ្ញញ តាិរិបស់ុព្រះ�ះឥតព្រះបសៅ�ជន ៍និងគាះ នឥទ្ធធិ�លសៅលើជីវិតិរិបស់ុសៅយើង។ �នខែតបញ្ញញតាិរិបស់ុ 
ព្រះ�ះបាុសៅណាះ ះខែដ្បិលអាចបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីអំ�សៅ�ើប្តាប និងរិសៅបៀបខែដ្បិលសៅយើងអាចកីាយសៅ�ជាបរិសុិុទ្ធធប្តាន»។ 
ដ្បិកព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Review and Herald, November 18, 1890, adapted។  
 សុ�ម្ពីគិតអំ��ីអំតានយ័ថ្ងៃន�សៅនះខែដ្បិលប្តានខែចង�ា ងដ្បិ�សៅចំះថា៖ «កាល សៅដ្បិើម្ពី ដ្បិ�ប�ង �ន ព្រះ�ះបនទ�ល 
ព្រះ�ះបនទ�ល ក ៏គង ់សៅ� ជា ម្ពីយួនឹង ព្រះ�ះ សៅហ៍ើយ ព្រះ�ះបនទ�ល សៅ�ះ ឯង ជា ព្រះ�ះ  ព្រះទ្ធង ់គង ់សៅ� ជា ម្ពីយួ នឹង ព្រះ�ះ តា�ង អំ��ី 
សៅដ្បិើម្ពី ម្ពីក ព្រះគប ់រិបស់ុ ទាំ�ង អំស់ុ ប្តាន សៅកើត ម្ពីក សៅ�យសារិ ព្រះទ្ធង ់ សៅហ៍ើយ កំុង បណាា  រិបស់ុ ខែដ្បិល ប្តាន បសៅងើើត ម្ពីក ទាំ�ង 
បាុ�ះ ន សៅ�ះ គាះ ន អំីី ណា ម្ពីយួ សៅកើត ម្ពីក សៅព្រះ� �ី ព្រះទ្ធង ់សៅ�ើយ» (យា�ហាន ១៖១-៣)។ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះប្តានបសៅងើើត 
រិបស់ុព្រះគប�់ា ង។ ព្រះទ្ធងប់្តានបសៅងើើតផ្គាើ យរាបល់្ងានដ្បិួង និងរិបស់ុសៅផេងៗសៅទ្ធៀត។ ប�ទ បម់្ពីក  សៅតើព្រះទ្ធងប់្តានសៅ�ីើ 
អំីីសៅព្រះកាយម្ពីក? ព្រះទ្ធងប់្តានកីាយសៅ�ជាម្ពីនុសុេសៅល្ងាកដ្បិត៏�ចប�ផុត។  ព្រះទ្ធងប់្តានរិស់ុសៅ�កំុងជីវិតិថ្ងៃនម្ពីនុសុេសៅល្ងាក 
សៅហ៍ើយព្រះទ្ធងម់្ពីនិប្តានសៅ�ីើប្តាបសៅ�ើយ។ ប�ទ បម់្ពីក ព្រះទ្ធងប់្តានសុុគតសៅ�សៅលើសៅ�ើឆ្នាំើ ង។ សៅ�សៅលើសៅ�ើឆ្នាំើ ង ព្រះទ្ធង ់
ប្តានទ្ធទ្ធួលយកការិ�កស់ៅទាំសុជ�នួសុអំ��ីប្តាប និងសៅសុចកាីអាព្រះកករ់ិបស់ុសៅយើង។  ព្រះទ្ធងស់ៅ�ីើដ្បិ�សៅចំាំះ សៅដ្បិើម្ពីិសីៅអាយ 
សៅយើងអាចទ្ធទ្ធួលប្តានសៅសុចកាីសុនាថ្ងៃនជីវិតិដ្បិអ៏ំស់ុកលិ។
 សៅនះគឺជាសៅសុចកាី�ិតម្ពីយួថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែដ្បិលប្តានខែចង�ា ងដ្បិ�សៅចំះថា៖ ព្រះ�ះព្រះបទាំនព្រះ�ះគុណសៅអាយសៅយើង 
�ីសៅព្រះពាះព្រះ�ះសៅយសូុ�វិប្តានសុុគតសៅ�សៅលើសៅ�ើឆ្នាំើ ងជ�នួសុសៅយើង។ សៅតើព្រះ�ះចងប់្តានអំីី�ីសៅយើងសុព្រះ�បអ់ំ�សៅណាយ 
ដ្បិ�៏ិសៅសុសុម្ពីយួសៅនះ?  សៅសុាចសា��ម្ពីា�នប្តានសៅ�ីើយតបនឹងសុ�ណួរិសៅនះ�ា ងដ្បិ�សៅចំះថា៖ «សៅសុចកាី សៅនះ ចប ់ខែត បាុសៅណាះ ះ 
ទាំ�ង អំស់ុ ប្តាន សុ�ខែដ្បិង ទុ្ធក សៅហ៍ើយ ដ្បិ�សៅចំះ ច�រិ សៅកាតខីាច ដ្បិល់ ព្រះ�ះ សៅហ៍ើយ កាន ់តាម្ពី បញ្ញញតាិ ព្រះទ្ធង ់ចុះ ដ្បិិតិ បាុសៅណះ ះ
ឯងជា កិចា ទាំ�ង ម្ពី�ល ខែដ្បិល ម្ពីនុសុេ ព្រះតូវិ សៅ�ីើ» (សាសាា  ១២៖១៣)។ 
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១. សៅតើការិសៅគារិ�តាម្ពីរិបស់ុសៅយើង�ុសុគំា�ីសាសុ�ខែដ្បិលទ្ធទ្ធួលសាះ ល់សៅ�យចាប�់ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាច? ដ្បិ�សៅចំះ ១. សៅតើការិសៅគារិ�តាម្ពីរិបស់ុសៅយើង�ុសុគំា�ីសាសុ�ខែដ្បិលទ្ធទ្ធួលសាះ ល់សៅ�យចាប�់ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាច? ដ្បិ�សៅចំះ 
សៅតើសៅហ៍តុអំីីប្តានជាការិសៅគារិ�តាម្ពីបញ្ញញ តាិម្ពីនិដ្បិ�ចគំាសៅ�នឹងការិខែដ្បិលសៅយើង�ា�ម្ពីសុសៅ�ង្ហាះ ះ�ួីន ឯងសៅ�យ សៅតើសៅហ៍តុអំីីប្តានជាការិសៅគារិ�តាម្ពីបញ្ញញ តាិម្ពីនិដ្បិ�ចគំាសៅ�នឹងការិខែដ្បិលសៅយើង�ា�ម្ពីសុសៅ�ង្ហាះ ះ�ួីន ឯងសៅ�យ 
ទ្ធសៅងីើលអរិបស់ុសៅយើងសៅ�ះ?ទ្ធសៅងីើលអរិបស់ុសៅយើងសៅ�ះ?
២. សៅតើខែដ្បិលសៅល្ងាកអំំកធីាបប់្តានឮទ្ធីប�ទ ល់អំីី�ីះ អំ��ីម្ពីនុសុេខែដ្បិលប�ពានសៅលើព្រះកឹតយវិនិយ័ទាំ�ង១០ព្រះបការិ រិចួ២. សៅតើខែដ្បិលសៅល្ងាកអំំកធីាបប់្តានឮទ្ធីប�ទ ល់អំីី�ីះ អំ��ីម្ពីនុសុេខែដ្បិលប�ពានសៅលើព្រះកឹតយវិនិយ័ទាំ�ង១០ព្រះបការិ រិចួ  
ព្រះតូវិរិងទុ្ធកេសៅ�យសារិខែតការិប�ពានរិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�ះ? សៅតើសៅរិឿងទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើង�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីសៅសុចកាីព្រះតូវិរិងទុ្ធកេសៅ�យសារិខែតការិប�ពានរិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�ះ? សៅតើសៅរិឿងទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើង�ា ងដ្បិ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីសៅសុចកាី  
ព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះច�សៅពាះសៅយើងតាម្ពីរិសៅបៀបដ្បិ�៏ិតព្រះប្តាកដ្បិម្ពីយួ?ព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះច�សៅពាះសៅយើងតាម្ពីរិសៅបៀបដ្បិ�៏ិតព្រះប្តាកដ្បិម្ពីយួ?
៣. សៅតើសៅ�ើឆ្នាំើ ងបង្ហាា ញថា សៅយើងលាងស់ៅ�ីសៅ�យរិសៅបៀបណា ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើង�ា�ម្ពីរិកផី�វិសៅ�សាា នសួុគ៌៣. សៅតើសៅ�ើឆ្នាំើ ងបង្ហាា ញថា សៅយើងលាងស់ៅ�ីសៅ�យរិសៅបៀបណា ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើង�ា�ម្ពីរិកផី�វិសៅ�សាា នសួុគ៌
សៅ�យ�ីួនឯងសៅ�ះ?សៅ�យ�ីួនឯងសៅ�ះ?
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សៅទ្ធវិតាប្តានការិពារិក�នព្រះបុសុ�ំុ �សៅទ្ធវិតាប្តានការិពារិក�នព្រះបុសុ�ំុ �

  ថ្ងៃ�ាទី្ធ៤ ខែ�សីុហា ឆំ្នាំ�២០២០ គឺជាថ្ងៃ�ាម្ពីយួខែដ្បិលម្ពីនិដ្បិ�ចសុ�ីម្ពីយួដ្បិងសៅ�កំុងទី្ធព្រះកុងសៅបរិ�តថ្ងៃនព្រះបសៅទ្ធសុថ្ងៃ�ាទី្ធ៤ ខែ�សីុហា ឆំ្នាំ�២០២០ គឺជាថ្ងៃ�ាម្ពីយួខែដ្បិលម្ពីនិដ្បិ�ចសុ�ីម្ពីយួដ្បិងសៅ�កំុងទី្ធព្រះកុងសៅបរិ�តថ្ងៃនព្រះបសៅទ្ធសុ  
លីបងស់ៅ�ើយ។ �ំុ �សៅទ្ធើបខែតប្តានសុ�អ តផទះរិបស់ុសៅយើងរិចួជាសៅព្រះសុច សៅដ្បិើម្ពីិទី្ធទ្ធួលម្ពីតិា�កាិខែដ្បិលសៅយើងម្ពីនិធីាប់លីបងស់ៅ�ើយ។ �ំុ �សៅទ្ធើបខែតប្តានសុ�អ តផទះរិបស់ុសៅយើងរិចួជាសៅព្រះសុច សៅដ្បិើម្ពីិទី្ធទ្ធួលម្ពីតិា�កាិខែដ្បិលសៅយើងម្ពីនិធីាប់
ប្តានសៅ�ើញម្ពីយួរិយ�សៅ�យសារិខែតការិរាតតាតថ្ងៃនជ�ងឺក�វិឌី១៩។ សៅជម្ពីខែដ្បិលជាក�នព្រះបុសុចិងរិបស់ុ�ំុ �អាយុប្តានសៅ�ើញម្ពីយួរិយ�សៅ�យសារិខែតការិរាតតាតថ្ងៃនជ�ងឺក�វិឌី១៩។ សៅជម្ពីខែដ្បិលជាក�នព្រះបុសុចិងរិបស់ុ�ំុ �អាយុ  
៧ឆំ្នាំ�រិ �សៅ�ើបជាខីា�ង គាតប់្តានសៅរិៀបច�រិ�បភា�សីាគម្ពីនម៍្ពីយួ សៅហ៍ើយ�យួរិវាសៅ�សៅលើទីាំរិសុព្រះ�បស់ៅ�ំៀវិខែដ្បិលនឹង៧ឆំ្នាំ�រិ �សៅ�ើបជាខីា�ង គាតប់្តានសៅរិៀបច�រិ�បភា�សីាគម្ពីនម៍្ពីយួ សៅហ៍ើយ�យួរិវាសៅ�សៅលើទីាំរិសុព្រះ�បស់ៅ�ំៀវិខែដ្បិលនឹង
ព្រះតូវិម្ពីកដ្បិល់បរិសិៅវិណសាកលវិទិ្ធាល័យម្ពីជិមិ្ពីប�ព៌ាថ្ងៃនព្រះ�ះវិហិារិអាតស់ៅវិនទី្ធសុទ ជាទី្ធកខែនីងខែដ្បិល�ំុ �សៅ�ីើការិជាព្រះតូវិម្ពីកដ្បិល់បរិសិៅវិណសាកលវិទិ្ធាល័យម្ពីជិមិ្ពីប�ព៌ាថ្ងៃនព្រះ�ះវិហិារិអាតស់ៅវិនទី្ធសុទ ជាទី្ធកខែនីងខែដ្បិល�ំុ �សៅ�ីើការិជា  
ព្រះគូបសៅព្រះងៀនខែផំកម្ពីុ�ជ�នួញ។ រិបួភា�សៅ�ះអានថា «សុ�ម្ពីសីាគម្ពីន»៍ រិមួ្ពីជាម្ពីយួនឹងម្ពីុ�ម្ពីនុសុេ៣�កខ់ែដ្បិលព្រះគូបសៅព្រះងៀនខែផំកម្ពីុ�ជ�នួញ។ រិបួភា�សៅ�ះអានថា «សុ�ម្ពីសីាគម្ពីន»៍ រិមួ្ពីជាម្ពីយួនឹងម្ពីុ�ម្ពីនុសុេ៣�កខ់ែដ្បិល  
�នសៅបះដ្បិ�ងគ�រិសៅ�យថ្ងៃដ្បិ។ �នសៅបះដ្បិ�ងគ�រិសៅ�យថ្ងៃដ្បិ។ 
  �ំុ �យល់សៅ�ើញថា ព្រះតូវិខែតព្រះបម្ពី�លសុ�រាម្ពីសៅចញយកសៅ��កស់ៅ�ខាងសៅព្រះកាយបនទប។់ �ណ�ខែដ្បិល�ំុ �យល់សៅ�ើញថា ព្រះតូវិខែតព្រះបម្ពី�លសុ�រាម្ពីសៅចញយកសៅ��កស់ៅ�ខាងសៅព្រះកាយបនទប។់ �ណ�ខែដ្បិល  
�ំុ �ប្តានសៅ�ដ្បិល់ទីាំរិខាងម្ពីុ� សៅដ្បិើម្ពីិនីឹងសៅចាំល�ងស់ុ�រាម្ពី ព្រះសាបខ់ែត�ំ�រិបស់ុ�ំុ �ញ័រិជាខីា�ង។ �ំុ �ប្តានព្រះកសៅ�ក �ំុ �ប្តានសៅ�ដ្បិល់ទីាំរិខាងម្ពីុ� សៅដ្បិើម្ពីិនីឹងសៅចាំល�ងស់ុ�រាម្ពី ព្រះសាបខ់ែត�ំ�រិបស់ុ�ំុ �ញ័រិជាខីា�ង។ �ំុ �ប្តានព្រះកសៅ�ក 
ខែ�ំកសៅ�សៅម្ពីើលបងអួច សៅដ្បិើម្ពីិសីៅអាយដ្បិឹងថា �នអំីីក��ុងសៅកើតសៅ�ើង សៅហ៍ើយ�ំុ �ប្តានសៅ�ើញសៅជម្ពីក��ុងខែតសុម្ពីីងឹសៅម្ពីើលខែ�ំកសៅ�សៅម្ពីើលបងអួច សៅដ្បិើម្ពីិសីៅអាយដ្បិឹងថា �នអំីីក��ុងសៅកើតសៅ�ើង សៅហ៍ើយ�ំុ �ប្តានសៅ�ើញសៅជម្ពីក��ុងខែតសុម្ពីីងឹសៅម្ពីើល  
តាម្ពីបងអួចរិុញសៅ�ឯយាទាំ�ងសៅងឿង�ាល់ដ្បិ�ចជា�ំុ �ផងខែដ្បិរិ។ �ំុ �ប្តានខែព្រះសុកសៅ�ើង «ក�នឆ្នាំប�់យសៅចញ�ីបងអួច តាម្ពីបងអួចរិុញសៅ�ឯយាទាំ�ងសៅងឿង�ាល់ដ្បិ�ចជា�ំុ �ផងខែដ្បិរិ។ �ំុ �ប្តានខែព្រះសុកសៅ�ើង «ក�នឆ្នាំប�់យសៅចញ�ីបងអួច 
សៅ�»។ �ំុ �ម្ពីនិទាំនន់ិ�យចបផ់ង ព្រះសាបខ់ែត�នការិផទុះសៅលើកទី្ធ២សៅ�ីើសៅអាយទីាំរិកញ្ញាកទ់ាំ�ងសុងខាងខែបក សៅ�»។ �ំុ �ម្ពីនិទាំនន់ិ�យចបផ់ង ព្រះសាបខ់ែត�នការិផទុះសៅលើកទី្ធ២សៅ�ីើសៅអាយទីាំរិកញ្ញាកទ់ាំ�ងសុងខាងខែបក 
សៅ�ទច�ទីធីាកម់្ពីកសុងើត�់ីសៅលើសៅជម្ពី។  ក�នរិបស់ុ�ំុ �២�កស់ៅទ្ធៀត �ីតទឺ្ធអាយុ៤ឆំ្នាំ� និងសៅ�តលីនអាយុ២ឆំ្នាំ�ចាំប ់សៅ�ទច�ទីធីាកម់្ពីកសុងើត�់ីសៅលើសៅជម្ពី។  ក�នរិបស់ុ�ំុ �២�កស់ៅទ្ធៀត �ីតទឺ្ធអាយុ៤ឆំ្នាំ� និងសៅ�តលីនអាយុ២ឆំ្នាំ�ចាំប ់
សៅផាើម្ពីខែព្រះសុកសៅ�ើង។ បាីរិបស់ុ�ំុ �ប្តានឱន�ីសៅព្រះកាម្ពីកញ្ញាកខ់ែដ្បិលខែបកសៅ�ះសៅ�ចាំបស់ៅលើកសាះ រិសៅជម្ពី រិចួរិត់សៅផាើម្ពីខែព្រះសុកសៅ�ើង។ បាីរិបស់ុ�ំុ �ប្តានឱន�ីសៅព្រះកាម្ពីកញ្ញាកខ់ែដ្បិលខែបកសៅ�ះសៅ�ចាំបស់ៅលើកសាះ រិសៅជម្ពី រិចួរិតស់ៅចញ សៅចញ 
�ីផទះភីាម្ពី។ សៅហ៍តុការិណ៍ខែដ្បិល�ំុ �ប្តានសៅ�ើញកំុងសៅ�លម្ពីយួបាព្រះបិចខែ�ំកសៅ�ះ �ំុ �ដ្បិឹងថា សៅជម្ពីម្ពីនិអាចរិស់ុប្តាន �ីផទះភីាម្ពី។ សៅហ៍តុការិណ៍ខែដ្បិល�ំុ �ប្តានសៅ�ើញកំុងសៅ�លម្ពីយួបាព្រះបិចខែ�ំកសៅ�ះ �ំុ �ដ្បិឹងថា សៅជម្ពីម្ពីនិអាចរិស់ុប្តាន 
សៅទ្ធ។ �ំុ �ប្តានរិតស់ៅចញសៅ�ឱបសៅជម្ពី�ា ងខែណនសៅ�កំុងថ្ងៃដ្បិរិបស់ុ�ំុ � សៅ�យគិតថា គាតប់្តានសីាបប់្តាតស់ៅហ៍ើយ។ សៅទ្ធ។ �ំុ �ប្តានរិតស់ៅចញសៅ�ឱបសៅជម្ពី�ា ងខែណនសៅ�កំុងថ្ងៃដ្បិរិបស់ុ�ំុ � សៅ�យគិតថា គាតប់្តានសីាបប់្តាតស់ៅហ៍ើយ។ 
�ំុ �តកស់ុីុតផងយ�ផង សៅហ៍ើយសាា បម់្ពីនិឮអំីីទាំ�ងអំស់ុសៅព្រះ��ីសុ�សៅ�ងសៅរាទ្ធខី៍ា�ងៗសៅ�កំុងព្រះតសៅចៀករិបស់ុ�ំុ �។ �ំុ �តកស់ុីុតផងយ�ផង សៅហ៍ើយសាា បម់្ពីនិឮអំីីទាំ�ងអំស់ុសៅព្រះ��ីសុ�សៅ�ងសៅរាទ្ធខី៍ា�ងៗសៅ�កំុងព្រះតសៅចៀករិបស់ុ�ំុ �។ 
សៅ�លសៅ�ះ សុ�សៅ�ងបាីរិបស់ុ�ំុ �ប្តានទ្ធម្ពីីុះច�លម្ពីក។ គាតប់្តាននិ�យម្ពីាងសៅហ៍ើយម្ពីាងសៅទ្ធៀតថា «សៅជម្ពីម្ពីនិអីំ សៅ�លសៅ�ះ សុ�សៅ�ងបាីរិបស់ុ�ំុ �ប្តានទ្ធម្ពីីុះច�លម្ពីក។ គាតប់្តាននិ�យម្ពីាងសៅហ៍ើយម្ពីាងសៅទ្ធៀតថា «សៅជម្ពីម្ពីនិអីំ 
សៅទ្ធ»។សៅទ្ធ»។
  សៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៤ ខែ�សីុហា សៅ�ា ង៦៖៨�ទ្ធីល្ងាា ច ព្រះ�ះប្តានបញ្ញេ� នសៅទ្ធវិតាសៅអាយម្ពីកការិពារិក�នព្រះបុសុរិបស់ុសៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៤ ខែ�សីុហា សៅ�ា ង៦៖៨�ទ្ធីល្ងាា ច ព្រះ�ះប្តានបញ្ញេ� នសៅទ្ធវិតាសៅអាយម្ពីកការិពារិក�នព្រះបុសុរិបស់ុ  
�ំុ �សៅចញ�ីកញ្ញាក។់  សៅ�លសៅ�ះ សៅជម្ពីពាកស់ៅខា�ីី អាវិយឺត សៅហ៍ើយសៅជើងទ្ធសៅទ្ធ បាុខែនា គាតម់្ពីនិ�នសំាម្ពី�ើ�តព្រះតង ់�ំុ �សៅចញ�ីកញ្ញាក។់  សៅ�លសៅ�ះ សៅជម្ពីពាកស់ៅខា�ីី អាវិយឺត សៅហ៍ើយសៅជើងទ្ធសៅទ្ធ បាុខែនា គាតម់្ពីនិ�នសំាម្ពី�ើ�តព្រះតង ់
ណាសៅ�ើយ។ សៅទ្ធវិតាប្តានការិពារិគាត។់ «ដ្បិិតិ ព្រះទ្ធង ់នឹង បង្ហាះ ប ់ដ្បិល់ �ួក សៅទ្ធវិតារិបស់ុ ព្រះទ្ធង�់ី ដ្បិ�សៅណើ រិ ឯងឲ្យយ ប្តាន  ណាសៅ�ើយ។ សៅទ្ធវិតាប្តានការិពារិគាត។់ «ដ្បិិតិ ព្រះទ្ធង ់នឹង បង្ហាះ ប ់ដ្បិល់ �ួក សៅទ្ធវិតារិបស់ុ ព្រះទ្ធង�់ី ដ្បិ�សៅណើ រិ ឯងឲ្យយ ប្តាន  
ខែ� រិកា ឯង កំុង ព្រះគប ់ទាំ�ង ផី�វិ រិបស់ុ ឯង» (ទ្ធ�នុកដ្បិ�សៅកើង ៩១៖១១)។ យបស់ៅ�ះ ម្ពីុនសៅ�លច�លសៅគង សៅជម្ពីប្តានខែ� រិកា ឯង កំុង ព្រះគប ់ទាំ�ង ផី�វិ រិបស់ុ ឯង» (ទ្ធ�នុកដ្បិ�សៅកើង ៩១៖១១)។ យបស់ៅ�ះ ម្ពីុនសៅ�លច�លសៅគង សៅជម្ពីប្តាន  
អំ�ិសាា នថា «ឱព្រះ�ះសៅយសូុ�វិសៅអំើយ សុ�ម្ពីព្រះបទាំន�រិដ្បិល់ថ្ងៃ�ាសៅនះ និងព្រះគបទ់ាំ�ងថ្ងៃ�ាផង សុ�ម្ពីកុ�សៅអាយសៅរិឿងសៅកើតអំ�ិសាា នថា «ឱព្រះ�ះសៅយសូុ�វិសៅអំើយ សុ�ម្ពីព្រះបទាំន�រិដ្បិល់ថ្ងៃ�ាសៅនះ និងព្រះគបទ់ាំ�ងថ្ងៃ�ាផង សុ�ម្ពីកុ�សៅអាយសៅរិឿងសៅកើត
សៅ�ើងជាម្ពីយួនឹងកញ្ញាកស់ៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះសៅកើតសៅ�ើងសៅទ្ធៀតសៅ�ើយ សុ�ម្ពីសៅអាយ�ួកទ្ធ�លបងះ��នសុុវិតាិភា�ជានិចា សៅ�ើងជាម្ពីយួនឹងកញ្ញាកស់ៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះសៅកើតសៅ�ើងសៅទ្ធៀតសៅ�ើយ សុ�ម្ពីសៅអាយ�ួកទ្ធ�លបងះ��នសុុវិតាិភា�ជានិចា 
សុ�ម្ពីព្រះទ្ធងគ់ងស់ៅ�ជាម្ពីយួនឹង�ួកទ្ធ�លបងះ� អាខែម្ពីាន»។ សៅសុចកាីអំ�ិសាា នថ្ងៃនក�នព្រះបុសុរិបស់ុ�ំុ �ប្តានសៅ�ីើសៅអាយសុ�ម្ពីព្រះទ្ធងគ់ងស់ៅ�ជាម្ពីយួនឹង�ួកទ្ធ�លបងះ� អាខែម្ពីាន»។ សៅសុចកាីអំ�ិសាា នថ្ងៃនក�នព្រះបុសុរិបស់ុ�ំុ �ប្តានសៅ�ីើសៅអាយ
ចិតារិបស់ុ�ំុ �កានខ់ែតចងស់ៅ�ើញព្រះ�ះសៅយសូុ�វិ�ងម្ពីកឆ្នាំប់ៗ សៅនះ។ ចិតារិបស់ុ�ំុ �កានខ់ែតចងស់ៅ�ើញព្រះ�ះសៅយសូុ�វិ�ងម្ពីកឆ្នាំប់ៗ សៅនះ។ 
  សៅ�ថ្ងៃ�ាប�ទ ប ់�ំុ �ប្តានដ្បិករិ�បភា�សីាគម្ពីនស៍ៅចញ�ីទីាំរិ។ �ំុ �នឹងរិកាទុ្ធករិ�បភា�សៅនះជានិចា។ �ន សៅ�ថ្ងៃ�ាប�ទ ប ់�ំុ �ប្តានដ្បិករិ�បភា�សីាគម្ពីនស៍ៅចញ�ីទីាំរិ។ �ំុ �នឹងរិកាទុ្ធករិ�បភា�សៅនះជានិចា។ �ន 
សៅ�ល�ីះ សៅយើងសៅផ្គាា តសៅ�សៅលើសៅរិឿង��ៗសៅ�ក សៅ�ីចគិតថា ខែផនការិរិបស់ុសៅយើងកអ៏ាចផី្គាស់ុបា�រិកំុងរិយ�សៅ�លសៅ�ល�ីះ សៅយើងសៅផ្គាា តសៅ�សៅលើសៅរិឿង��ៗសៅ�ក សៅ�ីចគិតថា ខែផនការិរិបស់ុសៅយើងកអ៏ាចផី្គាស់ុបា�រិកំុងរិយ�សៅ�ល
ម្ពីយួបាព្រះបិចខែ�ំកប្តានខែដ្បិរិ កាីសុុបិនរិបស់ុសៅយើងនឹងអាចសៅព្រះបះព្រះសា� សៅហ៍ើយម្ពីនុសុេជាទ្ធីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុសៅយើង ម្ពីយួបាព្រះបិចខែ�ំកប្តានខែដ្បិរិ កាីសុុបិនរិបស់ុសៅយើងនឹងអាចសៅព្រះបះព្រះសា� សៅហ៍ើយម្ពីនុសុេជាទ្ធីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុសៅយើង 
    អាចប្តាតប់ងព់្រះគបស់ៅ�ល។ ដ្បិ�សៅចំះសៅហ៍ើយ សៅយើងព្រះតូវិខែតសៅព្រះតៀម្ពី�ីួនជាសៅព្រះសុចអាចប្តាតប់ងព់្រះគបស់ៅ�ល។ ដ្បិ�សៅចំះសៅហ៍ើយ សៅយើងព្រះតូវិខែតសៅព្រះតៀម្ពី�ីួនជាសៅព្រះសុច
   សុព្រះ�បក់ារិ�ងព្រះត�បម់្ពីកវិញិរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូុ�វិ។   សុព្រះ�បក់ារិ�ងព្រះត�បម់្ពីកវិញិរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូុ�វិ។

  សៅរិឿង�ីី  សៅរិឿង�ីី
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ការជ្រើ��ើសជ្រើរ ើសយកខាងឯ�ីវិិត

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៣ ខែ�វិចិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៣ ខែ�វិចិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖៨, ៩, ១៥-១៧; យ៉ូ៉�ហាន ៣៖១៦;អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖៨, ៩, ១៥-១៧; យ៉ូ៉�ហាន ៣៖១៦;  
សៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា ៣០៖១៥-២០; សៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ៣០៖១-១០។ សៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា ៣០៖១៥-២០; សៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ៣០៖១-១០។ 

�ចងចាំ�៖ «អំញ អាង ដល់់ ស្ថាា នសួុគ ៌និង ខែ�នដី ឲ្យយ សៅ�ើ� ជា បន្ទាា ល់់ ទាស់ុ នឹង ឯង រាល់់ គំ្នា សៅ� ថ្ងៃ�ា សៅនះ ថា អំញ  �ចងចាំ�៖ «អំញ អាង ដល់់ ស្ថាា នសួុគ ៌និង ខែ�នដី ឲ្យយ សៅ�ើ� ជា បន្ទាា ល់់ ទាស់ុ នឹង ឯង រាល់់ គំ្នា សៅ� ថ្ងៃ�ា សៅនះ ថា អំញ  
ប្តាន ដាកុ ់សុ�ខែញង ទា�ង ជីីវិតិ្តិ និង សៅសុចកុាី ស្ថាា ប ់ទា�ង ព្រះ�ះ�រិ និង សៅសុចកុាី បណាា ស្ថា សៅ� មុ្ពី� ឯង រាល់់ គំ្នា ដ៉សៅចំះប្តាន ដាកុ ់សុ�ខែញង ទា�ង ជីីវិតិ្តិ និង សៅសុចកុាី ស្ថាា ប ់ទា�ង ព្រះ�ះ�រិ និង សៅសុចកុាី បណាា ស្ថា សៅ� មុ្ពី� ឯង រាល់់ គំ្នា ដ៉សៅចំះ  
ច៉រិ សៅរិ �សុ យូ៉កុ ជីីវិតិ្តិ ចុះ សៅដ�ម្ពីប ីឲ្យយ ឯង ប្តាន រិស់ុ សៅ� ព្រះ�ម្ពី ទា�ង �៉ជី ឯង ត្តិ សៅរិៀង សៅ� �ង» (សៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ៣០៖១៩)។ ច៉រិ សៅរិ �សុ យូ៉កុ ជីីវិតិ្តិ ចុះ សៅដ�ម្ពីប ីឲ្យយ ឯង ប្តាន រិស់ុ សៅ� ព្រះ�ម្ពី ទា�ង �៉ជី ឯង ត្តិ សៅរិៀង សៅ� �ង» (សៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ៣០៖១៩)។ 

 សៅសុនឌីីខែដល់ជាស្ត្រីសុាីអាយុូ៉២២ឆំ្នាំ�ប្តានឈឺជឺាខ្លាំា �ង។ ន្ទាង�នដុ�ស្ថាចដុ់ះសៅ�កុំុង�ួរិកុាល់រិបស់ុ 
ន្ទាង។ ព្រះគូសៅ�ទ្ធយម្ពីនិអាចសុសៅស្ត្រី�ះ ះន្ទាងប្តានសៅ��យូ៉។ សៅហ៍�យូ៉សៅសុនឌីីកុម៏្ពីនិចងស់្ថាា បស់ៅន្ទាះខែដរិ។
 ដ៉សៅចំះ ន្ទាងប្តានសៅរិៀបច�ខែ�នការិម្ពីយួូ៉។ បន្ទាា ប�់ីន្ទាងស្ថាា បស់ៅ� កុាល់រិបស់ុន្ទាងព្រះតូ្តិវិខែត្តិដាកុ់
សៅអាយូ៉កុកុសៅ�កុំុងព្រះបអំបខ់ែដល់សៅ�ញសៅ�សៅដាយូ៉អាស៉ុត្តិរាវិ។ អាស៉ុត្តិរាវិសៅនះនឹងជួីយូ៉ទ្ធបស់្ថាា ត្តិម់្ពីនិសៅអាយូ៉ 
�ួរិកុាល់រិបស់ុន្ទាង�ុកុ�ុយូ៉រិសៅល់ះរិលួ់យូ៉សៅ��យូ៉។ �ួរិកុាល់រិបស់ុន្ទាងនឹងរិងច់ាំ�សៅ�កុំុងអាស៉ុត្តិរាវិសៅន្ទាះ 
ប្តាន៥០ឆំ្នាំ� ១០០ឆំ្នាំ� ១០០០ឆំ្នាំ� ឬយ៉ូ៉រិជាងសៅនះសៅ�សៅទ្ធៀត្តិរិហ៉៍ត្តិដល់់អំំកុវិទិ្ធាស្ថាស្ត្រីសុាអាចរិកុសៅ��ញរិសៅបៀប 
ដ�សៅ��ង�ួរិកុាល់រិបស់ុន្ទាងច៉ល់សៅ�កុំុងកុ�ុ�យ៉ទ្ធរ័ិប្តាន។ សៅ�ល់សៅន្ទាះ ន្ទាងព្រះបខែហ៍ល់ជាអាចរិស់ុសៅ��ងវិញិជា 
សៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិ�ង។ 
 សៅរិឿងសៅនះគួរិសៅអាយូ៉សៅស្ថាកុស្ថាា យូ៉ណាស់ុ។ ម្ពីនុសុសវិយ័ូ៉សៅកុេង�ំកុន់ឹងព្រះតូ្តិវិស្ថាា បម់្ពីុនសៅ�ល់ខែដល់ន្ទាង 
�នឱកាសុរិស់ុសៅ�យ៉ា� ង�ិត្តិព្រះប្តាកុដម្ពីយួូ៉។  សៅសុនឌីីចងរ់ិស់ុជាទី្ធប��ុត្តិ។ ប�ុខែនា ន្ទាងប្តានដាកុស់ៅសុចកុាីសុងឹមឹ្ពី 
រិបស់ុន្ទាងសុព្រះ�បជី់ីវិតិ្តិសៅ�កុំុងកុខែនាងម្ពីនិព្រះតឹ្តិម្ពីព្រះតូ្តិវិសៅ�វិញិ។ ជាការិ�ិត្តិណាស់ុ ន្ទាងប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុខែ�នការិ 
ខែដល់នឹងព្រះតូ្តិវិបរាជីយ័ូ៉សៅ�ទ្ធីបញ្ចច ប។់ 
 សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ សៅយូ៉�ងនឹងសិុកុាកុណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយូ៉កុថារិបស់ុសៅយូ៉�ងបនាសៅ�សៅទ្ធៀត្តិ។ សៅយូ៉�ងនឹង 
ព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពី�ល់សៅ�ឱកាសុខែដល់ព្រះ�ះប្តានព្រះបទានសៅអាយូ៉សៅយូ៉�ងកុំុងការិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុជីីវិតិ្តិ។ ព្រះបសិុនសៅប�សៅយូ៉�ង 
ចងប់្តានអំ�សៅណាយូ៉សៅនះ សៅយូ៉�ងចាំ�ប្តាចព់្រះតូ្តិវិខែត្តិទ្ធទួ្ធល់យូ៉កុវាសៅ�កុំុងរិសៅបៀបខែដល់ព្រះ�ះនឹង�ាល់់សៅអាយូ៉សៅយូ៉�ង។

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៨    ១៣ - ១៩ វិចិិិកា 
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សៅដ�ម្ពីថ្ងៃនជីីវិតិ្តិសៅដ�ម្ពីថ្ងៃនជីីវិតិ្តិ

  គ្នាេ នអំំកុណា�ំកុខ់ែដល់ប្តានស៉ុម្ពីសៅអាយូ៉�ាួនសៅកុ�ត្តិសៅ�សៅល់�ខែ�នដីសៅនះសៅន្ទាះសៅទ្ធ ខែម្ពីនសៅទ្ធ? សៅយូ៉�ង�ុ�ប្តានគ្នាេ នអំំកុណា�ំកុខ់ែដល់ប្តានស៉ុម្ពីសៅអាយូ៉�ាួនសៅកុ�ត្តិសៅ�សៅល់�ខែ�នដីសៅនះសៅន្ទាះសៅទ្ធ ខែម្ពីនសៅទ្ធ? សៅយូ៉�ង�ុ�ប្តាន  
សៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុទ្ធីកុខែនាងកុ�សៅណ្ឌ� ត្តិ ឬអំំកុណាខែដល់ស័ុកុាិសុម្ពីជាឪ�ុកុ�ា យូ៉រិបស់ុសៅយូ៉�ងខែដរិ។ សៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុទ្ធីកុខែនាងកុ�សៅណ្ឌ� ត្តិ ឬអំំកុណាខែដល់ស័ុកុាិសុម្ពីជាឪ�ុកុ�ា យូ៉រិបស់ុសៅយូ៉�ងខែដរិ។ 

  សៅយូ៉�ងកុអ៏ាចនិយ៉ាយូ៉អំ��ីសៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពី និងន្ទាងសៅអំវា� ដ៉ចគំ្នាខែដរិ។ �ួកុសៅគ�ុ�ប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសៅអាយូ៉សៅយូ៉�ងកុអ៏ាចនិយ៉ាយូ៉អំ��ីសៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពី និងន្ទាងសៅអំវា� ដ៉ចគំ្នាខែដរិ។ �ួកុសៅគ�ុ�ប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសៅអាយូ៉  
ព្រះ�ះបសៅងា�ត្តិ�ួកុសៅគ រិឯីសុាឹកុសៅឈឺ� ដុ��េ ឬភ្នំំ�កុដ៉៏ចគំ្នាខែដរិ។ សៅត្តិ�អំើីខែដល់សៅ�ើ�សៅអាយូ៉សៅយូ៉�ង�ុសុខែបាកុ�ីរិបស់ុសៅ�សងៗសៅទ្ធៀត្តិព្រះ�ះបសៅងា�ត្តិ�ួកុសៅគ រិឯីសុាឹកុសៅឈឺ� ដុ��េ ឬភ្នំំ�កុដ៉៏ចគំ្នាខែដរិ។ សៅត្តិ�អំើីខែដល់សៅ�ើ�សៅអាយូ៉សៅយូ៉�ង�ុសុខែបាកុ�ីរិបស់ុសៅ�សងៗសៅទ្ធៀត្តិ  
ខែដល់ព្រះ�ះប្តានបសៅងា�ត្តិសៅន្ទាះ? អាម្ពីបីគឺជាសុត្តិើដត៉៏្តិចៗប��ុត្តិខែដល់សៅល្ងាកុអំំកុអាចសៅម្ពី�ល់សៅ��ញតាម្ពីរិយូ៉ៈម្ពីពី្រះកុូ- ខែដល់ព្រះ�ះប្តានបសៅងា�ត្តិសៅន្ទាះ? អាម្ពីបីគឺជាសុត្តិើដត៉៏្តិចៗប��ុត្តិខែដល់សៅល្ងាកុអំំកុអាចសៅម្ពី�ល់សៅ��ញតាម្ពីរិយូ៉ៈម្ពីពី្រះកុូ- 
ទ្ធសុសនខ៍ែត្តិប�ុសៅណាះ ះ។ ដុ��េ និងអាម្ពីបីគ្នាេ នសៅសុរិភីា�កុំុងការិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ ប�ុខែនា �ួកុសៅយូ៉�ង�នជីសៅព្រះម្ពី�សុ។ ទ្ធសុសនខ៍ែត្តិប�ុសៅណាះ ះ។ ដុ��េ និងអាម្ពីបីគ្នាេ នសៅសុរិភីា�កុំុងការិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ ប�ុខែនា �ួកុសៅយូ៉�ង�នជីសៅព្រះម្ពី�សុ។ 
ព្រះ�ះ�ុ�ប្តានបសៅងា�ត្តិដុ��េ និងអាម្ពីបីសៅអាយូ៉ដ៉ចជាអំងះព្រះទ្ធងស់ៅន្ទាះសៅទ្ធ។ ប�ុខែនា �ួកុសៅយូ៉�ងគឺជារិ៉បអំងះរិបស់ុព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះ�ុ�ប្តានបសៅងា�ត្តិដុ��េ និងអាម្ពីបីសៅអាយូ៉ដ៉ចជាអំងះព្រះទ្ធងស់ៅន្ទាះសៅទ្ធ។ ប�ុខែនា �ួកុសៅយូ៉�ងគឺជារិ៉បអំងះរិបស់ុព្រះ�ះ។ 

 ទ្ធនាឹម្ពីនឹងសៅនះ សៅយូ៉�ងកុ�ុ៏�ប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសៅអាយូ៉ព្រះ�ះបសៅងា�ត្តិសៅយូ៉�ងសៅន្ទាះខែដរិ។ សៅហ៍�យូ៉ព្រះ�ះប្តាន�ាល់់ ទ្ធនាឹម្ពីនឹងសៅនះ សៅយូ៉�ងកុ�ុ៏�ប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសៅអាយូ៉ព្រះ�ះបសៅងា�ត្តិសៅយូ៉�ងសៅន្ទាះខែដរិ។ សៅហ៍�យូ៉ព្រះ�ះប្តាន�ាល់់
ជីសៅព្រះម្ពី�សុសៅអាយូ៉សៅយូ៉�ងកុំុងការិចាំត្តិខ់ែចងជីីវិតិ្តិខែដល់ព្រះទ្ធងប់្តានព្រះបទានដល់់សៅយូ៉�ង។ សៅយូ៉�ងអាចសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុទ្ធទ្ធួល់ ជីសៅព្រះម្ពី�សុសៅអាយូ៉សៅយូ៉�ងកុំុងការិចាំត្តិខ់ែចងជីីវិតិ្តិខែដល់ព្រះទ្ធងប់្តានព្រះបទានដល់់សៅយូ៉�ង។ សៅយូ៉�ងអាចសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុទ្ធទ្ធួល់ 
ជីីវិតិ្តិអំស់ុកុល់បជានិចចសៅ�កុំុងព្រះទ្ធង។់  សៅយូ៉�ងកុអ៏ាចទ្ធទ្ធួល់ប្តានជីីវិតិ្តិម្ពីយួូ៉សៅនះ សៅដាយូ៉ស្ថារិខែត្តិព្រះ�ះសៅយូ៉ស៉ូុវិប្តានជីីវិតិ្តិអំស់ុកុល់បជានិចចសៅ�កុំុងព្រះទ្ធង។់  សៅយូ៉�ងកុអ៏ាចទ្ធទ្ធួល់ប្តានជីីវិតិ្តិម្ពីយួូ៉សៅនះ សៅដាយូ៉ស្ថារិខែត្តិព្រះ�ះសៅយូ៉ស៉ូុវិប្តាន
សុុគត្តិជី�នួសុសៅយូ៉�ងសៅ�សៅល់�សៅឈឺ�ឆ្នាំា ងខែដរិ។ សុុគត្តិជី�នួសុសៅយូ៉�ងសៅ�សៅល់�សៅឈឺ�ឆ្នាំា ងខែដរិ។ 

 សៅត្តិ�ព្រះ�ះប្តាន�ាល់់ជីសៅព្រះម្ពី�សុ�ីរិយ៉ា� ងអំើី�ាះ ដល់់សៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពីអំ��ីជីីវិតិ្តិ? ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ សៅត្តិ�ព្រះ�ះប្តាន�ាល់់ជីសៅព្រះម្ពី�សុ�ីរិយ៉ា� ងអំើី�ាះ ដល់់សៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពីអំ��ីជីីវិតិ្តិ? ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិា ិ 
២៖៨, ៩, ១៥-១៧ និង សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៣៖២២, ២៣ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីា�យូ៉។ ២៖៨, ៩, ១៥-១៧ និង សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៣៖២២, ២៣ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីា�យូ៉។ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  «សៅដ�ម្ពីថ្ងៃនជីីវិតិ្តិប្តានដុះសៅ�កុំុងច�កុណាា ល់សួុនសៅអំខែដន។ ខែ�ាសៅចញ�ីសៅដ�ម្ពីសៅនះអាចសៅ�ើ�សៅអាយូ៉ជីីវិតិ្តិថ្ងៃន «សៅដ�ម្ពីថ្ងៃនជីីវិតិ្តិប្តានដុះសៅ�កុំុងច�កុណាា ល់សួុនសៅអំខែដន។ ខែ�ាសៅចញ�ីសៅដ�ម្ពីសៅនះអាចសៅ�ើ�សៅអាយូ៉ជីីវិតិ្តិថ្ងៃន 

ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុរិស់ុបនាជាសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិ។ សៅប�សិុនជាសៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពីសៅ�ខែត្តិសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះ�ះសៅន្ទាះ គ្នាត្តិន់ឹងសៅ�ខែត្តិបនាម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុរិស់ុបនាជាសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិ។ សៅប�សិុនជាសៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពីសៅ�ខែត្តិសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះ�ះសៅន្ទាះ គ្នាត្តិន់ឹងសៅ�ខែត្តិបនា  
បរិសិៅភាគខែ�ាសៅចញ�ីសៅដ�ម្ពីសៅនះតាម្ពីខែដល់ចិត្តិាចង។់ សៅហ៍�យូ៉គ្នាត្តិន់ឹងរិស់ុជាសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិ។ ប�ុខែនា សៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពីប្តានបរិសិៅភាគខែ�ាសៅចញ�ីសៅដ�ម្ពីសៅនះតាម្ពីខែដល់ចិត្តិាចង។់ សៅហ៍�យូ៉គ្នាត្តិន់ឹងរិស់ុជាសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិ។ ប�ុខែនា សៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពីប្តាន  
សៅ�ើ�ប្តាប។ សៅ�ា� ះសៅហ៍�យូ៉ ព្រះ�ះប្តានហាម្ពីសៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពីម្ពីនិសៅអាយូ៉បរិសិៅភាគខែ�ាសៅចញ�ីសៅដ�ម្ពីថ្ងៃនជីីវិតិ្តិសៅន្ទាះសៅទ្ធៀត្តិសៅទ្ធ។សៅ�ើ�ប្តាប។ សៅ�ា� ះសៅហ៍�យូ៉ ព្រះ�ះប្តានហាម្ពីសៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពីម្ពីនិសៅអាយូ៉បរិសិៅភាគខែ�ាសៅចញ�ីសៅដ�ម្ពីថ្ងៃនជីីវិតិ្តិសៅន្ទាះសៅទ្ធៀត្តិសៅទ្ធ។  
សៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពីនឹងព្រះត្តិូវិស្ថាា ប។់ ព្រះ�ះប្តានព្រះបកាសុព្រះប្តាបស់ៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពីថា៖ «ឯង នឹង ប្តាន អាហារិ សីុុ សៅដាយូ៉ ការិសៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពីនឹងព្រះត្តិូវិស្ថាា ប។់ ព្រះ�ះប្តានព្រះបកាសុព្រះប្តាបស់ៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពីថា៖ «ឯង នឹង ប្តាន អាហារិ សីុុ សៅដាយូ៉ ការិ
ខែបកុ សៅញ�សុ ដរាប ដល់់ ឯង ព្រះត្តិ�ប ់សៅ� ជា ដី វិញិ �ី សៅព្រះ�ះ អំញ ប្តាន យូ៉កុ ឯង �ី ដី ម្ពីកុ ដបតិ្តិ ឯង ជា �៉លី់ ដី កុ ៏ព្រះត្តិូវិខែបកុ សៅញ�សុ ដរាប ដល់់ ឯង ព្រះត្តិ�ប ់សៅ� ជា ដី វិញិ �ី សៅព្រះ�ះ អំញ ប្តាន យូ៉កុ ឯង �ី ដី ម្ពីកុ ដបតិ្តិ ឯង ជា �៉លី់ ដី កុ ៏ព្រះត្តិូវិ
ព្រះត្តិ�ប ់សៅ� ជា �៉លី់ ដី វិញិ» (សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៣៖១៩)។ ការិដាកុស់ៅទាសុសៅនះប�ា ញ សៅ�សៅ�ល់ខែដល់សៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពី ព្រះត្តិ�ប ់សៅ� ជា �៉លី់ ដី វិញិ» (សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៣៖១៩)។ ការិដាកុស់ៅទាសុសៅនះប�ា ញ សៅ�សៅ�ល់ខែដល់សៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពី 
ស្ថាា បស់ៅ� គ្នាេ នអំើីខែដល់សៅ�សៅសុសុសុល់់�ីជីីវិតិ្តិរិបស់ុគ្នាត្តិស់ៅ�សៅល់�ខែ�នដីសៅនះសៅទ្ធៀត្តិសៅទ្ធ»។ ដកុព្រះសុង�់ី Ellen G.ស្ថាា បស់ៅ� គ្នាេ នអំើីខែដល់សៅ�សៅសុសុសុល់់�ីជីីវិតិ្តិរិបស់ុគ្នាត្តិស់ៅ�សៅល់�ខែ�នដីសៅនះសៅទ្ធៀត្តិសៅទ្ធ»។ ដកុព្រះសុង�់ី Ellen G.  
White, White, The Great ControversyThe Great Controversy, pages 532, 533, adapted។ , pages 532, 533, adapted។ 

  ព្រះ�ះគម្ពីីរីិប�ា ញថា ព្រះ�ះប្តានព្រះបទានជីសៅព្រះម្ពី�សុសៅអាយូ៉សៅយូ៉�ងតា�ងខែត្តិ�ីដ�ប៉ងម្ពីកុសៅម្ពីា�ះ ជីសៅព្រះម្ពី�សុសៅន្ទាះគឺព្រះ�ះគម្ពីីរីិប�ា ញថា ព្រះ�ះប្តានព្រះបទានជីសៅព្រះម្ពី�សុសៅអាយូ៉សៅយូ៉�ងតា�ងខែត្តិ�ីដ�ប៉ងម្ពីកុសៅម្ពីា�ះ ជីសៅព្រះម្ពី�សុសៅន្ទាះគ ឺ 
ជាជីីវិតិ្តិអំស់ុកុល់ប ឬសៅសុចកុាីស្ថាា បខ់ែដល់បញ្ចឈបស់ៅយូ៉�ងម្ពីនិសៅអាយូ៉រិស់ុជាសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិ។ សៅយូ៉�ង�ុ�អាចភាា កុស់ៅ��ង ជាជីីវិតិ្តិអំស់ុកុល់ប ឬសៅសុចកុាីស្ថាា បខ់ែដល់បញ្ចឈបស់ៅយូ៉�ងម្ពីនិសៅអាយូ៉រិស់ុជាសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិ។ សៅយូ៉�ង�ុ�អាចភាា កុស់ៅ��ង 
ម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិសៅចញ�ីសៅសុចកុាីស្ថាា បប់្តានសៅ��យូ៉។ ម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិសៅចញ�ីសៅសុចកុាីស្ថាា បប់្តានសៅ��យូ៉។ 

  សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុសៅ��ញថា  សៅដ�ម្ពីជីីវិតិ្តិប្តានប�ា ញ�ាួនម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិសៅ�កុំុងកុណ្ឌឌ គមី្ពីរីិចុងសៅព្រះកាយូ៉ថ្ងៃនសៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុសៅ��ញថា  សៅដ�ម្ពីជីីវិតិ្តិប្តានប�ា ញ�ាួនម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិសៅ�កុំុងកុណ្ឌឌ គមី្ពីរីិចុងសៅព្រះកាយូ៉ថ្ងៃន
ព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែដរិឬសៅទ្ធ? ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិវិវិិរិណ្ឌៈ ២៖៧ និងវិវិិរិណ្ឌៈ ២២៖២, ១៤។ ព្រះ�ះព្រះបខែហ៍ល់ជាចងស់ៅអាយូ៉ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែដរិឬសៅទ្ធ? ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិវិវិិរិណ្ឌៈ ២៖៧ និងវិវិិរិណ្ឌៈ ២២៖២, ១៤។ ព្រះ�ះព្រះបខែហ៍ល់ជាចងស់ៅអាយូ៉ 
នឹកុចាំ�ថា សៅយូ៉�ងអាចបរិសិៅភាគខែ�ាសៅចញ�ីសៅដ�ម្ពីជីីវិតិ្តិសៅន្ទាះប្តានជានិចច។ ប�ុខែនា សៅយូ៉�ងប្តានប្តាត្តិប់ងឱ់កាសុសៅន្ទាះ នឹកុចាំ�ថា សៅយូ៉�ងអាចបរិសិៅភាគខែ�ាសៅចញ�ីសៅដ�ម្ពីជីីវិតិ្តិសៅន្ទាះប្តានជានិចច។ ប�ុខែនា សៅយូ៉�ងប្តានប្តាត្តិប់ងឱ់កាសុសៅន្ទាះ 
សៅដាយូ៉ស្ថារិខែត្តិអំ�សៅ��ប្តាប។ បន្ទាា ប�់ីព្រះ�ះប្តានសៅដាះព្រះស្ថាយូ៉បញ្ហាា ថ្ងៃនអំ�សៅ��ប្តាបសៅនះសុ�ើព្រះគបស់ៅហ៍�យូ៉ សៅយូ៉�ងនឹងសៅដាយូ៉ស្ថារិខែត្តិអំ�សៅ��ប្តាប។ បន្ទាា ប�់ីព្រះ�ះប្តានសៅដាះព្រះស្ថាយូ៉បញ្ហាា ថ្ងៃនអំ�សៅ��ប្តាបសៅនះសុ�ើព្រះគបស់ៅហ៍�យូ៉ សៅយូ៉�ងនឹង
អាចបរិសិៅភាគខែ�ាសៅចញ�ីសៅដ�ម្ពីសៅនះម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិ។ ប�ុខែនា សៅយូ៉�ងព្រះត្តិូវិខែត្តិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុយូ៉កុជីីវិតិ្តិជាម្ពីុនសិុន។ សៅយូ៉�ងអាចអាចបរិសិៅភាគខែ�ាសៅចញ�ីសៅដ�ម្ពីសៅនះម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិ។ ប�ុខែនា សៅយូ៉�ងព្រះត្តិូវិខែត្តិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុយូ៉កុជីីវិតិ្តិជាម្ពីុនសិុន។ សៅយូ៉�ងអាច
ខែ�ាងអំ�ណ្ឌរិគុណ្ឌដល់់ព្រះ�ះសៅយូ៉ស៉ូុវិខែដល់ប្តានសៅ�ើ�សៅអាយូ៉សៅយូ៉�ងសៅរិ �សុយូ៉កុជីសៅព្រះម្ពី�សុសៅនះប្តាន។ខែ�ាងអំ�ណ្ឌរិគុណ្ឌដល់់ព្រះ�ះសៅយូ៉ស៉ូុវិខែដល់ប្តានសៅ�ើ�សៅអាយូ៉សៅយូ៉�ងសៅរិ �សុយូ៉កុជីសៅព្រះម្ពី�សុសៅនះប្តាន។

 សៅត្តិ�សៅយូ៉�ងព្រះត្តិូវិសៅ�ើ�ការិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុជីីវិតិ្តិ ឬសៅសុចកុាីស្ថាា បត់ាម្ពីរិយូ៉ៈជីសៅព្រះម្ពី�សុព្រះបចាំ�ថ្ងៃ�ារិបស់ុសៅយូ៉�ងសៅដាយូ៉  សៅត្តិ�សៅយូ៉�ងព្រះត្តិូវិសៅ�ើ�ការិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុជីីវិតិ្តិ ឬសៅសុចកុាីស្ថាា បត់ាម្ពីរិយូ៉ៈជីសៅព្រះម្ពី�សុព្រះបចាំ�ថ្ងៃ�ារិបស់ុសៅយូ៉�ងសៅដាយូ៉ 
រិសៅបៀបណា?រិសៅបៀបណា?
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�នជីសៅព្រះម្ពី�សុខែត្តិ�ីរិប�ុសៅណាះ ះ �នជីសៅព្រះម្ពី�សុខែត្តិ�ីរិប�ុសៅណាះ ះ 
 
 សៅយ៉ាងតាម្ពីព្រះ�ះគម្ពីីរីិទា�ងម្ពី៉ល់ ព្រះ�ះប្តានព្រះបទានជីសៅព្រះម្ពី�សុ�ីរិដល់់សៅយូ៉�ង៖ ជីីវិតិ្តិ ឬសៅសុចកុាីស្ថាា ប។់ 
  ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិខ្លាំងសៅព្រះកាម្ពី។ សៅត្តិ�ជីសៅព្រះម្ពី�សុអំើី�ាះ ខែដល់សៅល្ងាកុអំំកុសៅ��ញសៅ�កុំុង�នីម្ពីយួូ៉ៗទា�ងសៅនះ?ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិខ្លាំងសៅព្រះកាម្ពី។ សៅត្តិ�ជីសៅព្រះម្ពី�សុអំើី�ាះ ខែដល់សៅល្ងាកុអំំកុសៅ��ញសៅ�កុំុង�នីម្ពីយួូ៉ៗទា�ងសៅនះ?  
សៅ�កុំុង��ាះ សៅល្ងាកុអំំកុអាចសៅម្ពី�ល់សៅ��ញជីសៅព្រះម្ពី�សុយ៉ា� ងចាស់ុ។ រិឯី��ាះសៅទ្ធៀត្តិ សៅល្ងាកុអំំកុអាចសៅម្ពី�ល់សៅ��ញ សៅ�កុំុង��ាះ សៅល្ងាកុអំំកុអាចសៅម្ពី�ល់សៅ��ញជីសៅព្រះម្ពី�សុយ៉ា� ងចាស់ុ។ រិឯី��ាះសៅទ្ធៀត្តិ សៅល្ងាកុអំំកុអាចសៅម្ពី�ល់សៅ��ញ 
ខែត្តិត្តិព្រះម្ពីុយូ៉ប�ុសៅណាា ះ។ខែត្តិត្តិព្រះម្ពីុយូ៉ប�ុសៅណាា ះ។

យូ៉�៉ហាន ៣៖១៦ _________________________________________________________យូ៉�៉ហាន ៣៖១៦ _________________________________________________________

សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៧៖២២, ២៣ ___________________________________________________សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៧៖២២, ២៣ ___________________________________________________

រិ �៉ម្ពី ៦៖២៣  ____________________________________________________________រិ �៉ម្ពី ៦៖២៣  ____________________________________________________________

រិ �៉ម្ពី ៨៖៦ ______________________________________________________________រិ �៉ម្ពី ៨៖៦ ______________________________________________________________

យូ៉�៉ហានទី្ធ១ ៥៖១២  ______________________________________________________យូ៉�៉ហានទី្ធ១ ៥៖១២  ______________________________________________________

�� ថាយូ៉ ៧៖២៤-២៧ _____________________________________________________�� ថាយូ៉ ៧៖២៤-២៧ _____________________________________________________
  
  សៅ�ទ្ធីប��ុត្តិ សៅយូ៉�ង�នជីសៅព្រះម្ពី�សុខែត្តិ�ីរិប�ុសៅណាះ ះ។  ច៉រិចងចាំ�ថា សៅយូ៉�ងគឺជាខែ�ំកុម្ពីយួូ៉ថ្ងៃនម្ពីហាវិវិាទ្ធ 
រិវាងសៅសុចកុាីល់អ និងសៅសុចកុាីអាព្រះកុកុ។់ ព្រះ�ះនឹងបញ្ចច បស់ុស្ត្រី�ះ ម្ពីសៅនះសៅ�សៅ�ល់ណាម្ពីយួូ៉ន្ទាសៅ�ល់អំន្ទាគត្តិ។ សៅ� 
សៅ�ល់សៅន្ទាះ អំ�សៅ��ប្តាប ស្ថាតា�ង អារិកុស ការិរិ �ល់ងបញ្ចញត្តិាិ និងការិព្រះបឆ្នាំ�ងទាស់ុនឹងព្រះ�ះនឹងព្រះត្តិូវិបញ្ចច បជ់ាសៅរិៀង
រិហ៉៍ត្តិ។ ម្ពីុនសៅ�ល់សៅហ៍តុ្តិការិណ៍្ឌសៅន្ទាះម្ពីកុដល់់ សៅយូ៉�ង�ំកុ់ៗ នឹងសុសៅព្រះម្ពីចចិត្តិាសៅដាយូ៉សៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុជីីវិតិ្តិ ឬសៅសុចកុាី 
ស្ថាា បស់ៅដាយូ៉�ាួនឯង។  សៅយូ៉�ងអាចសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុ ជីីវិតិ្តិអំស់ុកុល់ប ខែដល់ព្រះ�ះប្តានសៅរិៀបច�ខែ�នការិទុ្ធកុជាម្ពីុនសុព្រះ�ប ់
សៅអាយូ៉សៅយូ៉�ងទ្ធទ្ធួល់ប្តានជីីវិតិ្តិម្ពីុនសៅ�ល់ខែដល់ព្រះទ្ធងប់សៅងា�ត្តិខែ�នដីសៅនះម្ពីកុសៅម្ពីា�ះ។ ឬសៅយូ៉�ងអាចសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសៅសុចកុាី 
ស្ថាា បខ់ែដល់សៅយូ៉�ងនឹងម្ពីនិអាចភាា កុស់ៅ��ងជាសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិ។ សៅល្ងាកុប�ុល់ប្តាន�នព្រះបស្ថាសុនអ៍ំ��ីអំើីខែដល់នឹងព្រះត្តិូវិ 
សៅកុ�ត្តិសៅ��ងច�សៅ�ះអំំកុខែដល់ប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសៅសុចកុាីស្ថាា បយ់៉ា� ងដ៉សៅចំះថា៖  «សៅគ នឹង រិង ទុ្ធកុខ សៅទាសុ ជា សៅសុចកុាី ហ៍ិន 
វិនិ្ទាសុ អំស់ុ កុល់ប ជានិចច ឃ្លាា ត្តិ �ី ព្រះ�ះភ្នំស្ត្រីកុា ថ្ងៃន ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ សៅហ៍�យូ៉ �ី សិុរិលី់អ ថ្ងៃន ព្រះ�ះសៅចស្ថាា  ព្រះទ្ធង»់ (ខែ�សុា�៉នីច 
ទ្ធី២ ១៖៩)។ 
 សៅត្តិ�សៅយូ៉�ងនឹងសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុជីសៅព្រះម្ពី�សុម្ពីយួូ៉ណា? ការិសុសៅព្រះម្ពីចចិត្តិាគឺសុាិត្តិសៅ�សៅល់�សៅយូ៉�ង�ំកុ់ៗ ។  សៅយូ៉�ង 
�នជីសៅព្រះម្ពី�សុសៅ��ីម្ពីុ�សៅយូ៉�ង ជីសៅព្រះម្ពី�សុសៅន្ទាះគឺ៖ ជីីវិតិ្តិ ឬសៅសុចកុាីស្ថាា ប។់ 
  ស៉ុម្ពីគិត្តិបខែនាម្ពីសៅទ្ធៀត្តិអំ��ីជីសៅព្រះម្ពី�សុខែដល់ព្រះត្តិូវិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុរិវាងជីីវិតិ្តិអំស់ុកុល់ប និងសៅសុចកុាីស្ថាា បខ់ែដល់ ស៉ុម្ពីគិត្តិបខែនាម្ពីសៅទ្ធៀត្តិអំ��ីជីសៅព្រះម្ពី�សុខែដល់ព្រះត្តិូវិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុរិវាងជីីវិតិ្តិអំស់ុកុល់ប និងសៅសុចកុាីស្ថាា បខ់ែដល់ 
នឹងបញ្ចច បជី់ីវិតិ្តិរិបស់ុសៅយូ៉�ងជាសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិ។ ដ៉សៅចំះ សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាសៅសុចកុាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំ��ីស្ថាា ន�ុ�ព្រះ�លឹ់ងនឹងបញ្ចច បជី់ីវិតិ្តិរិបស់ុសៅយូ៉�ងជាសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិ។ ដ៉សៅចំះ សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាសៅសុចកុាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំ��ីស្ថាា ន�ុ�ព្រះ�លឹ់ង  
ជាការិកុ�ស្ថានាចិត្តិាម្ពីយួូ៉សៅ�វិញិ? ម្ពីនុសុស�ាះប្តានសៅជីឿថា ស្ថាា ន�ុ�ព្រះ�លឹ់ងគឺជាកុខែនាងខែដល់ម្ពីនុសុសព្រះត្តិូវិសៅ�ះជាជាការិកុ�ស្ថានាចិត្តិាម្ពីយួូ៉សៅ�វិញិ? ម្ពីនុសុស�ាះប្តានសៅជីឿថា ស្ថាា ន�ុ�ព្រះ�លឹ់ងគឺជាកុខែនាងខែដល់ម្ពីនុសុសព្រះត្តិូវិសៅ�ះជា  
សៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិ។ សៅត្តិ�សៅគ្នាល់គ�និត្តិ�ុសុ�ះងម្ពីយួូ៉សៅនះប�ា ញរិ៉បភា�អាព្រះកុកុអ់ំើី�ាះដល់់សៅយូ៉�ងអំ��ីព្រះ�ះ ព្រះបសិុនសៅប�សៅយូ៉�ងសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិ។ សៅត្តិ�សៅគ្នាល់គ�និត្តិ�ុសុ�ះងម្ពីយួូ៉សៅនះប�ា ញរិ៉បភា�អាព្រះកុកុអ់ំើី�ាះដល់់សៅយូ៉�ងអំ��ីព្រះ�ះ ព្រះបសិុនសៅប�សៅយូ៉�ង  
សៅជីឿថា ព្រះទ្ធងដុ់ត្តិម្ពីនុសុស�នប្តាបជាសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិសៅ�កុំុងបឹងសៅភ្នំា�ងសៅន្ទាះ?សៅជីឿថា ព្រះទ្ធងដុ់ត្តិម្ពីនុសុស�នប្តាបជាសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិសៅ�កុំុងបឹងសៅភ្នំា�ងសៅន្ទាះ?

ថ្ងៃ�ាចនា   ១៥ វិចិិិកា



60ថ្ងៃ�ាអំ�ះ រិ    ១៦ វិចិិិកា

ព្រះ�ះ�រិ នឹងបណាា ស្ថាព្រះ�ះ�រិ នឹងបណាា ស្ថា

  សៅ�ជីិត្តិចុងបញ្ចចបថ់្ងៃនកុណ្ឌឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា សៅល្ងាកុម្ពី�៉សៅសុប្តានបញ្ចចបក់ារិ�ាល់់ឱវាទ្ធដល់់�ួកុ 
បណាា ជីនអំ��ីសៅសុចកុាីអាព្រះកុកុខ់ែដល់នឹងព្រះត្តិូវិសៅកុ�ត្តិសៅ��ងច�សៅ�ះ�ួកុសៅគ ព្រះបសិុនសៅប��ួកុសៅគម្ពីនិសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះ�ះ។ 
បន្ទាា បម់្ពីកុ បទ្ធគម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ៣០ ប្តានចាំបស់ៅ�ា�ម្ពីជាម្ពីយួូ៉នឹងសៅសុចកុាីសុនាម្ពីយួូ៉គឺថា ព្រះ�ះនឹងសុសៅស្ត្រី�ះ ះ 
រាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់ សៅទាះបីជា�ួកុសៅគម្ពីនិសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះទ្ធង ់ និងព្រះត្តិូវិប្តានដាកុស់ៅទាសុតាម្ពីរិយូ៉ៈការិបញ៉ូ្ចនសៅអាយូ៉
សៅ�រិស់ុសៅ�កុំុងព្រះបសៅទ្ធសុដថ្ងៃទ្ធកុស៏ៅដាយូ៉។ 
 ប�ុខែនា ជីនជាតិ្តិអំុីព្រះស្ថាខែអំល់ព្រះត្តិូវិខែត្តិល់នត់្តិួអំ�សៅ��ប្តាប សៅហ៍�យូ៉�កុសៅចញ�ីសៅសុចកុាីអាព្រះកុកុរ់ិបស់ុ�ួកុសៅគ 
ជាម្ពីុនសិុន។
  ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ៣០៖១៥-២០។ សៅត្តិ�សៅល្ងាកុម្ពី�៉សៅសុប្តានដាកុជ់ីសៅព្រះម្ពី�សុអំើី�ាះ  សៅ�ម្ពីុ�ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ៣០៖១៥-២០។ សៅត្តិ�សៅល្ងាកុម្ពី�៉សៅសុប្តានដាកុជ់ីសៅព្រះម្ពី�សុអំើី�ាះ  សៅ�ម្ពីុ�  
�ួកុបណាា ជីន? សៅត្តិ�ជីសៅព្រះម្ពី�សុទា�ងសៅនះប�ា ញយ៉ា� ងដ៉ចសៅម្ពីាច អំ��ីសៅគ្នាល់គ�និត្តិខែត្តិម្ពីយួូ៉ខែដល់សៅយូ៉�ងប្តានសៅ��ញ�ួកុបណាា ជីន? សៅត្តិ�ជីសៅព្រះម្ពី�សុទា�ងសៅនះប�ា ញយ៉ា� ងដ៉ចសៅម្ពីាច អំ��ីសៅគ្នាល់គ�និត្តិខែត្តិម្ពីយួូ៉ខែដល់សៅយូ៉�ងប្តានសៅ��ញ
សៅ�កុំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិទា�ងម្ពី៉ល់។សៅ�កុំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិទា�ងម្ពី៉ល់។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានដាកុជ់ី សៅព្រះម្ពី�សុម្ពីយួូ៉កុំុងជីសៅព្រះម្ពី�សុទា�ង�ីរិសៅ�ម្ពីុ�រាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តាន 
ព្រះបទានជីសៅព្រះម្ពី�សុដ៉ចគំ្នាសៅនះដល់់សៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពី និងន្ទាងសៅអំវា� សៅ�កុំុងសួុនសៅអំខែដន�ងខែដរិ។ ភាស្ថាសៅហ៍សៅព្រះ��រិ 
សុព្រះ�ប�់កុយ «ល់អ (សៅតាវិ)» និង «អាព្រះកុកុ ់(រា� )» សៅ�កុំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ៣០៖១៥ គឺជា�កុយដខែដល់
ខែដល់ប្តានសៅព្រះប�សៅ�កុំុងកុណ្ឌឌ គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ។ �កុយទា�ងសៅនះអាចជីួយូ៉សៅអាយូ៉សៅយូ៉�ងសៅម្ពី�ល់សៅ��ញថា សៅល្ងាកុ 
អំដ័ាម្ពី និងន្ទាងសៅអំវា� �នជីសៅព្រះម្ពី�សុខែត្តិ�ីរិប�ុសៅណាះ ះ។ �ួកុសៅគអាចសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុបសៅព្រះម្ពី�ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ និងរិស់ុបនា 
សៅទ្ធៀត្តិ។ ឬម្ពីយួូ៉ �ួកុសៅគអាចសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសៅសុចកុាីស្ថាា ប។់ សៅយូ៉�ងទា�ងគំ្នាកុ�៏នជីសៅព្រះម្ពី�សុដ៉ចគំ្នាសៅនះ�ងខែដរិ។ 
សៅយូ៉�ងអាចសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុជីីវិតិ្តិ សៅសុចកុាីល់អ និងព្រះ�ះ�រិ។ ឬម្ពីយួូ៉ សៅយូ៉�ងអាចសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសៅសុចកុាីស្ថាា ប ់សៅសុចកុាី 
អាព្រះកុកុ ់និងបណាា ស្ថា។ សៅ�ទ្ធីបញ្ចចប ់ព្រះ�ះនឹង�ាល់់ខែត្តិសៅសុចកុាីល់អដល់់រាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងប់�ុសៅណាះ ះ។ ប�ុខែនា ព្រះបសិុន 
សៅប��ួកុសៅគ�កុសៅចញ�ីព្រះ�ះវិញិសៅន្ទាះ �ួកុសៅគនឹងទ្ធទ្ធួល់ប្តានសៅសុចកុាីអាព្រះកុកុ។់ ជីសៅព្រះម្ពី�សុថ្ងៃនសៅសុចកុាីអាព្រះកុកុរ់ិបស់ុ 
�ួកុសៅគនឹងសៅ�ើ�សៅអាយូ៉ព្រះ�ះដកុសៅសុចកុាីការិ�រិដ�៏ិសៅសុសុរិបស់ុ�ួកុសៅគសៅចញ�ី�ួកុសៅគ។
 អំើីខែដល់សៅយូ៉�ងប្តានសៅ��ញសៅ�ព្រះត្តិងស់ៅនះ កុដ៉៏ចជាអំើីខែដល់សៅយូ៉�ងប្តានសៅ��ញកាល់�ីម្ពីុនៗ�ងខែដរិ គឹ 
ថា សៅសុរិភីា�កុំុងការិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុ�នស្ថារិៈសុ�ខ្លាំនជ់ាទ្ធីប��ុត្តិ។ សៅប�គ្នាេ នសៅសុចកុាី�ិត្តិដស៏ុ�ខ្លាំនស់ៅនះសៅទ្ធ សៅយូ៉�ង
ចាស់ុជាម្ពីនិអាចយូ៉ល់់អំ��ីអំើីខែដល់សៅ�សៅសុសុសុល់់កុំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានសៅព្រះច�នសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ 
 ដ៉សៅចំះ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុព្រះប្តាកុដជា�នបនា៉ល់សៅ�កានរ់ាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងយ់៉ា� ងដ៉សៅចំាំះថា «�ាុ �ប្តានព្រះបទាន 
សៅសុរិភីា�កុំុងការិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុដល់់អំំកុរាល់់គំ្នាសៅហ៍�យូ៉។ ស៉ុម្ពីសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុជីីវិតិ្តិ សៅសុចកុាីល់អ និងព្រះ�ះ�រិចុះ។ ខែត្តិកុុ� 
សៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសៅសុចកុាីស្ថាា ប ់សៅសុចកុាីអាព្រះកុកុ ់និងបណាា ស្ថាសៅ��យូ៉»។
 សៅយូ៉�ងប្តានដឹងអំ��ីជីសៅព្រះម្ពី�សុម្ពីយួូ៉ណាខែដល់ព្រះត្តិឹម្ពីព្រះត្តិូវិសៅហ៍�យូ៉ ខែម្ពីនសៅទ្ធ? ការិ�ិត្តិណាស់ុ ចសៅម្ពីា�យូ៉�ិត្តិ 
�យូ៉ព្រះសុួល់ជាទ្ធីប��ុត្តិ។ ប�ុខែនា សៅត្តិ��នអំើីសៅកុ�ត្តិសៅ��ងច�សៅ�ះស្ថាសុនអ៍ំុីព្រះស្ថាខែអំល់? �ួកុសៅគប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុ 
�ុសុម្ពីាងសៅហ៍�យូ៉ម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិ។ សៅយូ៉�ងគួរិខែត្តិសៅរិៀន�ីគ�រិ៉ម្ពីនិល់អរិបស់ុ�ួកុសៅគ។ ស្ថាសុនអ៍ំុីព្រះស្ថាខែអំល់ប្តានប�ា ញ 
សៅយូ៉�ងអំ��ីអំើីខែដល់អាចនឹងសៅកុ�ត្តិសៅ��ងសៅ�កុំុងជីីវិតិ្តិរិបស់ុសៅយូ៉�ង ព្រះបសិុនសៅប�សៅយូ៉�ងម្ពីនិថាើ យូ៉ចិត្តិារិបស់ុសៅយូ៉�ងទា�ង
ព្រះសុុងសៅ�ឯព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ សៅហ៍�យូ៉សៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុជីីវិតិ្តិសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ 
 ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា ៣០៖២០។ សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុសៅ��ញអំ��ីទ្ធ�ន្ទាកុទ់្ធ�នងរិវាងសៅសុចកុាី  ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា ៣០៖២០។ សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុសៅ��ញអំ��ីទ្ធ�ន្ទាកុទ់្ធ�នងរិវាងសៅសុចកុាី 
ព្រះសុឡាញ់ និងការិសៅគ្នារិ�តាម្ពីសៅ�កុំុង�សៅនះខែដរិឬសៅទ្ធ? សៅត្តិ�ស្ថាសុនអ៍ំុីព្រះស្ថាខែអំល់ព្រះត្តិូវិសៅ�ើ�ដ៉ចសៅម្ពីាច សៅដ�ម្ពីបសីៅអាយូ៉ ព្រះសុឡាញ់ និងការិសៅគ្នារិ�តាម្ពីសៅ�កុំុង�សៅនះខែដរិឬសៅទ្ធ? សៅត្តិ�ស្ថាសុនអ៍ំុីព្រះស្ថាខែអំល់ព្រះត្តិូវិសៅ�ើ�ដ៉ចសៅម្ពីាច សៅដ�ម្ពីបសីៅអាយូ៉ 
ប្តានសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះ�ះ? សៅត្តិ�សៅយូ៉�ងអាចអំនុវិត្តិាតាម្ពីកុបួនចាបដ់ខែដល់សៅនះយ៉ា� ងដ៉ចសៅម្ពីាច សៅ�កុំុងជីីវិតិ្តិរិបស់ុសៅយូ៉�ងប្តានសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះ�ះ? សៅត្តិ�សៅយូ៉�ងអាចអំនុវិត្តិាតាម្ពីកុបួនចាបដ់ខែដល់សៅនះយ៉ា� ងដ៉ចសៅម្ពីាច សៅ�កុំុងជីីវិតិ្តិរិបស់ុសៅយូ៉�ង  
ន្ទាសៅ�ល់សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ?ន្ទាសៅ�ល់សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ?
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ម្ពីនិ�ិប្តាកុសុព្រះ�បអ់ំំកុសៅ��យូ៉ ម្ពីនិ�ិប្តាកុសុព្រះ�បអ់ំំកុសៅ��យូ៉ 
  

 បទ្ធគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា ៣០ ប្តានចាំបស់ៅ�ា�ម្ពីព្រះត្តិងព់្រះ�ះអំ�ច ស់ុកុ��ុងខែត្តិ�នបនា៉ល់សៅ�កានរ់ាស្ត្រីសុារិបស់ុ 
ព្រះទ្ធងអ់ំ��ីអំើីខែដល់នឹងព្រះត្តិូវិសៅកុ�ត្តិសៅ��ង ព្រះបសិុនសៅប��ួកុសៅគម្ពីនិព្រះ�ម្ពីស្ថារិភា�អំ�សៅ��ប្តាប សៅហ៍�យូ៉�កុសៅចញ�ី�ា៉វិអាព្រះកុកុ ់
រិបស់ុ�ួកុសៅគសៅន្ទាះ។ ព្រះ�ះប្តានព្រះបទានសៅសុចកុាីសុនាល់អៗជាសៅព្រះច�នដល់់�ួកុសៅគ។

 ស៉ុម្ពីអានគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា ៣០៖១-១០។  សៅត្តិ�ព្រះ�ះប្តានព្រះបទានសៅសុចកុាីសុនាអំើីដល់់�ួកុបណាា ជីន  ស៉ុម្ពីអានគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា ៣០៖១-១០។  សៅត្តិ�ព្រះ�ះប្តានព្រះបទានសៅសុចកុាីសុនាអំើីដល់់�ួកុបណាា ជីន 
ព្រះបសិុនសៅប��ួកុសៅគព្រះត្តិ�បម់្ពីកុឯព្រះទ្ធងវ់ិញិសៅន្ទាះ?  ព្រះបសិុនសៅប��ួកុសៅគព្រះត្តិ�បម់្ពីកុឯព្រះទ្ធងវ់ិញិសៅន្ទាះ?  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ជាការិ�ិត្តិណាស់ុ �ួកុក៉ុនសៅ�អំុីព្រះស្ថាខែអំល់ព្រះប្តាកុដជា�នអារិម្ពីេណ៍្ឌកុកុស់ៅ�ា ច�សៅ�ះសៅសុចកុាីសុនា 

ទា�ងសៅនះណាស់ុ។ ព្រះ�ះនឹងប�ា ញ�ួកុសៅគអំ��ីសៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធង ់កាល់ណា�ួកុសៅគព្រះត្តិ�បម់្ពីកុឯព្រះទ្ធង ់
វិញិ។  សៅ�ល់សៅន្ទាះរាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងន់ឹងព្រះសុឡាញ់ព្រះទ្ធងវ់ិញិ។  �ួកុសៅគនឹងប�ា ញអំ��ីសៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុ�ួកុ 
សៅគច�សៅ�ះព្រះ�ះតាម្ពីរិយូ៉ៈការិសៅគ្នារិ�តាម្ពីអំើីព្រះគបយ់៉ា� ងខែដល់ព្រះទ្ធងប់្តានប�ះ បស់ៅអាយូ៉�ួកុសៅគសៅ�ើ�។ 

 ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា ៣០៖១១-១៤។ សៅត្តិ�ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តាន�នបនា៉ល់យ៉ា� ងដ៉ចសៅម្ពីាច  ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា ៣០៖១១-១៤។ សៅត្តិ�ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តាន�នបនា៉ល់យ៉ា� ងដ៉ចសៅម្ពីាច 
សៅ�កានរ់ាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�កុំុង�ទា�ងសៅនះ? សៅត្តិ�ព្រះ�ះប្តានតា�ងសៅសុចកុាីសុញ្ហាញ អំើីសៅ�កុំុង�ទា�ងសៅនះ?  សៅត្តិ��ន សៅ�កានរ់ាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�កុំុង�ទា�ងសៅនះ? សៅត្តិ�ព្រះ�ះប្តានតា�ងសៅសុចកុាីសុញ្ហាញ អំើីសៅ�កុំុង�ទា�ងសៅនះ?  សៅត្តិ��ន 
�គម្ពីីរីិសុញ្ហាញ �េីណា�ាះ ខែដល់ប្តានប�ា ញអំ��ីសៅសុចកុាីសុនាដខែដល់សៅនះ?�គម្ពីីរីិសុញ្ហាញ �េីណា�ាះ ខែដល់ប្តានប�ា ញអំ��ីសៅសុចកុាីសុនាដខែដល់សៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ស៉ុម្ពីព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពី�ល់ភាស្ថាដល៏់អព្រះបថ្ងៃ�ខែដល់ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានសៅព្រះប�សៅ�កុំុង�ទា�ងសៅនះ រិមួ្ពីទា�ង�កុយ

ដ�៏នអំ�ណាចខែដល់ព្រះទ្ធងប់្តានសៅព្រះប�កុំុងការិខែចកុរិ �ខែល់កុអំ��ីគ�និត្តិសៅ�កុំុងព្រះ�ះទ្ធយ័ូ៉រិបស់ុព្រះទ្ធង�់ងខែដរិ។ ព្រះ�ះ 
អំ�ច ស់ុ�ុ�ប្តានស៉ុម្ពីសៅអាយូ៉រាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ើ�អំើីខែដល់�ិប្តាកុហ៍ួសុល់បត្តិស់ៅន្ទាះសៅទ្ធ៖ «ដបតិ្តិ សៅសុចកុាី បញ្ចញត្តិាិ ខែដល់ 
អំញ ប�ះ ប ់ម្ពីកុ ឯង សៅ� ថ្ងៃ�ា សៅនះ ម្ពីនិ ខែម្ពីន ហ៍ួសុ កុ�ា �ងឯង សៅទ្ធ កុ ៏ម្ពីនិ ខែម្ពីន សៅ� ឆ្នាំា យូ៉ ខែដរិ គឺ ម្ពីនិ ខែម្ពីន សៅ� សៅល់� ស្ថាា នសួុគ ៌
ឲ្យយ ឯង ប្តាន ថា សៅត្តិ� អំំកុ ណា នឹង សៅ��ង សៅ� ស្ថាា នសួុគ ៌ន្ទា� យូ៉កុ ព្រះ�ះបនា៉ល់ ម្ពីកុ ព្រះប្តាប ់សៅយូ៉�ង �ាុ � សៅដ�ម្ពីប ីឲ្យយ សៅយូ៉�ង �ាុ � ប្តាន  
ព្រះបព្រះ�ឹត្តិា តាម្ពី សៅន្ទាះ សៅទ្ធ កុ ៏ម្ពីនិ ខែម្ពីន សៅ� សៅព្រះត្តិ�យូ៉ សុម្ពីុព្រះទ្ធ ខ្លាំង ន្ទាយូ៉ ឲ្យយ ឯង ប្តាន ដឹងថា សៅត្តិ� អំំកុ ណា នឹង �ាង សុម្ពីុព្រះទ្ធ សៅ� 
ន្ទា� យូ៉កុ ព្រះ�ះបនា៉ល់ ម្ពីកុ ព្រះប្តាប ់សៅយូ៉�ង �ាុ � សៅដ�ម្ពីប ីឲ្យយ សៅយូ៉�ង �ាុ � ប្តាន ព្រះបព្រះ�ឹត្តិា តាម្ពី សៅន្ទាះ ខែដរិ គឺ ព្រះ�ះបនា៉ល់ សៅនះ សៅ� ជិីត្តិ ឯង  
ណាស់ុ កុ ៏សៅ� កុំុង �ត្តិ ់ឯង និង កុំុង ចិត្តិា ឯង �ង សៅដ�ម្ពីប ីឲ្យយ ឯង អាច ព្រះបព្រះ�ឹត្តិា តាម្ពី ប្តាន» (សៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ៣០៖១
-១៤)។ សៅត្តិ�ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុកុ��ុងខែត្តិ�នបនា៉ល់អំ��ីអំើីសៅ�ព្រះត្តិងស់ៅនះ? ព្រះទ្ធងប់្តាន�នបនា៉ល់ថា អំំកុប្តានដឹងអំ��ី 
បញ្ចញត្តិាិរិបស់ុ�ាុ �សុម្ពីល់េម្ពីនឹងព្រះបកាសុព្រះប្តាបដ់ល់់ម្ពីនុសុសដថ្ងៃទ្ធ។ អំំកុគ្នាេ ន�អំះអាងណាខែដល់រារា�ងម្ពីនិសៅអាយូ៉អំំកុ 
សៅគ្នារិ�តាម្ពី�ាុ �សៅន្ទាះសៅទ្ធ។ «ព្រះ�ះនឹងជីួយូ៉សៅអាយូ៉សៅយូ៉�ងអាចសៅ�ើ�អំើីព្រះគបយ់៉ា� ងខែដល់ព្រះទ្ធងស៉់ុម្ពីសៅអាយូ៉សៅយូ៉�ងសៅ�ើ�»។ ដកុ 
ព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, page 333, adapted។ 

 បន្ទាា ប�់ីព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ�ាល់់សៅសុចកុាីប�ះ បរ់ិបស់ុព្រះទ្ធងដ់ល់់�ួកុសៅគរិចួរាល់់សៅហ៍�យូ៉ រាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងព់្រះត្តិូវិ 
ប្តានប�ះ បស់ៅអាយូ៉សៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុរិវាងជីីវិតិ្តិ និងសៅសុចកុាីស្ថាា ប។់ ព្រះបសិុនសៅប��ួកុសៅគនឹងសៅរិ �សុយូ៉កុជីីវិតិ្តិសៅដាយូ៉�ន
សៅសុចកុាីជី�សៅនឿសៅន្ទាះ �ួកុសៅគនឹងទ្ធទ្ធួល់ប្តានជីីវិតិ្តិសៅន្ទាះខែម្ពីន។ សៅត្តិ��នអំើី�ុសុគំ្នាសុព្រះ�បស់ៅយូ៉�ងសៅ�សុម្ពីយ័ូ៉សុ�ើ
ថ្ងៃ�ាសៅនះសៅ�?



62ថ្ងៃ�ាព្រះ�ហ៍សុបត្តិិ៍   ១៨ វិចិិិកា

សុ�ណួ្ឌរិថ្ងៃនការិថាើ យូ៉បងះ�សុ�ណួ្ឌរិថ្ងៃនការិថាើ យូ៉បងះ�

 សៅត្តិ�អំើីខែដល់សៅ�ើ�សៅអាយូ៉ស្ថាសុនអ៍ំុីព្រះស្ថាខែអំល់�ុសុ�ីស្ថាសុនដ៍ថ្ងៃទ្ធ? សៅន្ទាះគឺជាការិថាើ យូ៉បងះ�។ ការិថាើ យូ៉ 
បងះ�គឺជាខែ�ំកុដស៏ុ�ខ្លាំនប់��ុត្តិម្ពីយួូ៉ថ្ងៃនសៅសុចកុាីសុញ្ហាញ រិវាងព្រះ�ះ និងរាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ �នខែត្តិស្ថាសុនអ៍ំុីព្រះស្ថាខែអំល់ 
ប�ុសៅណាះ ះខែដល់ប្តានសៅគ្នារិ�ថាើ យូ៉បងះ�ព្រះ�ះ។ រិឯីស្ថាសុនដ៍ថ្ងៃទ្ធ �ួកុប្តានសៅគ្នារិ�ថាើ យូ៉បងះ�ព្រះ�ះខែកុាងកាា យូ៉ខែដល់ម្ពីនិ 
ខែម្ពីនជាព្រះ�ះ�ិត្តិសៅ�វិញិ។ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានព្រះបកាសុថា៖ «អំញ សៅនះ សៅហ៍�យូ៉ ខែដល់ ជា ព្រះ�ះ គ្នាេ ន ព្រះ�ះ ឯ ណា សៅទ្ធៀត្តិ 
សៅព្រះ� �ី អំញ សៅ��យូ៉» (សៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ៣២៖៣៩)។ 
  ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា ៤៖១៩; សៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ៨៖១៩; សៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ១១៖១៦ និងសៅចាំទិ្ធ-ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា ៤៖១៩; សៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ៨៖១៩; សៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ១១៖១៦ និងសៅចាំទិ្ធ-
យូ៉កុថា ៣០៖១៧។ សៅត្តិ��នការិដាស់ុសៅត្តិឿនដ៉ចគំ្នាណាម្ពីយួូ៉ ខែដល់សៅល្ងាកុអំំកុសៅម្ពី�ល់សៅ��ញសៅ�កុំុង�ទា�ងអំស់ុយូ៉កុថា ៣០៖១៧។ សៅត្តិ��នការិដាស់ុសៅត្តិឿនដ៉ចគំ្នាណាម្ពីយួូ៉ ខែដល់សៅល្ងាកុអំំកុសៅម្ពី�ល់សៅ��ញសៅ�កុំុង�ទា�ងអំស់ុ  
សៅនះ? សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាការិដាស់ុសៅត្តិឿនសៅនះសុ�ខ្លាំនស់ៅម្ពីា�ះ  សុព្រះ�ប�់ួកុបណាា ជីនអំុីព្រះស្ថាខែអំល់? សៅនះ? សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាការិដាស់ុសៅត្តិឿនសៅនះសុ�ខ្លាំនស់ៅម្ពីា�ះ  សុព្រះ�ប�់ួកុបណាា ជីនអំុីព្រះស្ថាខែអំល់? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  កាល់�ីរាប�់នឆំ់្នាំ�ម្ពីុន ជីនជាតិ្តិអំុីព្រះស្ថាខែអំល់ប្តានរិស់ុសៅ�កុំុងច�សៅណាម្ពីម្ពីនុសុសខែដល់�នវិបប�ម្ពី ៌
សៅគ្នាល់ជី�សៅនឿ សៅគ្នាល់គ�និត្តិ និងសុកុម្ពីេភា�ទា�ងឡាយូ៉ទាស់ុនឹងការិថាើ យូ៉បងះ�ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ។ ដ៉សៅចំះ រាស្ត្រីសុារិបស់ុ 
ព្រះ�ះកុព៏្រះត្តិូវិខែត្តិព្រះបុងព្រះបយូ៉ត័្តិំជានិចចម្ពីនិសៅអាយូ៉ «�ួកុព្រះ�ះ» ថ្ងៃនសៅល្ងាកីុយូ៉ទ៍ា�ងសៅនះកាា យូ៉ជាព្រះ�ះរិបស់ុ�ួកុសៅគ�ងខែដរិ។ 
 ព្រះ�ះរិបស់ុសៅយូ៉�ងសៅព្រះបៀបដ៉ចជា «ជា សៅភ្នំា�ង សៅ�ះ បនសុសុ គឺ ជា ព្រះ�ះ ព្រះបចណ្ឌឌ » (សៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ៤៖២៤; 
ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា ៥៖៩ និងសៅចាំទិ្ធយូ៉កុថា ៦៖១៥ �ងខែដរិ)។ �នខែត្តិព្រះ�ះប�ុសៅណាះ ះខែដល់ស័ុកុាិ- 
សុម្ពីសៅអាយូ៉សៅយូ៉�ងថាើ យូ៉បងះ�។ សៅយូ៉�ងសៅ��ញថា សៅយូ៉�ងព្រះត្តិូវិខែត្តិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិគឺថា៖ សៅយូ៉�ងព្រះត្តិូវិខែត្តិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុ 
ថាើ យូ៉បងះ�ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ។ ព្រះទ្ធងអ់ាចន្ទា�ម្ពីកុន៉វិជីីវិតិ្តិ សៅសុចកុាីល់អ និងព្រះ�ះ�រិដល់់សៅយូ៉�ង។ ឬម្ពីយួូ៉ សៅយូ៉�ងអាចថាើ យូ៉ 
បងះ�ព្រះ�ះដថ្ងៃទ្ធប្តាន។ ជីសៅព្រះម្ពី�សុសៅនះអាចន្ទា�ម្ពីកុន៉វិសៅសុចកុាីអាព្រះកុកុ ់បណាា ស្ថា និងសៅសុចកុាីស្ថាា បដ់ល់់សៅយូ៉�ង។ ជីសៅព្រះម្ពី�សុសៅនះអាចន្ទា�ម្ពីកុន៉វិសៅសុចកុាីអាព្រះកុកុ ់បណាា ស្ថា និងសៅសុចកុាីស្ថាា បដ់ល់់សៅយូ៉�ង។ 
  ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិវិវិិរិណ្ឌៈ ១៣៖១-១៥។ សៅត្តិ�ការិថាើ យូ៉បងះ�ព្រះត្តិូវិប្តានប�ា ញសៅ�កុំុង�ទា�ងសៅនះយ៉ា� ងស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិវិវិិរិណ្ឌៈ ១៣៖១-១៥។ សៅត្តិ�ការិថាើ យូ៉បងះ�ព្រះត្តិូវិប្តានប�ា ញសៅ�កុំុង�ទា�ងសៅនះយ៉ា� ង  
ដ៉ចសៅម្ពីាច? ស៉ុម្ពីសៅព្រះបៀបសៅ�ៀប�ទា�ងសៅនះជាម្ពីយួូ៉នឹង�គម្ពីីរីិវិវិិរិណ្ឌៈ ១៤៖៦-១២។ សៅត្តិ��គម្ពីីរីិវិវិិរិណ្ឌៈទា�ង�ីរិដ៉ចសៅម្ពីាច? ស៉ុម្ពីសៅព្រះបៀបសៅ�ៀប�ទា�ងសៅនះជាម្ពីយួូ៉នឹង�គម្ពីីរីិវិវិិរិណ្ឌៈ ១៤៖៦-១២។ សៅត្តិ��គម្ពីីរីិវិវិិរិណ្ឌៈទា�ង�ីរិ
សៅនះប�ា ញសៅយូ៉�ងអំ��ីការិដាស់ុសៅត្តិឿនខែត្តិម្ពីយួូ៉ទាស់ុនឹងព្រះ�ះខែកុាងកាា យូ៉សៅ�កុំុងកុណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយូ៉កុថាសៅដាយូ៉ សៅនះប�ា ញសៅយូ៉�ងអំ��ីការិដាស់ុសៅត្តិឿនខែត្តិម្ពីយួូ៉ទាស់ុនឹងព្រះ�ះខែកុាងកាា យូ៉សៅ�កុំុងកុណ្ឌឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយូ៉កុថាសៅដាយូ៉ 
រិសៅបៀបណា? រិសៅបៀបណា? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ជាការិ�ិត្តិណាស់ុ កុណ្ឌឌ គម្ពីីរីិវិវិិរិណ្ឌៈ និងកុណ្ឌឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយូ៉កុថាប្តានប�ា ញសៅយូ៉�ងអំ��ីសុម្ពីយ័ូ៉
�ុសុៗគំ្នាសៅ�កុំុងព្រះបវិត្តិាិស្ថាស្ត្រីសុា។ ប�ុខែនា កុណ្ឌះ គម្ពីីរីិទា�ង�ីរិសៅនះប្តានសៅល់�កុសៅ��ងន៉វិសុ�ណួ្ឌរិដ៉ចគំ្នាយ៉ា� ងដ៉សៅចំះ
ថា៖ សៅត្តិ�ម្ពីនុសុសនឹងថាើ យូ៉បងះ�ព្រះ�ះ សៅហ៍�យូ៉ទ្ធទ្ធួល់ប្តានជីីវិតិ្តិ ឬម្ពីយួូ៉ �ួកុសៅគនឹងឈឺបត់្តិតា�ងជាម្ពីយួូ៉នឹងការិគ្នាប 
សុងាត្តិ ់�កុសៅចញ�ីព្រះ�ះ សៅហ៍�យូ៉ខែបរិសៅ�រិកុសៅសុចកុាីស្ថាា បវ់ិញិ? សៅ�ទ្ធីបញ្ចចប ់ម្ពីនុសុស�ំកុ់ៗ ព្រះត្តិូវិខែត្តិព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពី�ល់ 
ចិត្តិារិបស់ុសៅគ សៅដ�ម្ពីបខីែសុើងរិកុចសៅម្ពីា�យូ៉។ ព្រះ�ះម្ពីនិប្តានបងខ�សៅអាយូ៉រាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះទ្ធងស់ៅ�ឯទី្ធរិសៅហាស្ថាា ន 
សៅន្ទាះសៅទ្ធ។ សៅហ៍�យូ៉សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ ព្រះ�ះកុម៏្ពីនិប្តានបងខ�សៅយូ៉�ងខែដរិ។ បទ្ធគម្ពីីរីិវិវិិរិណ្ឌៈ ១៣ ប្តានប�ា ញសៅយូ៉�ងថា អំ�ណាច 
ថ្ងៃនសុត្តិើស្ថាហាវិសៅ��ងសៅចញ�ីសុម្ពីុព្រះទ្ធប្តានបងខ�ម្ពីនុសុសសៅអាយូ៉សៅគ្នារិ�តាម្ពី។ រិឯីព្រះ�ះព្រះទ្ធងស់ៅ�ើ�កុិចចការិសៅដាយូ៉សៅសុចកុា ី
ព្រះសុឡាញ់វិញិ។
 សៅត្តិ�សៅយូ៉�ងអាចដឹងចាស់ុថា សៅយូ៉�ងនឹងម្ពីនិ�កុសៅចញ�ីព្រះ�ះសៅ�រិកុព្រះ�ះដថ្ងៃទ្ធម្ពីយួូ៉ច�នួនសៅទ្ធៀត្តិសៅដាយូ៉ សៅត្តិ�សៅយូ៉�ងអាចដឹងចាស់ុថា សៅយូ៉�ងនឹងម្ពីនិ�កុសៅចញ�ីព្រះ�ះសៅ�រិកុព្រះ�ះដថ្ងៃទ្ធម្ពីយួូ៉ច�នួនសៅទ្ធៀត្តិសៅដាយូ៉
រិសៅបៀបណា?រិសៅបៀបណា?
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ការិសិុកុាបខែនាម្ពី៖ការិសិុកុាបខែនាម្ពី៖ ព្រះ�ះប្តានព្រះបទានជីសៅព្រះម្ពី�សុដល់់ស្ថាសុនអ៍ំុីព្រះស្ថាខែអំល់។ ព្រះ�ះកុប៏្តានព្រះបទានជីសៅព្រះម្ពី�សុដ៉ចគំ្នា ព្រះ�ះប្តានព្រះបទានជីសៅព្រះម្ពី�សុដល់់ស្ថាសុនអ៍ំុីព្រះស្ថាខែអំល់។ ព្រះ�ះកុប៏្តានព្រះបទានជីសៅព្រះម្ពី�សុដ៉ចគំ្នា
សៅនះដល់់សៅយូ៉�ង�ងខែដរិ។ �កុយដស៏ុ�ខ្លាំនប់��ុត្តិសៅ�ព្រះត្តិងស់ៅនះគឺ ជីសៅព្រះម្ពី�សុ។ សៅគ្នាល់ជី�សៅនឿ�ុសុ�ះងសៅ�កុំុងព្រះគីសុា សៅនះដល់់សៅយូ៉�ង�ងខែដរិ។ �កុយដស៏ុ�ខ្លាំនប់��ុត្តិសៅ�ព្រះត្តិងស់ៅនះគឺ ជីសៅព្រះម្ពី�សុ។ សៅគ្នាល់ជី�សៅនឿ�ុសុ�ះងសៅ�កុំុងព្រះគីសុា 
ស្ថាសុន្ទាប្តានបសៅព្រះងៀនថា សៅយូ៉�ង�ុ��នសៅសុរិភីា�កុំុងការិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ ការិបសៅព្រះងៀនសៅនះប្តាននិយ៉ាយូ៉ ស្ថាសុន្ទាប្តានបសៅព្រះងៀនថា សៅយូ៉�ង�ុ��នសៅសុរិភីា�កុំុងការិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ ការិបសៅព្រះងៀនសៅនះប្តាននិយ៉ាយូ៉ 
ថា ព្រះ�ះប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុម្ពីនុសុស�ាះសៅអាយូ៉វិសៅងើង សៅហ៍�យូ៉សៅ�ះសៅ�កុំុងបឹងសៅភ្នំា�ងជាសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិ។ ព្រះ�ះប្តានបសៅព្រះងៀនថា ព្រះ�ះប្តានសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុម្ពីនុសុស�ាះសៅអាយូ៉វិសៅងើង សៅហ៍�យូ៉សៅ�ះសៅ�កុំុងបឹងសៅភ្នំា�ងជាសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិ។ ព្រះ�ះប្តានបសៅព្រះងៀន  
ថា សៅយូ៉�ងនឹងសុសៅព្រះម្ពីចតាម្ពីសៅសុរិភីា�កុំុងការិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុរិបស់ុសៅយូ៉�ងថា សៅយូ៉�ងនឹងរិស់ុ ឬកុស៏្ថាា ប។់ សៅទាះបីជា ថា សៅយូ៉�ងនឹងសុសៅព្រះម្ពីចតាម្ពីសៅសុរិភីា�កុំុងការិសៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុរិបស់ុសៅយូ៉�ងថា សៅយូ៉�ងនឹងរិស់ុ ឬកុស៏្ថាា ប។់ សៅទាះបីជា 
នរិណានរិណា�ំកុស់ៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុ�ុសុកុស៏ៅដាយូ៉ �ួកុសៅគនឹងម្ពីនិព្រះត្តិូវិសៅ�ះសៅ�កុំុងបឹងសៅភ្នំា�ងជាសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ �ំកុស់ៅព្រះជី�សុសៅរិ �សុ�ុសុកុស៏ៅដាយូ៉ �ួកុសៅគនឹងម្ពីនិព្រះត្តិូវិសៅ�ះសៅ�កុំុងបឹងសៅភ្នំា�ងជាសៅរិៀងរិហ៉៍ត្តិសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ 
  «‘ដបតិ្តិ ឈឺំួល់ រិបស់ុ អំ�សៅ�� ប្តាប សៅន្ទាះ ជា សៅសុចកុាី ស្ថាា ប ់ខែត្តិ អំ�សៅណាយូ៉ ទាន ថ្ងៃន ព្រះ�ះ វិញិ គឺ ជា ជីីវិតិ្តិ ដ ៏សៅ�«‘ដបតិ្តិ ឈឺំួល់ រិបស់ុ អំ�សៅ�� ប្តាប សៅន្ទាះ ជា សៅសុចកុាី ស្ថាា ប ់ខែត្តិ អំ�សៅណាយូ៉ ទាន ថ្ងៃន ព្រះ�ះ វិញិ គឺ ជា ជីីវិតិ្តិ ដ ៏សៅ�  
អំស់ុ កុល់ប ជានិចច សៅដាយូ៉ ព្រះ�ះព្រះគីសុាសៅយូ៉ស៉ូុវិ ជា ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ ថ្ងៃន សៅយូ៉�ង រាល់់ គំ្នា’ (រិ �៉ម្ពី ៦៖២៣)។ ព្រះ�ះនឹងព្រះបទាន អំស់ុ កុល់ប ជានិចច សៅដាយូ៉ ព្រះ�ះព្រះគីសុាសៅយូ៉ស៉ូុវិ ជា ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ ថ្ងៃន សៅយូ៉�ង រាល់់ គំ្នា’ (រិ �៉ម្ពី ៦៖២៣)។ ព្រះ�ះនឹងព្រះបទាន 
ជីីវិតិ្តិដល់់រាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ រិឯីម្ពីនុសុសអាព្រះកុកុន់ឹងព្រះត្តិូវិស្ថាា ប។់ សៅល្ងាកុម្ពី�៉សៅសុប្តានព្រះបកាសុដល់់ស្ថាសុនអ៍ំុីព្រះស្ថា-ជីីវិតិ្តិដល់់រាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ រិឯីម្ពីនុសុសអាព្រះកុកុន់ឹងព្រះត្តិូវិស្ថាា ប។់ សៅល្ងាកុម្ពី�៉សៅសុប្តានព្រះបកាសុដល់់ស្ថាសុនអ៍ំុីព្រះស្ថា-
ខែអំល់ថា៖ ‘សៅម្ពី�ល់ សៅ� ថ្ងៃ�ា សៅនះ អំញ ប្តាន ដាកុ ់សុ�ខែញង ជីីវិតិ្តិ និង សៅសុចកុាី ល់អ សៅ� ម្ពីុ� ឯង ព្រះ�ម្ពី ទា�ង សៅសុចកុាី ស្ថាា ប់ខែអំល់ថា៖ ‘សៅម្ពី�ល់ សៅ� ថ្ងៃ�ា សៅនះ អំញ ប្តាន ដាកុ ់សុ�ខែញង ជីីវិតិ្តិ និង សៅសុចកុាី ល់អ សៅ� ម្ពីុ� ឯង ព្រះ�ម្ពី ទា�ង សៅសុចកុាី ស្ថាា ប ់ 
និង សៅសុចកុាី អាព្រះកុកុ ់�ង’ (សៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា ៣០៖១៥)។ សៅត្តិ�សៅសុចកុាីស្ថាា បខ់ែដល់សៅល្ងាកុម្ពី�៉សៅសុប្តាន�នព្រះបស្ថាសុន៍និង សៅសុចកុាី អាព្រះកុកុ ់�ង’ (សៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា ៣០៖១៥)។ សៅត្តិ�សៅសុចកុាីស្ថាា បខ់ែដល់សៅល្ងាកុម្ពី�៉សៅសុប្តាន�នព្រះបស្ថាសុន ៍ 
សៅនះជាអំើី? សៅសុចកុាីស្ថាា បស់ៅនះម្ពីនិខែម្ពីនជាសៅសុចកុាីស្ថាា បខ់ែដល់ព្រះ�ះប្តានព្រះបកាសុព្រះប្តាបស់ៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពីបន្ទាា ប�់ីគ្នាត្តិ ់សៅនះជាអំើី? សៅសុចកុាីស្ថាា បស់ៅនះម្ពីនិខែម្ពីនជាសៅសុចកុាីស្ថាា បខ់ែដល់ព្រះ�ះប្តានព្រះបកាសុព្រះប្តាបស់ៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពីបន្ទាា ប�់ីគ្នាត្តិ ់
ប្តានសៅ�ើ�ប្តាបសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ ម្ពីនុសុសទា�ងអំស់ុប្តានរិងន៉វិការិដាកុស់ៅទាសុសៅនះច�សៅ�ះអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពី។ប្តានសៅ�ើ�ប្តាបសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ ម្ពីនុសុសទា�ងអំស់ុប្តានរិងន៉វិការិដាកុស់ៅទាសុសៅនះច�សៅ�ះអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពី។  
សៅសុចកុាីស្ថាា បខ់ែដល់សៅល្ងាកុម្ពី�៉សៅសុប្តាន�នព្រះបស្ថាសុនស៍ៅ�កុំុង�សៅនះគឺជា ‘សៅសុចកុាីស្ថាា បជ់ាសៅល់�កុទី្ធ២’ [វិវិិរិណ្ឌៈសៅសុចកុាីស្ថាា បខ់ែដល់សៅល្ងាកុម្ពី�៉សៅសុប្តាន�នព្រះបស្ថាសុនស៍ៅ�កុំុង�សៅនះគឺជា ‘សៅសុចកុាីស្ថាា បជ់ាសៅល់�កុទី្ធ២’ [វិវិិរិណ្ឌៈ  
២០៖៦]។ សៅសុចកុាីស្ថាា បស់ៅនះ�ុសុគំ្នាទា�ងព្រះសុុង�ីជីីវិតិ្តិអំស់ុកុល់ប»។ ដកុព្រះសុង�់ី Ellen G. White, ២០៖៦]។ សៅសុចកុាីស្ថាា បស់ៅនះ�ុសុគំ្នាទា�ងព្រះសុុង�ីជីីវិតិ្តិអំស់ុកុល់ប»។ ដកុព្រះសុង�់ី Ellen G. White, The The 
Great ControversyGreat Controversy, page 544, adapted។ , page 544, adapted។ 

សុ�ណួ្ឌរិ�ិភាកុាសុ�ណួ្ឌរិ�ិភាកុា
១. សៅត្តិ�ព្រះ�ះដាកុស់ៅទាសុម្ពីនុសុសសៅ�ឥ�៉វិសៅនះសៅដាយូ៉ស្ថារិខែត្តិ�ួកុសៅគម្ពីនិប្តានសៅគ្នារិ�តាម្ពីបញ្ចញត្តិាិរិបស់ុព្រះទ្ធងឬ់? ១. សៅត្តិ�ព្រះ�ះដាកុស់ៅទាសុម្ពីនុសុសសៅ�ឥ�៉វិសៅនះសៅដាយូ៉ស្ថារិខែត្តិ�ួកុសៅគម្ពីនិប្តានសៅគ្នារិ�តាម្ពីបញ្ចញត្តិាិរិបស់ុព្រះទ្ធងឬ់? 
ឬម្ពីយួូ៉ ការិដាកុស់ៅទាសុព្រះគ្នានខ់ែត្តិសៅកុ�ត្តិសៅ��ងសៅដាយូ៉ឯកុឯង សៅ�សៅ�ល់ខែដល់ម្ពីនុសុសព្រះបព្រះ�ឹត្តិាអំ�សៅ��ប្តាប? ឬម្ពីយួូ៉ ឬម្ពីយួូ៉ ការិដាកុស់ៅទាសុព្រះគ្នានខ់ែត្តិសៅកុ�ត្តិសៅ��ងសៅដាយូ៉ឯកុឯង សៅ�សៅ�ល់ខែដល់ម្ពីនុសុសព្រះបព្រះ�ឹត្តិាអំ�សៅ��ប្តាប? ឬម្ពីយួូ៉ 
ទា�ង�ីរិយ៉ា� ងសៅនះ? ឬ�នកុរិណី្ឌណាម្ពីយួូ៉ ខែដល់សៅ�សៅ�ល់�ាះការិបកុព្រះស្ថាយូ៉ម្ពីយួូ៉ព្រះត្តិឹម្ពីព្រះត្តិូវិជាងការិបកុព្រះស្ថាយូ៉ ទា�ង�ីរិយ៉ា� ងសៅនះ? ឬ�នកុរិណី្ឌណាម្ពីយួូ៉ ខែដល់សៅ�សៅ�ល់�ាះការិបកុព្រះស្ថាយូ៉ម្ពីយួូ៉ព្រះត្តិឹម្ពីព្រះត្តិូវិជាងការិបកុព្រះស្ថាយូ៉ 
សៅទ្ធៀត្តិ? សៅត្តិ�សៅយូ៉�ងអាចយូ៉ល់់អំ��ីព្រះបធានបទ្ធសៅនះប្តានយ៉ា� ងដ៉ចសៅម្ពីាច?សៅទ្ធៀត្តិ? សៅត្តិ�សៅយូ៉�ងអាចយូ៉ល់់អំ��ីព្រះបធានបទ្ធសៅនះប្តានយ៉ា� ងដ៉ចសៅម្ពីាច?
២. ស៉ុម្ពីព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពី�ល់�គម្ពីីរីិសៅ�កុំុងសុព្រះម្ពីងម់្ពីតិ្តិរិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំល់ាីន ជីីថ្ងៃវិ �ត្តិ។៍ សៅត្តិ��ទា�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនសៅយូ៉�ង ២. ស៉ុម្ពីព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពី�ល់�គម្ពីីរីិសៅ�កុំុងសុព្រះម្ពីងម់្ពីតិ្តិរិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំល់ាីន ជីីថ្ងៃវិ �ត្តិ។៍ សៅត្តិ��ទា�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនសៅយូ៉�ង 
អំើី�ាះ អំ��ីព្រះ�ះ និងអំ�ណាចឈឺះំសៅល់�អំ�សៅ��ប្តាបខែដល់ព្រះទ្ធងប់្តានព្រះបទានដល់់សៅយូ៉�ង?អំើី�ាះ អំ��ីព្រះ�ះ និងអំ�ណាចឈឺះំសៅល់�អំ�សៅ��ប្តាបខែដល់ព្រះទ្ធងប់្តានព្រះបទានដល់់សៅយូ៉�ង?
៣. ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិរិ �៉ម្ពី ១០៖១-១០។ កុំុង�ទា�ងសៅនះ សៅល្ងាកុប�ុល់ប្តានដកុព្រះសុងស់ៅចញ�ី�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា៣. ស៉ុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិរិ �៉ម្ពី ១០៖១-១០។ កុំុង�ទា�ងសៅនះ សៅល្ងាកុប�ុល់ប្តានដកុព្រះសុងស់ៅចញ�ី�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយូ៉កុថា  
៣០៖១-១៤ សៅដ�ម្ពីបបីកុព្រះស្ថាយូ៉អំ��ីរិសៅបៀបខែដល់ព្រះ�ះសៅយូ៉ស៉ូុវិប្តានសុសៅស្ត្រី�ះ ះសៅយូ៉�ងតាម្ពីរិយូ៉ៈសៅសុចកុាីជី�សៅនឿ។ ៣០៖១-១៤ សៅដ�ម្ពីបបីកុព្រះស្ថាយូ៉អំ��ីរិសៅបៀបខែដល់ព្រះ�ះសៅយូ៉ស៉ូុវិប្តានសុសៅស្ត្រី�ះ ះសៅយូ៉�ងតាម្ពីរិយូ៉ៈសៅសុចកុាីជី�សៅនឿ។ 
សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុគិត្តិថា សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាសៅល្ងាកុប�ុល់សៅព្រះប��ទា�ងសៅនះ? ស៉ុម្ពីយូ៉កុចិត្តិាទុ្ធកុដាកុជ់ា�ិសៅសុសុសៅ�សៅល់��សៅត្តិ�សៅល្ងាកុអំំកុគិត្តិថា សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាសៅល្ងាកុប�ុល់សៅព្រះប��ទា�ងសៅនះ? ស៉ុម្ពីយូ៉កុចិត្តិាទុ្ធកុដាកុជ់ា�ិសៅសុសុសៅ�សៅល់��  
គម្ពីីរីិគម្ពីីរីិរិ �៉ម្ពី ១០៖១០។ សៅត្តិ�សៅល្ងាកុប�ុល់កុ��ុងខែត្តិ�នព្រះបស្ថាសុនអ៍ំ��ីអំើីសៅ�កុំុង�សៅនះ? រិ �៉ម្ពី ១០៖១០។ សៅត្តិ�សៅល្ងាកុប�ុល់កុ��ុងខែត្តិ�នព្រះបស្ថាសុនអ៍ំ��ីអំើីសៅ�កុំុង�សៅនះ? 
៤. សៅត្តិ��នវិ�ិីអំើី�ាះ ខែដល់វិបប�ម្ពី ៌សុងះម្ពី និងជីនជាតិ្តិរិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុអាច�នទ្ធសុសនៈទា�ងឡាយូ៉ខែដល់៤. សៅត្តិ��នវិ�ិីអំើី�ាះ ខែដល់វិបប�ម្ពី ៌សុងះម្ពី និងជីនជាតិ្តិរិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុអាច�នទ្ធសុសនៈទា�ងឡាយូ៉ខែដល់
អាចដឹកុន្ទា�សៅល្ងាកុអំំកុសៅអាយូ៉ច៉ល់សៅ�កុំុងការិថាើ យូ៉បងះ��ុសុ�ះង សៅប�សិុនជាសៅល្ងាកុអំំកុម្ពីនិប្តានព្រះបុងព្រះបយូ៉ត័្តិំអាចដឹកុន្ទា�សៅល្ងាកុអំំកុសៅអាយូ៉ច៉ល់សៅ�កុំុងការិថាើ យូ៉បងះ��ុសុ�ះង សៅប�សិុនជាសៅល្ងាកុអំំកុម្ពីនិប្តានព្រះបុងព្រះបយូ៉ត័្តិំ
សៅន្ទាះ? សៅន្ទាះ? 
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ការិអំ�ិស្ថាា នសៅដាយូ៉កុាីជី�សៅនឿសៅ�ព្រះកុុងដាឡាសុការិអំ�ិស្ថាា នសៅដាយូ៉កុាីជី�សៅនឿសៅ�ព្រះកុុងដាឡាសុ
 
 �ាុ �ព្រះត្តិូវិការិការិកុ�ស្ថានាចិត្តិា សៅហ៍�យូ៉ព្រះ�ះប្តានព្រះបទានការិកុ�ស្ថានាចិត្តិាដល់់�ាុ �តាម្ពីរិសៅបៀបខែដល់ម្ពីនិអាច 
នឹកុស្ថាេ នដល់់ម្ពីយួូ៉។ អំស់ុរិយូ៉ៈសៅ�ល់២ ឆំ្នាំ�សៅហ៍�យូ៉ខែដល់�ាុ �ប្តានសៅ�បណាះ ល័់យូ៉ស្ថាធារិណ្ឌៈម្ពីយួូ៉សៅ�កុំុងព្រះកុុង 
ដាឡាសុ រិដាតិ្តិចស្ថាសុ សុហ៍រិដាអាសៅម្ពីរិកិុ សៅដ�ម្ពីបសីៅ�ើ�ការិព្រះស្ថាវិព្រះជាវិសៅ�សៅល់�អំត្តិាបទ្ធថំាកុប់ណ្ឌឌិ ត្តិរិបស់ុ�ាុ �។ បុរិសុ 
អំន្ទាថា�ំកុខ់ែដល់អានសៅសុៀវិសៅ�សៅ�កុំុងបនាបប់ណាះ ល័់យូ៉ជាព្រះបចាំ� គ្នាត្តិ�ំ់កុស់ៅន្ទាះខែត្តិងខែត្តិសុុ�លុ់យូ៉�ាុ �សៅ�ល់ 
គ្នាត្តិស់ៅ��ញ�ាុ �។ �ាុ �ម្ពីនិប្តានសៅអាយូ៉លុ់យូ៉សៅ�គ្នាត្តិស់ៅទ្ធ ប�ុខែនា �ាុ �ប្តានទិ្ធញអាហារិយូ៉កុម្ពីកុខែចកុគំ្នាញុុាំ�ជាម្ពីយួូ៉នឹង 
គ្នាត្តិវ់ិញិ។ សៅទាះបី�ាុ ���ព្រះបឹងរាកុទ់ាកុ ់និងនិយ៉ាយូ៉សៅល់ងជាម្ពីយួូ៉គ្នាត្តិក់ុស៏ៅដាយូ៉ កុប៏�ុខែនា គ្នាត្តិហ់ាកុដ៉់ចជាម្ពីនិ 
សុបាយូ៉ចិត្តិារាល់់សៅ�ល់។ គ្នាត្តិម់្ពីនិសុបាយូ៉ចិត្តិាអាចម្ពីកុ�ី�ាុ �ម្ពីនិប្តានសៅអាយូ៉លុ់យូ៉ដល់់គ្នាត្តិ។់ 
 ថ្ងៃ�ាម្ពីយួូ៉ គ្នាត្តិប់្តានជីួប�ាុ �សៅ�តាម្ពីជីសៅណ្ឌា� រិ សៅហ៍�យូ៉គ្នាត្តិក់ុ��ុងខែត្តិត៉្តិចចិត្តិាជាខ្លាំា �ង។ �ាុ �ប្តានសួុរិគ្នាត្តិថ់ា 
«�នសៅរិឿងអីំ គឺរា� ល់់ដ ៍(Gerald)?»។ គ្នាត្តិប់្តានព្រះប្តាប�់ាុ �ថា គ្នាត្តិព់្រះត្តិូវិការិព្រះ�ះ។ ដ�ប៉ងសៅ��យូ៉ �ាុ �ម្ពីនិប្តានគិត្តិ 
ថា គឺរា� ល់់ដន៍ិយ៉ាយូ៉ខែម្ពីនសៅន្ទាះសៅទ្ធ។ សៅ�ល់សៅន្ទាះ �ួកុសៅយូ៉�ងប្តាន�ិភាកុាគំ្នាអំ��ីខែ�នការិថ្ងៃនសៅសុចកុាីសុសៅស្ត្រី�ះ ះ 
រិចួ�ាុ �ប្តានសួុរិគ្នាត្តិខ់ែព្រះកុងសៅល្ងាគ្នាត្តិច់ងស់ៅអាយូ៉ព្រះ�ះសៅយូ៉ស៉ូុវិសៅ�ើ�ជាព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ និងព្រះ�ះអំងះសុសៅស្ត្រី�ះ ះសៅ�កុំុងជីីវិតិ្តិ
រិបស់ុគ្នាត្តិខ់ែដរិ។ គឺរា� ល់់ដប៍្តាននិយ៉ាយូ៉ «ប្តាទ្ធ �ាុ �ចង»់។ �ាុ �ប្តានន្ទា�គ្នាត្តិអ់ំ�ិស្ថាា ន សៅដ�ម្ពីបទី្ធទ្ធួល់យូ៉កុព្រះ�ះសៅយូ៉ស៉ូុវិ។ 
បន្ទាា ប�់ីថ្ងៃ�ាសៅន្ទាះម្ពីកុ �ាុ �ខ្លាំនសៅ��ញគ្នាត្តិអ់ំស់ុរិយូ៉ៈសៅ�ល់៦ខែ�។ 
 បន្ទាា បម់្ពីកុ ម្ពីនិយ៉ូ៉រិប�ុន្ទាេ ន សៅ�ចុងខែ�វិចិិិកា ម្ពីុនថ្ងៃ�ាឈឺបស់ុព្រះ�កុថ្ងៃន�ិ�ីបុណ្ឌយខែ�ាងអំ�ណ្ឌរិគុណ្ឌ 
រិបស់ុសុហ៍រិដាអាសៅម្ពីរិកិុ �ាុ �ប្តានសៅដ�រិច៉ល់សៅ�កុំុងបណាះ ល័់យូ៉ សៅហ៍�យូ៉ប្តានសៅ��ញម្ពីតិ្តិាភ្នំកុាិអំន្ទាថារិបស់ុ�ាុ ��ំកុ់
សៅនះ។ �ាុ �ប្តានរិងច់ាំ�គឺរា� ល់់ដសុ៍ុ�លុ់យូ៉�ាុ �ដ៉ចសុ�ើម្ពីយួូ៉ដង ប�ុខែនាសៅល់�កុសៅនះ គ្នាត្តិម់្ពីនិប្តានសុុ�លុ់យូ៉�ាុ �សៅ��យូ៉។ �ាុយូ៉ 
សៅ�វិញិ គ្នាត្តិប់្តានប�ា ញ�ាុ �ន៉វិសំ្ថាម្ពីញញឹម្ពីដរ៏ិសួុរាយូ៉ប��ុត្តិម្ពីយួូ៉ខែដល់�ាុ �ម្ពីនិធាា បប់្តានសៅ��ញសៅ�សៅល់�ថ្ងៃ�ាម្ពីុ� 
រិបស់ុគ្នាត្តិ។់ គ្នាត្តិប់្តានបរិយិ៉ាយូ៉ព្រះប្តាប�់ាុ �អំ��ីរិសៅបៀបខែដល់ព្រះ�ះប្តានសៅ�ើ�ការិសៅ�កុំុងចិត្តិារិបស់ុគ្នាត្តិក់ាល់�ីកុនាះ 
ឆំ្នាំ�ម្ពីកុសៅនះ។ គ្នាត្តិប់្តាននិយ៉ាយូ៉ថា គ្នាត្តិប់្តានច៉ល់រិមួ្ពីជាម្ពីយួូ៉�ួកុជី�នុ� និងប្តានច៉ល់រិមួ្ពីកុំុងកុម្ពីេវិ�ិីអំ�ិស្ថាា នជា
សៅរិៀងរាល់់សុប្តាា ហ៍៍។ គ្នាត្តិប់្តានទ្ធសៅនាញ�គម្ពីីរីិទា�ងឡាយូ៉ខែដល់គ្នាត្តិប់្តានយូ៉កុចិត្តិាទុ្ធកុដាកុស់ៅរិៀនកុំុងរិយូ៉ៈសៅ�ល់ 
៦ខែ�កុនាងម្ពីកុសៅនះ។  គ្នាត្តិខ់ែ�ម្ពីទា�ងប�ា ញព្រះ�ះគម្ពីីរីិរិបស់ុគ្នាត្តិដ់ល់់�ាុ �សៅទ្ធៀត្តិ�ង។ �ាុ ��នសៅសុចកុាីអំ�ណ្ឌរិជា 
ខ្លាំា �ង។ 
 �ួកុសៅយូ៉�ងប្តានអំ�ិស្ថាា នរិមួ្ពីគំ្នា សៅហ៍�យូ៉គ្នាត្តិប់្តានបញ្ចចបជ់ាម្ពីយួូ៉នឹងសៅសុចកុាីអំ�ិស្ថាា នដ�៏ននយ័ូ៉
ម្ពីយួូ៉សុព្រះ�ប�់ាុ �។
 �ណ្ឌៈសៅ�ល់ខែដល់�ួកុសៅយូ៉�ងនិយ៉ាយូ៉ល្ងាគំ្នា �ាុ �ប្តានដកុលុ់យូ៉សៅចញ�ីសៅហាសៅ�� រិបស់ុ�ាុ � រិចួនិយ៉ាយូ៉ 
សៅ�គ្នាត្តិថ់ា៖ «គឺរា� ល់់ដ ៍រិកីុរាយូ៉ថ្ងៃ�ាបុណ្ឌយខែ�ាងអំ�ណ្ឌរិគុណ្ឌ!»។ 

  សៅរិឿង�ាី  សៅរិឿង�ាី
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ចូូរត្រ�ឡប់់មកឯត្រ�ះអម្ចាា ស់វ់ិិញ

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២០ ខែ�វិចិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២០ ខែ�វិចិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅចាំទ្ធិយកថា ៥៖២២-២៩; សៅចាំទ្ធិយកថា ៣០៖អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅចាំទ្ធិយកថា ៥៖២២-២៩; សៅចាំទ្ធិយកថា ៣០៖
១-១០; �ា ថាយ ៣៖១-៨; កិចចការិ ២៖៣៨។ ១-១០; �ា ថាយ ៣៖១-៨; កិចចការិ ២៖៣៨។ 

�ចងចាំ�៖ «បាុខែនា សៅ� ទ្ធី សៅ�ះ ឯង នឹង ខែសុែង រិក ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង សៅហ៍ើយ នឹង សៅ�ើញ ព្រះទ្ធង ់កុំង កាល�ចងចាំ�៖ «បាុខែនា សៅ� ទ្ធី សៅ�ះ ឯង នឹង ខែសុែង រិក ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង សៅហ៍ើយ នឹង សៅ�ើញ ព្រះទ្ធង ់កុំង កាល  
ខែ�ល រិក ព្រះទ្ធង ់អំស់ុ �ី ចិត្តា សៅហ៍ើយ អំស់ុ �ី ព្រះ�លឹង ឯង ផង» (សៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖២៩)។ខែ�ល រិក ព្រះទ្ធង ់អំស់ុ �ី ចិត្តា សៅហ៍ើយ អំស់ុ �ី ព្រះ�លឹង ឯង ផង» (សៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖២៩)។

   សៅយើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នាសុុទ្ធធខែត្តប្តានសៅ�ែើប្តាប។ សៅ�ល�ះះ «អំំកព្រះប្តាជ្ញញខាងឯព្រះ�ះគមី្ពីរីិ» ព្រះបខែហ៍លជាប្តាន 
បកព្រះ�យអំ��ីការិបសៅព្រះងៀនព្រះគី�ា នសៅ�យថា សៅយើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នាជាប្តាបជ្ញន។ បាុខែនា អំែីខែ�លសៅយើងព្រះតូ្តវិសៅ�ែើសៅ�ះ 
គឺជាការិតាម្ពី�ន�ត័្ត�៌នព្រះបចាំ�ថ្ងៃ�ា ឬការិព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើលព្រះបវិត្តាិ�សុនថ៍្ងៃនម្ពីនុសុសសៅល្ងាកកប៏្តាន។ សៅ�លសៅ�ះ 
សៅយើងនឹងសៅ�ើញថា ការិបសៅព្រះងៀនសៅនះគឺ�ិត្តជាព្រះត្តឹម្ពីព្រះតូ្តវិ។ ឬម្ពីយួ សៅល្ងាកអំំកអាចសៅម្ពីើលសៅ�កុំងកញ្ចច ក។់ ព្រះបសិុន 
សៅបើសៅល្ងាកអំំក�នភា�កាះ ហានកុំងការិសៅម្ពីើលសៅអាយប្តានសៅព្រះ�សៅ�កុំងចិត្តារិបស់ុសៅល្ងាកអំំក សៅ�ះសៅល្ងាកអំំកនឹង 
�ឹងថា �គមី្ពីរីិរិ ាូម្ពី ៣៖៩-២៣ ប្តានបង្ហាា ញសៅយើងនូវិសៅសុចកាី�ិត្តអំ��ី�ះួនសៅយើងកុំងភា�ជាម្ពីនុសុសសៅល្ងាកយ៉ាា ង 
�ូសៅចំះថា៖ «�ី សៅព្រះ�ះ ព្រះគប ់គំ្នា ប្តាន សៅ�ែើ ប្តាប សៅហ៍ើយ �ែះ ម្ពីនិ �ល់ សិុរិលីអថ្ងៃន ព្រះ�ះ» (រិ ាូម្ពី ៣៖២៣)។ 
 ជាការិ�ិត្តណាស់ុ សៅយើងអានអំ��ី��ណឹឹងលអសៅ�កុំង�ប�ា បយ់៉ាា ង�ូសៅចំះថា៖ «ខែត្ត សៅ�យ �ឹង �ល់ 
ព្រះ�ះគុណឹ ព្រះទ្ធង ់ សៅ�ះ ប្តាន រាប ់ជា សុុចរិតិ្ត ទ្ធសៅទ្ធ សៅ�យ�រិ សៅសុចកាី សៅព្រះប្តាសុ សៅល្ងាះ ខែ�ល សៅ� កុំង ព្រះ�ះព្រះគីសុា 
សៅយសូូុវិ» (រិ ាូម្ពី ៣៖២៤)។ ខែផំក�ស៏ុ�ខានម់្ពីយួថ្ងៃន��ណឹឹងលអគឺជាការិខែ�លសៅយើងសៅ�ក�ា យច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាប 
រិបស់ុសៅយើង។ សៅយើងកព៏្រះតូ្តវិខែត្ត�រិភា�អំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយើងច�សៅ�ះព្រះ�ះ សៅហ៍ើយទូ្ធលព្រះប្តាបព់្រះទ្ធងថ់ា សៅយើង�ន 
ការិសៅ�ក�ា យជាខាះ �ង។ សៅយើងកព៏្រះតូ្តវិការិសៅសុចកាីអំត្តឱ់នសៅទាំសុរិបស់ុព្រះទ្ធងផ់ងខែ�រិ។ ប�ា បម់្ពីក សៅយើងព្រះតូ្តវិ 
ខែត្តង្ហាកសៅចញ�ីអំ��ីប្តាបរិបស់ុសៅយើង។ សៅ�យ�រិខែត្តសៅយើងជាប្តាបជ្ញន �ូសៅចំះសៅហ៍ើយ ការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើ 
ប្តាបរិបស់ុសៅយើងគឺជាខែផំក�ស៏ុ�ខានម់្ពីយួថ្ងៃនជី្ញវិតិ្តព្រះគី�ា នរិបស់ុសៅយើង។ សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ សៅយើងនឹងព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើល 
នូវិអំែីខែ�លកណឹឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកថាប្តានខែចងអំ��ីការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប។ 

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៩     ២0 - ២៦ វិចិិិកា
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«ម្ពី-ីយីត្តសៅ�ន (Mi-Yitten)»«ម្ពី-ីយីត្តសៅ�ន (Mi-Yitten)»

  ភា�សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិសៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែត្តងខែត្តសៅព្រះបើ�ក្យសៅ�ចន�៍ិសៅសុសុៗ។ �ក្យទាំ�ងសៅនះសៅ�ថា សុ�នួន 
សៅព្រះបៀបសៅ�ៀប។ សៅយើង�ុ�អាចយល់សុ�នួនសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបណាម្ពីយួសៅ�យ�ឹង�ីអំត្តថនយ័�ចស់ៅ�យខែ�កថ្ងៃន�ក្យ 
រិបស់ុវ៉ាប្តានសៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅ�ះគឺសៅ�យ�រិខែត្ត�ួកសុ�នួនសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបទាំ�ងសៅនះ�នអំត្តថនយ័�ុសុគំ្នា�ី�ក្យ�ច ់
សៅ�យខែ�កៗរិបស់ុ�ួកវ៉ា។ «ម្ពី-ីយីត្តសៅ�ន» គឺជាសុ�នួនសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបម្ពីយួសៅ�កំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ �ក្យថា 
«ម្ពី»ី គឺជាសុ�ណួឹរិម្ពីយួ។ សុ�នួនសៅនះ�ននយ័ថា «សៅត្តើអំំកណា?»។ រិឯីសុ�នួន «យីត្តសៅ�ន» �ននយ័ថា «នឹង 
សៅអាយ»។ �ូសៅចំះ សុ�នួន «ម្ពី-ីយីត្តសៅ�ន» �ននយ័ច�ថា «សៅត្តើអំំកណានឹងសៅអាយ?» ។ បាុខែនា «ម្ពី-ីយីត្តសៅ�ន» 
កជ៏ាសុ�នួនសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបផងខែ�រិ។ សៅ�ះា ះសៅហ៍ើយ សុ�នួនសៅព្រះបៀបសៅ�ៀបសៅនះក�៏នអំត្តថនយ័សៅផសងសៅទ្ធៀត្តខែ�ល�ុសុ 
�ី�ក្យ�ចស់ៅ�យខែ�ករិបស់ុវ៉ាផងខែ�រិ។ កំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ សុ�នួនសៅព្រះបៀបសៅ�ៀប «ម្ពី-ីយីត្តសៅ�ន» បង្ហាា ញ 
អំ��ីប�ណឹងព្រះប្តាថំារិបស់ុអំំកណា�ំកខ់ែ�លចងប់្តានអំែីម្ពីយួជាទ្ធីប�ផុត្ត។

 ចូរិសៅយើងព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើលឧទាំហ៍រិណ៍ឹម្ពីយួច�នួនថ្ងៃនសុ�នួនសៅនះសៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិ។ ប�ា ប�់ី�សុន ៍
អំុីព្រះ�ខែអំលប្តានសៅ�ៀសុ�ះួនសៅចញ�ី�សុនស៍ៅអំសីុុ�ាម្ពីនិប្តានយូរិបាុ�ា នផង �ួកសៅគ�នអារិម្ពីាណ៍ឹប្តាកទ់្ធឹកចិត្តា 
ជាខាះ �ងសៅ�ឯទី្ធរិសៅហា�ថ ន។ សៅ�ះា ះសៅហ៍ើយ �ួកសៅគប្តានរិអំូរូិទាំ��កស់ៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុ និងសៅល្ងាកសៅអំើរិ ាុនថា «សូូុ ឲ្យ្យ សៅយើង 
ប្តាន �ះ ប ់សៅ�យ ព្រះ�ះហ៍សុា ថ្ងៃន ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  សៅ� ព្រះសុុក សៅអំសីុុ�ា [វិញិ]» (និកខម្ពីន� ១៦៖៣)។ សៅត្តើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញ 
�ក្យខែ�លប្តានសុរិសៅសុរិថា «សូូុឲ្យ្យ» សៅ�កំុង�សៅនះខែ�រិឬសៅទ្ធ? �ក្យសៅនះសៅចញម្ពីក�ីសុ�នួន សៅព្រះបៀបសៅ�ៀប «ម្ពី-ី 
យីត្តសៅ�ន»។ 

 កំុង�គម្ពីីរីិទ្ធ�នុក��សៅកើង ១៤៖៧ សៅសុាច�វិឌីប្តាន�នបនាូលថា «សូុម្ពី ឲ្យ្យ អំុីព្រះ� ខែអំល ប្តាន ទ្ធទ្ធួលការិ 
សុសៅ�ង្ហាះ ះ �ី ព្រះកុង សីុុយាូន [ផង]» (គ�ប)។ ភា�សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិសៅ�ព្រះត្តងស់ៅនះម្ពីនិប្តាននិយ៉ាយថា «សៅត្តើ�ញុ �អំ�ិ�ា ន 
យ៉ាា ងណា (How I pray)» សៅ�ះសៅទ្ធ (បកខែព្រះប�ាី)។ ភា�សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិនិយ៉ាយថា «ម្ពី-ីយីត្តសៅ�ន»។ 

 កំុង�គម្ពីីរីិយាូប  ៦៖៨ សៅល្ងាកយាូបប្តានខែព្រះសុកសៅ�ើងថា «សូុម្ពី ឲ្យ្យ សុ�ណូឹម្ពី �រិ រិបស់ុ �ញុ � ប្តាន សុសៅព្រះម្ពីច 
[ចុះ]» (គ�ប)។ ជា�ាីម្ពីាងសៅទ្ធៀត្ត �ក្យខែ�លសុរិសៅសុរិថា «សូុម្ពី ឲ្យ្យ» សៅចញម្ពីក�ីសុ�នួនសៅព្រះបៀបសៅ�ៀប «ម្ពី-ីយីត្តសៅ�ន» 
ជាភា�សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ។ 

 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៥៖២២-២៩។ សូុម្ពីព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើលយ៉ាា ងយកចិត្តាទុ្ធក�កស់ៅ�កំុងសូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៥៖២២-២៩។ សូុម្ពីព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើលយ៉ាា ងយកចិត្តាទុ្ធក�កស់ៅ�កំុង  
�២៩។ កំុង�សៅនះ �ក្យខែ�លសុរិសៅសុរិថា «ឱសៅបើសិុនជា» សៅចញម្ពីក�ីសុ�នួនសៅព្រះបៀបសៅ�ៀប «ម្ពី-ីយីត្តសៅ�ន» �២៩។ កំុង�សៅនះ �ក្យខែ�លសុរិសៅសុរិថា «ឱសៅបើសិុនជា» សៅចញម្ពីក�ីសុ�នួនសៅព្រះបៀបសៅ�ៀប «ម្ពី-ីយីត្តសៅ�ន» 
ជាភា�សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ។ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុគឺជាអំំក�នបនាូលសៅ�កំុង�សៅនះ។ សៅត្តើ�នសៅសុចកីី�ិត្តថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុ�ខាន់ៗជាភា�សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ។ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុគឺជាអំំក�នបនាូលសៅ�កំុង�សៅនះ។ សៅត្តើ�នសៅសុចកីី�ិត្តថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុ�ខាន់ៗ
អំែី�ះះ ខែ�ល�ក្យទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ?អំែី�ះះ ខែ�ល�ក្យទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានបសៅងើើត្តសៅ�លសៅវិល្ងា ល�ហ៍អាកាសុ និងរិបស់ុសុ�ែ�រិសៅ�ើយ៉ាា ងលអព្រះបណីឹត្ត។ ព្រះ�ះ 

អំ�ច ស់ុប្តានផះុ ��្យល់ជ្ញីវិតិ្តចូលសៅ�កំុងសៅល្ងាកអំ�័ម្ពី។  ឥ�ូវិសៅនះ ព្រះ�ះ��៏នព្រះគបព់្រះ�ះសៅច�ា �ខែ�លសៅនះប្តាន
�នបនាូលនូវិ�ក្យសៅ�ចនខ៍ែ�លម្ពីនុសុសសៅល្ងាកទ្ធនស់ៅ�ោយប្តាននិយ៉ាយ។ �ក្យទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងថា 
ម្ពីនុសុស�នខែ�នក�ណឹត្ត។់ �ូសៅចំះ សៅត្តើ�ក្យ�ខែ�លទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងយ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច អំ��ីព្រះ�ះ? �ក្យទាំ�ង 
សៅនះបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីអំែីម្ពីយួ�ស៏ុ�ខានប់�ផុត្តទាំកទ់្ធងសៅ�នឹងអំ�សៅណាយថ្ងៃនសៅសុរិភីា�កំុងការិសៅព្រះជ្ញើសុសៅរិ ើសុខែ�ល
ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំន�ល់សៅយើង។ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុផ្ទាា ល់កប៏្តានក�ណឹត្តនូ់វិអំែីខែ�លព្រះទ្ធងអ់ាចសៅ�ែើប្តានសៅ�កំុងម្ពីហាវិវិ៉ាទ្ធ 
រិវ៉ាងសៅសុចកាីលអ និងសៅសុចកាីអាព្រះកកផ់ងខែ�រិ។ «ម្ពី-ីយីត្តសៅ�ន» សៅ�កំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៥៖២៩ ប្តានបង្ហាា ញ 
សៅយើងថា សូុម្ពីីខីែត្តព្រះ�ះកម៏្ពីនិអាចជ្ញ�ទាំស់ុសៅ�នឹងសៅសុរិភីា�ថ្ងៃនការិសៅព្រះជ្ញើសុសៅរិ ើសុរិបស់ុសៅយើងប្តានខែ�រិ។ ព្រះបសិុនសៅបើ 
ព្រះទ្ធងស់ៅ�ែើ�ូសៅចំាំះខែម្ពីន សៅ�ះសៅសុរិភីា�កំុងការិសៅព្រះជ្ញើសុសៅរិ ើសុរិបស់ុសៅយើងនឹងខែលង�នសៅសុរិភីា�សៅទ្ធៀត្តសៅហ៍ើយ។ 
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ចូរិខែសុែងរិក�ញុ � ចូរិខែសុែងរិក�ញុ �   
 សៅយើងអាចសៅម្ពីើលសៅ�ើញ�ស័ុាុតាងបញ្ញាា កថ់ា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះជាបអំ��ីអំែីនឹងព្រះត្តូវិសៅកើត្តសៅ�ើងតាម្ពីរិយៈព្រះ�ះគម្ពីីរីិ 
ទាំ�ងម្ពីូល។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធងព់្រះជាបថា អំំកណាខែ�លនឹងព្រះត្តូវិព្រះគបព់្រះគងខែផន�ីសៅនះរិហូ៍ត្ត�ល់ព្រះគ្នាចុងសៅព្រះកាយ (សូុម្ពីអាន 
បទ្ធគម្ពីីរីិ�នីខែយាល ៧)។ សៅហ៍ើយព្រះ�ះព្រះទ្ធងក់ព៏្រះជាបអំ��ីអំែីខែ�លម្ពីនុសុសនឹងសៅ�ែើជាសៅព្រះចើនសៅ�ា ងបនាប�ា បស់ៅទ្ធៀត្ត
ផងខែ�រិ �ូចខែ�លសៅយើងប្តានសៅ�ើញសៅ�កំុងសៅរិឿងសៅល្ងាកសៅ�ព្រះត្តុសុយ៉ាា ង�ូសៅចំះថា៖ «ព្រះ�ះសៅយសូូុវិ ព្រះទ្ធង ់�ន ព្រះ�ះបនាូល  
សៅ� គ្នាត្ត ់ថា ‘�ញុ � ព្រះប្តាប ់អំំក ជា ព្រះប្តាក� ថា សៅ� សៅវិល្ងា យប ់សៅនះ ម្ពីុន ខែ�ល �ន ់រិង្ហាវិ សៅ�ះ អំំក នឹង ព្រះបខែកក ៣ �ង ថា 
ម្ពីនិ �ះ ល់ �ញុ �’» (�ា ថាយ ២៦៖៣៤)។ �ូសៅចំះ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុព្រះទ្ធងព់្រះជាបថា �ួកកូចសៅ�អំុីព្រះ�ខែអំលនឹងសៅ�ែើអំែី សៅ� 
សៅ�លខែ�លព្រះទ្ធង�់ឹក���ួកសៅគចូលសៅ�កំុងទឹ្ធក�ីសុនា។ 
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖២៥-២៨។ សៅត្តើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ�នបនាូលថា រា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងន់ឹង សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖២៥-២៨។ សៅត្តើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ�នបនាូលថា រា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងន់ឹង 
សៅ�ែើអំែី�ះះ ប�ា ប�់ី�ួកសៅគប្តានចូលសៅ�រិស់ុសៅ�កំុងទឹ្ធក�ីសុនាអំស់ុម្ពីយួរិយៈសៅ�ះ? សៅ�ែើអំែី�ះះ ប�ា ប�់ី�ួកសៅគប្តានចូលសៅ�រិស់ុសៅ�កំុងទឹ្ធក�ីសុនាអំស់ុម្ពីយួរិយៈសៅ�ះ? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 កំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖១៥-២0 ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តាន�ស់ុសៅត្តឿនរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងកុ់�សៅអាយសៅ�ែើរិូប 
សុ�ណាកព្រះ�ះ ឬថាែ យបងះ�រិូបសុ�ណាកទាំ�ងសៅ�ះសៅ�ើយ។ បាុខែនា �បនាប�ា បប់្តានបង្ហាា ញព្រះប្តាបថ់ា �ួកបណាា ជ្ញន 
សៅ�ខែត្តសៅ�ែើសៅរិឿងទាំ�ងសៅ�ះ។ 
 ឥ�ូវិសៅនះ សូុម្ពីព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើល�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖២៥។ សៅត្តើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញខែ�រិឬសៅទ្ធថា សៅល្ងាក 
ម្ពីូាសៅសុប្តាន�នព្រះប�សុនថ៍ា �ួកបណាា ជ្ញនម្ពីនិទាំនថ់ាែ យបងះ�ព្រះ�ះខែកះងកាះ យភាះ ម្ពីៗសៅ�ះសៅទ្ធ? សៅ�ះគឺសៅ�យ�រិ 
ខែត្ត�ួកសៅគ�នបទ្ធ�ិសៅ��ន�៍អ៏ាព្រះកកម់្ពីយួជាម្ពីយួនឹងការិថាែ យបងះ�ខាងឯព្រះ�ះប្តាលសៅ�-អំរិ។ �ូសៅចំះ �ួកសៅគ 
ម្ពីនិទាំនច់ាំបស់ៅផាើម្ពីថាែ យបងះ�ព្រះ�ះខែកះងកាះ យភាះ ម្ពីៗសៅ�ះសៅទ្ធ។ បាុខែនា យូរិៗសៅ� កូនសៅ�រិបស់ុ�ួកសៅគនឹង «សៅ�ះច» 
(សៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖៩) នូវិអំែីព្រះគបយ់៉ាា ង និងការិ�ស់ុសៅត្តឿនខែ�លព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានសៅ�ែើសុព្រះ�ប�់ួកសៅគ។ ប�ា ប ់
ម្ពីក ជ្ញនជាតិ្តអំុីព្រះ�ខែអំលនឹងសៅ�ែើអំែីខែ�លព្រះ�ះប្តាន�ស់ុសៅត្តឿន�ួកសៅគម្ពីនិសៅអាយសៅ�ែើ។ 
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖២៩-៣១។ សៅត្តើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានសុនាថា ព្រះទ្ធងន់ឹងសៅ�ែើអំែីសុព្រះ�ប់សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖២៩-៣១។ សៅត្តើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានសុនាថា ព្រះទ្ធងន់ឹងសៅ�ែើអំែីសុព្រះ�ប ់ 
រា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ?រា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះគុណឹរិបស់ុព្រះ�ះអំ�ច រិ្យជាទី្ធប�ផុត្ត។ សៅទាំះបីជា�ួកសៅគសៅ�ែើប្តាប សៅហ៍ើយព្រះត្តូវិនិរិសៅទ្ធសុសៅចញ�ីទ្ធឹក 
�ីរិបស់ុ�ួកសៅគកស៏ៅ�យ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុសៅ�ខែត្តបង្ហាា ញសៅសុចកាីសៅម្ពីតាា �ល់�ួកសៅគ។ បាុខែនា �ួកសៅគព្រះត្តូវិព្រះត្ត�បម់្ពីកឯ
ព្រះ�ះជាម្ពីុនសិុន។ សៅ�លសៅ�ះ ព្រះទ្ធងន់ឹងអំត្តឱ់នសៅទាំសុសៅអាយ�ួកសៅគ សៅហ៍ើយ�ឹក���ួកសៅគព្រះត្ត�បស់ៅ�ឯព្រះសុុក 
រិបស់ុ�ួកសៅគវិញិ។
 សៅត្តើសៅល្ងាកអំំកសៅ�ើញ�ក្យសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖៣០ សុរិសៅសុរិថា «ព្រះត្ត�បម់្ពីក» ខែ�រិឬសៅទ្ធ? 
�ក្យទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងថា �ួកបណាា ជ្ញននឹងព្រះត្ត�បម់្ពីកឯព្រះ�ះអំ�ច ស់ុវិញិ សៅ�សៅ�លខែ�ល�ួកសៅគសៅ�ក 
�ា យច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគ។ �ក្យសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិសុព្រះ�បអ់ារិម្ពីាណ៍ឹសៅ�ក�ា យច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយើង 
គឺ «សៅ�សូូុវ៉ាា  (teshuvah)»។ �ក្យសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ «សៅ�សូូុវ៉ាា » �ខែ�លសៅនះកខ៏ែព្រះបថា «ព្រះត្ត�បម់្ពីក» ផងខែ�រិ។ សៅត្តើ�ត័្ត�៌ន
សៅនះបង្ហាា ញអំ��ីអំត្តថនយ័�ិត្តថ្ងៃនការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបយ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច? ការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប�ននយ័ 
ជាងការិខែ�លសៅល្ងាកអំំកសៅ�ក�ា យច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅល្ងាកអំំកសៅ�សៅទ្ធៀត្ត។ ច�ណុឹចសៅនះ�ននយ័ថា 
សៅយើងព្រះត្ត�បម់្ពីកឯព្រះ�ះវិញិ ប�ា ប�់ីអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយើងប្តានប�ខែបកសៅយើងសៅចញ�ីព្រះទ្ធង។់ 
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ការិព្រះត្ត�បម់្ពីកឯព្រះ�ះការិព្រះត្ត�បម់្ពីកឯព្រះ�ះ
 

 សៅយើងសៅ�ើូញនូវិសៅគ្នាលគ�និត្តសុ�ខានម់្ពីយួតាម្ពីរិយៈកណឹឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយកថាទាំ�ងមូ្ពីលខែ�លខែចងយ៉ាា ង 
�ូសៅចំះថា៖ ចូរិសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ សៅហ៍ើយទ្ធទ្ធួល�រិចុះ។ សៅបើម្ពីនិសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះទ្ធងស់ៅទ្ធ ជ្ញសៅព្រះម្ពីើសុ�អ៏ាព្រះកក ់
រិបស់ុសៅល្ងាកអំំកនឹងបណាា លសៅអាយ�នការិឈឺចឺាំប។់ សៅយើងអាចសៅម្ពីើលសៅ�ើញសៅគ្នាលគ�និត្ត�ខែ�លសៅនះសៅ�កំុង 
គម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ាី។ សៅល្ងាកបាុលប្តានសុរិសៅសុរិថា៖ «កុ� ឲ្យ្យ ព្រះច�� សៅ�ើយ និង បសៅញិ្ញាត្ត ព្រះ�ះ ម្ពីនិ ប្តាន សៅទ្ធ �ីតិ្ត �ូជ្ញ ណា  
ខែ�ល ម្ពីនុសុស សៅព្រះ�ះ ចុះ សៅ�ះ នឹង ព្រះចូត្ត ប្តាន �ូជ្ញ សៅ�ះ ឯង វិញិ អំំក ណា ខែ�ល សៅព្រះ�ះ ខាង ឯ �ច ់ឈាម្ពី រិបស់ុ �ះួន 
នឹង ព្រះចូត្ត ប្តាន សៅសុចកាី �ុករិលួយ �ី �ច ់ឈាម្ពី សៅ�ះ ឯង ខែត្ត អំំក ណា ខែ�ល សៅព្រះ�ះ ខាង ឯ ព្រះ�ះវិញិ្ញាា ណឹ សៅ�ះ នឹង 
ព្រះចូត្ត ប្តាន ជ្ញីវិតិ្ត អំស់ុ កលី ជានិចច �ី ព្រះ�ះវិញិ្ញាា ណឹ វិញិ» (កាឡាទ្ធី ៦៖៧, ៨)។ 

 ប�ា ប�់ីការិធ្លាះ កចុ់ះកំុងអំ�សៅ�ើប្តាបម្ពីក ការិសៅ�ែើប្តាបកាះ យសៅ�ជា�ម្ពីាជាតិ្ត និងង្ហាយព្រះសុួលសៅ�ែើ�ូចជា
ការិ�ក�សៅងាើម្ពី�ូសៅចំាំះខែ�រិ។ សៅ�ះា ះសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះប្តាន�ស់ុសៅត្តឿនរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងអ់ំ��ីការិខែ�លម្ពីនិសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះទ្ធង។់ 
បាុខែនា ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះចើនប្តានចាំបស់ៅផាើម្ពីសៅ�ែើប្តាបខែ�លព្រះ�ះប្តាន�ស់ុសៅត្តឿនកុ�សៅអាយ�ួកសៅគសៅ�ែើ។ ព្រះ�ះសុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័ 
ទ្ធទ្ធួលយកការិព្រះត្ត�បម់្ពីកវិញិថ្ងៃនរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់ កាលណា�ួកសៅគសូុម្ពីការិអំត្តឱ់នសៅទាំសុរិបស់ុព្រះទ្ធង ់ សៅហ៍ើយ 
ង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគ។ 

 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៣០៖១-១០ ម្ពីាងសៅទ្ធៀត្ត។ សៅត្តើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ�នបនាូលថា ព្រះទ្ធងន់ឹងសៅ�ែើ សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៣០៖១-១០ ម្ពីាងសៅទ្ធៀត្ត។ សៅត្តើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ�នបនាូលថា ព្រះទ្ធងន់ឹងសៅ�ែើ 
អំែី�ះះ សុព្រះ�បរ់ា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅទាំះបីជាសៅគប្តានសៅ�ែើ�ុសុជាសៅព្រះចើនសៅហ៍ើយកស៏ៅ�យ? បាុខែនា សៅត្តើ�ួកសៅគព្រះត្តូវិខែត្តសៅ�ែើ អំែី�ះះ សុព្រះ�បរ់ា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅទាំះបីជាសៅគប្តានសៅ�ែើ�ុសុជាសៅព្រះចើនសៅហ៍ើយកស៏ៅ�យ? បាុខែនា សៅត្តើ�ួកសៅគព្រះត្តូវិខែត្តសៅ�ែើ 
អំែីជាម្ពីុនសិុន? អំែីជាម្ពីុនសិុន? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះប្តាន�នបនាូលព្រះប្តាបរ់ា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងថ់ា៖ សៅបើសិុនជាអំំកសៅផាកផាួលកំុងអំ�សៅ�ើប្តាប សៅរិឿងអាព្រះកក់ៗ  

នឹងសៅកើត្តសៅ�ើងច�សៅ�ះសៅល្ងាកអំំក និងព្រះគួ�រិរិបស់ុសៅល្ងាកអំំក។ សៅនះគឺជារិសៅបៀបខែ�លអំ�សៅ�ើប្តាប��សៅណឹើ រិការិ។ 
បាុខែនា សៅទាំះ�ូសៅចំះកាី សៅល្ងាកអំំកសៅ�ខែត្តអាចង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅល្ងាកអំំកប្តាន។ សៅ�លសៅ�ះ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ 
នឹងទ្ធទ្ធួលយកសៅល្ងាកអំំក  សៅហ៍ើយព្រះបទាំន�រិ�ល់សៅល្ងាកអំំក។ 

 កំុងបទ្ធគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៣០ សៅយើងអាចសៅម្ពីើលសៅ�ើញនូវិសៅគ្នាលគ�និត្តខែ�លសុាីអំ��ីការិព្រះត្ត�បម់្ពីក 
ឯព្រះ�ះវិញិសៅនះតាម្ពីរិយៈ�ម្ពីយួច�នួនសៅ�កំុងជ្ញ��ូកសៅនះ ខែ�លប្តានខែចងយ៉ាា ង�ូសៅចំះថា៖ «សៅហ៍ើយ ឯង វិលិ ព្រះត្ត�ប ់
ម្ពីក ឯ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង វិញិ» (សៅចាំទិ្ធយកថា ៣០៖២)។ កំុង�៨ សៅយើងអាចសៅម្ពីើលសៅ�ើញនូវិសៅគ្នាល 
គ�និត្ត�ខែ�លសៅនះយ៉ាា ង�ូសៅចំះថា៖ «ឯង នឹង វិលិ ម្ពីក ឯ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  វិញិ ព្រះ�ម្ពី ទាំ�ង �ា ប ់តាម្ពី ព្រះ�ះបនាូល ព្រះទ្ធង ់
សៅហ៍ើយ ព្រះបព្រះ�ឹត្តា តាម្ពី ព្រះគប ់ទាំ�ង បញ្ចាត្តាិព្រះទ្ធង ់ខែ�ល អំញ បង្ហាះ ប ់ម្ពីក សៅ� ថ្ងៃ�ា សៅនះ» (សៅចាំទ្ធិយកថា ៣០៖៨)។ ចុងសៅព្រះកាយ 
សៅយើងអាចសៅម្ពីើលសៅ�ើញនូវិសៅគ្នាលគ�និត្ត�ខែ�លសៅនះសៅ�កំុង�១០ខែ�លប្តានខែចងយ៉ាា ង�ូសៅចំះសៅទ្ធៀត្តថា៖ «ឯង  
[ព្រះត្តូវិខែត្ត] ខែបរិ ម្ពីក ឯ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង វិញិ ឲ្យ្យ អំស់ុ �ី ចិត្តា អំស់ុ �ី ព្រះ�លឹង ឯង» (សៅចាំទ្ធិយកថា ៣០៖១០)។ 
�ក្យខែ�លសុរិសៅសុរិថា «ខែបរិម្ពីក, វិលិម្ពីក» នឹង «ព្រះត្ត�បម់្ពីក» �ននយ័ខែត្តម្ពីយួ។

 �ូសៅចំះ សៅត្តើ�ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងយ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច អំ��ីព្រះ�ះ? �ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីព្រះ�ះគុណឹ 
រិបស់ុព្រះ�ះ។ �ួកបណាា ជ្ញនប្តានប��នសៅសុចកាីសុញ្ញាា រិបស់ុ�ួកសៅគជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ។  �ួកសៅគប្តានសៅ�ែើប្តាបតាម្ពី 
រិសៅបៀបសៅផសងៗយ៉ាា ងអាព្រះកកប់�ផុត្ត។ �ួកសៅគ�នបទ្ធ�ិសៅ��នអ៍ាព្រះកក់ៗ ជាសៅព្រះចើន សៅ�យ�រិខែត្តអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ 
�ួកសៅគ។ បាុខែនា ព្រះ�ះ�ុ�ប្តានសៅប្តាះបង�់ួកសៅគសៅចាំលសៅ�ើយ។ �ួកសៅគសៅ�ខែត្តអាចសៅព្រះជ្ញើសុសៅរិ ើសុព្រះត្ត�បម់្ពីកឯព្រះទ្ធងត់ាម្ពី 
រិយៈការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគ។ 

 សៅត្តើ�គម្ពីីរីិខែ�លសៅយើងប្តានសិុកោសុ�ែថ្ងៃ�ាសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងថា ការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប�ិត្តជាសុ�ខាន ់ សៅត្តើ�គម្ពីីរីិខែ�លសៅយើងប្តានសិុកោសុ�ែថ្ងៃ�ាសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងថា ការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប�ិត្តជាសុ�ខាន ់
ណាស់ុច�សៅ�ះសៅយើងសៅ�យរិសៅបៀបណា?ណាស់ុច�សៅ�ះសៅយើងសៅ�យរិសៅបៀបណា?
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សៅអាយអំស់ុ�ីចិត្តារិបស់ុសៅល្ងាកអំំកសៅអាយអំស់ុ�ីចិត្តារិបស់ុសៅល្ងាកអំំក

   �គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៣០៖១-១០ បង្ហាា ញអំ��ីព្រះ�ះគុណឹរិបស់ុព្រះ�ះច�សៅ�ះរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅទាំះបី 
ជា�ួកសៅគង្ហាកសៅចញ�ីព្រះទ្ធង ់និងព្រះ�ះ�រិរិបស់ុព្រះទ្ធងទ់ាំ�ងព្រះសុុងសៅហ៍ើយកស៏ៅ�យ។ ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំននូវិព្រះ�ះ�រិ�ល់ 
�សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំលខែ�លគ្នាា ន�សុនឯ៍ណាសៅទ្ធៀត្តទ្ធទ្ធួលប្តានយ៉ាា ង�ូសៅចំះថា៖ «�ីតិ្ត សៅត្តើ �ន �សុន ៍� ៏��
ណា ម្ពីយួ ខែ�ល �ន ព្រះ�ះ គង ់សៅ� ជិ្ញត្ត សៅគ �ូច ជា ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន សៅយើង ព្រះទ្ធង ់គង ់សៅ� ជិ្ញត្ត កំុង កាល ខែ�ល 
សៅយើង អំ��វិ�វិ រិក ព្រះទ្ធង ់សៅ�ះ» (សៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖៧)។ ជាការិ�ិត្តណាស់ុ ព្រះ�ះប្តានសៅ�ែើកិចចការិជាសៅព្រះចើនសុព្រះ�ប ់
រា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅ�ះា ះសៅហ៍ើយ �ួកសៅគគ្នាា ន�អាងសុព្រះ�បអ់ំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�ះសៅទ្ធ។ បាុខែនា �ួកសៅគប្តាន 
សៅ�ែើប្តាប។ សៅទាំះជាយ៉ាា ងសៅនះកាី សៅត្តើព្រះ�ះសុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័នឹងសៅ�ែើអំែីសុព្រះ�ប�់ួកសៅគ?
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៣០៖១-១០។ សៅត្តើ�ួកបណាា ជ្ញនព្រះត្តូវិសៅ�ែើអំែី�ះះ សៅ�ើម្ពីីពី្រះត្ត�បម់្ពីកឯ សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៣០៖១-១០។ សៅត្តើ�ួកបណាា ជ្ញនព្រះត្តូវិសៅ�ែើអំែី�ះះ សៅ�ើម្ពីីពី្រះត្ត�បម់្ពីកឯ 
ព្រះ�ះវិញិ? សៅត្តើចសៅម្ពីះើយសៅនះអាចបសៅព្រះងៀនសៅយើងអំែីខែ�រិសៅ�សុ�ែថ្ងៃ�ាសៅនះ អំ��ីអំែីខែ�លសៅយើងព្រះត្តូវិសៅ�ែើ សៅ�ើម្ពីីពី្រះត្ត�បម់្ពីកព្រះ�ះវិញិ? សៅត្តើចសៅម្ពីះើយសៅនះអាចបសៅព្រះងៀនសៅយើងអំែីខែ�រិសៅ�សុ�ែថ្ងៃ�ាសៅនះ អំ��ីអំែីខែ�លសៅយើងព្រះត្តូវិសៅ�ែើ សៅ�ើម្ពីីពី្រះត្ត�បម់្ពីក  
ឯព្រះ�ះវិញិសៅ�ះ?ឯព្រះ�ះវិញិសៅ�ះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះប្តានសុនានូវិអំែីខែ�លព្រះទ្ធងន់ឹងសៅ�ែើច�សៅ�ះរា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅបើសិុនជា�ួកសៅគព្រះត្ត�បម់្ពីកឯព្រះទ្ធង ់
វិញិ។ ព្រះទ្ធងន់ឹងសៅ�ែើប្តា�ិហារិ្យសៅ�កំុងចិត្តារិបស់ុ�ួកសៅគ។ �ួកសៅគនឹងសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះទ្ធង ់សៅ�សៅ�លខែ�លចិត្តារិបស់ុ
�ួកសៅគសុុចរិតិ្តជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ។ បាុខែនា �ួកសៅគព្រះត្តូវិខែត្តចងព់្រះត្ត�បម់្ពីកវិញិជាម្ពីុនសិុន។ ប�ា បម់្ពីក ព្រះ�ះនឹង 
�ឹក���សុនអ៍ំុីព្រះ�ខែអំលព្រះត្ត�បម់្ពីកឯព្រះទ្ធង ់និងទឹ្ធក�ីរិបស់ុ�ួកសៅគវិញិ។ ព្រះ�ះកន៏ឹងព្រះបទាំន�រិ�ល់�សុន៍
អំុីព្រះ�ខែអំលសៅ�កំុងទឹ្ធក�ីសៅ�ះផងខែ�រិ។ សៅត្តើសៅ�យរិសៅបៀបណា? គឺថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងន់ឹងផ្ទាះ ស់ុបាូរិចិត្តារិបស់ុ�ួក 
សៅគបខែនថម្ពីសៅទ្ធៀត្ត។ ចិត្តាសៅគ និងកូនសៅ�រិបស់ុសៅគនឹងប្តានសៅ�ញសៅ�យកាីព្រះសុឡាញ់ច�សៅ�ះព្រះ�ះ។ «សៅ�ើម្ពីី ីឲ្យ្យ អំំក 
ព្រះសុឡាញ់ ព្រះ�ះ អំ�ច ស់ុ ជា ព្រះ�ះ រិបស់ុ អំំក យ៉ាា ង អំស់ុ �ី ចិត្តា អំស់ុ �ី គ�និត្ត សៅ�ែើ �ូសៅចំះ សៅទ្ធើប អំំក រិស់ុ រាន �ន ជី្ញវិតិ្ត» 
(សៅចាំទិ្ធយកថា ៣០៖៦, គ�ប)។ 
 សៅល្ងាកបាុលប្តានព្រះប្តាបស់ៅយើងថា ព្រះ�ះ «នឹង សៅព្រះប្តាសុ ព្រះបទាំន ការិ ខែព្រះប ចិត្តា �ល់ �សុន ៍អំុីព្រះ�ខែអំល 
ព្រះបសៅយ៉ាជ្ញន ៍ឲ្យ្យ ប្តាន រិចួ �ី ប្តាប» (កិចចការិ ៥៖៣១)។ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះនឹងសៅ�ែើសៅអាយការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប 
អាចសុសៅព្រះម្ពីចសៅ�ប្តានសុព្រះ�បរ់ា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ បាុខែនា សៅ�ចុងសៅព្រះកាយបងអស់ុ �ួកសៅគព្រះត្តូវិសៅព្រះជ្ញើសុសៅរិ ើសុព្រះត្ត�ប ់
ម្ពីកឯព្រះទ្ធងវ់ិញិ។ សូុម្ពីអានសុព្រះម្ពីងម់្ពីតិ្តខាងសៅព្រះកាម្ពីរិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំលះីន ជ្ញីថ្ងៃវិ ាត្ត ៍សៅ�ើម្ពីីសីៅអាយប្តានយល់អំ��ីសៅគ្នាល 
គ�និត្តសៅនះបខែនថម្ពីសៅទ្ធៀត្ត។ សៅ�កំុងសុព្រះម្ពីងម់្ពីតិ្តសៅនះ អំំកព្រះសីុប្តាន�នព្រះប�សុនអ៍ំ��ីរា�សុារិបស់ុព្រះ�ះសៅ�កំុង 
អំ��ុងសៅ�ល�ុសុគំ្នាម្ពីយួថ្ងៃនព្រះបវិត្តាិ��សុារិបស់ុ�ួកសៅគ។ បាុខែនា សុព្រះម្ពីងម់្ពីតិ្តសៅនះជួ្ញយសៅអាយយល់កានខ់ែត្តព្រះបសៅសុើរិ 
អំ��ីសៅសុចកាី�ិត្តថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៣០៖១-១០ ទាំកទ់្ធងនឹងការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប 
យ៉ាា ង�ូសៅចំះថា៖ «ម្ពីនុសុស�នការិសៅ�កសៅ� សៅ�យ�រិខែត្តអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគបណាា លសៅអាយ�ួកសៅគរិង 
ទុ្ធកខ។ បាុខែនា �ួកសៅគម្ពីនិ�នការិសៅ�កសៅ�ខែ�លអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគប្តានប��នចាបរ់ិបស់ុព្រះ�ះសៅ�ះសៅទ្ធ។ 
ការិសៅ�ក�ា យច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយើងសៅលើសុ�ីអារិម្ពីាណ៍ឹខែ�លសៅយើង�នសៅ�សៅទ្ធៀត្ត។ កាលណាសៅយើង 
�ិត្តជាសៅ�ក�ា យច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយើងខែម្ពីន សៅ�ះសៅយើងនឹងង្ហាកសៅចញ�ីសៅសុចកាីអាព្រះកកជ់ាម្ពីនិខាន»។ 
�កព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Patriarches and Prophets, page 557, adapted។ 
 សៅល្ងាកអំំក�នអារិម្ពីាណ៍ឹសៅ�ក�ា យច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបខែ�លបណាា លសៅអាយសៅល្ងាកអំំករិងទុ្ធកខ។  សៅល្ងាកអំំក�នអារិម្ពីាណ៍ឹសៅ�ក�ា យច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបខែ�លបណាា លសៅអាយសៅល្ងាកអំំករិងទុ្ធកខ។ 
ឬម្ពីយួ សៅល្ងាកអំំកអាច�នអារិម្ពីាណ៍ឹសៅ�ក�ា យ �ីសៅព្រះ�ះសៅល្ងាកអំំកប្តានសៅ�ែើប្តាប។ សៅត្តើច�ណុឹចទាំ�ង�ីរិយ៉ាា ងឬម្ពីយួ សៅល្ងាកអំំកអាច�នអារិម្ពីាណ៍ឹសៅ�ក�ា យ �ីសៅព្រះ�ះសៅល្ងាកអំំកប្តានសៅ�ែើប្តាប។ សៅត្តើច�ណុឹចទាំ�ង�ីរិយ៉ាា ង  
សៅនះ�ុសុគំ្នាយ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច? សៅត្តើសៅហ៍តុ្តអំែីប្តានជាការិយល់�ឹងព្រះត្តងស់ៅនះ�ន�រិៈសុ�ខានស់ៅម្ពីះាះ?សៅនះ�ុសុគំ្នាយ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច? សៅត្តើសៅហ៍តុ្តអំែីប្តានជាការិយល់�ឹងព្រះត្តងស់ៅនះ�ន�រិៈសុ�ខានស់ៅម្ពីះាះ?
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ការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប និងការិផ្ទាះ ស់ុបាូរិជី្ញវិតិ្តការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប និងការិផ្ទាះ ស់ុបាូរិជី្ញវិតិ្ត

  គម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ាីទាំ�ងម្ពីូលបង្ហាា ញសៅយើងនូវិសៅគ្នាលគ�និត្តថ្ងៃនការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប។ សៅយើងប្តានសៅ�ើញ គម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ាីទាំ�ងម្ពីូលបង្ហាា ញសៅយើងនូវិសៅគ្នាលគ�និត្តថ្ងៃនការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប។ សៅយើងប្តានសៅ�ើញ 
សៅល្ងាកយាូហាន-ប្តាទី្ធសុាចាំបស់ៅផាើម្ពីកិចចការិរិបស់ុគ្នាត្តស់ុព្រះ�បព់្រះ�ះតាម្ពីរិយៈការិសូុម្ពីសៅអាយ�ួកបណាា ជ្ញនង្ហាកសៅល្ងាកយាូហាន-ប្តាទី្ធសុាចាំបស់ៅផាើម្ពីកិចចការិរិបស់ុគ្នាត្តស់ុព្រះ�បព់្រះ�ះតាម្ពីរិយៈការិសូុម្ពីសៅអាយ�ួកបណាា ជ្ញនង្ហាក  
សៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគ។ សៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគ។ 
  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិ�ា ថាយ ៣៖១-៨។ សៅត្តើ�ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងយ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច អំ��ីការិង្ហាកសៅចញសូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិ�ា ថាយ ៣៖១-៨។ សៅត្តើ�ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងយ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច អំ��ីការិង្ហាកសៅចញ  
�ីអំ�សៅ�ើប្តាប? សៅត្តើសៅល្ងាកយាូហានប្តានព្រះប្តាប�់ួកបណាា ជ្ញនសៅអាយសៅ�ែើអំែី�ះះ ខែ�លបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ី�រិខែ�ល�ីអំ�សៅ�ើប្តាប? សៅត្តើសៅល្ងាកយាូហានប្តានព្រះប្តាប�់ួកបណាា ជ្ញនសៅអាយសៅ�ែើអំែី�ះះ ខែ�លបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ី�រិខែ�ល
សៅយើងប្តានសៅរិៀនកនះងម្ពីកកំុងកណឹឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា? សៅត្តើ�រិរិបស់ុសៅល្ងាកយាូហាន�នអំត្តថនយ័�ិសៅសុសុអំែីសៅយើងប្តានសៅរិៀនកនះងម្ពីកកំុងកណឹឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា? សៅត្តើ�រិរិបស់ុសៅល្ងាកយាូហាន�នអំត្តថនយ័�ិសៅសុសុអំែ ី 
សៅ�ច�សៅ�ះ�ួកសុងឃ�សុនយូ៍�?សៅ�ច�សៅ�ះ�ួកសុងឃ�សុនយូ៍�?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ព្រះ�ះសៅយសូូុវិកប៏្តានចាំបស់ៅផាើម្ពី�ន័ធកិចចរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�បព់្រះ�ះតាម្ពីរិយៈការិព្រះតាស់ុសៅ�សៅអាយម្ពីនុសុសព្រះ�ះសៅយសូូុវិកប៏្តានចាំបស់ៅផាើម្ពី�ន័ធកិចចរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�បព់្រះ�ះតាម្ពីរិយៈការិព្រះតាស់ុសៅ�សៅអាយម្ពីនុសុស  
ង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគ។ង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគ។
  សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិ�ា កុសុ ១៖១៥។ សៅត្តើព្រះ�ះសៅយសូូុវិប្តាន�នបនាូលអំ��ីអំែីសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅត្តើសូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិ�ា កុសុ ១៖១៥។ សៅត្តើព្រះ�ះសៅយសូូុវិប្តាន�នបនាូលអំ��ីអំែីសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅត្តើ
សៅហ៍តុ្តអំែីប្តានជាព្រះទ្ធងភ់ាា បក់ារិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបជាម្ពីយួនឹង��ណឹឹងលអយ៉ាា ង�ូសៅចំះ?សៅហ៍តុ្តអំែីប្តានជាព្រះទ្ធងភ់ាា បក់ារិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបជាម្ពីយួនឹង��ណឹឹងលអយ៉ាា ង�ូសៅចំះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  សៅល្ងាកយាូហានប្តាន�នព្រះប�សុនស៍ៅ�កាន�់ួកសុងឃ។ រិឯីព្រះ�ះសៅយសូូុវិព្រះទ្ធងប់្តាន�នបនាូលសៅ� សៅល្ងាកយាូហានប្តាន�នព្រះប�សុនស៍ៅ�កាន�់ួកសុងឃ។ រិឯីព្រះ�ះសៅយសូូុវិព្រះទ្ធងប់្តាន�នបនាូលសៅ� 
កាន�់សុនយូ៍�វិញិ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិ និងសៅល្ងាកយាូហានប្តាន�នព្រះប�សុនស៍ៅ�កានព់្រះកុម្ពីម្ពីនុសុស�ុសុគំ្នា។ កាន�់សុនយូ៍�វិញិ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិ និងសៅល្ងាកយាូហានប្តាន�នព្រះប�សុនស៍ៅ�កានព់្រះកុម្ពីម្ពីនុសុស�ុសុគំ្នា។ 
បាុខែនា អំំកទាំ�ង�ីរិ�ន�រិខែត្តម្ពីយួបាុសៅណាះ ះ គឺថា៖ សៅយើងជាប្តាបជ្ញន។ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិប្តានយ៉ាងម្ពីក បាុខែនា អំំកទាំ�ង�ីរិ�ន�រិខែត្តម្ពីយួបាុសៅណាះ ះ គឺថា៖ សៅយើងជាប្តាបជ្ញន។ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិប្តានយ៉ាងម្ពីក 
សុសៅ�ង្ហាះ ះប្តាបជ្ញន។ បាុខែនា សៅយើងព្រះត្តូវិខែត្តង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយើង សៅហ៍ើយផ្ទាះ ស់ុបាូរិជី្ញវិតិ្តចាំស់ុរិបស់ុសៅយើង សុសៅ�ង្ហាះ ះប្តាបជ្ញន។ បាុខែនា សៅយើងព្រះត្តូវិខែត្តង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយើង សៅហ៍ើយផ្ទាះ ស់ុបាូរិជី្ញវិតិ្តចាំស់ុរិបស់ុសៅយើង 
សៅចាំលសៅចញ។ សៅល្ងាកអំំកព្រះបខែហ៍លជាប្តានង្ហាកសៅចញ�ីព្រះ�ះជាយូរិណាស់ុម្ពីកសៅហ៍ើយ។ ឬម្ពីយួ សៅល្ងាកអំំកអាចសៅចាំលសៅចញ។ សៅល្ងាកអំំកព្រះបខែហ៍លជាប្តានង្ហាកសៅចញ�ីព្រះ�ះជាយូរិណាស់ុម្ពីកសៅហ៍ើយ។ ឬម្ពីយួ សៅល្ងាកអំំកអាច  
ជាព្រះគី�ា ន�ស៏ៅ�ា ះព្រះត្តង�ំ់កខ់ែ�លប្តានសៅ�ែើ�ុសុ សៅហ៍ើយង្ហាកសៅចញ�ីព្រះ�ះម្ពីយួរិយៈសៅ�ល�ះី។ ម្ពីនិថា សៅយើងជាជាព្រះគី�ា ន�ស៏ៅ�ា ះព្រះត្តង�ំ់កខ់ែ�លប្តានសៅ�ែើ�ុសុ សៅហ៍ើយង្ហាកសៅចញ�ីព្រះ�ះម្ពីយួរិយៈសៅ�ល�ះី។ ម្ពីនិថា សៅយើងជា  
ព្រះគី�ា នខែបបណាសៅ�ះសៅទ្ធ សៅយើងព្រះត្តូវិខែត្តទ្ធទ្ធួល�ះ ល់ថា សៅយើងគឺជាប្តាបជ្ញន។ សៅយើងព្រះត្តូវិ�នអារិម្ពីាណ៍ឹសៅ�ក ព្រះគី�ា នខែបបណាសៅ�ះសៅទ្ធ សៅយើងព្រះត្តូវិខែត្តទ្ធទ្ធួល�ះ ល់ថា សៅយើងគឺជាប្តាបជ្ញន។ សៅយើងព្រះត្តូវិ�នអារិម្ពីាណ៍ឹសៅ�ក 
�ា យច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយើងម្ពីនិខែម្ពីនព្រះតឹ្តម្ពីខែត្តសៅរិឿងអាព្រះកក់ៗ ខែ�លវ៉ាបណាា លសៅអាយ�នសៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅយើង�ា យច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយើងម្ពីនិខែម្ពីនព្រះតឹ្តម្ពីខែត្តសៅរិឿងអាព្រះកក់ៗ ខែ�លវ៉ាបណាា លសៅអាយ�នសៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅយើង  
ព្រះតូ្តវិខែត្តសៅព្រះជ្ញើសុសៅរិ ើសុឈឺបព់្រះបព្រះ�ឹត្តាអំ�សៅ�ើប្តាប។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិនឹងព្រះបទាំនក�ះ �ងរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅអាយសៅយើងអាចនិយ៉ាយ ព្រះតូ្តវិខែត្តសៅព្រះជ្ញើសុសៅរិ ើសុឈឺបព់្រះបព្រះ�ឹត្តាអំ�សៅ�ើប្តាប។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិនឹងព្រះបទាំនក�ះ �ងរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅអាយសៅយើងអាចនិយ៉ាយ 
�ក្យថាសៅទ្ធសៅ�កានវ់៉ាប្តាន។ សៅយើងព្រះត្តូវិខែត្តសៅជ្ញឿទុ្ធកចិត្តាសៅ�សៅលើព្រះ�ះគុណឹរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវិទាំ�ងព្រះសុុង។ ព្រះទ្ធងន់ឹង�ក្យថាសៅទ្ធសៅ�កានវ់៉ាប្តាន។ សៅយើងព្រះត្តូវិខែត្តសៅជ្ញឿទុ្ធកចិត្តាសៅ�សៅលើព្រះ�ះគុណឹរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវិទាំ�ងព្រះសុុង។ ព្រះទ្ធងន់ឹង  
ជ្ញួយសៅអាយសៅយើង «ព្រះបតិ្តបត្តាិ តាម្ពី បទ្ធ បញ្ញាា  ទាំ�ង បាុ�ា ន ខែ�ល �ញុ � ព្រះបគល់ ឲ្យ្យ» (សៅចាំទិ្ធយកថា ១៥៖៥, គ�ប)។ជ្ញួយសៅអាយសៅយើង «ព្រះបតិ្តបត្តាិ តាម្ពី បទ្ធ បញ្ញាា  ទាំ�ង បាុ�ា ន ខែ�ល �ញុ � ព្រះបគល់ ឲ្យ្យ» (សៅចាំទិ្ធយកថា ១៥៖៥, គ�ប)។
 អំំកព្រះប្តាជ្ញញខាងឯព្រះ�ះគម្ពីីរីិ�ះះសៅជ្ញឿថា គម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ាីបង្ហាា ញសៅយើងនូវិសៅគ្នាលគ�និត្តខែត្តម្ពីយួសុាីអំ��ីការិ អំំកព្រះប្តាជ្ញញខាងឯព្រះ�ះគម្ពីីរីិ�ះះសៅជ្ញឿថា គម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ាីបង្ហាា ញសៅយើងនូវិសៅគ្នាលគ�និត្តខែត្តម្ពីយួសុាីអំ��ីការិ
ង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបខែ�លសៅយើងប្តានសៅ�ើញសៅ�កំុងកណឹឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា។ សៅ�សៅ�លខែ�លសៅល្ងាកសៅ�ព្រះត្តុសុ ង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបខែ�លសៅយើងប្តានសៅ�ើញសៅ�កំុងកណឹឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា។ សៅ�សៅ�លខែ�លសៅល្ងាកសៅ�ព្រះត្តុសុ 
សៅចាំទ្ធ�ួកយូ��ីការិ�្ួយរិព្រះ�ះសៅយសូូុវិសៅ�សៅលើសៅឈឺើឆ្នាំើ ង �ួកសៅគជាសៅព្រះចើន�ក�់ន «សៅសុចកាី ចាំក ់ចុច កំុង ចិត្តា ក៏សៅចាំទ្ធ�ួកយូ��ីការិ�្ួយរិព្រះ�ះសៅយសូូុវិសៅ�សៅលើសៅឈឺើឆ្នាំើ ង �ួកសៅគជាសៅព្រះចើន�ក�់ន «សៅសុចកាី ចាំក ់ចុច កំុង ចិត្តា ក ៏ 
សួុរិ សៅ�ព្រះត្តុសុ និង �ួក �វិក័ ឯ សៅទ្ធៀត្ត ថា ‘បង បអូន សៅអំើយ សៅត្តើ សៅយើង �ញុ � ព្រះត្តូវិ សៅ�ែើ �ូច សៅម្ពីាច?’» (កិចចការិ ២៖៣៧)។ �ូសៅចំះសួុរិ សៅ�ព្រះត្តុសុ និង �ួក �វិក័ ឯ សៅទ្ធៀត្ត ថា ‘បង បអូន សៅអំើយ សៅត្តើ សៅយើង �ញុ � ព្រះត្តូវិ សៅ�ែើ �ូច សៅម្ពីាច?’» (កិចចការិ ២៖៣៧)។ �ូសៅចំះ  
�ួកបណាា ជ្ញនប្តានសៅ�ក�ា យច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ។ �ួកសៅគចង�់ឹង�ីអំែីខែ�ល�ួកសៅគ�ួកបណាា ជ្ញនប្តានសៅ�ក�ា យច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ។ �ួកសៅគចង�់ឹង�ីអំែីខែ�ល�ួកសៅគ  
គួរិសៅ�ែើសៅ�សៅ�លសៅ�ះ សៅ�ើម្ពីីសីៅអាយព្រះគបយ់៉ាា ងប្តានព្រះត្តូវិគំ្នាជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះវិញិ។គួរិសៅ�ែើសៅ�សៅ�លសៅ�ះ សៅ�ើម្ពីីសីៅអាយព្រះគបយ់៉ាា ងប្តានព្រះត្តូវិគំ្នាជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះវិញិ។
 សៅត្តើសៅយើង�ុសុគំ្នា�ី�ួកសៅគទាំ�ងសៅ�ះខែ�រិឬសៅទ្ធ សៅ�សុ�ែថ្ងៃ�ាសៅនះ? សៅយើងប្តានសៅ�ែើសៅអាយព្រះ�ះឈឺចឺាំប។់  សៅត្តើសៅយើង�ុសុគំ្នា�ី�ួកសៅគទាំ�ងសៅ�ះខែ�រិឬសៅទ្ធ សៅ�សុ�ែថ្ងៃ�ាសៅនះ? សៅយើងប្តានសៅ�ែើសៅអាយព្រះ�ះឈឺចឺាំប។់ 
សៅ�ះា ះសៅហ៍ើយ សៅយើងកព៏្រះត្តូវិខែត្តព្រះត្តូវិគំ្នាជាម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធងផ់ងខែ�រិ។សៅ�ះា ះសៅហ៍ើយ សៅយើងកព៏្រះត្តូវិខែត្តព្រះត្តូវិគំ្នាជាម្ពីយួនឹងព្រះទ្ធងផ់ងខែ�រិ។
 សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិកិចចការិ ២៖៣៨។ សៅត្តើសៅល្ងាកសៅ�ព្រះត្តុសុសៅ�ះើយត្តបនឹងសុ�ណួឹរិខែ�ល�ួកបណាា ជ្ញន សូុម្ពីអាន�គម្ពីីរីិកិចចការិ ២៖៣៨។ សៅត្តើសៅល្ងាកសៅ�ព្រះត្តុសុសៅ�ះើយត្តបនឹងសុ�ណួឹរិខែ�ល�ួកបណាា ជ្ញន
សួុរិគ្នាត្តយ់៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច? សៅត្តើសៅរិឿងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើង�ីកីួនចាបអ់ំែីខែ�លទាំកទ់្ធងនឹងការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប?សួុរិគ្នាត្តយ់៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច? សៅត្តើសៅរិឿងសៅនះបង្ហាា ញសៅយើង�ីកីួនចាបអ់ំែីខែ�លទាំកទ់្ធងនឹងការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប?
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ការិសិុកោបខែនថម្ពី៖ «�ណឹៈខែ�លសៅយើងក��ុងខែត្តលូត្តល្ងាស់ុកំុងជ្ញ�សៅនឿ ការិយល់�ឹងអំ��ីការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើ 
ប្តាបរិបស់ុសៅយើងនឹងកានខ់ែត្តសីុុជ្ញសៅព្រះ�។ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តាន�នបនាូលសៅ�កានអ់ំំកខែ�លព្រះទ្ធងប់្តានអំត្តឱ់នសៅទាំសុ 
សៅអាយយ៉ាា ង�ូសៅចំះថា៖ ‘សៅ�ះ ឯង រាល់ គំ្នា នឹង នឹក ចាំ� �ី កិរិយិ៉ា អាព្រះកក ់រិបស់ុ ឯង សៅហ៍ើយ �ី អំ�សៅ�ើ ខែ�ល ឯង រាល់ គំ្នា 
ព្រះបព្រះ�ឹត្តា ម្ពីនិ លអ ផង �ូសៅចំះ ឯង រាល់ គំ្នា នឹង សៅម្ពីើល �ះួន សៅ�យ សៅ�ីើម្ពី សៅ�អើម្ពី សៅ�យ សៅព្រះ�ះ អំ�សៅ�ើ ទុ្ធចចរិតិ្ត និង អំ�សៅ�ើ គួរិ សុអប ់
សៅ�ីើម្ពី រិបស់ុ ឯង’ (សៅអំសៅសុគ្នាល ៣៦៖៣១)។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិប្តាន�នបនាូលម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តថា៖ អំញ នឹង តា�ង សៅសុចកាី 
សុញ្ញាា  រិបស់ុ អំញ �ល់ ឯង សៅ�ះ ឯង នឹង �ឹង ថា ‘អំញ សៅនះ ជា ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  �ិត្ត សៅ�ើម្ពីី ីឲ្យ្យ ឯង ប្តាន នឹក ចាំ� សៅហ៍ើយ 
ព្រះត្តូវិ ព្រះជ្ញប ់ម្ពីុ� ឥត្ត ខែ�ល សៅហ៍ើប �ត្ត ់ឯង សៅ�ើង សៅទ្ធៀត្ត សៅ�ើយ សៅ�យ ឯង �ន សៅសុចកាី សៅអំៀនខាា សុ កំុង កាល ខែ�ល
អំញ ប្តាន អំត្ត ់សៅទាំសុ �ល់ ឯង ច�សៅ�ះ ព្រះគប ់ទាំ�ង អំ�សៅ�ើ ខែ�ល ឯង ប្តាន ព្រះបព្រះ�ឹត្តា សៅ�ះ សៅនះ ជា ព្រះ�ះបនាូល ថ្ងៃន ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ 
សៅយហូ៍វ៉ាា ’ (សៅអំសៅសុគ្នាល ១៦៖៦២, ៦៣)។ សៅ�លសៅ�ះ សៅយើងនឹងម្ពីនិសៅលើកត្តសៅម្ពីើើង�ះួនឯងសៅ�ើយ។ សៅយើងនឹង 
�ឹងថា ក�ះ �ងរិបស់ុសៅយើងប្តានម្ពីក�ីព្រះ�ះសៅយសូូុវិខែត្តម្ពីយួគត្តប់ាុសៅណាះ ះ។ សៅយើងនឹង�រិភា�ជាម្ពីយួសៅល្ងាកបាុល 
យ៉ាា ង�ូសៅចំះថា៖ ‘�ីតិ្ត �ញុ � �ឹង ថា សៅ� កំុង �ះួន �ញុ � គឺ កំុង �ច ់ឈាម្ពី �ញុ � គ្នាា ន អំែី លអ សៅទ្ធ’ (រិ ាូម្ពី ៧៖១៨)។ ‘ឯ �ញុ � កុ� បី
ឲ្យ្យ �ញុ � អំតួ្ត �ះួន សៅ�ើយ អំតួ្ត ប្តាន ខែត្ត �ី សៅឈឺើ ឆ្នាំើ ង ថ្ងៃន ព្រះ�ះសៅយសូូុវិព្រះគីសុា ជា ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ ថ្ងៃន សៅយើង រាល់ គំ្នា បាុសៅណាះ ះ ខែ�ល 
សៅ�យ�រិ ព្រះទ្ធង ់ សៅ�ះ សៅល្ងាកីយ ៍ប្តាន ព្រះត្តូវិ ជាប ់ឆ្នាំើ ង ខាង ឯ �ញុ � សៅហ៍ើយ �ញុ � ខាង ឯ សៅល្ងាកីយ ៍ខែ�រិ’ (កាឡាទ្ធី ៦៖១៤)»។
�កព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Christ’ Object Lessons, pages 160, 161, adapted។
 «‘សៅត្តើ អំំក ម្ពីនិ ទ្ធទ្ធួល �ះ ល់ ថា ព្រះ�ះ ជា �ច ស់ុ �ន ព្រះ�ះ ហ៍ឫទ្ធយ័ សុបីុរិសុ �ូសៅចំះ សៅ�ើម្ពីី ីជ្ញ�រិុញ អំំក ឲ្យ្យ
ខែក ខែព្រះប ចិត្តា គ�និត្ត សៅទ្ធ ឬ?’ (រិ ាូម្ពី ២៖៤ , គ�ប)។ សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ថ្ងៃនព្រះ�ះ និងព្រះ�ះគុណឹរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅព្រះបៀប�ូច
ជាព្រះចវ៉ាក�់សុអំុីចឹង។ ព្រះ�ះប្តាន�កព់្រះចវ៉ាក�់សុសៅនះសៅ�ជុ្ញ�វិញិបុគះលណាខែ�លសុថិត្តសៅ�កំុងសៅព្រះគ្នាះថំាក។់ 
ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានព្រះបកាសុថា ‘អំញ ប្តាន ព្រះសុឡាញ់ ឯង សៅ�យ សៅសុចកាី ព្រះសុឡាញ់ � ៏សុថិត្តសៅសុថរិ សៅ� អំស់ុកលី 
សៅហ៍តុ្ត សៅនះ ប្តាន ជា អំញ ទាំញ �� ឯង ម្ពីក សៅ�យ សៅសុចកាី សុបីុរិសុ’ (សៅយសៅរិ� ៣១៖៣)»។ �កព្រះសុង�់ី Ellen 
G. White, Christ’s Object Lessons, page 202, adapted។

សុ�ណួឹរិ�ិភាកោសុ�ណួឹរិ�ិភាកោ
១. សៅត្តើសៅហ៍តុ្តអំែីប្តានជាសៅយើងព្រះត្តូវិព្រះបុងព្រះបយត័្តំកុ�សៅអាយគិត្តថា ការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយើងសៅ�ែើសៅអាយ ១. សៅត្តើសៅហ៍តុ្តអំែីប្តានជាសៅយើងព្រះត្តូវិព្រះបុងព្រះបយត័្តំកុ�សៅអាយគិត្តថា ការិង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយើងសៅ�ែើសៅអាយ 
ព្រះ�ះសុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័នឹងសៅយើង ប�ា ប�់ីសៅយើងង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបម្ពីកសៅ�ះ? សៅត្តើវិ�ិីខែត្តម្ពីយួគត្តខ់ែ�លសៅយើងអាចព្រះ�ះសុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័នឹងសៅយើង ប�ា ប�់ីសៅយើងង្ហាកសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបម្ពីកសៅ�ះ? សៅត្តើវិ�ិីខែត្តម្ពីយួគត្តខ់ែ�លសៅយើងអាច  
សៅ�ែើសៅអាយព្រះទ្ធងស់ុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័សៅ�ះគឺជាអំែី?សៅ�ែើសៅអាយព្រះទ្ធងស់ុ�ែព្រះ�ះទ្ធយ័សៅ�ះគឺជាអំែី?
២. សូុម្ពីអានអំ��ីសៅល្ងាកយូ�សុសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិ�ា ថាយ ២៧៖៣-៥។ សៅល្ងាកយូ�សុចាស់ុជា�នការិសៅ�ក២. សូុម្ពីអានអំ��ីសៅល្ងាកយូ�សុសៅ�កំុង�គម្ពីីរីិ�ា ថាយ ២៧៖៣-៥។ សៅល្ងាកយូ�សុចាស់ុជា�នការិសៅ�ក  
�ា យច�សៅ�ះសៅរិឿងខែ�លប្តានសៅកើត្តសៅ�ើងជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះសៅយសូូុវិជាម្ពីនិខាន។ (សៅល្ងាកយូ�សុប្តានសុ�ះ ប�់ះួន�ា យច�សៅ�ះសៅរិឿងខែ�លប្តានសៅកើត្តសៅ�ើងជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះសៅយសូូុវិជាម្ពីនិខាន។ (សៅល្ងាកយូ�សុប្តានសុ�ះ ប�់ះួន  
ខែម្ពីនសៅទ្ធ?) បាុខែនា សៅត្តើសៅហ៍តុ្តអំែីប្តានជាសៅល្ងាកយូ�សុ�ុ��នអារិម្ពីាណ៍ឹសៅ�ក�ា យ�ិត្តព្រះប្តាក�ច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបខែម្ពីនសៅទ្ធ?) បាុខែនា សៅត្តើសៅហ៍តុ្តអំែីប្តានជាសៅល្ងាកយូ�សុ�ុ��នអារិម្ពីាណ៍ឹសៅ�ក�ា យ�ិត្តព្រះប្តាក�ច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាប
រិបស់ុគ្នាត្តយ់៉ាា ង�ូសៅចំះ? រិបស់ុគ្នាត្តយ់៉ាា ង�ូសៅចំះ? 
៣. សៅយើងជាប្តាបជ្ញន។ សៅត្តើសៅហ៍តុ្តអំែីប្តានជាសៅសុចកាី�ិត្តថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�ព្រះត្តងស់ៅនះជ្ញួយកុ�សៅអាយសៅយើងវិនិិចិយ័អំំក ៣. សៅយើងជាប្តាបជ្ញន។ សៅត្តើសៅហ៍តុ្តអំែីប្តានជាសៅសុចកាី�ិត្តថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�ព្រះត្តងស់ៅនះជ្ញួយកុ�សៅអាយសៅយើងវិនិិចិយ័អំំក 
�ថ្ងៃទ្ធសៅ�ះ? ព្រះ�ះរាជ្ញបុព្រះតាថ្ងៃនព្រះ�ះព្រះត្តូវិខែត្តសៅ�ឯសៅឈឺើឆ្នាំើ ង សៅ�ើម្ពីីសីុសៅ�ង្ហាះ ះសៅយើង។ សៅត្តើការិសុុគត្តរិបស់ុព្រះទ្ធងប់្តាន �ថ្ងៃទ្ធសៅ�ះ? ព្រះ�ះរាជ្ញបុព្រះតាថ្ងៃនព្រះ�ះព្រះត្តូវិខែត្តសៅ�ឯសៅឈឺើឆ្នាំើ ង សៅ�ើម្ពីីសីុសៅ�ង្ហាះ ះសៅយើង។ សៅត្តើការិសុុគត្តរិបស់ុព្រះទ្ធងប់្តាន 
បង្ហាា ញបង្ហាា ញសៅយើងថា អំ�សៅ�ើប្តាប�ិត្តជាអាព្រះកកប់ាុនណាសៅ�ះយ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច?សៅយើងថា អំ�សៅ�ើប្តាប�ិត្តជាអាព្រះកកប់ាុនណាសៅ�ះយ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច?



72
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 ខា�ូសុ ប្តាយអំគះី (Calos Biaggi) ជាសៅបសុកជ្ញនអាហ៍សងទ់្ធីនសៅ�កំុងព្រះបសៅទ្ធសុលីបង់ ខា�ូសុ ប្តាយអំគះី (Calos Biaggi) ជាសៅបសុកជ្ញនអាហ៍សងទ់្ធីនសៅ�កំុងព្រះបសៅទ្ធសុលីបងម់្ពីយួរិូបម្ពីយួរិូប
ខែ�លទ្ធទ្ធួលគ�នរិ�រិ និងសៅសុចកាីអំ�ិ�ា នជាសៅព្រះចើន�ីជុ្ញ�វិញិ�ិ��សៅល្ងាក ប�ា ប�់ីបនាុះ��៏ហាវិម្ពីយួសៅ�កំុង ខែ�លទ្ធទ្ធួលគ�នរិ�រិ និងសៅសុចកាីអំ�ិ�ា នជាសៅព្រះចើន�ីជុ្ញ�វិញិ�ិ��សៅល្ងាក ប�ា ប�់ីបនាុះ��៏ហាវិម្ពីយួសៅ�កំុង 
ខែ�កកើ� ឆំ្នាំ�២០២០ ប្តានសៅ�ែើសៅអាយទី្ធព្រះកុងខែបរូិូត្តរិញ្ចាួ យជាខាះ �ង សៅហ៍ើយម្ពីនុសុស២០០�កព់្រះត្តូវិប្តាន �ះ ប។់ខែ�កកើ� ឆំ្នាំ�២០២០ ប្តានសៅ�ែើសៅអាយទី្ធព្រះកុងខែបរូិូត្តរិញ្ចាួ យជាខាះ �ង សៅហ៍ើយម្ពីនុសុស២០០�កព់្រះត្តូវិប្តាន �ះ ប។់
  �រិម្ពីយួខែ�លសៅល្ងាកខា�ូសុប្តានទ្ធទួ្ធល�ីព្រះគូគង្ហាែ លអាហ៍សងទ់្ធីន�ំកខ់ែ�លគ្នាត្តធ់្លាះ បប់សៅព្រះម្ពីើការិ �រិម្ពីយួខែ�លសៅល្ងាកខា�ូសុប្តានទ្ធទួ្ធល�ីព្រះគូគង្ហាែ លអាហ៍សងទ់្ធីន�ំកខ់ែ�លគ្នាត្តធ់្លាះ បប់សៅព្រះម្ពីើការិ 
ជាសៅបសុកជ្ញនសៅ�កំុងព្រះបសៅទ្ធសុប្តាា រាា ហាះ លជាម្ពីយួកាល�ីម្ពីុន។ ម្ពីតិ្តា�កាិប្តានសុរិសៅសុរិថា «�ញុ �ប្តានទាំកទ់្ធងជាជាសៅបសុកជ្ញនសៅ�កំុងព្រះបសៅទ្ធសុប្តាា រាា ហាះ លជាម្ពីយួកាល�ីម្ពីុន។ ម្ពីតិ្តា�កាិប្តានសុរិសៅសុរិថា «�ញុ �ប្តានទាំកទ់្ធងជា  
ម្ពីយួនឹងព្រះប�ន័ធផស�ែផោយសៅ�កំុងទី្ធព្រះកុងបូូណូឹសុ អារិសីុ (Beunos Aires) សៅបើ�នសៅគចងស់ុ�ា សុនអ៍ំំក ម្ពីយួនឹងព្រះប�ន័ធផស�ែផោយសៅ�កំុងទី្ធព្រះកុងបូូណូឹសុ អារិសីុ (Beunos Aires) សៅបើ�នសៅគចងស់ុ�ា សុនអ៍ំំក 
សៅត្តើអំំកយល់ព្រះ�ម្ពីសៅទ្ធ?»។ បាុ�ា ន�ទី្ធសៅព្រះកាយម្ពីក ប�ា ប�់ីសៅល្ងាកខា�ូសុប្តានយល់ព្រះ�ម្ពី ម្ពីតិ្តា�កាិរិបស់ុគ្នាត្ត់សៅត្តើអំំកយល់ព្រះ�ម្ពីសៅទ្ធ?»។ បាុ�ា ន�ទី្ធសៅព្រះកាយម្ពីក ប�ា ប�់ីសៅល្ងាកខា�ូសុប្តានយល់ព្រះ�ម្ពី ម្ពីតិ្តា�កាិរិបស់ុគ្នាត្ត ់ 
ប្តានសុរិសៅសុរិថា អំំក�រិ�ត័្ត�៌ន�ីបាុសុាិ៍ទូ្ធរិទ្ធសុសន�៍ត័្ត�៌នអំនារិជាតិ្ត២៤សៅ�ា ង C5N ចងស់ៅ�ែើបទ្ធសុ�ា សុន៍ប្តានសុរិសៅសុរិថា អំំក�រិ�ត័្ត�៌ន�ីបាុសុាិ៍ទូ្ធរិទ្ធសុសន�៍ត័្ត�៌នអំនារិជាតិ្ត២៤សៅ�ា ង C5N ចងស់ៅ�ែើបទ្ធសុ�ា សុន ៍ 
ផោយបនាផ្ទាា ល់សៅ�ថ្ងៃ�ាខែសុអកសៅនះ។ គ្នាត្តប់្តាននិយ៉ាយសៅទ្ធៀត្តថា «សៅ�សៅ�លខែ�លអំំកសៅ�ើញឱកាសុលអសុម្ពីរិម្ពី្យផោយបនាផ្ទាា ល់សៅ�ថ្ងៃ�ាខែសុអកសៅនះ។ គ្នាត្តប់្តាននិយ៉ាយសៅទ្ធៀត្តថា «សៅ�សៅ�លខែ�លអំំកសៅ�ើញឱកាសុលអសុម្ពីរិម្ពី្យ  
សៅ�កំុងអំ��ុងថ្ងៃនការិសៅ�ែើបទ្ធសុ�ា សុន ៍សូុម្ពីខែចករិ �ខែលកទី្ធប�ា ល់រិបស់ុអំំកផង �ីសៅព្រះ�ះវ៉ាជាបាុសុាិ៍ទូ្ធរិទ្ធសុសន៍សៅ�កំុងអំ��ុងថ្ងៃនការិសៅ�ែើបទ្ធសុ�ា សុន ៍សូុម្ពីខែចករិ �ខែលកទី្ធប�ា ល់រិបស់ុអំំកផង �ីសៅព្រះ�ះវ៉ាជាបាុសុាិ៍ទូ្ធរិទ្ធសុសន៍
��៏�ម្ពីយួ �ញុ �សៅជ្ញឿថា បទ្ធសុ�ា សុនន៍ឹង�ះីសៅទ្ធ សៅម្ពីើលសៅ�យ៉ាា ងយូរិប�ផុត្តខែត្ត៥�ទី្ធបាុសៅណាះ ះ សៅបើប្តាន១០�ទ្ធីវិញិ ��៏�ម្ពីយួ �ញុ �សៅជ្ញឿថា បទ្ធសុ�ា សុនន៍ឹង�ះីសៅទ្ធ សៅម្ពីើលសៅ�យ៉ាា ងយូរិប�ផុត្តខែត្ត៥�ទី្ធបាុសៅណាះ ះ សៅបើប្តាន១០�ទ្ធីវិញិ 
ម្ពីនិ�ឹងអំ�ច រិ្យបាុនណាសៅ�ះសៅទ្ធ»។ម្ពីនិ�ឹងអំ�ច រិ្យបាុនណាសៅ�ះសៅទ្ធ»។
  ការិផោយផ្ទាា ល់បទ្ធសុ�ា សុនទូ៍្ធទាំ�ងព្រះបសៅទ្ធសុអាហ៍សងទ់្ធីន និងសៅ�តាម្ពីខែផំកសៅផសងៗសៅទ្ធៀត្តថ្ងៃន�ិ�� ការិផោយផ្ទាា ល់បទ្ធសុ�ា សុនទូ៍្ធទាំ�ងព្រះបសៅទ្ធសុអាហ៍សងទ់្ធីន និងសៅ�តាម្ពីខែផំកសៅផសងៗសៅទ្ធៀត្តថ្ងៃន�ិ�� 
និយ៉ាយជាភា�សៅអំសុាាញ�នរិយៈសៅ�លរិហូ៍ត្តសៅ��ល់៩�ទី្ធ ហាសិុបវិ�ិទ្ធី។ កំុងអំ��ុងសៅ�លសៅនះ សៅល្ងាក និយ៉ាយជាភា�សៅអំសុាាញ�នរិយៈសៅ�លរិហូ៍ត្តសៅ��ល់៩�ទី្ធ ហាសិុបវិ�ិទ្ធី។ កំុងអំ��ុងសៅ�លសៅនះ សៅល្ងាក 
ខា�ូសុ ខែ�លជាព្រះបធ្លានខែផំកព្រះគបព់្រះគងអាជី្ញវិកម្ពីាសៅ�ឯម្ពីហាវិទិ្ធាល័យម្ពីជ្ញឹមឹ្ពីបូ�៌ថ្ងៃនព្រះ�ះវិហិារិសៅសុសៅវិនសៅ�យ ខា�ូសុ ខែ�លជាព្រះបធ្លានខែផំកព្រះគបព់្រះគងអាជី្ញវិកម្ពីាសៅ�ឯម្ពីហាវិទិ្ធាល័យម្ពីជ្ញឹមឹ្ពីបូ�៌ថ្ងៃនព្រះ�ះវិហិារិសៅសុសៅវិនសៅ�យ 
អាត្តស់ៅវិនទី្ធសុាប្តាន�ិ�ណ៌ឹ�អំ��ីរិលកថ្ងៃន�្យល់សៅ�ា ខែ�លប្តានបាះម្ពីុ�គ្នាត្តភ់ាះ ម្ពីៗ ប�ា ប�់ីឃ្លាំះ �ងសុាុកប្តានផាុះ អាត្តស់ៅវិនទី្ធសុាប្តាន�ិ�ណ៌ឹ�អំ��ីរិលកថ្ងៃន�្យល់សៅ�ា ខែ�លប្តានបាះម្ពីុ�គ្នាត្តភ់ាះ ម្ពីៗ ប�ា ប�់ីឃ្លាំះ �ងសុាុកប្តានផាុះ 
សៅ�ើងសៅ�ក��ងខ់ែផថ្ងៃនទី្ធព្រះកុងខែបរូិូត្ត។ គ្នាត្តប់្តានរាា យរាា បព់្រះប្តាបអ់ំ��ីការិ�ិត្ត���ំះខែ�ំងជ្ញួយ�ីសុ�ណាក�់ួកជ្ញ�នុ� សៅ�ើងសៅ�ក��ងខ់ែផថ្ងៃនទី្ធព្រះកុងខែបរូិូត្ត។ គ្នាត្តប់្តានរាា យរាា បព់្រះប្តាបអ់ំ��ីការិ�ិត្ត���ំះខែ�ំងជ្ញួយ�ីសុ�ណាក�់ួកជ្ញ�នុ� 
អាត្តស់ៅវិនទី្ធសុា និងអំងះការិADRAកំុងការិសៅ�ះើយត្តបសៅ�នឹងសៅ�ក��កម្ពីាម្ពីយួសៅនះ។ គ្នាត្តក់ប៏្តានខែចករិ �ខែលក អាត្តស់ៅវិនទី្ធសុា និងអំងះការិADRAកំុងការិសៅ�ះើយត្តបសៅ�នឹងសៅ�ក��កម្ពីាម្ពីយួសៅនះ។ គ្នាត្តក់ប៏្តានខែចករិ �ខែលក 
ទ្ធីប�ា ល់រិបស់ុគ្នាត្តអ់ំ��ីរិសៅបៀបខែ�លព្រះ�ះប្តានព្រះតាស់ុសៅ�គ្នាត្តស់ៅអាយម្ពីកសៅ�ែើកិចចការិសៅ�កំុងទី្ធព្រះកុងលីបង ់ ព្រះសុប ទ្ធីប�ា ល់រិបស់ុគ្នាត្តអ់ំ��ីរិសៅបៀបខែ�លព្រះ�ះប្តានព្រះតាស់ុសៅ�គ្នាត្តស់ៅអាយម្ពីកសៅ�ែើកិចចការិសៅ�កំុងទី្ធព្រះកុងលីបង ់ ព្រះសុប 
តាម្ពីសុ�ណូឹម្ពី�រិរិបស់ុ�ច ស់ុ�ថ នីយទូ៍្ធរិទ្ធសុសន។៍ សៅល្ងាកខា�ូសុប្តាននិយ៉ាយថា គ្នាត្តប់្តានសៅ�ឯព្រះកុងខែបរូិូត្ត តាម្ពីសុ�ណូឹម្ពី�រិរិបស់ុ�ច ស់ុ�ថ នីយទូ៍្ធរិទ្ធសុសន។៍ សៅល្ងាកខា�ូសុប្តាននិយ៉ាយថា គ្នាត្តប់្តានសៅ�ឯព្រះកុងខែបរូិូត្ត 
តាម្ពីការិ�ឹក��រិបស់ុព្រះ�ះ ប�ា ប�់ីប្តានទ្ធទ្ធួលសុញ្ញាា បព្រះត្តបណឹឌិ ត្តខាងខែផំកអាជី្ញវិកម្ពីា�ីវិទិ្ធា�ថ នអាត្តស់ៅវិនទី្ធសុា តាម្ពីការិ�ឹក��រិបស់ុព្រះ�ះ ប�ា ប�់ីប្តានទ្ធទ្ធួលសុញ្ញាា បព្រះត្តបណឹឌិ ត្តខាងខែផំកអាជី្ញវិកម្ពីា�ីវិទិ្ធា�ថ នអាត្តស់ៅវិនទី្ធសុា 
អំនារិជាតិ្តថ្ងៃនការិសិុកោកព្រះម្ពីតិ្ត�ីស់ុសៅ�កំុងព្រះបសៅទ្ធសុហ៍ែីលី�ីន។ គ្នាត្តប់្តាននិយ៉ាយថា «�ួកសៅគប្តានអំសៅញ្ចា ើញ�ញុ �អំនារិជាតិ្តថ្ងៃនការិសិុកោកព្រះម្ពីតិ្ត�ីស់ុសៅ�កំុងព្រះបសៅទ្ធសុហ៍ែីលី�ីន។ គ្នាត្តប់្តាននិយ៉ាយថា «�ួកសៅគប្តានអំសៅញ្ចា ើញ�ញុ �  
សៅអាយម្ពីកសៅ�ែើកិចចការិសៅ�ទ្ធីសៅនះ ជាការិ�ិត្តណាស់ុ សៅនះម្ពីនិខែម្ពីនជាកិចចការិព្រះសុួលសៅ�ះសៅទ្ធ បាុខែនា �ញុ �ប្តានទូ្ធល សៅអាយម្ពីកសៅ�ែើកិចចការិសៅ�ទ្ធីសៅនះ ជាការិ�ិត្តណាស់ុ សៅនះម្ពីនិខែម្ពីនជាកិចចការិព្រះសុួលសៅ�ះសៅទ្ធ បាុខែនា �ញុ �ប្តានទូ្ធល 
សៅ�ព្រះ�ះថា ‘សៅបើព្រះ�ះចងស់ៅអាយទូ្ធលបងះ�សៅ�ឯលីបង�់ិត្តខែម្ពីន សៅ�ះទូ្ធលបងះ�នឹងសៅ� ខែត្តសៅបើព្រះទ្ធងម់្ពីនិចងស់ៅអាយ សៅ�ព្រះ�ះថា ‘សៅបើព្រះ�ះចងស់ៅអាយទូ្ធលបងះ�សៅ�ឯលីបង�់ិត្តខែម្ពីន សៅ�ះទូ្ធលបងះ�នឹងសៅ� ខែត្តសៅបើព្រះទ្ធងម់្ពីនិចងស់ៅអាយ 
ទូ្ធលបងះ�សៅ�សៅទ្ធ សៅ�ះទូ្ធលបងះ�កម៏្ពីនិសៅ�ខែ�រិ’»។ ម្ពីនិថា ព្រះគួ�រិ ឬម្ពីតិ្តា�កាិសៅអាយសៅយ៉ាបល់យ៉ាា ងសៅ�ះសៅទ្ធ បាុខែនាទូ្ធលបងះ�សៅ�សៅទ្ធ សៅ�ះទូ្ធលបងះ�កម៏្ពីនិសៅ�ខែ�រិ’»។ ម្ពីនិថា ព្រះគួ�រិ ឬម្ពីតិ្តា�កាិសៅអាយសៅយ៉ាបល់យ៉ាា ងសៅ�ះសៅទ្ធ បាុខែនា  
ព្រះ�ះប្តានបង្ហាា ញ�ញុ �ថា ទ្ធីសៅនះគឺជាកខែនះងខែ�លព្រះទ្ធងច់ងស់ៅអាយ�ញុ �ម្ពីក។ គ្នាត្តប់្តានបញ្ចចបថ់ា «ថ្ងៃ�ាសៅ�ះ �ញុ �ប្តាន ព្រះ�ះប្តានបង្ហាា ញ�ញុ �ថា ទ្ធីសៅនះគឺជាកខែនះងខែ�លព្រះទ្ធងច់ងស់ៅអាយ�ញុ �ម្ពីក។ គ្នាត្តប់្តានបញ្ចចបថ់ា «ថ្ងៃ�ាសៅ�ះ �ញុ �ប្តាន 
អំ�ិ�ា ន សៅហ៍ើយសៅបើកព្រះ�ះគម្ពីះរីិរិបស់ុ�ញុ �សៅ�ឯបទ្ធគម្ពីីរីិសៅអំ�យ ៦ ខែ�លប្តានខែចងថា ‘ទូ្ធលបងះ�សៅ�ទ្ធីសៅនះ  សូុម្ពីអំ�ិ�ា ន សៅហ៍ើយសៅបើកព្រះ�ះគម្ពីះរីិរិបស់ុ�ញុ �សៅ�ឯបទ្ធគម្ពីីរីិសៅអំ�យ ៦ ខែ�លប្តានខែចងថា ‘ទូ្ធលបងះ�សៅ�ទ្ធីសៅនះ  សូុម្ពី  
បញ្ចាូ នទូ្ធលបងះ�សៅ�ចុះ (គ�ប)’។ �ញុ ��ឹងថា សៅនះគឺជាទ្ធីសុ�ះ ល់ម្ពីយួ សៅហ៍ើយ�ញុ �ប្តានខែ�ះងអំ�ណឹរិគុណឹ�ល់ព្រះ�ះបញ្ចាូ នទូ្ធលបងះ�សៅ�ចុះ (គ�ប)’។ �ញុ ��ឹងថា សៅនះគឺជាទ្ធីសុ�ះ ល់ម្ពីយួ សៅហ៍ើយ�ញុ �ប្តានខែ�ះងអំ�ណឹរិគុណឹ�ល់ព្រះ�ះ  
   សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះើយខែ�លព្រះទ្ធងផ់ាល់សៅអាយ�ញុ �សៅនះ។    សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះើយខែ�លព្រះទ្ធងផ់ាល់សៅអាយ�ញុ �សៅនះ។ 

  សៅរិឿង�ះី  សៅរិឿង�ះី



73

ចូូរនឹឹកចាំ ំកំំអោ�យអោ�េចូអោ�ើយ

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២៧ ខែ�វិចិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២៧ ខែ�វិចិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៩៖៨-១៧; សៅចាំទិ្ធយកុថា ៤៖៣២-អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៩៖៨-១៧; សៅចាំទិ្ធយកុថា ៤៖៣២-
៣៩; សៅចាំទិ្ធយកុថា ៤៖៩, ២៣; សៅចាំទិ្ធយកុថា ៨៖៧-១៨។៣៩; សៅចាំទិ្ធយកុថា ៤៖៩, ២៣; សៅចាំទិ្ធយកុថា ៨៖៧-១៨។

�ចងចាំ�៖ «ចូរិ នឹកុ ចាំ� កុុ� ឲ្យយ សៅ�េច សៅ�ើយ ថា ឯង ប្តាន បណាា ល ឲ្យយ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង �នសៅសុចកុាី  �ចងចាំ�៖ «ចូរិ នឹកុ ចាំ� កុុ� ឲ្យយ សៅ�េច សៅ�ើយ ថា ឯង ប្តាន បណាា ល ឲ្យយ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង �នសៅសុចកុាី  
សៅព្រះកាធ សៅ� ព្រះត្តិង ់ទ្ធី រិសៅ�ស្ថាា ន សៅហ៍ើយ ចាំប ់តាំ�ង �ី ថ្ងៃ�ា ខែ�ល ឯង សៅចញ �ី ព្រះសុុកុ សៅអំសីុុ�ទ រិហូ៍ត្តិ ម្ពីកុ �ល់ ទី្ធ សៅនះ សៅព្រះកាធ សៅ� ព្រះត្តិង ់ទ្ធី រិសៅ�ស្ថាា ន សៅហ៍ើយ ចាំប ់តាំ�ង �ី ថ្ងៃ�ា ខែ�ល ឯង សៅចញ �ី ព្រះសុុកុ សៅអំសីុុ�ទ រិហូ៍ត្តិ ម្ពីកុ �ល់ ទី្ធ សៅនះ 
សៅ�ះ ឯង រាល់ គំ្នា សៅចះ ខែត្តិ បះសៅប្តារិ នឹង ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា �រាប» (សៅចាំទ្ធិយកុថា ៩៖៧)។សៅ�ះ ឯង រាល់ គំ្នា សៅចះ ខែត្តិ បះសៅប្តារិ នឹង ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា �រាប» (សៅចាំទ្ធិយកុថា ៩៖៧)។
  
 ពាកុយ�ីរិ�ា ត្តិព់្រះត្តិូវិប្តានសុរិសៅសុរិសៅ�កុំុងព្រះ�ះគមី្ពីរីិម្ពីាងសៅហ៍ើយម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិ ពាកុយទាំ�ងសៅ�ះគឺ៖ «ចាំ�» 
និង «សៅ�េច»។ ពាកុយទាំ�ង�ីរិសៅនះបង្ហាា ញនូវិអីីំម្ពីយួខែ�លប្តានសៅកុើត្តិសៅ�ើងសៅ�កុំុងគ�និត្តិរិបស់ុសៅយើង។ ពាកុយ 
ទាំ�ង�ីរិសៅនះគឺជាកុិរិយិាស័ុ�ទ។ ពាកុយទាំ�ងសៅនះកុ�៏ននយ័ផ្ទុទុយព្រះសុ�ះ�ីគំ្នាផ្ទុងខែ�រិ។ «ចាំ�» �ននយ័ថា 
សៅយើងម្ពីនិប្តានសៅ�េច។ រិឯី «សៅ�េច» �ននយ័ថា សៅយើងម្ពីនិប្តានចាំ�។
 ព្រះ�ះខែត្តិងខែត្តិបង្ហាា បស់ៅ�យរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងន់ឹកុចាំ�នូវិអីីំៗខែ�លព្រះទ្ធងប់្តានសៅធីើច�សៅពាះ�ួកុសៅគជានិចច។ 
ព្រះ�ះប្តានសូុម្ពីសៅ�យរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងន់ឹកុចាំ�អំ��ីព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធង ់ ខែ�លព្រះទ្ធងស់ុបបុរិសុ និងលអច�សៅពាះ 
�ួកុសៅគ។ គមី្ពីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ�នសៅ�ញសៅ�សៅ�យការិ�ស់ុសៅត្តិឿនម្ពីកុ�ី�ួកុសៅ�រា។ ព្រះ�ះប្តានសៅ�យ�ួកុសៅគ
សៅធីើកុិចចការិទាំ�ងសៅនះ។ ការិនឹកុចាំ�អំ��ីព្រះ�ះ និងកិុចចការិរិបស់ុព្រះទ្ធង�់នស្ថារិ�សុ�ខានជ់ាទ្ធីប�ផុ្ទុត្តិ។ សៅនះគឺជា 
ម្ពីូលសៅហ៍តុ្តិ��សៅ�យសៅល្ងាកុសៅអំស្ថា�ខែ�លអំំកុសុរិសៅសុរិកុណឌ គមី្ពីរីិទ្ធ�នុកុ��សៅកុើង�ំកុ�់នព្រះបស្ថាសុនថ៍ា «ទូ្ធលបងា� 
នឹង រិលឹកុ�ី អំស់ុ ទាំ�ង ការិ ថ្ងៃន ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  �បតិ្តិ ទូ្ធលបងា� នឹកុ សៅ�ើញ អំស់ុ ទាំ�ង ការិ អំស្ថាច រិយ ខែ�ល ព្រះទ្ធង ់ប្តាន សៅធីើ 
កាល �ី សៅ�ើម្ពី» (ទ្ធ�នុកុ��សៅកុើង ៧៧៖១១)។ 
 ការិខែ�លនឹកុចាំ�អំ��ីព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ និងការិខែ�លម្ពីនិសៅ�េចកិុចចការិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ះម្ពីនិសូុវិសុ�ខាន់
សុព្រះ�បស់ៅយើងសុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះសៅទ្ធ ខែម្ពីនសៅទ្ធ? ជាការិ�ិត្តិណាស់ុ កុិចចការិទាំ�ង�ីរិយាា ងសៅនះសុ�ខានស់ុព្រះ�បស់ៅយើង 
ជាបុគាល និងជា�ួកុជំ�នុ�ទាំ�ងមូ្ពីល។ 
 សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ សៅយើងនឹងព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពីើលសៅសុចកុាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិ�ស៏ុ�ខានស់ៅនះសៅ�កុំុងកុណឌ គមី្ពីរីិ
សៅចាំទ្ធិយកុថា។ សៅយើងនឹងប្តានសៅ�ើញអំ��ីម្ពីូលសៅហ៍តុ្តិខែ�លសៅយើងគួរិខែត្តិនឹកុចាំ�អំ��ីព្រះ�ះ និងម្ពីនិគួរិសៅ�េចអំ��ី
កុិចចការិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�កុំុងជីំវិតិ្តិរិបស់ុសៅយើង។ 

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ១០    ២៧ វិចិិិកា - ៣ ធំូ
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ការិនឹកុចាំ�អំ��ីឥនទធនូការិនឹកុចាំ�អំ��ីឥនទធនូ
  
 សៅត្តិើសៅយើងសៅ�ើញពាកុយ «នឹកុចាំ�» សៅ�កុំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិជាសៅលើកុ��បូងសៅ�សៅ�លណា? ចសៅម្ពីេើយគឺសៅ�កុំុង 
បទ្ធគម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៩។ ប�ទ ប�់ីទ្ធឹកុជំ�ននទូ់្ធទាំ�ង�ិ��សៅល្ងាកុរិចួម្ពីកុ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តាន�នបនទូលព្រះប្តាបស់ៅល្ងាកុ 
ណូសៅអំថា ព្រះទ្ធងន់ឹង�កុឥ់នទធនូរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅលើសៅម្ពី�។ ឥនទធនូគឺជា�ស័ុាុតាំងថ្ងៃនសៅសុចកុាីសុញ្ញាា ខែ�លព្រះ�ះប្តាន
តាំ�ងសៅ�ើងជាម្ពីយួនឹងសៅល្ងាកុណូសៅអំ។ ព្រះ�ះនឹងម្ពីនិប�ផ្លាេ ញខែផ្ទុន�ីម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិជាម្ពីយួនឹងទឹ្ធកុជំ�ននស់ៅទ្ធៀត្តិសៅ�ើយ។ 
 សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៩៖៨-១៧។ សៅត្តិើពាកុយថា «នឹកុចាំ�» ព្រះត្តិូវិប្តានសៅព្រះបើយាា ង�ូចសៅម្ពីាចសៅ� សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៩៖៨-១៧។ សៅត្តិើពាកុយថា «នឹកុចាំ�» ព្រះត្តិូវិប្តានសៅព្រះបើយាា ង�ូចសៅម្ពីាចសៅ�
កុំុង�ទាំ�ងសៅនះ?  សៅត្តិើនិយម្ពីនយ័សៅនះ�ចជំួយសៅ�យសៅយើងយល់អំ��ីម្ពីូលសៅហ៍តុ្តិខែ�លសៅយើងគួរិខែត្តិនឹកុចាំ�អំ��ីអំីីៗកុំុង�ទាំ�ងសៅនះ?  សៅត្តិើនិយម្ពីនយ័សៅនះ�ចជំួយសៅ�យសៅយើងយល់អំ��ីម្ពីូលសៅហ៍តុ្តិខែ�លសៅយើងគួរិខែត្តិនឹកុចាំ�អំ��ីអំីីៗ  
ខែ�លព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានសៅធីើសុព្រះ�បស់ៅយើងសៅ�យរិសៅបៀបណា? ខែ�លព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានសៅធីើសុព្រះ�បស់ៅយើងសៅ�យរិសៅបៀបណា? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ជាការិ�ិត្តិណាស់ុ ព្រះ�ះ�ុ�ប្តាចព់្រះត្តិូវិការិឥនទធនូ សៅ�ើម្ពីបសីៅ�យនឹកុចាំ�អំ��ីសៅសុចកុាីសុនា និងសៅសុចកុាីសុញ្ញាា  
រិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ះសៅទ្ធ។ បាុខែនា ព្រះ�ះចងទ់្ធ��កុទ់្ធ�នងតាំម្ពីភាស្ថាខែ�លម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុ�ចយល់ប្តាន។ �ូសៅចំះសៅហ៍ើយ 
ព្រះទ្ធងប់្តានព្រះបទាំនឥនទធនូ�ល់ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុ សៅ�ើម្ពីបសីៅ�យ�ួកុសៅគនឹកុចាំ�អំ��ីសៅសុចកុាីសុនារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ រាល់សៅ�ល 
ខែ�លរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងប់្តានសៅ�ើញឥនទធនូ �ួកុសៅគនឹងនឹកុចាំ�ថា ព្រះ�ះប្តានជំ�នុ�ជំ�រិះម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុសៅ�សៅលើខែផ្ទុន�ី
សៅនះ សៅ�យស្ថារិខែត្តិអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកុសៅគ។ សៅហ៍ើយម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុកុន៏ឹកុចាំ�ផ្ទុងខែ�រិថា ព្រះ�ះប្តានសុនាថា ម្ពីនិសៅ�យ 
ទ្ធឹកុជំ�ននលិ់ចខែផ្ទុន�ីសៅនះម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិសៅ�ើយ។ 
 �ូសៅចំះ បទ្ធគម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៩ ប្តានបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីច�ណុចសុ�ខាន៣់យាា ងកុំុងការិនឹកុចាំ�អំ��ី
ព្រះ�ះ។ សៅយើងព្រះត្តិូវិខែត្តិនឹកុចាំ�អំ��ី (១) សៅសុចកុាីសុនារិបស់ុព្រះ�ះ (២) ការិ�ស់ុសៅត្តិឿនរិបស់ុព្រះទ្ធង ់និង (៣) កុិចចការិ 
រិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅលើខែផ្ទុន�ីសៅនះ។ 
 ឥនទធនូសៅ�សៅលើសៅម្ពី�កុស៏ុ�ខានស់ុព្រះ�បស់ៅយើងសុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះខែ�រិ។ អំំកុវិទិ្ធាស្ថាស្ត្រសុាជាសៅព្រះចើនម្ពីនិទ្ធទ្ធួល
ស្ថាា ល់ទ្ធឹកុជំ�នន�់ធ៏�សៅនះសៅទ្ធ។ អំំកុវិទិ្ធាស្ថាស្ត្រសុាទាំ�ងសៅនះប្តាននិយាយថា ចាបធ់ម្ពីមជាតិ្តិបង្ហាា ញថា ទឹ្ធកុជំ�នន់
ទូ្ធទាំ�ង�ិ��សៅល្ងាកុម្ពីនិប្តានសៅកុើត្តិសៅ�ើងសៅ�ះសៅទ្ធ។ ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះចើនប្តាន�នជំ�សៅនឿ�ូចគំ្នាសៅ�សៅលើចាបធ់ម្ពីមជាតិ្តិ 
ម្ពីុនទឹ្ធកុជំ�នន�់ធ៏�ម្ពីកុ�ល់។ �ួកុសៅគប្តាននិយាយថា ចាបធ់ម្ពីមជាតិ្តិខាេ �ងជាងព្រះ�ះ។ �ូសៅចំះ �ួកុសៅគប្តានបសៅព្រះងៀន 
ថា ទ្ធឹកុជំ�ននទូ់្ធទាំ�ង�ិ��សៅល្ងាកុម្ពីនិ�ចសៅ�រិចួសៅ�ះសៅទ្ធ។ អំំកុព្រះសីុខែអំលេិន ជំីថ្ងៃវិ ាត្តិប៍្តានសុរិសៅសុរិអំ��ី�ួកុអំំកុព្រះប្តាជំញ 
�ីសុម្ពីយ័សៅ�ះ។ �ួកុម្ពីនុសុសទាំ�ងសៅនះប្តានព្រះបខែកុកុថា «ចាបធ់ម្ពីមជាតិ្តិម្ពីនិ�ចផ្លាេ ស់ុបាូរិប្តានសៅ�ើយ។ រិឯីព្រះ�ះ
ព្រះទ្ធងផ់្ទុាល់កុម៏្ពីនិ�ចផ្លាេ ស់ុបាូរិចាបទ់ាំ�ងសៅនះប្តានខែ�រិ»។ �កុព្រះសុង�់ ីPatriarchs and Prophets, page 97, 
adapted។ �ូសៅចំះ សុរិុបម្ពីកុ ម្ពីុនទឹ្ធកុជំ�នន ់ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុប្តាននិយាយថា ទ្ធឹកុជំ�ននម់្ពីនិ�ចសៅកុើត្តិសៅ�ើងប្តាន 
សៅ�ើយ សៅ�យ�ឹងសៅលើចាបធ់ម្ពីមជាតិ្តិ។ ប�ទ ប�់ីទ្ធឹកុជំ�នន ់ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុប្តាននិយាយថា ទ្ធឹកុជំ�ននម់្ពីនិប្តាន 
សៅកុើត្តិសៅ�ើងទាំល់ខែត្តិសៅស្ថាះ សៅ�យ�ឹងសៅលើចាបធ់ម្ពីមជាតិ្តិទាំ�ងសៅនះខែ�រិ។ 
 បាុខែនា ព្រះ�ះប្តាន�នបនទូលព្រះប្តាបស់ៅយើងអំ��ីទ្ធឹកុជំ�នន�់ធ៏�តាំម្ពីរិយ�ព្រះ�ះគមី្ពីរីិ។  ព្រះទ្ធងប់្តានព្រះបទាំនសៅសុចកុា ី
សុនា�ល់ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុថា ព្រះទ្ធងន់ឹងម្ពីនិប�ផ្លាេ ញខែផ្ទុន�ីសៅនះជាម្ពីយួនឹងទឹ្ធកុជំ�ននស់ៅទ្ធៀត្តិសៅ�ើយ។ ព្រះទ្ធងប់្តានចាំរិកិុ 
នូវិសៅសុចកុាីសុនាសៅនះតាំម្ពីរិយ��ណ៌ចព្រះម្ពីុះ�ព៏្រះសុស់ុស្ថាអ ត្តិសៅ�ពាសុសៅ�ញថ្ងៃផ្ទុទសៅម្ពី�។ សៅបើសៅយើងនឹកុចាំ�អំ��ីអំត្តិានយ័ 
ថ្ងៃនឥនទធនូ សៅ�ះសៅយើងនឹង�ឹងថា សៅយើង�ចសៅជំឿទុ្ធកុចិត្តិាសៅលើព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តាន។ សៅបើសៅយើង�ចសៅជំឿទុ្ធកុចិត្តិាសៅលើព្រះ�ះបនទូល 
រិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ព្រះត្តិងស់ៅសុចកុាីសុនាសៅនះប្តាន  សៅម្ពីាាចកុស៏ៅយើងម្ពីនិសៅជំឿទុ្ធកុចិត្តិាសៅលើសៅសុចកុាីសុនាទាំ�ងអំម្ពីាល�ា នសៅ� 
កុំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិផ្ទុងខែ�រិសៅ�?
 សៅលើកុសៅព្រះកាយ សៅបើសៅល្ងាកុអំំកុសៅ�ើញឥនទធនូ សូុម្ពីគិត្តិអំ��ីសៅសុចកុាីសុនារិបស់ុព្រះ�ះ។ សៅត្តិើសៅយើង�ចសៅរិៀន  សៅលើកុសៅព្រះកាយ សៅបើសៅល្ងាកុអំំកុសៅ�ើញឥនទធនូ សូុម្ពីគិត្តិអំ��ីសៅសុចកុាីសុនារិបស់ុព្រះ�ះ។ សៅត្តិើសៅយើង�ចសៅរិៀន 
សៅជំឿទុ្ធកុចិត្តិាសៅលើសៅសុចកុាីសុនាទាំ�ងអំស់ុរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�យរិសៅបៀបណា? សៅជំឿទុ្ធកុចិត្តិាសៅលើសៅសុចកុាីសុនាទាំ�ងអំស់ុរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�យរិសៅបៀបណា? 
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 សៅយើងប្តាន�នអំ��ីការិ�ស់ុសៅត្តិឿន��៏នអំ�ណាចប�ផុ្ទុត្តិខែ�លព្រះ�ះប្តានផ្ទុាល់សៅ�យរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់
សៅ�កុំុងបទ្ធគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៤។ ព្រះ�ះប្តាន�ស់ុសៅត្តិឿនរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងកុ់ុ�សៅ�យប�ពានសៅសុចកុាីសុញ្ញាា រិបស់ុ 
ព្រះទ្ធង។់ សៅបើម្ពីនិ�ូសៅចំាំះសៅទ្ធ �ួកុសៅគនឹងប្តាត្តិប់ងព់្រះ�ះ�រិខែ�លព្រះទ្ធងប់្តានព្រះបទាំន�ល់�ួកុសៅគកុំុង�ម្ពីជារាស្ត្រសុា�ិសៅសុសុ 
រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ �ូសៅចំះ �ួកុសៅគព្រះត្តិូវិខែត្តិសៅស្ថាម ះព្រះត្តិងច់�សៅពាះព្រះ�ះជានិចច។ សៅត្តិើអំីីខែ�ល�ចជំួយសៅ�យ�ួកុសៅគសៅ�សៅស្ថាម ះ-
ព្រះត្តិងជ់ានិចច? សៅ�ះគឺការិសៅគ្នារិ�តាំម្ពីព្រះ�ះ និងការិនឹកុចាំ�អំ��ីសៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់ខែ�លព្រះទ្ធងប់្តានបង្ហាា ញ�ល់�ួកុ 
សៅគកាល�ីម្ពីុនម្ពីកុ។ សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុប្តានព្រះប្តាបស់ៅ�យ�ួកុបណាា ជំននឹកុចាំ�ថា ព្រះ�ះប្តានរិ �សៅ�ះ�ួកុសៅគសៅចញ�ីព្រះសុុកុ 
សៅអំសីុុ�ទតាំម្ពីរិយ� «ព្រះ�ះហ៍សុា � ៏�ន ព្រះ�ះសៅចស្ថាា  និង សៅ�យ ព្រះ�ះពាហុ៍ សៅលើកុ សុ�សៅរិច សៅហ៍ើយ សៅ�យ ការិ គួរិ ខែសុញង 
ខាេ ច ជា ធ� �ូច ជា ព្រះគប ់ទាំ�ង ការិ ខែ�ល ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ព្រះទ្ធង ់ប្តាន សៅធីើ ជា ព្រះបសៅយាជំន ៍�ល់ ឯង សៅ� ព្រះសុុកុ 
សៅអំសីុុ�ទ ឲ្យយ ឯង សៅ�ើញ ផ្ទុង ឬ សៅទ្ធ» (សៅចាំទិ្ធយកុថា ៤៖៣៤)។ ជាការិ�ិត្តិណាស់ុ ព្រះ�ះប្តានសៅធីើការិអំស្ថាច រិយជាសៅព្រះចើន 
សុព្រះ�បរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះទ្ធងក់ុប៏្តានសៅធីើការិទាំ�ងសៅនះតាំម្ពីរិសៅបៀប��៏នអំ�ណាចប�ផុ្ទុត្តិ សៅ�ើម្ពីបជីំួយកុុ�សៅ�យ 
រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�េចអំីីព្រះគបយ់ាា ងខែ�លព្រះទ្ធងប់្តានសៅធីើសុព្រះ�ប�់ួកុសៅគសៅ�ះខែ�រិ។
 សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៤៖៣២-៣៩។ សៅត្តិើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានបង្ហាា បស់ៅ�យរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៤៖៣២-៣៩។ សៅត្តិើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានបង្ហាា បស់ៅ�យរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់
នឹកុចាំ�អំ��ីអំីី? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្តានជាការិខែ�ល�ួកុសៅគនឹកុចាំ�អំ��ីសៅរិឿងទាំ�ងសៅនះ�នស្ថារិ�សុ�ខានស់ៅម្ពីេាះ?នឹកុចាំ�អំ��ីអំីី? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្តានជាការិខែ�ល�ួកុសៅគនឹកុចាំ�អំ��ីសៅរិឿងទាំ�ងសៅនះ�នស្ថារិ�សុ�ខានស់ៅម្ពីេាះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅល្ងាកុម្ពីាសួៅសុប្តានសូុម្ពីសៅ�យ�ួកុបណាា ជំនព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពីើលអំត្តិីត្តិកាលសៅ�ើងវិញិ។ សៅត្តិើ�ួកុសៅគសៅ�ើញ 
ព្រះគ្នាណាម្ពីយួខែ�លព្រះ�ះប្តានសៅធីើនូវិអំីីខែ�លព្រះទ្ធងប់្តានសៅធីើច�សៅពាះ�ួកុសៅគ�ល់ស្ថាសុន�៍ថ្ងៃទ្ធខែ�រិឬសៅទ្ធ? គ្នាម នទាំល់ 
ខែត្តិសៅស្ថាះ។ សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុចងស់ៅ�យ�ួកុបណាា ជំនសៅរិៀនអំ��ីព្រះបវិត្តិាិស្ថាស្ត្រសុា សៅ�ើម្ពីបសីៅ�យប្តានសៅ�ើញអំ��ីទ្ធ�ហ៍�ខែ�ល 
ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានសៅធីើសុព្រះ�ប�់ួកុសៅគ។ សៅ�លសៅ�ះ �ួកុសៅគនឹង�ន�រិម្ពីមណ៍�ឹងគុណ រិចួខែ�េងអំ�ណរិគុណច�សៅពាះ 
សុកុម្ពីមភា��អ៏ំស្ថាច រិយរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�កុំុងជីំវិតិ្តិរិបស់ុ�ួកុសៅគ។ 
 សៅត្តិើសុកុម្ពីមភា��ស៏ុ�ខានប់�ផុ្ទុត្តិម្ពីយួខែ�លព្រះ�ះប្តានសៅធីើសុព្រះ�បរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងគ់ឺជាអំីី? គឺថា ព្រះ�ះ
ប្តានរិ �សៅ�ះ�ួកុសៅគសៅចញ�ីព្រះសុុកុសៅអំសីុុ�ទ។ សៅហ៍ើយអំីីខែ�លគួរិភាញ កុស់ៅផ្ទុអើលជាងសៅនះសៅ�សៅទ្ធៀត្តិសៅ�ះគឺថា ព្រះ�ះប្តាន
�នបនទូលជាម្ពីយួនឹង�ួកុសៅគសៅ�ឯ�ំ�សីុុណាយ។ សៅ�ទ្ធីសៅ�ះ សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុប្តាន�នព្រះបស្ថាសុនថ៍ា «ព្រះទ្ធង ់ ប្តាន
ឲ្យយ សៅ�ើញ សៅ�េើង � ៏ធ� រិបស់ុ ព្រះទ្ធង ់ឯង កុ ៏ប្តាន ឮ ព្រះ�ះបនទូល ព្រះទ្ធង ់សៅចញ �ី កុណាា ល សៅ�េើង សៅ�ះ ម្ពីកុ» (សៅចាំទ្ធិយកុថា ៤៖
៣៦)។
 សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៤៖៤០។ សៅត្តិើសៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុចងស់ៅ�យ�ួកុបណាា ជំនយល់យាា ង�ូចសូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៤៖៤០។ សៅត្តិើសៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុចងស់ៅ�យ�ួកុបណាា ជំនយល់យាា ង�ូច  
សៅម្ពីាច សៅ�កុំុង�សៅនះទាំកុទ់្ធងនឹងអំីីព្រះគបយ់ាា ងខែ�លព្រះ�ះប្តានសៅធីើសុព្រះ�ប�់ួកុសៅគសៅ�ះ?សៅម្ពីាច សៅ�កុំុង�សៅនះទាំកុទ់្ធងនឹងអំីីព្រះគបយ់ាា ងខែ�លព្រះ�ះប្តានសៅធីើសុព្រះ�ប�់ួកុសៅគសៅ�ះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះប្តានរិ �សៅ�ះរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅចញ�ីព្រះសុុកុសៅអំសីុុ�ទ។ ឥ�ូវិសៅនះ �ួកុសៅគសៅហ៍ៀបនឹងចូលសៅ�កុំុង
ទ្ធឹកុ�ីសុនាសៅហ៍ើយ។ ព្រះ�ះប្តានរិកុាខែផ្ទុំកុថ្ងៃនសៅសុចកុាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ �ូសៅចំះ �ួកុសៅគព្រះត្តិូវិខែត្តិអំនុវិត្តិាខែផ្ទុំកុរិបស់ុ 
�ួកុសៅគ។ សៅត្តិើខែផ្ទុំកុរិបស់ុ�ួកុសៅគគឺជាអំីី? �ួកុសៅគព្រះត្តិូវិខែត្តិសៅគ្នារិ�តាំម្ពីព្រះ�ះ។
 សៅត្តិើសៅសុចកុាីសុញ្ញាា សៅនះបង្ហាា ញអំ��ីសៅសុចកុាីសុញ្ញាា �មីខែ�លព្រះ�ះប្តានសៅធីើតាំ�ងជាម្ពីយួនឹងសៅយើងសៅ�កុំុង
គម្ពីីរីិសុញ្ញាា �មីយាា ង�ូចសៅម្ពីាច? សៅត្តិើព្រះ�ះសៅយសូូុវិប្តានសៅធីើអំីីសុព្រះ�បស់ៅយើង? សៅត្តិើសៅយើងគួរិខែត្តិថីាយអំីីសៅ�ឯព្រះទ្ធងវ់ិញិ? 
(សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិវិវិិរិណ� ១៤៖១២)។  
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ចូរិព្រះបយត័្តិំ . . . កុុ�សៅ�យសៅ�េចសៅ�ើយចូរិព្រះបយត័្តិំ . . . កុុ�សៅ�យសៅ�េចសៅ�ើយ

 សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៤៖៩, ២៣។ សៅត្តិើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានបង្ហាា បស់ៅ�យរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង់ សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៤៖៩, ២៣។ សៅត្តិើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានបង្ហាា បស់ៅ�យរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង់
សៅធីើអំីីសៅ�កុំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្តានជាការិ�ស់ុសៅត្តិឿនសៅនះសុ�ខានស់ៅម្ពីេាះ សុព្រះ�បរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង?់សៅធីើអំីីសៅ�កុំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្តានជាការិ�ស់ុសៅត្តិឿនសៅនះសុ�ខានស់ៅម្ពីេាះ សុព្រះ�បរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង?់
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 កុិរិយិាស័ុ�ទ២ឃ្លាេ ខែ�លសៅធីើសៅ�យសៅយើងចាំប�់រិម្ពីមណ៍ភាេ ម្ពីសៅ�កុំុង�ទាំ�ង២សៅនះ កុិរិយិាស័ុ�ទសៅ�ះ 
គឺ៖ «ចូរិព្រះបយត័្តិំ» និង «កុុ�សៅ�យសៅ�េចសៅ�ើយ»។ សៅត្តិើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុកុ��ុងខែត្តិ�នបនទូលអំ��ីអំីីសៅ�កានរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុ 
ព្រះទ្ធងស់ៅ�ព្រះត្តិងស់ៅនះ? «កុុ�សៅ�យសៅ�េចនូវិអីីំខែ�ល�ញុ �ប្តានសៅធីើសុព្រះ�បអ់ំំកុសៅ�ើយ។ កុកុ៏ុ�សៅ�យសៅ�េចសៅសុចកុាីសុញ្ញាា
ខែ�ល�ញុ �ប្តានតាំ�ងជាម្ពីយួនឹងអំំកុខែ�រិ»។
 កុិរិយិាស័ុ�ទ «ចូរិព្រះបយត័្តិំ» សៅចញម្ពីកុ�ីពាកុយ «សុា�ា  (smr)» ជាភាស្ថាសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ។ (សៅយើងកុ�៏ច 
សៅ�ើញពាកុយ «សុា�ា » សៅព្រះបើសៅ�កុំុង�គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៤៖៩ ខែ�ល�ននយ័ថា «ព្រះត្តិូវិ ឲ្យយ ឯង រាល់ គំ្នា ព្រះបយត័្តិ ំ
�េួន»។ «សុា�ា » ព្រះតូ្តិវិប្តានសៅព្រះបើសៅ�កុំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុទាំ�ងម្ពីូល។ ពាកុយសៅនះ�ននយ័ថា «រិកុា» «ចាំ�យាម្ពី» 
«ព្រះបយត័្តិំ» ឬ «ការិពារិ»។ សៅត្តិើពាកុយ «សុា�ា » ព្រះត្តិូវិប្តានសុរិសៅសុជាភាស្ថាសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិសៅ�កុំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិជាសៅលើកុ 
��បូងសៅ�សៅ�លណា? គឺម្ពីុនអំ�សៅ�ើប្តាបប្តានសៅកុើត្តិសៅ�ើង។ ព្រះ�ះប្តាន�នបនទូលព្រះប្តាបស់ៅ�យសៅល្ងាកុអំ�័ម្ពី «ខែ�រិកុា» 
សួុនចារិសៅអំខែ�នខែ�លព្រះទ្ធងប់្តានព្រះបទាំន�ល់គ្នាត្តិ ់(សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖១៥)។
 កុំុងបទ្ធគម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកុថា ៤ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តាន�នបនទូលសៅ�កានរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងព់្រះគបគំ់្នាសៅ�យ 
ព្រះបយត័្តិំកុុ�សៅ�យសៅ�េច។ ព្រះ�ះ�ុ�ប្តាន�ស់ុសៅត្តិឿនរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងអ់ំ��ីការិប្តាត្តិប់ងក់ារិចងចាំ�រិបស់ុសៅគសៅ�ះសៅទ្ធ។ 
ព្រះ�ះម្ពីនិចងស់ៅ�យរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�េចសៅសុចកុាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ើយ។ �ួកុសៅគម្ពីនិព្រះត្តិូវិ�ិិលជា�ចខ់ាត្តិ។ 
�ួកុសៅគព្រះត្តិូវិខែត្តិនឹកុចាំ�ថា �ួកុសៅគជាអំំកុណា។ �ួកុសៅគកុព៏្រះត្តិូវិខែត្តិនឹកុចាំ�អំ��ីរិសៅបៀបខែ�លព្រះ�ះចងស់ៅ�យ�ួកុសៅគរិស់ុ 
សៅ� សៅ�ម្ពីុ�ជំនជាតិ្តិសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ម្ពីនុសុសចខែម្ពីេកុ និងអំំកុព្រះសុុកុសៅព្រះ��ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀត្តិផ្ទុងខែ�រិ។
  សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៤៖៩ ម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិ (សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៦៖៧ និងសៅចាំទិ្ធយកុថា សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៤៖៩ ម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិ (សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៦៖៧ និងសៅចាំទិ្ធយកុថា 
១១៖១៩ ផ្ទុងខែ�រិ)។ សូុម្ពីព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពីើលខែផ្ទុំកុចុងសៅព្រះកាយបងអស់ុ។ សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុប្តាន�នព្រះបស្ថាសុនស៍ៅ�កាន ់១១៖១៩ ផ្ទុងខែ�រិ)។ សូុម្ពីព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពីើលខែផ្ទុំកុចុងសៅព្រះកាយបងអស់ុ។ សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុប្តាន�នព្រះបស្ថាសុនស៍ៅ�កាន ់
�ួកុបណាា ជំនអំ��ីការិបសៅព្រះងៀន�ល់កូុនសៅ�រិបស់ុ�ួកុសៅគទាំកុទ់្ធងនឹងអំីីព្រះគបយ់ាា ងខែ�លព្រះ�ះប្តានសៅធីើកាល�ីម្ពីុន�ួកុបណាា ជំនអំ��ីការិបសៅព្រះងៀន�ល់កូុនសៅ�រិបស់ុ�ួកុសៅគទាំកុទ់្ធងនឹងអំីីព្រះគបយ់ាា ងខែ�លព្រះ�ះប្តានសៅធីើកាល�ីម្ពីុន  
សុព្រះ�ប�់ួកុសៅគ។ សៅត្តិើការិសៅធីើខែបបសៅនះនឹងជំួយកុុ�សៅ�យ�ួកុសៅគសៅ�េចសៅ�យរិសៅបៀបណា? សុព្រះ�ប�់ួកុសៅគ។ សៅត្តិើការិសៅធីើខែបបសៅនះនឹងជំួយកុុ�សៅ�យ�ួកុសៅគសៅ�េចសៅ�យរិសៅបៀបណា? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ជាការិ�ិត្តិណាស់ុ កូុនសៅ�ជំ��នស់ៅព្រះកាយថ្ងៃនស្ថាសុនអ៍ំុីព្រះស្ថាខែអំលព្រះត្តិូវិ�ឹងអំ��ីអំីីព្រះគបយ់ាា ងខែ�លព្រះ�ះ 
ប្តានសៅធីើសុព្រះ�បរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងក់ាល�ីម្ពីុនម្ពីកុ។ ទ្ធនទឹម្ពីគំ្នាសៅនះ អំំកុខែ�លនិយាយសៅរិឿងម្ពីាងសៅហ៍ើយម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិ 
កុប៏្តានទ្ធទ្ធួល�រិផ្ទុងខែ�រិ។ បទ្ធ�ិសៅស្ថាធនស៍ៅនះ�ចជំួយសៅ�យ�ួកុសៅគនឹកុចាំ�ព្រះគបទ់ាំ�ងការិអំស្ថាច រិយខែ�លព្រះ�ះប្តាន 
សៅធីើសុព្រះ�ប�់ួកុសៅគជានិចច។
 សៅត្តិើសៅល្ងាកុអំំកុធ្លាេ បន់ិយាយសៅរិឿងព្រះប្តាបអំ់ំកុ�ថ្ងៃទ្ធអំ��ីការិអំស្ថាច រិយទាំ�ងអំស់ុខែ�លព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានសៅធីើ សៅត្តិើសៅល្ងាកុអំំកុធ្លាេ បន់ិយាយសៅរិឿងព្រះប្តាបអំ់ំកុ�ថ្ងៃទ្ធអំ��ីការិអំស្ថាច រិយទាំ�ងអំស់ុខែ�លព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានសៅធីើ
សុព្រះ�បស់ៅល្ងាកុអំំកុខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅបើធ្លាេ ប ់សៅត្តិើបទ្ធ�ិសៅស្ថាធនស៍ៅ�ះប្តានជំួយ�ល់�ួកុសៅគយាា ង�ូចសៅម្ពីាចសៅ�? សៅត្តិើការិ សុព្រះ�បស់ៅល្ងាកុអំំកុខែ�រិឬសៅទ្ធ? សៅបើធ្លាេ ប ់សៅត្តិើបទ្ធ�ិសៅស្ថាធនស៍ៅ�ះប្តានជំួយ�ល់�ួកុសៅគយាា ង�ូចសៅម្ពីាចសៅ�? សៅត្តិើការិ 
និយាយសៅរិឿងរិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុជួំយកុុ�សៅ�យសៅល្ងាកុអំំកុសៅ�េចអំ��ីរិសៅបៀបខែ�លព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តាន�ឹកុ��សៅល្ងាកុអំំកុនិយាយសៅរិឿងរិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុជួំយកុុ�សៅ�យសៅល្ងាកុអំំកុសៅ�េចអំ��ីរិសៅបៀបខែ�លព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តាន�ឹកុ��សៅល្ងាកុអំំកុ  
កាល�ីម្ពីុនសៅ�យរិសៅបៀបណា? កាល�ីម្ពីុនសៅ�យរិសៅបៀបណា? 
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អំំកុនឹងប្តានខែ�អត្តិសៅ�សៅ�លខែ�លបរិសិៅភាគសៅហ៍ើយអំំកុនឹងប្តានខែ�អត្តិសៅ�សៅ�លខែ�លបរិសិៅភាគសៅហ៍ើយ

  សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៨៖៧-១៨។ សៅត្តិើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តាន�ស់ុសៅត្តិឿនរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងអ់ំ��ីសូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៨៖៧-១៨។ សៅត្តិើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តាន�ស់ុសៅត្តិឿនរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងអ់ំ��ី  
អំីីសៅ�កុំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្តានជាការិ�ស់ុសៅត្តិឿនសៅនះសុ�ខានស់ៅម្ពីេាះ សុព្រះ�បស់ៅយើងសុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះខែ�រិ?អំីីសៅ�កុំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្តានជាការិ�ស់ុសៅត្តិឿនសៅនះសុ�ខានស់ៅម្ពីេាះ សុព្រះ�បស់ៅយើងសុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះខែ�រិ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សូុម្ពីព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពីើលព្រះ�ះ�រិទាំ�ងអំស់ុខែ�ល�ួកុបណាា ជំននឹងទ្ធទ្ធួលប្តាន ព្រះបសិុនសៅបើ�ួកុសៅគសៅគ្នារិ� 
តាំម្ពីព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះនឹងព្រះបទាំនទឹ្ធកុ�ី�ព៏្រះសុស់ុស្ថាអ ត្តិ និងសុម្ពីបូរិខែបបសៅ�យប្តាន�នបនទូលយាា ង�ូសៅចំះថា «ឯង
នឹង បរិសិៅភាគ ��រិ ម្ពីនិ ខែម្ពីន សៅ�យ រិតិ្តិត្តិបតិ្តិ សៅទ្ធ ឯង នឹង ម្ពីនិ �ីះខាត្តិ អំីី សៅ� ព្រះសុុកុ សៅ�ះ សៅ�ើយ» (សៅចាំទិ្ធយកុថា 
៨៖៩)។ ព្រះ�ះកុន៏ឹងព្រះបទាំន�រិ�ល់រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅព្រះចើនជាងសៅនះផ្ទុងខែ�រិ។ ព្រះ�ះនឹងព្រះបទាំនហ៍ីូងសុត្តិី �សុ 
ព្រះប្តាកុ ់និងផ្ទុទះ�ព៏្រះសុស់ុស្ថាអ ត្តិ�ល់រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុកុន៏ឹងព្រះបទាំនរិបស់ុលអៗព្រះគបយ់ាា ង�ល់ជំន
ជាត្តិិអំុីព្រះស្ថាខែអំល សៅ�កុំុងម្ពីយួជំីវិតិ្តិរិបស់ុ�ួកុសៅគយាា ងសុម្ពីបូរិខែបបផ្ទុងខែ�រិ។ 
 បាុខែនា សៅត្តិើនឹង�នអំីីសៅកុើត្តិសៅ�ើងប�ទ ប?់ រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះនឹង�នសៅព្រះគ្នាះថំាកុជ់ាម្ពីនិខាន។ អំស់ុអំំកុណា 
ខែ�ល�នប្តានសៅ�កុំុងជីំវិតិ្តិសៅនះនឹងព្រះបឈម្ពីម្ពីុ�នឹងសៅព្រះគ្នាះថំាកុស់ៅនះ។ ជំនជាតិ្តិអំុីព្រះស្ថាខែអំលនឹង�ន�និ�យ័ 
ថ្ងៃនការិសៅ�េចថា  ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុគឺជាសៅហ៍តុ្តិផ្ទុលខែ�ល��សៅ�យ�ួកុសៅគ�ន «ឥទ្ធធិឫទ្ធធិ ឲ្យយ ប្តាន ព្រះទ្ធ�យ សុម្ពីបត្តិាិ សៅ�ើម្ពីបី
នឹង បញិ្ញាកុ ់សៅសុចកុាី សុញ្ញាា  ខែ�ល ព្រះទ្ធង ់ប្តាន សុប� នឹង �ួកុ អំយយសៅកា ឯង» (សៅចាំទិ្ធយកុថា ៨៖១៨)។ 
 ព្រះបខែហ៍លជាការិសៅ�េចរិបស់ុ�ួកុសៅគម្ពីនិសៅកុើត្តិ�នភាេ ម្ពីៗសៅ�ះសៅទ្ធ។ បាុខែនា សៅព្រះចើនឆំ្នាំ�សៅ�ម្ពីុ�សៅទ្ធៀត្តិ �ួកុ 
សៅគនឹងសៅ�េចអំតី្តិត្តិកាលរិបស់ុ�ួកុសៅគជាម្ពីនិខាន។ �ួកុសៅគនឹង�នព្រះគបទ់ាំ�ងរិបស់ុកុ�ស្ថានាចិត្តិាសៅ�កុំុងជីំវិតិ្តិខែ�ល 
�ួកុសៅគព្រះត្តិូវិការិ។ សៅ�េា ះសៅហ៍ើយ �ួកុសៅគនឹងសៅ�េចអំ��ីរិសៅបៀបព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តាន�ឹកុ���ួកុសៅគ «សៅចញ �ី �ំ� សៅ�ខែរិប សៅ�ើរិ  
កាត្តិ ់អំស់ុ ទាំ�ង ទី្ធ រិសៅ�ស្ថាា ន សុ�សៅបើម្ពី គួរិ ខែសុញងខាេ ច» ជាម្ពីនិខាន។ សៅហ៍ើយ�ួកុសៅគនឹងគិត្តិថា �ួកុសៅគទ្ធទ្ធួលប្តាន 
សៅជាគជំយ័ សៅ�យស្ថារិខែត្តិព្រះប្តាជាញ  និងសៅទ្ធ�យសៅកាសុលយរិបស់ុ�ួកុសៅគជាម្ពីនិខាន។
 ព្រះ�ះប្តាន�ស់ុសៅត្តិឿន�ួកុសៅគកុុ�សៅ�យសៅរិឿងខែបបសៅនះសៅកុើត្តិ�នសៅ�ើង។ បាុខែនា សៅយើងប្តានសៅ�ើញសៅ�កុំុង 
ព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�សៅ�លសៅព្រះកាយៗម្ពីកុសៅទ្ធៀត្តិគឺថា �ួកុសៅគប្តានសៅធីើសៅរិឿងខែ�លព្រះ�ះប្តាន�ម្ពី�ួកុសៅគម្ពីនិសៅ�យសៅធីើ។ 
 �ូសៅចំះ សៅ�កុំុងអំ��ុងសៅ�លខែ�ល�ួកុសៅគទ្ធទ្ធួលប្តានសៅជាគជំយ័ សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុប្តាន�ស់ុសៅត្តិឿន�ួកុសៅគ 
សៅ�យនឹកុចាំ�ថា ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុគឺជាសៅហ៍តុ្តិផ្ទុលខែត្តិម្ពីយួគត្តិថ់្ងៃនភា�សៅជាគជំយ័រិបស់ុ�ួកុសៅគ។ សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុប្តាន
�ស់ុសៅត្តិឿន�ួកុសៅគកុុ�សៅ�យចាំញ់បសៅញិ្ញាត្តិតាំម្ពីរិយ�ព្រះ�ះ�រិខាងឯសុ�ា រិ�ខែ�លព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំន�ល់�ួកុសៅគ
សៅ�ះសៅ�ើយ។ រាបរ់ិយឆំ្នាំ�សៅព្រះកាយម្ពីកុ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិនឹងផ្ទុាល់នូវិការិ�ស់ុសៅត្តិឿនអំ��ីព្រះទ្ធ�យសុម្ពីបត្តិាិ�ខែ�លសៅនះ�ូចជា 
សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុ�ូសៅចំាំះខែ�រិ។ សៅយើង�ចសៅ�ើញនូវិការិ�ស់ុសៅត្តិឿនសៅនះសៅ�កុំុងសៅរិឿងសៅព្រះបៀបសៅធៀបខែ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវិ 
ប្តាននិទាំនអំ��ីបុរិសុ��ព្រះគ្នាប�ូ់ជំ�ំកុ។់ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិប្តាន�ស់ុសៅត្តិឿន�ួកុសៅយើងកុុ�សៅ�យចាំញ់បសៅញិ្ញាត្តិតាំម្ពីរិយ� 
«ចិត្តិា សៅល្ងា� លន ់ចង ់ប្តាន ព្រះទ្ធ�យ សុម្ពីបត្តិាិ» សៅ�ះសៅ�ើយ (�ា កុុសុ ៤៖១៩)។
  ព្រះបខែហ៍លជាគំ្នាសៅយើងម្ពីយួច�នួន�នព្រះប្តាកុ ់និងរិបស់ុលអៗជាសៅព្រះចើនសៅ�កុំុងជីំវិតិ្តិសៅនះ។ ម្ពីនិថា សៅយើង ព្រះបខែហ៍លជាគំ្នាសៅយើងម្ពីយួច�នួន�នព្រះប្តាកុ ់និងរិបស់ុលអៗជាសៅព្រះចើនសៅ�កុំុងជីំវិតិ្តិសៅនះ។ ម្ពីនិថា សៅយើង 
�នអំីីសៅព្រះចើនបាុនណាសៅ�ះសៅទ្ធ សៅយើងព្រះត្តិូវិចងចាំ�ថា៖ សៅយើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នានឹងស្ថាេ បស់ៅ�ថ្ងៃ�ាណាម្ពីយួជាម្ពីនិខាន �នអំីីសៅព្រះចើនបាុនណាសៅ�ះសៅទ្ធ សៅយើងព្រះត្តិូវិចងចាំ�ថា៖ សៅយើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នានឹងស្ថាេ បស់ៅ�ថ្ងៃ�ាណាម្ពីយួជាម្ពីនិខាន 
លុះព្រះតាំខែត្តិព្រះ�ះសៅយសូូុវិប្តានយាងព្រះត្តិ�បម់្ពីកុវិញិម្ពីុនថ្ងៃ�ាសៅ�ះម្ពីកុ�ល់។ សៅត្តិើសៅសុចកុាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានព្រះប្តាប់លុះព្រះតាំខែត្តិព្រះ�ះសៅយសូូុវិប្តានយាងព្រះត្តិ�បម់្ពីកុវិញិម្ពីុនថ្ងៃ�ាសៅ�ះម្ពីកុ�ល់។ សៅត្តិើសៅសុចកុាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានព្រះប្តាប ់ 
សៅយើងអំីី�េះ អំ��ីសៅព្រះគ្នាះថំាកុខ់ែ�លបណាា លម្ពីកុ�ីព្រះទ្ធ�យសុម្ពីបត្តិាិសៅ�ះ? សៅត្តិើព្រះទ្ធ�យសុម្ពីបត្តិាិ�ចសៅធីើសៅ�យសៅយើងសៅ�េចសៅយើងអំីី�េះ អំ��ីសៅព្រះគ្នាះថំាកុខ់ែ�លបណាា លម្ពីកុ�ីព្រះទ្ធ�យសុម្ពីបត្តិាិសៅ�ះ? សៅត្តិើព្រះទ្ធ�យសុម្ពីបត្តិាិ�ចសៅធីើសៅ�យសៅយើងសៅ�េច  
សៅសុចកុាីព្រះត្តិូវិការិរិបស់ុសៅយើងសៅ�សៅលើព្រះ�ះអំងាខែ�ល�ចជួំយសុសៅស្ត្រង្ហាា ះសៅយើងសៅចញ�ីសៅសុចកុាីស្ថាេ បប់្តានសៅ�យរិសៅបៀប សៅសុចកុាីព្រះត្តិូវិការិរិបស់ុសៅយើងសៅ�សៅលើព្រះ�ះអំងាខែ�ល�ចជួំយសុសៅស្ត្រង្ហាា ះសៅយើងសៅចញ�ីសៅសុចកុាីស្ថាេ បប់្តានសៅ�យរិសៅបៀប 
ណា?ណា?
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ចូរិនឹកុចាំ�ថា អំំកុកុជ៏ាទាំសុកុរិខែ�រិចូរិនឹកុចាំ�ថា អំំកុកុជ៏ាទាំសុកុរិខែ�រិ

  សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៥៖១៥; សៅចាំទ្ធិយកុថា ៦៖១២; សៅចាំទ្ធិយកុថា ១៥៖១៥; សៅចាំទ្ធិយកុថាសូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៥៖១៥; សៅចាំទ្ធិយកុថា ៦៖១២; សៅចាំទ្ធិយកុថា ១៥៖១៥; សៅចាំទ្ធិយកុថា  
១៦៖៣, ១២ និងសៅចាំទិ្ធយកុថា ២៤៖១៨, ២២។ សៅត្តិើអំីីខែ�លព្រះ�ះអំ�ច ស់ុម្ពីនិចងស់ៅ�យរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�េច ១៦៖៣, ១២ និងសៅចាំទិ្ធយកុថា ២៤៖១៨, ២២។ សៅត្តិើអំីីខែ�លព្រះ�ះអំ�ច ស់ុម្ពីនិចងស់ៅ�យរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�េច 
សៅ�ះ? សៅ�ះ? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 តាំម្ពីរិយ�គម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុទាំ�ងម្ពីូល ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុចងស់ៅ�យរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងន់ឹកុចាំ�ថា ព្រះទ្ធងប់្តាន
រិ �សៅ�ះ�ួកុសៅគសៅចញ�ីព្រះសុុកុសៅអំសីុុ�ទម្ពីកុ។ រិហូ៍ត្តិម្ពីកុ�ល់សុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ ជំនជាតិ្តិយូ�ជាសៅព្រះចើន�កុប់្តានព្រះប្តារិ�ធ 
�ិធីសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះ ខែ�លសៅគសៅ�យសៅ�ម ះថា បុណយរិ �លង។ �ូចខែ�លសៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុប្តានបង្ហាា ប�់ួកុបណាា ជំនយាា ង 
�ូសៅចំះថា «កាល ណា អំំកុ រាល់ គំ្នា ប្តាន ចូលសៅ� កុំុង ព្រះសុុកុ ខែ�ល ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  នឹង ព្រះបទាំន ម្ពីកុ តាំម្ពី សៅសុចកុាី សុនា 
ព្រះទ្ធង ់សៅ�ះ ព្រះត្តិូវិ កាន ់តាំម្ពី រិសៅបៀប សៅនះ កុុ� ខាន សៅបើ កាល ណា កូុន សៅ� អំំកុ រាល់ គំ្នា សួុរិ ថា សៅត្តិើ រិសៅបៀប សៅនះ �ន នយ័ �ូច 
សៅម្ពីាច សៅ�ះ ព្រះត្តិូវិ សៅ�េើយ ថា សៅនះ គឺ ជា យញ្ញាបូជា ថ្ងៃន បុណយ រិ �លង ថីាយ �ល់ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា  ខែ�ល ព្រះទ្ធង ់យាង រិ �លង ផ្ទុទះ 
�ួកុ កូុន សៅ� អំុីព្រះស្ថាខែអំល សៅ� ព្រះសុុកុ សៅអំសីុុ�ទ កុំុង កាល ខែ�ល ព្រះទ្ធង ់ប្តាន វ៉ាយ �ួកុ ស្ថាសុន ៍សៅអំសីុុ�ទ សៅហ៍ើយ ប្តាន សៅព្រះប្តាសុ  
ឲ្យយ �ួកុ ផ្ទុទះ សៅយើង រាល់ គំ្នា រិចួ» (និកុខម្ពីន� ១២៖២៥-២៧)។
 សុ�ីថ្ងៃ�ាសៅនះ បុណយរិ �លងបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីរិសៅបៀបខែ�លសៅយើងព្រះត្តិូវិប្តានសុសៅស្ត្រង្ហាា ះ។ សៅល្ងាកុបាុលប្តាន 
បកុព្រះស្ថាយយាា ង�ូសៅចំះថា «ចូរិ សុ��ត្តិ ��ខែបរិ ចាំស់ុ សៅចញ សៅ�ើម្ពីប ីឲ្យយ អំំកុ រាល់ គំ្នា ប្តាន ព្រះត្តិ�ប ់ជា �ុ� សៅម្ពីៅ �មី វិញិ �បតិ្តិ 
អំំកុ រាល់ គំ្នា ប្តាន ឥត្តិ ��ខែប សៅហ៍ើយ សៅព្រះពាះ ព្រះ�ះព្រះគីសុទ � ៏ជា យញ្ញាបូជា ថ្ងៃន បុណយ រិ �លង សៅ�ះ ប្តាន ព្រះត្តិូវិ ថីាយ ជំ�នួសុ សៅយើង 
រាល់ គំ្នា សៅហ៍ើយ» (កូុរិនិ�ូសុទី្ធ១ ៥៖៧)។ 
  សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅអំសៅ�សូុរិ ២៖៨៖១៣។ សៅត្តិើសៅល្ងាកុបាុលប្តានព្រះប្តាបព់្រះគីស្ថាទ នខែ�លម្ពីនិខែម្ពីនជាស្ថាសុន ៍សូុម្ពី�ន�គម្ពីីរីិសៅអំសៅ�សូុរិ ២៖៨៖១៣។ សៅត្តិើសៅល្ងាកុបាុលប្តានព្រះប្តាបព់្រះគីស្ថាទ នខែ�លម្ពីនិខែម្ពីនជាស្ថាសុន ៍
យូ�សៅ�យនឹកុចាំ�អំ��ីអំីីសៅ�កុំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅត្តិើ�ទាំ�ងសៅនះប ង្ហាា ញសៅយើងយាា ង�ូចសៅម្ពីាច អំ��ីសៅរិឿង�ខែ�លខែ�លយូ�សៅ�យនឹកុចាំ�អំ��ីអំីីសៅ�កុំុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅត្តិើ�ទាំ�ងសៅនះប ង្ហាា ញសៅយើងយាា ង�ូចសៅម្ពីាច អំ��ីសៅរិឿង�ខែ�លខែ�ល  
សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុចងស់ៅ�យជំនជាតិ្តិសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិនឹកុចាំ�តាំម្ពីរិយ�កុណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកុថាសៅ�ះ?សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុចងស់ៅ�យជំនជាតិ្តិសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិនឹកុចាំ�តាំម្ពីរិយ�កុណឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកុថាសៅ�ះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅល្ងាកុបាុលចងស់ៅ�យ�ួកុជំ�នុ�សៅអំសៅ�សូុរិនឹកុចាំ�ថា ព្រះ�ះប្តានសុសៅស្ត្រង្ហាា ះ�ួកុសៅគសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប។ ព្រះ�ះ 
ប្តានអំត្តិឱ់នសៅទាំសុសៅ�យ�ួកុជំ�នុ�សៅអំសៅ�សូុរិ សៅហ៍ើយប្តានបង្ហាា ញ�ួកុសៅគអំ��ីព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ឥ�ូវិសៅនះ 
ព្រះគីស្ថាទ នទាំ�ងសៅនះប្តានទ្ធទ្ធួលព្រះ�ះ�រិ�ហូ៏៍រិសៅហ៍ៀរិ។ បាុខែនា សៅល្ងាកុបាុលប្តានព្រះប្តាប�់ួកុជំ�នុ�សៅអំសៅ�សូុរិថា �ួកុសៅគគ្នាម ន 
អំីីខែ�លព្រះត្តិូវិអំតួ្តិសៅ�ះសៅទ្ធ។ ទ្ធសៅងីើលអរិបស់ុ�ួកុសៅគម្ពីនិ�ចសៅធីើសៅ�យ�ួកុសៅគផ្លាា បព់្រះ�ះទ្ធយ័ព្រះ�ះប្តានសៅ�ើយ។ ការិ
សុ�ីព្រះ�ះទ្ធយ័សៅនះគឺជាអំ�សៅណាយសៅ�វិញិសៅទ្ធ។
  ម្ពីនិថា សៅយើងជាអំំកុណាកុស៏ៅ�យ សៅយើងព្រះត្តិូវិខែត្តិនឹកុចាំ�អំ��ីអំីីខែ�ល ព្រះ�ះប្តានសៅធីើសុព្រះ�បស់ៅយើងតាំម្ពី 
រិយ�ព្រះ�ះសៅយសូូុវិជានិចច។ ពាកុយសៅ�ចនទ៍ាំ�ងសៅនះ�ចជំួយសៅ�យសៅយើង «ច�ណាយសៅ�លគិត្តិម្ពីយួសៅ�ា ងជាសៅរិៀង 
រាល់ថ្ងៃ�ាអំ��ីព្រះ�ះជំនមរិបស់ុព្រះទ្ធង។់  សៅលើសុ�ីសៅនះសៅ�សៅទ្ធៀ់ត្តិ សូុម្ពីគិត្តិអំ��ីព្រះគ្នាចុងសៅព្រះកាយថ្ងៃនព្រះ�ះជំនមរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ 
សៅ�សៅ�លសៅល្ងាកុអំំកុគិត្តិអំ��ីការិសុុគត្តិរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវិជំ�នួសុសៅល្ងាកុអំំកុសៅ�សៅលើសៅឈើឆ្នាំា ងសៅ�ះ ការិសៅជំឿទុ្ធកុ 
ចិត្តិារិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុសៅ�សៅលើព្រះ�ះនឹងកានខ់ែត្តិប្តានរិងឹ��សៅ�ើង។ សៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុសៅល្ងាកុអំំកុនឹងចាំកុ ់
ឫសុកានខ់ែត្តិសៅព្រះ�សៅ�ៗ។ សៅ�លសៅ�ះ សៅល្ងាកុអំំកុនឹងព្រះត្តិូវិប្តានប�សៅ�ញសៅ�យសៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធងយ់ាា ង 
ព្រះជាលសៅព្រះ�បខែនាម្ពីសៅទ្ធៀត្តិ»។ �កុព្រះសុង�់ី Ellen G. White, The Desire of Ages, page 83, adapted។ 
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ការិសិុកុាបខែនាម្ពី៖ការិសិុកុាបខែនាម្ពី៖  «ព្រះ�ះប្តាន�កុឥ់នទធនូ�ព៏្រះសុស់ុស្ថាអ ត្តិសៅ�សៅលើ��កុ។ ព្រះ�ះប្តានប�ទ បអំងាព្រះទ្ធងស់ៅ�យ�ល់«ព្រះ�ះប្តាន�កុឥ់នទធនូ�ព៏្រះសុស់ុស្ថាអ ត្តិសៅ�សៅលើ��កុ។ ព្រះ�ះប្តានប�ទ បអំងាព្រះទ្ធងស់ៅ�យ�ល់
កុព្រះម្ពីតិ្តិរិបស់ុសៅយើង សៅ�សៅ�លខែ�លព្រះទ្ធងព់្រះបទាំនអំ�សៅណាយសៅនះ�ល់សៅយើង។ ព្រះទ្ធងច់ងប់ង្ហាា ញសៅយើងខែ�លជាប្តាបជំនកុព្រះម្ពីតិ្តិរិបស់ុសៅយើង សៅ�សៅ�លខែ�លព្រះទ្ធងព់្រះបទាំនអំ�សៅណាយសៅនះ�ល់សៅយើង។ ព្រះទ្ធងច់ងប់ង្ហាា ញសៅយើងខែ�លជាប្តាបជំន  
ថា ព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់សៅយើងខាេ �ងបាុនណា។ �ូសៅចំះ ព្រះទ្ធងប់្តាន�កុឥ់នទធនូសៅ�សៅលើសៅម្ពី�ទុ្ធកុជា�ស័ុាុតាំងថ្ងៃនសៅសុចកុាី ថា ព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់សៅយើងខាេ �ងបាុនណា។ �ូសៅចំះ ព្រះទ្ធងប់្តាន�កុឥ់នទធនូសៅ�សៅលើសៅម្ពី�ទុ្ធកុជា�ស័ុាុតាំងថ្ងៃនសៅសុចកុាី 
សុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុ។ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានព្រះបកាសុថា ព្រះទ្ធងន់ឹង អំនុវិត្តិាសៅសុចកុាីសុនាសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុ។ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានព្រះបកាសុថា ព្រះទ្ធងន់ឹង អំនុវិត្តិាសៅសុចកុាីសុនាសៅនះ សៅនះ 
សៅ�សៅ�លខែ�លព្រះទ្ធងប់្តានសៅ�ើញឥនទធនូ។ ព្រះទ្ធងន់ឹងនឹកុចាំ�អំ��ីសៅសុចកុាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅត្តិើសៅសុចកុាីព្រះបកាសុ សៅ�សៅ�លខែ�លព្រះទ្ធងប់្តានសៅ�ើញឥនទធនូ។ ព្រះទ្ធងន់ឹងនឹកុចាំ�អំ��ីសៅសុចកុាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅត្តិើសៅសុចកុាីព្រះបកាសុ 
សៅនះបង្ហាា ញសៅយើងថា ព្រះ�ះនឹងសៅ�េចសៅសុចកុាីសុនារិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីាង�ា ល ខែម្ពីនសៅទ្ធ? ម្ពីនិខែម្ពីន�ូសៅចំាំះសៅ�ើយ ព្រះ�ះសៅនះបង្ហាា ញសៅយើងថា ព្រះ�ះនឹងសៅ�េចសៅសុចកុាីសុនារិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីាង�ា ល ខែម្ពីនសៅទ្ធ? ម្ពីនិខែម្ពីន�ូសៅចំាំះសៅ�ើយ ព្រះ�ះ
ប្តានទ្ធ��កុទ់្ធ�នងជាម្ពីយួសៅយើងតាំម្ពីរិយ�ពាកុយសៅ�ចនខ៍ែ�ល�ចជំួយសៅ�យសៅយើងយល់អំ��ីព្រះទ្ធងប់្តានកានខ់ែត្តិប្តានទ្ធ��កុទ់្ធ�នងជាម្ពីយួសៅយើងតាំម្ពីរិយ�ពាកុយសៅ�ចនខ៍ែ�ល�ចជំួយសៅ�យសៅយើងយល់អំ��ីព្រះទ្ធងប់្តានកានខ់ែត្តិ
ព្រះបសៅសុើរិសៅ�ើង។ ព្រះ�ះ�នខែផ្ទុនការិសុព្រះ�បឥ់នទធនូ។ សៅ�សៅ�លអំ�គត្តិ �ួកុកូុនសៅ�ថ្ងៃនរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងន់ឹងប្តាន ព្រះបសៅសុើរិសៅ�ើង។ ព្រះ�ះ�នខែផ្ទុនការិសុព្រះ�បឥ់នទធនូ។ សៅ�សៅ�លអំ�គត្តិ �ួកុកូុនសៅ�ថ្ងៃនរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងន់ឹងប្តាន 
សៅ�ើញឥនទធនូសៅនះ។ សៅ�លសៅ�ះ �ួកុសៅគនឹងសួុរិឪ�ុកុ�ា យរិបស់ុ�ួកុសៅគអំ��ីវ៉ា។ ប�ទ បម់្ពីកុ ឪ�ុកុ�ា យរិបស់ុសៅ�ើញឥនទធនូសៅនះ។ សៅ�លសៅ�ះ �ួកុសៅគនឹងសួុរិឪ�ុកុ�ា យរិបស់ុ�ួកុសៅគអំ��ីវ៉ា។ ប�ទ បម់្ពីកុ ឪ�ុកុ�ា យរិបស់ុ
�ួកុសៅគគួរិខែត្តិព្រះប្តាបកូ់ុនសៅ�រិបស់ុសៅគអំ��ីសៅរិឿងថ្ងៃនទឹ្ធកុជំ�នន�់ធ៏�។ �ួកុសៅគគួរិខែត្តិព្រះប្តាបកូ់ុនសៅ�រិបស់ុ�ួកុសៅគថា ព្រះ�ះ�ួកុសៅគគួរិខែត្តិព្រះប្តាបកូ់ុនសៅ�រិបស់ុសៅគអំ��ីសៅរិឿងថ្ងៃនទឹ្ធកុជំ�នន�់ធ៏�។ �ួកុសៅគគួរិខែត្តិព្រះប្តាបកូ់ុនសៅ�រិបស់ុ�ួកុសៅគថា ព្រះ�ះ  
��៏ីស់ុប�ផុ្ទុត្តិប្តាន�ុត្តិឥនទធនូ�កុស់ៅ�សៅលើ��កុ។ ឥនទធនូគឺជាសៅសុចកុាីសុនាម្ពីយួ។ វ៉ាបង្ហាា ញម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុថា��៏ីស់ុប�ផុ្ទុត្តិប្តាន�ុត្តិឥនទធនូ�កុស់ៅ�សៅលើ��កុ។ ឥនទធនូគឺជាសៅសុចកុាីសុនាម្ពីយួ។ វ៉ាបង្ហាា ញម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុថា  
ព្រះ�ះនឹងម្ពីនិ�នេិចខែផ្ទុន�ីសៅនះសៅ�កុំុងទឹ្ធកុសៅទ្ធៀត្តិសៅទ្ធ។ �ូសៅចំះ ចាំប�់ីសៅ�លសៅ�ះម្ពីកុ ឥនទធនូនឹងបង្ហាា ញអំ��ីសៅសុចកុាី ព្រះ�ះនឹងម្ពីនិ�នេិចខែផ្ទុន�ីសៅនះសៅ�កុំុងទឹ្ធកុសៅទ្ធៀត្តិសៅទ្ធ។ �ូសៅចំះ ចាំប�់ីសៅ�លសៅ�ះម្ពីកុ ឥនទធនូនឹងបង្ហាា ញអំ��ីសៅសុចកុាី 
ព្រះសុឡាញ់ខែ�លព្រះ�ះ�នច�សៅពាះព្រះកុុម្ពីព្រះគួស្ថារិថ្ងៃនម្ពីនុសុសជាត្តិិជានិចច។ សៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់សៅនះនឹងជំ�រិុញសៅ�យ ព្រះសុឡាញ់ខែ�លព្រះ�ះ�នច�សៅពាះព្រះកុុម្ពីព្រះគួស្ថារិថ្ងៃនម្ពីនុសុសជាត្តិិជានិចច។ សៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់សៅនះនឹងជំ�រិុញសៅ�យ 
ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុសៅជំឿទុ្ធកុចិត្តិាសៅលើព្រះ�ះកានខ់ែត្តិខាេ �ងសៅ�ើង»។ �កុព្រះសុង�់ី Ellen G. White, ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុសៅជំឿទុ្ធកុចិត្តិាសៅលើព្រះ�ះកានខ់ែត្តិខាេ �ងសៅ�ើង»។ �កុព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Patriarchs and Patriarchs and 
ProphetsProphets, pages 106, 107, adapted។ , pages 106, 107, adapted។ 
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១. សៅត្តិើព្រះទ្ធ�យសុម្ពីបត្តិាិ និងភា�សៅជាគជំយ័�ចផ្លាេ ស់ុបាូរិជីំវិតិ្តិខាងឯវិញិ្ញាា ណរិបស់ុសៅយើងសៅ�យរិសៅបៀបណា? ១. សៅត្តិើព្រះទ្ធ�យសុម្ពីបត្តិាិ និងភា�សៅជាគជំយ័�ចផ្លាេ ស់ុបាូរិជីំវិតិ្តិខាងឯវិញិ្ញាា ណរិបស់ុសៅយើងសៅ�យរិសៅបៀបណា? 
សៅត្តិើ�នវិធិីអំីី�េះ ខែ�លសៅយើង�ចការិពារិ�េួនសៅយើងសៅចញ�ីសៅព្រះគ្នាះថំាកុខ់ាងឯវិញិ្ញាា ណម្ពីយួច�នួនខែ�លបណាា ល សៅត្តិើ�នវិធិីអំីី�េះ ខែ�លសៅយើង�ចការិពារិ�េួនសៅយើងសៅចញ�ីសៅព្រះគ្នាះថំាកុខ់ាងឯវិញិ្ញាា ណម្ពីយួច�នួនខែ�លបណាា ល 
ម្ពីកុ�ីព្រះប្តាកុ ់និងការិ�នសុ�ា រិ�ជាសៅព្រះចើនសៅ�ះ? ម្ពីកុ�ីព្រះប្តាកុ ់និងការិ�នសុ�ា រិ�ជាសៅព្រះចើនសៅ�ះ? 
២. សូុម្ពី�ិភាកុាអំ��ីព្រះគ្នាចុងសៅព្រះកាយថ្ងៃនព្រះ�ះជំនមរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវិសៅ�កុំុងថំាកុ។់ សៅត្តិើព្រះគ្នាចុងសៅព្រះកាយទាំ�ងសៅនះ ២. សូុម្ពី�ិភាកុាអំ��ីព្រះគ្នាចុងសៅព្រះកាយថ្ងៃនព្រះ�ះជំនមរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវិសៅ�កុំុងថំាកុ។់ សៅត្តិើព្រះគ្នាចុងសៅព្រះកាយទាំ�ងសៅនះ 
បង្ហាា ញសៅយើងយាា ង�ូចសៅម្ពីាចអំ��ីសៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះច�សៅពាះសៅយើង? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្តានជាសៅយើងម្ពីនិព្រះត្តិូវិបង្ហាា ញសៅយើងយាា ង�ូចសៅម្ពីាចអំ��ីសៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះច�សៅពាះសៅយើង? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្តានជាសៅយើងម្ពីនិព្រះត្តិូវិ
សៅ�េចអំ��ីរិសៅបៀបខែ�លព្រះ�ះប្តានព្រះសុឡាញ់សៅយើងសៅនះ? សៅត្តិើ�នសៅរិឿង�ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀត្តិណា�េះ ខែ�លសៅល្ងាកុអំំកុគិត្តិសៅ�ើញ សៅ�េចអំ��ីរិសៅបៀបខែ�លព្រះ�ះប្តានព្រះសុឡាញ់សៅយើងសៅនះ? សៅត្តិើ�នសៅរិឿង�ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀត្តិណា�េះ ខែ�លសៅល្ងាកុអំំកុគិត្តិសៅ�ើញ 
ថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងល់អ និងប្តានព្រះសុឡាញ់សៅយើងជាខាេ �ងសៅ�ះ? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្តានជាសៅយើងព្រះត្តិូវិរិកុាទុ្ធកុសៅរិឿងទាំ�ងសៅនះថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងល់អ និងប្តានព្រះសុឡាញ់សៅយើងជាខាេ �ងសៅ�ះ? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំីីប្តានជាសៅយើងព្រះត្តិូវិរិកុាទុ្ធកុសៅរិឿងទាំ�ងសៅនះ
សៅ�កុំុងចិត្តិារិបស់ុសៅយើងជានិចច?សៅ�កុំុងចិត្តិារិបស់ុសៅយើងជានិចច?
៣. អំំកុវិទិ្ធាស្ថាស្ត្រសុា�េះប្តាននិយាយថា គ្នាម នទឹ្ធកុជំ�នន�់ធ៏�សៅ�ះសៅទ្ធ។ អំំកុវិទិ្ធយស្ថាស្ត្រសុា�ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀត្តិប្តាននិយាយ៣. អំំកុវិទិ្ធាស្ថាស្ត្រសុា�េះប្តាននិយាយថា គ្នាម នទឹ្ធកុជំ�នន�់ធ៏�សៅ�ះសៅទ្ធ។ អំំកុវិទិ្ធយស្ថាស្ត្រសុា�ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀត្តិប្តាននិយាយ  
ថា ព្រះ�ះ�ុ�ប្តានបសៅងាើត្តិខែផ្ទុន�ីសៅនះសៅទ្ធ។ ខែត្តិព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តាន�ិ�ណ៌�ព្រះប្តាបស់ៅយើងថា សៅរិឿងទាំ�ង២យាា ងសៅនះប្តានថា ព្រះ�ះ�ុ�ប្តានបសៅងាើត្តិខែផ្ទុន�ីសៅនះសៅទ្ធ។ ខែត្តិព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តាន�ិ�ណ៌�ព្រះប្តាបស់ៅយើងថា សៅរិឿងទាំ�ង២យាា ងសៅនះប្តាន  
សៅកុើត្តិសៅ�ើងខែម្ពីន។ (សៅលើសុ�ីសៅនះសៅ�សៅទ្ធៀត្តិ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុប៏្តានបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅយើងថា ព្រះ�ះប្តានបសៅងាើត្តិថ្ងៃផ្ទុទសៅម្ពី�សៅកុើត្តិសៅ�ើងខែម្ពីន។ (សៅលើសុ�ីសៅនះសៅ�សៅទ្ធៀត្តិ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុប៏្តានបង្ហាា ញព្រះប្តាបស់ៅយើងថា ព្រះ�ះប្តានបសៅងាើត្តិថ្ងៃផ្ទុទសៅម្ពី�  
និងខែផ្ទុន�ីសៅនះកុំុងរិយ�សៅ�ល៦ថ្ងៃ�ាផ្ទុងខែ�រិ)។ សៅត្តិើសៅគ្នាលគ�និត្តិថ្ងៃនអំំកុវិទិ្ធាស្ថាស្ត្រសុាសុម្ពីយ័�មីទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញនិងខែផ្ទុន�ីសៅនះកុំុងរិយ�សៅ�ល៦ថ្ងៃ�ាផ្ទុងខែ�រិ)។ សៅត្តិើសៅគ្នាលគ�និត្តិថ្ងៃនអំំកុវិទិ្ធាស្ថាស្ត្រសុាសុម្ពីយ័�មីទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញ
សៅយើងថា វិបបធម្ពី ៌ទ្ធសុសន� សៅគ្នាលជំ�សៅនឿ និងសៅគ្នាលគ�និត្តិ�ច�នឥទ្ធធិ�ល និងសៅព្រះគ្នាះថំាកុយ់ាា ង�ូចសៅម្ពីាច សៅយើងថា វិបបធម្ពី ៌ទ្ធសុសន� សៅគ្នាលជំ�សៅនឿ និងសៅគ្នាលគ�និត្តិ�ច�នឥទ្ធធិ�ល និងសៅព្រះគ្នាះថំាកុយ់ាា ង�ូចសៅម្ពីាច 
សៅ�សៅ�លណាខែ�លរិបស់ុទាំ�ងសៅនះម្ពីនិខែម្ពីនប្តានម្ពីកុ�ីព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�ះ? សៅ�សៅ�លណាខែ�លរិបស់ុទាំ�ងសៅនះម្ពីនិខែម្ពីនប្តានម្ពីកុ�ីព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�ះ? 
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សៅ�ញៀវិ��បូងខែ�លប្តាន�ឹងសៅរិឿងព្រះគបយ់ាា ងសៅ�ញៀវិ��បូងខែ�លប្តាន�ឹងសៅរិឿងព្រះគបយ់ាា ង

 �ងស្ថានព់្រះ� ស្ថាទ្ធរិ (Sandra Sato) ខែ�លជាជំនអំសៅ�ោ ព្រះបសៅវិសុនស៍ៅព្រះបសីុុល�ំកុប់្តានសៅបើកុឡាន 
ត្តិព្រះម្ពីងស់ៅ�ឯព្រះ�ះវិ�ិរិសៅសុសៅវិនសៅ�យ�ត្តិស់ៅវិនទី្ធសុទសៅ�កុំុងទី្ធព្រះកុុងកាសៅគកាវ៉ាា  (Kakegawa) ព្រះបសៅទ្ធសុជំបាុន សៅ�ើម្ពីប ី
ខែ�េងអំ�ណរិគុណ�ល់ព្រះ�ះសុព្រះ�បក់ារិទ្ធទ្ធួលប្តានបណ័ណ សៅបើកុបរិ�មីរិបស់ុ�ង។ �ងប្តានសុនាជាម្ពីយួព្រះ�ះ 
ថា ព្រះបសិុនសៅបើ�ងទ្ធទ្ធួលប្តានបណ័ណ សៅបើកុបរិខែម្ពីនសៅ�ះ កុខែនេងខែ�ល�ងនឹងសៅបើកុឡានសៅ�ម្ពីុនសៅគប�ផុ្ទុត្តិសៅ�ះ
គឺជាព្រះ�ះវិ�ិរិ។ 
 សៅ�សៅ�លល្ងាា ចសៅ�ះ �ងស្ថានព់្រះ� ប្តាននិយាយព្រះប្តាបស់ុ�ជំិកុថ្ងៃនម្ពីជំឈម្ពីណឌ លព្រះ�ះវិ�ិរិព្រះគីស្ថាទ ន 
តូ្តិថ្ងៃគ (Tokai) សៅ�យកុាីអំ�ណរិថា ព្រះ�ះប្តានសៅ�េើយត្តិបនឹងសៅសុចកុាីអំធិស្ថាា នរិបស់ុ�ងកុំុងការិទ្ធទ្ធួលប្តានបណ័ណ  
សៅបើកុបរិ។ �ងប្តានព្រះបកាសុថា «�ញុ �សៅព្រះត្តិៀម្ពី�េួនរិចួរាល់សៅហ៍ើយសុព្រះ�ប�់ិធីបុណយព្រះជំម្ពីុជំទឹ្ធកុ»។ សុ�ជំិកុ�ន 
ការិភាញ កុស់ៅផ្ទុអើលជាខាេ �ង។ �ួកុសៅគម្ពីនិខែ�លធ្លាេ បស់ៅ�ើញ�ងស្ថានព់្រះ�សៅព្រះ��ីល្ងាា ចម្ពីយួសៅ�ះសៅ�ើយ។ �ួកុសៅគកាន ់
ខែត្តិភាញ កុស់ៅផ្ទុអើលខែ�ម្ពីសៅទ្ធៀត្តិ សៅ�សៅ�លខែ�ល�ងស្ថានព់្រះ�ប្តានង្ហាកុសៅ�សៅ�សៅ�ម ះសុ�ជំិកុម្ពីយួច�នួន។ �ង 
ប្តាននិយាយថា «�ញុ �ធ្លាេ បត់ាំម្ពី�នការិផ្ទុាយផ្លាទ ល់ខាងខែផ្ទុំកុព្រះប�ន័ធផ្ទុស�ីផ្ទុាយសុងាម្ពី �ញុ �ស្ថាា ល់អំំកុទាំ�ងអំស់ុ 
គំ្នាភាគសៅព្រះចើន»។ ប�ទ បម់្ពីកុ �ងប្តាននិយាយព្រះប្តាបនូ់វិសៅរិឿងរិបស់ុ�ង។ �ង និងបាីរិបស់ុ�ងខែ�លជាអំតី្តិត្តិ
�ត្តិស់ៅវិនទី្ធសុទ�ំកុប់្តានសៅធីើការិជាម្ពីយួនឹងជំនអំសៅ�ោ ព្រះបសៅវិសុនស៍ៅព្រះបសីុុលរាបព់ាន�់កុស់ៅ�កុំុងសៅរាងចព្រះកុកុណាា ល 
ថ្ងៃនព្រះបសៅទ្ធសុជំបាុន។ 
 សៅ�លកុ��ុង�ិភាកុាអំ��ីស្ថាសុ� បោីរិបស់ុ�ងប្តានព្រះបកាសុថា សៅបើ�ងចងថី់ាយបងា�ព្រះ�ះសៅ�ះ 
គ្នាត្តិន់ឹងយល់ព្រះ�ម្ពីទ្ធទ្ធួលយកុការិចូលរិមួ្ពីរិបស់ុ�ងសៅ�កុំុងព្រះ�ះវិ�ិរិ�ត្តិស់ៅវិនទី្ធសុទខែត្តិម្ពីយួបាុសៅណាណ ះ។ �ង 
ធ្លាេ បជ់ាសុ�ជំិកុថ្ងៃនព្រះគីស្ថាទ ននិកាយ�ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀត្តិ។ សៅ�យ�នការិជំ�រិុញ�ីសៅសុចកុាីជំ�សៅនឿកាល�ីម្ពីុនរិបស់ុបាី�ង 
ស្ថានព់្រះ�ប្តានសៅម្ពីើលការិផ្ទុាយផ្លាទ ល់សៅចញ�ីម្ពីជំឈម្ពីណឌ លព្រះ�ះវិ�ិរិព្រះគីស្ថាទ នតូ្តិថ្ងៃគ។ សៅ�យ�នជំ�នួយ�ីបាី 
រិបស់ុ�ង �ងប្តានបញ្ញចបក់ារិសិុកុាព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែ�លផ្ទុាល់សៅ�យតាំម្ពីរិយ�ស្ថាខាបាុសុាិ៍ថ្ងៃនសៅសុចកុាីសុងឹមឹ្ពីសៅ� 
កុំុងព្រះបសៅទ្ធសុសៅព្រះបសីុុល។ ប�ទ បម់្ពីកុ �ងប្តានសុនានឹងព្រះ�ះថា �ងនឹងចាំបស់ៅផ្ទុាើម្ពីចូលព្រះ�ះវិ�ិរិសៅ�យ 
�េួនឯង ព្រះបសិុនសៅបើ�ងទ្ធទ្ធួលប្តានបណ័ណ សៅបើកុបរិ។
 ប�ទ ប�់ីការិស្ថាកុសួុរិអំ��ីព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�យព្រះគូគងី្ហាលថ្ងៃនម្ពីជំឈម្ពីណឌ លព្រះគីស្ថាទ នតូ្តិថ្ងៃគរិចួម្ពីកុ �ង
ស្ថានព់្រះ�ប្តានទ្ធទ្ធួលបុណយព្រះជំម្ពីុជំទឹ្ធកុ។ គ្នាម នសុ�ជំិកុព្រះគួស្ថារិណាប្តានចូលរិមួ្ពី�ិធីបុណយសៅនះ�ំកុស់ៅ�ើយ 
សូុម្ពីបខីែត្តិបាីរិបស់ុ�ងកុម៏្ពីនិ�ឹងខែ�រិ។ បាុខែនា សៅសុចកុាីជំ�សៅនឿរិបស់ុ�ងសៅ�ខែត្តិរិងឹ��។ ព្រះកុុម្ពីសិុកុាព្រះ�ះគម្ពីីរីិតូ្តិចម្ពីយួ 
ព្រះតូ្តិវិប្តានបសៅងាើត្តិសៅ�ើងសៅ�ឯអំុីវ៉ាា តាំ (Iwata) ខែ�លជាទ្ធីព្រះកុុងម្ពីយួសៅទ្ធៀត្តិ តាំម្ពីគ�និត្តិផ្ទុាួចសៅផ្ទុាើម្ពីរិបស់ុ�ង សុព្រះ�ប ់
ម្ពីនុសុសខែ�លចងស់្ថាា ល់ព្រះ�ះព្រះគីសុទ។ ព្រះ�ះបនទូលរិបស់ុព្រះ�ះអំ�ច ស់ុកុ��ុងខែត្តិផ្ទុស�ីផ្ទុាយសៅ�កុំុងព្រះបសៅទ្ធសុជំបាុន។
 

  សៅរិឿង�េី  សៅរិឿង�េី
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បទគម្ពីី�រចោ�ទិយកថាចោ�កុ�ងសំចំោ�រចោ��យៗម្ពីកចោទៀត

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៤ ខែ�ធូ្នូ� ឆូ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៤ ខែ�ធូ្នូ� ឆូ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ �ង្សាាវតារិក្សសព្រះ�ទ្ធី២ ២២; សៅចាំទិ្ធយក្សថា ១០៖១២-អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ �ង្សាាវតារិក្សសព្រះ�ទ្ធី២ ២២; សៅចាំទិ្ធយក្សថា ១០៖១២-
១៥; សៅចាំទិ្ធយក្សថា ៤៖២៣-២៩; ម្ពីកីា ៦៖១-៨; សៅចាំទិ្ធយក្សថា ៩៖១-១៩។១៥; សៅចាំទិ្ធយក្សថា ៤៖២៣-២៩; ម្ពីកីា ៦៖១-៨; សៅចាំទិ្ធយក្សថា ៩៖១-១៩។

�ចង្សាចាំ�៖ «បុុខែនា ព្រះ�ះសៅយហ៍�វុ៉ា ព្រះទ្ធង្សា ់ប្តាន សុ�វ ព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ នឹង្សា ព្រះសុឡាញ់់ ដល់់ �ួក្សអំយយសៅកា ឯង្សា សៅហ៍ើយ�ចង្សាចាំ�៖ «បុុខែនា ព្រះ�ះសៅយហ៍�វុ៉ា ព្រះទ្ធង្សា ់ប្តាន សុ�វ ព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ នឹង្សា ព្រះសុឡាញ់់ ដល់់ �ួក្សអំយយសៅកា ឯង្សា សៅហ៍ើយ
ព្រះទ្ធង្សា់ព្រះទ្ធង្សា់  ប្តាន សៅរិ ើសុ ��ជ សៅគ � សៅរិៀង្សា ម្ពីក្ស គឺ ឯង្សា រាល់់ គូ្នា ខែដល់ ព្រះទ្ធង្សា ់រាបអ់ាន សៅល់ើសុ ជាង្សា អំស់ុ ទាំ�ង្សា សាសុន ៍ដ�ច ជាប្តាន សៅរិ ើសុ ��ជ សៅគ � សៅរិៀង្សា ម្ពីក្ស គឺ ឯង្សា រាល់់ គូ្នា ខែដល់ ព្រះទ្ធង្សា ់រាបអ់ាន សៅល់ើសុ ជាង្សា អំស់ុ ទាំ�ង្សា សាសុន ៍ដ�ច ជា
�ន�នសុ�វ ថ្ងៃ�ា សៅនះ» (សៅចាំទ្ធិយក្សថា ១០៖១៥)។សុ�វ ថ្ងៃ�ា សៅនះ» (សៅចាំទ្ធិយក្សថា ១០៖១៥)។

 សៅ�ើអូំក្សដឹង្សាថា អូំក្សនិ�នធសៅព្រះកាយៗម្ពីក្សសៅទ្ធៀ�សៅ�កុូ្សង្សាគមី្ពីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុខែ�ង្សាខែ�សៅព្រះបើ ពាក្សយ�ីអូំក្សនិ�នធ 
ម្ពីុនៗ សៅដើម្ពីីបីង្ហាា ញ់គ�និ�រិបស់ុ�ួក្សសៅគខែដរិឬសៅទ្ធ? 
 ច�រិសៅយើង្សាព្រះក្សសៅ�ក្សសៅម្ពីើល់ឧទាំហ៍រិណ៍៍ម្ពីយួសៅចញ់�ីក្សណ៍ឌ គមី្ពីរីិទ្ធ�នុក្សដ�សៅក្សើង្សា។ អូំក្សសុរិសៅសុរិក្សណ៍ឌ គមី្ពីរីិ 
ទ្ធ�នុក្សដ�សៅក្សើង្សា ៨១ ប្តាន�នព្រះបសាសុនន៍�វពាក្សយសឹុង្សាខែ�ដ�ចគូ្នានឹង្សាអំវីខែដល់សៅល្ងាក្សម្ពីុ�សៅសុប្តានសុរិសៅសុរិសៅ�កុូ្សង្សា 
សៅសុចក្សាីខែណ៍នាំ�អំ��ីព្រះកឹ្ស�យវនិយ័ទាំ�ង្សា១០ព្រះបការិយុ៉ាង្សាដ�សៅចូះថា៖ «អំញ់ សៅនះ គឺ ព្រះ�ះសៅយហ៍�វុ៉ា ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង្សា
ខែដល់ ប្តាន នាំ� ឯង្សា សៅ�ើង្សា សៅចញ់ �ី ព្រះសុុក្ស សៅអំសីុុ�ទ ម្ពីក្ស» (ទ្ធ�នុក្សដ�សៅក្សើង្សា ៨១៖១០)។ 
 អូំក្សសុរិសៅសុរិជាសៅព្រះចើននាំក្សប់្តាន�ិ�ណ៌៍នាំអំ��ីរិសៅបៀបខែដល់ព្រះ�ះប្តានបសៅង្សាើើ�ខែ�នដីសៅនះតាម្ពីរិយៈ
គមី្ពីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុទាំ�ង្សាម្ពី�ល់។ អូំក្សសុរិសៅសុរិទាំ�ង្សាសៅនះប្តានសៅព្រះបើពាក្សយដខែដល់ខែដល់សៅល្ងាក្សម្ពីុ�សៅសុប្តានសុរិសៅសុរិ 
សៅ�កុូ្សង្សាបទ្ធគមី្ពីរីិសៅល្ងាកុ្សបី�ាិ ១។ សុ�ម្ពីព្រះក្សសៅ�ក្សសៅម្ពីើល់អំវីខែដល់សៅល្ងាក្សសៅយសៅរិ�ប្តាន�នព្រះបសាសុនថ៍ា៖ «�ុំ� 
ប្តាន �ិចាំរិណា សៅម្ពីើល់ ខែ�នដី សៅ�ើញ់ ថា ��ច សៅហ៍ើយ សៅ� ទ្ធសៅទ្ធ រិចួ សៅម្ពីើល់ សៅ� សៅល់ើ សៅម្ពី� សៅនាំះ ក្ស ៏ឥ� �ន �នឺឺ ខែដរិ» 
(សៅយសៅរិ� ៤៖២៣; សុ�ម្ពីសៅព្រះបៀបសៅធ្នូៀបអំវីខែដល់សៅល្ងាក្សសៅយសៅរិ�ប្តានសុរិសៅសុរិសៅ�ព្រះ�ង្សាស់ៅនះជាម្ពីយួនឹង្សាពាក្សយ
សៅ�ចនរ៍ិបស់ុសៅល្ងាក្សម្ពីុ�សៅសុសៅ�កុូ្សង្សា�គមី្ពីរីិសៅល្ងាកុ្សបី�ាិ ១៖២)។
 អូំក្សសុរិសៅសុរិគមី្ពីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុជាសៅព្រះចើននាំក្សខ់ែ�ង្សាខែ��នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីព្រះ�ះ និង្សាសៅសុចក្សាីសុញ្ញាា
រិបស់ុព្រះទ្ធង្សាជ់ានិចច។ សៅ�ុឺះសៅហ៍ើយ សៅយើង្សាម្ពីនិគួរិភំ្ញាក្សស់ៅ�ើើល់សៅ�ើយកុូ្សង្សាការិខែដល់�ួក្សសៅគបញ្ចូច� ល់ខែ�ូក្សម្ពីយួច�នួន 
ថ្ងៃនក្សណ៍ឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយក្សសៅ�កុូ្សង្សាសុ�សៅណ៍រិផ្ទាទ ល់់រិបស់ុ�ួក្សសៅគ។ ក្សណ៍ឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយក្សថាទាំ�ង្សាម្ពី�ល់សុាីអំ��ីសៅសុចក្សា ី
សុញ្ញាា ។ សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ សៅយើង្សានឹង្សាព្រះក្សសៅ�ក្សសៅម្ពីើល់អំ��ីរិសៅបៀបខែដល់អូំក្សសុរិសៅសុរិព្រះ�ះគមី្ពីរីិដថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀ�ប្តានសៅព្រះបើ
ន�វសុព្រះម្ពីង្សាម់្ពី�ិសៅចញ់�ីក្សណ៍ឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថា។ សៅ�ើអូំក្សសុរិសៅសុរិទាំ�ង្សាសៅនះប្តានសៅព្រះបើខែ�ូក្សណា�ឺះថ្ងៃនក្សណ៍ឌ
គមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយក្សថា? សៅ�ើសៅគ្នាល់គ�និ�រិបស់ុ�ួក្សសៅគសុ�ខានប់ុុនណា សុព្រះ�បស់ៅយើង្សាសុ�វថ្ងៃ�ាសៅនះ?

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ១១    ៤ - ១០ ធ្នូូ�



82ថ្ងៃ�ាអាទិ្ធ�យ    ៥ ធ្នូូ�

គម្ពីីរីិព្រះកឹ្ស�យវនិយ័គម្ពីីរីិព្រះកឹ្ស�យវនិយ័

 សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុប្តានកឺាយជាសៅសុាចថ្ងៃនសាសុនយ៍�ដា សៅ�សៅ�ល់ខែដល់គ្នា��់នព្រះ�ះជនម៨ឆូ្នាំ�។  គ្នា� ់
ប្តានសៅធ្នូវើជាសៅសុាចអំស់ុរិយៈសៅ�ល់៣១ឆូ្នាំ� គឺចាំប�់ីឆូ្នាំ�៦៤០រិហ៍��ដល់់ឆូ្នាំ�៦០៩ម្ពីុនព្រះគិសុាសុក្សរាជ។ សៅ�សៅ�ល់ 
ខែដល់សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុប្តានព្រះគង្សារាជយអំស់ុរិយៈសៅ�ល់១៨ឆូ្នាំ�ម្ពីក្ស �នសៅហ៍�ុការិណ៍៍ដធ៏្នូ�ម្ពីយួប្តានសៅក្សើ�សៅ�ើង្សា។ 
សៅហ៍�ុការិណ៍៍ម្ពីយួសៅនះប្តានផឺ្ទាស់ុបា�រិព្រះបវ�ាិសាស្ត្រសុាថ្ងៃនសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់អំស់ុរិយៈកាល់យុ៉ាង្សាយ�រិ។ 

 សៅ�ើសៅយើង្សាអាចសៅរិៀនអំវីប្តាន�ឺះ សៅចញ់�ីបទ្ធគម្ពីីរីិ�ង្សាាវតារិក្សសព្រះ�ទី្ធ២ ២២?  សៅ�ើសៅយើង្សាអាចសៅរិៀនអំវីប្តាន�ឺះ សៅចញ់�ីបទ្ធគម្ពីីរីិ�ង្សាាវតារិក្សសព្រះ�ទី្ធ២ ២២? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 អំូក្សព្រះប្តាជំខាង្សាឯព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានសៅជឿថា «គម្ពីីរីិព្រះកឹ្ស�យវនិយ័» សៅ�ក្សូុង្សាបទ្ធគម្ពីីរីិ�ង្សាាវតារិក្សសព្រះ�ទី្ធ២ ២២៖ 

៨ គឺជា�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថា។ គម្ពីីរីិព្រះកឹ្ស�យវនិយ័ព្រះ�ូវប្តានប�ប្តា�អ់ំស់ុរិយៈសៅ�ល់ជាសៅព្រះចើនឆូ្នាំ�ម្ពីក្សសៅហ៍ើយ។ បនាំទ បម់្ពីក្ស 
គម្ពីីរីិសៅនះព្រះ�ូវប្តានរិក្សសៅ�ើញ់វញិ់ សៅ�ក្សូុង្សារិជជកាល់រិបស់ុសៅសុាចយុ�សៅសុៀសុ។ 

 «សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុប្តានឮការិដាស់ុសៅ�ឿនសៅចញ់�ីគម្ពីីរីិព្រះកឹ្ស�យវនិយ័ជាសៅល់ើក្សដ�ប�ង្សា។ សៅសុចក្សាីទាំ�ង្សាសៅនាំះ 
ប្តានបះុពាល់់ព្រះ�ះទ្ធយ័រិបស់ុព្រះទ្ធង្សាជ់ាខឺា�ង្សា។ សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុប្តានព្រះជាបក្សីួនចាបស់ៅ�ក្សូុង្សារិសៅបៀបដ�៏មីម្ពីយួ។ 
ព្រះទ្ធង្សាប់្តានទ្ធ�សៅ�ើញ់ថា ព្រះ�ះប្តាន�ាល់់ជសៅព្រះម្ពីើសុម្ពីយួដល់់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់រិវ៉ាង្សា�ឺ�វ២៖ ‘ជីវ�ិ និង្សា សៅសុចក្សាី
សឺាប’់ (សៅចាំទិ្ធយក្សថា ៣០៖១៩) រិមួ្ពីទាំ�ង្សា ‘ព្រះ�ះ�រិ និង្សា សៅសុចក្សាី បណាា សា’ �ង្សា (សៅចាំទិ្ធយក្សថា ៣០៖១៩)។ 
សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុប្តានទ្ធ�សៅ�ើញ់ថា ព្រះ�ះចង្សាស់ុសៅស្ត្រង្ហាះ ះរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង្សាទ់ាំ�ង្សាម្ពី�ល់ ដ�ចជាព្រះទ្ធង្សាប់្តានរិ �សៅដាះ�ួក្សសៅគ 
សៅចញ់�ីព្រះសុុក្សសៅអំសីុុ�ទដ�សៅចូាំះខែដរិ។ ព្រះ�ះប្តានសុនាថា នឹង្សាព្រះបទាំនព្រះ�ះ�រិដល់់រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង្សាស់ៅ�ក្សូុង្សាទឹ្ធក្សដី
សុនា។ ព្រះទ្ធង្សាប់្តានសុនាថា នឹង្សាសៅធ្នូវើសៅអាយ�ួក្សសៅគកឺាយសៅ�ជាសាសុនដ៍�៏នអំ�ណាចប��ុ�សៅ�សៅល់ើខែ�នដី
សៅនះ»។ ដក្សព្រះសុង្សា�់ី Ellen G. White, Prophets and Kings, page 393, adapted។ 

 សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុប្តាន�ាយ៉ាម្ពីផ្ទាះ បព់្រះ�ះអំ�ច ស់ុជាខឺា�ង្សា បនាំទ ប�់ីសៅ�ល់សៅនាំះម្ពីក្ស។ សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុ 
ប្តាន «ចុះ សុញ្ញាា  នឹង្សា ព្រះ�ះសៅយហ៍�វុ៉ា ឲ្យយ ប្តាន សៅដើរិ តាម្ពី ព្រះ�ះសៅយហ៍�វុ៉ា សៅហ៍ើយ កាន ់តាម្ពី ព្រះកឹ្ស�យព្រះក្សម្ពី និង្សា សៅសុចក្សាី បនាំទ ល់់ 
សៅហ៍ើយ នឹង្សា បញ្ចូា�ាិរិបស់ុ ព្រះទ្ធង្សា ់ទាំ�ង្សា បុុនាំម ន អំស់ុ អំ��ី ចិ�ា សៅហ៍ើយ អំស់ុ អំ��ី ព្រះ�លឹ់ង្សា ព្រះទ្ធង្សា»់ (�ង្សាាវតារិក្សសព្រះ�ទី្ធ២ ២៣៖ 
៣; សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថា ៤៖២៩; សៅចាំទ្ធិយក្សថា ៦៖៥; សៅចាំទ្ធិយក្សថា ១០៖១២ និង្សាសៅចាំទិ្ធយក្សថា ១១៖
១៣  �ង្សាខែដរិ)។ សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុសៅល់ើក្សសុទួយជីរិ�ិសៅ�ក្សូុង្សាទឹ្ធក្សដីរិបស់ុព្រះទ្ធង្សាត់ាម្ពីរិយៈវធិ្នូីជាសៅព្រះចើនយុ៉ាង្សា។ សៅសុាច 
«យុ�សៅសុៀសុ ក្ស ៏ប�ប្តា� ់�ួក្ស ព្រះគូ ខាប ព្រះគូ គ្នាថា ព្រះ�ម្ពី ទាំ�ង្សា រិ�ប ឆឺ្នាំក្ស ់និង្សា ព្រះ�ះ ទាំ�ង្សា បុុនាំម ន សៅហ៍ើយ ព្រះគប ់ទាំ�ង្សា សៅសុចក្សាី គួរិ
សុើប ់សៅ�ីើម្ពី ខែដល់ សៅ�ើញ់ �ន សៅ� ព្រះសុុក្ស យ�ដា និង្សា សៅ� ព្រះក្សុង្សា សៅយរិ�សា�ិម្ពី ទាំ�ង្សា អំស់ុ សៅចញ់ សៅដើម្ពីី ីឲ្យយ ប្តាន សុ�សៅរិច
តាម្ពី ពាក្សយ ថ្ងៃន ព្រះកឹ្ស�យវនិយ័ ក្ស� ់ទុ្ធក្ស ក្សូុង្សា គម្ពីីរីិ ខែដល់ ហុ៍ីល់គីយុ៉ា ជា សុ�សៅដច សុង្សាឃ ប្តាន ព្រះបទ្ធះ សៅ�ើញ់ ក្សូុង្សា ព្រះ�ះវហិារិ
ថ្ងៃន ព្រះ�ះសៅយហ៍�វុ៉ា» (�ង្សាាវតារិក្សសព្រះ�ទី្ធ២ ២៣៖២៤)។ សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុក្សប៏្តានសុ�ឺប�់ួក្សសុង្សាឃខែដល់ប្តានថាវ យ 
បង្សាះ�រិ�បសុ�ណាក្សស់ៅ�ក្សូុង្សាសាសុនស៍ា�ុរិ�ីង្សាខែដរិ។

 សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុប្តានសៅធ្នូវើការិផឺ្ទាស់ុបា�រិធ្នូ�ៗ។ ការិផឺ្ទាស់ុបា�រិទាំ�ង្សាសៅនះបង្ហាា ញ់សៅយើង្សាថា ម្ពីនុសុសសៅល្ងាក្ស
ប្តានង្ហាក្សសៅចញ់�ីព្រះ�ះឆ្នាំា យបុុនណាសៅ�ក្សូុង្សាចិ�ារិបស់ុ�ួក្សសៅគ។ 

 សៅយើង្សាចង្សាប់សៅព្រះម្ពីើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុសៅអាយអំស់ុ�ីចិ�ារិបស់ុសៅយើង្សា ខែម្ពីនសៅទ្ធ? ដ�សៅចូះ សៅ�ើសៅយើង្សាព្រះ�ូវដក្សអំវី�ឺះ សៅយើង្សាចង្សាប់សៅព្រះម្ពីើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុសៅអាយអំស់ុ�ីចិ�ារិបស់ុសៅយើង្សា ខែម្ពីនសៅទ្ធ? ដ�សៅចូះ សៅ�ើសៅយើង្សាព្រះ�ូវដក្សអំវី�ឺះ 
សៅចញ់�ី�ទះ និង្សាព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុសៅយើង្សា សៅដើម្ពីីសីៅអាយសៅយើង្សាអាចបសៅព្រះម្ពីើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានសៅនាំះ? សៅចញ់�ី�ទះ និង្សាព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុសៅយើង្សា សៅដើម្ពីីសីៅអាយសៅយើង្សាអាចបសៅព្រះម្ពីើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានសៅនាំះ? 
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ព្រះគបទ់ាំ�ង្សាអំស់ុថ្ងៃនសាា នសួុគជ៌ារិបស់ុព្រះ�ះព្រះគបទ់ាំ�ង្សាអំស់ុថ្ងៃនសាា នសួុគជ៌ារិបស់ុព្រះ�ះ

   ក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថាប្តានបង្ហាា ញ់សៅយើង្សាថា បញ្ចូា�ាិ និង្សាសៅសុចក្សាីសុញ្ញាា �នសារិៈសុ�ខានជ់ាទ្ធីប��ុ� 
ច�សៅពាះម្ពី�ិាភ្ញា�ខែដល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់�នជាម្ពីយួនឹង្សាព្រះ�ះ។ បញ្ចូា�ាិ និង្សាសៅសុចក្សាីសុញ្ញាា ក្សជ៏ាខែ�ូក្សម្ពីយួដ ៏
សុ�ខានថ់្ងៃនខែ�នការិខែដល់ព្រះ�ះ�នសុព្រះ�ប ់សាសុន ៍«សៅព្រះជើសុតា�ង្សា» រិបស់ុព្រះទ្ធង្សា ់(សៅចាំទិ្ធយក្សថា ៧៖៦, [បក្សខែព្រះប�មី]; 
សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថា ១៤៖២ និង្សាសៅចាំទិ្ធយក្សថា ១៨៖៥ �ង្សាខែដរិ)។
  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថា ១០៖១២-១៥។ �ទាំ�ង្សាសៅនះប្តាន�ិ�ណ៌៍នាំជាសៅព្រះចើនអំ��ីបញ្ចូា�ាិ សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថា ១០៖១២-១៥។ �ទាំ�ង្សាសៅនះប្តាន�ិ�ណ៌៍នាំជាសៅព្រះចើនអំ��ីបញ្ចូា�ាិ 
និង្សាសាសុនស៍ៅព្រះជើសុតា�ង្សា។ សៅ�ើពាក្សយ «អំស់ុទាំ�ង្សាជាន ់ថ្ងៃ�ទ សៅម្ពី� ខាង្សា សៅល់ើ» (�១៤) �ននយ័យុ៉ាង្សាណាសៅ�ក្សូុង្សានិង្សាសាសុនស៍ៅព្រះជើសុតា�ង្សា។ សៅ�ើពាក្សយ «អំស់ុទាំ�ង្សាជាន ់ថ្ងៃ�ទ សៅម្ពី� ខាង្សា សៅល់ើ» (�១៤) �ននយ័យុ៉ាង្សាណាសៅ�ក្សូុង្សា  
ព្រះ�ះគម្ពីីរីិ? សៅ�ើសៅល្ងាក្សម្ពីុ�សៅសុបង្ហាា ញ់�ីសៅគ្នាល់គ�និ�អំវីដល់់សៅយើង្សាតាម្ពីរិយៈពាក្សយសៅ�ចនទ៍ាំ�ង្សាសៅនះ?ព្រះ�ះគម្ពីីរីិ? សៅ�ើសៅល្ងាក្សម្ពីុ�សៅសុបង្ហាា ញ់�ីសៅគ្នាល់គ�និ�អំវីដល់់សៅយើង្សាតាម្ពីរិយៈពាក្សយសៅ�ចនទ៍ាំ�ង្សាសៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  សៅយើង្សាម្ពីនិដឹង្សាចាស់ុថា «អំស់ុទាំ�ង្សាជានថ់្ងៃ�ទសៅម្ពី�ខាង្សាសៅល់ើ» �ននយ័�ិ�ព្រះប្តាក្សដយុ៉ាង្សាណាសៅនាំះ 
សៅទ្ធ។ បុុខែនា សៅយើង្សាព្រះបខែហ៍ល់គិ�ថា សៅល្ងាក្សម្ពីុ�សៅសុសៅព្រះបើពាក្សយទាំ�ង្សាសៅនះ សៅដើម្ពីីបីង្ហាា ញ់សៅយើង្សាថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធង្សាជ់ាសៅសុាចដ ៏
ល់ើ និង្សា�នអំ�ណាចជាទី្ធប��ុ�។ សៅនះគឺជាម្ពី�ល់សៅហ៍�ុខែដល់សៅល្ងាក្សម្ពីុ�សៅសុ�នព្រះបសាសុនថ៍ា ថ្ងៃ�ទសៅម្ពី� សៅហ៍ើយ 
អំស់ុទាំ�ង្សាជានថ់្ងៃ�ទសៅម្ពី�ខាង្សាសៅល់ើក្សជ៏ារិបស់ុព្រះទ្ធង្សា�់ង្សាខែដរិ។  ដ�សៅចូះ «អំស់ុទាំ�ង្សាជានថ់្ងៃ�ទសៅម្ពី�ខាង្សាសៅល់ើ» បង្ហាា ញ់ 
សៅយើង្សាថា ព្រះ�ះព្រះគបព់្រះគង្សាសៅល់ើរិបស់ុទាំ�ង្សាអំស់ុសៅ�សាា នសួុគ ៌និង្សាខែ�នដីទាំ�ង្សាព្រះសុុង្សា។ 
  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិខាង្សាសៅព្រះកាម្ពី។ សៅ�ើសៅល្ងាក្សអំូក្សសៅ�ើញ់�នីម្ពីយួៗ�ិ�ណ៌៍នាំអំ��ីសៅគ្នាល់គ�និ�ថ្ងៃនពាក្សយសុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិខាង្សាសៅព្រះកាម្ពី។ សៅ�ើសៅល្ងាក្សអំូក្សសៅ�ើញ់�នីម្ពីយួៗ�ិ�ណ៌៍នាំអំ��ីសៅគ្នាល់គ�និ�ថ្ងៃនពាក្សយ  
ថា «អំស់ុទាំ�ង្សាជានថ់្ងៃ�ទសៅម្ពី�ខាង្សាសៅល់ើ» ខែដរិឬសៅទ្ធ? សៅ�ើ�នីម្ពីយួៗ�ន�ឺឹម្ពីសារិយុ៉ាង្សាដ�ចសៅម្ពីាច? សៅ�ើសៅល្ងាក្សអំូក្សថា «អំស់ុទាំ�ង្សាជានថ់្ងៃ�ទសៅម្ពី�ខាង្សាសៅល់ើ» ខែដរិឬសៅទ្ធ? សៅ�ើ�នីម្ពីយួៗ�ន�ឺឹម្ពីសារិយុ៉ាង្សាដ�ចសៅម្ពីាច? សៅ�ើសៅល្ងាក្សអំូក្ស
សៅ�ើញ់�នីម្ពីយួៗបង្ហាា ញ់សៅយើង្សាន�វសៅគ្នាល់គ�និ�សៅ�ក្សូុង្សាក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថាយុ៉ាង្សាដ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីពាក្សយថា សៅ�ើញ់�នីម្ពីយួៗបង្ហាា ញ់សៅយើង្សាន�វសៅគ្នាល់គ�និ�សៅ�ក្សូុង្សាក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថាយុ៉ាង្សាដ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីពាក្សយថា 
«អំស់ុ«អំស់ុទាំ�ង្សាជានថ់្ងៃ�ទសៅម្ពី�ខាង្សាសៅល់ើ» សៅនះ? ទាំ�ង្សាជានថ់្ងៃ�ទសៅម្ពី�ខាង្សាសៅល់ើ» សៅនះ? 
១. �ង្សាាវតាក្សសព្រះ�ទី្ធ១ ៨៖២៧  ១. �ង្សាាវតាក្សសព្រះ�ទី្ធ១ ៨៖២៧  ______________________________________________________________________________________________

២. សៅនសៅហ៍� ៩៖៦  ២. សៅនសៅហ៍� ៩៖៦  ______________________________________________________________________________________________________________

៣. ទ្ធ�នុក្សដ�សៅក្សើង្សា ១៤៨៖៤ ៣. ទ្ធ�នុក្សដ�សៅក្សើង្សា ១៤៨៖៤ ______________________________________________________________________________________________________
 សៅយើង្សាអាចសៅ�ើញ់ន�វសៅគ្នាល់គ�និ�សុាីអំ��ីព្រះ�ះ សៅចញ់�ីក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថាតាម្ពីរិយៈបទ្ធគម្ពីីរីិ 
សៅនសៅហ៍� ៩។ សៅល្ងាក្សសៅនសៅហ៍�ប្តានសុរិសៅសុរិថា «គឺ ព្រះទ្ធង្សា ់ខែ� ១ ខែដល់ ជា ព្រះ�ះឯក្សអំង្សាះ ព្រះទ្ធង្សា ់ប្តាន បសៅង្សាើើ� ថ្ងៃ�ទ សៅម្ពី� 
និង្សា អំស់ុ ទាំ�ង្សា ជាន ់ថ្ងៃន ថ្ងៃ�ទ សៅម្ពី� ព្រះ�ម្ពី ទាំ�ង្សា �ួក្ស �ល់បរិវិ៉ារិ សៅ� សៅល់ើ សៅនាំះ និង្សា ខែ�នដី សៅហ៍ើយ សុម្ពីុព្រះទ្ធ និង្សា រិបស់ុ សុ�វ
សារិសៅ�ើខែដល់ សៅ� សាា ន ទាំ�ង្សា សៅនាំះ �ង្សា ព្រះទ្ធង្សា ់ក្ស ៏ទ្ធបទ់្ធល់់ ជីវ�ិ ថ្ងៃន រិបស់ុ ទាំ�ង្សា សៅនាំះ សៅហ៍ើយ �ួក្ស �ល់ សៅ� សៅល់ើ សៅម្ពី�ក្ស៏
ថាវ យបង្សាះ� ដល់់ ព្រះទ្ធង្សា»់ (សៅនសៅហ៍� ៩៖៦)។ ក្សូុង្សា�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថា ៩៖៣ «�ន�ូក្ស ់[ជា�ួក្សសៅល់វ]ី អាន 
សៅម្ពីើល់ក្សូុង្សាគម្ពីីរីិព្រះកឹ្ស�យវនិយ័»។  ជាការិ�ិ�ណាស់ុ សៅនះព្រះប្តាក្សដជាក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថាខែ�ម្ពីយួខែដល់សៅសុាច
យុ�សៅសុៀសុប្តានឮសៅ�ក្សូុង្សាសុម្ពីយ័រិបស់ុព្រះទ្ធង្សាខ់ែម្ពីនសៅហ៍ើយ។ ឥ��វសៅនះ សៅយើង្សាអាចយល់់ប្តានកានខ់ែ�ចាស់ុអំ��ី
ម្ពី�ល់សៅហ៍�ុខែដល់�ដ�ប�ង្សាៗថ្ងៃនក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅល់វវីនិយ័ខែចង្សាអំ��ីពាក្សយ «អំស់ុទាំ�ង្សាជានថ់្ងៃ�ទសៅម្ពី�ខាង្សាសៅល់ើ» សៅនះ។
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ក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅយសៅរិ� និង្សាក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយក្សថាក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅយសៅរិ� និង្សាក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយក្សថា
  
 កាល់�ីបុុនាំម នឆូ្នាំ�ម្ពីុន �នបុរិសុវយ័សៅក្សមង្សា�ូក្សច់ង្សាខ់ែសុវង្សារិក្ស «សៅសុចក្សាី�ិ�» ជាខឺា�ង្សា។ គ្នា�សុ់ុ�ចិ�ា 
សៅ�ព្រះគបទ់្ធីក្សខែនឺង្សាខែដល់គ្នា�ព់្រះ�ូវសៅ� សៅដើម្ពីីខីែសុវង្សារិក្សសៅសុចក្សាី�ិ�សៅនះ។ ការិព្រះសាវព្រះជាវរិបស់ុគ្នា�ប់្តាននាំ�គ្នា� ់
សៅ�ឯព្រះ�ះវរិបិតា និង្សាព្រះ�ះសៅយសូុ�វខែដល់ជាព្រះ�ះរាជបុព្រះតា។ បនាំទ បម់្ពីក្សបុរិសុវយ័សៅក្សមង្សា�ូក្សស់ៅនះប្តានកឺាយម្ពីក្សជា 
សៅសុសៅវនសៅដយអា�ស់ៅវនទី្ធសុទ។ �គម្ពីីរីិខែដល់គ្នា�ស់ៅ�ញ់ចិ�ាប��ុ�សៅនាំះគឺសៅយសៅរិ� ២៩៖១៣ ខែដល់ខែចង្សាយុ៉ាង្សា ដ�សៅចូះ 
ថា៖ «ឯង្សា រាល់់ គូ្នា នឹង្សា ខែសុវង្សា រិក្ស អំញ់ សៅហ៍ើយ នឹង្សា សៅ�ើញ់ �ង្សា គឺ កាល់ ណា ឯង្សា ខែសុវង្សា រិក្ស អំញ់ ឲ្យយ អំស់ុ អំ��ី ចិ�ា»។ 
 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយក្សថា ៤៖៣២-២៩។ សៅ�ើសៅហ៍�ុអំវីប្តានជាព្រះ�ះតា�ង្សាសៅសុចក្សាីសុនាសៅនះជា សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយក្សថា ៤៖៣២-២៩។ សៅ�ើសៅហ៍�ុអំវីប្តានជាព្រះ�ះតា�ង្សាសៅសុចក្សាីសុនាសៅនះជា
ម្ពីយួនឹង្សាសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់។ សៅ�ើសៅសុចក្សាីសុនាសៅនះ�នអំ�ានយ័យុ៉ាង្សាដ�ចសៅម្ពីាច សុព្រះ�បស់ៅយើង្សាសុ�វថ្ងៃ�ាសៅនះ ម្ពីយួនឹង្សាសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់។ សៅ�ើសៅសុចក្សាីសុនាសៅនះ�នអំ�ានយ័យុ៉ាង្សាដ�ចសៅម្ពីាច សុព្រះ�បស់ៅយើង្សាសុ�វថ្ងៃ�ាសៅនះ 
ក្សូុង្សានាំម្ពីជាសៅសុសៅវនសៅដយអា�ស់ៅវនទី្ធសុទ?ក្សូុង្សានាំម្ពីជាសៅសុសៅវនសៅដយអា�ស់ៅវនទី្ធសុទ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ដ�ចខែដល់សៅយើង្សាប្តានសៅ�ើញ់រិចួម្ពីក្សសៅហ៍ើយថា ក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថាប្តានប្តា��់ឺួនអំស់ុរិយៈកាល់ 
យុ៉ាង្សាយ�រិរិហ៍��ដល់់រិជជកាល់ថ្ងៃនសៅសុាចយុ�សៅសុៀសុ។ ក្សូុង្សាអំ��ុង្សាថ្ងៃនរិជជកាល់សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុ សៅល្ងាក្សសៅយសៅរិ�ប្តាន 
ចាំបស់ៅ�ាើម្ពីកិ្សចចការិរិបស់ុគ្នា�ស់ុព្រះ�បព់្រះ�ះ។ ដ�សៅចូះ សៅយើង្សាអាចសៅម្ពីើល់សៅ�ើញ់ថា ក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយក្សថា�នសារិៈ 
សុ�ខានជ់ាទ្ធីប��ុ�ច�សៅពាះសៅល្ងាក្សសៅយសៅរិ� និង្សាសុ�សៅណ៍រិរិបស់ុគ្នា�។់
 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅយសៅរិ� ៧៖១-៧។ សៅ�ើសៅល្ងាក្សសៅយសៅរិ�ប្តានព្រះប្តាប�់ួក្សបណាា ជនសៅអាយសៅធ្នូវើអំវី�ឺះ  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅយសៅរិ� ៧៖១-៧។ សៅ�ើសៅល្ងាក្សសៅយសៅរិ�ប្តានព្រះប្តាប�់ួក្សបណាា ជនសៅអាយសៅធ្នូវើអំវី�ឺះ 
សៅ�ក្សូុង្សា�ទាំ�ង្សាសៅនះ? សៅ�ើពាក្សយសៅ�ចនទ៍ាំ�ង្សាសៅនះខែដល់សៅចញ់�ីសៅល្ងាក្សសៅយសៅរិ�បង្ហាា ញ់សៅយើង្សាអំ��ីសារិសៅ�ក្សូុង្សា�គម្ពីីរីិ សៅ�ក្សូុង្សា�ទាំ�ង្សាសៅនះ? សៅ�ើពាក្សយសៅ�ចនទ៍ាំ�ង្សាសៅនះខែដល់សៅចញ់�ីសៅល្ងាក្សសៅយសៅរិ�បង្ហាា ញ់សៅយើង្សាអំ��ីសារិសៅ�ក្សូុង្សា�គម្ពីីរីិ 
សៅចាំទ្ធិយក្សថា ៤៖២៣-២៩ សៅដាយរិសៅបៀបណា?សៅចាំទ្ធិយក្សថា ៤៖២៣-២៩ សៅដាយរិសៅបៀបណា?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅល្ងាក្សម្ពីុ�សៅសុប្តានព្រះប្តាប�់ួក្សបណាា ជនម្ពីាង្សាសៅហ៍ើយម្ពីាង្សាសៅទ្ធៀ�ថា ភ្ញា�សៅជាគជយ័រិបស់ុ�ួក្សសៅគសៅ�ក្សូុង្សា 
ព្រះសុុក្សកាណាននឹង្សាសៅក្សើ��នសៅ�ើង្សា សៅបើសិុនជា�ួក្សសៅគប្តានសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះ�ះ។ ខែ�សៅបើសៅគម្ពីនិប្តានសៅគ្នារិ�តាម្ពីវញិ់ 
សៅនាំះ ព្រះ�ះនឹង្សាដក្ស�ួក្សសៅគសៅចញ់�ីទ្ធឹក្សដីខែដល់ព្រះទ្ធង្សាប់្តានព្រះបគល់់សៅអាយ�ួក្សសៅគ។ សុ�ម្ពីព្រះក្សសៅ�ក្សសៅម្ពីើល់ការិដាស់ុសៅ�ឿន 
សៅ�ក្សូុង្សា�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថា ៧៖៤។ �សៅនះប្តានបង្ហាា ញ់សៅយើង្សាថា ការិសៅគ្នារិ�តាម្ពី�នសារិៈសុ�ខានជ់ាទ្ធីប��ុ�។ 
ព្រះ�ះប្តានសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់�ិ�ខែម្ពីន។ សៅហ៍ើយព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុព្រះ�ះក្សស៏ៅ�ក្សូុង្សាទឹ្ធក្សដីរិបស់ុ�ួក្សសៅគ
យុ៉ាង្សា�ិ�ព្រះប្តាក្សដខែដរិ។ បុុខែនា ព្រះបសិុនសៅបើ�ួក្សសៅគអាក្សខ់ានម្ពីនិប្តានសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះ�ះសៅទ្ធសៅនាំះ ព្រះ�ះ�រិទាំ�ង្សា�ីរិសៅនះ 
ម្ពីនិអាចជួយសុសៅស្ត្រង្ហាះ ះ�ួក្សសៅគប្តានសៅ�ើយ។
 ការិសៅគ្នារិ�តាម្ពីរិបស់ុ�ួក្សសៅគរាបប់ញ្ចូច� ល់ទាំ�ង្សាសៅសុចក្សាីសុបីុរិសុច�សៅពាះ�ួក្សព្រះសុុក្សសៅព្រះ� សៅក្សមង្សាក្ស�ព្រះពា និង្សា 
ស្ត្រសុាីសៅម្ពី�ុយ។ សៅ�ើសៅគ្នាល់គ�និ�សៅនះប្តានម្ពីក្ស�ីណា? ជាការិ�ិ�ណាស់ុ សៅគ្នាល់គ�និ�សៅនះប្តានម្ពីក្ស�ីក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិ 
សៅចាំទ្ធិយក្សថា។ សៅល្ងាក្សម្ពីុ�សៅសុប្តានបង្ហាះ ប�់ួក្សសៅគថា៖ «ម្ពីនិ ព្រះ�ូវ ឲ្យយ ឯង្សា បខែង្សាវរិ សៅសុចក្សាី យុ�ាិធ្នូម្ពី ៌�ី អំូក្ស ព្រះបសៅទ្ធសុ សៅព្រះ� 
ឬ �ី ក្ស�ន ក្ស�ព្រះពា សៅ�ើយ ក្ស ៏ម្ពីនិ ព្រះ�ូវ ទ្ធទ្ធួល់ បញ្ញាច � អាវ រិបស់ុ ព្រះសីុ សៅម្ពី�ុយ ខែដរិ» (សៅចាំទ្ធិយក្សថា ២៤៖១៧; សុ�ម្ពីអាន 
�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថា ២៤៖២១; សៅចាំទិ្ធយក្សថា ១០៖១៨, ១៩ និង្សាសៅចាំទិ្ធយក្សថា ២៧៖១៩)។ 
  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅយសៅរិ� ៤៖៤ រិចួសៅព្រះបៀបសៅធ្នូៀប�គម្ពីីរីិសៅនះជាម្ពីយួនឹង្សា�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថា ៣០៖សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅយសៅរិ� ៤៖៤ រិចួសៅព្រះបៀបសៅធ្នូៀប�គម្ពីីរីិសៅនះជាម្ពីយួនឹង្សា�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថា ៣០៖  
៦។ សៅ�ើសារិសុព្រះ�បរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះសៅ�ក្សូុង្សា�ទាំ�ង្សាសៅនះគឺជាអំវី? សៅ�ើសៅហ៍�ុអំវីប្តានជាក្សីួនចាបស់ៅ�ក្សូុង្សា�ទាំ�ង្សា៦។ សៅ�ើសារិសុព្រះ�បរ់ាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះសៅ�ក្សូុង្សា�ទាំ�ង្សាសៅនះគឺជាអំវី? សៅ�ើសៅហ៍�ុអំវីប្តានជាក្សីួនចាបស់ៅ�ក្សូុង្សា�ទាំ�ង្សា  
សៅនះសុ�ខានស់ៅម្ពីឺះុ សុព្រះ�បជ់ីវ�ិថ្ងៃនរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សុ�វថ្ងៃ�ាសៅនះ? សៅនះសុ�ខានស់ៅម្ពីឺះុ សុព្រះ�បជ់ីវ�ិថ្ងៃនរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សុ�វថ្ងៃ�ាសៅនះ? 
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សៅ�ើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុចង្សាប់្តានអំវី?សៅ�ើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុចង្សាប់្តានអំវី?

  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិម្ពីកីា ៦៖១-៨។ (សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅអំម្ពីុុសុ ៥៖២៤ និង្សាហ៍�សៅសុ ៦៖៦ �ង្សាខែដរិ)។សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិម្ពីកីា ៦៖១-៨។ (សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅអំម្ពីុុសុ ៥៖២៤ និង្សាហ៍�សៅសុ ៦៖៦ �ង្សាខែដរិ)។  
សៅ�ើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានបង្ហាះ បដ់ល់់�ួក្សបណាា ជនសៅ�ក្សូុង្សា�ទាំ�ង្សាសៅនះយុ៉ាង្សាដ�ចសៅម្ពីាច? សៅ�ើសារិរិបស់ុព្រះទ្ធង្សាប់ង្ហាា ញ់សៅ�ើព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានបង្ហាះ បដ់ល់់�ួក្សបណាា ជនសៅ�ក្សូុង្សា�ទាំ�ង្សាសៅនះយុ៉ាង្សាដ�ចសៅម្ពីាច? សៅ�ើសារិរិបស់ុព្រះទ្ធង្សាប់ង្ហាា ញ់
សៅយើង្សាអំ��ីសៅគ្នាល់គ�និ�ខែ�ម្ពីយួសៅ�ក្សូុង្សាក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយក្សថាសៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅយើង្សាអំ��ីសៅគ្នាល់គ�និ�ខែ�ម្ពីយួសៅ�ក្សូុង្សាក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយក្សថាសៅដាយរិសៅបៀបណា? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 អំូក្សព្រះប្តាជំខាង្សាឯព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានសុម្ពីឺងឹ្សាសៅ�ើញ់សៅគ្នាល់គ�និ�ម្ពីយួសៅ�ក្សូុង្សា�គម្ពីីរីិម្ពីកីា ៦៖១-៨ ខែដល់ 
សៅ�ថា «ជ�សៅល្ងាះព្រះសុបចាបរ់ិវ៉ាង្សាព្រះ�ះ និង្សាសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់»។ ព្រះ�ះប្តានសៅ�ឺះជាម្ពីយួនឹង្សារាស្ត្រសុារិបស់ុ
ព្រះទ្ធង្សាអ់ំ��ីសៅសុចក្សាីរិបស់ុព្រះទ្ធង្សា។់ �ួក្សសៅគប្តានប�ពានសៅសុចក្សាីសុញ្ញាា សៅនះ។ សៅ�ុឺះសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានយក្ស�ួក្ស
សៅគសៅ�ឯសាល្ងាជ�នុ�ជ�រិះ។ សៅល្ងាក្សម្ពីកីាប្តានបក្សព្រះសាយថា « ព្រះ�ះ អំ�ច ស់ុសៅចាំទ្ធ ព្រះបកាន ់អំុីព្រះសា ខែអំល់ជា ព្រះបជា រាស្ត្រសុា 
រិបស់ុ ព្រះ�ះអំង្សាះ» (ម្ពីកីា ៦៖២, គ�ប)។ ពាក្សយថា «សៅចាំទ្ធព្រះបកាន»់ សៅ�ក្សូុង្សាភ្ញាសាសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិបង្ហាា ញ់អំ��ីការិជ�ទាំស់ុ 
ដព៏្រះសុបចាបម់្ពីយួ។ ��័�៌នសៅនះបង្ហាា ញ់ព្រះប្តាបស់ៅយើង្សាថា ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានសៅល់ើក្សការិសៅចាំទ្ធព្រះបកានត់ាម្ពី�ឺ�វចាប ់
ម្ពីយួទាំស់ុនឹង្សារាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង្សា។់ សៅគ្នាល់គ�និ�បង្ហាា ញ់សៅយើង្សាថា សៅសុចក្សាីសុញ្ញាា គឺជាក្សិចចសុនាថ្ងៃនបញ្ចូា �ិាយុ៉ាង្សា 
�ិ�ព្រះប្តាក្សដ។ សៅយើង្សា�ុ�គួរិភំ្ញាក្សស់ៅ�ើើល់ច�សៅពាះសៅគ្នាល់គ�និ�សៅនះទាំល់់ខែ�សៅសាះ។ ដី�ិបញ្ចូា�ាិ�នសារិៈសុ�ខាន ់
ប��ុ�ច�សៅពាះសៅសុចក្សាីសុញ្ញាា ខែដល់ព្រះ�ះប្តានតា�ង្សាសៅ�ើង្សាជាម្ពីយួនឹង្សារាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង្សា។់ 
 សៅ�ើសៅល្ងាក្សអូំក្សប្តានសៅ�ើញ់អំ��ីរិសៅបៀបខែដល់សៅល្ងាក្សម្ពីកីា�ចីភ្ញាសាសៅចញ់�ីក្សណ៍ឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថាខែដរិ 
ឬសៅទ្ធ? ច�រិសៅយើង្សាព្រះក្សសៅ�ក្សសៅម្ពីើល់សុព្រះម្ពីង្សាម់្ពី�ិសៅចញ់�ីសៅល្ងាក្សម្ពីុ�សៅសុខែដល់សៅល្ងាក្សម្ពីកីាប្តានសៅព្រះបើយុ៉ាង្សាដ�សៅចូះថា៖ «ឥ��វ 
សៅនះ ឱ អំុីព្រះសាខែអំល់ សៅអំើយ សៅសុចក្សាី ខែដល់ ព្រះ�ះសៅយហ៍�វុ៉ា ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង្សា ព្រះទ្ធង្សា ់ទាំរិ ចង្សា ់ប្តាន �ី ឯង្សា សៅនាំះ គឺ ឲ្យយ ឯង្សា ប្តាន 
សៅកា�ខឺាច ដល់់ ព្រះ�ះសៅយហ៍�វុ៉ា ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង្សា និង្សា សៅដើរិ តាម្ពី ព្រះគប ់ទាំ�ង្សា �ឺ�វ រិបស់ុ ព្រះទ្ធង្សា ់សៅហ៍ើយ ឲ្យយ ព្រះសុឡាញ់់ ព្រះទ្ធង្សា ់ព្រះ�ម្ពី 
ទាំ�ង្សា សៅគ្នារិ� ព្រះប�ិប�ាិ ដល់់ ព្រះ�ះសៅយហ៍�វុ៉ា ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង្សា ឲ្យយ អំស់ុ �ី ចិ�ា អំស់ុ �ី ព្រះ�លឹ់ង្សា ឯង្សា �ង្សា សៅហ៍ើយ ឲ្យយ ប្តាន កាន ់ 
តាម្ពី សៅសុចក្សាី បញ្ចូា�ាិ �ង្សា ព្រះ�ះសៅយហ៍�វុ៉ា និង្សា ចាប ់ទាំ�ង្សា បុុនាំម ន រិបស់ុ ព្រះទ្ធង្សា ់ខែដល់ អំញ់ បង្ហាះ ប ់ឯង្សា សៅ� ថ្ងៃ�ា សៅនះ សុ�រាប ់
ជា សៅសុចក្សាី ល់ើ ដល់់ ឯង្សា» (សៅចាំទិ្ធយក្សថា ១០៖១២, ១៣)។ ឥ��វសៅនះ សៅ�ើសៅល្ងាក្សម្ពីកីាប្តាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ី 
�ទាំ�ង្សាសៅនះយុ៉ាង្សាដ�ចសៅម្ពីាចខែដរិ? «ឱ ម្ពីនុសុស សៅអំើយ ព្រះ�ះ ប្តាន បង្ហាា ញ់ ឲ្យយ ឯង្សា សាះ ល់់ សៅសុចក្សាី ខែដល់ ល់ើ សៅ�ើ ព្រះ�ះសៅយហ៍�វុ៉ា 
សុ�វ ព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ ឲ្យយ ឯង្សា ព្រះបព្រះ�ឹ�ា ដ�ច សៅម្ពីាច សៅបើ ម្ពីនិ ខែម្ពីន ឲ្យយ ព្រះបព្រះ�ឹ�ា សៅដាយ សុុចរិ�ិ ឲ្យយ ព្រះសុឡាញ់់ សៅសុចក្សាី សុបីុរិសុ 
សៅហ៍ើយ ឲ្យយ សៅដើរិ ជា ម្ពីយួ នឹង្សា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន �ឺួន សៅដាយ សុុភ្ញា� រាបទាំបបុុសៅណាះ ះ» (ម្ពីកីា ៦៖៨)។ សៅល្ងាក្សម្ពីកីាចង្សាស់ៅអាយ 
សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់�នភ្ញា�យុ�ាិធ្នូម្ពី ៌និង្សាបង្ហាា ញ់សៅសុចក្សាីសៅម្ពីតាា ដល់់អំូក្សដថ្ងៃទ្ធ។
 �ខែដល់�ួក្សសៅយើង្សាប្តានសិុក្សាសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះសៅចញ់�ីសៅល្ងាក្សម្ពីុ�សៅសុ និង្សាសៅល្ងាក្សម្ពីកីាប្តានបង្ហាា ញ់សៅយើង្សាន�វ 
ច�ណុ៍ចដស៏ុ�ខានប់��ុ�ខែដល់ព្រះ�ះចង្សាប់្តាន�ីរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង្សា។់ ព្រះទ្ធង្សាច់ង្សាស់ៅអាយ�ួក្សសៅគបង្ហាា ញ់សៅសុចក្សាីសៅម្ពីតាា  និង្សា 
សៅសុចក្សាីសុបីុរិសុ។ សៅ�ើយញ្ចូា ថ្ងៃនសុ�វខែដល់�ួក្សបណាា ជនប្តាននាំ�យក្សម្ពីក្សថាវ យព្រះ�ះ�នព្រះបសៅយ៉ាជនអ៍ំវីសៅ� ព្រះបសិុន 
សៅបើ�ួក្សសៅគសៅធ្នូវើប្តាបដល់់អំូក្សព្រះកី្សព្រះក្សសៅនាំះ? «សៅគ សៅល្ងាភ ចង្សា ់ប្តាន ខែព្រះសុ ច�ការិ ក្ស ៏ដសៅណ៍ាើ ម្ពី យក្ស ប្តាន ព្រះ�ម្ពី ទាំ�ង្សា �ទះ �ង្សា 
សៅហ៍ើយ រិបឹ យក្ស សៅ� សៅគ សុង្សាើ�ស់ុង្សាើិន ទាំ�ង្សា ម្ពីនុសុស នឹង្សា �ទះ រិបស់ុ សៅគ» (ម្ពីកីា ២៖២)។ ព្រះ�ះប្តានសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសាសុន ៍
អំុីព្រះសាខែអំល់សៅអាយបង្ហាា ញ់សៅសុចក្សាីព្រះសុឡាញ់់រិបស់ុព្រះទ្ធង្សាដ់ល់់អំូក្សដថ្ងៃទ្ធ។ ព្រះ�ះចង្សាស់ៅអាយម្ពីនុសុសសៅ�សៅល់ើខែ�នដី 
សៅនះនិយ៉ាយអំ��ីសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ថា «សាសុន ៍សៅនះ �ន ព្រះប្តាជំា និង្សា សៅយ៉ាបល់់ �ិ�» ខែម្ពីន (សៅចាំទិ្ធយក្សថា 
៤៖៦)។ សៅនះគឺជាម្ពី�ល់សៅហ៍�ុខែដល់ព្រះ�ះចង្សាស់ៅអាយជនជា�ិអំុីព្រះសាខែអំល់ព្រះបព្រះ�ឹ�ាសៅដាយព្រះប្តាជំា និង្សាបង្ហាា ញ់អំ��ី 
សៅសុចក្សាីសៅម្ពីតាា រិបស់ុព្រះទ្ធង្សាដ់ល់់ម្ពីនុសុសព្រះគបគូ់្នា។ 
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សៅសុចក្សាីអំធិ្នូដាា នរិបស់ុសៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់សៅសុចក្សាីអំធិ្នូដាា នរិបស់ុសៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់

 បទ្ធគម្ពីីរីិដានីខែយលុ់គឺជាសៅសុចក្សាីអំធិ្នូសាា នម្ពីយួដស៏ៅ�ញ់និយម្ពីប��ុ�សៅ�ក្សូុង្សាគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ សៅល្ងាក្ស 
ដានីខែយលុ់ប្តានសៅរិៀនសៅចញ់�ីក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅយសៅរិ�ថា សៅ�ល់សៅវល្ងាសុព្រះ�បស់ាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ព្រះ��បស់ៅ�ឯព្រះសុុក្ស 
�ឺួនវញិ់នឹង្សាសៅក្សើ�សៅ�ើង្សាឆ្នាំប់ៗ សៅនះ។ ដ�សៅចូះ សៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់ប្តានអំធិ្នូសាា នទ្ធ�ល់សុ�ម្ពីសៅអាយព្រះ�ះរិក្សាសៅសុចក្សាី 
សុនាសៅនះដល់់រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង្សា។់ 
 សៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់ប្តានសារិភ្ញា��ីអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុគ្នា� ់និង្សាអំ�សៅ�ើប្តាបថ្ងៃនសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ទាំ�ង្សា 
ទ្ធឹក្សខែភូក្ស។ ទ្ធនទឹម្ពីគូ្នាសៅនះ សៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់ក្សយ៏ល់់�ង្សាខែដរិថា សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ប្តានសៅធ្នូវើសៅអាយ�ឺួនសៅគផ្ទាទ ល់់ 
�នការិឈឺចឺាំប។់ ព្រះ�ះព្រះទ្ធង្សាយុ់�ាិធ្នូម្ពី ៌និង្សាព្រះ�ឹម្ពីព្រះ�ូវសៅ�ក្សូុង្សាការិព្រះបព្រះ�ឹ�ារិបស់ុព្រះទ្ធង្សា ់កាល់ខែដល់ព្រះទ្ធង្សាប់្តានបសៅណាា យ 
សៅអាយសៅគនាំ�សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់សៅ�ឯព្រះក្សុង្សាប្តាបូ�ី�ន។ 
 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិដានីខែយលុ់ ៩៖១-១៩។ សៅ�ើសៅល្ងាក្សអំូក្សប្តានសៅ�ើញ់ន�វសៅគ្នាល់គ�និ�អំវី�ឺះ សៅ�ក្សូុង្សា
�ទាំ�ង្សាសៅនះខែដល់សៅចញ់�ីក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយក្សថាសៅនាំះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅសុចក្សាីអំធិ្នូសាា នរិបស់ុសៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់ប្តានបង្ហាា ញ់សៅយើង្សាយុ៉ាង្សាចាស់ុអំ��ីអំវីខែដល់ព្រះ�ះប្តានដាស់ុ 
សៅ�ឿនដល់់រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង្សាស់ៅ�ក្សូុង្សាក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថា  ព្រះបសិុនសៅបើ�ួក្សសៅគប�ពានសៅសុចក្សាីសុញ្ញាា រិបស់ុព្រះទ្ធង្សា ់
សៅនាំះ។ សៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់ប្តាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីព្រះកឹ្ស�យវនិយ័រិបស់ុសៅល្ងាក្សម្ពីុ�សៅសុ២ដង្សា (ដានីខែយលុ់ ៩៖១១, 
១៣)។ ជាការិ�ិ�ណាស់ុ ព្រះកឹ្ស�យវនិយ័សៅនះក្សរ៏ាបប់ញ្ចូច� ល់ទាំ�ង្សាក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយក្សថា�ង្សាខែដរិ។
 ក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថាប្តានបង្ហាា ញ់ព្រះប្តាបស់ៅយើង្សាថា �ួក្សបណាា ជននឹង្សាកឺាយជាអំូក្សសៅទាំសុសុព្រះ�ប ់
ការិម្ពីនិសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះកឹ្ស�យវនិយ័ម្ពីក្ស�ីព្រះ�ះខែដល់សៅល្ងាក្សម្ពីុ�សៅសុប្តានព្រះបគល់់សៅអាយ�ួក្សសៅគ។ សៅ�ល់សៅនាំះ �ួក្សសៅគនឹង្សា 
ព្រះ�ូវនិរិសៅទ្ធសុសៅចញ់�ីទ្ធឹក្សដីរិបស់ុ�ួក្សសៅគ (សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថា ៤៖២៧-៣១ និង្សាបទ្ធគម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយក្សថា 
២៨ �ង្សាខែដរិ)។ អំវីៗព្រះគបយុ់៉ាង្សាប្តានសៅក្សើ�សៅ�ើង្សាដ�ចជាសៅល្ងាក្សម្ពីុ�សៅសុប្តានដាស់ុសៅ�ឿនដល់់�ួក្សសៅគខែម្ពីន (សៅចាំទ្ធិយក្សថា 
៣១៖២៩)។ 
 គួរិសៅអាយសៅសាក្សសាា យណាស់ុ សាសុនដ៍ថ្ងៃទ្ធខែដល់សៅ�ជ�ុវញិ់សាសុនយ៍�ដាខែល់ង្សានិយ៉ាយសៅទ្ធៀ� 
សៅហ៍ើយថា៖ «សាសុន ៍សៅនះ �ន ព្រះប្តាជំា និង្សា សៅយ៉ាបល់់ �ិ� [ខែម្ពីន]» (សៅចាំទិ្ធយក្សថា ៤៖៦)។ សៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់ 
ប្តាន�នព្រះបសាសុនថ៍ា សាសុនដ៍ថ្ងៃទ្ធខែដល់រិស់ុសៅ�ជុ�វញិ់ព្រះក្សុង្សាសៅយរិ�សា�ិម្ពីម្ពីនិប្តានគិ�ដល់់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ 
ទាំល់់ខែ�សៅសាះ។ «ដី�ិ ព្រះក្សុង្សា សៅយរិ�សា�ិម្ពី និង្សា �ួក្ស រាស្ត្រសុា រិបស់ុ ព្រះទ្ធង្សា ់ប្តាន ព្រះ��ប ់ជា ទ្ធី �មះ�ិះសៅដៀល់ ដល់់ ម្ពីនុសុស 
ទាំ�ង្សា អំស់ុ ខែដល់ សៅ� �ទ័្ធធ ជុ�វញិ់ សៅយើង្សា �ំុ �» (ដានីខែយលុ់ ៩៖១៦)។ 
 សៅ�ើសៅល្ងាក្សអំូក្សសុសៅង្សាើ�សៅ�ើញ់ថា សៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់ម្ពីនិប្តានសួុរិសុ�ណួ៍រិថា «សៅហ៍�ុអំវី» ខែដរិឬសៅទ្ធ?  
សៅ�ើសៅហ៍�ុអំវីប្តានជាសៅរិឿង្សាអាព្រះក្សក្ស់ៗ ទាំ�ង្សាសៅនះសៅក្សើ��នដល់់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់យុ៉ាង្សាដ�សៅចូះ? សៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់ 
ប្តានដឹង្សាយុ៉ាង្សាចាស់ុថា សៅហ៍�ុអំវី។ គ្នា�ប់្តានអានក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថា។ ក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថាប្តានជួយ 
សៅអាយសៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់ និង្សារាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង្សាយ់ល់់អំ��ីម្ពី�ល់សៅហ៍�ុខែដល់នាំ�សៅអាយការិអាព្រះក្សក្ស ់និង្សាការិឈឺចឺាំប ់
សៅក្សើ��នដល់់�ួក្សសៅគ។ បទ្ធ�ិសៅសាធ្នូនរ៍ិបស់ុ�ួក្សសៅគម្ពីនិខែម្ពីនជាសុ�ណាង្សាអាព្រះក្សក្សស់ៅនាំះសៅទ្ធ។ �ួក្សសៅគប្តានប្តា�ប់ង្សា ់
�ទះសុ�ខែបង្សា និង្សាទឹ្ធក្សដី សៅដាយសារិខែ��ួក្សសៅគម្ពីនិសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះ�ះ។ ទ្ធនទឹម្ពីគូ្នាសៅនះ សៅសុចក្សាីអំធិ្នូសាា នរិបស់ុសៅល្ងាក្ស 
ដានីខែយលុ់ប្តានបង្ហាា ញ់សៅយើង្សាអំ��ីសៅសុចក្សាីសុង្សាឃមឹ្ពីសៅ�ើង្សាវញិ់។ ព្រះ�ះម្ពីនិប្តានសៅភឺចរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង្សាស់ៅនាំះសៅទ្ធ។ ព្រះទ្ធង្សា ់
ប្តានសុនាថា នឹង្សាដឹក្សនាំ��ួក្សសៅគព្រះ��បម់្ពីក្សឯ�ទះវញិ់ម្ពីាង្សាសៅទ្ធៀ�ក្សូុង្សាសៅ�ល់ឆ្នាំប់ៗ សៅនះ។
  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិដានីខែយលុ់ ៩៖២៤-២៧។ �ទាំ�ង្សាសៅនះប្តានបង្ហាា ញ់ព្រះប្តាបស់ៅយើង្សាអំ��ីការិយ៉ាង្សាម្ពីក្ស សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិដានីខែយលុ់ ៩៖២៤-២៧។ �ទាំ�ង្សាសៅនះប្តានបង្ហាា ញ់ព្រះប្តាបស់ៅយើង្សាអំ��ីការិយ៉ាង្សាម្ពីក្ស 
រិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូុ�វ និង្សាការិសុុគ�រិបស់ុព្រះទ្ធង្សាស់ៅ�សៅល់ើសៅឈឺើឆ្នាំើ ង្សា។ សៅ�ើសៅល្ងាក្សអំូក្សគិ�ថា សៅហ៍�ុអំវីប្តានជាព្រះ�ះព្រះបទាំនរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូុ�វ និង្សាការិសុុគ�រិបស់ុព្រះទ្ធង្សាស់ៅ�សៅល់ើសៅឈឺើឆ្នាំើ ង្សា។ សៅ�ើសៅល្ងាក្សអំូក្សគិ�ថា សៅហ៍�ុអំវីប្តានជាព្រះ�ះព្រះបទាំន  
សារិថ្ងៃនសៅ�ល់អំនាំគ�ដ�៏ិសៅសុសុសៅនះដល់់សៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់? សៅ�ើសៅល្ងាក្សអំូក្សគិ�ថា សារិដ�៏ិសៅសុសុសៅនះប្តាន សារិថ្ងៃនសៅ�ល់អំនាំគ�ដ�៏ិសៅសុសុសៅនះដល់់សៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់? សៅ�ើសៅល្ងាក្សអំូក្សគិ�ថា សារិដ�៏ិសៅសុសុសៅនះប្តាន 
�ាល់់ន�វសៅសុចក្សាីសុង្សាឃមឹ្ពីអំវី ដល់់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់អំ��ីការិព្រះ��បស់ៅ��ទះវញិ់រិបស់ុ�ួក្សសៅគក្សូុង្សាសៅ�ល់ឆ្នាំប់ៗ សៅនាំះ? �ាល់់ន�វសៅសុចក្សាីសុង្សាឃមឹ្ពីអំវី ដល់់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់អំ��ីការិព្រះ��បស់ៅ��ទះវញិ់រិបស់ុ�ួក្សសៅគក្សូុង្សាសៅ�ល់ឆ្នាំប់ៗ សៅនាំះ? 
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ការិសិុក្សាបខែនាម្ពី៖ការិសិុក្សាបខែនាម្ពី៖  «ការិផឺ្ទាស់ុបា�រិដធ៏្នូ�ប្តានចាំបស់ៅ�ាើម្ពីសៅក្សើ�សៅ�ើង្សា។ ក្សូុង្សាអំ��ុង្សាសៅ�ល់សៅនះ សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុប្តាន «ការិផឺ្ទាស់ុបា�រិដធ៏្នូ�ប្តានចាំបស់ៅ�ាើម្ពីសៅក្សើ�សៅ�ើង្សា។ ក្សូុង្សាអំ��ុង្សាសៅ�ល់សៅនះ សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុប្តាន
�ាយ៉ាម្ពីប�ផឺ្ទាញ់រិ�បសុ�ណាក្សព្រះ�ះខែក្សឺង្សាកឺាយសៅ�ក្សូុង្សាទឹ្ធក្សដីរិបស់ុព្រះទ្ធង្សា។់ សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុក្សប៏្តានប�ប្តា�ក់ារិថាវ យ �ាយ៉ាម្ពីប�ផឺ្ទាញ់រិ�បសុ�ណាក្សព្រះ�ះខែក្សឺង្សាកឺាយសៅ�ក្សូុង្សាទឹ្ធក្សដីរិបស់ុព្រះទ្ធង្សា។់ សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុក្សប៏្តានប�ប្តា�ក់ារិថាវ យ 
បង្សាះ��ួក្សព្រះ�ះខែក្សឺង្សាកឺាយទាំ�ង្សាសៅនះ និង្សាសាសុនាំរិបស់ុ�ួក្សវ៉ាសៅចញ់�ីទ្ធឹក្សដីរិបស់ុព្រះទ្ធង្សា�់ង្សាខែដរិ។ ក្សិចចការិសៅនះសឹុង្សាបង្សាះ��ួក្សព្រះ�ះខែក្សឺង្សាកឺាយទាំ�ង្សាសៅនះ និង្សាសាសុនាំរិបស់ុ�ួក្សវ៉ាសៅចញ់�ីទ្ធឹក្សដីរិបស់ុព្រះទ្ធង្សា�់ង្សាខែដរិ។ ក្សិចចការិសៅនះសឹុង្សា  
ខែ�គ្នាម នអំូក្សណា�ូក្សអ់ាចសៅធ្នូវើប្តានសៅនាំះសៅ�ើយ។ �ួក្សបណាា ជនប្តានឱនព្រះកាបថាវ យបង្សាះ�រិ�បសុ�ណាក្សសៅធ្នូវើ�ីសៅឈឺើខែ�គ្នាម នអំូក្សណា�ូក្សអ់ាចសៅធ្នូវើប្តានសៅនាំះសៅ�ើយ។ �ួក្សបណាា ជនប្តានឱនព្រះកាបថាវ យបង្សាះ�រិ�បសុ�ណាក្សសៅធ្នូវើ�ីសៅឈឺើ  
និង្សាដ�ុ�មអំស់ុរិយៈកាល់យ�រិម្ពីក្សសៅហ៍ើយ។ បុុខែនា សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុម្ពីនិចុះចាំញ់់សៅ�ើយ។ ព្រះទ្ធង្សាប់្តាន�ាយ៉ាម្ពីលុ់ប និង្សាដ�ុ�មអំស់ុរិយៈកាល់យ�រិម្ពីក្សសៅហ៍ើយ។ បុុខែនា សៅសុាចយុ�សៅសុៀសុម្ពីនិចុះចាំញ់់សៅ�ើយ។ ព្រះទ្ធង្សាប់្តាន�ាយ៉ាម្ពីលុ់ប 
ប�ប្តា�អ់ំស់ុទាំ�ង្សាការិថាវ យបង្សាះ�ព្រះ�ះខែក្សឺង្សាកឺាយទាំ�ង្សាអំម្ពីាល់�ុនសៅចញ់�ីទ្ធឹក្សដី និង្សាសៅធ្នូវើសៅអាយវ៉ាប្តានសាើ �សៅ�ើង្សាប�ប្តា�អ់ំស់ុទាំ�ង្សាការិថាវ យបង្សាះ�ព្រះ�ះខែក្សឺង្សាកឺាយទាំ�ង្សាអំម្ពីាល់�ុនសៅចញ់�ីទ្ធឹក្សដី និង្សាសៅធ្នូវើសៅអាយវ៉ាប្តានសាើ �សៅ�ើង្សា  
វញិ់»។ ដក្សព្រះសុង្សា�់ី Ellen G. White, វញិ់»។ ដក្សព្រះសុង្សា�់ី Ellen G. White, Prophets and KingsProphets and Kings, page 401, adapted។ , page 401, adapted។ 
  
សុ�ណួ៍រិ�ិភ្ញាក្សាសុ�ណួ៍រិ�ិភ្ញាក្សា
១. ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ សៅយើង្សាទាំ�ង្សាអំស់ុគូ្នាជាសៅសុសៅវនសៅដយអា�ស់ៅវនទី្ធសុទ។ សៅយើង្សា�នសារិថ្ងៃនសៅសុចក្សាី�ិ�បចចុបីនូ សៅដើម្ពីី ី១. ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ សៅយើង្សាទាំ�ង្សាអំស់ុគូ្នាជាសៅសុសៅវនសៅដយអា�ស់ៅវនទី្ធសុទ។ សៅយើង្សា�នសារិថ្ងៃនសៅសុចក្សាី�ិ�បចចុបីនូ សៅដើម្ពីី ី
ព្រះបគល់់សៅអាយម្ពីនុសុសសៅ�សៅល់ើខែ�នដីសៅនះ។ សៅយើង្សាព្រះ�ូវនឹក្សចាំ�ថា សៅសុចក្សាី�ិ�បចចុបីនូគឺជាសៅសុចក្សាី�ិ�ខែដល់ ព្រះបគល់់សៅអាយម្ពីនុសុសសៅ�សៅល់ើខែ�នដីសៅនះ។ សៅយើង្សាព្រះ�ូវនឹក្សចាំ�ថា សៅសុចក្សាី�ិ�បចចុបីនូគឺជាសៅសុចក្សាី�ិ�ខែដល់ 
ម្ពីនុសុសព្រះ�ូវការិជាទ្ធីប��ុ�សុព្រះ�បស់ុម្ពីយ័កាល់រិបស់ុ�ួក្សសៅគ។ ក្សូុង្សានាំម្ពីជាសៅសុសៅវនសៅដយអា�ស់ៅវនទី្ធសុទ សៅយើង្សា ម្ពីនុសុសព្រះ�ូវការិជាទ្ធីប��ុ�សុព្រះ�បស់ុម្ពីយ័កាល់រិបស់ុ�ួក្សសៅគ។ ក្សូុង្សានាំម្ពីជាសៅសុសៅវនសៅដយអា�ស់ៅវនទី្ធសុទ សៅយើង្សា 
សុម្ពីឺងឹ្សាសៅ�ើញ់�ឺួនសៅយើង្សាថា ព្រះ�ូវប្តានព្រះ�ះសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសៅអាយសៅធ្នូវើជារាស្ត្រសុាដ�៏ិសៅសុសុរិបស់ុព្រះទ្ធង្សា។់ សៅយើង្សាគិ�អំ��ី�ឺួនសុម្ពីឺងឹ្សាសៅ�ើញ់�ឺួនសៅយើង្សាថា ព្រះ�ូវប្តានព្រះ�ះសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសៅអាយសៅធ្នូវើជារាស្ត្រសុាដ�៏ិសៅសុសុរិបស់ុព្រះទ្ធង្សា។់ សៅយើង្សាគិ�អំ��ី�ឺួន  
សៅយើង្សាតាម្ពីរិសៅបៀបសៅនះព្រះ�ឹម្ពីព្រះ�ូវសៅហ៍ើយ។ ព្រះ�ះប្តានសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសៅយើង្សាសៅអាយសៅធ្នូវើជារាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង្សា ់និង្សាសៅធ្នូវើក្សិចចការិសៅយើង្សាតាម្ពីរិសៅបៀបសៅនះព្រះ�ឹម្ពីព្រះ�ូវសៅហ៍ើយ។ ព្រះ�ះប្តានសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសៅយើង្សាសៅអាយសៅធ្នូវើជារាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង្សា ់និង្សាសៅធ្នូវើក្សិចចការិ  
ដ�៏ិសៅសុសុម្ពីយួសុព្រះ�បព់្រះទ្ធង្សាស់ៅ�សៅ�ល់សៅនះ។ ព្រះទ្ធង្សាប់្តានព្រះបទាំនសៅអាយសៅយើង្សាន�វសៅសុចក្សាី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែដល់ដ�៏ិសៅសុសុម្ពីយួសុព្រះ�បព់្រះទ្ធង្សាស់ៅ�សៅ�ល់សៅនះ។ ព្រះទ្ធង្សាប់្តានព្រះបទាំនសៅអាយសៅយើង្សាន�វសៅសុចក្សាី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែដល់
ម្ពីនុសុសសៅ�ជុ�វញិ់សៅយើង្សាព្រះ�ូវដឹង្សា។ ព្រះ�ះប្តាន�ាល់់ក្សិ�ាិយសុដល់់សៅយើង្សាជាខឺា�ង្សា។ សៅ�ើសៅយើង្សាក្ស��ុង្សាខែ�សៅធ្នូវើក្សិចចការិដ ៏ម្ពីនុសុសសៅ�ជុ�វញិ់សៅយើង្សាព្រះ�ូវដឹង្សា។ ព្រះ�ះប្តាន�ាល់់ក្សិ�ាិយសុដល់់សៅយើង្សាជាខឺា�ង្សា។ សៅ�ើសៅយើង្សាក្ស��ុង្សាខែ�សៅធ្នូវើក្សិចចការិដ ៏
សុ�ខានខ់ែដល់ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនដល់់សៅយើង្សាសៅនះប្តានល់ើបុុនណាខែដរិ? សុ�ខានខ់ែដល់ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនដល់់សៅយើង្សាសៅនះប្តានល់ើបុុនណាខែដរិ? 
២. សុ�ម្ពីគិ�ថា សៅល្ងាក្សអំូក្សគឺជាសៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់វញិ់។ ជាដានីខែយលុ់ សៅល្ងាក្សអំូក្សប្តានសុម្ពីឺងឹ្សាសៅ�ើញ់ក្សង្សាទ្ធ�័២. សុ�ម្ពីគិ�ថា សៅល្ងាក្សអំូក្សគឺជាសៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់វញិ់។ ជាដានីខែយលុ់ សៅល្ងាក្សអំូក្សប្តានសុម្ពីឺងឹ្សាសៅ�ើញ់ក្សង្សាទ្ធ�័  
ប្តាបូ�ី�នក្ស��ុង្សាខែ�លុ់ក្សលុ់យច�ល់ម្ពីក្សក្សូុង្សាព្រះបសៅទ្ធសុរិបស់ុសៅល្ងាក្សអំូក្ស។ សៅល្ងាក្សអំូក្សប្តានសៅ�ើញ់ខាម �ង្សាសុព្រះ�ូវយក្សប្តាបូ�ី�នក្ស��ុង្សាខែ�លុ់ក្សលុ់យច�ល់ម្ពីក្សក្សូុង្សាព្រះបសៅទ្ធសុរិបស់ុសៅល្ងាក្សអំូក្ស។ សៅល្ងាក្សអំូក្សប្តានសៅ�ើញ់ខាម �ង្សាសុព្រះ�ូវយក្ស
ឈឺះូសៅល់ើជនជា�ិរិបស់ុសៅល្ងាក្សអំូក្សសៅ�ក្សូុង្សាសុស្ត្រង្ហាះ ម្ពី។ �ួក្សសៅគប្តានប�ផឺ្ទាញ់ព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះវហិារិគឺជាឈឺះូសៅល់ើជនជា�ិរិបស់ុសៅល្ងាក្សអំូក្សសៅ�ក្សូុង្សាសុស្ត្រង្ហាះ ម្ពី។ �ួក្សសៅគប្តានប�ផឺ្ទាញ់ព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះវហិារិគឺជា  
សុូ�ល់ថ្ងៃនសៅសុចក្សាីជ�សៅនឿខាង្សាឯសាសុនាំសុព្រះ�បព់្រះបសៅទ្ធសុរិបស់ុសៅល្ងាក្សអំូក្សទាំ�ង្សាម្ពី�ល់។ សៅហ៍ើយអាព្រះក្សក្សជ់ាង្សាសៅនះសៅ� សុូ�ល់ថ្ងៃនសៅសុចក្សាីជ�សៅនឿខាង្សាឯសាសុនាំសុព្រះ�បព់្រះបសៅទ្ធសុរិបស់ុសៅល្ងាក្សអំូក្សទាំ�ង្សាម្ពី�ល់។ សៅហ៍ើយអាព្រះក្សក្សជ់ាង្សាសៅនះសៅ� 
សៅទ្ធៀ� ព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុសៅល្ងាក្សអំូក្សព្រះ�ូវប្តានប�ផឺ្ទាញ់សៅដាយម្ពីនុសុសខែដល់ថាវ យបង្សាះ�រិ�បសុ�ណាក្សថ្ងៃន�ួក្សព្រះ�ះខែក្សឺង្សាកឺាយសៅទ្ធៀ� ព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុសៅល្ងាក្សអំូក្សព្រះ�ូវប្តានប�ផឺ្ទាញ់សៅដាយម្ពីនុសុសខែដល់ថាវ យបង្សាះ�រិ�បសុ�ណាក្សថ្ងៃន�ួក្សព្រះ�ះខែក្សឺង្សាកឺាយ  
និង្សា�ួក្សព្រះ�ះថ្ងៃនធ្នូម្ពីមជា�ិ។ សៅ�ើសៅល្ងាក្សអំូក្សគិ�ថា ក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថាប្តាន�ដល់់ក្សដីសុង្សាឃមឹ្ពីដល់់ដានីខែយលុ់ និង្សា�ួក្សព្រះ�ះថ្ងៃនធ្នូម្ពីមជា�ិ។ សៅ�ើសៅល្ងាក្សអំូក្សគិ�ថា ក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយក្សថាប្តាន�ដល់់ក្សដីសុង្សាឃមឹ្ពីដល់់ដានីខែយលុ់ 
(និង្សាជនជា�ិយ�ដាដថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀ�) យុ៉ាង្សាដ�ចសៅម្ពីាច សៅ�សៅ�ល់សៅនាំះ? សៅ�ើសៅល្ងាក្សអំូក្សគិ�ថា ក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយក្សថាប្តាន(និង្សាជនជា�ិយ�ដាដថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀ�) យុ៉ាង្សាដ�ចសៅម្ពីាច សៅ�សៅ�ល់សៅនាំះ? សៅ�ើសៅល្ងាក្សអំូក្សគិ�ថា ក្សណ៍ឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយក្សថាប្តាន  
ជួយសៅអាយសៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់យល់់យុ៉ាង្សាដ�ចសៅម្ពីាច ច�សៅពាះអំវីទាំ�ង្សាអំស់ុខែដល់ប្តានសៅក្សើ�សៅ�ើង្សា និង្សាអំ��ីម្ពី�ល់សៅហ៍�ុ ជួយសៅអាយសៅល្ងាក្សដានីខែយលុ់យល់់យុ៉ាង្សាដ�ចសៅម្ពីាច ច�សៅពាះអំវីទាំ�ង្សាអំស់ុខែដល់ប្តានសៅក្សើ�សៅ�ើង្សា និង្សាអំ��ីម្ពី�ល់សៅហ៍�ុ 
ខែដល់នាំ�សៅរិឿង្សាទាំ�ង្សាសៅនាំះសៅក្សើ��នសៅ�ើង្សា? ទ្ធនទឹម្ពីគូ្នាសៅនះ សៅ�ើការិយល់់ដឹង្សារិបស់ុសៅយើង្សាអំ��ីព្រះ�ះគម្ពីីរីិអាចជួយសៅអាយខែដល់នាំ�សៅរិឿង្សាទាំ�ង្សាសៅនាំះសៅក្សើ��នសៅ�ើង្សា? ទ្ធនទឹម្ពីគូ្នាសៅនះ សៅ�ើការិយល់់ដឹង្សារិបស់ុសៅយើង្សាអំ��ីព្រះ�ះគម្ពីីរីិអាចជួយសៅអាយ  
សៅយើង្សាសៅដាះព្រះសាយជាម្ពីយួនឹង្សាព្រះគ្នាល់�ប្តាក្សៗសៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅបើគ្នាម នច�សៅណ៍ះដឹង្សាអំ��ីសៅសុចក្សាី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ សៅយើង្សាសៅដាះព្រះសាយជាម្ពីយួនឹង្សាព្រះគ្នាល់�ប្តាក្សៗសៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅបើគ្នាម នច�សៅណ៍ះដឹង្សាអំ��ីសៅសុចក្សាី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ 
រិបស់ុសៅយើង្សាសៅនះសៅទ្ធ ព្រះគ្នាល់�ប្តាក្សទាំ�ង្សាសៅនះនឹង្សាសៅធ្នូវើសៅអាយសៅយើង្សាប្តាក្សទ់្ធឹក្សចិ�ាជាម្ពីនិខាន។ សៅ�ើចសៅម្ពីឺើយសៅ�ឺើយ�ប រិបស់ុសៅយើង្សាសៅនះសៅទ្ធ ព្រះគ្នាល់�ប្តាក្សទាំ�ង្សាសៅនះនឹង្សាសៅធ្នូវើសៅអាយសៅយើង្សាប្តាក្សទ់្ធឹក្សចិ�ាជាម្ពីនិខាន។ សៅ�ើចសៅម្ពីឺើយសៅ�ឺើយ�ប 
រិបស់ុសៅយើង្សាសៅ�នឹង្សាសុ�ណួ៍រិទាំ�ង្សាសៅនះគួរិខែ�បសៅព្រះង្សាៀនសៅយើង្សាអំវី�ឺះ អំ��ីសារិៈសុ�ខានថ់្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិច�សៅពាះសៅសុចក្សាីជ�សៅនឿ រិបស់ុសៅយើង្សាសៅ�នឹង្សាសុ�ណួ៍រិទាំ�ង្សាសៅនះគួរិខែ�បសៅព្រះង្សាៀនសៅយើង្សាអំវី�ឺះ អំ��ីសារិៈសុ�ខានថ់្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិច�សៅពាះសៅសុចក្សាីជ�សៅនឿ 
រិបស់ុសៅយើង្សាសៅនាំះ? រិបស់ុសៅយើង្សាសៅនាំះ? 
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 �ុសៅសុៀ យុ�សុា (Marcia Yuassa) គឺជា�ូក្សស់ៅ�ក្សូុង្សាជនអំសៅនាំា ព្រះបសៅវសុនស៍ៅព្រះបសីុុល់រាបព់ានអ់ំូក្ស 
ខែដល់សៅធ្នូវើការិជាសៅព្រះចើនសៅ�ុង្សាសៅ�ឯសៅរាង្សាចព្រះក្ស ក្សណាា ល់ព្រះបសៅទ្ធសុជបុុន ព្រះ�ូវប្តានឃា�ស់ៅអាយសូាក្សស់ៅ��ទះ បនាំទ ប ់
�ីនាំង្សាប្តានធឺ្លាក្ស�់ឺួនឈឺមឺ្ពីក្ស។ សៅដាយទ្ធទ្ធួល់រិង្សាន�វការិឈឺចឺាំបយុ់៉ាង្សាខឺា�ង្សា នាំង្សាម្ពីនិដឹង្សាថា នាំង្សាអាចសៅម្ពីើល់
ខែ�រិក្សាព្រះក្សុម្ពីព្រះគួសារិរិបស់ុនាំង្សាសៅដាយរិសៅបៀបណាសៅនាំះសៅទ្ធ សុ�ម្ពីីខីែ�ជីវ�ិ�ឺួនក្សម៏្ពីនិដឹង្សាយុ៉ាង្សាណា�ង្សា។  នាំង្សា 
ប្តានអំ�ពាវនាំវសៅ�ព្រះ�ះ សុ�ម្ពីកុ្ស�សៅអាយនាំង្សាសឺាបស់ៅ�ើយ។ នាំង្សាប្តានច�ណាយសៅ�ល់ជាសៅព្រះចើនសៅ�សៅល់ើអំុិនសៅធ្នូើរិណិ៍� 
�ីសៅព្រះពាះនាំង្សាម្ពីនិអាចសៅធ្នូវើអំវីប្តានសៅព្រះចើនសៅដាយសារិខែ�សាា នភ្ញា�ជ�ង្សាឺរិបស់ុនាំង្សា។ 
 ថ្ងៃ�ាម្ពីយួ នាំង្សាប្តានចុចព្រះច��ច�ល់សៅ�ក្សូុង្សាសៅសូុរិថី្ងៃនថូាក្សសុ់ុ�ភ្ញា�ខែដល់ខែ�ើក្សសៅ�សៅល់ើព្រះ�ះគម្ពីីរីិបក្សព្រះសាយ
សៅដាយព្រះគូសៅ�ទ្ធយសៅសុសៅវនសៅដយអា�ស់ៅវនទី្ធសុទ�ូក្សស់ៅ�ក្សូុង្សាព្រះបសៅទ្ធសុសៅព្រះបសីុុល់។ នាំង្សាប្តានតាម្ពីដានរាល់់យ�ធ្នូយ�ប 
វសីៅដអំ�តាម្ពីខែដល់នាំង្សាអាចខែសុវង្សារិក្សសៅ�ើញ់។ នាំង្សាប្តានសៅរិៀនអំ��ីខែ�ូក្សសៅ�សង្សាៗគូ្នាថ្ងៃនរិសៅបៀបរិស់ុសៅ�សៅអាយ�ន 
សុុ�ភ្ញា�ល់ើ សៅហ៍ើយក្សប៏្តានឮអំ��ីថ្ងៃ�ាទី្ធ៧ជាថ្ងៃ�ាសុបា�ហ៍៍�ង្សាខែដរិ។ បនាំទ បម់្ពីក្ស សៅ�ល់ខែដល់នាំង្សាក្ស��ុង្សាខែ�សៅម្ពីើល់ 
ម្ពី�ិាភក្សាិ�ីយុវវយ័រិបស់ុនាំង្សាសៅ�ក្សូុង្សាព្រះបសៅទ្ធសុសៅព្រះបសីុុល់តាម្ពីព្រះប�ន័ធ�ស�វ�ាយសុង្សាះម្ពីសៅនាំះ នាំង្សាប្តានរិក្សសៅ�ើញ់ 
អំ�ី�ម្ពី�ិាភក្សាិរិមួ្ពីថូាក្ស�ូ់ក្សខ់ែដល់សៅទ្ធើបខែ�បសៅង្សាើើ� ព្រះបវ�ាិរិ�បរិបស់ុគ្នា�។់ នាំង្សា�ុសៅសុៀប្តានភ្ញាជ បទ់្ធ�នាំក្សទ់្ធ�នង្សាជា 
ម្ពីយួនឹង្សាម្ពី�ិាភក្សាិចាំស់ុរិបស់ុនាំង្សាសៅ�ើង្សាវញិ់សៅដាយក្សាីអំ�ណ៍រិ រិចួនាំង្សាប្តានទ្ធ�រិស័ុ�ទព្រះប្តាបម់្ពី�ិាភក្សាិព្រះសីុ�ូក្សស់ៅនាំះអំ��ី 
ការិយល់់ដឹង្សា�មីៗខាង្សាខែ�ូក្សសុុ�ភ្ញា� និង្សាថ្ងៃ�ាសុបា�ហ៍៍សៅដាយក្សាីរិ �សៅភើបជាខឺា�ង្សា។ ម្ពី�ិាភក្សាិរិបស់ុនាំង្សាប្តានសាា ប ់
យុ៉ាង្សាយក្សចិ�ាទុ្ធក្សដាក្ស ់រិចួសៅ�សៅ�ល់ខែដល់នាំង្សា�ុសៅសុៀនិយ៉ាយចបស់ៅហ៍ើយ ម្ពី�ិាភក្សាិ�ូក្សស់ៅនាំះប្តានព្រះប្តាបន់ាំង្សា
ថា គ្នា�ក់្សថ៏ាវ យបង្សាះ�ព្រះ�ះសៅយសូុ�វសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបា�ហ៍៍ខែដរិ។ គ្នា�ប់្តានកឺាយជាសៅសុសៅវនសៅដយអា�ស់ៅវនទី្ធសុទ តា�ង្សា
�ីគ្នា�ប់្តានដាចទ់្ធ�នាំក្សទ់្ធ�នង្សាជាម្ពីយួនឹង្សានាំង្សា�ុសៅសុៀម្ពីក្ស។ ស្ត្រសុាីទាំ�ង្សា�ីរិប្តានចាំបស់ៅ�ាើម្ពីសិុក្សាព្រះ�ះគម្ពីីរីិជាម្ពីយួ 
គូ្នា។
 ម្ពីយួព្រះសុបក្សស់ៅព្រះកាយម្ពីក្ស ម្ពី�ិាភក្សាិ�ូក្សស់ៅនាំះប្តានសៅ�ំើ��័�៌នទ្ធ�នាំក្សទ់្ធ�នង្សាថ្ងៃនព្រះ�ះវហិារិអា�ស់ៅវនទី្ធសុទ  
និង្សាព្រះគូគង្ហាវ ល់ព្រះគបព់្រះគង្សាសៅ�ក្សូុង្សា��បនរ់ិបស់ុនាំង្សា។ បុុខែនា សៅ�សៅ�ល់ខែដល់នាំង្សា�ុសៅសុៀព្រះក្សសៅ�ក្សសៅម្ពីើល់អាសុយដាា ន 
ថ្ងៃនព្រះ�ះវហិារិ នាំង្សាដឹង្សាថា អាសុយដាា នសៅនាំះសុាិ�សៅ�ក្សូុង្សាទី្ធព្រះក្សុង្សាម្ពីយួសៅទ្ធៀ� ខែដល់ឆ្នាំា យ សៅហ៍ើយ�ិប្តាក្សក្សូុង្សាការិ 
សៅ�សៅល់ង្សា សៅដាយសារិខែ�នាំង្សាម្ពីនិទាំនស់ៅចះសៅបើក្សបរិសៅ�សៅ�ើយ។ សៅទាំះជាយុ៉ាង្សាសៅនះក្សាី នាំង្សាសៅ�ខែ�ទ្ធ�រិស័ុ�ទម្ពីក្ស 
ព្រះ�ះវហិារិ សៅហ៍ើយនិយ៉ាយសៅល់ង្សាជាម្ពីយួនឹង្សា�ំុ � ខែដល់ជាព្រះប�នធព្រះគូគង្ហាវ ល់។ 
 សៅដើម្ពីីសីៅធ្នូវើសៅអាយនាំង្សាភំ្ញាក្សស់ៅ�ើើល់ �ំុ �ប្តានព្រះប្តាបន់ាំង្សាថា �នសៅគសៅបើក្សព្រះក្សុម្ពីសិុក្សាព្រះ�ះគម្ពីីរីិ��ចម្ពីយួសៅ�ក្សូុង្សា
ទ្ធីព្រះក្សុង្សាអំុីវុ៉ាតាខែដល់នាំង្សារិស់ុសៅ� សៅគណា�ជ់ួបគូ្នាដ�ប�ង្សាសៅ�ក្សូុង្សាសុប្តាា ហ៍៍ហ៍ូឹង្សាឯង្សា។ ៣ថ្ងៃ�ាសៅព្រះកាយម្ពីក្ស ព្រះក្សុម្ពីសៅនាំះ 
ប្តានជួបជុ�គូ្នាម្ពីនិដល់់ម្ពីយួគី��ខែម្ពី�ុ�ី�ទះរិបស់ុនាំង្សា�ុសៅសុៀ�ង្សា ជិ�ខែម្ពីនខែទ្ធនខែដល់នាំង្សាអាចសៅធ្នូវើដ�សៅណ៍ើ រិសៅដាយ 
សៅ�មើរិសៅជើង្សាសៅ�ទី្ធសៅនាំះប្តាន។ ព្រះ�ះប្តាន�ាប្តាល់ជ�ង្សាឺរិបស់ុនាំង្សា សៅហ៍ើយចាំបត់ា�ង្សា�ីសៅ�ល់សៅនាំះម្ពីក្ស នាំង្សា�ុសៅសុៀ 
ខែដល់�នអាយុ៥៤ឆូ្នាំ�ម្ពីនិខែដល់អាក្សខ់ានការិព្រះបជុ�សៅនាំះម្ពីាង្សាណាសៅ�ើយ។ 
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កណ្ឌឌ គម្ពីី�រចោ�ទិិយកថាចោ�កុ�ងគម្ពីី�រសញ្ញាា ថ្មីី�

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១១ ខែ�ធូ្នូ� ឆូ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១១ ខែ�ធូ្នូ� ឆូ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ �ា ថាយ ៤៖១-១១; សៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖១៧-១៩;អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ �ា ថាយ ៤៖១-១១; សៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖១៧-១៩;  
កាឡាទី្ធ ៣៖១-១៤; សៅចាំទិ្ធយកថា ១៨៖១៥-១៩។កាឡាទី្ធ ៣៖១-១៤; សៅចាំទិ្ធយកថា ១៨៖១៥-១៩។

�ចងចាំ�៖ «ខែ� ព្រះទ្ធង ់�ន ព្រះ�ះបនូ�ល ព្រះប្តាប ់ថា �ន សៅសុចកាី ខែចង ទុ្ធក ម្ពីក ដូ�សៅចូះ ‘ម្ពីនុសុស ម្ពីនិ ខែម្ពីន រិស់ុ សៅ�យសារិ �ចងចាំ�៖ «ខែ� ព្រះទ្ធង ់�ន ព្រះ�ះបនូ�ល ព្រះប្តាប ់ថា �ន សៅសុចកាី ខែចង ទុ្ធក ម្ពីក ដូ�សៅចូះ ‘ម្ពីនុសុស ម្ពីនិ ខែម្ពីន រិស់ុ សៅ�យសារិ 
ខែ� ន�បុ�ងបាុសៅណាះ ះ សៅទ្ធ គឺ រិស់ុ សៅ�យសារិ ព្រះគប ់ទាំ�ង ព្រះ�ះបនូ�ល ខែដូល សៅចញ �ី ព្រះ�ះឱសុឋ ព្រះ�ះ ម្ពីក ខែដូរិ’» (�ា ថាយខែ� ន�បុ�ងបាុសៅណាះ ះ សៅទ្ធ គឺ រិស់ុ សៅ�យសារិ ព្រះគប ់ទាំ�ង ព្រះ�ះបនូ�ល ខែដូល សៅចញ �ី ព្រះ�ះឱសុឋ ព្រះ�ះ ម្ពីក ខែដូរិ’» (�ា ថាយ  
៤៖៤)។៤៖៤)។

 គមី្ពីរីិសុញ្ញាា �ីីព្រះ�ូវប្តានប�សៅ�ញសៅ�យ�គមី្ពីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ អូំកសុរិសៅសុរិគមី្ពីរីិសុញ្ញាា �ីីខែ�ងខែ�សៅព្រះប� 
សុព្រះម្ពីងម់្ពី�ិសៅចញ�ីគមី្ពីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុជានិចច។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វអំងគព្រះទ្ធងផូ់្ទាល់ប្តានសៅ�ើ�យ�បសុ�ណួួរិយ៉ាា ងដូ�សៅចូះ 
ថា «�នសៅសុចកាីខែចងទុ្ធកម្ពីកដូ�សៅចូះ» (�ា ថាយ ៤៖៤) សៅហ៍�យ «សុ�សៅរិច តាម្ពី បទ្ធ គមី្ពីរីិ សៅទ្ធ» (�ា កុសុ ១៤៖ 
៤៩)។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តាន�នបនូ�លន�វពាកយសៅ�ចនទ៍ាំ�ងសៅនះ សៅដូ�ម្ពីីបីង្ហាា ញថា  សារិរិបស់ុព្រះទ្ធង�់នព្រះបភ� 
ម្ពីក�ីគមី្ពីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ សៅ�សៅ�លខែដូលព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានជួួបសិុសុសរិបស់ុព្រះទ្ធង២់នាកស់ៅ�តាម្ពីផ្លូើ�វសៅ�ឯភ�ម្ពី ិ
សៅអំសៅ�ា សុ សៅ��ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានបង្ហាា ញ�ួកសៅគថា ព្រះទ្ធងជ់ាអូំកណាសៅ�យរិសៅបៀបណា? សៅ��ព្រះទ្ធងប់្តានសៅធ្នូើ�ប្តាដូិហារិយ 
ខែដូរិឬសៅទ្ធ? សៅទ្ធ។ «ព្រះទ្ធង ់ក ៏ព្រះសាយ ន�យ សៅសុចកាី ខែដូល �ព្រះមូ្ពីវ ដូល់ ព្រះទ្ធង ់�ី កុូង គមី្ពីរីិ ទាំ�ងឡាយ» (ល�កា ២៤៖ 
២៧)។
 អូំកសុរិសៅសុរិគមី្ពីរីិសុញ្ញាា �ីីប្តានសៅព្រះប�សៅរិឿង សុព្រះម្ពីងម់្ពី�ិ និងបទ្ធទ្ធ�នាយសៅចញ�ីគមី្ពីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ 
សៅដូ�ម្ពីី�ីនយល់អំ��ីសុ�សៅណួរិរិបស់ុ�ួកសៅគ។ អូំកសុរិសៅសុរិគមី្ពីរីិសុញ្ញាា �ីីភាគសៅព្រះច�នខែ�ងខែ�សៅព្រះប�សុព្រះម្ពីងម់្ពី�ិសៅចញ 
�ីកណួឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ទ្ធ�នុកដូ�សៅក�ង និងសៅអំសាយជានិចច។ អូំកសុរិសៅសុរិកណួឌ គមី្ពីរីិ�ា ថាយ �ា កុសុ 
ល�កា យា�ហាន រិ ា�ម្ពី កាឡាទ្ធី ក�រិនិ��សុទី្ធ១ ក�រិនិ��សុទី្ធ២ សៅហ៍សៅព្រះ��រិ សុ�បុព្រះ�ថ្ងៃនគមី្ពីរីិសុញ្ញាា �ីីម្ពីយួច�នួន និង 
វវិរិណួៈទាំ�ងអំស់ុសុុទ្ធធខែ�សៅព្រះប�សុព្រះម្ពីងម់្ពី�ិសៅចញ�ីកណួឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា។
 សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ សៅយ�ងនឹងព្រះកសៅ�កសៅម្ពី�លសុព្រះម្ពីងម់្ពី�ិថ្ងៃនឧទាំហ៍រិណ៍ួកុូងសុញ្ញាា �ីីម្ពីយួច�នួនសៅចញ� ី
កណួឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា។ សៅយ�ងនឹងសៅចាំទ្ធសួុរិថា សៅ���ទាំ�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនសៅយ�ងអំើី�ើះ អំ��ីសៅសុចកាី�ិ�បចចុបីនូ? 
សៅល្ងាកអូំកនឹងនឹកចាំ�ថា សៅសុចកាី�ិ�បចចុបីនូគឺជាសៅសុចកាី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិខែដូលសៅយ�ងព្រះ�ូវការិជាទ្ធីប�ផុ្លូ�សុព្រះ�ប ់
សុម្ពី�យកាលរិបស់ុសៅយ�ង។ 
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�នសៅសុចកាីខែចងទុ្ធកម្ពីកយ៉ាា ងដូ�សៅចូះ�នសៅសុចកាីខែចងទុ្ធកម្ពីកយ៉ាា ងដូ�សៅចូះ

   សុ�ម្ពីអានគមី្ពីរីិ�ា ថាយ ៤៖១-១១។ សៅ��ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានសៅ�ើ�យសៅ�សាតា�ងសៅ�កុូងទី្ធរិសៅហាសាា ន សុ�ម្ពីអានគមី្ពីរីិ�ា ថាយ ៤៖១-១១។ សៅ��ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានសៅ�ើ�យសៅ�សាតា�ងសៅ�កុូងទី្ធរិសៅហាសាា ន
យ៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច?យ៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះសៅយសូុ�វម្ពីនិប្តានសៅ�ើ ះព្រះបខែកកជាម្ពីយួសាតា�ងសៅ��យ។ ព្រះទ្ធងប់្តានសៅ�ើ�យសៅ�សាតា�ងសៅ�យ

សៅព្រះប��គម្ពីីរីិ។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វព្រះជាបថា «ព្រះ�ះបនូ�ល ថ្ងៃន ព្រះ�ះ រិស់ុ សៅ� សៅហ៍�យ ��ខែក ផ្លូង ក ៏ម្ពីុ� ជាង �វ ណា �ន ម្ពីុ�
២» ផ្លូង (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖១២)។ អំស់ុទាំ�ងចសៅម្ពីើ�យខែដូលព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានសៅ�ើ�យសៅ�សាតា�ងសុុទ្ធធខែ�សៅចញម្ពីក
�ីកណួឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា។ សៅ��សៅល្ងាកអំូកសៅ��ញថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានសៅ�ើ�យសៅ�សាតា�ងសៅ�កូុងទី្ធរិសៅហាសាា ន 
សៅ�យសៅព្រះប��គម្ពីីរីិខែដូលប្តានព្រះបគល់សៅអាយសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលកាលសៅ�ឯទី្ធរិសៅហាសាា នខែដូរិឬសៅទ្ធ?

 សុ�ម្ពីព្រះកសៅ�កសៅម្ពី�លកាលខែដូលសាតា�ងប្តាន�ាយ៉ាម្ពីលីួងព្រះ�ះសៅយសូុ�វជាសៅល�កទ្ធី១សៅអាយព្រះបព្រះ�ឹ�ា 
អំ�សៅ��ប្តាប។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វម្ពីនិសុ�ើព្រះ�ះទ្ធ�យខែដូលសាតា�ង�ាយ៉ាម្ពីលីួងព្រះទ្ធងស់ៅអាយ�នម្ពីនូិលសុងស�យច�សៅពាះ 
ព្រះ�ះ និងព្រះ�ះបនូ�លរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅ�ើា ះសៅហ៍�យ ព្រះទ្ធងប់្តានសៅ�ើ�យសៅ�សាតា�ងសៅ�យសៅព្រះប�ពាកយធ្នូាន់ៗ សៅចញ�ីកណួឌ  
គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា  ៨៖៣។ សៅ�កូុង�សៅនះ សៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តានព្រះប្តាបស់ៅអាយសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលនឹកចាំ�អំ��ីអំើីៗ 
ព្រះគបយ់៉ាា ងខែដូលព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានសៅធ្នូើ�សុព្រះ�ប�់ួកសៅគសៅ�កូុងទី្ធរិសៅហាសាា ន។ ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនន��ា នាា ដូល់ 
�ួកសៅគ។ ន��ា នាា គឺជាអាហារិដូ�៏ិសៅសុសុប�ផុ្លូ�ខែដូលធ្លាើ កម់្ពីក�ីសៅល�សៅម្ពី�ជាសៅរិៀងរាល់ព្រះ�ឹក។ «ព្រះទ្ធង ់ក ៏ប្តាន
បនូាប ចិ�ា ឯង ខែម្ពីន ព្រះ�ម្ពី ទាំ�ង ឲ្យយ ឃ្លាើ ន ផ្លូង រិចួ ប្តាន ចិញ្ចឹច ឹម្ពី ឯង សៅ�យ ន� �ា នាា  ខែដូល ឯង និង �ួកអំយយសៅកា ឯង
ម្ពីនិ ខែដូល សាគ ល់ សៅ��យ សៅដូ�ម្ពីី ីឲ្យយ ឯង ប្តាន ដូឹង ថា ម្ពីនុសុស ម្ពីនិ ខែម្ពីន រិស់ុ សៅ�យសារិ ខែ� ន�បុ�ង បាុសៅណាះ ះ សៅទ្ធ គឺ រិស់ុ 
សៅ�យសារិ ព្រះគប ់ទាំ�ង ព្រះ�ះបនូ�ល ខែដូល សៅចញ �ី ព្រះ�ះឱសុឋ ថ្ងៃន ព្រះ�ះសៅយហ៍�វ៉ាា  ម្ពីក ខែដូរិ» (សៅចាំទិ្ធយកថា ៨៖៣)។

 សៅ���នអំើីសៅក��សៅ��ង សៅ�សៅ�លខែដូលសាតា�ងប្តាន�ាយ៉ាម្ពីលីួងព្រះ�ះសៅយសូុ�វសៅអាយព្រះបព្រះ�ឹ�ាអំ�សៅ��ប្តាប 
ជាសៅល�កទី្ធ២សៅនាះ? ជា�ីីម្ពីាងសៅទ្ធៀ� ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានសៅ�ើ�យសៅ�សាតា�ងវញិជាម្ពីយួនឹងកណួឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា 
៦៖១៦។  កូុង�សៅនះ សៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តានព្រះប្តាប�់ួកបណាា ជួនសៅអាយនឹកចាំ�អំ��ីរិសៅបៀបខែដូល�ួកសៅគប្តានខែបរិម្ពីក 
ទាំស់ុនឹងព្រះ�ះសៅ�ឯភូ�សីុុណាយ (សុ�ម្ពីអាននិកខម្ពីន� ១៧៖១-១៧)។ សៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តាន�នព្រះបសាសុនថ៍ា «កុ� ឲ្យយ  
ឯង រាល់ គូ្នា លីងល ព្រះ�ះសៅយហ៍�វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ ថ្ងៃន ឯង ដូ�ច ជា ប្តាន លីង ព្រះទ្ធង ់សៅ� ព្រះ�ង ់�ា សាសៅនាះ សៅ��យ» (សៅចាំទិ្ធយកថា 
៦៖១៦)។ ពាកយខែដូលសុរិសៅសុរិថា «លីងល» កអ៏ាច�នន�យថា «បង្ហាា ញ» ឬ «�កអ់ំើីម្ពីយួសៅ�កូុងការិសាក 
លីង» ផ្លូងខែដូរិ។ ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុប្តានបង្ហាា ញរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងអ់ំ��ីអំ�ណាច និងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីាង 
សៅហ៍�យម្ពីាងសៅទ្ធៀ�រិចួសៅ�សៅហ៍�យ។ បាុខែនា សៅ�សៅ�លខែដូលបញ្ញាា ម្ពីកដូល់ �ួកសៅគប្តានខែព្រះសុកសៅ��ងថា «សៅ�� ព្រះ�ះសៅយហ៍�វ៉ាា  
ព្រះទ្ធង ់សៅ� កណាា ល �ួក សៅយ�ង រាល់ គូ្នា ខែម្ពីន ឬ» (និកខម្ពីន� ១៧៖៧)។

 សៅ���នអំើីសៅក��សៅ��ង សៅ�សៅ�លខែដូលសាតា�ងប្តាន�ាយ៉ាម្ពីលីួងព្រះ�ះសៅយសូុ�វសៅអាយព្រះបព្រះ�ឹ�ាអំ�សៅ��
ប្តាបជាសៅល�កទី្ធ៣សៅនាះ? សាតា�ងចងស់ៅអាយព្រះ�ះសៅយសូុ�វព្រះកាបថាើ យបងគ�វ៉ា។ សៅ��ម្ពីាងសៅនះ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វនឹងសៅ�ើ ះ 
ព្រះបខែកកជាម្ពីយួសាតា�ងឬ? សៅទ្ធ ម្ពីនិខែម្ពីនសៅទ្ធ។ ជា�ីីម្ពីាងសៅទ្ធៀ� ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានសៅ�ើ�យសៅ�សាតា�ងសៅ�យសៅព្រះប�
�ម្ពីយួសៅចញ�ីកណួឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា។ �សៅនះប្តាន�ស់ុសៅ�ឿនកុ�សៅអាយសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលង្ហាកសៅចញ�ីព្រះ�ះ 
សៅ�ថាើ យបងគ��ួកព្រះ�ះខែកើងកាើ យសៅ��យ។ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលគួរិខែ� «សៅកា�ខ្លាើ ច ដូល់ ព្រះ�ះសៅយហ៍�វ៉ាា  ជា ព្រះ�ះ
ថ្ងៃន ឯង សៅហ៍�យ សៅគ្នារិ� ព្រះប�ិប�ាិ ដូល់ ព្រះទ្ធង»់ ផ្លូង (សៅចាំទិ្ធយកថា ៦៖១៣)។ 

  សៅ��ការិសិុកាព្រះ�ះគមី្ពីរីិរិបស់ុសៅយ�ងអាចជួួយសៅអាយសៅយ�ងបង្ហាា ញអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូុ�វ និងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់សៅ��ការិសិុកាព្រះ�ះគមី្ពីរីិរិបស់ុសៅយ�ងអាចជួួយសៅអាយសៅយ�ងបង្ហាា ញអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូុ�វ និងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់  
រិបស់ុព្រះទ្ធងដ់ូល់អំូកដូថ្ងៃទ្ធកានខ់ែ�សៅ�ញសៅលញសៅ��ងសៅ�យរិសៅបៀបណា? សៅ��ព្រះ�ះគម្ពីីរីិអាចផ្លូាល់ក�ើ �ងបខែនាម្ពីដូល់រិបស់ុព្រះទ្ធងដ់ូល់អំូកដូថ្ងៃទ្ធកានខ់ែ�សៅ�ញសៅលញសៅ��ងសៅ�យរិសៅបៀបណា? សៅ��ព្រះ�ះគម្ពីីរីិអាចផ្លូាល់ក�ើ �ងបខែនាម្ពីដូល់  
សៅយ�ងកូុងការិនិយ៉ាយពាកយថា «សៅទ្ធ» សៅ�កានស់ាតា�ងសៅ�យរិសៅបៀបណា? សៅយ�ងកូុងការិនិយ៉ាយពាកយថា «សៅទ្ធ» សៅ�កានស់ាតា�ងសៅ�យរិសៅបៀបណា? 
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ព្រះ�ះព្រះសុឡាញ់ម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុសៅសុី�ៗគូ្នាព្រះ�ះព្រះសុឡាញ់ម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុសៅសុី�ៗគូ្នា

 កូុងបទ្ធគម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ១០ សៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុចងស់ៅអាយ�ួកបណាា ជួនសៅម្ពី�លសៅ��ញអំ��ីម្ពី�លសៅហ៍�ុ
ខែដូល�ួកសៅគគួរិខែ�បង្ហាា ញសៅសុចកាីជួ�សៅនឿសៅល�ព្រះ�ះ និងសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះទ្ធង។់ សៅ�ើា ះសៅហ៍�យ សៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តានរិ �លឹក
�ួកសៅគអំ��ីព្រះបវ�ាិសាស្ត្រសុារិបស់ុ�ួកសៅគម្ពីាងសៅទ្ធៀ�។ សៅ��សៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីអំើី បនូាបស់ៅទ្ធៀ�?
  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៧-១៩។ សៅ��សារិដូស៏ុ�ខ្លានអ់ំើីខែដូលសៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តានព្រះបគល់សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៧-១៩។ សៅ��សារិដូស៏ុ�ខ្លានអ់ំើីខែដូលសៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តានព្រះបគល់  
សៅអាយ�ួកបណាា ជួនសៅ�កូុង�ទាំ�ងសៅនះ?សៅអាយ�ួកបណាា ជួនសៅ�កូុង�ទាំ�ងសៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  សៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តានរិ �លឹក�ួកសៅគអំ��ីព្រះ�ះខែដូលព្រះសុឡាញ់ដូល់�ួកសៅគ។ សៅ��សៅល្ងាកអំូកសៅ��ញពាកយថាសៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តានរិ �លឹក�ួកសៅគអំ��ីព្រះ�ះខែដូលព្រះសុឡាញ់ដូល់�ួកសៅគ។ សៅ��សៅល្ងាកអំូកសៅ��ញពាកយថា  
«ច�សៅពាះព្រះទ្ធង ់ម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុគឺសៅសុី�គូ្នា » ខែដូរិឬសៅទ្ធ? (សៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖១៧, បកខែព្រះប�ីី)។ ការិនិយ៉ាយ«ច�សៅពាះព្រះទ្ធង ់ម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុគឺសៅសុី�គូ្នា » ខែដូរិឬសៅទ្ធ? (សៅចាំទិ្ធយកថា ១០៖១៧, បកខែព្រះប�ីី)។ ការិនិយ៉ាយ
ខែបបសៅនះយកសៅចញ�ីរិ�បសុ��ូសៅ�កូុងភាសាសៅហ៍សៅព្រះ��រិ។ រិ�បសុ��ូសៅនាះ�នន�យយ៉ាា ងដូ�សៅចូះថា «ព្រះទ្ធងម់្ពីនិសៅយ៉ាគខែបបសៅនះយកសៅចញ�ីរិ�បសុ��ូសៅ�កូុងភាសាសៅហ៍សៅព្រះ��រិ។ រិ�បសុ��ូសៅនាះ�នន�យយ៉ាា ងដូ�សៅចូះថា «ព្រះទ្ធងម់្ពីនិសៅយ៉ាគ  
យល់ម្ពីុ�អំូកណាសៅសាះ»។ សៅ��ការិនិយ៉ាយខែបបសៅនះ�នន�យយ៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច? កូុងសុម្ពី�យព្រះ�ះគម្ពីីរីិ សៅ�ល�ើះយល់ម្ពីុ�អំូកណាសៅសាះ»។ សៅ��ការិនិយ៉ាយខែបបសៅនះ�នន�យយ៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច? កូុងសុម្ពី�យព្រះ�ះគម្ពីីរីិ សៅ�ល�ើះ  
សៅសុាច និង�ួកសៅ�ព្រះកម្ពីម្ពីនិយុ�ាិធ្នូម្ពីស៌ៅ��យ។ �ួកសៅគកា�ក់ាី�ួកបណាា ជួនតាម្ពីរិយៈរិ�បសុម្ពីី�ាិខ្លាងសៅព្រះ�។ សៅ�យ សៅសុាច និង�ួកសៅ�ព្រះកម្ពីម្ពីនិយុ�ាិធ្នូម្ពីស៌ៅ��យ។ �ួកសៅគកា�ក់ាី�ួកបណាា ជួនតាម្ពីរិយៈរិ�បសុម្ពីី�ាិខ្លាងសៅព្រះ�។ សៅ�យ 
ខែ�ក កណួឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថាបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ព្រះ�ះម្ពីនិប្តានជួ�នុ�ជួ�រិះម្ពីនុសុសសៅ�យរិសៅបៀបសៅនះសៅ��យ។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធង់ខែ�ក កណួឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថាបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ព្រះ�ះម្ពីនិប្តានជួ�នុ�ជួ�រិះម្ពីនុសុសសៅ�យរិសៅបៀបសៅនះសៅ��យ។ ព្រះ�ះព្រះទ្ធង ់ 
យុ�ាិធ្នូម្ពីច៌�សៅពាះម្ពីនុសុសព្រះគបគូ់្នា។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានបង្ហាា ញសៅយ�ងន�វសៅសុចកាី�ិ�ដូស៏ុ�ខ្លានស់ៅនះអំ��ីព្រះ�ះ សៅ�សៅ�ល យុ�ាិធ្នូម្ពីច៌�សៅពាះម្ពីនុសុសព្រះគបគូ់្នា។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានបង្ហាា ញសៅយ�ងន�វសៅសុចកាី�ិ�ដូស៏ុ�ខ្លានស់ៅនះអំ��ីព្រះ�ះ សៅ�សៅ�ល   
ខែដូលព្រះទ្ធងយ់៉ាងចុះម្ពីកខែផ្លូនដីូសៅនះ។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វខែ�ងខែ�សុបីុរិសុច�សៅពាះម្ពីនុសុសព្រះគបគូ់្នាជានិចច។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វខែដូលព្រះទ្ធងយ់៉ាងចុះម្ពីកខែផ្លូនដីូសៅនះ។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វខែ�ងខែ�សុបីុរិសុច�សៅពាះម្ពីនុសុសព្រះគបគូ់្នាជានិចច។ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វ  
កស៏ុបីុរិសុច�សៅពាះម្ពីនុសុសខែដូលសៅគគិ�ថាម្ពីនិសុ�ខ្លានផ់្លូងខែដូរិ។កស៏ុបីុរិសុច�សៅពាះម្ពីនុសុសខែដូលសៅគគិ�ថាម្ពីនិសុ�ខ្លានផ់្លូងខែដូរិ។
  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិកិចចការិ ១០៖៣៤; រិ ា�ម្ពី ២៖១១; កាឡាទ្ធី ២៖៦; សៅអំសៅភសុ�រិ ៦៖៩; ក���សុ ៣៖ សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិកិចចការិ ១០៖៣៤; រិ ា�ម្ពី ២៖១១; កាឡាទ្ធី ២៖៦; សៅអំសៅភសុ�រិ ៦៖៩; ក���សុ ៣៖ 
២៥ និងសៅ�ព្រះ�ុសុទី្ធ១ ១៖១៧។ សៅ���ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយ�ងយ៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីសៅសុចកាី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ� ២៥ និងសៅ�ព្រះ�ុសុទី្ធ១ ១៖១៧។ សៅ���ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយ�ងយ៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីសៅសុចកាី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ� 
កូុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៧ សៅនាះ?កូុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១០៖១៧ សៅនាះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  សៅល្ងាកបាុលប្តាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីច�ណុួច�ិប្តាកៗជាសៅព្រះច�នសៅ�កូុង�ទាំ�ងសៅនះ។ កូុងកណួឌ គម្ពីីរីិ សៅល្ងាកបាុលប្តាន�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីច�ណុួច�ិប្តាកៗជាសៅព្រះច�នសៅ�កូុង�ទាំ�ងសៅនះ។ កូុងកណួឌ គម្ពីីរីិ 
សៅអំសៅភសុ�រិ សៅល្ងាកបាុលប្តាន�ស់ុសៅ�ឿន�ួកសៅ�ហាើ យសៅអាយព្រះបព្រះ�ឹ�ាលអច�សៅពាះ�ួកប្តាវបសៅព្រះម្ពី��ើួន។ កូុងកណួឌ គម្ពីីរីិសៅអំសៅភសុ�រិ សៅល្ងាកបាុលប្តាន�ស់ុសៅ�ឿន�ួកសៅ�ហាើ យសៅអាយព្រះបព្រះ�ឹ�ាលអច�សៅពាះ�ួកប្តាវបសៅព្រះម្ពី��ើួន។ កូុងកណួឌ គម្ពីីរីិ  
រិ ា�ម្ពី សៅល្ងាកបាុលប្តាន�នព្រះបសាសុនថ៍ា ព្រះ�ះសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះទាំ�ងសាសុនយ៍�� និងសាសុនដ៍ូថ្ងៃទ្ធ។ បាុខែនា �នច�ណុួចរិ ា�ម្ពី សៅល្ងាកបាុលប្តាន�នព្រះបសាសុនថ៍ា ព្រះ�ះសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះទាំ�ងសាសុនយ៍�� និងសាសុនដ៍ូថ្ងៃទ្ធ។ បាុខែនា �នច�ណុួច  
ម្ពីយួខែដូលដូ�ចគូ្នាសៅ�កូុង�ទាំ�ងអំស់ុសៅនះ។ �ទាំ�ងអំស់ុសៅនះប្តានខែចងអំ��ីសៅគ្នាលគ�និ�សៅ�កូុងកណួឌ គម្ពីីរីិសៅចាំ-ម្ពីយួខែដូលដូ�ចគូ្នាសៅ�កូុង�ទាំ�ងអំស់ុសៅនះ។ �ទាំ�ងអំស់ុសៅនះប្តានខែចងអំ��ីសៅគ្នាលគ�និ�សៅ�កូុងកណួឌ គម្ពីីរីិសៅចាំ-
ទ្ធិយកថាថា ព្រះ�ះព្រះសុ�ញ់ម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុសៅសុី�ៗគូ្នា។ សៅនះគឺជាដូ�ណឹួងលអម្ពីយួ។ ព្រះបសិុនសៅប�ព្រះ�ះអំនុវ�ាខែបប ទ្ធិយកថាថា ព្រះ�ះព្រះសុ�ញ់ម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុសៅសុី�ៗគូ្នា។ សៅនះគឺជាដូ�ណឹួងលអម្ពីយួ។ ព្រះបសិុនសៅប�ព្រះ�ះអំនុវ�ាខែបប 
សៅនះ សៅនាះសៅយ�ងកគ៏ួរិខែ�អំនុវ�ាខែបបយ៉ាា ងដូ�សៅចូះផ្លូងខែដូរិ។សៅនះ សៅនាះសៅយ�ងកគ៏ួរិខែ�អំនុវ�ាខែបបយ៉ាា ងដូ�សៅចូះផ្លូងខែដូរិ។
 សៅល្ងាកបាុលប្តានព្រះប្តាបស់ៅយ�ងបខែនាម្ពីសៅទ្ធៀ�អំ��ីដូ�ណឹួងលអសៅនះសៅ�កូុងកណួឌ គម្ពីីរីិរិ ា�ម្ពី។ ព្រះ�ះទ្ធ�សៅម្ពី�ល  សៅល្ងាកបាុលប្តានព្រះប្តាបស់ៅយ�ងបខែនាម្ពីសៅទ្ធៀ�អំ��ីដូ�ណឹួងលអសៅនះសៅ�កូុងកណួឌ គម្ពីីរីិរិ ា�ម្ពី។ ព្រះ�ះទ្ធ�សៅម្ពី�ល 
សៅយ�ងព្រះគបស់ៅ�លសៅវល្ងា។ សៅយ�ងទាំ�ងអំស់ុគូ្នាជាប្តាបជួន។ សៅយ�ងព្រះ�ូវការិព្រះ�ះបង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ីព្រះ�ះគុណួរិបស់ុសៅយ�ងព្រះគបស់ៅ�លសៅវល្ងា។ សៅយ�ងទាំ�ងអំស់ុគូ្នាជាប្តាបជួន។ សៅយ�ងព្រះ�ូវការិព្រះ�ះបង្ហាា ញសៅយ�ងអំ��ីព្រះ�ះគុណួរិបស់ុ  
ព្រះទ្ធង ់និងសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះសៅយ�ង។ ដូ�ណឹួងលអសៅនាះគឺថា ព្រះ�ះប្តានផ្លូាល់ព្រះ�ះគុណួរិបស់ុព្រះទ្ធងដ់ូល់ម្ពីនុសុសព្រះគបគូ់្នាតាម្ពីព្រះទ្ធង ់និងសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះសៅយ�ង។ ដូ�ណឹួងលអសៅនាះគឺថា ព្រះ�ះប្តានផ្លូាល់ព្រះ�ះគុណួរិបស់ុព្រះទ្ធងដ់ូល់ម្ពីនុសុសព្រះគបគូ់្នាតាម្ពី
រិយៈព្រះ�ះសៅយសូុ�វ។រិយៈព្រះ�ះសៅយសូុ�វ។
  សៅ��សៅល្ងាកអំូកប្តានបង្ហាា ញសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ច�សៅពាះម្ពីនុសុសម្ពីយួច�នួនជាងអំូកដូថ្ងៃទ្ធខែដូរិឬសៅទ្ធ? សៅ��សៅហ៍�ុសៅ��សៅល្ងាកអំូកប្តានបង្ហាា ញសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ច�សៅពាះម្ពីនុសុសម្ពីយួច�នួនជាងអំូកដូថ្ងៃទ្ធខែដូរិឬសៅទ្ធ? សៅ��សៅហ៍�ុ  
អំើីប្តានជាសៅ��ឆ្នាំា ងបង្ហាា ញសៅយ�ងថា  ទ្ធសៅងើ�ខែបបសៅនះគឺជាសៅរិឿងម្ពីនិព្រះ�ឹម្ពីព្រះ�ូវសៅ�វញិ? អំើីប្តានជាសៅ��ឆ្នាំា ងបង្ហាា ញសៅយ�ងថា  ទ្ធសៅងើ�ខែបបសៅនះគឺជាសៅរិឿងម្ពីនិព្រះ�ឹម្ពីព្រះ�ូវសៅ�វញិ? 

ថ្ងៃ�ាចនូ   ១៣ ធ្នូូ�



92ថ្ងៃ�ាអំង្ហាគ រិ    ១៤ ធ្នូូ�

 ព្រះ�ូវ�យួរិសៅ�សៅល�សៅ�� ព្រះ�ូវ�យួរិសៅ�សៅល�សៅ��

  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិកាឡាទ្ធី ៣៖១-៤។ សៅ��សៅល្ងាកបាុលប្តាន�នព្រះបសាសុនយ៍៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច សៅ�កូុង�សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិកាឡាទ្ធី ៣៖១-៤។ សៅ��សៅល្ងាកបាុលប្តាន�នព្រះបសាសុនយ៍៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច សៅ�កូុង�  
ទាំ�ងសៅនះ? សៅ��សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាសារិសៅនះសុ�ខ្លានស់ៅម្ពីើាះ សុព្រះ�បស់ៅយ�ងសៅ�សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ? សៅ��សៅល្ងាកបាុលប្តានសៅព្រះប��ទាំ�ងសៅនះ? សៅ��សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាសារិសៅនះសុ�ខ្លានស់ៅម្ពីើាះ សុព្រះ�បស់ៅយ�ងសៅ�សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ? សៅ��សៅល្ងាកបាុលប្តានសៅព្រះប��  
គម្ពីីរីិគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ២៧៖២៦ និងសៅចាំទិ្ធយកថា ២១៖២២, ២៣ សៅដូ�ម្ពីីជីួួយសៅអាយសៅយ�ងយល់អំ��ីសារិរិបស់ុសៅចាំទ្ធិយកថា ២៧៖២៦ និងសៅចាំទិ្ធយកថា ២១៖២២, ២៣ សៅដូ�ម្ពីីជីួួយសៅអាយសៅយ�ងយល់អំ��ីសារិរិបស់ុ
គ្នា�់គ្នា� ់សៅ�យរិសៅបៀបណា?  សៅ�យរិសៅបៀបណា? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 គួរិសៅអាយសៅសាកសាា យណាស់ុ ព្រះគីសូានជាសៅព្រះច�ននាកប់្តានសៅព្រះប�កណួឌ គម្ពីីរីិកាឡាទ្ធីជាសៅលសុកូុងការិ 
និយ៉ាយថា �ួកសៅយ�ងម្ពីនិចាំ�ប្តាចរ់ិកាព្រះកឹ�យវនិ�យសៅទ្ធៀ�សៅ��យ។ ជាការិ�ិ�ណាស់ុ សៅយ�ងប្តានយល់អំ��ីសៅលសុ 
សៅនះយ៉ាា ងចាស់ុ។ ព្រះគីសូានទាំ�ងសៅនះចងយ់កសៅលសុម្ពីនិរិកាថ្ងៃ�ាសុបា�ហ៍៍។ �ួកសៅគគិ�ថា ការិរិកាថ្ងៃ�ាសុបា�ហ៍៍   
សៅអាយបរិសុិុទ្ធធបង្ហាា ញថា សៅល្ងាកអំូកក��ុងខែ��ាយ៉ាម្ពីសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះ�ើួនឯងតាម្ពីរិយៈការិសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះកឹ�យវនិ�យ។ 
សៅល្ងាកបាុលប្តានជួ�ទាំស់ុនឹងសៅគ្នាលគ�និ��ុសុ�គងសៅនះ។ សៅល្ងាកបាុលម្ពីនិប្តានសៅជួឿថា ការិខែដូលសៅយ�ងរិកាថ្ងៃ�ា 
សុបា�ហ៍៍សៅនាះបង្ហាា ញថា សៅយ�ងក��ុង�ាយ៉ាម្ពី សៅដូ�ម្ពីីសីៅអាយទ្ធទ្ធួលប្តានព្រះ�ះគុណួរិបស់ុព្រះ�ះសៅនាះសៅ��យ។ 
 សៅ�ើា ះសៅហ៍�យ សៅល្ងាកបាុលប្តាន�នព្រះបសាសុនជ៍ួ�ទាំស់ុនឹងព្រះកឹ�យវនិ�យសៅ�កូុង�គម្ពីីរីិកាឡាទី្ធ ៣៖
១-១៤។ សៅទាំះជាយ៉ាា ងសៅនះកាី សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាព្រះគីសូានទាំ�ងសៅនាះសៅ�ខែ�សៅព្រះប��ទាំ�ងសៅនះ សៅដូ�ម្ពីីបីង្ហាា ញថា សៅយ�ង 
ម្ពីនិចាំ�ប្តាចរ់ិកាថ្ងៃ�ាសុបា�ហ៍៍សៅទ្ធៀ�យ៉ាា ងដូ�សៅចូះ? �គម្ពីីរីិកាឡាទ្ធី ៣៖១០ បង្ហាា ញសៅយ�ងន�វចសៅម្ពីើ�យសៅ�ើ�យ
�បនឹងសុ�ណួួរិសៅនះ។ សៅល្ងាកបាុលប្តាន�នព្រះបសាសុនថ៍ា «ខែ� អំស់ុ អំូក ខែដូល អាង ដូល់ ការិ ព្រះបព្រះ�ឹ�ា តាម្ពី ព្រះកឹ�យ-
វនិ�យ សៅនាះ ព្រះ�ូវ បណាា សា វញិ» (កាឡាទី្ធ ៣៖១០)។ បនូាបម់្ពីក សៅល្ងាកបាុលប្តានសៅព្រះប�សុព្រះម្ពីងម់្ពី�ិសៅចញ�ី�
គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ២៧៖២៦។ ដូ�សៅចូះ សៅ���ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយ�ងយ៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច?  �ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញសៅយ�ង 
ថា បញ្ញាា ម្ពីនិខែម្ពីនសៅ�ព្រះ�ងក់ារិសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះកឹ�យវនិ�យរិបស់ុសៅយ�ងសៅនាះសៅទ្ធ។ បាុខែនា បញ្ញាា ខែដូលសៅយ�ង�នសៅនាះ 
គឺថា សៅយ�ងប្តាន�ាយ៉ាម្ពីសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះ�ើួនសៅយ�ងតាម្ពីរិយៈការិសៅគ្នារិ�តាម្ពីរិបស់ុសៅយ�ងសៅ�វញិសៅនាះសៅទ្ធ។ 
 សៅល្ងាកបាុលចងស់ៅអាយសៅយ�ងយល់អំ��ីសៅគ្នាលគ�និ�សៅនះ។ សៅ�ើា ះសៅហ៍�យ គ្នា�ប់្តានសៅព្រះប�សុព្រះម្ពីងម់្ពី�ិ
សៅផ្លូសងសៅទ្ធៀ�សៅចញ�ីកណួឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា។ ម្ពីាងសៅនះ សៅល្ងាកបាុលប្តានសៅព្រះប��គមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ២១៖២៣ 
សុាីអំ��ីបុរិសុខែដូល�នក�ហុ៍សុ�ូកខ់ែដូលសុម្ពីនឹងសាើ ប ់ សៅ�យសៅព្រះពាះឧព្រះកិដូឋកម្ពីីរិបស់ុគ្នា�។់ បុរិសុសៅនាះព្រះ�ូវ 
ប្តានសៅគកា�ស់ៅទាំសុ�យួរិកសៅ�សៅល�សៅ��។
 សៅល្ងាកបាុលប្តានសៅព្រះប�ឧទាំហ៍រិណ៍ួសៅនះជារិ�បសុ��ូម្ពីយួ��ណាងសៅអាយអំើីខែដូលព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានសៅធ្នូើ�សុព្រះ�ប ់
សៅយ�ង។ សៅយ�ងទាំ�ងអំស់ុគូ្នាសុុទ្ធធខែ�ជាបប់ណាា សាថ្ងៃនការិប�ពានព្រះកឹ�យវនិ�យ។ «ព្រះ�ះព្រះគីសុូ ព្រះទ្ធង ់ប្តាន សៅល្ងាះ សៅយ�ង  
រាល់ គូ្នា ឲ្យយ រិចួ �ី សៅសុចកាី បណាា សា រិបស់ុ ព្រះកឹ�យវនិ�យ សៅ�យ ព្រះទ្ធង ់ព្រះ�ូវ បណាា សា ជួ�នួសុ សៅយ�ង រាល់ គូ្នា» (កាឡាទ្ធី 
៣៖១៣)។ សៅ��បណាា សាសៅនាះជាអំើី? បណាា សាសៅនាះគឺជាសៅសុចកាីសាើ ប។់ ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកទាំ�ងអំស់ុព្រះ�ូវខែ� 
ព្រះប�ម្ពីម្ពីុ�នឹងសៅសុចកាីសាើ បស់ៅនះ �ីសៅព្រះពាះសៅយ�ងទាំ�ងអំស់ុគូ្នាប្តានប�ពានព្រះកឹ�យវនិ�យ។ បាុខែនា ដូ�ណឹួងលអសៅនាះ 
គឺថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានទ្ធទ្ធួលយកសៅសុចកាីសាើ បស់ៅនះជួ�នួសុសៅយ�ងសៅ�សៅល�សៅ��ឆ្នាំា ងរិចួសៅ�សៅហ៍�យ «ព្រះបសៅយ៉ាជួន ៍
ឲ្យយ សៅយ�ង ប្តាន ទ្ធទ្ធួល សៅសុចកាី សុនា គឺ ជា ព្រះ�ះវញិ្ញាា ណួ សៅ�យសារិ សៅសុចកាី ជួ�សៅនឿ» វញិ (កាឡាទី្ធ ៣៖១៤)។ 
 «គី្នានអំូកណាសៅទ្ធៀ�សៅ��យ �នខែ�ព្រះ�ះសៅយសូុ�វបាុសៅណាះ ះខែដូលអាចសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះប្តាបជួនសៅចញ�ីបណាា
សាថ្ងៃនព្រះកឹ�យវនិ�យសៅនះប្តាន។ �នខែ�ព្រះ�ះសៅយសូុ�វបាុសៅណាះ ះខែដូលអាចសៅធ្នូើ�សៅអាយជីួវ�ិរិបស់ុសៅយ�ងប្តានជាសុុចរិ�ិ។ 
ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានទ្ធទ្ធួលយកក�ហុ៍សុរិបស់ុសៅយ�ង�កស់ៅ�សៅល�អំងគព្រះទ្ធង។់ ព្រះទ្ធងប់្តានទ្ធទ្ធួលយកភា�អា�ា ស់ុ 
ថ្ងៃន អំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅយ�ង។ អំ�សៅ��ប្តាបសៅនះក�ើកខ់្លាើ �ងណាស់ុច�សៅពាះព្រះ�ះ សៅ�យសារិខែ�ព្រះទ្ធងប់រិសុិុទ្ធធ។ អំ�សៅ�� 
ប្តាបរិបស់ុសៅយ�ងប្តានខែញកព្រះ�ះវរិបិតា និងព្រះ�ះរាជួបុព្រះតាសៅចញ�ីគូ្នា»។ Ellen G. White, Patriarchs and 
Prophets, page 63, adapted។ 
 សៅ��សៅល្ងាកអំូកគួរិខែ��នអារិម្ពីីណ៍ួយ៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច  ច�សៅពាះអំើីខែដូលព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានសៅធ្នូើ�សុព្រះ�បស់ៅល្ងាកសៅ��សៅល្ងាកអំូកគួរិខែ��នអារិម្ពីីណ៍ួយ៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច  ច�សៅពាះអំើីខែដូលព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានសៅធ្នូើ�សុព្រះ�បស់ៅល្ងាក  
អំូក?អំូក?



93ថ្ងៃ�ា�ុធ្នូ   ១៥ ធ្នូូ�

 សៅហារាខែដូលព្រះ�ះចាំ�ស់ៅអាយម្ពីក សៅហារាខែដូលព្រះ�ះចាំ�ស់ៅអាយម្ពីក

  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១៨៖១៥-១៩។ សៅ��សៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តានព្រះប្តាប�់ួកបណាា ជួនយ៉ាា ងសុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១៨៖១៥-១៩។ សៅ��សៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តានព្រះប្តាប�់ួកបណាា ជួនយ៉ាា ង
ដូ�ចសៅម្ពីាច សៅ�កូុង�ទាំ�ងសៅនះ? សុ�ម្ពីសៅព្រះបៀបសៅធ្នូៀប�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថាទាំ�ងសៅនះជាម្ពីយួនឹង�គម្ពីីរីិកិចចការិ ៣៖២២ ដូ�ចសៅម្ពីាច សៅ�កូុង�ទាំ�ងសៅនះ? សុ�ម្ពីសៅព្រះបៀបសៅធ្នូៀប�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថាទាំ�ងសៅនះជាម្ពីយួនឹង�គម្ពីីរីិកិចចការិ ៣៖២២ 
និងកិចចការិ ៧៖៣៧។ សៅ��សៅល្ងាកសៅ�ព្រះ�ុសុ និងសៅល្ងាកសៅសុូផ្ទានប្តាន�នព្រះបសាសុនយ៍៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច អំ��ី�គម្ពីីរីិនិងកិចចការិ ៧៖៣៧។ សៅ��សៅល្ងាកសៅ�ព្រះ�ុសុ និងសៅល្ងាកសៅសុូផ្ទានប្តាន�នព្រះបសាសុនយ៍៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច អំ��ី�គម្ពីីរីិ  
សៅចាំទ្ធិយកថា ១៨៖១៨?សៅចាំទ្ធិយកថា ១៨៖១៨?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុប្តានសុនានឹង�ួកបណាា ជួន២ដូងថា ព្រះ�ះអំ�ច ស់ុនឹងចាំ�ស់ៅហារា�ូកស់ៅអាយម្ពីកឯ
�ួកសៅគសៅ�សៅ�លអំនាគ� (សៅចាំទិ្ធយកថា ១៨៖១៥, ១៨)។ សៅហារា�ូកស់ៅនះកដ៏ូ�ចជាសៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុផ្លូងខែដូរិ។ 
សៅហារា�ូកស់ៅនះកន៏ឹង�រិរិវ៉ាងព្រះ�ះ និងរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងដ់ូ�ចជាសៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុផ្លូងខែដូរិ (និកខម្ពីន� ២០៖១៨-២១)។ 
 បាុនីានរិយឆូ្នាំ�សៅព្រះកាយម្ពីក សៅល្ងាកសៅ�ព្រះ�ុសុ និងសៅល្ងាកសៅសុូផ្ទានប្តានសៅព្រះប��គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ១៨៖
១៥ និង�១៨ សៅដូ�ម្ពីី�ីិ�ណ៌ួនាអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូុ�វ។ សៅល្ងាកសៅ�ព្រះ�ុសុប្តានសៅជួឿថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វគឺជាព្រះ�ះអំងគសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះ 
ខែដូលអំូកសុរិសៅសុរិដូប៏រិសុិុទ្ធធសៅ�កូុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុប្តាន�ិ�ណ៌ួនា (កិចចការិ ៣៖២១)។ សៅ�ើា ះសៅហ៍�យ សៅល្ងាក 
សៅ�ព្រះ�ុសុប្តានព្រះប្តាប�់ួកយ��ថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វគឺជាសៅហារាខែដូលព្រះ�ះប្តានសុនាសៅ�កូុង�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ១៨៖ 
១៥ និង�១៨ ថានឹងចាំ�ព់្រះទ្ធងស់ៅអាយម្ពីកឯ�ួកសៅគ។ �ួកយ��ប្តានដឹូងអំ��ី�ទាំ�ងសៅនះយ៉ាា ងចាស់ុ។ សៅនះគឺជា
ម្ពី�លសៅហ៍�ុខែដូលនា�សៅអាយសៅល្ងាកសៅ�ព្រះ�ុសុសៅព្រះប��ទាំ�ងសៅនះសៅ�កាន�់ួកយ��។ សៅល្ងាកសៅ�ព្រះ�ុសុចងជ់ួួយ�ួកសៅគ 
សៅអាយសៅម្ពី�លសៅ��ញថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វជាអំូកណាសៅអាយ�ិ�ព្រះប្តាកដូ។ សៅ�លសៅនាះ �ួកយ��នឹងប្តានសៅ��ញថា 
សៅហ៍�ុអំើីប្តានជា�ួកសៅគព្រះ�ូវសារិភា�សៅទាំសុក�ហុ៍សុខែដូល�ួកសៅគប្តានសៅធ្នូើ�ច�សៅពាះព្រះ�ះសៅយសូុ�វកនើងម្ពីក (កិចចការិ ៣៖
១៩)។ 
 បនូាបម់្ពីក សៅយ�ងនឹងព្រះកសៅ�កសៅម្ពី�លរិសៅបៀបខែដូលសៅល្ងាកសៅសុូផ្ទានប្តានសុរិសៅសុរិ�គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា 
១៨៖១៥ និង�១៨ សៅ�កូុង�គម្ពីីរីិកិចចការិ ៧៖៣៧ វញិម្ពីាង។ សៅល្ងាកសៅសុូផ្ទានប្តាន�នព្រះបសាសុនថ៍ា  � 
សៅ�កូុងគម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថាទាំ�ងសៅនះសុុទ្ធធខែ��ើុះបញ្ញាច �ងអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូុ�វ។ សៅល្ងាកសៅសុូផ្ទានកប៏្តានព្រះបកាសុថា 
ព្រះ�ះសៅយសូុ�វគឺជាព្រះ�ះអំងគសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះថ្ងៃនសៅសុចកាីសុនាផ្លូងខែដូរិ។ ជាការិ�ិ�ណាស់ុ ព្រះ�ះសៅយសូុ�វគឺជាព្រះ�ះអំងគថ្ងៃន 
សៅសុចកាីសុនាខែដូលព្រះ�ះប្តាន�នបនូ�លព្រះប្តាបដ់ូល់សៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុ។ សៅល្ងាកសៅសុូផ្ទានកប៏្តាន�នព្រះបសាសុនថ៍ា 
សៅល្ងាកម្ពីា�សៅសុគឺជាឧទាំហ៍រិណ៍ួម្ពីយួថ្ងៃនសៅម្ពីដឹូកនា��ូកដ់ូ�ចជាព្រះ�ះសៅយសូុ�វខែដូលប្តានយ៉ាងម្ពីកខែផ្លូនដីូសៅនះដូ�សៅចូាំះ 
ខែដូរិ។ ដូ�សៅចូះ �ួកយ�ជាព្រះ�ូវខែ�សៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះ�ះសៅយសូុ�វ និងអំើីព្រះគបយ់៉ាា ងខែដូលព្រះទ្ធងប់្តាន�នបនូ�លសៅ��ួកសៅគ។ 
ខែ�គួរិសៅអាយសៅសាកសាា យ �ួកយ��ម្ពីនិចងស់ាា បអ់ំើីខែដូលសៅល្ងាកសៅសុូផ្ទានព្រះ�ូវខែ�ើងសៅនាះសៅទ្ធ។ �ួកសៅគប្តានសៅចាំទ្ធ 
ព្រះបកានស់ៅល្ងាកសៅសុូផ្ទានថាប្តាន «សៅពាល ពាកយ ព្រះប�� ដូល់ សៅល្ងាក ម្ពីា�សៅសុ សៅហ៍�យ ដូល់ ព្រះ�ះ ផ្លូង» (កិចចការិ ៦៖១១)។ 
បាុខែនា ការិសៅចាំទ្ធព្រះបកានស់ៅនះព្រះគ្នានខ់ែ�ជាការិកុហ៍កម្ពីលួបង្ហាា ចប់ាុសៅណាះ ះ។ 
  សៅ���គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១៨ ៖១៥, ១៨ បង្ហាា ញសៅយ�ងយ៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីព្រះ�ះសៅយសូុ�វ និងអំ��ីសារិៈសៅ���គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១៨ ៖១៥, ១៨ បង្ហាា ញសៅយ�ងយ៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីព្រះ�ះសៅយសូុ�វ និងអំ��ីសារិៈ  
សុ�ខ្លានថ់្ងៃនអំ�ាសុញ្ញាា ណួរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�នឹងព្រះ�ះគម្ពីីរីិទាំ�ងម្ពី�លសៅនាះ?  សៅ��សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាព្រះ�ះសៅយសូុ�វព្រះ�ូវខែ�ជាសុ�ខ្លានថ់្ងៃនអំ�ាសុញ្ញាា ណួរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�នឹងព្រះ�ះគម្ពីីរីិទាំ�ងម្ពី�លសៅនាះ?  សៅ��សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាព្រះ�ះសៅយសូុ�វព្រះ�ូវខែ�ជា  
សៅគ្នាលកណាា លថ្ងៃនការិយល់ដូឹងអំ��ីព្រះ�ះគម្ពីីរីិរិបស់ុសៅយ�ងយ៉ាា ងដូ�សៅចូះ? សៅគ្នាលកណាា លថ្ងៃនការិយល់ដូឹងអំ��ីព្រះ�ះគម្ពីីរីិរិបស់ុសៅយ�ងយ៉ាា ងដូ�សៅចូះ? 
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សៅរិឿងដូអ៏ាព្រះកក់សៅរិឿងដូអ៏ាព្រះកក់

  កណួឌ គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិគឺជាកិចចអំសៅញ្ចឹើ �ញដូខ៏ែវងម្ពីយួខែបបជួ�នដូល់ព្រះគីសូានជួនជា�ិយ��។ សៅ��សៅល្ងាក
បាុលខែដូលជាអំូកសុរិសៅសុរិកណួឌ គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិក��ុងខែ�អំសៅញ្ចឹើ �ញអំូកអានរិបស់ុគ្នា�ស់ៅអាយសៅធ្នូើ�អំើី�ើះ? សៅល្ងាកប្តាន 
សុ�ម្ពីសៅអាយ�ួកសៅគរិកាភា�សៅសីាះព្រះ�ង ់និងសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះ�ះអំ�ច ស់ុ។ 
 ជាការិ�ិ�ណាស់ុ ការិសៅគ្នារិ�តាម្ពីរិបស់ុសៅយ�ងសៅចញ�ីសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុសៅយ�ងច�សៅពាះព្រះ�ះ។ 
សៅយ�ងសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះទ្ធង ់�ីសៅព្រះពាះព្រះទ្ធងល់អ សៅហ៍�យព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់សៅយ�ង។ សៅយ�ងអាចសៅ��ញសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុ 
ព្រះទ្ធងព់្រះ�ូវប្តានបង្ហាា ញតាម្ពីរិសៅបៀបដូ�៏នអំ�ណាចម្ពីយួសៅ�ព្រះ�ងស់ៅ��ឆ្នាំា ងថ្ងៃនព្រះ�ះសៅយសូុ�វ។ សៅយ�ងព្រះ�ូវខែ�នឹកចាំ�
អំ��ីសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធងច់�សៅពាះសៅយ�ងជានិចច។ បាុខែនា សៅ�ល�ើះ កូុងភា�ជាម្ពីនុសុសសៅល្ងាក សៅយ�ងកព៏្រះ�ូវ 
ខែ�នឹកចាំ�អំ��ីអំើីនឹងសៅក��ច�សៅពាះសៅយ�ង ព្រះបសិុនសៅប�សៅយ�ងង្ហាកសៅចញ�ីសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់សៅនះ។ ព្រះបសិុនសៅប�សៅយ�ង 
ម្ពីនិទ្ធទ្ធួលសាគ ល់ថា ព្រះ�ះសៅយសូុ�វប្តានសៅចញថ្ងៃ�ើសៅល្ងាះប្តាបជួ�នួសុសៅយ�ងសៅនាះសៅទ្ធ សៅនាះសៅយ�ងនឹងព្រះ�ូវសៅចញថ្ងៃ�ើសៅល្ងាះ 
ប្តាបសៅ�យ�ើួនឯង។ អំស់ុអំូកខែដូលសៅចញថ្ងៃ�ើសៅល្ងាះប្តាបសៅ�យ�ើួនសៅគផូ្ទាល់ «នឹង យ� សៅហ៍�យ សុសៅងាៀ� សៅធ្នូីញ» 
(�ា ថាយ  ២២៖១៣) សៅ�ថ្ងៃ�ាខែដូលព្រះ�ះព្រះទ្ធងជ់ួ�នុ�ជួ�រិះម្ពីនុសុសព្រះគបគូ់្នាខែដូលរិស់ុសៅ�សៅល�ខែផ្លូនដីូសៅនះ។
 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១០៖២៨-៣១។ សៅ��សៅល្ងាកបាុលប្តាន�នព្រះបសាសុនយ៍៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច  សៅ�សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១០៖២៨-៣១។ សៅ��សៅល្ងាកបាុលប្តាន�នព្រះបសាសុនយ៍៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច  សៅ�  
កូុង�ទាំ�ងសៅនះ?  សៅ��សារិសៅនះ�នន�យយ៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច ច�សៅពាះជីួវ�ិរិបស់ុសៅយ�ងសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ? កូុង�ទាំ�ងសៅនះ?  សៅ��សារិសៅនះ�នន�យយ៉ាា ងដូ�ចសៅម្ពីាច ច�សៅពាះជីួវ�ិរិបស់ុសៅយ�ងសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  សៅល្ងាកបាុលប្តានសៅព្រះប��គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១៧៖៦ សៅដូ�ម្ពីីជីួួយសៅអាយអំូកអានរិបស់ុគ្នា�ស់ៅម្ពី�លសៅ��ញ 
ថា  �ួកសៅគព្រះ�ូវខែ�រិកាភា�សៅសីាះព្រះ�ង ់និងសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះ�ះជានិចច។ �គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ១៧៖៦ គឺជាព្រះកឹ�យ-
វនិ�យអំ��ីការិ�ស់ុសៅទាំសុ។ �គម្ពីីរីិសៅនះប្តានបកព្រះសាយអំ��ីអំើីខែដូល�ួកបណាា ជួនគួរិខែ�សៅធ្នូើ�ជាម្ពីយួអំូកណា
�ូកខ់ែដូល�នក�ហុ៍សុថ្ងៃនឧព្រះកិដូឋកម្ពីីដូអ៏ាព្រះកក។់ ជាដូ�ប�ង សុីរិបនូាល់�ីរិសៅ�បីនាកព់្រះ�ូវខែ�ផ្លូាល់រិប្តាយការិណ៍ួ 
ខែដូលបង្ហាា ញថា បុគគលសៅនាះ�នក�ហុ៍សុ�ិ�ខែម្ពីន។ បនូាបម់្ពីក សៅទ្ធ�បសៅគអាចព្រះបហាជីួវ�ិបុគគលសៅនាះច�សៅពាះ
អំ�សៅ��ឧព្រះកិដូឋកម្ពីីរិបស់ុគ្នា�ប់្តាន។ 
 សៅល្ងាកបាុលប្តានសៅព្រះប��សៅនះសៅចញ�ីកណួឌ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា សៅដូ�ម្ពីីបីសៅព្រះងៀនសៅសុចកាី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ
អំ��ីសៅសុចកាីសុញ្ញាា �ីី។ សៅ�សៅព្រះកាម្ពីសៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុ អំូកខែដូលម្ពីនិសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះ�ះព្រះ�ូវប្តានសៅគសុ�ើ ប។់ «សៅគ  
គួរិ �ន សៅទាំសុ ជា ធ្នូាន ់ជាង យ៉ាា ង ណា សៅ� ខែដូល សៅគ ជាន ់�ើ ីព្រះ�ះរាជួបុព្រះតា ថ្ងៃន ព្រះ�ះ ទាំ�ង រាប ់ព្រះ�ះសៅល្ងាហិ៍� ថ្ងៃនសៅសុចកា ី
សុញ្ញាា  ខែដូល ប្តាន ខែញក សៅគ សៅចញ ជា បរិសុិុទ្ធធ ទុ្ធក ដូ�ច ជា រិបស់ុ សៅព្រះប� ធ្នូម្ពីីតា សៅហ៍�យ �ីះ�ិះសៅដូៀល ដូល់ ព្រះ�ះវញិ្ញាា ណួ 
ដូ ៏�ន ព្រះ�ះគុណួ ផ្លូង សៅនាះ»  (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១០៖២៩)។ ម្ពីាាងសៅទ្ធៀ� សៅល្ងាកបាុលប្តានព្រះប្តាបអ់ំូកអានរិបស់ុគ្នា�់
ថា �ួកសៅគ�នច�សៅណួះដឹូងអំ��ីព្រះ�ះសៅព្រះច�នជាង�ួកយ��ខែដូលរិស់ុសៅ�សៅព្រះកាម្ពីសៅសុចកាីសុញ្ញាា ចាំស់ុសៅ�សៅទ្ធៀ�។ 
សៅប�សិុនព្រះគីសូានសៅ�សៅព្រះកាម្ពីសៅសុចកាីសុញ្ញាា ប្តានង្ហាកសៅចញ�ីព្រះ�ះសៅនាះ ទ្ធណួឌ កម្ពីីរិបស់ុ�ួកសៅគនឹងធ្នូានធ់្នូារិសៅល�សុ 
ជាងអំើីខែដូលជួនជា�ិអំុីព្រះសាខែអំលប្តានរិងទុ្ធកខសៅ�សៅទ្ធៀ�។ ដូ�សៅចូះសៅហ៍�យ សុ�ម្ពីព្រះបុងព្រះបយ��ូទាំ�ងអំស់ុគូ្នា។
  សៅ��អំើីសៅ�ជាសៅសុចកាីសុងឹមឹ្ពីខែ�ម្ពីយួគ�រ់ិបស់ុសៅយ�ង សៅ�សៅ�លខែដូលព្រះ�ះជួ�នុ�ជួ�រិះម្ពីនុសុសព្រះគបគូ់្នាខែដូលសៅ��អំើីសៅ�ជាសៅសុចកាីសុងឹមឹ្ពីខែ�ម្ពីយួគ�រ់ិបស់ុសៅយ�ង សៅ�សៅ�លខែដូលព្រះ�ះជួ�នុ�ជួ�រិះម្ពីនុសុសព្រះគបគូ់្នាខែដូល  
រិស់ុសៅ�សៅល�ខែផ្លូនដីូសៅនះ?រិស់ុសៅ�សៅល�ខែផ្លូនដីូសៅនះ?
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ការិសិុកាបខែនាម្ពី៖ការិសិុកាបខែនាម្ពី៖  សៅយ�ងប្តានសៅរិៀនអំ��ីសុប្តាា ហ៍៍សៅនះថា អំូកសុរិសៅសុរិគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុជាសៅព្រះច�នប្តានសៅព្រះប�សុព្រះម្ពីង ់
ម្ពី�ិសៅចញ�ីអំូកសុរិសៅសុរិគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុដូថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀ�។  ទ្ធនូឹម្ពីនឹងសៅនះ គម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ីី�នសៅ�ញសៅ�សៅ�យសុព្រះម្ពីង ់
ម្ពី�ិ សៅគ្នាលគ�និ� ព្រះបវ�ាិសាស្ត្រសុា សារិ និងសៅរិឿងទាំ�ងឡាយសៅចញ�ីគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ អំូកសុរិសៅសុរិគម្ពីីរីិសុញ្ញាា  
�ីីប្តានសៅព្រះប��សៅចញ�ីកណួឌ គម្ពីីរីិទ្ធ�នុកដូ�សៅក�ង សៅអំសាយ និងសៅចាំទិ្ធយកថាសៅព្រះច�នជាងសៅព្រះប��សៅចញ�ីកណួឌ គម្ពីីរីិ
សុញ្ញាា ចាំស់ុដូថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀ�។ អំូកសុរិសៅសុរិគម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ីីប្តានសៅព្រះប�សុព្រះម្ពីងម់្ពី�ិសៅចញ�ីសៅសុបធ្នូួជីួនខែដូលជាគម្ពីីរីិសុញ្ញាា  
ចាំស់ុជាភាសាសៅព្រះកក (LXX)។  សៅសុបធ្នូួជីួនគឺជាចាបច់ម្ពីើងថ្ងៃនគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិខែដូលប្តានសុរិសៅសុរិជាភាសាក្
សៅរិក។ 
 សៅយ�ងអាចសៅរិៀនប្តានសៅព្រះច�នអំ��ីរិសៅបៀបថ្ងៃនការិយល់ព្រះ�ះគមី្ពីរីិតាម្ពីវធិ្នូីខែដូលអូំកសុរិសៅសុរិគមី្ពីរីិសុញ្ញាា �ីី 
ប្តានសៅព្រះប��សៅចញ�ីគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ សៅម្ពីសៅរិៀនម្ពីយួខែដូលសៅយ�ងអាចសៅរិៀនប្តានសៅនាះគឺថា អំូកសុរិសៅសុរិគម្ពីីរីិសុញ្ញាា  
�ីីម្ពីនិខែដូលសុងស�យថា សុ�សៅណួរិសៅ�កូុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ�នព្រះបភ�ម្ពីក�ីព្រះ�ះឬអំូកណាសៅនាះសៅទ្ធ។ អំូកសុរិសៅសុរិ 
គម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ីីកម៏្ពីនិប្តានសុងស�យអំ��ីព្រះបវ�ាិសាស្ត្រសុា ឬសៅរិឿងណាម្ពីយួសៅចញ�ីគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុសៅនាះខែដូរិ។ អំូក 
សុរិសៅសុរិគម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ីីប្តានសៅជួឿថា សៅរិឿង និងព្រះបវ�ាិសាស្ត្រសុាទាំ�ងអំស់ុសៅនះគឺជាការិ�ិ�។ អំូកសុរិសៅសុរិគមី្ពីរីិសុញ្ញាា  
�ីីប្តានសៅជួឿសៅល�សៅរិឿងអំ��ម្ពី សៅអំវ៉ាា  ការិធ្លាើ កចុ់ះកូុងអំ�សៅ��ប្តាប ទ្ធឹកជួ�ននដ់ូធ៏្នូ� សៅរិឿងរិបស់ុសៅល្ងាកអំ�ព្រះប្តាហា� និងសៅរិឿង 
ជាសៅព្រះច�នសៅទ្ធៀ�។ «អំូកព្រះប្តាជួញ» ខ្លាងឯព្រះ�ះគម្ពីីរីិសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះខែដូល�នចម្ពីាល់សៅ�សៅល�សៅរិឿងទាំ�ងអំស់ុសៅនះប្តាន 
បង្ហាា ញន�វការិសុងស�យដូអ៏ាព្រះកកស់ៅ�កូុងចិ�ារិបស់ុ�ួកសៅគ។ ការិសុងស�យសៅនះម្ពីនិ�នសៅ�កូុងចិ�ា និងគ�និ� 
រិបស់ុ�ួកសៅសុសៅវនសៅដូយអា�ស់ៅវនទី្ធសុូសៅនាះសៅ��យ។

សុ�ណួួរិ�ិភាកា សុ�ណួួរិ�ិភាកា 
១. សុ�ម្ពីគិ�អំ��ីសៅសុចកាី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិទាំ�ងអំស់ុខែដូលព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនសៅអាយសៅយ�ងកូុងនាម្ពីជាសៅសុសៅវនសៅដូយ១. សុ�ម្ពីគិ�អំ��ីសៅសុចកាី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិទាំ�ងអំស់ុខែដូលព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនសៅអាយសៅយ�ងកូុងនាម្ពីជាសៅសុសៅវនសៅដូយ  
អា�ស់ៅវនទី្ធសុូ។  សៅ��សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាការិខែដូលសៅយ�ងរិស់ុសៅ�តាម្ពីអំើីខែដូលសៅយ�ងសៅជួឿសុ�ខ្លានស់ៅម្ពីើាះ?អា�ស់ៅវនទី្ធសុូ។  សៅ��សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាការិខែដូលសៅយ�ងរិស់ុសៅ�តាម្ពីអំើីខែដូលសៅយ�ងសៅជួឿសុ�ខ្លានស់ៅម្ពីើាះ?
២. សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ១៨៖៩-១៤។ សៅ���នឧទាំហ៍រិណ៍ួអំ��ី « ការិគួរិ សុអប ់សៅ�ី�ម្ពី» (សៅចាំទិ្ធយកថា២. សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ១៨៖៩-១៤។ សៅ���នឧទាំហ៍រិណ៍ួអំ��ី « ការិគួរិ សុអប ់សៅ�ី�ម្ពី» (សៅចាំទិ្ធយកថា  
១៨៖៩) ថ្ងៃនសុម្ពី�យទ្ធ�សៅន�បណា�ើះ ខែដូលព្រះ�ះម្ពីនិសុ�ើព្រះ�ះទ្ធ�យសៅនាះ? សៅ��សៅយ�ងអាចសៅធ្នូើ�អំើីប្តាន�ើះ សៅដូ�ម្ពីីសីៅចៀសុ ១៨៖៩) ថ្ងៃនសុម្ពី�យទ្ធ�សៅន�បណា�ើះ ខែដូលព្រះ�ះម្ពីនិសុ�ើព្រះ�ះទ្ធ�យសៅនាះ? សៅ��សៅយ�ងអាចសៅធ្នូើ�អំើីប្តាន�ើះ សៅដូ�ម្ពីីសីៅចៀសុ 
សៅចញសៅចញ�ីសៅរិឿងទាំ�ងសៅនាះ? �ីសៅរិឿងទាំ�ងសៅនាះ? 
៣. សៅ��សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាសៅយ�ងម្ពីនិគួរិបង្ហាា ញថា សៅយ�ងព្រះសុឡាញ់អំូកណា�ូកស់ៅល�សុជាងអំូកណា�ូកស់ៅផ្លូសង៣. សៅ��សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាសៅយ�ងម្ពីនិគួរិបង្ហាា ញថា សៅយ�ងព្រះសុឡាញ់អំូកណា�ូកស់ៅល�សុជាងអំូកណា�ូកស់ៅផ្លូសង
សៅទ្ធៀ�សៅនាះ? សៅទ្ធៀ�សៅនាះ? សៅ��សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាសៅ��ឆ្នាំា ងបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ទ្ធសៅងើ�ខែបបសៅនះម្ពីនិព្រះ�ឹម្ពីព្រះ�ូវសៅនាះសៅទ្ធ? សៅ��សៅ��ឆ្នាំា ង សៅ��សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាសៅ��ឆ្នាំា ងបង្ហាា ញសៅយ�ងថា ទ្ធសៅងើ�ខែបបសៅនះម្ពីនិព្រះ�ឹម្ពីព្រះ�ូវសៅនាះសៅទ្ធ? សៅ��សៅ��ឆ្នាំា ង 
អាច�ាប្តាលអាច�ាប្តាលសៅយ�ងសៅចញ�ីទ្ធសៅងើ�ម្ពីនិព្រះ�ឹម្ពីព្រះ�ូវសៅនះប្តានសៅ�យរិសៅបៀបណា? សៅយ�ងសៅចញ�ីទ្ធសៅងើ�ម្ពីនិព្រះ�ឹម្ពីព្រះ�ូវសៅនះប្តានសៅ�យរិសៅបៀបណា? 
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    �ួបក�សៅណួ� �ខែដូលម្ពីនិអាចប�សៅភើចប្តាន�ួបក�សៅណួ� �ខែដូលម្ពីនិអាចប�សៅភើចប្តាន 

 ជួីយ�លខែដូល�នអាយុ៩ឆូ្នាំ�គឺជាសៅកីងព្រះបុសុដូ�៏នព្រះបជាព្រះបិយ�ូកស់ៅ�ឯសាល្ងាសៅរិៀនជួនបទ្ធថ្ងៃន
ព្រះបសៅទ្ធសុក�សៅរិ ាខ្លាង� �ីងរិបស់ុគ្នា�។់ សៅល្ងាកព្រះគូអំូកព្រះគូកច៏�លចិ�ាគ្នា�ខ់្លាើ �ងណាស់ុខែដូរិ សៅ�យសារិខែ�គ្នា�ប់្តាន 
ជួួយសុ�អា�ថូាកស់ៅរិៀន។ បាុខែនា ជួីយ�ល�នបញ្ញាា ម្ពីយួ។ ម្ពី�ិាភកាិរិបស់ុគ្នា�ម់្ពីនិចងម់្ពីកសៅលងផ្លូូះរិបស់ុគ្នា� ់
បនូាប�់ីសៅរិៀនរិចួសៅនាះសៅទ្ធ។ ជួីយ�លខែ�ងខែ�សៅ�សៅលងផ្លូូះរិបស់ុ�ួកសៅគ សៅហ៍�យប្តានសៅ��ញរិបស់ុសៅលង អាងចិញ្ចឹច ឹម្ពី 
ព្រះ�ី និងសុ�ើចិញ្ចឹច ឹម្ពីរិបស់ុ�ួកសៅគ។ បាុខែនា គី្នានអំូកណាចងម់្ពីកសៅលងផ្លូូះគ្នា�វ់ញិសៅសាះ។ គ្នា�ម់្ពីនិយល់ថា សៅហ៍�ុ 
អំើីប្តានជា�ួកសៅគម្ពីនិចងម់្ពីកសៅលងផ្លូូះគ្នា�យ់៉ាា ងដូ�សៅចូះ។ 
 ថ្ងៃ�ាម្ពីយួ សៅ�សៅ�លខែដូលជីួយ�លប្តានអំសៅញ្ចឹើ �ញម្ពី�ិាភកាិ�ូក ់បនូាប�់ីសៅរិៀនរិចួសៅហ៍�យ សៅកីងព្រះបុសុសៅនាះ 
ប្តាននិយ៉ាយថា «�ា ក�់ញុ �ព្រះប្តាប�់ញុ �ថា ‘�ញុ �អាចសៅលងសៅ�ឯសាល្ងាសៅរិៀនជាម្ពីយួឯងប្តាន បាុខែនា �ញុ �ម្ពីនិអាចសៅ�ផ្លូូះ 
រិបស់ុឯងប្តានសៅទ្ធ»។ ជួីយ�លប្តានសួុរិថា «សៅហ៍�ុអំើីប្តានជា�ា កឯ់ងព្រះប្តាបអ់ំុីចឹង»។ ម្ពី�ិា�ូកស់ៅនាះប្តាន�បសៅ� 
វញិថា «�ីសៅព្រះពាះផ្លូូះរិបស់ុឯងគឺជាព្រះ�ះវហិារិ»។ 
 ជួីយ�លគឺជាក�នព្រះបុសុថ្ងៃនព្រះគូគង្ហាើ លអា�ស់ៅវនទី្ធសុូ�ូក ់ សៅហ៍�យផ្លូូះរិបស់ុគ្នា�ប់្តានយកម្ពីកសៅធ្នូើ�ជាសាខ្លា 
ថ្ងៃនអំគ្នារិព្រះ�ះវហិារិអា�ស់ៅវនទី្ធសុូ។ អំូកសូាកស់ៅ�កូុងទី្ធព្រះកុងភាគសៅព្រះច�នប្តានច�លព្រះ�ះវហិារិដូធ៏្នូ�ទាំ�ង៣ខែដូលជា 
កម្ពីីសិុទ្ធធិថ្ងៃនព្រះគីសូាននិកាយដូថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀ�សៅ�ច�កណាា លព្រះកុង។ ឪ�ុក�ា យម្ពី�ិាភកាិជួីយ�លម្ពីនិចងស់ៅអាយក�នៗ 
រិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�សៅលងសៅ�កូុងព្រះ�ះវហិារិអា�ស់ៅវនទី្ធសុូសៅនាះសៅ��យ។ ជួីយ�លប្តានព្រះប្តាបឪ់�ុក�ា យរិបស់ុគ្នា� ់
អំ��ីការិសុនូនាសៅនះ។ ឪ�ុក�ា យរិបស់ុគ្នា�ប់្តានជួួយគិ�ថា សៅធ្នូើ�យ៉ាា ងណាសៅអាយម្ពី�ិាភកាិរិបស់ុជួីយ�លអាច
ម្ពីកសៅលងទី្ធសៅនាះប្តាន។ សៅ�យសៅ��ញថា ថ្ងៃ�ាក�សៅណួ� �រិបស់ុជួីយ�លជួិ�ដូល់សៅហ៍�យ សៅទ្ធ�ប�ួកសៅគសុសៅព្រះម្ពីចចិ�ាថា 
�ួកសៅគម្ពីនិសៅ�សៅព្រះ�សៅ��យ ខែ��ួកសៅគនឹងសៅធ្នូើ��ួបក�សៅណួ� �សៅ�ឯផ្លូូះជាសៅល�កដូ�ប�ង។ ជួីយ�លប្តានអំធ្នូិសាឋ នយ៉ាា ង 
អំស់ុ�ីចិ�ាថា  «សុ�ម្ពីព្រះ�ះអំងគជួួយសៅអាយម្ពី�ិាភកាិទ្ធ�លបងគ�ប្តានម្ពីកជួបស់ៅលៀង�ួបក�សៅណួ� �ទ្ធ�លបងគ� និង�នសៅ�ល 
សៅវល្ងាលអជាម្ពីយួនឹងទ្ធ�លបងគ�ផ្លូង សុ�ម្ពីព្រះទ្ធងស់ៅធ្នូើ�សៅអាយឪ�ុក�ា យរិបស់ុ�ួកសៅគចិ�ាលអច�សៅពាះព្រះ�ះវហិារិទ្ធ�លបងគ� 
ផ្លូង»។
 ជួីយ�លប្តានសៅធ្នូើ�លិ�ិ�អំសៅញ្ចឹើ �ញ�ួបក�សៅណួ� �សៅ�យ�នសៅ�ីះ និងទី្ធតា�ងថ្ងៃនព្រះ�ះវហិារិ។ រិមួ្ពីគូ្នាជា 
ម្ពីយួអំ�សៅណាយ��ចៗគ្នា�ប់្តានខែចកកា�ដូល់ម្ពី�ិារិមួ្ពីថូាករ់ិបស់ុគ្នា�ទ់ាំ�ងអំស់ុ។ គ្នា�ប់្តានខែចកលិ�ិ�ទាំ�ងសៅនាះ 
ដូល់ម្ពី�ិារិមួ្ពីថូាករ់ិបស់ុគ្នា�ទ់ាំ�ងអំស់ុជាម្ពីយួនឹងអំ�សៅណាយ��ចៗ។ ទ្ធីប�ផុ្លូ� ថ្ងៃ�ាក�សៅណួ� �ជីួយ�លប្តានម្ពីកដូល់។ 
ម្ពី�ិាភកាិ១០នាកប់្តានបង្ហាា ញ�ើួន សៅដូ�ម្ពីីអីំបអំរិសាទ្ធថ្ងៃ�ាក�សៅណួ� �ជាម្ពីយួនឹងគ្នា� ់ សៅ�សៅ�លខែដូល�ិធ្នូីជួបស់ៅលៀង 
ចាំបស់ៅផ្លូា�ម្ពីសៅ�សៅ�ា ង១១ព្រះ�ឹក។ សៅនះជាសៅល�កទី្ធម្ពីយួសៅហ៍�យ ខែដូលគ្នា�អ់ាចសៅលងជាម្ពីយួនឹងម្ពី�ិាភកាិរិបស់ុគ្នា� ់
សៅ�ឯផ្លូូះ។ 
 ចាំប�់ីថ្ងៃ�ាសៅនាះម្ពីក ព្រះបសិុនសៅប��នការិព្រះបគ��ស្ត្រនាី ឬកម្ពីីវធិ្នូីដូថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀ�សៅ�ឯព្រះ�ះវហិារិ ជួីយ�លខែ�ង 
ខែ�សៅធ្នូើ�លិ�ិ�អំសៅញ្ចឹើ �ញ សៅហ៍�យខែចកជួ�នលិ�ិ�ទាំ�ងសៅនាះដូល់ម្ពី�ិារិមួ្ពីថូាករ់ិបស់ុគ្នា�។់ គ្នា�ប់្តានដូឹងថា កាលណា 
ម្ពី�ិាភកាិរិបស់ុគ្នា�ម់្ពីកព្រះ�ះវហិារិកានខ់ែ�ញឹកញាប ់គ្នា�ក់ក៏ានខ់ែ�សុបាយសៅ�ឯផ្លូូះផ្លូងខែដូរិ។ ឥ��វសៅនះ គ្នា� ់
�នម្ពី�ិាភកាិ៣នាកខ់ែដូលម្ពីកសៅលងផ្លូូះរិបស់ុគ្នា�ជ់ាព្រះបចាំ�។ គ្នា�ប់្តានអំធិ្នូសាឋ នសុ�ម្ពីសៅអាយថ្ងៃ�ាម្ពីយួ ម្ពី�ិាភកា ិ
   រិបស់ុគ្នា�ន់ឹងច�លរិមួ្ពីថាើ យបងគ�ជាម្ពីយួនឹងគ្នា�ស់ៅ�ឯព្រះ�ះវហិារិ។ 
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នៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កម៉ូូ�នៅ�រ��់ីស្លាា ប់់នៅ�ើងវិិញ

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៨ ខែ�ធូ្នូ� ឆូ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៨ ខែ�ធូ្នូ� ឆូ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ ជនគណនា ២០៖១-១៣; សៅចាំទ្ធិយកថា ៣៤៖អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ ជនគណនា ២០៖១-១៣; សៅចាំទ្ធិយកថា ៣៤៖
១-១២; យ�ដាសុ ១៖៩; ក�រិនិ��សុទី្ធ១ ១៥៖១៣-២២។ ១-១២; យ�ដាសុ ១៖៩; ក�រិនិ��សុទី្ធ១ ១៥៖១៣-២២។ 

�ចងចាំ�៖ «រិឯី ម្ពីខីែកល ជា ម្ពីហា សៅទ្ធវតា សៅល្ងាក ម្ពីនិ ហាា ន បា�ង ព្រះប�� ដល់ អារិកស កុូង កាល ខែដល ក��ុង ខែ��ចងចាំ�៖ «រិឯី ម្ពីខីែកល ជា ម្ពីហា សៅទ្ធវតា សៅល្ងាក ម្ពីនិ ហាា ន បា�ង ព្រះប�� ដល់ អារិកស កុូង កាល ខែដល ក��ុង ខែ�
ជខែជក ន�ង វា ទាំ�ង ព្រះបខែកក �ី ដ�សៅណើ រិ សុ� រិបស់ុ សៅល្ងាក ម្ពីូ�សៅសុ សៅនាះ សៅទ្ធ គឺ ប្តាន និយាយ ដ�សៅចូះ វញិ ថា សុ�ម្ពី ឲ្យយជខែជក ន�ង វា ទាំ�ង ព្រះបខែកក �ី ដ�សៅណើ រិ សុ� រិបស់ុ សៅល្ងាក ម្ពីូ�សៅសុ សៅនាះ សៅទ្ធ គឺ ប្តាន និយាយ ដ�សៅចូះ វញិ ថា សុ�ម្ពី ឲ្យយ
ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ បសៅនាោ សុ ឯង ចុះ» (យ�ដាសុ �៩)។ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ បសៅនាោ សុ ឯង ចុះ» (យ�ដាសុ �៩)។

 សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុគឺជាម្ពីនុសុសដស៏ុ�ខានប់�ផុុ�សៅ�កុូងកណឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា។ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ អំ�ថនយ័ 
�ិ�ថ្ងៃនកណឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកថាគឺសុាីអំ��ីព្រះ�ះ ម្ពីនិខែម្ពីនជាសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសៅនាះសៅទ្ធ។ ទ្ធនោ�ម្ពីន�ងសៅនះ ព្រះ�ះប្តាន 
បង្ហាា ញអំ��ីសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធងច់�សៅ�ះសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំលតាម្ពីរិយៈសារិខែដលព្រះទ្ធងប់្តានព្រះបទាំន 
ដល់សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសៅអាយព្រះបគល់ដល់រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់
 ឥឡូ�វសៅនះ សៅយើងប្តានម្ពីកដល់ចុងបញ្ចា បថ់្ងៃនការិសិុការិបស់ុសៅយើងសៅលើកណឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា
សៅហ៍ើយ។ សៅយើងកប៏្តានម្ពីកដល់ទ្ធីបញ្ចា បថ់្ងៃនជីវ�ិរិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុផុងខែដរិ។ ព្រះ�ងស់ៅនះ�ននយ័ថា សៅយើង
ប្តានម្ពីកដល់ទ្ធីបញ្ចា បថ់្ងៃនជីវ�ិរិបស់ុគា�ស់ៅ�សៅលើខែផុនដីសៅនះសៅហ៍ើយ។
 «សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានដ�ងថា គា�ន់�ងព្រះ�ូវសាា បខ់ែ��ូកឯ់ង។ ព្រះ�ះម្ពីនិប្តានអំនុញ្ញាា �សៅអាយម្ពី�ិាភកា ិ
ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកណាម្ពីយួខែ�រិកាសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសៅ�ព្រះគាសៅនះសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅសុចកាីសាា បរ់ិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុគឺជា
អា�ក៌�ប្តា�ងដអ៏ាព្រះកកម់្ពីយួ។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុម្ពីនិចងស់ាា បស់ៅនាះសៅទ្ធ។ គា�ក់ម៏្ពីនិចងខ់ែបក�ីសាសុនរ៍ិបស់ុគា� ់
សៅនាះខែដរិ។ គា�ព់្រះសុឡាញ់�ួកសៅគ និងយកចិ�ាទុ្ធកដាកច់�សៅ�ះ�ួកសៅគ។ ជីវ�ិ និងសុុភម្ពីងគលរិបស់ុគា�់
ប្តានភ្ជាា បជ់ាម្ពីយួន�ងជីវ�ិរិបស់ុ�ួកសៅគតា�ង�ីយ�រិណាស់ុម្ពីកសៅហ៍ើយ។ កុូងអំ�ឡុូងសៅ�លសៅនាះ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ 
ប្តានសៅរិៀនសៅជឿទុ្ធកចិ�ាសៅ�សៅលើព្រះ�ះ។ ឥឡូ�វសៅនះ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុម្ពីនិប្តានសួុរិនា�ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុសៅឡូើយ។ សៅល្ងាក 
ម្ពីូ�សៅសុប្តានសៅជឿទុ្ធកចិ�ាសៅ�កុូងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ និងសៅសុចកាីសៅម្ពីតាា រិបស់ុព្រះ�ះ។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានសៅជឿទុ្ធកចិ�ា 
សៅលើព្រះ�ះកុូងការិខែ�រិកាដល់គា� ់និងសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំល»។ ដកព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Patriarchs 
and Prophets, pages 470, 471, adapted។ 
 ជាការិ�ិ�ណាស់ុ ជីវ�ិរិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ និងកិចាការិរិបស់ុគា�ស់ុព្រះ�បព់្រះ�ះប្តានបង្ហាា ញសៅយើង 
ថា ព្រះ�ះជាអូំកណា។ សៅយើងន�ងសៅម្ពីើលសៅ�ើញថា សៅសុចកាីសាា បរ់ិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ និងការិរិស់ុសៅឡូើងវញិរិបស់ុ 
គា�ប់្តានបង្ហាា ញសៅយើងន�វសៅសុចកាី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិអំ��ីព្រះ�ះផុងខែដរិ។ 
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អំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ វគគ១អំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ វគគ១

 
  ម្ពីាងសៅហ៍ើយម្ពីាងសៅទ្ធៀ� ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុប្តានយកព្រះ�ះទ្ធយ័ទុ្ធកដាកច់�សៅ�ះសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅ�កូុង
ទ្ធីរិសៅហាសាថ ន។ ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនអំីីៗព្រះគបយូ់ាងដល់រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងត់ាម្ពីខែដល�ួកសៅគព្រះ�ូវការិសៅ�កូុងអំ�ឡុូង 
សៅ�លសៅនាះ។ ទ្ធីរិសៅហាសាថ នគឺជាកខែនាងសុាួ�ហ៍ួ�ខែហ៍ង។ សៅ�ាូ ះសៅហ៍ើយ អំ�សៅណាយថ្ងៃនទ្ធ�កគឺជាការិអំសាា រិយម្ពីយួ។ 
សៅបើគាា នទ្ធ�កសៅទ្ធ �ួកក�នសៅ�អំុីព្រះសាខែអំលន�ងព្រះ�ូវសាា បយូ់ាងឆ្នាំបរ់ិហ័៍សុសៅ�កូុងទី្ធរិសៅហាសាថ ន។ សៅល្ងាកបូុលប្តាន 
សុរិសៅសុរិអំ��ីបទ្ធ�ិសៅសាធ្នូនរ៍ិបស់ុ�ួកក�នសៅ�អំុីព្រះសាខែអំលសៅ�កូុងទី្ធរិសៅហាសាថ នយូាងដ�សៅចូះថា ៖ «ព្រះគប ់គូា ប្តាន 
ផុ�ក ទ្ធ�ក ដខែដល ខាង ព្រះ�ល�ង វញិ្ញាា ណ ខែដរិ ដិ�ិ ប្តាន ផុ�ក �ី �ាដា ខាង ព្រះ�ល�ងវញិ្ញាា ណ ខែដល តាម្ពី សៅគ ឯ �ាដា សៅនាះ 
គឺ ជា ព្រះ�ះព្រះគីសុោ» (ក�រិនិ��សុទី្ធ១ ១០៖៤)។ អំូកព្រះសីុខែអំលាីន ជីថ្ងៃវ�ូប្តានបខែនថម្ពីសៅទ្ធៀ�ថា «សៅ�សៅ�លខែដល�ួក
ក�នសៅ�អំុីព្រះសាខែអំលចងប់្តានទ្ធ�ក សៅនាះទ្ធ�កប្តានចាំកស់ៅចញ�ី�ា សៅហ៍ើយហ៍�រិសៅ�ជិ�ជ�រិ �រិបស់ុ�ួកសៅគ»។ ដកព្រះសុង ់
�ី Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, page 411, adapted។ 
 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិជនគណនា ២០៖១-៣។ សៅ�ើ�នអំីីសៅកើ�សៅឡូើងសៅ�កូុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅ�ើសៅហ៍�ុអំីី
ប្តានជាព្រះ�ះអំ�ា ស់ុដាកស់ៅទាំសុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅយើងអាចសៅ�ើញអំ��ីម្ពី�លសៅហ៍�ុនា�សៅអាយសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុម្ពីនិសុបាយចិ�ា ខែម្ពីនសៅទ្ធ? សុ�ម្ពីព្រះកសៅឡូក
សៅម្ពីើលអំីីៗព្រះគបយូ់ាងខែដលព្រះ�ះអំ�ា ស់ុប្តានសៅធ្នូីើសុព្រះ�បស់ាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល។ ព្រះ�ះប្តានសៅធ្នូីើការិអំសាា រិយ។ ព្រះ�ះ 
ប្តានព្រះបទាំនសុញ្ញាា ដល់�ួកសៅគខែដលបង្ហាា ញ�ីអំ�ណាចរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះទ្ធងប់្តានរិ �សៅដាះ�ួកសៅគតាម្ពីរិសៅបៀបដអ៏ំសាា រិយ 
ប�ផុុ�សៅចញ�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ោ។ បនាោ បម់្ពីក យូាងសៅម្ពីាចសៅទ្ធៀ�? សៅ�សៅ�លខែដល�ួកសៅគគាា នទ្ធ�កព្រះគបព់្រះគាន ់�ួកសៅគ 
ប្តានខែបរិម្ពីកទាំស់ុជាម្ពីយួន�ងសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ និងសៅល្ងាកសៅអំើរិ ូុនខែដលជាសៅម្ពីដ�កនា�រិបស់ុ�ួកសៅគ។ សៅ�ើ�ួកបណាា ជន 
ប្តានសៅរិៀបច�ខែផុនការិសៅនះ សៅដាយសារិខែ�ព្រះ�ះម្ពីនិអាចព្រះបទាំនទ្ធ�កដល់�ួកសៅគសៅ�កូុងសៅ�លសៅនាះ ដ�ចខែដលព្រះទ្ធង ់
ប្តានសៅធ្នូីើកាល�ីម្ពីុនឬ? ម្ពីនិខែម្ពីនសៅទ្ធ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុអាចព្រះបទាំនទ្ធ�កដល់�ួកសៅគសៅ�កុូងសៅ�លសៅនាះប្តាន ដ�ចខែដល 
ព្រះទ្ធងប់្តានព្រះបទាំនដល់�ួកសៅគកាល�ីម្ពីុនផុងខែដរិ។ 
 សុ�ម្ពីព្រះកសៅឡូកសៅម្ពីើលសុម្ពីាខីែដលសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តាន�នព្រះបសាសុនម៍្ពីុនសៅ�លខែដលគា�ស់ៅហ៍ៀបន�ងវាយ 
�ា២ដងយូាងដ�សៅចូះថា៖ «ច�រិ សាា ប ់ចុះ �ួក បះសៅប្តារិ សៅអំើយ សៅ�ើ ព្រះ�ូវ ឲ្យយ សៅយើង សៅធ្នូីើ ឲ្យយ ទ្ធ�ក សៅចញ �ី �ាដា សៅនះ សុ�រាប ់អំូក 
រាល់ គូា ឬ អីំ» (ជនគណនា ២០៖១០)។
 ម្ពីូ�សៅសុ��ង សៅដាយសារិខែ��ួកបណាា ជនរិអំា�រិទាំ�។ បញ្ញាា ម្ពីនិខែម្ពីនសៅ�ព្រះ�ងស់ៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុម្ពីនិសុបាយ 
ចិ�ាសៅនាះសៅទ្ធ។ បញ្ញាា គឺថា គា�ប់្តានចាំញ់ក�ហ៍�ងរិបស់ុគា� ់សៅ�សៅ�លខែដលគា��់នព្រះបសាសុនថ៍ា «សៅ�ើ ព្រះ�ូវ
ឲ្យយ សៅយើង សៅធ្នូីើ ឲ្យយ ទ្ធ�ក សៅចញ �ី �ាដា សៅនះ សុ�រាប ់អំូក រាល់ គូា ឬ អីំ» (ជនគណនា ២០៖១០)។ សៅ�ើសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ ឬ 
ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកដថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀ�ណាម្ពីយួខែដលអាចសៅអាយទ្ធ�កសៅចញ�ី�ាប្តានសៅនាះ? សៅដាយសារិខែ�ក�ហ៍�ងរិបស់ុគា� ់
សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានសៅភាចថា �នខែ�ព្រះ�ះម្ពីយួគ�ខ់ែដល�នអំ�ណាចកូុងការិសៅធ្នូីើការិអំសាា រិយខែបបសៅនះប្តាន។
 សៅ�ើសៅយើងនិយាយ ឬសៅធ្នូីើអំីីម្ពីយួទាំ�ងក�ហ៍�ង រិចួដ�ងថា�ាួន�ុសុសៅ�សៅ�លសៅព្រះកាយម្ពីកសៅទ្ធៀ�ញ�កញាប់សៅ�ើសៅយើងនិយាយ ឬសៅធ្នូីើអំីីម្ពីយួទាំ�ងក�ហ៍�ង រិចួដ�ងថា�ាួន�ុសុសៅ�សៅ�លសៅព្រះកាយម្ពីកសៅទ្ធៀ�ញ�កញាប ់ 
បូុនណាខែដរិ? សៅ�ើសៅយើងអាចសៅរិៀនបញ្ចឈបក់�ហ៍�ង អំធិ្នូសាា ន និងខែសុីងរិកអំ�ណាចរិបស់ុព្រះ�ះកុូងការិនិយាយ និងបូុនណាខែដរិ? សៅ�ើសៅយើងអាចសៅរិៀនបញ្ចឈបក់�ហ៍�ង អំធិ្នូសាា ន និងខែសុីងរិកអំ�ណាចរិបស់ុព្រះ�ះកុូងការិនិយាយ និង  
សៅធ្នូីើអំីីម្ពីយួខែដលព្រះ��ម្ពីព្រះ�ូវម្ពីុនសៅយើងព្រះជុលព្រះជួសុសៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅធ្នូីើអំីីម្ពីយួខែដលព្រះ��ម្ពីព្រះ�ូវម្ពីុនសៅយើងព្រះជុលព្រះជួសុសៅដាយរិសៅបៀបណា? 
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អំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ វគគ២អំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ វគគ២

 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិជនគណនា ២០៖១២, ១៣ ម្ពីាងសៅទ្ធៀ�។ សៅ�ើព្រះ�ះអំ�ា ស់ុប្តានផុាល់សៅហ៍�ុផុលយូាង សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិជនគណនា ២០៖១២, ១៣ ម្ពីាងសៅទ្ធៀ�។ សៅ�ើព្រះ�ះអំ�ា ស់ុប្តានផុាល់សៅហ៍�ុផុលយូាង 
ដ�ចសៅម្ពីាចដល់សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុអំ��ីម្ពី�លសៅហ៍�ុខែដលគា�ម់្ពីនិអាចច�លសៅ�កូុងទ្ធ�កដីសុនាប្តានសៅនាះ? សុ�ម្ពីអាន� ដ�ចសៅម្ពីាចដល់សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុអំ��ីម្ពី�លសៅហ៍�ុខែដលគា�ម់្ពីនិអាចច�លសៅ�កូុងទ្ធ�កដីសុនាប្តានសៅនាះ? សុ�ម្ពីអាន� 
គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៣១៖២ និងសៅចាំទិ្ធយកថា ៣៤៖៤ ផុងខែដរិ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយ។គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៣១៖២ និងសៅចាំទិ្ធយកថា ៣៤៖៤ ផុងខែដរិ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយ។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 �ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញថា អំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុអាព្រះកកជ់ាទ្ធីប�ផុុ�។ សៅ�សៅ�លខែដលសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ 
វាយទ្ធ�ក២ដងសៅនាះ គា�ប់្តានបង្ហាា ញថា គា�ច់ងប់្តានដ�ចជាព្រះ�ះដ�សៅចូាំះខែដរិ។ អំ�សៅ�ើប្តាបសៅនះអាព្រះកកព់្រះគបព់្រះគាន ់
សៅហ៍ើយ។ បូុខែនា សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុកប៏្តានសៅធ្នូីើអំីីអាព្រះកកជ់ាងសៅនះសៅ�សៅទ្ធៀ�ខែដរិ។ គា�ប់្តានបង្ហាា ញថា គា�គ់ាា នសៅសុចកា ី
ជ�សៅនឿសៅ�សៅលើព្រះ�ះ។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុគឺសៅម្ពីដ�កនា�ថ្ងៃនសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល។ ដ�សៅចូះ អំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុគា�ក់ានខ់ែ�ធ្នូានធ់្នូារិ 
ជាងសៅគសៅ�សៅទ្ធៀ� សៅ�សៅ�លខែដលសៅយើងគិ�អំ��ីព្រះ�ះគុណទាំ�ងអំស់ុខែដលព្រះ�ះប្តានបង្ហាា ញដល់គា�។់ សៅ�ើសៅល្ងាក 
អំូកចាំ�សៅទ្ធថា ព្រះ�ះប្តាន�នបនោ�លជាម្ពីយួន�ងសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសៅចញ�ីគុម្ពីីបនាា សៅភាើង សៅនាះ (និកខម្ពីន� ៣៖២-១៦)? ជា 
ការិ�ិ�ណាស់ុ  សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ�នបទ្ធ�ិសៅសាធ្នូនជ៍ាម្ពីយួន�ងព្រះ�ះខែដលម្ពីនុសុស�ិច�ួចណាស់ុ�នបទ្ធ�ិសៅសាធ្នូន ៍
សៅនះដ�ចជាគា�។់ សៅ�ាូ ះសៅហ៍ើយ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុគាា ន�អាងសុព្រះ�បអ់ំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុគា�ស់ៅនាះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ
ប្តាន�នបនោ�លន�ងសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ «ឯង ម្ពីនិ ប្តាន សៅជឿ អំញ សៅដើម្ពីិ ីន�ង សៅលើក អំញ ជា បរិសុិុទ្ធធ» (ជនគណនា ២០៖ 
១២) ច�សៅ�ះ�ួកក�នសៅ�អំុីព្រះសាខែអំលសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានបង្ហាា ញអំ��ីសៅសុចកាីម្ពីនិសៅជឿសៅ�សៅលើព្រះ�ះបនោ�ល 
រិបស់ុព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ។ ដ�សៅចូះ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានអាកខ់ានកូុងការិ «សៅលើក អំញ ជា បរិសុិុទ្ធធ» (ជនគណនា ២០៖
១២)។ សៅ�ើយូាងណាសៅ�វញិ ព្រះបសិុនសៅបើសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានសៅធ្នូីើចិ�ាសៅអាយព្រះ�ជាក ់និងប្តានសៅធ្នូីើសៅរិឿងព្រះ��ម្ពីព្រះ�ូវ សៅ� 
សៅ�លខែដល�ួកបណាា ជនក��ុងខែ�រិអំា�រិទាំ�ទាំស់ុន�ងព្រះ�ះសៅនាះ? សៅ�ើយូាងណាសៅ�វញិ ព្រះបសិុនសៅបើសៅ�សៅ�លសៅនាះ 
សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានបង្ហាា ញអំ��ីសៅសុចកាីជ�សៅនឿផ្ទាោ ល់ និងការិសៅជឿទុ្ធកចិ�ារិបស់ុគា�ស់ៅ�សៅលើព្រះ�ះវញិសៅនាះ? សៅ�លសៅនាះ 
សៅរិឿងន�ង�ុសុគូាយូាងព្រះសុឡូះ ខែម្ពីនសៅទ្ធ? 
 សៅ�ើសៅល្ងាកអំូកសៅ�ើញថា សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុម្ពីនិប្តានសៅគារិ�តាម្ពីអំីីព្រះគបយូ់ាងខែដលព្រះ�ះប្តានសុ�ម្ពីសៅអាយគា� ់
សៅធ្នូីើខែដរិឬសៅទ្ធ? 
 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិជនគណនា ២០៖៨-១១។ សៅ�ើព្រះ�ះអំ�ា ស់ុប្តានបង្ហាគ បស់ៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសៅអាយសៅធ្នូីើអំីី សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិជនគណនា ២០៖៨-១១។ សៅ�ើព្រះ�ះអំ�ា ស់ុប្តានបង្ហាគ បស់ៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសៅអាយសៅធ្នូីើអំីី
�ាះ? សៅ�ើសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានសៅធ្នូីើអំីីជ�នួសុវញិ? �ាះ? សៅ�ើសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានសៅធ្នូីើអំីីជ�នួសុវញិ? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅយើងប្តានអានថា «ម្ពីូ�សៅសុ ក ៏យក ដ�បង �ី ច�សៅ�ះ ព្រះ�ះសៅយហ៍�វូា ដ�ច ជា ព្រះទ្ធង ់ប្តាន បង្ហាគ ប ់ម្ពីក»  (ជន-
គណនា២០៖៩)។ ព្រះគបយូ់ាងដ�សៅណើ រិការិយូាងរិល�ន។ បូុខែនា ម្ពីកដល់�១០ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានវាយ�ា។ គា� ់
ម្ពីនិប្តានបង្ហាគ បស់ៅ�កាន�់ាសៅនាះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុប្តានបង្ហាគ បស់ៅអាយសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុបង្ហាគ បស់ៅអាយ�ាបងា�រិទ្ធ�កសៅចញ 
ម្ពីកសៅព្រះ�។ �ុសុសៅលើសុហ៍ូ�ងសៅ�សៅទ្ធៀ� សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុម្ពីនិប្តានវាយ�ាព្រះ��ម្ពីខែ�ម្ពីាងសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានវាយ�ា 
២ដង។ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ ការិវាយ�ា សៅហ៍ើយទ្ធ�កប្តានហ៍�រិសៅចញម្ពីកសៅព្រះ�គឺជាការិអំសាា រិយម្ពីយួ។  បូុខែនា សៅ�ើយូាងណា 
សៅ�វញិ ព្រះបសិុនសៅបើសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានបង្ហាគ បដ់ល់�ាជ�នួសុសៅអាយការិវាយ�ាវញិសៅនាះ? សៅនាះគឺជាការិអំសាា រិយធ្នូ�ជាង 
ការិខែដលគា�វ់ាយ�ាសៅ�សៅទ្ធៀ�។ 
 ដ�សៅចូះ ព្រះ�ះប្តានដាកស់ៅទាំសុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុគា�ត់ាម្ពីរិសៅបៀបដអ៏ាព្រះកកម់្ពីយួ។ 
សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុម្ពីនិអាចច�លសៅ�កូុងទ្ធ�កដីសុនាប្តានសៅឡូើយ។ 
  សៅ�ើសៅល្ងាកអំូកគិ�ថា �ួកក�នសៅ�អំុីព្រះសាខែអំលប្តានសៅរិៀនសៅម្ពីសៅរិៀនអំីីសៅចញ�ីការិដាកស់ៅទាំសុដអ៏ាព្រះកក់សៅ�ើសៅល្ងាកអំូកគិ�ថា �ួកក�នសៅ�អំុីព្រះសាខែអំលប្តានសៅរិៀនសៅម្ពីសៅរិៀនអំីីសៅចញ�ីការិដាកស់ៅទាំសុដអ៏ាព្រះកក ់ 
ខែដលព្រះ�ះប្តានផុាល់សៅអាយម្ពីូ�សៅសុសៅនាះ? ខែដលព្រះ�ះប្តានផុាល់សៅអាយម្ពីូ�សៅសុសៅនាះ? 

ថ្ងៃ�ាចនោ   ២០ ធ្នូូ�



100ថ្ងៃ�ាអំង្ហាគ រិ    ២១ ធ្នូូ�

សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានសាា ប់សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានសាា ប់
 
 សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុដក៏�សុ�ប់្តានសៅធ្នូីើដ�សៅណើ រិរិហ៍��ម្ពីកដល់សៅ�លសៅនះ។ គា�ប់្តានឆ្លាងកា�ស់ៅរិឿងរូាវជាសៅព្រះចើន។ 
ឥឡូ�វសៅនះ គា�ន់�ងព្រះ�ូវចាំកសៅចញ�ីសៅសុចកាីសុនាខែដលព្រះ�ះប្តានតា�ងសៅឡូើងជាម្ពីយួន�ងសៅល្ងាកអំព័្រះប្តាហា�ជាយ�រិ 
ណាស់ុម្ពីកសៅហ៍ើយយូាងដ�សៅចូះថា៖ «អំញ ន�ង ឲ្យយ ព្រះសុុក សៅនះ ដល់ ��ជ ឯង» (សៅល្ងាកុបិ�ាិ ១២៖៧)។ 
  សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៣៤៖១-១២។ សៅ�ើ�នអំីីសៅកើ�សៅឡូើងដល់សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ? សៅ�ើព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយកថា ៣៤៖១-១២។ សៅ�ើ�នអំីីសៅកើ�សៅឡូើងដល់សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ? សៅ�ើព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ 
ប្តាន�នបនោ�លយូាងដ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីគា�?់ សៅ�ើព្រះ�ះបនោ�លរិបស់ុព្រះ�ះអំ�ា ស់ុបង្ហាា ញសៅយើងថា សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុគឺជាប្តាន�នបនោ�លយូាងដ�ចសៅម្ពីាច អំ��ីគា�?់ សៅ�ើព្រះ�ះបនោ�លរិបស់ុព្រះ�ះអំ�ា ស់ុបង្ហាា ញសៅយើងថា សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុគឺជា  
ម្ពីនុសុសដ�៏ិសៅសុសុ�ូកស់ៅដាយរិសៅបៀបណា? ម្ពីនុសុសដ�៏ិសៅសុសុ�ូកស់ៅដាយរិសៅបៀបណា? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 «សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានគិ�ខែ��ូកឯ់ង អំ��ីអំីីៗព្រះគបយូ់ាងខែដលប្តានសៅកើ�សៅឡូើងសៅ�កូុងអំ�ី�កាលរិបស់ុ 
គា�ច់ាំបត់ា�ង�ីគា�ប់្តានចាំកសៅចញ�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ោម្ពីក សៅហ៍ើយប្តានសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសៅធ្នូីើជាខែផុូកម្ពីយួថ្ងៃនរាស្ត្រសុារិបស់ុ 
ព្រះ�ះ។  សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានគិ�ថា ឆូ្នាំ�ដយ៏�រិរិបស់ុគា�ក់ូុងការិខែ�រិកាហ៍ី�ងសៅចៀម្ពីរិបស់ុសៅល្ងាកសៅយព្រះ�ូ  សៅ�កូុងទី្ធរិសៅហា-
សាថ ន។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានន�កចាំ�អំ��ីសៅទ្ធវតាសៅ�កូុងគុម្ពីីបនាា សៅភាើង។ សៅទ្ធវតាសៅនាះប្តានបង្ហាគ បស់ៅអាយសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ 
រិ �សៅដាះសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលសៅចញ�ីទាំសុភ្ជា�។  សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុកន៏�កចាំ�អំ��ីការិអំសាា រិយជាសៅព្រះចើនខែដលព្រះ�ះប្តាន 
សៅធ្នូីើសុព្រះ�បរ់ាស្ត្រសុាសៅព្រះជើសុតា�ងរិបស់ុព្រះទ្ធងផ់ុងខែដរិ។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានន�កចាំ�ថា ព្រះ�ះប្តានអំ�ធ់្នូា�ជ់ាខាា �ង សៅ�
សៅ�លណាខែដលរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធងប់្តានង្ហាកម្ពីកទាំស់ុន�ងព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះប្តានបង្ហាា ញ�ួកសៅគន�វសៅសុចកាីសៅម្ពីតាា ជាសៅព្រះចើន 
កូុងអំ�ឡុូងសៅ�លរិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�កូុងទី្ធរិសៅហាសាថ ន។  សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានអំធិ្នូសាា នសុព្រះ�ប�់ួកបណាា ជន។ គា� ់
ប្តាន�ិ���សៅធ្នូីើកិចាការិសុព្រះ�ប�់ួកសៅគ។ បូុខែនា �នម្ពីនុសុសខែដលប្តានសៅចញ�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ោម្ពីកខែ�២នាកប់ូុសៅណាះ ះ 
ខែដលសៅ�រិស់ុ។ �ួកសៅគគឺជាម្ពីនុសុសថ្ងៃនព្រះកុម្ពីខែដលប្តានសៅចញ�ីព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ោម្ពីកខែដលន�ងព្រះ�ូវច�លសៅ�កូុងទ្ធ�ក 
ដីសុនា។  សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានគិ�អំ��ីអំ�ី�កាលរិបស់ុគា� ់និងអំីីព្រះគបយូ់ាងខែដលគា�ប់្តានសៅធ្នូីើ។  គា��់ន 
អារិម្ពីាណ៍ថា អំីីខែដលគា�ប់្តានសៅធ្នូីើម្ពីនិប្តានផ្ទាា ស់ុបា�រិអំីីៗសៅអាយលអព្រះបសៅសុើរិទាំល់ខែ�សៅសាះ»។ ដកព្រះសុង�់ី Ellen 
G. White, Patrairchs and Prophets, pages 471, 472, adapted។ 
 �គម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកថា ៣៤៖៤ ប្តានខែចងអំ��ីអំីីម្ពីយួដគ៏ួរិសៅអាយចាំបអ់ារិម្ពីាណ៍យូាងដ�សៅចូះថា៖ «សៅនាះ 
ព្រះ�ះសៅយហ៍�វូា ព្រះទ្ធង ់�ន ព្រះ�ះបនោ�ល ន�ង សៅល្ងាក ថា ‘សៅនះ ជា ព្រះសុុក ខែដល អំញ ប្តាន សុិ� ន�ង អំព័្រះប្តាហា� និង អំុីសាក 
សៅហ៍ើយ ន�ង យូាកុប ថា អំញ ន�ង ឲ្យយ ព្រះសុុក សៅនះ ដល់ ��ជ ឯង សៅម្ពីើល អំញ ប្តាន ឲ្យយ ឯង សៅ�ើញ ព្រះសុុក សៅនះ សៅហ៍ើយ ខែ�
ម្ពីនិ ព្រះ�ូវ ឲ្យយ ឯង ច�ល សៅ� សៅទ្ធ’»។ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុកប៏្តាន�នបនោ�លព្រះប្តាបស់ៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុន�វ�កយសៅ�ចនព៍្រះសុសៅដៀងគូា
សៅ�ន�ងអំីីខែដលព្រះទ្ធងប់្តាន�នបនោ�លព្រះប្តាបស់ៅល្ងាកអំព័្រះប្តាហា� សៅល្ងាកអំុីសាក និងសៅល្ងាកយូាកុបអំ��ីការិព្រះបគល់ 
ទ្ធ�កដីសៅអាយ�ួកសៅគផុងខែដរិ។ 
 សៅ�ើសៅល្ងាកអំូកសៅ�ើញថា  ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុប្តានអំនុញ្ញាា �សៅអាយសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសៅ�ើញទ្ធ�កដីទាំ�ងម្ពី�លខែដរិឬ 
សៅទ្ធ? សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុគាា នផុា�វអាចសៅម្ពីើលសៅ�ើញទ្ធ�កដីទាំ�ងម្ពី�លប្តានសៅដាយខែភូកថ្ងៃនម្ពីនុសុសធ្នូម្ពីាតាសៅនាះសៅទ្ធ។ អំូកព្រះសីុ 
ខែអំលាីន ជីថ្ងៃវ�ូប៍្តានជួយសៅអាយយល់ថា ព្រះ�ះប្តានសៅធ្នូីើសៅអាយសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសៅម្ពីើលសៅ�ើញទ្ធឺកដីទាំ�ងម្ពី�លចាំបត់ា�ង 
�ីព្រះសុុកម្ពីូ�អាបរ់ិហ៍��ដល់ព្រះសុុកដានរ់ិមួ្ពីទាំ�ងទី្ធកខែនាងសៅផុសងៗសៅទ្ធៀ�ផុងខែដរិ។ ព្រះ�ះកប៏្តានបង្ហាា ញសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុអំ��ី 
អំនាគ�ផុងខែដរិ។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានសៅ�ើញថា ទ្ធ�កដីន�ងកាា យសៅ�ជាយូាងណា បនាោ ប�់ីសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល 
ប្តានច�លសៅ�រិស់ុសៅ�ទ្ធីសៅនាះ។ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុចងស់ៅអាយសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសៅម្ពីើលសៅ�ើញថា ព្រះទ្ធងន់�ងរិកាសៅសុចកាីសុនា 
រិបស់ុព្រះទ្ធងដ់ល់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល។ ព្រះទ្ធងន់�ងដ�កនា��ួកសៅគច�លសៅ�កូុងទ្ធ�កដីសៅនាះ។ សៅយើងកប៏្តានសៅ�ើញ 
ខែដរិថា ព្រះ�ះប្តានសៅរិៀបច�អំីីម្ពីយួដល៏អព្រះបសៅសុើរិសុព្រះ�បស់ៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុខែដលជាអំូកបសៅព្រះម្ពីើរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ 



101ថ្ងៃ�ា�ុធ្នូ   ២២ ធ្នូូ�
សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានរិស់ុ�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានរិស់ុ�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិ

  
 «ដ�សៅចូះ ម្ពីូ�សៅសុ ជា ប្តាវ ប�សៅរិ ើ ផុង ព្រះ�ះសៅយហ៍�វូា សៅល្ងាក សាា ប ់សៅ� ទី្ធ សៅនាះ កូុង ព្រះសុុក ម្ពីូ�អាប ់សៅ� តាម្ពី ព្រះ�ះបនោ�ល 

ថ្ងៃន ព្រះ�ះសៅយហ៍�វូា សៅហ៍ើយ ព្រះទ្ធង ់ក ៏បញ្ចាុ ះ រិ�បកាយរិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ សៅ� កូុង ព្រះចក ភូ� ១ នា ព្រះសុុក ម្ពីូ�អាប ់ទ្ធល់ ម្ពីុ� ន�ង
សៅប�-សៅ�អំរិ សៅ� ខែ� លុះ ម្ពីក ដល់ សុ�ី ថ្ងៃ�ា សៅនះ គាា ន អំូក ណា ដ�ង ជា ផុូ�រិ សៅល្ងាក សៅ� ឯ ណា សៅឡូើយ» (សៅចាំទិ្ធយកថា 
៣៤៖៥, ៦)។ ជាការិ�ិ�ណាស់ុ ការិសាា បរ់ិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានជួយសៅអាយសៅយើងន�កចាំ�អំ��ីសៅសុចកាីសុនា 
សៅចញ�ីកណឌ គម្ពីីរីិវវិរិណៈខែដលខែចងយូាងដ�សៅចូះថា៖ «�ំុ � ក ៏ឮ សុ�សៅឡូង �ី សៅលើ សៅម្ពី� ថា ច�រិ ក� ់ទុ្ធក ដ�សៅចូះ ថា �ី សៅនះ 
សៅ� ម្ពីុ� អំស់ុ អំូក ណា ខែដល សាា ប ់កូុង ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ សៅនាះ �ន �រិ សៅហ៍ើយ ព្រះ�ះវញិ្ញាា ណ ព្រះទ្ធង ់�ន ព្រះ�ះបនោ�ល ថា ហ៍ូ�ង 
សៅហ៍ើយ គឺ សៅដើម្ពីិ ីឲ្យយ សៅគ ប្តាន ឈប ់សុ�រាក �ី ព្រះគប ់ទាំ�ង ការិ សៅនឿយ ហ៍� ់រិបស់ុ សៅគ ដិ�ិ ការិ សៅគ សៅធ្នូីើ ក ៏តាម្ពី សៅគ ជាប»់ 
(វវិរិណៈ ១៤៖១៣)។ ជាការិ�ិ�ណាស់ុ កិចាការិលអៗខែដលសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានសៅធ្នូីើន�ងរិស់ុសៅ�បនាសៅទ្ធៀ� បនាោ ប ់
�ីការិសាា បរ់ិបស់ុគា�។់ បូុខែនា សៅយើងន�ងប្តានសៅ�ើញថា ការិសាា បរ់ិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុម្ពីនិខែម្ពីនជាទ្ធ��រ័ិចុងសៅព្រះកាយ 
សៅ�កូុងសៅរិឿងរិបស់ុគា�ស់ៅនាះសៅទ្ធ។ 

 សុ�ម្ពីអានកណឌ គម្ពីីរីិយ�ដាសុ �៩។ សៅ�ើ�នអំីីក��ុងខែ�សៅកើ�សៅឡូើងសៅ�កូុង�សៅនះ?  សៅ�ើ�សៅនះអាច សុ�ម្ពីអានកណឌ គម្ពីីរីិយ�ដាសុ �៩។ សៅ�ើ�នអំីីក��ុងខែ�សៅកើ�សៅឡូើងសៅ�កូុង�សៅនះ?  សៅ�ើ�សៅនះអាច  
ជួយជួយបកព្រះសាយអំ��ីម្ពី�លសៅហ៍�ុខែដលសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុបង្ហាា ញ�ាួនសៅ�កុូងគមី្ពីរីិសុញ្ញាា �ាីសៅព្រះកាយម្ពីកសៅទ្ធៀ�សៅដាយ បកព្រះសាយអំ��ីម្ពី�លសៅហ៍�ុខែដលសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុបង្ហាា ញ�ាួនសៅ�កុូងគមី្ពីរីិសុញ្ញាា �ាីសៅព្រះកាយម្ពីកសៅទ្ធៀ�សៅដាយ 
រិសៅបៀបរិសៅបៀបណា? ណា? 
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ម្ពីខីែកលគឺជា នាម្ពីម្ពីយួសៅទ្ធៀ���ណាងសៅអាយ ព្រះ�ះសៅយសុា�វ។ ម្ពីខីែកលប្តាន�តា�ងជាម្ពីយួន�ងអារិកសអំ��ី 

រិ�បកាយរិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ។ សៅ�ើម្ពីខីែកល�តា�ង សៅដើម្ពីិអីំីី? សៅយើងដ�ងថា សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុគឺជាប្តាបជន។  អំ�សៅ�ើប្តាប 
ចុងសៅព្រះកាយរិបស់ុគា�ខ់ែដលសៅយើងប្តានដ�ងសៅនាះគឺជាការិសៅលើកដ�សៅកើង�ាួនគា�ខ់ែដលសិុរិលីអសៅនាះជាកម្ពីាសិុទ្ធធិរិបស់ុ 
ព្រះ�ះខែ�ម្ពីយួព្រះ�ះអំងគគ�។់ អំ�សៅ�ើប្តាបសៅនះគឺជាអំ�សៅ�ើប្តាបខែ�ម្ពីយួខែដលនា�សៅអាយល�សីុុហ៍ី័រិព្រះ�ូវប្តានសៅប្តាះសៅចញ�ី 
សាថ នសួុគជ៌ាសៅលើកដ�ប�ង។ ល�សីុុហ៍ី័រិប្តានអំ�ួ�ាួនថា «អំញ ន�ង សៅឡូើង សៅ� ផុុ� ទី្ធ �ីស់ុ ថ្ងៃន ��ក អំញ ន�ង សៅលើក
�ាួន ឲ្យយ ប្តាន ដ�ច ជា ព្រះ�ះ ដ ៏�ីស់ុ ប�ផុុ�» (សៅអំសាយ ១៤៖១៤)។ ដ�សៅចូះ សៅ�ើសៅហ៍�ុអំីីប្តានជាព្រះ�ះសៅយសុា�វ និងសាតា�ង 
�តា�ងគូាអំ��ីរិ�បកាយរិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុយូាងដ�សៅចូះ? សៅដាយគាា នម្ពីនោិលសុងសយ័ ព្រះ�ះសៅយសុា�វចងដ់ាស់ុសៅល្ងាក 
ម្ពីូ�សៅសុ�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិ។

 បូុខែនា សៅ�ើព្រះ�ះសៅយសុា�វអាចសៅធ្នូីើដ�សៅចូាំះសុព្រះ�បប់្តាបជនប្តានសៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានប��ន 
ព្រះក��យវនិយ័រិបស់ុព្រះ�ះ។ ជាការិ�ិ�ណាស់ុ ចសៅម្ពីាើយគឺជាសៅឈើឆ្នាំា ង។ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុប្តានព្រះបខែកកថា រិ�បកាយរិបស់ុ 
សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុគឺជាកម្ពីាសិុទ្ធធិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅដាយសារិខែ�អំីីខែដលន�ងព្រះ�ូវសៅកើ�សៅឡូើងសៅ�សៅលើសៅឈើឆ្នាំា ង។ ព្រះ�ះសៅយសុា�វ 
ប្តានព្រះកសៅឡូកសៅម្ពីើលសៅ�ឯការិសុុគ�រិបស់ុព្រះទ្ធងផ់្ទាោ ល់សៅ�សៅ�លអំនាគ�សៅ�សៅលើសៅឈើឆ្នាំា ង។  តាម្ពីរិយៈការិសុុគ� 
រិបស់ុព្រះទ្ធង ់ ព្រះ�ះសៅយសុា�វន�ងយកជយ័ជ�នះសៅលើសុស្ត្រង្ហាគ ម្ពីជ�នួសុម្ពីនុសុសសៅល្ងាកទាំស់ុន�ងអំ�សៅ�ើប្តាប និងសៅសុចកាី 
សាា ប។់  «សៅដាយសារិខែ�សៅសុចកាីសាា បរ់ិបស់ុគា� ់សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានសុថិ�សៅ�សៅព្រះកាម្ពីការិព្រះគបព់្រះគងរិបស់ុសាតា�ង។ 
ទ្ធសៅងីើរិបស់ុគា�ប់្តានបណាា លសៅអាយគា�ស់ាា ប។់ គា�គ់ួរិខែ�សូាកស់ៅ�កូុងផុូ�រិជាសៅរិៀងរិហ៍��។ បូុខែនា ព្រះ�ះសៅយសុា�វ 
ប្តានដាស់ុគា��់ីសាា បស់ៅឡូើងវញិ សៅហ៍ើយព្រះទ្ធងក់ប៏្តានព្រះបទាំនជីវ�ិអំស់ុកលិដល់គា�ផ់ុងខែដរិ។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តាន 
រិស់ុសៅឡូើងវញិសៅ�កូុងសិុរិលីអ។ បនាោ បម់្ពីក គា�ប់្តានសៅឡូើងសៅ�សាថ នសួុគជ៌ាម្ពីយួន�ងព្រះ�ះសៅយសុា�វរិហ៍��ដល់ទ្ធី 
ព្រះកុងរិបស់ុព្រះ�ះ»។ ដកព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, page 479, adapted។ 

 សៅ�ើសៅរិឿងអំ��ីសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសៅ�ព្រះ�ងស់ៅនះបង្ហាា ញសៅយើងថា ខែផុនការិបស់ុព្រះ�ះកូុងការិសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះប្តាបជន សៅ�ើសៅរិឿងអំ��ីសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសៅ�ព្រះ�ងស់ៅនះបង្ហាា ញសៅយើងថា ខែផុនការិបស់ុព្រះ�ះកូុងការិសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះប្តាបជន
�នអំ�ណាចជាទី្ធប�ផុុ�សៅដាយរិសៅបៀបណា? �នអំ�ណាចជាទី្ធប�ផុុ�សៅដាយរិសៅបៀបណា? 



102ថ្ងៃ�ាព្រះ�ហ៍សុិ�ិ៍   ២៣ ធ្នូូ�

សៅ�សៅ�លខែដលសៅយើងរិស់ុ�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិសៅ�សៅ�លខែដលសៅយើងរិស់ុ�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិ

 ព្រះ�ះប្តានដាកស់ៅទាំសុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុម្ពីនិសុ�វហ៍ួសុសៅហ៍�ុសៅនាះសៅទ្ធ ខែម្ពីនសៅទ្ធ? សៅ�សៅ�លខែដលសៅយើងអាន 
សៅ�កូុងកណឌ គម្ពីីរីិយ�ដាសុអំ��ីអំីីខែដលប្តានសៅកើ�សៅឡូើងដល់គា�ស់ៅនាះ។ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុម្ពីនិប្តានច�ល 
សៅ�កូុងទ្ធ�កដីសុនាសៅ�សៅលើខែផុនដីសៅនះសៅឡូើយ។ បូុខែនា គា�ប់្តានច�លសៅ�ទ្ធ�កដីសុនាម្ពីយួសៅទ្ធៀ�សៅ�ឯសាថ នសួុគ ៌
(សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ១២៖២២)។ សុ�ម្ពីិខីែ�ឥឡូ�វសៅនះ គា��់នជីវ�ិរិស់ុសៅ�កូុងល�សៅ��ាីរិបស់ុគា�។់ ជាការិ�ិ�ណាស់ុ 
ល�សៅ�សៅនះលអជាងល�សៅ�សៅលើខែផុនសៅនះសៅ�សៅទ្ធៀ�។ 
 សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុគឺជាគ�រិ�ដ�ប�ងសៅគបងអស់ុខែដលសៅយើងប្តានដ�ងសៅ�កុូងព្រះ�ះគមី្ពីរីិអំ��ីបុគគល�ូកខ់ែដលប្តាន 
រិស់ុ�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិ។ ព្រះ�ះប្តានសៅលើកយកសៅល្ងាកសៅហ៍ណុកសៅ�ឯសាថ នសួុគ ៌(សៅល្ងាកុបិ�ាិ ៥៖២៤) និងសៅល្ងាក 
សៅអំលីយូាផុងខែដរិ (�ងាវតាកសព្រះ�ទី្ធ២ ២៖១១)។ បូុខែនា បុគគលទាំ�ង២សៅនះម្ពីនិទាំនប់្តានសាា បស់ៅ�សៅឡូើយសៅទ្ធ។ 
តាម្ពីខែដលសៅយើងដ�ង សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុគឺបុគគលដ�ប�ងសៅគបងអស់ុខែដលប្តានសាា ប ់និងប្តានរិស់ុ�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិ។ 
 សៅ�ើសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសៅ�កូុងផុូ�រិយ�រិបូុនណាខែដរិ ម្ពីុនសៅហ៍�ុការិណ៍សៅនះប្តានសៅកើ�សៅឡូើង? សៅយើងម្ពីនិប្តានដ�ង 
សៅនាះសៅទ្ធ។ សៅ�ើគា�ប់្តានសូាកស់ៅ�កូុងផុូ�រិអំស់ុរិយៈសៅ�ល៣សៅ�ូង ឬ៣០០ឆូ្នាំ�? សៅ�ើ��័�៌នសៅនះសុ�ខានខ់ែដរិឬ 
សៅទ្ធ? ��័�៌នសៅនះម្ពីនិសុ�ខានស់ៅនាះសៅទ្ធ។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានបិទ្ធខែភូករិបស់ុគា� ់រិចួកស៏ាា បស់ៅ�។ សៅ�សៅ�លខែដល 
គា�ស់ៅបើកខែភូកម្ពីាងសៅទ្ធៀ� គា�ប់្តានសៅ�ើញព្រះ�ះសៅយសុា�វ។ សៅរិឿងដ�ចគូាសៅនះន�ងប្តានសៅកើ�សៅឡូើងច�សៅ�ះសៅយើងរាល់គូា 
ខែដរិ។ សៅយើងន�ងសាា ប ់បនាោ បម់្ពីក អំីីខែដលសៅយើងន�ងសៅ�ើញ សៅ�សៅ�លខែដលសៅយើងប្តានសៅបើកខែភូករិបស់ុសៅយើងសៅនាះ 
គឺជាព្រះ�ះសៅយសុា�វខែដលជាសៅសុាច ឬជាសៅ�ព្រះកម្ពីរិបស់ុសៅយើងសៅនះឯង (សុ�ម្ពីអាន�គមី្ពីរីិវវិរិណៈ ២០៖៧-១៥)។ 
 សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិក�រិនិ��សុទី្ធ១ ១៥៖១៣-២២។ សៅ�ើសៅសុចកាីសុនាដអ៏ំសាា រិយអំីីខែដលសៅល្ងាកអំូក សុ�ម្ពីអាន�គម្ពីីរីិក�រិនិ��សុទី្ធ១ ១៥៖១៣-២២។ សៅ�ើសៅសុចកាីសុនាដអ៏ំសាា រិយអំីីខែដលសៅល្ងាកអំូក
ប្តានអានសៅ�កូុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅ�ើសៅហ៍�ុអំីីប្តានជាសៅយើងចាំ�ប្តាចព់្រះ�ូវដ�ងថា ម្ពីនុសុសសាា បន់�ងសៅដករិហ៍��ដល់ប្តានអានសៅ�កូុង�ទាំ�ងសៅនះ? សៅ�ើសៅហ៍�ុអំីីប្តានជាសៅយើងចាំ�ប្តាចព់្រះ�ូវដ�ងថា ម្ពីនុសុសសាា បន់�ងសៅដករិហ៍��ដល់
ព្រះ�ះសៅយសុា�វដាស់ុ�ួកសៅគសៅអាយរិស់ុ�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិសៅនាះ? សៅ�ើសៅហ៍�ុអំីីប្តានជាសៅយើងម្ពីនិអាចយល់អំ��ី�ទាំ�ងព្រះ�ះសៅយសុា�វដាស់ុ�ួកសៅគសៅអាយរិស់ុ�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិសៅនាះ? សៅ�ើសៅហ៍�ុអំីីប្តានជាសៅយើងម្ពីនិអាចយល់អំ��ី�ទាំ�ង  
សៅនះប្តានសៅដាយគាា នសៅសុចកាី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនាះ?សៅនះប្តានសៅដាយគាា នសៅសុចកាី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនាះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងគាា នសៅសុចកាីសុងឹ�ម្ពីថ្ងៃនការិរិស់ុ�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិសៅទ្ធ សៅនាះសៅយើងន�ងគាា នសៅសុចកាី
សុងឹ�ម្ពីអំីីទាំ�ងអំស់ុ។  សៅ�សៅ�លខែដលព្រះ�ះសៅយសុា�វប្តានរិស់ុ�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិ ព្រះ�ះជនារិបស់ុព្រះទ្ធងគ់ឺជាសៅសុចកាី
សុនាបង្ហាា ញថា សៅយើងកន៏�ងរិស់ុសៅឡូើងវញិផុងខែដរិ។ ព្រះ�ះសៅយសុា�វ «ប្តាន សុ�អា� អំ�សៅ�ើ ប្តាបរិបស់ុ សៅយើង រាល់ គូា 
ទាំ�ង បូុនាា ន» (សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ១៖៣) សៅ�សៅ�លខែដលព្រះទ្ធងប់្តានសុុគ�សៅ�សៅលើសៅឈើឆ្នាំា ងកូុងនាម្ពីជាក�នសៅចៀម្ពីរិបស់ុ
សៅយើង។ បនាោ បម់្ពីក ព្រះទ្ធងប់្តាន�នព្រះ�ះជនារិស់ុសៅឡូើងវញិ។ សៅនះគឺជាម្ពី�លសៅហ៍�ុខែដលនា�សៅអាយសៅយើង�នកាី
សុងឹ�ម្ពីសុព្រះ�បអ់ំនាគ�ខាងម្ពីុ�។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានរិស់ុសៅឡូើងវញិ សៅដាយសារិខែ�អំីីខែដលព្រះ�ះសៅយសុា�វន�ងសៅធ្នូីើ 
សៅ�សៅ�លអំនាគ�។ ព្រះ�ះសៅយសុា�វប្តានសៅធ្នូីើយូាងដ�សៅចូាំះខែម្ពីន។ សៅហ៍ើយសៅយើងកន៏�ងរិស់ុ�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិផុងខែដរិ 
សៅដាយសារិខែ�អំីីខែដលព្រះទ្ធងប់្តានសៅធ្នូីើសៅនាះ។ 
 សៅរិឿងអំ��ីសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសៅ�ព្រះ�ងស់ៅនះគឺជាឧទាំហ៍រិណ៍ម្ពីយួអំ��ីរិសៅបៀបខែដលព្រះ�ះន�ងសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះសៅយើងតាម្ពី 
រិយៈសៅសុចកាីជ�សៅនឿរិបស់ុសៅយើងសៅ�កូុងព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានរិស់ុសៅដាយសារិខែ�សៅសុចកាីជ�សៅនឿ 
សៅទាំះបីជាគា�ប់្តានសៅធ្នូីើ�ុសុសៅ�ចុងប ញ្ចាបថ់្ងៃនជីវ�ិរិបស់ុគា�ក់ស៏ៅដាយ។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានសៅលើកទ្ធ�កចិ�ាដល់
�ួកបណាា ជនសៅអាយសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុជីវ�ិខាងឯសៅសុចកាីជ�សៅនឿដ�ចគូាសៅនះតាម្ពីរិយៈកណឌ គមី្ពីរីិសៅចាំទិ្ធយកថាទាំ�ង
ម្ពី�ល។ �ួកសៅយើងកក៏��ុងខែ�ឈរិសៅ�សៅលើព្រះ��ព្រះបទ្ធល់ថ្ងៃនទ្ធ�កដីសុនាផុងខែដរិ។ សៅ�ើសៅយើងគួរិខែ�សៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុជីវ�ិ
ខាងឯសៅសុចកាីជ�សៅនឿខែដរិ ឬយូាងណា?
   ព្រះ�ះប្តានព្រះតាស់ុសៅ�សៅយើងសៅអាយរិស់ុសៅ�សៅដាយសៅសុចកាីជ�សៅនឿសៅ�កុូងព្រះទ្ធង។់ សៅ�ើសៅយើងអាចសៅធ្នូីើ ព្រះ�ះប្តានព្រះតាស់ុសៅ�សៅយើងសៅអាយរិស់ុសៅ�សៅដាយសៅសុចកាីជ�សៅនឿសៅ�កុូងព្រះទ្ធង។់ សៅ�ើសៅយើងអាចសៅធ្នូីើ 
អំីីប្តាន�ាះ សៅដើម្ពីិសីៅអាយព្រះប្តាកដថា សៅយើងន�ងម្ពីនិសៅធ្នូីើក�ហុ៍សុដខែដលខែដលប្តានដាស់ុសៅ�ឿនសៅដាយកណឌ គម្ពីីរីិអំីីប្តាន�ាះ សៅដើម្ពីិសីៅអាយព្រះប្តាកដថា សៅយើងន�ងម្ពីនិសៅធ្នូីើក�ហុ៍សុដខែដលខែដលប្តានដាស់ុសៅ�ឿនសៅដាយកណឌ គម្ពីីរីិ
សៅចាំទ្ធិយកថាសៅនាះ? សៅចាំទ្ធិយកថាសៅនាះ? 
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ការិសិុកាបខែនថម្ពី៖  «សៅ�សៅ�លខែដលសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ និងសៅល្ងាកសៅអំើរិ ូុនខែព្រះសុកសៅឡូើងថា «សៅ�ើ ព្រះ�ូវ ឲ្យយ សៅយើង សៅធី្នូើ ឲ្យយ ទ្ធ�ក 
សៅចញ �ី �ាដា សៅនះ សុ�រាប ់អំូក រាល់ គូា ឬ អីំ» សៅនាះ�ននយ័ថា  �ួកសៅគប្តាន�ាយាម្ពីសៅធ្នូីើព្រះតាបដ់�ចជាព្រះ�ះដ�សៅចូាំះ
ខែដរិ។ �ួកសៅគប្តានបង្ហាា ញ�ួកបណាា ជនថា អំ�ណាចកូុងការិសៅធ្នូីើការិអំសាា រិយសៅនះ�នព្រះបភ�សៅចញម្ពីក�ី�ួកសៅគ។  
បូុខែនា �ួកសៅគព្រះគានខ់ែ�ជាម្ពីនុសុសបូុសៅណាះ ះ។ �ួកសៅគ�នភ្ជា�ក�សៅសាយរិបស់ុម្ពីនុសុសសៅល្ងាក រិមួ្ពីទាំ�ងច�ណងថ់្ងៃន 
ម្ពីនុសុស�នប្តាបផុងខែដរិ។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ និងសៅល្ងាកសៅអំើរិ ូុនប្តានហ៍�ស់ៅនឿយ និងអំស់ុក�ា �ង សៅដាយសារិខែ��ួក 
បណាា ជនម្ពីនិព្រះ�ម្ពីបញ្ចឈបក់ារិរិអំ�ារិទាំ� និងការិខែបរិម្ពីកទាំស់ុន�ងព្រះ�ះទាំល់ខែ�សៅសាះ។ សៅ�ាូ ះសៅហ៍ើយ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ 
ប្តានសៅភាចព្រះ�ះសៅ�សៅ�លសៅនាះ។ គា�ប់្តាន�កខានកូុងការិន�កចាំ�ថា ព្រះ�ះគឺជាអំូកជួយដអ៏ំសាា រិយប�ផុុ�រិបស់ុគា�។់ 
សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានព្រះបព្រះ���ាន�វក�ហុ៍សុខែដលន�ងព្រះ�ូវក�ព់្រះតាសៅ�កុូងព្រះបវ�ាិសាស្ត្រសុាថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅអាយម្ពីនុសុស 
ព្រះគបគូ់ាប្តានអាន។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានបង្ហាា ញអំ��ីភ្ជា�ក�សៅសាយរិបស់ុម្ពីនុសុសសៅល្ងាក សៅដាយសារិខែ�គា�ម់្ពីនិ
ប្តានសៅជឿទុ្ធកចិ�ាសៅ�សៅលើព្រះ�ះសៅចសាា រិបស់ុព្រះ�ះ។ សៅ�សៅ�លសៅនាះ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុម្ពីនិប្តានសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុរិកាចិ�ារិបស់ុ 
គា�ស់ៅអាយសៅ�ខែ�បរិសុិុទ្ធធសៅនាះសៅទ្ធ។ គា�ម់្ពីនិប្តានកានខ់ាា បរ់ិហ៍��ដល់ទ្ធីបញ្ចាបថ់្ងៃនជីវ�ិខាងឯ�ន័ធកិចារិបស់ុ 
គា�ស់ុព្រះ�បព់្រះ�ះសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុគួរិខែ�ថីាយសិុរិលីអដល់ព្រះ�ះ និងបង្ហាា ញការិសៅគារិ�ដល់ព្រះទ្ធង។់  បូុខែនា 
គា�ប់្តានចាំញ់អំ�សៅ�ើប្តាប។ គា�ម់្ពីនិប្តានសៅគារិ�ដល់ព្រះ�ះសៅ�ច�សៅ�ះម្ពីុ��ួកបណាា ជនសៅនាះសៅឡូើយ»។ ដកព្រះសុង ់
�ី Ellen G. White, Patrairchs, and Prophets, page 418, adapted។ 
 «សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានសៅ�ជាម្ពីយួន�ងសៅល្ងាកសៅអំលីយូាសៅ�សៅលើភូ�ដ�៏ីស់ុ។ សៅ�ទ្ធីសៅនាះ ព្រះ�ះសៅយសុា�វព្រះ�ូវ 
ប្តានផ្ទាា ស់ុខែព្រះបរិហ៍��ដល់ព្រះទ្ធងប់្តានបសៅញ្ចា ញសិុរិលីអដភ៏ាចឺិញ្ញាា ច។ ព្រះ�ះខែដលជាព្រះ�ះវរិបិតាប្តានបញ្ចា� នសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ 
និងសៅល្ងាកសៅអំលីយូាសៅអាយម្ពីកឯព្រះ�ះសៅយសុា�វខែដលជាព្រះ�ះរាជបុព្រះតា។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុ និងសៅល្ងាកសៅអំលីយូាប្តាន 
នា��នាឺ និងសិុរិលីអ�ីព្រះ�ះវរិបិតាម្ពីកថីាយដល់ព្រះ�ះសៅយសុា�វ។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានអំធិ្នូសាា នអំ��ីសៅ�លសៅវល្ងាសៅនះរាប ់
រិយឆូ្នាំ�ម្ពីុនម្ពីកសៅម្ពីាះូ។  ឥឡូ�វសៅនះ អំីីៗខែដលគា�ប់្តានអំធិ្នូសាា នទី្ធប�ផុុ�ប្តាន សៅកើ�សៅឡូើងខែម្ពីន។ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុក��ុង 
ខែ�ឈរិសៅ�សៅលើដីខែដលព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនដល់រាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តាន�ិភ្ជាកាជាម្ពីយួន�ងព្រះ�ះសៅយសុា�វ 
សៅ�ទ្ធីសៅនាះ ព្រះ�ម្ពីទាំ�ងប្តានក�សានាព្រះ�ះទ្ធយ័ដល់ព្រះទ្ធងផ់ុង។ ព្រះ�ះសៅយសុា�វគឺជាបុគគល�ូកខ់ែដលសៅសុចកាីសុនា
ទាំ�ងអំស់ុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិប្តានចងអុលបង្ហាា ញ។ រិ�បភ្ជា�រិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុសៅ�ព្រះ�ងស់ៅនះគឺជារិ�បភ្ជា�ចុងសៅព្រះកាយបងអស់ុ 
ខែដលសៅយើងប្តានសៅ�ើញសៅ�កូុងជីវ�ិរិបស់ុគា�។់ សៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុគឺជាបុគគល�ូកខ់ែដលសៅគសៅគារិ�ជាងសៅគសៅ�ឯ
សាថ នសួុគ»៌។ ដកព្រះសុង�់ី Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, page 479, adapted។ 
 
សុ�ណួរិ�ិភ្ជាកាសុ�ណួរិ�ិភ្ជាកា
១. សៅ�ើសៅរិឿងថ្ងៃនការិសាា បរ់ិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានបង្ហាា ញសៅយើងយូាងដ�ចសៅម្ពីាច �ីការិបសៅព្រះងៀនអំ��ីការិរិស់ុសៅឡូើង ១. សៅ�ើសៅរិឿងថ្ងៃនការិសាា បរ់ិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុប្តានបង្ហាា ញសៅយើងយូាងដ�ចសៅម្ពីាច �ីការិបសៅព្រះងៀនអំ��ីការិរិស់ុសៅឡូើង 
វញិសៅ�កូុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ាី?វញិសៅ�កូុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ាី?
២. សៅ�ើសៅរិឿងថ្ងៃនជីវ�ិរិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុអាចជាគ�រិ�ម្ពីយួអំ��ីអំ�ថនយ័ថ្ងៃនការិរិស់ុសៅ�សៅដាយសៅសុចកាីជ�សៅនឿសៅដាយ ២. សៅ�ើសៅរិឿងថ្ងៃនជីវ�ិរិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូ�សៅសុអាចជាគ�រិ�ម្ពីយួអំ��ីអំ�ថនយ័ថ្ងៃនការិរិស់ុសៅ�សៅដាយសៅសុចកាីជ�សៅនឿសៅដាយ 
រិសៅបៀបណា? សៅ�ើជីវ�ិរិបស់ុគា�ប់ង្ហាា ញសៅយើងយូាងដ�ចសៅម្ពីាចថា សៅយើងព្រះ�ូវប្តានសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះសៅដាយសារិសៅសុចកាីជ�សៅនឿរិសៅបៀបណា? សៅ�ើជីវ�ិរិបស់ុគា�ប់ង្ហាា ញសៅយើងយូាងដ�ចសៅម្ពីាចថា សៅយើងព្រះ�ូវប្តានសុសៅស្ត្រង្ហាគ ះសៅដាយសារិសៅសុចកាីជ�សៅនឿ  
រិបស់ុសៅយើងសៅ�កូុងព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះ�ះ ម្ពីនិខែម្ពីនសៅដាយសារិទ្ធសៅងីើលអរិបស់ុសៅយើងសៅនាះ?រិបស់ុសៅយើងសៅ�កូុងព្រះ�ះគុណរិបស់ុព្រះ�ះ ម្ពីនិខែម្ពីនសៅដាយសារិទ្ធសៅងីើលអរិបស់ុសៅយើងសៅនាះ?
៣. សុ�ម្ពី�ិភ្ជាកាអំ��ីសៅសុចកាីសុនាថ្ងៃនការិរិស់ុសៅឡូើងវញិសៅ�កូុងថូាក។់  សៅ�ើសៅហ៍�ុអំីីប្តានជាការិបសៅព្រះងៀនសៅនះ៣. សុ�ម្ពី�ិភ្ជាកាអំ��ីសៅសុចកាីសុនាថ្ងៃនការិរិស់ុសៅឡូើងវញិសៅ�កូុងថូាក។់  សៅ�ើសៅហ៍�ុអំីីប្តានជាការិបសៅព្រះងៀនសៅនះ
សុ�ខានស់ៅម្ពីាះូ ច�សៅ�ះអីីំៗព្រះគបយូ់ាងខែដលសៅយើងប្តានសៅជឿសៅនាះ? ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងសៅជឿថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងន់�ងដាស់ុសៅយើងសុ�ខានស់ៅម្ពីាះូ ច�សៅ�ះអីីំៗព្រះគបយូ់ាងខែដលសៅយើងប្តានសៅជឿសៅនាះ? ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងសៅជឿថា ព្រះ�ះព្រះទ្ធងន់�ងដាស់ុសៅយើង  
�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិសៅនាះ សៅ�ើសៅយើងម្ពីនិគួរិសៅជឿព្រះទ្ធងស់ៅ�កូុងសៅរិឿងសៅផុសងៗសៅទ្ធៀ�សៅទ្ធឬអីំ? ព្រះបសិុនសៅបើព្រះ�ះអាចដាស់ុ�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិសៅនាះ សៅ�ើសៅយើងម្ពីនិគួរិសៅជឿព្រះទ្ធងស់ៅ�កូុងសៅរិឿងសៅផុសងៗសៅទ្ធៀ�សៅទ្ធឬអីំ? ព្រះបសិុនសៅបើព្រះ�ះអាចដាស់ុ
សៅយើង�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិប្តានខែម្ពីន សៅនាះ�ននយ័ថា ព្រះទ្ធងអ់ាចសៅធ្នូីើអំីីៗប្តានទាំ�ងអំស់ុ ខែម្ពីនសៅទ្ធ? សៅយើង�ីសាា បស់ៅឡូើងវញិប្តានខែម្ពីន សៅនាះ�ននយ័ថា ព្រះទ្ធងអ់ាចសៅធ្នូីើអំីីៗប្តានទាំ�ងអំស់ុ ខែម្ពីនសៅទ្ធ? 
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            សៅកាងជ�ទ្ធងប់្តានបសៅងាើ��ស្ត្រនាីព្រះគីសាោ ន            សៅកាងជ�ទ្ធងប់្តានបសៅងាើ��ស្ត្រនាីព្រះគីសាោ ន 

 ជាសៅរិៀងរាល់ឆូ្នាំ� ព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុនាងម្ពីហីារិ� សីុុម្ពីសីុស� (Miharu Shimizu) ខែ�ងខែ�សៅរិៀបច�កម្ពីាវធិ្នូី 
បុណយណ� ខែអំលសៅ�កូុងទី្ធព្រះកុង���យ� ព្រះបសៅទ្ធសុជបូុន។ ជាសៅរិៀងរាល់ឆូ្នាំ� នាងម្ពីហីារិ��នប�ណងចងច់�លរិមួ្ពី និង 
ខែចករិ �ខែលកសៅសុចកាីអំ�ណរិរិបស់ុនាងអំ��ីក�សៅណើ �រិបស់ុព្រះ�ះព្រះគីសុោ។ សៅ�រិដ�វធ្លាា ក�់យល់ម្ពីយួ កូុងអំ�ឡុូងសៅ�លឆូ្នាំ� 
ទ្ធី១រិបស់ុនាងសៅ�កូុងសុកលវទិ្ធាល័យ ព្រះគូបសៅព្រះងៀន�ូកប់្តានសៅសុូើសុុ�សៅអាយនាងសុរិសៅសុរិទ្ធ�នុកចសៅព្រះម្ពីៀងសុព្រះ�ប ់
ការិសុខែម្ពីាង�ស្ត្រនាី។
 ការិសុខែម្ពីាង�ស្ត្រនាីប្តានកាា យសៅ�ជាការិព្រះបលងចុងសៅព្រះកាយសុព្រះ�បសិ់ុសុសទាំ�ង៣០នាកស់ៅ�កូុង
ថូាករ់ិបស់ុនាង។ នាងម្ពីហីារិ�ជាអំូកសុរិសៅសុរិសាចស់ៅរិឿង និងទ្ធ�នុកចសៅព្រះម្ពីៀង រិឯីព្រះគូគឺជាអំូកនិ�នធបទ្ធចសៅព្រះម្ពីៀង។ 
បនាោ បម់្ពីក សិុសុសទាំ�ងអំស់ុព្រះ�ូវប្តានខែចកជា៤ព្រះកុម្ពី សៅហ៍ើយព្រះកុម្ពីនីម្ពីយួៗព្រះ�ូវសៅរិៀនសៅព្រះចៀងសៅភាងទាំ�ងសៅនាះ។ 
បនាោ ប�់ីប្តានអំធិ្នូសាា ន�ីរិបីដងរិចួម្ពីក នាងម្ពីហីារិ�ប្តានបញ្ចា� លសៅរិឿង�ាីម្ពីយួសុាីអំ��ីចសៅព្រះម្ពីៀងថ្ងៃ�ាបុណយណ� ខែអំល។ 
ចសៅព្រះម្ពីៀងទាំ�ងសៅនាះសៅ�រិសៅ�ញសៅ�សៅដាយការិសុរិសៅសុើរិ�សៅម្ពីាើងដល់ព្រះ�ះសៅយសុា�វនាថ្ងៃ�ាបុណយណ� ខែអំល។ នាងម្ពីនិ 
ដ�ងថា ព្រះគូ ឬសិុសុសទាំ�ងឡាយប្តានគិ�យូាងដ�ចសៅម្ពីាចសៅនាះសៅទ្ធ។ �ីសៅព្រះ�ះ�ួកសៅគម្ពីនិខែម្ពីនជាព្រះគីសាោ នសៅនាះ
សៅឡូើយ។ សៅ�សៅ�លខែដលនាងម្ពីហីារិ�បង្ហាា ញការិសុខែម្ពីាង�ស្ត្រនាី៨នាទ្ធីរិបស់ុនាងរិចួ ព្រះគូម្ពីនិប្តានផ្ទាា ស់ុបា�រិ�កយ 
រិបស់ុគា�ម់្ពីយួ�ូ�ណ់ាសៅសាះ។ គា�ប់្តាននិយាយថា «ទ្ធ�នុកចសៅព្រះម្ពីៀងសៅនះ�ីសៅរាះខាា �ងណាស់ុ»។ �ណៈ 
សៅ�លខែដលសិុសុសក��ុងសៅរិៀន និងហ៍ី�កហា�ក់ារិសុខែម្ពីាង�ស្ត្រនាីរិបស់ុ�ួកសៅគ នាងម្ពីហីារិ�ប្តានន�កចាំ�អំ��ីកម្ពីាវធិ្នូី 
បុណយណ� ខែអំលសៅ�ឯព្រះ�ះវហិារិ។ ព្រះបខែហ៍លជាការិសុខែម្ពីាង�ស្ត្រនាីរិបស់ុនាងអាចជាការិច�លរិមួ្ពីច�ខែណកម្ពីយួ
សៅ�កូុងកម្ពីាវធិ្នូីបុណយណ� ខែអំលប្តាន។ 
 សៅ�ថ្ងៃ�ាបុណយណ� ខែអំលសៅនាះ នាងប្តានសៅលង�ាណ�  �ណៈខែដលម្ពី�ិារិមួ្ពីថូាកទ់ាំ�ង៧នាកក់��ុងខែ� 
សុខែម្ពីាង�ស្ត្រនាីរិបស់ុនាងសៅ�ឯព្រះ�ះវហិារិសៅសុសៅវនសៅដយអា�ស់ៅវនទី្ធសុោសៅសុតាហាគ យូា ខែដលជាព្រះ�ះវហិារិសុព្រះ�ប ់
ម្ពីនុសុសវយ័សៅកាងសៅ�កូុងទី្ធព្រះកុង���យ�។ សៅកាងៗអា�ស់ៅវនទី្ធសុោប្តានជួយការិសុខែម្ពីាង�ស្ត្រនាី�ីសៅព្រះកាយឆ្នាំក។ ម្ពីនុសុស 
កានខ់ែ�សៅព្រះចើនប្តានម្ពីកទ្ធសុសនាការិសុខែម្ពីាង�ស្ត្រនាីសៅលើសុ�ីអំីីការិរិ ���ងទុ្ធករិបស់ុនាងសៅ�សៅទ្ធៀ�។ ម្ពីនុសុសព្រះបខែហ៍ល 
ជា៧៥នាកប់្តានព្រះបសៅព្រះជៀ�គូាសៅ�កូុងអំគារិព្រះ�ះវហិារិដ�៏�ច សៅ�ញចសៅនាា ះទាំ�ងអំស់ុ ខែដលតាម្ពីធ្នូម្ពីាតា�នខែ� 
សុ�ជិកព្រះ�ះវហិារិម្ពីកថីាយបងគ�សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបា�ហ៍៍២៥នាកប់ូុសៅណាះ ះ។
 នាងម្ពីហីារិ��នសៅសុចកាីរិកីរាយជាខាា �ង។ នាង�នអារិម្ពីាណ៍ជិ�សុូិទ្ធធជាម្ពីយួន�ងអំូកទ្ធសុសនា។ 
នាងប្តានសុសៅងា�សៅ�ើញថា នាង និងអំូកទ្ធសុសនាទាំ�ងសៅនះប្តានខែចករិ �ខែលកន�វសៅគាលប�ណងដ�៏ិ�ថ្ងៃនថ្ងៃ�ាបុណយ 
ណ� ខែអំល គឺជាសៅសុចកាីអំ�ណរិខែដលព្រះ�ះសៅយសុា�វព្រះសុឡាញ់ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកជាខាា �ង ប្តានជាព្រះទ្ធងយ់ាងម្ពីកព្រះបសុ�� 
ជាទាំរិកសៅ�ខែផុនដីសៅនះ។ នាងម្ពីហីារិ�សុបាយចិ�ាជា�ិសៅសុសុសៅនាះ គ�ម្ពី�ិារិមួ្ពីថូាករ់ិបស់ុនាង�ូកក់��ុងខែ�
អំងគុយសាា បជ់ាម្ពីយួន�ងអំូកទ្ធសុសនាទាំ�ងអំស់ុផុងខែដរិ។ សៅព្រះកាយម្ពីក ម្ពី�ិារិមួ្ពីថូាក�ូ់កស់ៅនាះប្តានសៅសុូើសុុ�សៅអាយ 
�នថូាកសិ់ុកាព្រះ�ះគម្ពីីរីិ។ នាងម្ពីហីារិ�ប្តានសុសៅព្រះម្ពីចចិ�ានិ�នធការិសុខែម្ពីាង�ស្ត្រនាីម្ពីយួសៅទ្ធៀ�សុព្រះ�បប់ុណយ 
អំ�ខែណលឆូ្នាំ�សៅព្រះកាយ។ នាងប្តានសុរិសៅសុរិការិសុខែម្ពីាង�ស្ត្រនាីអំ��ីរិសៅបៀបខែដលតារិបស់ុនាងប្តានកាា យម្ពីកជា 
សៅសុសៅវនសៅដយអា�ស់ៅវនទី្ធសុោ។ ការិខែសុីងរិកម្ពី�ិារិមួ្ពីថូាកស់ៅអាយច�លរិមួ្ពីសៅ�កូុងការិសុខែម្ពីាង�ស្ត្រនាី�ាីរិបស់ុនាងគឺ 
  ជាសៅរិឿងង្ហាយសៅទ្ធ។ �ីសៅព្រះ�ះ�ួកសៅគច�លចិ�ាការិសុខែម្ពីាង�ស្ត្រនាីកាល�ីឆូ្នាំ�ម្ពីុន 
  និងចងស់ៅព្រះចៀងម្ពីាងសៅទ្ធៀ�ជាខាា �ង។ អំូកច�លរិមួ្ពី�ាី�ូកស់ៅទ្ធៀ�សៅ�កូុងព្រះកុម្ពីគឺជា 
   ម្ពី�ិារិមួ្ពីថូាកខ់ែដលក��ុងខែ�សិុកាព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនាះឯង។ នាងម្ពីហីារិ�ខែដល�ន 
   អាយុ១៩ឆូ្នាំ� ក��ុងខែ�អំធិ្នូសាា នសុ�ម្ពីសៅអាយព្រះ�ះសៅព្រះបើន�វសៅទ្ធ�សៅកាសុលយខាង 
  ឯ�ស្ត្រនាីរិបស់ុនាងកូុងការិទាំកទ់ាំញម្ពី�ិារិមួ្ពីថូាកម់្ពីកឯព្រះទ្ធង។់ 

  សៅរិឿង�ាី  សៅរិឿង�ាី
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អំំណានសម្រា�ប់ក់ារលើ�ើកម្រា�កដ់ង្វាា យ

នៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�ស និិងរ៉ូ ូ�នៅ�និណាយកព្រះ�ះទុុកជាទីុមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�ស និិងរ៉ូ ូ�នៅ�និណាយកព្រះ�ះទុុកជាទីុមួួយ
  
  អេ�ស និិងរ៉ូ ូ�អេ�និណា សិិនិតូ�សបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុីេយួ អេ�ើអេ�ះ�ីជាអេ�ស និិងរ៉ូ ូ�អេ�និណា សិិនិតូ�សបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុីេយួ អេ�ើអេ�ះ�ីជា
�ួក�ួកអេ�មានិការ៉ូភ័យ័ខ្លាា ចនិិងេនិិ�បាកដ�ំ�ី�នា�តូរ៉ូ�ស់�ួកអេ�កតីអេ�មានិការ៉ូភ័យ័ខ្លាា ចនិិងេនិិ�បាកដ�ំ�ី�នា�តូរ៉ូ�ស់�ួកអេ�កតី។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិ។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិ
�ីីបានិខ្លះាះ�ី�ួក�ីីបានិខ្លះាះ�ី�ួកអេ�ដែដលនិឹងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទីុេយួអេ�កុិងជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?អេ�ដែដលនិឹងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទីុេយួអេ�កុិងជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?
 អេ�ស និិងរ៉ូ ូ�អេ�និណាេក�ី��អេទុសហ្វីីីលី�ីនិ។ �ួកអេ��ឺជាេន្ត្រីនិតីរ៉ូដឋការ៉ូដែដលកានិត់ូំដែ�ង អេ�ស និិងរ៉ូ ូ�អេ�និណាេក�ី��អេទុសហ្វីីីលី�ីនិ។ �ួកអេ��ឺជាេន្ត្រីនិតីរ៉ូដឋការ៉ូដែដលកានិត់ូំដែ�ង
ធំំ�ស់ជាអេ�ចើនិឆុ្នាំ។ំ អេ�អេ�លដែដលរ៉ូ ូ�អេ�និណារ៉ូងអេ��ះអេ�យ�ញ្ហាា ក�និអេ��ស �ូនិ ស្ថាា និភា� ��ួស្ថារ៉ូធំំ�ស់ជាអេ�ចើនិឆុ្នាំ។ំ អេ�អេ�លដែដលរ៉ូ ូ�អេ�និណារ៉ូងអេ��ះអេ�យ�ញ្ហាា ក�និអេ��ស �ូនិ ស្ថាា និភា� ��ួស្ថារ៉ូ
រ៉ូ�ស់�ួកអេ�រ៉ូងផល�ះូពាល់យូ៉ាងខ្លាា ងំ។ អេ�ស�ា និជួអេ�េើសណាអេទុៀតូអេ�ើយអេ���ីលាឈ��់ីរ៉ូ�ស់�ួកអេ�រ៉ូងផល�ះូពាល់យូ៉ាងខ្លាា ងំ។ អេ�ស�ា និជួអេ�េើសណាអេទុៀតូអេ�ើយអេ���ីលាឈ��់ី
ការ៉ូងារ៉ូអេដើេូេីកអេេើលដែ�នាង។ ការ៉ូងារ៉ូអេដើេូេីកអេេើលដែ�នាង។ 
  អេ�អេ�លដែដលរ៉ូ ូ�អេ�និណាបានិជា�ីជួំងឺ នាងបានិ�តូ��េ់កអេធីំើការ៉ូកិុងដែផុក��រ់៉ូ�ំនិតអេ�អេ�លដែដលរ៉ូ ូ�អេ�និណាបានិជា�ីជួំងឺ នាងបានិ�តូ��េ់កអេធីំើការ៉ូកិុងដែផុក��រ់៉ូ�ំនិត
អេទុៀតូ។ ចំដែ�កឯអេ�សមានិដែផនិការ៉ូេយួអេផេងអេទុៀតូ។ �តូ�់តូូវិបានិ��ស់អេ�ឲ្យយអេធីំើការ៉ូ អេ�ញអេទុៀតូ។ ចំដែ�កឯអេ�សមានិដែផនិការ៉ូេយួអេផេងអេទុៀតូ។ �តូ�់តូូវិបានិ��ស់អេ�ឲ្យយអេធីំើការ៉ូ អេ�ញ
អេមូាងខ្លាងដែផុក�ន័ិធកិចចផេ�ីផាយ។ ក�៏ូិដែនិតការ៉ូងារ៉ូេយួអេនិះេនិិបានិ�បាកដ់ែខ្លះអេ�ចើនិដ�ចការ៉ូងារ៉ូ�ីអេមូាងខ្លាងដែផុក�ន័ិធកិចចផេ�ីផាយ។ ក�៏ូិដែនិតការ៉ូងារ៉ូេយួអេនិះេនិិបានិ�បាកដ់ែខ្លះអេ�ចើនិដ�ចការ៉ូងារ៉ូ�ី
េិនិអេទុ។េិនិអេទុ។
  អេ�សនិិងរ៉ូ ូ�អេ�និណាេនិិស�វិ�ិតូ�ំ�ីការ៉ូអេកើនិអេ�ើងថ្ងៃនិ�បាកដ់ែខ្លះអេទុ។ ��សិនិអេ�ើអេ�ស ��េអេ�សនិិងរ៉ូ ូ�អេ�និណាេនិិស�វិ�ិតូ�ំ�ីការ៉ូអេកើនិអេ�ើងថ្ងៃនិ�បាកដ់ែខ្លះអេទុ។ ��សិនិអេ�ើអេ�ស ��េ
អេធីំើការ៉ូងារ៉ូអេនិះ �តូ�់តូូវិលះ�ងអ់េ�លអេវិលាអេ�ចើនិកិុងជីួវិតិូ �បាកដ់ែខ្លះកត៏ូិច អេហ្វីើយ�នា�តូកេ៏និិ�បាកដអេធីំើការ៉ូងារ៉ូអេនិះ �តូ�់តូូវិលះ�ងអ់េ�លអេវិលាអេ�ចើនិកិុងជីួវិតិូ �បាកដ់ែខ្លះកត៏ូិច អេហ្វីើយ�នា�តូកេ៏និិ�បាកដ
��ជាដែដរ៉ូ។ អេតូើ�ួកអេ�សិខ្លះចិតូតយក��ះទិុកជាទុី១ដែដរ៉ូឬអេទុ?��ជាដែដរ៉ូ។ អេតូើ�ួកអេ�សិខ្លះចិតូតយក��ះទិុកជាទុី១ដែដរ៉ូឬអេទុ?
  ដំ��ងអេ�ើយ �ីីៗហាកដ់�ចជា�ិបាកស�មា��់ួកអេ�។ អេហ្វីើយកានិដ់ែតូ�ិបាកដែ�េអេទុៀតូដំ��ងអេ�ើយ �ីីៗហាកដ់�ចជា�ិបាកស�មា��់ួកអេ�។ អេហ្វីើយកានិដ់ែតូ�ិបាកដែ�េអេទុៀតូ
អេ�លដែដល�ួកអេ�អេរ៉ូៀនិតិូក�� ��ជួី�ដែនិាេអេទុៀតូ។ �ួកអេ��តូូវិរ៉ូស់អេ�អេ�យចាយវាយសនិេសំំថ្ងៃចអេ�លដែដល�ួកអេ�អេរ៉ូៀនិតិូក�� ��ជួី�ដែនិាេអេទុៀតូ។ �ួកអេ��តូូវិរ៉ូស់អេ�អេ�យចាយវាយសនិេសំំថ្ងៃច
និិងអេជួឿជាកអ់េលើ��ះទុយ័��ះ។ អេរ៉ូឿងអេនិះអេធីំើឲ្យយ�ួកអេ�ឧទុាិសថី្វាយ�ំអេណាយ�និដែដល�ួកអេ�និិងអេជួឿជាកអ់េលើ��ះទុយ័��ះ។ អេរ៉ូឿងអេនិះអេធីំើឲ្យយ�ួកអេ�ឧទុាិសថី្វាយ�ំអេណាយ�និដែដល�ួកអេ�
មានិមានិ�ងំ�ស់ថី្វាយ��ះ។ �ងំ�ស់ថី្វាយ��ះ។ 
  អេ�ចើនិឆុ្នាំកំនិាងផិតូអេ� ជីួវិតិូរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ក�៏�អេសើរ៉ូអេ�ើងដេ៏និិ�ួរ៉ូឲ្យយអេជួឿ។ អេ�ស និិងរ៉ូ ូ�អេ�និណាអេ�ចើនិឆុ្នាំកំនិាងផិតូអេ� ជីួវិតិូរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ក�៏�អេសើរ៉ូអេ�ើងដេ៏និិ�ួរ៉ូឲ្យយអេជួឿ។ អេ�ស និិងរ៉ូ ូ�អេ�និណា
បានិអេធីំើការ៉ូជាអេេដឹកនាអំេ�ុើេថ្ងៃនិេ�ឌ លឌីី�ិីអាយ(Digital Evangelism Initiative) ដែដលជាបានិអេធីំើការ៉ូជាអេេដឹកនាអំេ�ុើេថ្ងៃនិេ�ឌ លឌីី�ិីអាយ(Digital Evangelism Initiative) ដែដលជា
�អេ�មាងសកលអេលាកេយួរ៉ូ�ស់��ះវិហិារ៉ូអេសអេវិនិអេដយអ៍ាតូអ់េវិនិទីុសា។ �ួកអេ�អេ�ដែតូរ៉ូស់កុិង ជីួវិតិូ�អេ�មាងសកលអេលាកេយួរ៉ូ�ស់��ះវិហិារ៉ូអេសអេវិនិអេដយអ៍ាតូអ់េវិនិទីុសា។ �ួកអេ�អេ�ដែតូរ៉ូស់កុិង ជីួវិតិូ
ស្ថាេញ្ញញ  �បាកដ់ែខ្លះរ៉ូ�ស់�ួកអេ��ឺខ្លះពស់ជាងកាលអេធីំើការ៉ូជាេន្ត្រីនិតីរ៉ូដឋការ៉ូអេ�អេទុៀតូ។ �ួកអេ�ដែ�េ�ងំស្ថាេញ្ញញ  �បាកដ់ែខ្លះរ៉ូ�ស់�ួកអេ��ឺខ្លះពស់ជាងកាលអេធីំើការ៉ូជាេន្ត្រីនិតីរ៉ូដឋការ៉ូអេ�អេទុៀតូ។ �ួកអេ�ដែ�េ�ងំ
មានិចំអេ�ះដឹងដែផុកតិូក�� ��ជួីស�មា�អ់េធីំើការ៉ូថី្វាយ��ះអេយសូ�វិផងដែដរ៉ូ។ មានិចំអេ�ះដឹងដែផុកតិូក�� ��ជួីស�មា�អ់េធីំើការ៉ូថី្វាយ��ះអេយសូ�វិផងដែដរ៉ូ។ 
 អេ�ស និិងរ៉ូ ូ�អេ�និណាបានិយក��ះទិុកជាទីុេយួ អេ�ើអេ�ះ�ីជា�ួកអេ�មានិការ៉ូភ័យ័ខ្លាា ច អេ�ស និិងរ៉ូ ូ�អេ�និណាបានិយក��ះទិុកជាទីុេយួ អេ�ើអេ�ះ�ីជា�ួកអេ�មានិការ៉ូភ័យ័ខ្លាា ច  
និិងេនិិ�បាកដ��ជា�ំ�ី�នា�តូកតីនិិងេនិិ�បាកដ��ជា�ំ�ី�នា�តូកតី។។  ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតីកាា ហានិរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ក�៏ណាត លចិតូតអេយើងស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតីកាា ហានិរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ក�៏ណាត លចិតូតអេយើង
រាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតីរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី
�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទុី១កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទុី១កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។  
ខ្លះ�ៈដែដល�ុកជួំនិួយការ៉ូ��េ�ល�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទឹុកចិតូតខ្លះ�ៈដែដល�ុកជួំនិួយការ៉ូ��េ�ល�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទឹុកចិតូត
ឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១ដែដរ៉ូ។ឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១ដែដរ៉ូ។

ស�ាតូហ៍្វីទុី៤០   ថ្ងៃ�ៃទីុ៣ ដែខ្លះតិូលា ឆុ្នាំ២ំ០២១



106ស�ាតូហ៍្វីទុី៤១ ថ្ងៃ�ៃទីុ១០ ដែខ្លះតិូលា ឆុ្នាំ២ំ០២១
                          
     នៅ�នៅ�លដែ�លផាដែ�លនិិងវូ៉ានៅលនិទុីណាយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ     នៅ�នៅ�លដែ�លផាដែ�លនិិងវូ៉ានៅលនិទុីណាយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ  

 បូាសា័រ៉ូផ្ទាដែវិលនិិងវូាអេលនិទីុណាបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុី១អេ�ើអេ�ះ�ីជា�ួកអេ� បូាសា័រ៉ូផ្ទាដែវិលនិិងវូាអេលនិទីុណាបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុី១អេ�ើអេ�ះ�ីជា�ួកអេ�
ជួួ�នឹិងការ៉ូលំបាកកតី។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ី�ួក�តូដ់ែដលនឹិងជួួយអេយើងឲ្យយជួួ�នឹិងការ៉ូលំបាកកតី។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ី�ួក�តូដ់ែដលនឹិងជួួយអេយើងឲ្យយ
យក��ះទិុកជាទុី១អេ�កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់ខ្លះាួនិរ៉ូ�ស់អេយើង?យក��ះទិុកជាទុី១អេ�កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់ខ្លះាួនិរ៉ូ�ស់អេយើង?
 �បូាសា័រ៉ូផ្ទាដែវិលនិិងវូាអេលនិទីុណាបានិអេធំីើដំអេ�ើ រ៉ូចមាៃ យជួិតូ១៥�ី��អេដើេូអីេ��អេ�េើការ៉ូ �បូាសា័រ៉ូផ្ទាដែវិលនិិងវូាអេលនិទីុណាបានិអេធំីើដំអេ�ើ រ៉ូចមាៃ យជួិតូ១៥�ី��អេដើេូអីេ��អេ�េើការ៉ូ
ដល់�ួកជំួនំិិអេ��េផាះេយួកដែនិាង។ ដំអេ�ើ រ៉ូដែដល��ក�អេ�យអេ��ះថុ្វាកអ់េនាះអេធំីើឲ្យយ�ួកអេ�មានិដល់�ួកជំួនំិិអេ��េផាះេយួកដែនិាង។ ដំអេ�ើ រ៉ូដែដល��ក�អេ�យអេ��ះថុ្វាកអ់េនាះអេធំីើឲ្យយ�ួកអេ�មានិ
ការ៉ូហ្វីតូអ់េនិឿយ និិងអេ�សកឃ្លាា និ។ អេ�ភ័�េសូិ�ឃូ�េ ិដែដលសាិតូអេ�តូំ�និ�់ច�់សយ៉ាល�ីរ៉ូដឋធានីិការ៉ូហ្វីតូអ់េនិឿយ និិងអេ�សកឃ្លាា និ។ អេ�ភ័�េសូិ�ឃូ�េ ិដែដលសាិតូអេ�តូំ�និ�់ច�់សយ៉ាល�ីរ៉ូដឋធានីិ
ចរ៉ូអេជួៀថ្ងៃនិ��អេទុសអា�ខ់្លាអេសៀអេនិះេនិិមានិលកន់ិំ�ិង័អេ��េហាងអេទុ។ចរ៉ូអេជួៀថ្ងៃនិ��អេទុសអា�ខ់្លាអេសៀអេនិះេនិិមានិលកន់ិំ�ិង័អេ��េហាងអេទុ។
 កាល�ីឆុ្នាំ១ំ៩៩៣ ជួអេមាា ះកងកមាា ងំ����អ់ាវិិធំរ៉ូវាង�ួកចរ៉ូអេជួៀ និិង�ួកអា�ខ់្លាស�ស់ កាល�ីឆុ្នាំ១ំ៩៩៣ ជួអេមាា ះកងកមាា ងំ����អ់ាវិិធំរ៉ូវាង�ួកចរ៉ូអេជួៀ និិង�ួកអា�ខ់្លាស�ស់
រ៉ូយៈអេ�ល១ដែខ្លះបានិ�ណាត លឲ្យយមានិការ៉ូខ្លះីះអាហារ៉ូយូ៉ាងខ្លាា ងំ។ �ុកខ្លះាះលកន់ិំ�ិង័អេ�អេ�លយ�់រ៉ូយៈអេ�ល១ដែខ្លះបានិ�ណាត លឲ្យយមានិការ៉ូខ្លះីះអាហារ៉ូយូ៉ាងខ្លាា ងំ។ �ុកខ្លះាះលកន់ិំ�ិង័អេ�អេ�លយ� ់ 
�ូិដែនិតអេ�លដែដលវូាអេលនិទីុណាអេធំីើដំអេ�ើ រ៉ូនាងទិុញេនិិ�និអ់េ�អេទុ។�ូិដែនិតអេ�លដែដលវូាអេលនិទីុណាអេធំីើដំអេ�ើ រ៉ូនាងទិុញេនិិ�និអ់េ�អេទុ។
 ថ្ងៃ�ៃ១�នាា ��់ីកេាវិធិំីថី្វាយ�ងំំ សមាជួិកមុាកអ់េ�ា ះមូាយូ៉ា បានិឲ្យយនិំ�ិង័េកវូាអេលនិទីុណា ថ្ងៃ�ៃ១�នាា ��់ីកេាវិធិំីថី្វាយ�ងំំ សមាជួិកមុាកអ់េ�ា ះមូាយូ៉ា បានិឲ្យយនិំ�ិង័េកវូាអេលនិទីុណា  
�ូិដែនិតនាងបានិ�ដិអេសធំេនិិទុទុួលអេទុ។ មូាយូ៉ាបានិទុទុ�ច �ងំយំ។ ដ�អេចុះ វូាអេលនិទីុណាកប៏ានិ�ូិដែនិតនាងបានិ�ដិអេសធំេនិិទុទុួលអេទុ។ មូាយូ៉ាបានិទុទុ�ច �ងំយំ។ ដ�អេចុះ វូាអេលនិទីុណាកប៏ានិ
ដែ�ងដែចកនិំ�ិង័ជា�ីរ៉ូចំដែ�ក េយួចំដែ�កស�មា�ន់ាង និិងេយួចំដែ�កអេទុៀតូស�មា�មូ់ាយូ៉ា។ ដែ�ងដែចកនិំ�ិង័ជា�ីរ៉ូចំដែ�ក េយួចំដែ�កស�មា�ន់ាង និិងេយួចំដែ�កអេទុៀតូស�មា�មូ់ាយូ៉ា។ 
 វូាអេលនិទីុណានិិងសី្ថាេរី៉ូ�ស់នាងស�ាយចិតូតណាស់អេ�យស្ថារ៉ូខ្លានិបានិញិ៉ាំំនិំ�ិង័�ស់ វូាអេលនិទីុណានិិងសី្ថាេរី៉ូ�ស់នាងស�ាយចិតូតណាស់អេ�យស្ថារ៉ូខ្លានិបានិញិ៉ាំំនិំ�ិង័�ស់
រ៉ូយៈអេ�ល៦ដែខ្លះេកអេហ្វីើយ។ នាង�សថ្ងៃេចងញិ់៉ាំំវាជាេយួនិឹងសេាការ៉ូយី�រ៉ូអេហ្វីើយ។ រ៉ូយៈអេ�ល៦ដែខ្លះេកអេហ្វីើយ។ នាង�សថ្ងៃេចងញិ់៉ាំំវាជាេយួនិឹងសេាការ៉ូយី�រ៉ូអេហ្វីើយ។ 
 ខ្លះ�ៈដែដលអេដើរ៉ូ�តូ��េ់កផាះវិញិ �ួកអេ�បានិជួួ�ន្ត្រីសតីចំណាស់សំេសំំ្ថាងកំ�ិងសំិ�និ ខ្លះ�ៈដែដលអេដើរ៉ូ�តូ��េ់កផាះវិញិ �ួកអេ�បានិជួួ�ន្ត្រីសតីចំណាស់សំេសំំ្ថាងកំ�ិងសំិ�និ
អាហារ៉ូ អេ�យនិិយ៉ាយថ្វានាងកំ�ិងអេ�សកឃ្លាា និនឹិងស្ថាា �អ់េហ្វីើយ។ វូាអេលនិទីុណានិឹកចា�ំំ�ី អេសចកតីអាហារ៉ូ អេ�យនិិយ៉ាយថ្វានាងកំ�ិងអេ�សកឃ្លាា និនឹិងស្ថាា �អ់េហ្វីើយ។ វូាអេលនិទីុណានិឹកចា�ំំ�ី អេសចកតី
�ំ�រ៉ូដែដលមូាយូ៉ាមានិអេ�លដែដលមូាយូ៉ាបានិដែចករ៉ូដំែលកនិំ�ិង័នាង។ អេតូើ�ួកអេ�មានិអេសចកតីកាា ហានិ�ំ�រ៉ូដែដលមូាយូ៉ាមានិអេ�លដែដលមូាយូ៉ាបានិដែចករ៉ូដំែលកនិំ�ិង័នាង។ អេតូើ�ួកអេ�មានិអេសចកតីកាា ហានិ
និឹងដែចករ៉ូដំែលក�និតកុិងស្ថាា និភា�ដលំ៏បាកអេនិះអេទុ?និឹងដែចករ៉ូដំែលក�និតកុិងស្ថាា និភា�ដលំ៏បាកអេនិះអេទុ?
 វូាអេលនិទីុណាបានិដែចកនិំ�ិង័េយួកំណាតូដ់ែដលមានិអេ�កុិងកា���ឲ្យយអេ��តូ ់អេហ្វីើយ       វូាអេលនិទីុណាបានិដែចកនិំ�ិង័េយួកំណាតូដ់ែដលមានិអេ�កុិងកា���ឲ្យយអេ��តូ ់អេហ្វីើយ      
ន្ត្រីសតីចំណាស់កប៏ានិទុទុួលយកអេ�យទឹុកដែភ័ុកថ្ងៃនិកតី�ំ�រ៉ូ។ ន្ត្រីសតីចំណាស់កប៏ានិទុទុួលយកអេ�យទឹុកដែភ័ុកថ្ងៃនិកតី�ំ�រ៉ូ។ 
 វូាអេលនិទីុណានិិងផ្ទាដែវិលបានិ�និតដំអេ�ើ រ៉ូអេ�ផាះរ៉ូ�ស់�ួកអេ�អេ�យកតី�ំ�រ៉ូនិិងញញឹេ វូាអេលនិទីុណានិិងផ្ទាដែវិលបានិ�និតដំអេ�ើ រ៉ូអេ�ផាះរ៉ូ�ស់�ួកអេ�អេ�យកតី�ំ�រ៉ូនិិងញញឹេ
អេ�អេលើថ្ងៃផាេិខ្លះរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ �ួកអេ�ស�ាយចិតូតណាស់ដែដលអាចផតល់និំ�ិង័ដវ៏ិអិេសសដល់ន្ត្រីសតីអេ�អេលើថ្ងៃផាេិខ្លះរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ �ួកអេ�ស�ាយចិតូតណាស់ដែដលអាចផតល់និំ�ិង័ដវ៏ិអិេសសដល់ន្ត្រីសតី
ចំណាស់រ៉ូ��អេនាះ។ ជួួនិកាលការ៉ូយក��ះទិុកជាទីុេយួពាក�់ន័ិធនឹិងការ៉ូដែចករ៉ូដំែលក�ីីដែដលអេយើងចំណាស់រ៉ូ��អេនាះ។ ជួួនិកាលការ៉ូយក��ះទិុកជាទីុេយួពាក�់ន័ិធនឹិងការ៉ូដែចករ៉ូដំែលក�ីីដែដលអេយើង
មានិដល់�ុកដថ្ងៃទុ អេ�ើអេ�ះ�ីជាកំ�ិងជួួ�នឹិងការ៉ូខ្លះីះខ្លាតូកតី។មានិដល់�ុកដថ្ងៃទុ អេ�ើអេ�ះ�ីជាកំ�ិងជួួ�នឹិងការ៉ូខ្លះីះខ្លាតូកតី។
  បូាសា័រ៉ូផ្ទាដែវិលនិិងវូាអេលនិទីុណាបានិយក��ះទិុកជាទុីេយួ អេ�ើអេ�ះ�ីជា�តូូវិលះ�ង់បូាសា័រ៉ូផ្ទាដែវិលនិិងវូាអេលនិទីុណាបានិយក��ះទិុកជាទុីេយួ អេ�ើអេ�ះ�ីជា�តូូវិលះ�ង់
កតី។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតីកាា ហានិរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ក�៏ណាត លចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិកតី។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតីកាា ហានិរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ក�៏ណាត លចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិបានិ
លះ�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញលះ�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងអេយើង
ឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទីុ១កិុងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល�ុកជំួនិួយការ៉ូ ��េ�លឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទីុ១កិុងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល�ុកជំួនិួយការ៉ូ ��េ�ល
�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទុឹកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុកជាទីុ១�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទុឹកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុកជាទីុ១ដែដរ៉ូ។ដែដរ៉ូ។  
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  អេលាកលីយូិងចានិប់ានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទីុអេលាកលីយូិងចានិប់ានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទីុ១កិុងជីួវិតិូរ៉ូ�ស់អេលាក។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះ១កិុងជីួវិតិូរ៉ូ�ស់អេលាក។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះ
អេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់អេលាកដែដលនឹិងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទុីេយួអេ�អេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់អេលាកដែដលនឹិងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទុីេយួអេ�
កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង? �អេលាកលីបានិទុទួុល�ិ�យ�ជួេិជួទឹុកអេ���អេទុសក�អេរ៉ូខូ្លាងតូ �ូងអេ�លកុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង? �អេលាកលីបានិទុទួុល�ិ�យ�ជួេិជួទឹុកអេ���អេទុសក�អេរ៉ូខូ្លាងតូ �ូងអេ�ល
អេលាកមានិអាយិ១៧ឆុ្នាំ។ំ �ូិដែនិត�តូ�់តូូវិចំណាយ�នួិ�បាឆុំ្នាំអំេទុៀតូទុ�មាដំែតូនឹិងយល់�ំ�ី�ំណាចថ្ងៃនិអេលាកមានិអាយិ១៧ឆុ្នាំ។ំ �ូិដែនិត�តូ�់តូូវិចំណាយ�នួិ�បាឆុំ្នាំអំេទុៀតូទុ�មាដំែតូនឹិងយល់�ំ�ី�ំណាចថ្ងៃនិ  
ការ៉ូ�ំផ្ទាា ស់ �ំដែ�� ដែដលនាឲំ្យយកាា យជារាន្ត្រីសតដអ៏េស្ថាា ះ�តូងមុ់ាករ់៉ូ�ស់��ះ។ �នាា ��់ីច�ថុ់្វាកេ់ហាការ៉ូ�ំផ្ទាា ស់ �ំដែ�� ដែដលនាឲំ្យយកាា យជារាន្ត្រីសតដអ៏េស្ថាា ះ�តូងមុ់ាករ់៉ូ�ស់��ះ។ �នាា ��់ីច�ថុ់្វាកេ់ហា  
វិទិុាល័យ អេលាកបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុីេយួចំអេ�អេ�លដែដលបានិការ៉ូងារ៉ូអេធីំើដែដរ៉ូ។វិទិុាល័យ អេលាកបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុីេយួចំអេ�អេ�លដែដលបានិការ៉ូងារ៉ូអេធីំើដែដរ៉ូ។
 អេ�កាយ�ីការ៉ូខ្លះកខ្លានិឱកាសកុិងការ៉ូទុទួុលបានិការ៉ូងារ៉ូជាអេ�ចើនិអេ�យស្ថារ៉ូដែតូការ៉ូរ៉ូកា អេ�កាយ�ីការ៉ូខ្លះកខ្លានិឱកាសកុិងការ៉ូទុទួុលបានិការ៉ូងារ៉ូជាអេ�ចើនិអេ�យស្ថារ៉ូដែតូការ៉ូរ៉ូកា
ថ្ងៃ�ៃស�ាតូហ៍្វី ទីុ�ំផិតូអេលាកករ៏៉ូកបានិការ៉ូងារ៉ូជា�ុកដឹកជួញូ្ញ� និឥវូានិ។់ អេលាកលី�បាកដចាស់ថ្ងៃ�ៃស�ាតូហ៍្វី ទីុ�ំផិតូអេលាកករ៏៉ូកបានិការ៉ូងារ៉ូជា�ុកដឹកជួញូ្ញ� និឥវូានិ។់ អេលាកលី�បាកដចាស់
ថ្វា��ះ�ទុងន់ិឹងផំតូផំ់ង�់��យូ់៉ាងដែដលអេលាក�តូូវិការ៉ូ។ ការ៉ូ�ិតូអេនិះេនិិដែេនិអេកើតូអេចញ�ីការ៉ូតូវូា ថ្វា��ះ�ទុងន់ិឹងផំតូផំ់ង�់��យូ់៉ាងដែដលអេលាក�តូូវិការ៉ូ។ ការ៉ូ�ិតូអេនិះេនិិដែេនិអេកើតូអេចញ�ីការ៉ូតូវូា 
និឹង��ះថ្វា លិះ��ដែតូ�ទុង�់��និ�រ៉ូអេទុើ�អេលាកលី�និតអេស្ថាា ះ�តូងអ់េនាះអេ�ើយ។ ផាិយអេ�វិញិនិឹង��ះថ្វា លិះ��ដែតូ�ទុង�់��និ�រ៉ូអេទុើ�អេលាកលី�និតអេស្ថាា ះ�តូងអ់េនាះអេ�ើយ។ ផាិយអេ�វិញិ  
អេលាកលីអេជួឿថ្វា អេលាក�ួរ៉ូដែតូអេស្ថាា ះ�តូងន់ិឹងដងីាយដ�ហ់្វី�តូេយួ និិងដងីាយស�ធ ជាេិនិ�ីអេ�ពាះអេលាកលីអេជួឿថ្វា អេលាក�ួរ៉ូដែតូអេស្ថាា ះ�តូងន់ិឹងដងីាយដ�ហ់្វី�តូេយួ និិងដងីាយស�ធ ជាេិនិ�ីអេ�ពាះ
��ះជាមាច ស់បានិ���និ�រ៉ូដល់អេលាករ៉ូចួអេហ្វីើយជាេយួនិឹងធំនិធានិ�ងំអេនាះ។ ��ះជាមាច ស់បានិ���និ�រ៉ូដល់អេលាករ៉ូចួអេហ្វីើយជាេយួនិឹងធំនិធានិ�ងំអេនាះ។ 
 ការ៉ូយក��ះទិុកជាទុីេយួ�េរ៉ូយៈការ៉ូថី្វាយដងីាយដ�ហ់្វី�តូេយួ និិងដងីាយស�ធ �ឺ ការ៉ូយក��ះទិុកជាទុីេយួ�េរ៉ូយៈការ៉ូថី្វាយដងីាយដ�ហ់្វី�តូេយួ និិងដងីាយស�ធ �ឺ
ជាការ៉ូទុទុួលសំ្ថាល់ថ្វាការ៉ូផំតូផំ់ង ់និិង��ះ�រ៉ូរ៉ូ�ស់��ះជាមាច ស់។ អេ�អេ�លដែដលអេលាកលីមានិជាការ៉ូទុទុួលសំ្ថាល់ថ្វាការ៉ូផំតូផំ់ង ់និិង��ះ�រ៉ូរ៉ូ�ស់��ះជាមាច ស់។ អេ�អេ�លដែដលអេលាកលីមានិ
��ួស្ថារ៉ូ ��ះជាមាច ស់បានិ���និផាះដ�៏សស់ស្ថាា តូ និិងឡានិេយួអេ��ឿងដែដលអេលាកបានិយក��ួស្ថារ៉ូ ��ះជាមាច ស់បានិ���និផាះដ�៏សស់ស្ថាា តូ និិងឡានិេយួអេ��ឿងដែដលអេលាកបានិយក
េកអេ��ើ�បាស់ស�មា��់ន័ិធកិចចឥ��វិអេនិះ។ អេលាកលីបានិទុទួុលសំ្ថាល់ថ្វា��ះ�រ៉ូ�ងំ�ស់អេនិះេកអេ��ើ�បាស់ស�មា��់ន័ិធកិចចឥ��វិអេនិះ។ អេលាកលីបានិទុទួុលសំ្ថាល់ថ្វា��ះ�រ៉ូ�ងំ�ស់អេនិះ
បានិេក�ីអេសចកតី�ធិំ�ឋ និដអ៏េស្ថាា ះ�តូង។់ ��សិនិអេ�ើ��ះជាមាច ស់�ទុងអ់េស្ថាា ះ�តូងន់ិឹង�ស់�ុកបានិេក�ីអេសចកតី�ធិំ�ឋ និដអ៏េស្ថាា ះ�តូង។់ ��សិនិអេ�ើ��ះជាមាច ស់�ទុងអ់េស្ថាា ះ�តូងន់ិឹង�ស់�ុក
ដែដលដែដលេនិិអេស្ថាា ះ�តូងច់ំអេពាះ�ទុង ់ច�រ៉ូេនិិអេស្ថាា ះ�តូងច់ំអេពាះ�ទុង ់ច�រ៉ូ�សថ្ងៃេអេេើលថ្វាអេតូើ�ទុងអ់េស្ថាា ះ�តូងអ់េ�ចើនិជាង�ូិនិណាចំអេពាះ�សថ្ងៃេអេេើលថ្វាអេតូើ�ទុងអ់េស្ថាា ះ�តូងអ់េ�ចើនិជាង�ូិនិណាចំអេពាះ
�ស់�ុកដែដលអេស្ថាា ះ�តូងន់ិឹង�ទុង!់ អេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់អេលាកលី�ឺជាការ៉ូរ៉ូឭំកេយួដែដល�បា��់ំ�ីអេ�ល�ស់�ុកដែដលអេស្ថាា ះ�តូងន់ិឹង�ទុង!់ អេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់អេលាកលី�ឺជាការ៉ូរ៉ូឭំកេយួដែដល�បា��់ំ�ីអេ�ល
ដែដលអេយើងឧទុាិសជួីវិតិូរ៉ូ�ស់អេយើងយក��ះទិុកជាទុីេយួអេ�ើអេ�ះ�ីជាការ៉ូលះ�ងន់ាេំកនិ�វិ�តូានិយ័ដែដលអេយើងឧទុាិសជួីវិតិូរ៉ូ�ស់អេយើងយក��ះទិុកជាទុីេយួអេ�ើអេ�ះ�ីជាការ៉ូលះ�ងន់ាេំកនិ�វិ�តូានិយ័
និិងការ៉ូអេរ៉ូៀនិស��តូកតី។ អេលាក�ុកកអ៏ាចឧទុាិសជីួវិតិូ�ងំអេ�លដែដលអេ�អេកាងអេ�អេ�ើយអេដើេូរី៉ូកានិិងការ៉ូអេរ៉ូៀនិស��តូកតី។ អេលាក�ុកកអ៏ាចឧទុាិសជីួវិតិូ�ងំអេ�លដែដលអេ�អេកាងអេ�អេ�ើយអេដើេូរី៉ូកា
ការ៉ូអេស្ថាា ះ�តូងច់ំអេពាះការ៉ូអេ�តជាា ចិតូតដ�ចជាអេលាក�និីដែយលូដែដរ៉ូ។ ការ៉ូអេស្ថាា ះ�តូងច់ំអេពាះការ៉ូអេ�តជាា ចិតូតដ�ចជាអេលាក�និីដែយលូដែដរ៉ូ។ 
 �ុក�សីដែ�លាិនិជីួថ្ងៃវិតូូប៍ានិសរ៉ូអេសរ៉ូយូ៉ាងដ�អេចុះថ្វា «��ះហ្វីសតដស៏�ូិរ៉ូសរ៉ូ�ស់��ះបានិ �ុក�សីដែ�លាិនិជីួថ្ងៃវិតូូប៍ានិសរ៉ូអេសរ៉ូយូ៉ាងដ�អេចុះថ្វា «��ះហ្វីសតដស៏�ូិរ៉ូសរ៉ូ�ស់��ះបានិ
�កអ់េសចកតីលានីិេយួៗអេ�អេលើដែផនិដីអេនិះអេដើេូ�ីងាា ញ�ំ�ីអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងដ់ល់េនិិសេ�កអ់េសចកតីលានីិេយួៗអេ�អេលើដែផនិដីអេនិះអេដើេូ�ីងាា ញ�ំ�ីអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងដ់ល់េនិិសេ
អេលាក។ េនិិសេ�កី�ក�ងំឡាយ�ឺជារាន្ត្រីសតរ៉ូ�ស់��ះ�ងំ អេហ្វីើយកិចចការ៉ូខ្លាងស្ថាសនាកជ៏ារ៉ូ�ស់អេលាក។ េនិិសេ�កី�ក�ងំឡាយ�ឺជារាន្ត្រីសតរ៉ូ�ស់��ះ�ងំ អេហ្វីើយកិចចការ៉ូខ្លាងស្ថាសនាកជ៏ារ៉ូ�ស់
��ះ�ងំដែដរ៉ូ។ មាសនិិង�បាក�់ឺជារ៉ូ�ស់��ះ�មាច ស់ អេហ្វីើយ�ទុងក់�៏ញូ្ហាទឹុកអេភ័ា�ងដែដលអេ�អេលើ��ះ�ងំដែដរ៉ូ។ មាសនិិង�បាក�់ឺជារ៉ូ�ស់��ះ�មាច ស់ អេហ្វីើយ�ទុងក់�៏ញូ្ហាទឹុកអេភ័ា�ងដែដលអេ�អេលើ
អេេឃូឲ្យយធាា កអ់េ�អេលើកដែនិាងណាកប៏ានិ។ �ូិដែនិតផាិយ�ីអេនិះ �ទុងប់ានិ�អេងើើតូេនិិសេអេលាកឲ្យយអេធីំើជាអេេឃូឲ្យយធាា កអ់េ�អេលើកដែនិាងណាកប៏ានិ។ �ូិដែនិតផាិយ�ីអេនិះ �ទុងប់ានិ�អេងើើតូេនិិសេអេលាកឲ្យយអេធីំើជា
ភុាកង់ារ៉ូរ៉ូ�ស់��ះ�ងំ អេ�យបានិផាិកផ្ទាត កន់ិ�វិេអេធំាបាយជាអេ�ចើនិដល់អេ�េនិិដែេនិស�មា�់ភុាកង់ារ៉ូរ៉ូ�ស់��ះ�ងំ អេ�យបានិផាិកផ្ទាត កន់ិ�វិេអេធំាបាយជាអេ�ចើនិដល់អេ�េនិិដែេនិស�មា��់ងំរ៉ូទិុក�ងំរ៉ូទិុក
អេទុ �ូិដែនិតអេដើេូឲី្យយយកអេ�អេ��ើជា��អេយ៉ាជួនិដ៍ល់�ុកដថ្ងៃទុ។ �ទុងប់ានិ�អេងើើតូេនិិសេេកអេទុ �ូិដែនិតអេដើេូឲី្យយយកអេ�អេ��ើជា��អេយ៉ាជួនិដ៍ល់�ុកដថ្ងៃទុ។ �ទុងប់ានិ�អេងើើតូេនិិសេេកឲ្យយអេធីំើជាឲ្យយអេធីំើជា
�ុកដែចកចាយ��ះ�រ៉ូរ៉ូ�ស់��ះ�ងំអេ�អេលើដែផនិដីអេនិះ។ �ទុងប់ានិអេរ៉ូៀ�ចំ���ន័ិធថ្ងៃនិអេសចកតីស�ូិរ៉ូស�ុកដែចកចាយ��ះ�រ៉ូរ៉ូ�ស់��ះ�ងំអេ�អេលើដែផនិដីអេនិះ។ �ទុងប់ានិអេរ៉ូៀ�ចំ���ន័ិធថ្ងៃនិអេសចកតីស�ូិរ៉ូស  
កុិងអេ�ល�ំ�ងឲ្យយេនិិសេអេលាកអាចដ�ចជា��ះអាទិុករ៉ូរ៉ូ�ស់ខ្លះាួនិ ដែដលមានិចរ៉ូតិូលកខ�ៈកុិងអេ�ល�ំ�ងឲ្យយេនិិសេអេលាកអាចដ�ចជា��ះអាទិុករ៉ូរ៉ូ�ស់ខ្លះាួនិ ដែដលមានិចរ៉ូតិូលកខ�ៈ
ស�ូិរ៉ូសនិិងេនិិអា�ា និិយេ អេហ្វីើយទុី�ំផិតូកាា យជា�ុកទុទុួលរ៉ូងីានិជ់ាសិរ៉ូលីាដអ៏េ��ស់ស�ូិរ៉ូសនិិងេនិិអា�ា និិយេ អេហ្វីើយទុី�ំផិតូកាា យជា�ុកទុទុួលរ៉ូងីានិជ់ាសិរ៉ូលីាដអ៏េ��ស់កលូជាកលូជា
និិចចជាេយួ��ះ��ីសាផងដែដរ៉ូ» (ដក�សង�់ីCounsels on Stewardship p.15)។ និិចចជាេយួ��ះ��ីសាផងដែដរ៉ូ» (ដក�សង�់ីCounsels on Stewardship p.15)។ 
 អេលាលីយូិងចានិប់ានិយក��ះទិុកជាទុី១អេ�ះ�ីជា�ួកអេ��តូូវិបាតូ�់ង�់ីីៗ�ងំ�ស់កតី។  អេលាលីយូិងចានិប់ានិយក��ះទិុកជាទុី១អេ�ះ�ីជា�ួកអេ��តូូវិបាតូ�់ង�់ីីៗ�ងំ�ស់កតី។ 
ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតីកាា ហានិរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ក�៏ណាត លចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតីកាា ហានិរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ក�៏ណាត លចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះ
�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើង�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើង  ឲ្យយឲ្យយ
យកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទុី១កុិងជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល�ុកជំួនិួយការ៉ូ��េ�លយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទុី១កុិងជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល�ុកជំួនិួយការ៉ូ��េ�ល  
�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើក�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទុឹកចិតូតទុឹកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១ដែដរ៉ូ។ឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១ដែដរ៉ូ។

 ស�ាតូហ៍្វីទុី៤២ ថ្ងៃ�ៃទីុ១៧ ដែខ្លះតិូលា ឆុ្នាំ២ំ០២១



108ស�ាតូហ៍្វីទុី៤៣  �ថ្ងៃ�ៃទីុ២៤ ដែខ្លះតិូលា ឆុ្នាំ២ំ០២១

នៅ�នៅ�លដែ�លនៅព្រះ�និតុុនិដែ�កសនុិយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លនៅព្រះ�និតុុនិដែ�កសនុិយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
  អេលាកអេ��និតិូនិដែជួកសិនិបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជា ទុី េយួអេ�កុិងជីួវិតិូរ៉ូ�ស់អេលាកអេ��និតិូនិដែជួកសិនិបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជា ទុី េយួអេ�កុិងជីួវិតិូរ៉ូ�ស់
អេលាក។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់អេលាកដែដលនិឹងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកអេលាក។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់អេលាកដែដលនិឹងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុក
ជាទុីេយួអេ�កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?ជាទុីេយួអេ�កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?
 អេលាកអេ��និតិូនិបានិចា�ក់ំអេ�ើ តូអេ�កិុង��អេទុសញ� វិស្ថាដែ�និអេ�កុិង��ួស្ថារ៉ូអាតូអ់េវិនិ អេលាកអេ��និតិូនិបានិចា�ក់ំអេ�ើ តូអេ�កិុង��អេទុសញ� វិស្ថាដែ�និអេ�កុិង��ួស្ថារ៉ូអាតូអ់េវិនិ
ទុីសាេយួ។ អេលាក�សឡាញ់��ះអេយសូ�វិ និិងយល់ចាស់ណាស់ថ្វា��ះ�ទុង�់សឡាញ់អេលាក�ូិនិទុីសាេយួ។ អេលាក�សឡាញ់��ះអេយសូ�វិ និិងយល់ចាស់ណាស់ថ្វា��ះ�ទុង�់សឡាញ់អេលាក�ូិនិ
ណា។ អេ�ះជាយូ៉ាងណា អេ�អេ�លដែដលអេលាកអាយិបានិ១៣ឆុ្នាំជីំួវិតិូរ៉ូ�ស់អេលាកកជួ៏ួ�ការ៉ូដែ��ណា។ អេ�ះជាយូ៉ាងណា អេ�អេ�លដែដលអេលាកអាយិបានិ១៣ឆុ្នាំជីំួវិតិូរ៉ូ�ស់អេលាកកជួ៏ួ�ការ៉ូដែ��
��ួលយូ៉ាងខ្លាា ងំអេ�ពាះឪ�ិកមាត យរ៉ូ�ស់អេលាកបានិដែលងលះ�ុ។ អេរ៉ូឿងអេនិះ�ះូពាល់ដល់ជួីវិតិូរ៉ូ�ស់��ួលយូ៉ាងខ្លាា ងំអេ�ពាះឪ�ិកមាត យរ៉ូ�ស់អេលាកបានិដែលងលះ�ុ។ អេរ៉ូឿងអេនិះ�ះូពាល់ដល់ជួីវិតិូរ៉ូ�ស់
អេលាកយូ៉ាងខ្លាា ងំដែដលអេធីំើឲ្យយអេលាកឃ្លាា តូឆ្នាំៃ យ�ី��ះវិហិារ៉ូ�ស់ជាអេ�ចើនិឆុ្នាំអំេ�យ�ា និទំុនាកទ់ុំនិងអេលាកយូ៉ាងខ្លាា ងំដែដលអេធីំើឲ្យយអេលាកឃ្លាា តូឆ្នាំៃ យ�ី��ះវិហិារ៉ូ�ស់ជាអេ�ចើនិឆុ្នាំអំេ�យ�ា និទំុនាកទ់ុំនិង
ជាេយួនិឹងស្ថាសនា��ិសតអេ�ើយ។ �ូិដែនិតជីួវិតិូរ៉ូ�ស់អេលាកចា�អ់េផតើេដែ����ួលអេ�ើងវិញិអេ� អេ�លជាេយួនិឹងស្ថាសនា��ិសតអេ�ើយ។ �ូិដែនិតជីួវិតិូរ៉ូ�ស់អេលាកចា�អ់េផតើេដែ����ួលអេ�ើងវិញិអេ� អេ�ល
ដែដលអេលាករ៉ូកអេឃូើញថ្វាខ្លះាួនិឯង�ា និការ៉ូងារ៉ូអេធីំើ �ា និផាះសដែេូង និិង�ា និ�ីីអេសសសល់អេ�ើងអេ��ដែដលអេលាករ៉ូកអេឃូើញថ្វាខ្លះាួនិឯង�ា និការ៉ូងារ៉ូអេធីំើ �ា និផាះសដែេូង និិង�ា និ�ីីអេសសសល់អេ�ើងអេ��
�ីលិយចំនិួនិ២០០ដិលាា រ៉ូជា�ខ់្លះាួនិ។ �តូប់ានិសួរ៉ូខ្លះាួនិឯងជាញឹកញ៉ាំ�ថ់្វា «អេតូើអេរ៉ូឿងអេនិះអេកើតូអេ�ើង�ីលិយចំនិួនិ២០០ដិលាា រ៉ូជា�ខ់្លះាួនិ។ �តូប់ានិសួរ៉ូខ្លះាួនិឯងជាញឹកញ៉ាំ�ថ់្វា «អេតូើអេរ៉ូឿងអេនិះអេកើតូអេ�ើង
យូ៉ាងដ�ចអេេតច?» �ូិដែនិត អេ���ដែដលអេលាកធាា កខ់្លះាួនិ�ំផិតូ អេលាកបានិនឹិកចា�ំំ�ីអេសចកតី�សឡាញ់យូ៉ាងដ�ចអេេតច?» �ូិដែនិត អេ���ដែដលអេលាកធាា កខ់្លះាួនិ�ំផិតូ អេលាកបានិនឹិកចា�ំំ�ីអេសចកតី�សឡាញ់
រ៉ូ�ស់��ះដែដលអេលាកធាា �ម់ានិកាល�ីកិមារ៉ូ។ អេលាកនឹិកចា�ំំ�ីការ៉ូលះ�ងដ់ែដលឪ�ិកមាត យរ៉ូ�ស់រ៉ូ�ស់��ះដែដលអេលាកធាា �ម់ានិកាល�ីកិមារ៉ូ។ អេលាកនឹិកចា�ំំ�ីការ៉ូលះ�ងដ់ែដលឪ�ិកមាត យរ៉ូ�ស់
អេលាកបានិអេធីំើកុិងការ៉ូយក��ះទិុកជាទុីេយួជាេយួនិឹង�ីីៗ�ងំ�ស់ដែដល�ួកអេលាករ៉ូកបានិ។ អេលាកបានិអេធីំើកុិងការ៉ូយក��ះទិុកជាទុីេយួជាេយួនិឹង�ីីៗ�ងំ�ស់ដែដល�ួកអេលាករ៉ូកបានិ។ 
អេលាកអេ��និតិូនិទុទួុលសំ្ថាល់ថ្វា�ួកអេ�េនិិធាា �ដ់ែដលខី្លះះខ្លាតូ�ីីអេ�ផាះអេ�ើយ អេហ្វីតិូអេនាះអេលាកអេលាកអេ��និតិូនិទុទួុលសំ្ថាល់ថ្វា�ួកអេ�េនិិធាា �ដ់ែដលខី្លះះខ្លាតូ�ីីអេ�ផាះអេ�ើយ អេហ្វីតិូអេនាះអេលាក
កប៏ានិកអ៏េធីំើការ៉ូសអេ�េចចិតូតេយួដែដលបានិ�ំផ្ទាា ស់�ំដែ��ជីួវិតិូរ៉ូ�ស់អេលាក។កប៏ានិកអ៏េធីំើការ៉ូសអេ�េចចិតូតេយួដែដលបានិ�ំផ្ទាា ស់�ំដែ��ជីួវិតិូរ៉ូ�ស់អេលាក។
  អេ�យការ៉ូអេជួឿជាក�់ំ�ី�នា�តូរ៉ូ�ស់អេលាកអេ�ចំអេពាះ��ះជាមាច ស់ អេលាកអេ��និតិូនិបានិអេ�យការ៉ូអេជួឿជាក�់ំ�ី�នា�តូរ៉ូ�ស់អេលាកអេ�ចំអេពាះ��ះជាមាច ស់ អេលាកអេ��និតិូនិបានិ
�រ៉ូចិាច �លិយ២០០ដិលាា រ៉ូរ៉ូ�ស់អេលាកដល់��ះវិហិារ៉ូអាតូអ់េវិនិទីុសាអេ�េ�ល�ឋ និេយួកដែនិាង។ ដ�ច�រ៉ូចិាច �លិយ២០០ដិលាា រ៉ូរ៉ូ�ស់អេលាកដល់��ះវិហិារ៉ូអាតូអ់េវិនិទីុសាអេ�េ�ល�ឋ និេយួកដែនិាង។ ដ�ច
�ុនឹិងន្ត្រីសតីអេេមូាយអេ�ជួំនានិ�់�ះ�េពរី៉ូដែដរ៉ូ ��ះអេយសូ�វិបានិទុតូអេេើលខ្លះ�ៈដែដលអេលាកអេ��និតិូនិ�ុនឹិងន្ត្រីសតីអេេមូាយអេ�ជួំនានិ�់�ះ�េពរី៉ូដែដរ៉ូ ��ះអេយសូ�វិបានិទុតូអេេើលខ្លះ�ៈដែដលអេលាកអេ��និតិូនិ
បានិថី្វាយ�ីីៗ�ងំ�ស់ដែដលអេលាកមានិដល់��ះ�ងំ។ �ីីដែដលអេកើតូអេ�ើង�នាា ��់ឺ�ា និ�ីីអេ�� �ីបានិថី្វាយ�ីីៗ�ងំ�ស់ដែដលអេលាកមានិដល់��ះ�ងំ។ �ីីដែដលអេកើតូអេ�ើង�នាា ��់ឺ�ា និ�ីីអេ�� �ី
បាដិហារ៉ូយអេនាះអេ�ើយ។ �ីីៗ�ងំ�ស់ដែដលអេ��និតិូនិ�តូូវិការ៉ូ�តូូវិបានិផំតូផំ់ងឲ់្យយ... អេហ្វីើយកអ៏េ�បាដិហារ៉ូយអេនាះអេ�ើយ។ �ីីៗ�ងំ�ស់ដែដលអេ��និតិូនិ�តូូវិការ៉ូ�តូូវិបានិផំតូផំ់ងឲ់្យយ... អេហ្វីើយកអ៏េ�
ដែតូ�តូូវិបានិផំតូផំ់ងរ់៉ូហ្វី�តូេកទុល់និឹងស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះដែដរ៉ូ។ អេលាកអេ��និតិូនិ�ឺជាសិសេដែដលបានិដែតូ�តូូវិបានិផំតូផំ់ងរ់៉ូហ្វី�តូេកទុល់និឹងស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះដែដរ៉ូ។ អេលាកអេ��និតិូនិ�ឺជាសិសេដែដលបានិ
ឧទុាិសថី្វាយខ្លះាួនិ�ងំ�សុងមុាក ់ដែដលដែតូងដែតូយក��ះជាមាច ស់ទិុកជាទុីេយួកុិងជីួវិតិូរ៉ូ�ស់អេលាកឧទុាិសថី្វាយខ្លះាួនិ�ងំ�សុងមុាក ់ដែដលដែតូងដែតូយក��ះជាមាច ស់ទិុកជាទុីេយួកុិងជីួវិតិូរ៉ូ�ស់អេលាក
ជានិិចច។ អេលាកបានិ�រ៉ូ��ះ�ិ�ចំអេពាះ�ីីៗ���យូ់៉ាងដែដលអេលាកបានិេក�ី��ះជាមាច ស់។ ជានិិចច។ អេលាកបានិ�រ៉ូ��ះ�ិ�ចំអេពាះ�ីីៗ���យូ់៉ាងដែដលអេលាកបានិេក�ី��ះជាមាច ស់។ 
 �ុក�សីដែ�លាិនិថ្ងៃវិតូូប៍ានិរ៉ូឭំកអេយើងថ្វា «��ះ�មាច ស់�ទុង�ំិ់�តូូវិការ៉ូ�បាកដ់ងីាយរ៉ូ�ស់ �ុក�សីដែ�លាិនិថ្ងៃវិតូូប៍ានិរ៉ូឭំកអេយើងថ្វា «��ះ�មាច ស់�ទុង�ំិ់�តូូវិការ៉ូ�បាកដ់ងីាយរ៉ូ�ស់
អេយើងអេ�ើយ។ អេយើងេនិិអាចអេធីំើឲ្យយ��ះ�ងំមានិអេ�យដងីាយរ៉ូ�ស់អេយើងអេ�ើយ។ �ុកនិិ�និធ �ទុអេយើងអេ�ើយ។ អេយើងេនិិអាចអេធីំើឲ្យយ��ះ�ងំមានិអេ�យដងីាយរ៉ូ�ស់អេយើងអេ�ើយ។ �ុកនិិ�និធ �ទុ
ទុំនិិកតូអេេើើងបានិអេលើកអេ�ើងថ្វា �’ដូតិូ���រ់៉ូ�ស់�ងំ�ស់េក�ី�ទុង ់អេយើងខ្លះាិ ំរាល់�ុបានិយកដែតូទុំនិិកតូអេេើើងបានិអេលើកអេ�ើងថ្វា �’ដូតិូ���រ់៉ូ�ស់�ងំ�ស់េក�ី�ទុង ់អេយើងខ្លះាិ ំរាល់�ុបានិយកដែតូ
�ី��ះហ្វីសត�ទុង ់ថី្វាយដល់�ទុងវ់ិញិ’ (រ៉ូបាកេ�តូទីុ១ ២៩៖១៤)។ �ូិដែនិត ��ះជាមាច ស់�និិញ្ហាញ តូឲ្យយ�ី��ះហ្វីសត�ទុង ់ថី្វាយដល់�ទុងវ់ិញិ’ (រ៉ូបាកេ�តូទីុ១ ២៩៖១៤)។ �ូិដែនិត ��ះជាមាច ស់�និិញ្ហាញ តូឲ្យយ
អេយើង�ងាា ញការ៉ូអេ�ញចិតូតរ៉ូ�ស់អេយើងចំអេពាះអេសចកតីអេេ�ត រ៉ូ�ស់��ះ�ងំអេ�យការ៉ូខំ្លះ��ឹងដែ��ងអេយើង�ងាា ញការ៉ូអេ�ញចិតូតរ៉ូ�ស់អេយើងចំអេពាះអេសចកតីអេេ�ត រ៉ូ�ស់��ះ�ងំអេ�យការ៉ូខំ្លះ��ឹងដែ��ង
លះ�ងខ់្លះាួនិឯងជួួយដល់�ុកដថ្ងៃទុ�េរ៉ូអេ�ៀ�ដ�ច�ុអេនិះដែដរ៉ូ។ អេនិះអេហ្វីើយ�ឺជាវិធិំីដែតូេយួ�តូ់លះ�ងខ់្លះាួនិឯងជួួយដល់�ុកដថ្ងៃទុ�េរ៉ូអេ�ៀ�ដ�ច�ុអេនិះដែដរ៉ូ។ អេនិះអេហ្វីើយ�ឺជាវិធិំីដែតូេយួ�តូ់
ស�មា�អ់េយើងអេដើេូអីាចសំដែដងអេចញនិ�វិការ៉ូដឹង�ិ�និិង  អេសចកតី�សឡាញ់ចំអេពាះ��ះជាមាច ស់ស�មា�អ់េយើងអេដើេូអីាចសំដែដងអេចញនិ�វិការ៉ូដឹង�ិ�និិង  អេសចកតី�សឡាញ់ចំអេពាះ��ះជាមាច ស់
បានិ។ �ទុង�ំិ់បានិ���និវិធិំីអេផេងអេទុៀតូណាអេ�ើយ (ដក�សង�់ី Counsels on Steward-បានិ។ �ទុង�ំិ់បានិ���និវិធិំីអេផេងអេទុៀតូណាអេ�ើយ (ដក�សង�់ី Counsels on Steward-
ship, p.18)។ship, p.18)។
  អេលាកអេ��និតិូនិបានិយក��ះទិុកជាទីុ១ចា��់ងំ�ីអេលាកធំំអេ�ញវិយ័េកអេលាកអេ��និតិូនិបានិយក��ះទិុកជាទីុ១ចា��់ងំ�ីអេលាកធំំអេ�ញវិយ័េក។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះ។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះ
អេសចកតីកាា ហានិរ៉ូ�ស់អេលាកក�៏ណាត លចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិអេសចកតីកាា ហានិរ៉ូ�ស់អេលាកក�៏ណាត លចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់ីីៗ���់លះ�ង�់ីីៗ���់
យូ៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់យូ៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់
�ទុងទិ់ុកជាទីុ១កុិងជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល�ុកជួំនិួយការ៉ូ��េ�ល�ទុងទិ់ុកជាទីុ១កុិងជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល�ុកជួំនិួយការ៉ូ��េ�ល�បាក់�បាកដ់ងីាយ១០ដងីាយ១០
ហ្វី�តូ១ និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទឹុកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១ដែដរ៉ូ។ហ្វី�តូ១ និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទឹុកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១ដែដរ៉ូ។
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នៅ�នៅ�លដែ�លសារូ៉ាយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លសារូ៉ាយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
 ស្ថារូាបានិសអេ�េចចិតូត ស្ថារូាបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុី ១កិុងជីួវិតិូរ៉ូ�ស់នាង។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាចយក��ះទិុកជាទុី ១កិុងជីួវិតិូរ៉ូ�ស់នាង។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាច
អេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីនាងដែដលនិឹងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទីុេយួអេ�កិុងជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?អេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីនាងដែដលនិឹងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទីុេយួអេ�កិុងជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?
 អេ�អេ�លដែដលសី្ថាេរី៉ូ�ស់នាងបានិចាកអេចញ�ីនាង ស្ថារូាដឹងថ្វានាង�តូូវិរ៉ូកេអេធំាបាយ អេ�អេ�លដែដលសី្ថាេរី៉ូ�ស់នាងបានិចាកអេចញ�ីនាង ស្ថារូាដឹងថ្វានាង�តូូវិរ៉ូកេអេធំាបាយ
អេដើេូចីិញ្ញច ឹេជីួវិតិូ។ �ូិដែនិតនាងេនិិដឹងថ្វា�តូូវិអេ�រ៉ូកការ៉ូងារ៉ូអេ�កដែនិាងណាអេទុ។ នាងបានិ�ធិំ�ឋ និអេដើេូចីិញ្ញច ឹេជីួវិតិូ។ �ូិដែនិតនាងេនិិដឹងថ្វា�តូូវិអេ�រ៉ូកការ៉ូងារ៉ូអេ�កដែនិាងណាអេទុ។ នាងបានិ�ធិំ�ឋ និ
ស�េឲ្យយ��ះ�ងាា ញផា�វិ អេហ្វីើយ��ះជាមាច ស់បានិ�ណាត លចិតូតឲ្យយនាងដែចកចាយ��ះ�និា�លដល់េនិិសេស�េឲ្យយ��ះ�ងាា ញផា�វិ អេហ្វីើយ��ះជាមាច ស់បានិ�ណាត លចិតូតឲ្យយនាងដែចកចាយ��ះ�និា�លដល់េនិិសេ
ដែដលរ៉ូស់អេ�ជិួំវិញិនាង។ ឥណាឌ េនិិដែេនិជា��អេទុសដែដលកានិស់្ថាសនា��ិសតអេ�ើយ ដ�អេចុះកិចចការ៉ូដែដលរ៉ូស់អេ�ជិួំវិញិនាង។ ឥណាឌ េនិិដែេនិជា��អេទុសដែដលកានិស់្ថាសនា��ិសតអេ�ើយ ដ�អេចុះកិចចការ៉ូ
អេនិះេនិិងាយ�សួលអេ�ើយ។អេនិះេនិិងាយ�សួលអេ�ើយ។
  ស្ថារូាបានិចា�អេផតើេអេ�សួរ៉ូសិខ្លះទិុកខ�ុកជួិតូខ្លាងរ៉ូ�ស់នាងអេ��េផាះរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ស្ថារូាបានិចា�អេផតើេអេ�សួរ៉ូសិខ្លះទិុកខ�ុកជួិតូខ្លាងរ៉ូ�ស់នាងអេ��េផាះរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។  
«ខ្លះាិ ំបានិ�ធិំ�ឋ និឲ្យយ�ុកជួំងឺ អេហ្វីើយ�ួកអេ�បានិជា» នាងនិិយ៉ាយ។ «ខ្លះាិ ំបានិ�ធិំ�ឋ និឲ្យយេនិិសេ«ខ្លះាិ ំបានិ�ធិំ�ឋ និឲ្យយ�ុកជួំងឺ អេហ្វីើយ�ួកអេ�បានិជា» នាងនិិយ៉ាយ។ «ខ្លះាិ ំបានិ�ធិំ�ឋ និឲ្យយេនិិសេ
ដែដលមានិវិញិ្ហាញ �អា�កកច់�ល អេហ្វីើយវិញិ្ហាញ ��ងំអេនាះកអ៏េបានិអេចញ ខ្លះាិ ំបានិ�ធិំ�ឋ និឲ្យយ េនិិសេ ដែដលមានិវិញិ្ហាញ �អា�កកច់�ល អេហ្វីើយវិញិ្ហាញ ��ងំអេនាះកអ៏េបានិអេចញ ខ្លះាិ ំបានិ�ធិំ�ឋ និឲ្យយ េនិិសេ 
ដែដលេនិិមានិក�និ អេហ្វីើយ�ួកអេ�កអ៏ាចចា�អ់េផតើេ��ួស្ថារ៉ូបានិ»។ដែដលេនិិមានិក�និ អេហ្វីើយ�ួកអេ�កអ៏ាចចា�អ់េផតើេ��ួស្ថារ៉ូបានិ»។
  ការ៉ូដែដលេនិិមានិ��ភ័�ចំ�� ល�ឺជាការ៉ូលះ�ងដ់ធំ៏ំអេធំងេយួ។ �ូិដែនិតអេតូើឲ្យយនាងលះការ៉ូដែដលេនិិមានិ��ភ័�ចំ�� ល�ឺជាការ៉ូលះ�ងដ់ធំ៏ំអេធំងេយួ។ �ូិដែនិតអេតូើឲ្យយនាងលះ
អេចាលេនិិសេដែដល�តូូវិការ៉ូ��ះយូ៉ាងខ្លាា ងំអេេតចនិឹងអេកើតូអេ�? នាងបានិយក��ះទិុកជាទីុេយួអេចាលេនិិសេដែដល�តូូវិការ៉ូ��ះយូ៉ាងខ្លាា ងំអេេតចនិឹងអេកើតូអេ�? នាងបានិយក��ះទិុកជាទីុេយួ  
អេហ្វីើយសងឹេឹថ្វា��ះ�ទុងន់ិឹងផំតូផំ់ងន់ិ�វិ�ីីដែដលនាង�តូូវិការ៉ូ អេ�ើអេ�ះ�ីជា�តូូវិចំណាយរ៉ូងច់ាកំតី។អេហ្វីើយសងឹេឹថ្វា��ះ�ទុងន់ិឹងផំតូផំ់ងន់ិ�វិ�ីីដែដលនាង�តូូវិការ៉ូ អេ�ើអេ�ះ�ីជា�តូូវិចំណាយរ៉ូងច់ាកំតី។
  េនិិសេខ្លះាះស�ាយចិតូតណាស់ដែដលបានិស្ថារូាអេ�សួរ៉ូសិខ្លះទិុកខ �ូិដែនិតេនិិសេខ្លះាះអេទុៀតូេនិិសេខ្លះាះស�ាយចិតូតណាស់ដែដលបានិស្ថារូាអេ�សួរ៉ូសិខ្លះទិុកខ �ូិដែនិតេនិិសេខ្លះាះអេទុៀតូ
អេ�េនិិចងឲ់្យយនិរ៉ូណាមុាកេ់កអេលងផាះ�ួកអេ�អេទុ។ ថ្ងៃ�ៃេយួ ស្ថារូាបានិអេ�សួរ៉ូសិខ្លះទិុកខ��ួស្ថារ៉ូេយួអេ�េនិិចងឲ់្យយនិរ៉ូណាមុាកេ់កអេលងផាះ�ួកអេ�អេទុ។ ថ្ងៃ�ៃេយួ ស្ថារូាបានិអេ�សួរ៉ូសិខ្លះទិុកខ��ួស្ថារ៉ូេយួ
ដែដលកំ�ិងថី្វាយ�ងំំ��ះរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ �ួកអេ�បានិ�បា�ឲ់្យយនាងច�លរ៉ូេួថី្វាយ�ងំំ��ះជាេយួ�ួកអេ�ដែដលកំ�ិងថី្វាយ�ងំំ��ះរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ �ួកអេ�បានិ�បា�ឲ់្យយនាងច�លរ៉ូេួថី្វាយ�ងំំ��ះជាេយួ�ួកអេ�  
�ូិដែនិតនាងបានិ�ដិអេសធំ។ ន្ត្រីសតីមុាកប់ានិខឹ្លះងយូ៉ាងខ្លាា ងំ កច៏ា�ថ់្ងៃដស្ថារូា�កច់�លអេ�កុិងខ្លាា ញ់កំ�ិង �ូិដែនិតនាងបានិ�ដិអេសធំ។ ន្ត្រីសតីមុាកប់ានិខឹ្លះងយូ៉ាងខ្លាា ងំ កច៏ា�ថ់្ងៃដស្ថារូា�កច់�លអេ�កុិងខ្លាា ញ់កំ�ិង 
�ិះ។ «ខ្លះាិ ំបានិ�ធិំ�ឋ និ» នាងនិិយ៉ាយ «�នាា �េ់កអេ�លដែដលខ្លះាិ ំបានិដកថ្ងៃដអេចញ�ីខ្លាា ញ់វិញិ�ិះ។ «ខ្លះាិ ំបានិ�ធិំ�ឋ និ» នាងនិិយ៉ាយ «�នាា �េ់កអេ�លដែដលខ្លះាិ ំបានិដកថ្ងៃដអេចញ�ីខ្លាា ញ់វិញិ  
ថ្ងៃដ រ៉ូ�ស់ថ្ងៃដ រ៉ូ�ស់ខ្លះាិ ំេនិិរ៉ូលាកអេ�ើយ»។ ខ្លះាិ ំេនិិរ៉ូលាកអេ�ើយ»។ 
  ថ្ងៃ�ៃ�នាា � ់ឪ�ិករ៉ូ�ស់ន្ត្រីសតីអេនាះបានិេកសំិអេ�សដល់ស្ថារូា។ �តូប់ានិ�បា�ន់ាងថ្វាថ្ងៃ�ៃ�នាា � ់ឪ�ិករ៉ូ�ស់ន្ត្រីសតីអេនាះបានិេកសំិអេ�សដល់ស្ថារូា។ �តូប់ានិ�បា�ន់ាងថ្វា  
�តូប់ានិ�កអ់េ�សដល់ក�និ�សី�តូអ់េហ្វីើយ និិងបានិស�េឲ្យយស្ថារូា�ធិំ�ឋ និស�មា��់�ួស្ថារ៉ូរ៉ូ�ស់�តូប់ានិ�កអ់េ�សដល់ក�និ�សី�តូអ់េហ្វីើយ និិងបានិស�េឲ្យយស្ថារូា�ធិំ�ឋ និស�មា��់�ួស្ថារ៉ូរ៉ូ�ស់
�តូ។់ ស្ថារូាកស៏�ាយចិតូតនិឹង�ធិំ�ឋ និជួ�និ��ួស្ថារ៉ូេយួអេនិះ។�តូ។់ ស្ថារូាកស៏�ាយចិតូតនិឹង�ធិំ�ឋ និជួ�និ��ួស្ថារ៉ូេយួអេនិះ។
  «ឥ��វិអេនិះ�ួកអេ�បានិផ្ទាា ស់�ត�រ៉ូអេហ្វីើយ» ស្ថារូានិិយ៉ាយ។ «�ួកអេ�បានិទុទួុលអេជួឿ��ះ «ឥ��វិអេនិះ�ួកអេ�បានិផ្ទាា ស់�ត�រ៉ូអេហ្វីើយ» ស្ថារូានិិយ៉ាយ។ «�ួកអេ�បានិទុទួុលអេជួឿ��ះ 
អេហ្វីើយ�ួកអេ�បានិថី្វាយ�ងំំជាេយួនិឹង�ួកអេយើងកិុង��ះវិហិារ៉ូរ៉ូ�ស់អេយើង»។ មានិ�បា�ំ�ួស្ថារ៉ូអេហ្វីើយ�ួកអេ�បានិថី្វាយ�ងំំជាេយួនិឹង�ួកអេយើងកិុង��ះវិហិារ៉ូរ៉ូ�ស់អេយើង»។ មានិ�បា�ំ�ួស្ថារ៉ូ
ដែដលបានិអេឃូើញស្ថារូារ៉ូចួផិតូ�ីការ៉ូរ៉ូលាកដធ៏ំៃនិធ់ំៃរ៉ូអេ�ថ្ងៃ�ៃអេនាះ។ �ួកអេ�មានិការ៉ូ�ស្ថាច រ៉ូយអេ�កិុងដែដលបានិអេឃូើញស្ថារូារ៉ូចួផិតូ�ីការ៉ូរ៉ូលាកដធ៏ំៃនិធ់ំៃរ៉ូអេ�ថ្ងៃ�ៃអេនាះ។ �ួកអេ�មានិការ៉ូ�ស្ថាច រ៉ូយអេ�កិុង
ចិតូតណាស់ អេហ្វីើយ�ួកអេ�កប៏ានិស�េឲ្យយស្ថារូា�ធិំ�ឋ និឲ្យយ�ួកអេ�ដែដរ៉ូ។ចិតូតណាស់ អេហ្វីើយ�ួកអេ�កប៏ានិស�េឲ្យយស្ថារូា�ធិំ�ឋ និឲ្យយ�ួកអេ�ដែដរ៉ូ។
 ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះស្ថារូាអេធីំើការ៉ូជា�ុក�តួូស��យអេ�សកកេាដែដលឧ�តូាេភអេ�យ��ះវិហិារ៉ូ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះស្ថារូាអេធីំើការ៉ូជា�ុក�តួូស��យអេ�សកកេាដែដលឧ�តូាេភអេ�យ��ះវិហិារ៉ូ
អេសអេវិនិអេដយអ៍ាតូអ់េវិនិទីុសា�ីជិួំវិញិ�ិភ័�អេលាក។ �ន័ិធកិចចរ៉ូ�ស់នាង�ឺដែ�នាេំនិិសេជាអេ�ចើនិឲ្យយអេសអេវិនិអេដយអ៍ាតូអ់េវិនិទីុសា�ីជិួំវិញិ�ិភ័�អេលាក។ �ន័ិធកិចចរ៉ូ�ស់នាង�ឺដែ�នាេំនិិសេជាអេ�ចើនិឲ្យយ
សំ្ថាល់��ះអេយសូ�វិនិិង��ះ�ិ�ដស៏អេន្ត្រីងំាះរ៉ូ�ស់��ះ�ងំ។ សំ្ថាល់��ះអេយសូ�វិនិិង��ះ�ិ�ដស៏អេន្ត្រីងំាះរ៉ូ�ស់��ះ�ងំ។ 
  ស្ថារូាបានិយក��ះទិុកជាទីុ១ អេ�ើអេ�ះ�ីជានាង�តូូវិជួួ�ការ៉ូលំបាក�ំផិតូកតី។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះស្ថារូាបានិយក��ះទិុកជាទីុ១ អេ�ើអេ�ះ�ីជានាង�តូូវិជួួ�ការ៉ូលំបាក�ំផិតូកតី។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះ  
អេសចកតីកាា ហានិរ៉ូ�ស់នាងក�៏ណាត លចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់ីីៗ���់អេសចកតីកាា ហានិរ៉ូ�ស់នាងក�៏ណាត លចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់ីីៗ���់
យូ៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូយូ៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូ
រ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទុី១កិុងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល�ុកជំួនិួយការ៉ូ��េ�ល�បាក់រ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទុី១កិុងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល�ុកជំួនិួយការ៉ូ��េ�ល�បាក់
ដងីាយដងីាយ១០ហ្វី�តូ១ និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទឹុកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១ដែដរ៉ូ។១០ហ្វី�តូ១ និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទឹុកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១ដែដរ៉ូ។
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នៅ�នៅ�ល�័ព្រះ�ហាំយំកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�ល�័ព្រះ�ហាំយំកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
  ��័បាហាបំានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុី១កុិងជីួវិតិូរ៉ូ�ស់�តូ។់��័បាហាបំានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុី១កុិងជីួវិតិូរ៉ូ�ស់�តូ។់ ថ្ងៃ�ៃអេនិះ អេតូើអេយើង ថ្ងៃ�ៃអេនិះ អេតូើអេយើង
អាចអេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីអេលាកយូ�ដែស�អេ�តូស៍ដែដលនឹិងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទីុ១អេ�កុិងអាចអេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីអេលាកយូ�ដែស�អេ�តូស៍ដែដលនឹិងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទីុ១អេ�កុិង
ជួីវិតិូជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?ផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?
  ��័បាហា�ំឺជា�ុកមានិសតិកសតេភមុាកក់ុិង�ំ��រ៉ូមូាស្ថាយកិុង��អេទុសថ្វានិស់្ថាអេនិៀ។ អេ���័បាហា�ំឺជា�ុកមានិសតិកសតេភមុាកក់ុិង�ំ��រ៉ូមូាស្ថាយកិុង��អេទុសថ្វានិស់្ថាអេនិៀ។ អេ�
សំ្ថាល់�ំ��រ៉ូអាហ្វីីិកអេនិះអេ�យស្ថារ៉ូដែតូសតីូពាហ្វីនិៈរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ ស�មា��់ួកមូាស្ថាយ�ា និ�ីីសំ្ថាល់�ំ��រ៉ូអាហ្វីីិកអេនិះអេ�យស្ថារ៉ូដែតូសតីូពាហ្វីនិៈរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ ស�មា��់ួកមូាស្ថាយ�ា និ�ីី
សំខ្លានិជ់ាងសតីូពាហ្វីនិៈរ៉ូ�ស់�ួកអេ�អេ�ើយ។ កាលណាសតីូអេ�ណាេយួស្ថាា � ់�ួកអេ�នា�ុំសំខ្លានិជ់ាងសតីូពាហ្វីនិៈរ៉ូ�ស់�ួកអេ�អេ�ើយ។ កាលណាសតីូអេ�ណាេយួស្ថាា � ់�ួកអេ�នា�ុំ
យំអេស្ថាកឮៗ និិងកានិទិ់ុកខយ�រ៉ូជាងការ៉ូដែដលបាតូ�់ងស់មាជួិក��ួស្ថារ៉ូណាេយួរ៉ូ�ស់�ួកអេ�អេ�យំអេស្ថាកឮៗ និិងកានិទិ់ុកខយ�រ៉ូជាងការ៉ូដែដលបាតូ�់ងស់មាជួិក��ួស្ថារ៉ូណាេយួរ៉ូ�ស់�ួកអេ�អេ�
អេទុៀតូ។ �េ�ិតូអេ� តូថ្ងៃេារ៉ូ�ស់អេ�េយួកាល�ឺេនិិអេលើស�ី១០០០ដិលាា រ៉ូអេ�ើយ។អេទុៀតូ។ �េ�ិតូអេ� តូថ្ងៃេារ៉ូ�ស់អេ�េយួកាល�ឺេនិិអេលើស�ី១០០០ដិលាា រ៉ូអេ�ើយ។  
 អេ�អេ�លដែដល��័បាហាបំានិអេរ៉ូៀនិ�ំ�ីអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់��ះអេយសូ�វិ�េរ៉ូយៈវិទិុយិ អេ�អេ�លដែដល��័បាហាបំានិអេរ៉ូៀនិ�ំ�ីអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់��ះអេយសូ�វិ�េរ៉ូយៈវិទិុយិ
អាតូអ់េវិនិទីុសា�ិភ័�អេលាក �តូក់ប៏ានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុីេយួកុិងជីួវិតិូរ៉ូ�ស់�តូ ់អេ�ើអាតូអ់េវិនិទីុសា�ិភ័�អេលាក �តូក់ប៏ានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុីេយួកុិងជីួវិតិូរ៉ូ�ស់�តូ ់អេ�ើ
អេ�ះ�ីជា�តូូវិ��ឈេនឹិងផល�ះូពាល់ខ្លះាះកតី។ អេរ៉ូឿងអេនាះអេកើតូអេ�ើងអេ�អេ�លដែដល�តូប់ានិថី្វាយអេ�ះ�ីជា�តូូវិ��ឈេនឹិងផល�ះូពាល់ខ្លះាះកតី។ អេរ៉ូឿងអេនាះអេកើតូអេ�ើងអេ�អេ�លដែដល�តូប់ានិថី្វាយ
អេ�ចំនិួនិ១០០កាលជាដងីាយដ�ហ់្វី�តូេយួដល់��ះ�មាច ស់។អេ�ចំនិួនិ១០០កាលជាដងីាយដ�ហ់្វី�តូេយួដល់��ះ�មាច ស់។
  �ុកជួិតូខ្លាងនិិងេតិូតភ័កតិរ៉ូ�ស់�តូេ់និិអាចយល់�ីការ៉ូដែដល�តូស់អេ�េចចិតូតអេនិះអេ�ើយ។�ុកជួិតូខ្លាងនិិងេតិូតភ័កតិរ៉ូ�ស់�តូេ់និិអាចយល់�ីការ៉ូដែដល�តូស់អេ�េចចិតូតអេនិះអេ�ើយ។  
�ួកអេ��ិតូថ្វា�តូ�់បាកដជា�ើួតូអេហ្វីើយ។ �ួកអេ��ិតូថ្វា�តូ�់បាកដជា�ើួតូអេហ្វីើយ។ 
 េនិិយ�រ៉ូ�ូិនាា និ�នាា ��់ី��័បាហាថីំ្វាយអេ�១០០កាលជាដងីាយដ�ហ់្វី�តូេយួ �ស្ថា�ដ់ែតូ េនិិយ�រ៉ូ�ូិនាា និ�នាា ��់ី��័បាហាថីំ្វាយអេ�១០០កាលជាដងីាយដ�ហ់្វី�តូេយួ �ស្ថា�ដ់ែតូ
មានិអេហ្វីតិូការ៉ូ�៍េនិិធំេា�អេកើតូអេ�ើងចំអេពាះសតីូពាហ្វីនិៈរ៉ូ�ស់�តូ។់ អេេអេ�រ៉ូ�ស់�តូច់ា�អ់េផតើេមានិអេហ្វីតិូការ៉ូ�៍េនិិធំេា�អេកើតូអេ�ើងចំអេពាះសតីូពាហ្វីនិៈរ៉ូ�ស់�តូ។់ អេេអេ�រ៉ូ�ស់�តូច់ា�អ់េផតើេ
�អេងើើតូក�និអេភាា ះ។ ជាធំេា�អេេអេ�រ៉ូ�ស់�តូ�់អេងើើតូបានិក�និេតងដែតូេយួកាលអេទុ។ �ូិដែនិតឥ��វិអេនិះ�អេងើើតូក�និអេភាា ះ។ ជាធំេា�អេេអេ�រ៉ូ�ស់�តូ�់អេងើើតូបានិក�និេតងដែតូេយួកាលអេទុ។ �ូិដែនិតឥ��វិអេនិះ
អេេអេ��ងំ�ស់រ៉ូ�ស់�តូច់ា�អ់េផតើេ�អេងើើតូក�និអេភាា ះវិញិ។ ��័បាហាបំានិថី្វាយ១០០កាល អេហ្វីើយអេេអេ��ងំ�ស់រ៉ូ�ស់�តូច់ា�អ់េផតើេ�អេងើើតូក�និអេភាា ះវិញិ។ ��័បាហាបំានិថី្វាយ១០០កាល អេហ្វីើយ
ឥ��វិអេនិះ�តូម់ានិអេ�ចើនិជាងេិនិអេ�អេទុៀតូ។ ឥ��វិអេនិះ�តូម់ានិអេ�ចើនិជាងេិនិអេ�អេទុៀតូ។ 
 �ុកជិួតូខ្លាងរ៉ូ�ស់�ួក�តូម់ានិការ៉ូភាា កអ់េផាើលយូ៉ាងខ្លាា ងំ។ «ស�េអេ���ូ�ងីាល រ៉ូ�ស់ �ុកជិួតូខ្លាងរ៉ូ�ស់�ួក�តូម់ានិការ៉ូភាា កអ់េផាើលយូ៉ាងខ្លាា ងំ។ «ស�េអេ���ូ�ងីាល រ៉ូ�ស់
�ុក េក ខ្លះាិ ំចងថី់្វាយដងីាយ១០ហ្វី�តូ១ដែដរ៉ូ» �ុកជិួតូខ្លាងមុាករ់៉ូ�ស់�តូនិ់ិយ៉ាយ។ «អេយើងចង់�ុក េក ខ្លះាិ ំចងថី់្វាយដងីាយ១០ហ្វី�តូ១ដែដរ៉ូ» �ុកជិួតូខ្លាងមុាករ់៉ូ�ស់�តូនិ់ិយ៉ាយ។ «អេយើងចង់
ឲ្យយអេេអេ�រ៉ូ�ស់អេយើង�អេងើើតូក�និអេភាា ះដែដរ៉ូ» មុាកអ់េទុៀតូនិិយ៉ាយ។ ឲ្យយអេេអេ�រ៉ូ�ស់អេយើង�អេងើើតូក�និអេភាា ះដែដរ៉ូ» មុាកអ់េទុៀតូនិិយ៉ាយ។ 
  ��័បាហានំិឹកអេសៃើចកិុងចិតូត�ំ�ីរ៉ូអេ�ៀ�ដែដល��ះជាមាច ស់កំ�ិង���និ�រ៉ូ�តូ ់អេហ្វីើយបានិ��័បាហានំិឹកអេសៃើចកិុងចិតូត�ំ�ីរ៉ូអេ�ៀ�ដែដល��ះជាមាច ស់កំ�ិង���និ�រ៉ូ�តូ ់អេហ្វីើយបានិ
សអេ�េចចិតូតថ្វា�តូេ់និិចងថី់្វាយដងីាយ១០ហ្វី�តូ១ដែតូេយួអេទុ។ �តូច់ងថី់្វាយដងីាយ១០ហ្វី�តូ១សអេ�េចចិតូតថ្វា�តូេ់និិចងថី់្វាយដងីាយ១០ហ្វី�តូ១ដែតូេយួអេទុ។ �តូច់ងថី់្វាយដងីាយ១០ហ្វី�តូ១
ឌិី�វិញិ។ �តូក់ប៏ានិអេ���ូ�ងីាលអាតូអ់េវិនិទីុសាេកជួួ�។ឌិី�វិញិ។ �តូក់ប៏ានិអេ���ូ�ងីាលអាតូអ់េវិនិទីុសាេកជួួ�។
 ��័បាហាបំានិនាអំេភ័ា�វិអេ�ឯទីុវាល អេហ្វីើយបានិចា�អ់េផតើេរា�អ់េ�ដែដលជាដងីាយ១០ ��័បាហាបំានិនាអំេភ័ា�វិអេ�ឯទីុវាល អេហ្វីើយបានិចា�អ់េផតើេរា�អ់េ�ដែដលជាដងីាយ១០
ហ្វី�តូ១រ៉ូ�ស់�តូ។់ «េយួ �ីរ៉ូ �ី �នួិ �បា ំ�បាេំយួ �បា�ំីរ៉ូ �បា�ំី �បា�ំនួិ»។ អេ�អេ�លដែដលហ្វី�តូ១រ៉ូ�ស់�តូ។់ «េយួ �ីរ៉ូ �ី �នួិ �បា ំ�បាេំយួ �បា�ំីរ៉ូ �បា�ំី �បា�ំនួិ»។ អេ�អេ�លដែដល
�តូរ់ា�ដ់ល់ទុីដ� ់�តូរ់ា�ដ់ល់ទុីដ� ់�តូប់ានិ�បា�អ់េ�ឲ្យយអេ�ចំណំាអេ�អេលើ�តូអេចៀករ៉ូ�ស់វាអេដើេូដីែញកវា អេចញជា�តូប់ានិ�បា�អ់េ�ឲ្យយអេ�ចំណំាអេ�អេលើ�តូអេចៀករ៉ូ�ស់វាអេដើេូដីែញកវា អេចញជា
ដងីាយ�រ៉ូសិិទុធ។ដងីាយ�រ៉ូសិិទុធ។ «េយួអេនាះ�ឺជារ៉ូ�ស់��ះ�មាច ស់» �តូនិ់ិយ៉ាយ។ �នាា �េ់ក�តូរ់ា�ទ់ុី១១  «េយួអេនាះ�ឺជារ៉ូ�ស់��ះ�មាច ស់» �តូនិ់ិយ៉ាយ។ �នាា �េ់ក�តូរ់ា�ទ់ុី១១ 
អេហ្វីើយអេហ្វីើយ�បា��ុ់រ៉ូ�ស់�តូឲ់្យយអេ�ចំណំាអេ�អេលើ�តូអេចៀករ៉ូ�ស់វាដែដរ៉ូ។ អេនិះ�ឺជាដងីាយ១០ហ្វី�តូ១�បា��ុ់រ៉ូ�ស់�តូឲ់្យយអេ�ចំណំាអេ�អេលើ�តូអេចៀករ៉ូ�ស់វាដែដរ៉ូ។ អេនិះ�ឺជាដងីាយ១០ហ្វី�តូ១
ទុី�ីរ៉ូ។ទុី�ីរ៉ូ។ �នាា �េ់ក�តូច់ា�អ់េផតើេរា��់ីេយួអេ�ើងវិញិេតងអេទុៀតូ។  �នាា �េ់ក�តូច់ា�អ់េផតើេរា��់ីេយួអេ�ើងវិញិេតងអេទុៀតូ។ 
  ��័បាហាបំានិយក��ះទិុកជាទុីេយួ អេ�ើអេ�ះ�ីជា�ុកជិួតូខ្លាងនិិងេតិូតភ័កតិរ៉ូ�ស់�តូ�់ិតូ��័បាហាបំានិយក��ះទិុកជាទុីេយួ អេ�ើអេ�ះ�ីជា�ុកជិួតូខ្លាងនិិងេតិូតភ័កតិរ៉ូ�ស់�តូ�់ិតូ
េនិិលា�ំ�ី�តូក់តីេនិិលា�ំ�ី�តូក់តី។  ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតីកាា ហានិរ៉ូ�ស់�តូក់�៏ណាត លចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ។  ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតីកាា ហានិរ៉ូ�ស់�តូក់�៏ណាត លចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ 
��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុង់��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុង់
កជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទុី១កិុងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដលកជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទុី១កិុងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល
�ុកជំួនិួយការ៉ូ��េ�ល�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទឹុកចិតូតឲ្យយយក�ុកជំួនិួយការ៉ូ��េ�ល�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទឹុកចិតូតឲ្យយយក
��ះ��ះទិុកជាទុីេយួដែដរ៉ូ។ទិុកជាទុីេយួដែដរ៉ូ។
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សូ�គីី និិង�ូលយីកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយសូ�គីី និិង�ូលយីកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
  សូ��ីនិិងបូាលីបានិសូ��ីនិិងបូាលីបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុី ១អេ�ើអេ�ះ�ីជា�ួកអេ�មានិការ៉ូភ័យ័ខ្លាា ចសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុី ១អេ�ើអេ�ះ�ីជា�ួកអេ�មានិការ៉ូភ័យ័ខ្លាា ច
និិងេនិិចាស់�ំ�ី�នា�តូកតី។ អេនាះ�ឺជាអេ�លដែដលការ៉ូផ្ទាា ស់ដែ��រ៉ូ�ស់�ួកអេ�បានិចា�អ់េផតើេអេ�ើង។និិងេនិិចាស់�ំ�ី�នា�តូកតី។ អេនាះ�ឺជាអេ�លដែដលការ៉ូផ្ទាា ស់ដែ��រ៉ូ�ស់�ួកអេ�បានិចា�អ់េផតើេអេ�ើង។  
ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ដែដលនិឹងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ដែដលនិឹងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទុីេយួទិុកជាទុីេយួ
អេ�កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?អេ�កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?
 សូ��ីនិិងបូាលី�ឺជាស្ថាា �តូយករ៉ូនិិង�ុកជំួនិួញ�ចលនិ�ទុ�យដអ៏េជា�ជួយ័អេ�កុិង��អេទុស សូ��ីនិិងបូាលី�ឺជាស្ថាា �តូយករ៉ូនិិង�ុកជំួនិួញ�ចលនិ�ទុ�យដអ៏េជា�ជួយ័អេ�កុិង��អេទុស
អាន្ត្រីហ្វីីិកខ្លាងតូ �ូង។ �ួកអេ�បានិសអេ�េចចិតូតវិនិិិអេយ៉ា�ការ៉ូសនិេរំ៉ូ�ស់�ួកអេ�កិុងការ៉ូស្ថាងសង�់�ះអាន្ត្រីហ្វីីិកខ្លាងតូ �ូង។ �ួកអេ�បានិសអេ�េចចិតូតវិនិិិអេយ៉ា�ការ៉ូសនិេរំ៉ូ�ស់�ួកអេ�កិុងការ៉ូស្ថាងសង�់�ះ
វិហិារ៉ូអេសអេវិនិអេដយអ៍ាតូអ់េវិនិទីុសាេយួកដែនិាងស�មា�ជ់ាសិរ៉ូលីាដល់��ះ។ �ូិដែនិតអេរ៉ូឿងអេនាះអេកើតូអេ�ើងវិហិារ៉ូអេសអេវិនិអេដយអ៍ាតូអ់េវិនិទីុសាេយួកដែនិាងស�មា�ជ់ាសិរ៉ូលីាដល់��ះ។ �ូិដែនិតអេរ៉ូឿងអេនាះអេកើតូអេ�ើង
ចំអេ�លដែដល�ីីៗចា�អ់េផតើេដែ����ួលខិ្លះស�ស់។ េិខ្លះជំួនិួញចា�អ់េផតើេជួួ�ឧ�ស�ំយូ៉ាងធំំ អេហ្វីើចំអេ�លដែដល�ីីៗចា�អ់េផតើេដែ����ួលខិ្លះស�ស់។ េិខ្លះជំួនិួញចា�អ់េផតើេជួួ�ឧ�ស�ំយូ៉ាងធំំ អេហ្វីើយយ
�ួកអេ�េនិិអាចរ៉ូក�ចកអេចញរ៉ូចួអេ�ើយ។ អេ�ើអេ�ះ�ីជា�តូូវិ��ឈេនឹិងការ៉ូបាតូ�់ង�់ីីៗ�ងំ�ស់កតី �ួកអេ�េនិិអាចរ៉ូក�ចកអេចញរ៉ូចួអេ�ើយ។ អេ�ើអេ�ះ�ីជា�តូូវិ��ឈេនឹិងការ៉ូបាតូ�់ង�់ីីៗ�ងំ�ស់កតី 
ក�៏ួកអេ�អេ�ដែតូយក��ះទិុកជាទុី១ អេហ្វីើយ�និតវិនិិិអេយ៉ា�កិុងការ៉ូស្ថាងសង�់�ះវិហិារ៉ូដដែដល។ អេេ-ក�៏ួកអេ�អេ�ដែតូយក��ះទិុកជាទុី១ អេហ្វីើយ�និតវិនិិិអេយ៉ា�កិុងការ៉ូស្ថាងសង�់�ះវិហិារ៉ូដដែដល។ អេេ-
 ធាវិ ីនិិង��អេនិយយករ៉ូរ៉ូ�ស់�ួកអេ�បានិអេ�ចាតូថ់្វា�ួកអេ��ើួតូ �ូិដែនិតអេរ៉ូឿងអេនាះេនិិអាចរារាងំ �ួកអេ� ធាវិ ីនិិង��អេនិយយករ៉ូរ៉ូ�ស់�ួកអេ�បានិអេ�ចាតូថ់្វា�ួកអេ��ើួតូ �ូិដែនិតអេរ៉ូឿងអេនាះេនិិអាចរារាងំ �ួកអេ�  
បានិអេ�ើយ។ ការ៉ូយក��ះទិុកជាទុី១អេ�អេ�លដែដល�ីីៗកំ�ិងលា��អេសើរ៉ូ�ឺជាអេរ៉ូឿងដែដល�ិបាកអេធីំើបានិអេ�ើយ។ ការ៉ូយក��ះទិុកជាទុី១អេ�អេ�លដែដល�ីីៗកំ�ិងលា��អេសើរ៉ូ�ឺជាអេរ៉ូឿងដែដល�ិបាកអេធីំើ
ណាស់ អេ�អេហ្វីើយ �ូិដែនិតការ៉ូយក��ះទិុកជាទុី១កិុងអេ�លដែដល�ីីៗកំ�ិងដែតូជួួ��ញ្ហាា �ឺ ជាអេរ៉ូឿងដែដ លណាស់ អេ�អេហ្វីើយ �ូិដែនិតការ៉ូយក��ះទិុកជាទុី១កិុងអេ�លដែដល�ីីៗកំ�ិងដែតូជួួ��ញ្ហាា �ឺ ជាអេរ៉ូឿងដែដ ល
េនិិ អាចនិឹងអេធីំើបានិអេ�ើយ។ កិុង��លំបាកនិិងេនិិ�បាកដ��ជាដែ��អេនិះមានិដែតូេនិិសេដែដល អេស្ថាា ះេនិិ អាចនិឹងអេធីំើបានិអេ�ើយ។ កិុង��លំបាកនិិងេនិិ�បាកដ��ជាដែ��អេនិះមានិដែតូេនិិសេដែដល អេស្ថាា ះ  
�តូង ់�ូិអេណាះ ះអេទុើ�អាច�ឹងអាងអេលើ�ំណាចថ្ងៃនិ��ះវិញិ្ហាញ ��រ៉ូសិិទុធបានិ។ សូ��ី និិងបូាលីអេ�ដែតូ�និត�តូង ់�ូិអេណាះ ះអេទុើ�អាច�ឹងអាងអេលើ�ំណាចថ្ងៃនិ��ះវិញិ្ហាញ ��រ៉ូសិិទុធបានិ។ សូ��ី និិងបូាលីអេ�ដែតូ�និត
អេ�ើកឡានិអេ�អេេើលការ៉ូ�ឋ និសំ�ង�់�ះវិហិារ៉ូដដែដល។ «អេយើងបានិចំណាយអេ�ល�ីរ៉ូអេ��ីអេមូាងអេ�ើកឡានិអេ�អេេើលការ៉ូ�ឋ និសំ�ង�់�ះវិហិារ៉ូដដែដល។ «អេយើងបានិចំណាយអេ�ល�ីរ៉ូអេ��ីអេមូាង
អេ�ទុីអេនាះអេដើេូអីេដើរ៉ូ�ិនិិតូយអេេើលអេធីំើហាកដ់�ចជាអេយើងកំ�ិងអេធីំើការ៉ូ�ិីចឹង» សូ��ីនិិយ៉ាយ។ «�ស្ថា�ដ់ែតូអេ�ទុីអេនាះអេដើេូអីេដើរ៉ូ�ិនិិតូយអេេើលអេធីំើហាកដ់�ចជាអេយើងកំ�ិងអេធីំើការ៉ូ�ិីចឹង» សូ��ីនិិយ៉ាយ។ «�ស្ថា�ដ់ែតូ
អេយើងមានិអារ៉ូេា�៍មានិអេសចកតីសិខ្លះអេ�កិុងចិតូត អេហ្វីើយដឹងចាស់ថ្វាអេនិះអេហ្វីើយ�ឺជា�ីីដែដលអេយើងអេយើងមានិអារ៉ូេា�៍មានិអេសចកតីសិខ្លះអេ�កិុងចិតូត អេហ្វីើយដឹងចាស់ថ្វាអេនិះអេហ្វីើយ�ឺជា�ីីដែដលអេយើង
�តូូវិអេធីំើ អេ�ើអេ�ះ�ីជា�តូូវិចំណាយ�ស់�ីខ្លះាួនិកតី»។ �ូិដែនិតស្ថាា និភា�កានិដ់ែតូយូ៉ា�យិ់ឺនិខ្លាា ងំអេ�ើងដែ�េ�តូូវិអេធីំើ អេ�ើអេ�ះ�ីជា�តូូវិចំណាយ�ស់�ីខ្លះាួនិកតី»។ �ូិដែនិតស្ថាា និភា�កានិដ់ែតូយូ៉ា�យិ់ឺនិខ្លាា ងំអេ�ើងដែ�េ
អេទុៀតូ។ ខ្លាងធំនា�រ៉ូបានិកំ�តូថ់្ងៃ�ៃអេដើេូឲី្យយយកឡានិនិិងផាះរ៉ូ�ស់�ួកអេ�េកអេធីំើជា�ទុ�យធានា ដែ�េអេទុៀតូ។ ខ្លាងធំនា�រ៉ូបានិកំ�តូថ់្ងៃ�ៃអេដើេូឲី្យយយកឡានិនិិងផាះរ៉ូ�ស់�ួកអេ�េកអេធីំើជា�ទុ�យធានា ដែ�េ
អេទុៀតូ។ អេតូើ�ួកអេ��តូូវិអេធីំើយូ៉ាងណា? អេតូើ�ួកអេ��តូូវិអេ�ទុីណាវិញិ? អេតូើ��ះនឹិង�អេណាត យឲ្យយស្ថាា និអេទុៀតូ។ អេតូើ�ួកអេ��តូូវិអេធីំើយូ៉ាងណា? អេតូើ�ួកអេ��តូូវិអេ�ទុីណាវិញិ? អេតូើ��ះនឹិង�អេណាត យឲ្យយស្ថាា និ
ការ៉ូ�៍អេនិះ�និតដល់ណាអេ�? �ីថ្ងៃ�ៃេិនិនឹិង�ួកអេ��តូូវិយក�ទុ�យសេូតូតិអេ��កធ់ានា ��ះ�ទុងក់ប៏ា និការ៉ូ�៍អេនិះ�និតដល់ណាអេ�? �ីថ្ងៃ�ៃេិនិនឹិង�ួកអេ��តូូវិយក�ទុ�យសេូតូតិអេ��កធ់ានា ��ះ�ទុងក់ប៏ា និ
អេធីំើ�និតរា�េនិ។៍ សូ��ីបានិទុទួុលទុ�រ៉ូស�ាេយួដែដលដែដលបានិឲ្យយ�ួកអេ�និ�វិកិង��ដធំ៏ំេយួកិុងឌី�រ៉ូបានិ់អេធីំើ�និតរា�េនិ។៍ សូ��ីបានិទុទួុលទុ�រ៉ូស�ាេយួដែដលដែដលបានិឲ្យយ�ួកអេ�និ�វិកិង��ដធំ៏ំេយួកិុងឌី�រ៉ូបានិ ់ 
��អេទុសអាន្ត្រីហ្វីីិកខ្លាងតូ �ូង។ ឥ��វិអេនិះ��ះវិហិារ៉ូ�តូូវិបានិស្ថាងសងច់�ស់�ី��� ់អេហ្វីើយេនិិសេ��អេទុសអាន្ត្រីហ្វីីិកខ្លាងតូ �ូង។ ឥ��វិអេនិះ��ះវិហិារ៉ូ�តូូវិបានិស្ថាងសងច់�ស់�ី��� ់អេហ្វីើយេនិិសេ
ជាអេ�ចើនិកំ�ិងថី្វាយ�ងំំអេ�ទុីអេនាះជាអេរ៉ូៀងរាល់សបាត ហ៍្វី។ េិខ្លះជំួនិួញរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ករ៏៉ូកីល�តូលាស់ជាអេ�ចើនិកំ�ិងថី្វាយ�ងំំអេ�ទុីអេនាះជាអេរ៉ូៀងរាល់សបាត ហ៍្វី។ េិខ្លះជំួនិួញរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ករ៏៉ូកីល�តូលាស់
អេ�ើងវិញិ។ វិ�ិតូតិហ្វីិរ៉ូញ្ញញ វិតូាិរ៉ូ�ស់�ួកអេ�កប៏ានិកនិាងផិតូអេ�។ �ួកអេ�បានិ�និតឧ�តូាេភនិិងជួួយកស្ថាងអេ�ើងវិញិ។ វិ�ិតូតិហ្វីិរ៉ូញ្ញញ វិតូាិរ៉ូ�ស់�ួកអេ�កប៏ានិកនិាងផិតូអេ�។ �ួកអេ�បានិ�និតឧ�តូាេភនិិងជួួយកស្ថាង
�អេ�មាងដថ្ងៃទុអេទុៀតូ�េដែតូ��ះជាមាច ស់�ទុងដ់ឹកនា។ំ �អេ�មាងដថ្ងៃទុអេទុៀតូ�េដែតូ��ះជាមាច ស់�ទុងដ់ឹកនា។ំ 
  �ុក�សីដែ�លាិនិជីួថ្ងៃវិតូូប៍ានិសរ៉ូអេសរ៉ូ�ំ�ីអេរ៉ូឿងអេនិះថ្វា «ចិះ��សិនិអេ�ើមានិ�ុកខ្លះាះដែ��កាា យជា�ុក�សីដែ�លាិនិជីួថ្ងៃវិតូូប៍ានិសរ៉ូអេសរ៉ូ�ំ�ីអេរ៉ូឿងអេនិះថ្វា «ចិះ��សិនិអេ�ើមានិ�ុកខ្លះាះដែ��កាា យជា
�កី�កអេ�យស្ថារ៉ូដែតូការ៉ូវិនិិិអេយ៉ា�អេលើកិចចការ៉ូរ៉ូ�ស់��ះអេនាះយូ៉ាងដ�ចអេេតចវិញិ? ��ះ��ីសា�ទុង�់តូ��់�កី�កអេ�យស្ថារ៉ូដែតូការ៉ូវិនិិិអេយ៉ា�អេលើកិចចការ៉ូរ៉ូ�ស់��ះអេនាះយូ៉ាងដ�ចអេេតចវិញិ? ��ះ��ីសា�ទុង�់តូ��់
ជា�កី�កអេ�យស្ថារ៉ូដែតូ��អេយ៉ាជួនិរ៍៉ូ�ស់អេលាក�ុក។ �ូិដែនិតអេលាក�ុកបានិទុទុួលនិ�វិការ៉ូធានា�ី �ទុ�យជា�កី�កអេ�យស្ថារ៉ូដែតូ��អេយ៉ាជួនិរ៍៉ូ�ស់អេលាក�ុក។ �ូិដែនិតអេលាក�ុកបានិទុទុួលនិ�វិការ៉ូធានា�ី �ទុ�យ  
សេូតូតិដអ៏េ��ស់កលូជានិិចច ដែដលសាិតូអេ�និ�រ៉ូស្ថាា និសួ�ដ៌ែដលេនិិអេចះខ្លះ�ចខ្លាតូអេ�ើយ។ �ទុ�យសេូតូតិដអ៏េ��ស់កលូជានិិចច ដែដលសាិតូអេ�និ�រ៉ូស្ថាា និសួ�ដ៌ែដលេនិិអេចះខ្លះ�ចខ្លាតូអេ�ើយ។ �ទុ�យ
សេូតូតិរ៉ូ�ស់អេលាក�ុក�ឺមានិសិវិតូាិភា�ជាងដែដលអេផាើទិុកអេ�ធំនា�រ៉ូ ឬវិនិិិអេយ៉ា�អេ�អេលើផាះនិិងសេូតូតិរ៉ូ�ស់អេលាក�ុក�ឺមានិសិវិតូាិភា�ជាងដែដលអេផាើទិុកអេ�ធំនា�រ៉ូ ឬវិនិិិអេយ៉ា�អេ�អេលើផាះនិិង
ដីធំាីអេ�អេទុៀតូ។ �ទុ�យសេូតូតិរ៉ូ�ស់អេលាក�ុក�តូូវិបានិរ៉ូកាទិុកកិុងឃ្លាា ងំរ៉ូ�ស់��ះដែដលសាិតូអេសារ៉ូដីធំាីអេ�អេទុៀតូ។ �ទុ�យសេូតូតិរ៉ូ�ស់អេលាក�ុក�តូូវិបានិរ៉ូកាទិុកកិុងឃ្លាា ងំរ៉ូ�ស់��ះដែដលសាិតូអេសារ៉ូ
ជាអេរ៉ូៀងរ៉ូហ្វី�តូ។ �ា និអេចារ៉ូណាអាចច�លអេ�លួចបានិអេ�ើយ អេហ្វីើយក�៏ា និអេភ័ាើងឯណាអាចអេ�ះ�ំផ្ទាា ញជាអេរ៉ូៀងរ៉ូហ្វី�តូ។ �ា និអេចារ៉ូណាអាចច�លអេ�លួចបានិអេ�ើយ អេហ្វីើយក�៏ា និអេភ័ាើងឯណាអាចអេ�ះ�ំផ្ទាា ញ
វាបានិដែដរ៉ូ» (ដក�សង�់ីCounsels on Stewardship, p.41)។វាបានិដែដរ៉ូ» (ដក�សង�់ីCounsels on Stewardship, p.41)។
  សូ��ីនិិងបូាលីបានិយក��ះទិុកជាទុី១សូ��ីនិិងបូាលីបានិយក��ះទិុកជាទុី១។ អេសចកតីជួំអេនិឿរ៉ូ�ស់�ុក�ងំ�ីរ៉ូក�៏ណាត លចិតូត។ អេសចកតីជួំអេនិឿរ៉ូ�ស់�ុក�ងំ�ីរ៉ូក�៏ណាត លចិតូត
អេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង។ ខ្លះ�ៈដែដលអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង។ ខ្លះ�ៈដែដល
�ុកជួំនិួយការ៉ូ�ុកជួំនិួយការ៉ូ��េ�ល�បាកដ់ងីាយ អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទឹុកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១ដែដរ៉ូ។��េ�ល�បាកដ់ងីាយ អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទឹុកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១ដែដរ៉ូ។
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នៅរ៉ាង�ុមួពអាតុ់នៅ�និនៅព្រះ�សយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅរ៉ាង�ុមួពអាតុ់នៅ�និនៅព្រះ�សយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
  អេរាង�ិេពអាតូអ់េវិនិអេ��សបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុីេយួអេរាង�ិេពអាតូអ់េវិនិអេ��សបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុីេយួ។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាច។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាច
អេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីអេរ៉ូឿងអេនិះដែដលនិឹងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១អេ�កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?អេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីអេរ៉ូឿងអេនិះដែដលនិឹងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១អេ�កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?
 អាតូអ់េវិនិអេ��ស�ឺជាអេរាង�ិេព��ះវិហិារ៉ូអេសអេវិនិអេដយអ៍ាតូអ់េវិនិទីុសាអេ���អេទុសហំាណា។  អាតូអ់េវិនិអេ��ស�ឺជាអេរាង�ិេព��ះវិហិារ៉ូអេសអេវិនិអេដយអ៍ាតូអ់េវិនិទីុសាអេ���អេទុសហំាណា។ 
�កុេហិូ្វីនិជំួពាក�់ំ�ិលរ៉ូ�ឋ ភ័បិាលថ្ងៃនិ��អេទុសហំាណា �ុកផំតូផំ់ងស់មាភ រ៉ូៈ និិងឌិីវិសិិនិអាន្ត្រីហ្វីីិក-�កុេហិូ្វីនិជំួពាក�់ំ�ិលរ៉ូ�ឋ ភ័បិាលថ្ងៃនិ��អេទុសហំាណា �ុកផំតូផំ់ងស់មាភ រ៉ូៈ និិងឌិីវិសិិនិអាន្ត្រីហ្វីីិក-
េជួិេិ�សចិេដល់អេ�ចំនួិនិ២លានិដិលាា រ៉ូអាអេេរ៉ូកិ។ �រ៉ូអិេវិ��ងំេ�លសិទុធដែតូភ័ក�់ជា ំអេហ្វីើយេជួិេិ�សចិេដល់អេ�ចំនួិនិ២លានិដិលាា រ៉ូអាអេេរ៉ូកិ។ �រ៉ូអិេវិ��ងំេ�លសិទុធដែតូភ័ក�់ជា ំអេហ្វីើយ
មូាសីិនិ �ងំឡាយកខ៏្លះ�ច�ស់។ �កុេហិូ្វីនិេនិិអាចអេ�ើក�បាកដ់ែខ្លះឲ្យយដល់�ិ�ំលិករ៉ូ�ស់ខ្លះាួនិ។ មានិមូាសីិនិ �ងំឡាយកខ៏្លះ�ច�ស់។ �កុេហិូ្វីនិេនិិអាចអេ�ើក�បាកដ់ែខ្លះឲ្យយដល់�ិ�ំលិករ៉ូ�ស់ខ្លះាួនិ។ មានិ
េនិិសេតិូចនាកណ់ាស់ដែដលអេេើលអេឃូើញ�ីចំ�ិចវិជូិួមានិរ៉ូ�ស់�កុេហិូ្វីនិ អេហ្វីើយកប៏ានិចាតូ-់ េនិិសេតិូចនាកណ់ាស់ដែដលអេេើលអេឃូើញ�ីចំ�ិចវិជូិួមានិរ៉ូ�ស់�កុេហិូ្វីនិ អេហ្វីើយកប៏ានិចាតូ-់ 
វិធិានិការ៉ូវិធិានិការ៉ូអេដើេូសីអេន្ត្រីងំាះស្ថាា និការ៉ូ�៍អេនាះ។អេដើេូសីអេន្ត្រីងំាះស្ថាា និការ៉ូ�៍អេនាះ។
 �ូិដែនិតការ៉ូចាតូដ់ែចង�ាីបានិយល់��េនឹិង�ិ�ំលិកនិ�វិការ៉ូផ្ទាា ស់�ត�រ៉ូយូ៉ាងធំំដែដល�តូូវិយក��ះ �ូិដែនិតការ៉ូចាតូដ់ែចង�ាីបានិយល់��េនឹិង�ិ�ំលិកនិ�វិការ៉ូផ្ទាា ស់�ត�រ៉ូយូ៉ាងធំំដែដល�តូូវិយក��ះ
ទិុកជាទុីេយួកុិងជីួវិតិូមុាក់ៗ  និិងកិុង�កុេហិូ្វីនិ�ងំេ�ល។ �ួកអេ�បានិអេរ៉ូៀ�ចំដែផនិការ៉ូដែដល�ងស់ងទិុកជាទុីេយួកុិងជីួវិតិូមុាក់ៗ  និិងកិុង�កុេហិូ្វីនិ�ងំេ�ល។ �ួកអេ�បានិអេរ៉ូៀ�ចំដែផនិការ៉ូដែដល�ងស់ង
�ំ�ិលកុិងរ៉ូយៈអេ�ល១០ឆុ្នាំ ំអេ�យដឹងថ្វាបាដិហារ៉ូយនឹិងអេកើតូអេ�ើងេនិិខ្លានិ។ �ូិដែនិតបានិ�តឹូេដែតូ�ំ�ិលកុិងរ៉ូយៈអេ�ល១០ឆុ្នាំ ំអេ�យដឹងថ្វាបាដិហារ៉ូយនឹិងអេកើតូអេ�ើងេនិិខ្លានិ។ �ូិដែនិតបានិ�តឹូេដែតូ
៧ឆុ្នាំ�ំូិអេណាះ ះ�ំ�ិល�ងំ�ស់ក�៏តូូវិបានិសងរ៉ូចួ អេហ្វីើយស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេរាង�ិេពអាតូអ់េវិនិអេ��ស�ឺជា៧ឆុ្នាំ�ំូិអេណាះ ះ�ំ�ិល�ងំ�ស់ក�៏តូូវិបានិសងរ៉ូចួ អេហ្វីើយស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេរាង�ិេពអាតូអ់េវិនិអេ��ស�ឺជា
�ំរ៉ូ�ដអ៏េលចអេធាា េយួដែដលអេជា�ជួយ័�ងំេិខ្លះជំួនិួញនិិងជំួអេនិឿ។ �ំរ៉ូ�ដអ៏េលចអេធាា េយួដែដលអេជា�ជួយ័�ងំេិខ្លះជំួនិួញនិិងជំួអេនិឿ។ 
  ជួំហានិដំ��ង�ឺជាការ៉ូអេ�តជាា ចិតូតជា�កុេ និិងផ្ទាា ល់ខ្លះាួនិកុិងការ៉ូថី្វាយដងីាយ១០ហ្វី�តូ១ជួំហានិដំ��ង�ឺជាការ៉ូអេ�តជាា ចិតូតជា�កុេ និិងផ្ទាា ល់ខ្លះាួនិកុិងការ៉ូថី្វាយដងីាយ១០ហ្វី�តូ១  
អេ�ើអេ�ះ�ីជា�ួកអេ�កំ�ិងជួួ�ការ៉ូខី្លះះខ្លាតូកតី។ ជំួហានិទីុ�ីរ៉ូ�ឺជាការ៉ូអេរ៉ូៀ�ចំ�កុេ�ធិំ�ឋ និអេ�កដែនិាងអេ�ើអេ�ះ�ីជា�ួកអេ�កំ�ិងជួួ�ការ៉ូខី្លះះខ្លាតូកតី។ ជំួហានិទីុ�ីរ៉ូ�ឺជាការ៉ូអេរ៉ូៀ�ចំ�កុេ�ធិំ�ឋ និអេ�កដែនិាង
អេផេងៗ។ �ួកអេ�អេជួឿនិិងទិុកចិតូតថ្វា ��ះនឹិងអេ�ាើយតូ�អេសចកតី�ធិំ�ឋ និរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ សកេាភា�េយួអេផេងៗ។ �ួកអេ�អេជួឿនិិងទិុកចិតូតថ្វា ��ះនឹិងអេ�ាើយតូ�អេសចកតី�ធិំ�ឋ និរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ សកេាភា�េយួ
អេទុៀតូ�ឺ�តូូវិកាតូ�់បាកដ់ែខ្លះ៥០ភា�រ៉ូយ កិុងរ៉ូយៈអេ�ល៥ឆុ្នាំ។ំ អេទុៀតូ�ឺ�តូូវិកាតូ�់បាកដ់ែខ្លះ៥០ភា�រ៉ូយ កិុងរ៉ូយៈអេ�ល៥ឆុ្នាំ។ំ 
  បាដិហារ៉ូយនឹិងេនិិអេកើតូអេ�ើងបានិអេទុ��សិនិអេ�ើ�ិ�ំលិក រ៉ូេួ�ងំការ៉ូចាតូដ់ែចងេនិិបានិយកបាដិហារ៉ូយនឹិងេនិិអេកើតូអេ�ើងបានិអេទុ��សិនិអេ�ើ�ិ�ំលិក រ៉ូេួ�ងំការ៉ូចាតូដ់ែចងេនិិបានិយក
��ះទិុកជាទុីេយួអេលើ���ក់ារ៉ូ�ងំ�ស់អេនាះ។ �ួកអេ�មានិការ៉ូភាា កអ់េផាើលយូ៉ាងខ្លាា ងំអេ�លដែដលអេឃូើញ��ះទិុកជាទុីេយួអេលើ���ក់ារ៉ូ�ងំ�ស់អេនាះ។ �ួកអេ�មានិការ៉ូភាា កអ់េផាើលយូ៉ាងខ្លាា ងំអេ�លដែដលអេឃូើញ
��ះអេ�ាើយតូ�អេសចកតី�ធិំ�ឋ និរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ មានិ�ុកសា័��ចិតូតមុាកប់ានិឧ�តូាេភស�មា� ់ការ៉ូអេបាះ��ះអេ�ាើយតូ�អេសចកតី�ធិំ�ឋ និរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ មានិ�ុកសា័��ចិតូតមុាកប់ានិឧ�តូាេភស�មា� ់ការ៉ូអេបាះ
�ិេពអេសៀវិអេ�អេេអេរ៉ូៀនិថុ្វាកស់�ាតូហ៍្វីសំ�ល។ អេនិះ�ឺជាចំ�ិចលាេយួដែដលនាអំេ�រ៉ូកការ៉ូដែ�រ៉ូអេចញ�ិេពអេសៀវិអេ�អេេអេរ៉ូៀនិថុ្វាកស់�ាតូហ៍្វីសំ�ល។ អេនិះ�ឺជាចំ�ិចលាេយួដែដលនាអំេ�រ៉ូកការ៉ូដែ�រ៉ូអេចញ
�ីវិ�ិតូតិរ៉ូ�ស់អេរាង�ិេព។ �ីវិ�ិតូតិរ៉ូ�ស់អេរាង�ិេព។ 
  ជាសិរ៉ូលីាដល់��ះជាមាច ស់ ឥ��វិអេនិះអេរាង�ិេពដែដលជួួ�វិ�ិតូតិយូ៉ាងធំៃនិធ់ំៃរ៉ូបានិកាា យជាជាសិរ៉ូលីាដល់��ះជាមាច ស់ ឥ��វិអេនិះអេរាង�ិេពដែដលជួួ�វិ�ិតូតិយូ៉ាងធំៃនិធ់ំៃរ៉ូបានិកាា យជា
អេរាង�ិេពដ�៏ិអេសស�ំផិតូអេ�កិុង�ិភ័�អាតូអ់េវិនិទីុសា �ឺជាអេរាង�ិេពលំ��ទ់ុី១អេ�អាន្ត្រីហ្វីីិក និិងទីុ១៣អេរាង�ិេពដ�៏ិអេសស�ំផិតូអេ�កិុង�ិភ័�អាតូអ់េវិនិទីុសា �ឺជាអេរាង�ិេពលំ��ទ់ុី១អេ�អាន្ត្រីហ្វីីិក និិងទីុ១៣
ថ្ងៃនិ�ិភ័�អេលាក។ អេរាង�ិេពបានិឧ�តូាេភ��ូ�ងីាលមុាកអ់េ�សកលវិទិុាល័យវិអូេលាវិយី� និិងសិសេមុាក់ថ្ងៃនិ�ិភ័�អេលាក។ អេរាង�ិេពបានិឧ�តូាេភ��ូ�ងីាលមុាកអ់េ�សកលវិទិុាល័យវិអូេលាវិយី� និិងសិសេមុាក់
អេទុៀតូឲ្យយអេរ៉ូៀនិអេ�សកលវិទិុាដែ�និ�ឌូីវិថ៍្ងៃនិ��អេទុសអាន្ត្រីហ្វីីិកផងដែដរ៉ូ។ អេទុៀតូឲ្យយអេរ៉ូៀនិអេ�សកលវិទិុាដែ�និ�ឌូីវិថ៍្ងៃនិ��អេទុសអាន្ត្រីហ្វីីិកផងដែដរ៉ូ។ 
  មូាសីិនិ�ងំ�ស់ដែដលរ៉ូងការ៉ូខ្លះ�ចខ្លាតូ�តូូវិបានិជំួនិួសអេ�យមូាសីិនិ�ាីដែដលមានិតូថ្ងៃេាដល់មូាសីិនិ�ងំ�ស់ដែដលរ៉ូងការ៉ូខ្លះ�ចខ្លាតូ�តូូវិបានិជំួនិួសអេ�យមូាសីិនិ�ាីដែដលមានិតូថ្ងៃេាដល់
អេ�២លានិ៥ដែសនិដិលាា រ៉ូអាអេេរ៉ូកិ។ �រ៉ូអិេវិ�ដែដលជាភ័ក�់ជា�ំតូូវិបានិជំួនិួស�ាអេ�តិូង ��រ៉ូ  �តូូវិអេ�២លានិ៥ដែសនិដិលាា រ៉ូអាអេេរ៉ូកិ។ �រ៉ូអិេវិ�ដែដលជាភ័ក�់ជា�ំតូូវិបានិជំួនិួស�ាអេ�តិូង ��រ៉ូ  �តូូវិ
បានិជួួសជិួលឲ្យយ�ាីអេ�ើងវិញិ និិងមានិកដែនិាងស�មា��ិ់�ំលិកសុ្ថាកអ់េ�ផងដែដរ៉ូ។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះការ៉ូបានិជួួសជិួលឲ្យយ�ាីអេ�ើងវិញិ និិងមានិកដែនិាងស�មា��ិ់�ំលិកសុ្ថាកអ់េ�ផងដែដរ៉ូ។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះការ៉ូ
អេ�ើក�បាកដ់ែខ្លះជួ�និ�ិ�ំលិក�ឺ�ា និ�ញ្ហាា អេ�ើយអេ�ើអេ�ះ�ីជាសាិតូកិុងវិ�ិតូតិក�វិដិ១៩កតី។ អេរាង�ិេពមានិអេ�ើក�បាកដ់ែខ្លះជួ�និ�ិ�ំលិក�ឺ�ា និ�ញ្ហាា អេ�ើយអេ�ើអេ�ះ�ីជាសាិតូកិុងវិ�ិតូតិក�វិដិ១៩កតី។ អេរាង�ិេពមានិ
មានិឡានិស�មា�ដ់ឹកជួញូ្ញ� និ និិងមានិមូាសីិនិអេភ័ាើងជារ៉ូ�ស់ផ្ទាា ល់ខ្លះាួនិ។ មានិឡានិស�មា�ដ់ឹកជួញូ្ញ� និ និិងមានិមូាសីិនិអេភ័ាើងជារ៉ូ�ស់ផ្ទាា ល់ខ្លះាួនិ។ 
 ជាការ៉ូ�ិតូ ភា�អេស្ថាា ះ�តូងន់ិឹងការ៉ូថី្វាយដងីាយ អេសចកតី�ធិំ�ឋ និ ការ៉ូអេ�តជាា ចិតូត និិងការ៉ូ ជាការ៉ូ�ិតូ ភា�អេស្ថាា ះ�តូងន់ិឹងការ៉ូថី្វាយដងីាយ អេសចកតី�ធិំ�ឋ និ ការ៉ូអេ�តជាា ចិតូត និិងការ៉ូ
ឧទុាិសថី្វាយ�ងំ�សុងដល់��ះនាេំកនិ�វិការ៉ូដែកដែ��វាសនារ៉ូ�ស់អេរាង�ិេពេយួអេនិះ។ឧទុាិសថី្វាយ�ងំ�សុងដល់��ះនាេំកនិ�វិការ៉ូដែកដែ��វាសនារ៉ូ�ស់អេរាង�ិេពេយួអេនិះ។
 អេរាង�ិេពអាតូអ់េវិនិអេ��សបានិយក��ះទិុកជាទីុេយួ អេរាង�ិេពអាតូអ់េវិនិអេ��សបានិយក��ះទិុកជាទីុេយួ។ អេសចកតីកាា ហានិអេនិះក�៏ណាត លចិតូត។ អេសចកតីកាា ហានិអេនិះក�៏ណាត លចិតូត
អេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ អេសចកតី�សឡាញ់និិងការ៉ូ�លីរ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុង់អេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ អេសចកតី�សឡាញ់និិងការ៉ូ�លីរ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុង់
ទិុកជាទីុ១កិុងជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល�ុកជួំនិួយការ៉ូ��េ�ល�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ទិុកជាទីុ១កិុងជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល�ុកជួំនិួយការ៉ូ��េ�ល�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១  
និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទឹុកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុកជាទុីេយួដែដរ៉ូ។និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទឹុកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុកជាទុីេយួដែដរ៉ូ។
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ចូ� និិងសូ�សានិយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយចូ� និិងសូ�សានិយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
  អេលាកច� និិង�ុក�សីសូ�ស្ថានិបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុី ១អេ�អេ�លដែដល�ួកអេ�អេលាកច� និិង�ុក�សីសូ�ស្ថានិបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុី ១អេ�អេ�លដែដល�ួកអេ�
មានិការ៉ូភ័យ័ខ្លាា ចនិិងេនិិ�បាកដ�ំ�ី�នា�តូរ៉ូ�ស់�ួកអេ�អេ�អេ�ើយ។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិមានិការ៉ូភ័យ័ខ្លាា ចនិិងេនិិ�បាកដ�ំ�ី�នា�តូរ៉ូ�ស់�ួកអេ�អេ�អេ�ើយ។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិ
�ីី�ីីខ្លះាះ�ីអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ខ្លះាះ�ីអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ដែដលនឹិងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១អេ�កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?ដែដលនឹិងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១អេ�កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?
 អេលាកច��ឺជា�ុកចាតូដ់ែចងខ្លាងអាយធីំអេ�ទីុ�កុងសីិលអេវិៀរ៉ូន្ត្រីសពីង រ៉ូដឋមូារ៉ូដីែ�និ។ អេ�កាយ�ី អេលាកច��ឺជា�ុកចាតូដ់ែចងខ្លាងអាយធីំអេ�ទីុ�កុងសីិលអេវិៀរ៉ូន្ត្រីសពីង រ៉ូដឋមូារ៉ូដីែ�និ។ អេ�កាយ�ី
អេធីំើដំអេ�ើ រ៉ូេក�ីអេបាះជំួរ៉ូដំល់ផាះ អេលាកច�បានិអេឃូើញសុ្ថាេអេ��ងមូាសីិនិដែដលហ្វី�រ៉ូអេចញ�ីឡានិមូាកអេធីំើដំអេ�ើ រ៉ូេក�ីអេបាះជំួរ៉ូដំល់ផាះ អេលាកច�បានិអេឃូើញសុ្ថាេអេ��ងមូាសីិនិដែដលហ្វី�រ៉ូអេចញ�ីឡានិមូាក
�ិីសិូយសិូយរ៉ូ�ស់�តូអ់េ��េផា�វិ។ �តូក់ប៏ានិអេ�អេ�រ៉ូកិជាេតិូតភ័កតិឲ្យយជួួយ។ អេ�រ៉ូកិបានិរ៉ូកអេឃូើញ�ិីសិូយសិូយរ៉ូ�ស់�តូអ់េ��េផា�វិ។ �តូក់ប៏ានិអេ�អេ�រ៉ូកិជាេតិូតភ័កតិឲ្យយជួួយ។ អេ�រ៉ូកិបានិរ៉ូកអេឃូើញ
ថ្វា មូាសីិនិឡានិ��ដែហ្វីលជាមានិ�ញ្ហាា អេហ្វីើយ �តូូវិជួួសជិួល�ស់យូ៉ាងតិូចណាស់ក៣៏០០០ដិលាា រ៉ូថ្វា មូាសីិនិឡានិ��ដែហ្វីលជាមានិ�ញ្ហាា អេហ្វីើយ �តូូវិជួួសជិួល�ស់យូ៉ាងតិូចណាស់ក៣៏០០០ដិលាា រ៉ូ
ដែដរ៉ូ។ អេលាកច� និិងសូ�ស្ថានិអេទុើ�ដែតូនឹិងអេរ៉ូៀ�ការ៉ូអេថ្វាា ង�ាី មានិលិយកុិងធំនា�រ៉ូ��ដែហ្វីល ៣០០០ដែដរ៉ូ។ អេលាកច� និិងសូ�ស្ថានិអេទុើ�ដែតូនឹិងអេរ៉ូៀ�ការ៉ូអេថ្វាា ង�ាី មានិលិយកុិងធំនា�រ៉ូ��ដែហ្វីល ៣០០០
ដិលាា រ៉ូ។ �ូិដែនិតអេលាកច�មានិការ៉ូស្ថាា កអ់េសាើរ៉ូកិុងការ៉ូចំណាយលិយអេនាះស�មា�ជួ់ួសជិួលឡានិ �ីអេ�ពាះដិលាា រ៉ូ។ �ូិដែនិតអេលាកច�មានិការ៉ូស្ថាា កអ់េសាើរ៉ូកិុងការ៉ូចំណាយលិយអេនាះស�មា�ជួ់ួសជិួលឡានិ �ីអេ�ពាះ
�ួកអេ�េនិិបានិ�កដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ដែដល�តូូវិថី្វាយ១៥០០ដិលាា រ៉ូ�ស់រ៉ូយៈអេ�ល�ីដែខ្លះអេហ្វីើយ។�ួកអេ�េនិិបានិ�កដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ដែដល�តូូវិថី្វាយ១៥០០ដិលាា រ៉ូ�ស់រ៉ូយៈអេ�ល�ីដែខ្លះអេហ្វីើយ។
  �ុក�សីសូ�ស្ថានិយល់អេឃូើញថ្វាេនិិចាបំាច�់តូូវិ�ិភាកា�ុអេទុ។ «អេយើង�តូូវិដែតូថី្វាយផល�ុក�សីសូ�ស្ថានិយល់អេឃូើញថ្វាេនិិចាបំាច�់តូូវិ�ិភាកា�ុអេទុ។ «អេយើង�តូូវិដែតូថី្វាយផល
ដំ��ង រ៉ូ�ស់អេយើង» នាងនិិយ៉ាយ។ អេលាកច� និិង�ុក�សីសូ�ស្ថានិបានិ�ធិំ�ឋ និ និិងសអេ�េចចិតូតដំ��ង រ៉ូ�ស់អេយើង» នាងនិិយ៉ាយ។ អេលាកច� និិង�ុក�សីសូ�ស្ថានិបានិ�ធិំ�ឋ និ និិងសអេ�េចចិតូត
ថី្វាយដងីាយ១០ហ្វី�តូ១អេ�យេនិិជួួសជិួលឡានិអេ�ើយ។ �នាា ��់ីការ៉ូសអេ�េចចិតូតអេនិះ អេ�រ៉ូកិថី្វាយដងីាយ១០ហ្វី�តូ១អេ�យេនិិជួួសជិួលឡានិអេ�ើយ។ �នាា ��់ីការ៉ូសអេ�េចចិតូតអេនិះ អេ�រ៉ូកិ
បានិ�កទ់ុងេកអេលាកច� អេហ្វីើយបានិដែ�នា�ំតូឲ់្យយ�កទ់ុងនឹិងស្ថាា និីយចាកសំ់្ថាងដែដល�តូ់បានិ�កទ់ុងេកអេលាកច� អេហ្វីើយបានិដែ�នា�ំតូឲ់្យយ�កទ់ុងនឹិងស្ថាា និីយចាកសំ់្ថាងដែដល�តូ់
បានិ�ត�រ៉ូអេ��ងមូាសីិនិេិនិនឹិងអេ�អេបាះជំួរ៉ូ។ំ ស្ថាា និីយបានិ�ញូ្ញ� និជាងអេ�កានិផ់ាះរ៉ូ�ស់អេលាកច� បានិ�ត�រ៉ូអេ��ងមូាសីិនិេិនិនឹិងអេ�អេបាះជំួរ៉ូ។ំ ស្ថាា និីយបានិ�ញូ្ញ� និជាងអេ�កានិផ់ាះរ៉ូ�ស់អេលាកច� 
អេហ្វីើយ�នាា ��់ី�ិនិិតូយអេហ្វីើយកទ៏ុទួុលខិ្លះស�តូូវិអេលើការ៉ូខ្លះ�ចមូាសីិនិឡានិ។ �កុេហិូ្វីនិធានារូា�រ៉ូងូអេហ្វីើយ�នាា ��់ី�ិនិិតូយអេហ្វីើយកទ៏ុទួុលខិ្លះស�តូូវិអេលើការ៉ូខ្លះ�ចមូាសីិនិឡានិ។ �កុេហិូ្វីនិធានារូា�រ៉ូងូ
រ៉ូ�ស់ស្ថាា និីយបានិ�ងថ់្ងៃ�ាដល់�ួកអេ�ចំនិួនិ៣០០០ដិលាា រ៉ូ។ �នាា ��់ីជួួសជិួលរ៉ូចួ ជាងឡានិបានិរ៉ូ�ស់ស្ថាា និីយបានិ�ងថ់្ងៃ�ាដល់�ួកអេ�ចំនិួនិ៣០០០ដិលាា រ៉ូ។ �នាា ��់ីជួួសជិួលរ៉ូចួ ជាងឡានិបានិ
�ិតូលិយ�ី�ួកអេ��តឹូេដែតូ១៥០០ដិលាា រ៉ូ�ូិអេណាះ ះ។ ជាការ៉ូចំដែ�កណាស់�បាក៣់០០០ដិលាា រ៉ូ�ិតូលិយ�ី�ួកអេ��តឹូេដែតូ១៥០០ដិលាា រ៉ូ�ូិអេណាះ ះ។ ជាការ៉ូចំដែ�កណាស់�បាក៣់០០០ដិលាា រ៉ូ
�ី�កុេហិូ្វីនិធានារូា��់ឺ���ល់ាេស�មា�ថ់្ងៃ�ាជួួសជិួលនិិងដងីាយ១០ហ្វី�តូ១។ អេលាកច� និិង�ុក�សី�ី�កុេហិូ្វីនិធានារូា��់ឺ���ល់ាេស�មា�ថ់្ងៃ�ាជួួសជិួលនិិងដងីាយ១០ហ្វី�តូ១។ អេលាកច� និិង�ុក�សី
សូ�ស្ថានិដឹងចាស់ថ្វា ការ៉ូយក��ះទិុកជាទីុេយួនិឹងនាេំកនិ�វិបាដិហារ៉ូយ និិងលទុធផលដែដលេនិិសូ�ស្ថានិដឹងចាស់ថ្វា ការ៉ូយក��ះទិុកជាទីុេយួនិឹងនាេំកនិ�វិបាដិហារ៉ូយ និិងលទុធផលដែដលេនិិ
បានិរ៉ូ�ំឹងទិុក។ បាដិហារ៉ូយ�នាា ��់ឺជាការ៉ូលកឡ់ានិដដែដលអេនាះ។ កិុងសបាត ហ៍្វីអេនាះ អេលាកអេវិបានិរ៉ូ�ំឹងទិុក។ បាដិហារ៉ូយ�នាា ��់ឺជាការ៉ូលកឡ់ានិដដែដលអេនាះ។ កិុងសបាត ហ៍្វីអេនាះ អេលាកអេវិ
និដែដលជា��ធានិដែផុកទុិញបានិេកជួួ�អេលាកច�អេ�សុ្ថាកក់ារ៉ូ��ះវិហិារ៉ូអាតូអ់េវិនិទីុសា និិងបានិនិដែដលជា��ធានិដែផុកទុិញបានិេកជួួ�អេលាកច�អេ�សុ្ថាកក់ារ៉ូ��ះវិហិារ៉ូអាតូអ់េវិនិទីុសា និិងបានិ
ស្ថាកសួរ៉ូថ្វាអេតូើអេលាកច��តូូវិការ៉ូលកឡ់ានិអេនាះដែដរ៉ូឬអេទុ។ស្ថាកសួរ៉ូថ្វាអេតូើអេលាកច��តូូវិការ៉ូលកឡ់ានិអេនាះដែដរ៉ូឬអេទុ។
  «មានិអេ�សកជួនិមុាកអ់េ�អាន្ត្រីហ្វីីិកចងទ់ុិញឡានិមូាក�ីិសិូយសិូយដ�ចរ៉ូ�ស់អេលាកអេនិះ«មានិអេ�សកជួនិមុាកអ់េ�អាន្ត្រីហ្វីីិកចងទ់ុិញឡានិមូាក�ីិសិូយសិូយដ�ចរ៉ូ�ស់អេលាកអេនិះ
ឯង» �តូនិ់ិយ៉ាយ។ «អេតូើអេលាកចងល់កអ់េទុ?» �តូប់ានិឲ្យយថ្ងៃ�ាយូ៉ាងសេរ៉ូេយដល់អេលាកច���េឯង» �តូនិ់ិយ៉ាយ។ «អេតូើអេលាកចងល់កអ់េទុ?» �តូប់ានិឲ្យយថ្ងៃ�ាយូ៉ាងសេរ៉ូេយដល់អេលាកច���េ
�ងំ ជួួយដឹកជួញូ្ញ� និអេ�កានិអ់ាន្ត្រីហ្វីីិកផងដែដរ៉ូ។ អេ�យយល់�ីកតីបារ៉ូេភរ៉ូ�ស់អេលាកច� �តូប់ានិ�ងំ ជួួយដឹកជួញូ្ញ� និអេ�កានិអ់ាន្ត្រីហ្វីីិកផងដែដរ៉ូ។ អេ�យយល់�ីកតីបារ៉ូេភរ៉ូ�ស់អេលាកច� �តូប់ានិ
សនិាថ្វានិឹងផតល់ដំ�ឹង�ីការ៉ូអេ��ើ�បាស់ឡានិរ៉ូ�ស់អេលាកច�ជា�និត�នាា �។់ អេ�លអេនាះសនិាថ្វានិឹងផតល់ដំ�ឹង�ីការ៉ូអេ��ើ�បាស់ឡានិរ៉ូ�ស់អេលាកច�ជា�និត�នាា �។់ អេ�លអេនាះឡានិឡានិ
អេនាះអេទុើ�ដែតូអេ�ើកបានិចមាៃ យ៦៤០០០�ី���ូិអេណាះ ះ។ ១៨ដែខ្លះអេ�កាយេក អេលាកអេវិនិបានិ�បា�់អេនាះអេទុើ�ដែតូអេ�ើកបានិចមាៃ យ៦៤០០០�ី���ូិអេណាះ ះ។ ១៨ដែខ្លះអេ�កាយេក អេលាកអេវិនិបានិ�បា�់
ថ្វា ឡានិអេនាះអេ�ើកបានិចមាៃ យ១៦០០០០�ី��អេហ្វីើយ។ �នួិ�បាឆុំ្នាំអំេ�កាយេក អេលាកអេវិនិ�បា�់ថ្វា ឡានិអេនាះអេ�ើកបានិចមាៃ យ១៦០០០០�ី��អេហ្វីើយ។ �នួិ�បាឆុំ្នាំអំេ�កាយេក អេលាកអេវិនិ�បា�់
ថ្វាឡានិអេនាះអេ�ើកបានិ៤៨០០០០�ី��អេហ្វីើយ។ថ្វាឡានិអេនាះអេ�ើកបានិ៤៨០០០០�ី��អេហ្វីើយ។  
  «�ឺជា��ះ�មាច ស់អេហ្វីើយដែដលបានិដែ�រ៉ូកាឡានិអេនាះស�មា�អ់េ�សកជួនិ» អេលាកច�«�ឺជា��ះ�មាច ស់អេហ្វីើយដែដលបានិដែ�រ៉ូកាឡានិអេនាះស�មា�អ់េ�សកជួនិ» អេលាកច�  
និិយ៉ាយ។ ឥ��វិអេនិះ អេលាកច�ដែដលមានិវិយ័៦១ឆុ្នាំបំានិមានិ��ស្ថាសនិថ៍្វា �ទុ�ិអេស្ថាធំនិប៍ានិនិិយ៉ាយ។ ឥ��វិអេនិះ អេលាកច�ដែដលមានិវិយ័៦១ឆុ្នាំបំានិមានិ��ស្ថាសនិថ៍្វា �ទុ�ិអេស្ថាធំនិប៍ានិ
�អេ�ង�និ�តូន់ិ�វិអេេអេរ៉ូៀនិដសំ៏ខ្លានិ�់ំ�ីអេ�សកកេា និិងស្ថារ៉ូៈសំខ្លានិថ់្ងៃនិការ៉ូថី្វាយដងីាយ១០ហ្វី�តូ១។�អេ�ង�និ�តូន់ិ�វិអេេអេរ៉ូៀនិដសំ៏ខ្លានិ�់ំ�ីអេ�សកកេា និិងស្ថារ៉ូៈសំខ្លានិថ់្ងៃនិការ៉ូថី្វាយដងីាយ១០ហ្វី�តូ១។
  អេលាកច�និិង�ុក�សីសូ�ស្ថានិបានិយក��ះទិុកជាទីុ១។ អេលាកច�និិង�ុក�សីសូ�ស្ថានិបានិយក��ះទិុកជាទីុ១។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតីជួំអេនិឿរ៉ូ�ស់ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតីជួំអេនិឿរ៉ូ�ស់
�ួកអេ�ក�៏ណាត លចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាងអេដើេូ ីអេ�បាស អេលាះ�ួកអេ�ក�៏ណាត លចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាងអេដើេូ ីអេ�បាស អេលាះ  
អេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទុី១កិុងជីួវិតិូអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទុី១កិុងជីួវិតិូ
ផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល�ុក ជំួនិួយការ៉ូ ��េ�ល�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ និិងស�ធផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល�ុក ជំួនិួយការ៉ូ ��េ�ល�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ និិងស�ធ   
អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទុឹកចិតូតឲ្យយយក��ះអេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទុឹកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុកទិុកជាទុី១ដែដរ៉ូ។ជាទុី១ដែដរ៉ូ។



114ស�ាតូហ៍្វីទុី៤៩   ថ្ងៃ�ៃទីុ៤ ដែខ្លះធំុ� ឆុ្នាំ២ំ០២១

នៅ�នៅ�ល��នៅនិៀ និិងនៅសេហាំា និីយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�ល��នៅនិៀ និិងនៅសេហាំា និីយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
  អេលាកជួ�អេនិៀនិិង�ុក�សីអេសតហីានីិបានិអេលាកជួ�អេនិៀនិិង�ុក�សីអេសតហីានីិបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុី ១អេ�ើអេ�ះ�ីជា�ួកអេ�សអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុី ១អេ�ើអេ�ះ�ីជា�ួកអេ�
មានិការ៉ូភ័យ័ខ្លាា ចនិិងេនិិចាស់�ំ�ី�នា�តូកតី។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់មានិការ៉ូភ័យ័ខ្លាា ចនិិងេនិិចាស់�ំ�ី�នា�តូកតី។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់  
�ួក�ួកអេ�ដែដលនិឹងជួួយអេ�ដែដលនិឹងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១អេ�កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?អេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១អេ�កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?
 អេលាកជួ�អេនិៀនិិង�ុក�សីអេសតហីានីិ�ឺជាមាច ស់អេសវូាកេាលកអ់ាហារ៉ូកិេាងូក់ុិង��អេទុស អេលាកជួ�អេនិៀនិិង�ុក�សីអេសតហីានីិ�ឺជាមាច ស់អេសវូាកេាលកអ់ាហារ៉ូកិេាងូក់ុិង��អេទុស
ចាថ្ងៃេកូា។ �ួកអេ�បានិថី្វាយជួីវិតិូរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ដល់��ះ និិងបានិទុទួុល�ិ�យ�ជួេិជួទឹុកជាេយួចាថ្ងៃេកូា។ �ួកអេ�បានិថី្វាយជួីវិតិូរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ដល់��ះ និិងបានិទុទួុល�ិ�យ�ជួេិជួទឹុកជាេយួ
�ុ�នាា ��់ីអេរ៉ូៀ�ការ៉ូបានិេយួដែខ្លះ។ �ួកអេ�មានិការ៉ូ�ិបាកកុិងការ៉ូសអេ�េចយក��ះទិុកជាទុីេយួ�ុ�នាា ��់ីអេរ៉ូៀ�ការ៉ូបានិេយួដែខ្លះ។ �ួកអេ�មានិការ៉ូ�ិបាកកុិងការ៉ូសអេ�េចយក��ះទិុកជាទុីេយួ
អេ�កិុងេិខ្លះជំួនិួញរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ អាហារ៉ូសេិ�ទុនិិង�ស្ថា�ឺលក�់ចជ់ាងអេ� អេហ្វីើយការ៉ូសអេ�េចអេ�កិុងេិខ្លះជំួនិួញរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ អាហារ៉ូសេិ�ទុនិិង�ស្ថា�ឺលក�់ចជ់ាងអេ� អេហ្វីើយការ៉ូសអេ�េច
ចិតូតឈ�ល់កអ់ាហារ៉ូសេិ�ទុនិិង�ស្ថាអាចមានិនិយ័ថ្វាេិខ្លះជំួនិួញរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ដល់ទុី�ញ្ញច �។់ ចិតូតឈ�ល់កអ់ាហារ៉ូសេិ�ទុនិិង�ស្ថាអាចមានិនិយ័ថ្វាេិខ្លះជំួនិួញរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ដល់ទុី�ញ្ញច �។់ 
អេលើស�ីអេនិះអេទុៀតូ �ួកអេ��តូូវិ�ញ្ញិ�ស់កេាភា�លកដ់�រ៉ូ�ងំ�ស់អេ�ថ្ងៃ�ៃស�ាតូហ៍្វី។ ចិះ��សិនិអេលើស�ីអេនិះអេទុៀតូ �ួកអេ��តូូវិ�ញ្ញិ�ស់កេាភា�លកដ់�រ៉ូ�ងំ�ស់អេ�ថ្ងៃ�ៃស�ាតូហ៍្វី។ ចិះ��សិនិ  
អេ�ើ�តិូ�ិជួនិរ៉ូ�ូ� អេហ្វីើយដែ�រ៉ូអេ�ទុិញ�ុកអេផេងវិញិយូ៉ាងដ�ចអេេតចដែដរ៉ូ? អេតូើ�ួកអេ�មានិអេសចកតី-អេ�ើ�តិូ�ិជួនិរ៉ូ�ូ� អេហ្វីើយដែ�រ៉ូអេ�ទុិញ�ុកអេផេងវិញិយូ៉ាងដ�ចអេេតចដែដរ៉ូ? អេតូើ�ួកអេ�មានិអេសចកតី-
កាា ហានិកិុងការ៉ូយក��ះទិុកជាទុីេយួអេ�យេនិិ�ិតូ�ីផល�ះូពាល់ដែដរ៉ូឬអេទុ?កាា ហានិកិុងការ៉ូយក��ះទិុកជាទុីេយួអេ�យេនិិ�ិតូ�ីផល�ះូពាល់ដែដរ៉ូឬអេទុ?
  អេ�ើអេ�ះ�ីជាមានិការ៉ូភ័យ័ខ្លាា ចនិិងេនិិចាស់�ី�នា�តូកតីអេ�ើអេ�ះ�ីជាមានិការ៉ូភ័យ័ខ្លាា ចនិិងេនិិចាស់�ី�នា�តូកតី�ួកអេ�អេ�ដែតូ�ួកអេ�អេ�ដែតូសអេ�េចចិតូតយកសអេ�េចចិតូតយក
��ះទិុកជាទុី ១កិុងេិខ្លះជំួនិួញរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ ដំ��ងអេ�ើយេិខ្លះជំួនិួញរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ជួួ�ការ៉ូលំបាក។��ះទិុកជាទុី ១កិុងេិខ្លះជំួនិួញរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ ដំ��ងអេ�ើយេិខ្លះជំួនិួញរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ជួួ�ការ៉ូលំបាក។
វាសឹងដែតូអេធីំើឲ្យយេិខ្លះជំួនិួញរ៉ូ�ស់�ួកអេ�េនិិអាចអេ�េិខ្លះអេទុៀតូបានិ�ីអេ�ពាះ�តិូ�ិជួនិអេ��តូូវិការ៉ូអាហារ៉ូវាសឹងដែតូអេធីំើឲ្យយេិខ្លះជំួនិួញរ៉ូ�ស់�ួកអេ�េនិិអាចអេ�េិខ្លះអេទុៀតូបានិ�ីអេ�ពាះ�តិូ�ិជួនិអេ��តូូវិការ៉ូអាហារ៉ូ
សេិ�ទុនិិង�ស្ថា។ អេហ្វីើយ��ឹតូតិការ៉ូ�៍ភា�អេ�ចើនិអេកើតូអេ�ើងចំអេ�លលាៃ ចថ្ងៃ�ៃសិ�ក និិងថ្ងៃ�ៃអេ�រ៉ូ។៍ សេិ�ទុនិិង�ស្ថា។ អេហ្វីើយ��ឹតូតិការ៉ូ�៍ភា�អេ�ចើនិអេកើតូអេ�ើងចំអេ�លលាៃ ចថ្ងៃ�ៃសិ�ក និិងថ្ងៃ�ៃអេ�រ៉ូ។៍ 
អេរ៉ូឿងអេរ៉ូឿងអេនាះអេធីំើឲ្យយ�ួកអេ�បាតូ�់ង�់បាកច់ំ�� លយូ៉ាងអេ�ចើនិ។ អេនាះអេធីំើឲ្យយ�ួកអេ�បាតូ�់ង�់បាកច់ំ�� លយូ៉ាងអេ�ចើនិ។ 
 អេ�កាយ�ីស្ថាកលូងអេសចកតីជួំអេនិឿរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ជាអេ�ចើនិដងរ៉ូចួេក �ួកអេ�កប៏ានិសំ្ថាល់ អេ�កាយ�ីស្ថាកលូងអេសចកតីជួំអេនិឿរ៉ូ�ស់�ួកអេ�ជាអេ�ចើនិដងរ៉ូចួេក �ួកអេ�កប៏ានិសំ្ថាល់
ការ៉ូដឹកនារំ៉ូ�ស់��ះ�មាច ស់។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះ �ួកអេ��ងំ�ីរ៉ូមានិការ៉ូស�ាយចិតូតខ្លាា ងំណាស់ អេហ្វីើយការ៉ូដឹកនារំ៉ូ�ស់��ះ�មាច ស់។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះ �ួកអេ��ងំ�ីរ៉ូមានិការ៉ូស�ាយចិតូតខ្លាា ងំណាស់ អេហ្វីើយ
�កុេហិូ្វីនិរ៉ូ�ស់�ួកអេ�កច៏អេ�េើនិល�តូលាស់ដែដរ៉ូ។ �បាកច់ំ�� លរ៉ូ�ស់�ួកអេ�មានិអេសារ៉ូភា�ជាងេិនិ�កុេហិូ្វីនិរ៉ូ�ស់�ួកអេ�កច៏អេ�េើនិល�តូលាស់ដែដរ៉ូ។ �បាកច់ំ�� លរ៉ូ�ស់�ួកអេ�មានិអេសារ៉ូភា�ជាងេិនិ  
អេហ្វីើយ�ួកអេ�កអ៏េចះ�ីរ៉ូអេ�ៀ�សំ្ថាល់��អេភ័ទុ�តិូ�ិជួនិដែដល�ួកអេ��តូូវិការ៉ូដែដរ៉ូ។ អេហ្វីើយ�ួកអេ�កអ៏េចះ�ីរ៉ូអេ�ៀ�សំ្ថាល់��អេភ័ទុ�តិូ�ិជួនិដែដល�ួកអេ��តូូវិការ៉ូដែដរ៉ូ។ 
 �ុក�សីដែ�លាិនិជីួថ្ងៃវិតូូប៍ានិសរ៉ូអេសរ៉ូ�ំ�ីអេរ៉ូឿងអេនិះថ្វា «�ិភ័�អេលាកនិិង��ះវិហិារ៉ូ�ងំឡាយ �ុក�សីដែ�លាិនិជីួថ្ងៃវិតូូប៍ានិសរ៉ូអេសរ៉ូ�ំ�ីអេរ៉ូឿងអេនិះថ្វា «�ិភ័�អេលាកនិិង��ះវិហិារ៉ូ�ងំឡាយ
កំ�ិងដែតូ����ឹតូតរ៉ូលំងចា�រ់៉ូ�ស់��ះ អេហ្វីើយ�ួកអេ�ក�៏តូូវិដែតូបានិទុទួុលនិ�វិការ៉ូ��មានិផងដែដរ៉ូថ្វាកំ�ិងដែតូ����ឹតូតរ៉ូលំងចា�រ់៉ូ�ស់��ះ អេហ្វីើយ�ួកអេ�ក�៏តូូវិដែតូបានិទុទួុលនិ�វិការ៉ូ��មានិផងដែដរ៉ូថ្វា  
‘អេ�ើ�ុកណា�កា�ថី្វាយ�ងំំដល់សតីូអេនាះ និិងរ៉ូ��វា អេហ្វីើយទុទុួលទុីសំ�ល់វាអេ�អេលើថ្វាៃ ស ឬអេ� ‘អេ�ើ�ុកណា�កា�ថី្វាយ�ងំំដល់សតីូអេនាះ និិងរ៉ូ��វា អេហ្វីើយទុទុួលទុីសំ�ល់វាអេ�អេលើថ្វាៃ ស ឬអេ� 
ថ្ងៃដ �ុកអេនាះនឹិង�តូូវិផឹក�ស្ថាផងអេសចកតីអេឃ្លារ៉ូអេ�រ៉ូ�ស់��ះ ជា�ស្ថាឥតូលាយ ដែដលចាកអ់េ�កុិងថ្ងៃដ �ុកអេនាះនឹិង�តូូវិផឹក�ស្ថាផងអេសចកតីអេឃ្លារ៉ូអេ�រ៉ូ�ស់��ះ ជា�ស្ថាឥតូលាយ ដែដលចាកអ់េ�កុិង
ដែ�ងថ្ងៃនិអេសចកតីអេ�កាធំរ៉ូ�ស់�ទុង’់ (វិវិិរ៉ូ�ៈ ១៤៖៩, ១០)។ អេ�យស្ថារ៉ូដែតូ�ណាត ស្ថាដែ��អេនិះ�តូូវិដែ�ងថ្ងៃនិអេសចកតីអេ�កាធំរ៉ូ�ស់�ទុង’់ (វិវិិរ៉ូ�ៈ ១៤៖៩, ១០)។ អេ�យស្ថារ៉ូដែតូ�ណាត ស្ថាដែ��អេនិះ�តូូវិ
ធាា កេ់កអេលើេនិិសេដែដលរ៉ូលំងអេលើថ្ងៃ�ៃស�ាតូហ៍្វីដ�៏រ៉ូសិិទុធរ៉ូ�ស់��ះដែដរ៉ូអេនាះ អេតូើអេយើងេនិិ�ួរ៉ូ�ងាា ញធាា កេ់កអេលើេនិិសេដែដលរ៉ូលំងអេលើថ្ងៃ�ៃស�ាតូហ៍្វីដ�៏រ៉ូសិិទុធរ៉ូ�ស់��ះដែដរ៉ូអេនាះ អេតូើអេយើងេនិិ�ួរ៉ូ�ងាា ញ
ភា�អេស្ថាា ះ�តូងក់ានិដ់ែតូធំំអេធំងអេ�ើង និិងអេ�ះ�លួអេ�ើងអេទុឬ�ី? អេហ្វីតិូ�ីីបានិជាអេយើងរាល់�ុដ�ច�ុភា�អេស្ថាា ះ�តូងក់ានិដ់ែតូធំំអេធំងអេ�ើង និិងអេ�ះ�លួអេ�ើងអេទុឬ�ី? អេហ្វីតិូ�ីីបានិជាអេយើងរាល់�ុដ�ច�ុ
និឹងេនិិសេអេលាកិយអេេូាះ អា�ា និិយេអេេូាះ ចា�ច់ិតូតនិឹងរ៉ូ�ស់អេលាកិយអេេូាះ? អេតូើការ៉ូចា�ច់ិតូតរ៉ូ�ស់និឹងេនិិសេអេលាកិយអេេូាះ អា�ា និិយេអេេូាះ ចា�ច់ិតូតនិឹងរ៉ូ�ស់អេលាកិយអេេូាះ? អេតូើការ៉ូចា�ច់ិតូតរ៉ូ�ស់
អេយើង�ំដែ�កអេយើង�ី��ះអេយសូ�វិដែេនិអេទុ? អេតូើអេសចកតី�ិតូេិតូ�សួចអេ�ក និិងតឹូងដែតូងអេ�កដែដលអេយើង�ំដែ�កអេយើង�ី��ះអេយសូ�វិដែេនិអេទុ? អេតូើអេសចកតី�ិតូេិតូ�សួចអេ�ក និិងតឹូងដែតូងអេ�កដែដល
��លឹង��លឹងរ៉ូ�ស់អេយើងេនិិអាចអេធីំើ�េបានិដែេនិអេទុ? អេតូើអេយើងបានិដែ�រ៉ូេិខ្លះអេចញ�ីេនិិសេទុល័�កថ្ងៃនិរ៉ូ�ស់អេយើងេនិិអាចអេធីំើ�េបានិដែេនិអេទុ? អេតូើអេយើងបានិដែ�រ៉ូេិខ្លះអេចញ�ីេនិិសេទុល័�កថ្ងៃនិ
អេលាកិយអេនិះដ�ចជា�ួកសិសេដែដលទុទុឹងចា�រ់៉ូ�ស់��ះ��ីសាដែដរ៉ូដែេនិអេទុ? អេយើងរាល់�ុចំណាយអេលាកិយអេនិះដ�ចជា�ួកសិសេដែដលទុទុឹងចា�រ់៉ូ�ស់��ះ��ីសាដែដរ៉ូដែេនិអេទុ? អេយើងរាល់�ុចំណាយ
លិយស�មា�អ់េ�ល�ំ�ងអា�ា និិយេ និិង�ំអេ�ញ�ំ�ងផ្ទាា ល់ខ្លះាួនិ ខ្លះ�ៈដែដល��លឹងជាអេ�ចើនិលិយស�មា�អ់េ�ល�ំ�ងអា�ា និិយេ និិង�ំអេ�ញ�ំ�ងផ្ទាា ល់ខ្លះាួនិ ខ្លះ�ៈដែដល��លឹងជាអេ�ចើនិ
កំ�ិងដែតូស្ថាា �អ់េ�អេ�យ�ំិបានិសំ្ថាល់��ះអេយសូ�វិនិិងអេសចកតី�ិតូអេស្ថាះ»(CS, p.51)។កំ�ិងដែតូស្ថាា �អ់េ�អេ�យ�ំិបានិសំ្ថាល់��ះអេយសូ�វិនិិងអេសចកតី�ិតូអេស្ថាះ»(CS, p.51)។
  អេលាកជួ�អេនិៀ និិង�ុក�សីអេសតហីានីិ�តូូវិលូួងឲ្យយយកខ្លះាួនិឯងទិុកជាទុី១ �ូិដែនិត�ួកអេ�អេ�អេលាកជួ�អេនិៀ និិង�ុក�សីអេសតហីានីិ�តូូវិលូួងឲ្យយយកខ្លះាួនិឯងទិុកជាទុី១ �ូិដែនិត�ួកអេ�អេ�
ដែតូអេស្ថាា ះ�តូងក់ុិងការ៉ូយក��ះទិុកជាទុីេយួ។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតីកាា ហានិរ៉ូ�ស់អេលាកក�៏ណាត លដែតូអេស្ថាា ះ�តូងក់ុិងការ៉ូយក��ះទិុកជាទុីេយួ។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតីកាា ហានិរ៉ូ�ស់អេលាកក�៏ណាត ល  
ចិតូតអេយើងដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់��យូ់៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់ ចិតូតអេយើងដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់��យូ់៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់ 
រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទីុ១កិុងជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈរ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទីុ១កិុងជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដលដែដល
�ុក ជំួនិួយការ៉ូ��េ�ល�បាកដ់ងីាយ អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទឹុកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុក�ុក ជំួនិួយការ៉ូ��េ�ល�បាកដ់ងីាយ អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទឹុកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុកជាទីុ១ដែដរ៉ូ។ជាទីុ១ដែដរ៉ូ។
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នៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កហ្វឺា �ណានិ់��យកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កហ្វឺា �ណានិ់��យកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
 អេលាកហ្វីីឺណានិដ់� អេលាកហ្វីីឺណានិដ់�បានិបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុី ១អេ�ើអេ�ះ�ីជា�ួកអេ�សអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុី ១អេ�ើអេ�ះ�ីជា�ួកអេ�មានិការ៉ូភ័យ័មានិការ៉ូភ័យ័
ខ្លាា ចនិិងេនិិចាស់�ំ�ី�នា�តូកតី។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិ�ីីខ្លះាះ�ីអេលាកហ្វីីឺណានិដ់�ដែដលខ្លាា ចនិិងេនិិចាស់�ំ�ី�នា�តូកតី។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើងអាចអេរ៉ូៀនិ�ីីខ្លះាះ�ីអេលាកហ្វីីឺណានិដ់�ដែដល
និឹងនិឹងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១អេ�កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?ជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១អេ�កុិងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?
 អេវិជូួ��ឌិ តូហ្វីីឺណានិដ់��ឺជា��ូអេ�ទុយអេ�ទីុ�កុង�បាសីិអេលៀ ដែដលជារ៉ូដឋធានិីថ្ងៃនិ��អេទុស អេវិជូួ��ឌិ តូហ្វីីឺណានិដ់��ឺជា��ូអេ�ទុយអេ�ទីុ�កុង�បាសីិអេលៀ ដែដលជារ៉ូដឋធានិីថ្ងៃនិ��អេទុស
អេ��សីិល។ អេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់អេយើងចា�អ់េផតើេ�ីអេ�លដែដលអេលាកបានិទុសេនាវិឌីីី��េយួសតី�ំ�ីអេ�សកជួនិអេ��សីិល។ អេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់អេយើងចា�អ់េផតើេ�ីអេ�លដែដលអេលាកបានិទុសេនាវិឌីីី��េយួសតី�ំ�ីអេ�សកជួនិ
អាតូអ់េវិនិទីុសាេយួ��ួស្ថារ៉ូអេ�កិុង��អេទុសេូិងអេហំាលី។ អេលាកក�៏ស្ថា�ដ់ែតូចងអ់េធីំើជាអេ�សកជួនិអាតូអ់េវិនិទីុសាេយួ��ួស្ថារ៉ូអេ�កិុង��អេទុសេូិងអេហំាលី។ អេលាកក�៏ស្ថា�ដ់ែតូចងអ់េធីំើជាអេ�សកជួនិ
និឹងអេ�ដែដរ៉ូ �ូិដែនិតការ៉ូអេ�តជាា ចិតូតរ៉ូ�ស់អេលាកអេ�កុិង��អេទុសអេ��សីិលេនិិអាចឲ្យយ�តូអ់េចញ អេ�និឹងអេ�ដែដរ៉ូ �ូិដែនិតការ៉ូអេ�តជាា ចិតូតរ៉ូ�ស់អេលាកអេ�កុិង��អេទុសអេ��សីិលេនិិអាចឲ្យយ�តូអ់េចញ អេ�
បានិអេទុ។ អេលាកបានិ�ិភាកា�ុជាេយួភ័រ៉ូយិ៉ារ៉ូ�ស់អេលាក អេហ្វីើយនាងបានិយល់��េ�អេងើើនិបានិអេទុ។ អេលាកបានិ�ិភាកា�ុជាេយួភ័រ៉ូយិ៉ារ៉ូ�ស់អេលាក អេហ្វីើយនាងបានិយល់��េ�អេងើើនិ
�បាកដ់ងីាយស�ធ ដល់��ះវិហិារ៉ូអេសអេវិនិអេដយអ៍ាតូអ់េវិនិទីុសាេ�ល�ឋ និរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ អេរ៉ូឿងអេនិះ�បាកដ់ងីាយស�ធ ដល់��ះវិហិារ៉ូអេសអេវិនិអេដយអ៍ាតូអ់េវិនិទីុសាេ�ល�ឋ និរ៉ូ�ស់�ួកអេ�។ អេរ៉ូឿងអេនិះ
�ឺជាការ៉ូ�ិបាកសអេ�េចចិតូតនិឹងអេធីំើបានិណាស់ �ូិដែនិតេនិិយ�រ៉ូ�ូិនាា និ�ួកអេ�ករ៏៉ូកអេឃូើញអេសចកតី �ំ�រ៉ូ�ឺជាការ៉ូ�ិបាកសអេ�េចចិតូតនិឹងអេធីំើបានិណាស់ �ូិដែនិតេនិិយ�រ៉ូ�ូិនាា និ�ួកអេ�ករ៏៉ូកអេឃូើញអេសចកតី �ំ�រ៉ូ
កុិងការ៉ូយក��ះទិុកជាទុីេយួ�េរ៉ូយៈដងីាយស�ធ ។ ៦ដែខ្លះអេ�កាយេក អេលាកហ្វីីឺណានិដ់� និិងកុិងការ៉ូយក��ះទិុកជាទុីេយួ�េរ៉ូយៈដងីាយស�ធ ។ ៦ដែខ្លះអេ�កាយេក អេលាកហ្វីីឺណានិដ់� និិង
��ួស្ថារ៉ូរ៉ូ�ស់អេលាកបានិជំិួ�ុទុសេនា វិឌីីី��១អេទុៀតូដែដលអេផាើេក�ី��អេទុសេូិងអេហំាលី។ អេ�កុិង��ួស្ថារ៉ូរ៉ូ�ស់អេលាកបានិជំិួ�ុទុសេនា វិឌីីី��១អេទុៀតូដែដលអេផាើេក�ី��អេទុសេូិងអេហំាលី។ អេ�កុិង
វិឌីីី�� អេ�សកជួនិបានិដែ�ាង�ំ�រ៉ូ�ិ�ដល់��ួស្ថារ៉ូរ៉ូ�ស់អេលាកដែដលបានិលះ�ងក់ុិងការ៉ូថី្វាយដងីាយវិឌីីី�� អេ�សកជួនិបានិដែ�ាង�ំ�រ៉ូ�ិ�ដល់��ួស្ថារ៉ូរ៉ូ�ស់អេលាកដែដលបានិលះ�ងក់ុិងការ៉ូថី្វាយដងីាយ
ស�ធ ។ អេលាកបានិអេឃូើញ ��ះ វិហិារ៉ូ និិងសាិឌីីអេយ៉ាដែដលបានិកស្ថាងអេចញ�ី�បាកដ់ងីាយស�ធស�ធ ។ អេលាកបានិអេឃូើញ ��ះ វិហិារ៉ូ និិងសាិឌីីអេយ៉ាដែដលបានិកស្ថាងអេចញ�ី�បាកដ់ងីាយស�ធ
រ៉ូ�ស់ �ួកអេ�។ អេលាកហ្វីីឺណានិដ់� និិង��ួស្ថារ៉ូរ៉ូ�ស់អេលាកបានិចាតូទិ់ុកខ្លះាួនិឯងថ្វាជាអេ�សកជួនិរ៉ូ�ស់ �ួកអេ�។ អេលាកហ្វីីឺណានិដ់� និិង��ួស្ថារ៉ូរ៉ូ�ស់អេលាកបានិចាតូទិ់ុកខ្លះាួនិឯងថ្វាជាអេ�សកជួនិ
�េរ៉ូយៈដងីាយស�ធ  អេហ្វីើយបានិអេ�តជាា ចិតូតថ្វានឹិង�និតកិចចការ៉ូអេនិះតូអេ�អេទុៀតូ។�េរ៉ូយៈដងីាយស�ធ  អេហ្វីើយបានិអេ�តជាា ចិតូតថ្វានឹិង�និតកិចចការ៉ូអេនិះតូអេ�អេទុៀតូ។
  �ុក�សីដែ�លាិនិជីួថ្ងៃវិតូូប៍ានិសរ៉ូអេសរ៉ូ�ំ�ីអេរ៉ូឿងអេនិះថ្វា «អេតូើអេ�លអេវិលាដែដលអេយើង�ួរ៉ូដែតូ�ុក�សីដែ�លាិនិជីួថ្ងៃវិតូូប៍ានិសរ៉ូអេសរ៉ូ�ំ�ីអេរ៉ូឿងអេនិះថ្វា «អេតូើអេ�លអេវិលាដែដលអេយើង�ួរ៉ូដែតូ
ចា�អ់េផតើេ�រ៉ូចិាច ��ទុ�យសេូតូតិេយួចំនិួនិរ៉ូ�ស់អេយើងេនិិ�និេ់កដល់អេទុឬ�ី? ស�េ��ះជាមាច ស់ចា�អ់េផតើេ�រ៉ូចិាច ��ទុ�យសេូតូតិេយួចំនិួនិរ៉ូ�ស់អេយើងេនិិ�និេ់កដល់អេទុឬ�ី? ស�េ��ះជាមាច ស់
ជួួយដល់អេលាក�ុកដែដលអាចអេធីំើ�ីីេយួឥ��វិអេនិះអេដើេូវីិនិិិអេយ៉ា�កិុងធំនា�រ៉ូថ្ងៃនិស្ថាា និសួ�ផ៌ងជួួយដល់អេលាក�ុកដែដលអាចអេធីំើ�ីីេយួឥ��វិអេនិះអេដើេូវីិនិិិអេយ៉ា�កិុងធំនា�រ៉ូថ្ងៃនិស្ថាា និសួ�ផ៌ង
ចិះ។ អេយើងេនិិស�េឲ្យយអេលាក�ុកឲ្យយខ្លះចីអេទុ �ូិដែនិតស�េឲ្យយអេលាក�ុកថី្វាយនិ�វិដងីាយសា័���ី ចិតូត វិញិចិះ។ អេយើងេនិិស�េឲ្យយអេលាក�ុកឲ្យយខ្លះចីអេទុ �ូិដែនិតស�េឲ្យយអេលាក�ុកថី្វាយនិ�វិដងីាយសា័���ី ចិតូត វិញិ  
ដែដលជាការ៉ូ�ងិីលថី្វាយនិ�វិ�ទុ�យសេូតូតិដែដល�ទុងប់ានិឲ្យយអេលាក�ុកខ្លះចីអេនាះឯង។ ��សិនិអេ�ើដែដលជាការ៉ូ�ងិីលថី្វាយនិ�វិ�ទុ�យសេូតូតិដែដល�ទុងប់ានិឲ្យយអេលាក�ុកខ្លះចីអេនាះឯង។ ��សិនិអេ�ើ
អេលាក�ុក�សឡាញ់��ះជាមាច ស់យូ៉ាងខ្លាា ងំ និិង�សឡាញ់�ុកជិួតូខ្លាងដ�ចជា�សឡាញ់ដល់ខ្លះាួនិអេលាក�ុក�សឡាញ់��ះជាមាច ស់យូ៉ាងខ្លាា ងំ និិង�សឡាញ់�ុកជិួតូខ្លាងដ�ចជា�សឡាញ់ដល់ខ្លះាួនិ
ឯងដែេនិ អេយើងអេជួឿថ្វា អេលាក�ុកនិឹង�ងាា ញនិ�វិភ័សតិ�ងដច៏ាស់អេ�កុិងការ៉ូថី្វាយដងីាយស�ធឯងដែេនិ អេយើងអេជួឿថ្វា អេលាក�ុកនិឹង�ងាា ញនិ�វិភ័សតិ�ងដច៏ាស់អេ�កុិងការ៉ូថី្វាយដងីាយស�ធ
ស�មា�ឧ់�តូាេភដល់កិចចការ៉ូអេ�សកកេារ៉ូ�ស់អេយើងេនិិខ្លានិ។ មានិ��លឹងជាអេ�ចើនិកំ�ិងរ៉ូងច់ាំស�មា�ឧ់�តូាេភដល់កិចចការ៉ូអេ�សកកេារ៉ូ�ស់អេយើងេនិិខ្លានិ។ មានិ��លឹងជាអេ�ចើនិកំ�ិងរ៉ូងច់ាំ
ឲ្យយបានិសអេន្ត្រីងំាះ។ ស�េអេលាក�ុកបានិអេធីំើជា�ុកសហ្វីការ៉ូជាេយួ��ះអេយសូ�វិ��ីសាកិុងការ៉ូសអេន្ត្រីងំាះឲ្យយបានិសអេន្ត្រីងំាះ។ ស�េអេលាក�ុកបានិអេធីំើជា�ុកសហ្វីការ៉ូជាេយួ��ះអេយសូ�វិ��ីសាកិុងការ៉ូសអេន្ត្រីងំាះ
��លឹង�ងំឡាយដែដល��ះ��ីសា�លី��ះជួនិាអេដើេូ�ីួកអេ�អេនាះផង។ ��ះ�មាច ស់�ទុងន់ិឹង���និ��លឹង�ងំឡាយដែដល��ះ��ីសា�លី��ះជួនិាអេដើេូ�ីួកអេ�អេនាះផង។ ��ះ�មាច ស់�ទុងន់ិឹង���និ
�រ៉ូអេលាក�ុកកិុងផលដែផាថ្ងៃនិជីួវិតិូរ៉ូ�ស់អេលាក�ុកដែដលបានិអេលើកតូអេេើើងសិរ៉ូលីា��ះ�ងំ។ ស�េឲ្យយ�រ៉ូអេលាក�ុកកិុងផលដែផាថ្ងៃនិជីួវិតិូរ៉ូ�ស់អេលាក�ុកដែដលបានិអេលើកតូអេេើើងសិរ៉ូលីា��ះ�ងំ។ ស�េឲ្យយ
��ះវិញិ្ហាញ �ដដែដលដែដលបានិ�ណាត លឲ្យយមានិ��ះ�េពរី៉ូបានិច�លេក����់�ងអេលើដួងចិតូតរ៉ូ�ស់��ះវិញិ្ហាញ �ដដែដលដែដលបានិ�ណាត លឲ្យយមានិ��ះ�េពរី៉ូបានិច�លេក����់�ងអេលើដួងចិតូតរ៉ូ�ស់
អេលាក�ុក ដឹកនាអំេលាក�ុកឲ្យយ�សឡាញ់��ះ�និា�លរ៉ូ�ស់��ះ�ងំ ដែដលជាវិញិ្ហាញ �និិងជួីវិតិូ ផង។អេលាក�ុក ដឹកនាអំេលាក�ុកឲ្យយ�សឡាញ់��ះ�និា�លរ៉ូ�ស់��ះ�ងំ ដែដលជាវិញិ្ហាញ �និិងជួីវិតិូ ផង។  
ស�េឲ្យយ��ះ�និា�លបានិអេ�ើកដែភុ័ករ៉ូ�ស់អេលាក�ុកឲ្យយរ៉ូកអេឃូើញអេេអេរ៉ូៀនិសតី�ំ�ី��ះវិញិ្ហាញ �រ៉ូ�ស់ស�េឲ្យយ��ះ�និា�លបានិអេ�ើកដែភុ័ករ៉ូ�ស់អេលាក�ុកឲ្យយរ៉ូកអេឃូើញអេេអេរ៉ូៀនិសតី�ំ�ី��ះវិញិ្ហាញ �រ៉ូ�ស់
��ះ។ េ�លអេហ្វីតិូដែដលមានិស្ថាសនា�កិនិ (��ីស្ថាា និេនិិល�តូលាស់) យូ៉ាងអេ�ចើនិ�ឺអេ�យស្ថារ៉ូ ដែតូ��ះ។ េ�លអេហ្វីតិូដែដលមានិស្ថាសនា�កិនិ (��ីស្ថាា និេនិិល�តូលាស់) យូ៉ាងអេ�ចើនិ�ឺអេ�យស្ថារ៉ូ ដែតូ  
េនិិសេ�ងំឡាយេនិិ��េ�និិវិតូតអេ�លការ៉ូថ្ងៃនិការ៉ូលះកាតូច់ិតូតខ្លះាួនិឯង និិងការ៉ូលះ�ង�់�អេយ៉ាជួនិ៍េនិិសេ�ងំឡាយេនិិ��េ�និិវិតូតអេ�លការ៉ូថ្ងៃនិការ៉ូលះកាតូច់ិតូតខ្លះាួនិឯង និិងការ៉ូលះ�ង�់�អេយ៉ាជួនិ៍
ផ្ទាា ល់ខ្លះាួនិកុិងជួីវិតិូរ៉ូ�ស់�ួកអេ�អេនាះឯង»។ ដក�សង�់ី Counsels on Stewardship, p.51។ផ្ទាា ល់ខ្លះាួនិកុិងជួីវិតិូរ៉ូ�ស់�ួកអេ�អេនាះឯង»។ ដក�សង�់ី Counsels on Stewardship, p.51។
  អេលាកហ្វីីឺណានិដ់�និិង��ួស្ថារ៉ូរ៉ូ�ស់�តូប់ានិយក��ះទិុកជាទុី១អេលាកហ្វីីឺណានិដ់�និិង��ួស្ថារ៉ូរ៉ូ�ស់�តូប់ានិយក��ះទិុកជាទុី១។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតី។ ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតី
ជួំអេនិឿរ៉ូ�ស់អេលាកក�៏ណាត លចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាង  អេដើេូីជួំអេនិឿរ៉ូ�ស់អេលាកក�៏ណាត លចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាង  អេដើេូី
អេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកអេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុក
ជាទុី១កុិងជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល�ុកជាទុី១កុិងជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល�ុកជួំនិួយការ៉ូ��េ�ល�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ជួំនិួយការ៉ូ��េ�ល�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១  
និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទុឹកចិតូតឲ្យយយក��ះនិិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិបានិអេលើកទុឹកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុកទិុកជាទីុ១ដែដរ៉ូ។ជាទីុ១ដែដរ៉ូ។
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នៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�ក�នកយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�ក�នកយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
  អេតូើអេលាក�ុកនឹិកចា�ំីអេ�លដែដលអេលាក�ុកបានិអេតូើអេលាក�ុកនឹិកចា�ំីអេ�លដែដលអេលាក�ុកបានិសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុី ១ អេ�ើសអេ�េចចិតូតយក��ះទិុកជាទុី ១ អេ�ើ
អេ�ះ�ីជាអេលាក�ុកមានិការ៉ូភ័យ័ខ្លាា ចនិិងេនិិចាស់�ំ�ី�នា�តូកតីដែដរ៉ូឬអេទុ?អេ�ះ�ីជាអេលាក�ុកមានិការ៉ូភ័យ័ខ្លាា ចនិិងេនិិចាស់�ំ�ី�នា�តូកតីដែដរ៉ូឬអេទុ? ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើង ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេតូើអេយើង
អាចអេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់អេលាក�ុក ដែដលនឹិងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១អេ�កុិងអាចអេរ៉ូៀនិ�ីីបានិខ្លះាះ�ីអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់អេលាក�ុក ដែដលនឹិងជួួយអេយើងឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១អេ�កុិង
ជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?ជួីវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេយើង?
  អេតូើអេលាក�ុកអេ�ចា�ំំ�ីអេ�លដែដលអេលាក�ុកចា�អ់េផតើេ�សឡាញ់��ះអេយសូ�វិជាអេលើកអេតូើអេលាក�ុកអេ�ចា�ំំ�ីអេ�លដែដលអេលាក�ុកចា�អ់េផតើេ�សឡាញ់��ះអេយសូ�វិជាអេលើក
ដំ��ងដែដរ៉ូឬអេទុ? អេយើងមុាក់ៗ សិទុធដែតូមានិដំណាកក់ាលដំ��ងដែដលអេយើងមានិ�ំ�រ៉ូអេ�យស្ថារ៉ូដំ��ងដែដរ៉ូឬអេទុ? អេយើងមុាក់ៗ សិទុធដែតូមានិដំណាកក់ាលដំ��ងដែដលអេយើងមានិ�ំ�រ៉ូអេ�យស្ថារ៉ូ
អេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់��ះអេយសូ�វិ។ �ា និ�ីីដែដលសំខ្លានិស់�មា�អ់េលាក�ុកជាងការ៉ូអេដើរ៉ូ �េអេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់��ះអេយសូ�វិ។ �ា និ�ីីដែដលសំខ្លានិស់�មា�អ់េលាក�ុកជាងការ៉ូអេដើរ៉ូ �េ
��ះអេយសូ�វិ និិងការ៉ូទុទួុលសំ្ថាល់�ទុងថ់្វាជាេហាកេ�តូអេលើជួីវិតិូរ៉ូ�ស់អេលាក�ុកអេ�ើយ។��ះអេយសូ�វិ និិងការ៉ូទុទួុលសំ្ថាល់�ទុងថ់្វាជាេហាកេ�តូអេលើជួីវិតិូរ៉ូ�ស់អេលាក�ុកអេ�ើយ។
  អេលាក�ុកបានិអេធីំើការ៉ូលះ�ង�់��យូ់៉ាងអេដើេូរី៉ូកាថ្ងៃ�ៃស�ាតូហ៍្វីឲ្យយ�រ៉ូសិិទុធ។ អេលាក�ុកអេលាក�ុកបានិអេធីំើការ៉ូលះ�ង�់��យូ់៉ាងអេដើេូរី៉ូកាថ្ងៃ�ៃស�ាតូហ៍្វីឲ្យយ�រ៉ូសិិទុធ។ អេលាក�ុក
បានិអេធីំើអេរ៉ូឿងដ�៏តឹូេ�តូូវិ និិងបានិអានិអេសៀវិអេ�ដែដល�តូឹេ�តូូវិ។ អេលាក�ុកបានិអេេើលវិឌីីី��ដែដលបានិអេធីំើអេរ៉ូឿងដ�៏តឹូេ�តូូវិ និិងបានិអានិអេសៀវិអេ�ដែដល�តូឹេ�តូូវិ។ អេលាក�ុកបានិអេេើលវិឌីីី��ដែដល
�តឹូេ�តូូវិ និិងបានិផ្ទាតូអ់េចាលនិ�វិចអេ�េ�ងដែដលខិ្លះស�ំង។ អេលាក�ុកបានិអេជួៀសវាងអេ�ហ្វីទំុ�រ័៉ូ�តឹូេ�តូូវិ និិងបានិផ្ទាតូអ់េចាលនិ�វិចអេ�េ�ងដែដលខិ្លះស�ំង។ អេលាក�ុកបានិអេជួៀសវាងអេ�ហ្វីទំុ�រ័៉ូ
ដែដលេនិិលា អេហ្វីើយអេលាក�ុក�បាថុ្វាចង�់ធំិ�ឋ និនិិង�ិភាកាជាេយួនិឹង��ះរ៉ូ�ស់អេលាក�ុក។ដែដលេនិិលា អេហ្វីើយអេលាក�ុក�បាថុ្វាចង�់ធំិ�ឋ និនិិង�ិភាកាជាេយួនិឹង��ះរ៉ូ�ស់អេលាក�ុក។
 ជា�កិសល សកេាភា��ងំអេនិះេនិិបានិអេកើតូអេ�ើងបានិយ�រ៉ូអេទុស�មា�អ់េលាក�ុក ជា�កិសល សកេាភា��ងំអេនិះេនិិបានិអេកើតូអេ�ើងបានិយ�រ៉ូអេទុស�មា�អ់េលាក�ុក
និិង��ួស្ថារ៉ូរ៉ូ�ស់អេលាក�ុក។ អេសចកតី�សឡាញ់ដំ��ងរ៉ូ�ស់អេលាក�ុកដែ��ជា�សពា��់សអេពានិនិិង��ួស្ថារ៉ូរ៉ូ�ស់អេលាក�ុក។ អេសចកតី�សឡាញ់ដំ��ងរ៉ូ�ស់អេលាក�ុកដែ��ជា�សពា��់សអេពានិ  
អេហ្វីើយសន្ត្រីងំាេរ៉ូវាងអេ�សកំហិ្វីសនិិង��ះ�ិ�កប៏ានិអេលចអេ�ើងរ៉ូហ្វី�តូេកដល់ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះ។អេហ្វីើយសន្ត្រីងំាេរ៉ូវាងអេ�សកំហិ្វីសនិិង��ះ�ិ�កប៏ានិអេលចអេ�ើងរ៉ូហ្វី�តូេកដល់ស�ីថ្ងៃ�ៃអេនិះ។  
អេតូើអេលាក�ុក�តូូវិអេធីំើ�ីីខ្លះាះអេដើេូទីុទួុលបានិនិ�វិអេសចកតី�សឡាញ់ដំ��ងដែដលអេលាក�ុកធាា �ម់ានិអេតូើអេលាក�ុក�តូូវិអេធីំើ�ីីខ្លះាះអេដើេូទីុទួុលបានិនិ�វិអេសចកតី�សឡាញ់ដំ��ងដែដលអេលាក�ុកធាា �ម់ានិ
អេនាះេកវិញិ? មានិអេរ៉ូឿងេយួចំនិួនិដែដលអេលាក�ុកអាចអេធីំើអេដើេូនីាអំេលាក�ុក�តូ��េ់ករ៉ូក ផា�វិអេនាះេកវិញិ? មានិអេរ៉ូឿងេយួចំនិួនិដែដលអេលាក�ុកអាចអេធីំើអេដើេូនីាអំេលាក�ុក�តូ��េ់ករ៉ូក ផា�វិ
�តូឹេ�តូូវិអេ�ើងវិញិកុិងរ៉ូវាង៤០ថ្ងៃ�ៃ ឬកត៏ូិចជាងអេនិះ ដ�ចជា ការ៉ូថី្វាយអេ�លអេវិលា និិង�បាកដ់ងីាយ។�តូឹេ�តូូវិអេ�ើងវិញិកុិងរ៉ូវាង៤០ថ្ងៃ�ៃ ឬកត៏ូិចជាងអេនិះ ដ�ចជា ការ៉ូថី្វាយអេ�លអេវិលា និិង�បាកដ់ងីាយ។  
�ងំអេនិះសិទុធដែតូជារ៉ូ�ស់ដែដលមានិតូថ្ងៃេា�ំផិតូរ៉ូ�ស់អេលាក�ុក អេហ្វីើយអេ���ីថី្វាយរ៉ូ�ស់�ងំអេនិះ�ងំអេនិះសិទុធដែតូជារ៉ូ�ស់ដែដលមានិតូថ្ងៃេា�ំផិតូរ៉ូ�ស់អេលាក�ុក អេហ្វីើយអេ���ីថី្វាយរ៉ូ�ស់�ងំអេនិះ
កុិងនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់��ះ �ា និេអេធំាបាយណាអេទុៀតូដែដលអេធីំើឲ្យយអេលាក�ុកអាចថី្វាយចិតូត�ងំ�សុងកុិងនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់��ះ �ា និេអេធំាបាយណាអេទុៀតូដែដលអេធីំើឲ្យយអេលាក�ុកអាចថី្វាយចិតូត�ងំ�សុង
ដល់��ះអេយសូ�វិបានិអេ�ើយ។ តូអេ�អេនិះ�ឺជារ៉ូអេ�ៀ�ដែដល��ះអេយសូ�វិបានិដែ�ាង�បា�៖់ «កំិ ឲ្យយដល់��ះអេយសូ�វិបានិអេ�ើយ។ តូអេ�អេនិះ�ឺជារ៉ូអេ�ៀ�ដែដល��ះអេយសូ�វិបានិដែ�ាង�បា�៖់ «កំិ ឲ្យយ
��េ�ល �ទុ�យសេូតូតិ ��េ�ល �ទុ�យសេូតូតិ ទិុក សំរា� ់ខ្លះាួនិ អេ� ដែផនិដី ជា កដែនិាង ដែដល មានិ កនាា តូ និិង ដែ�ចះ សីិ �ំផ្ទាា ញ ទិុក សំរា� ់ខ្លះាួនិ អេ� ដែផនិដី ជា កដែនិាង ដែដល មានិ កនាា តូ និិង ដែ�ចះ សីិ �ំផ្ទាា ញ 
អេហ្វីើយ អេចារ៉ូ ទំុលិះ �ានិ ់អេនាះ អេ�ើយ �តូូវិ ��េ�ល �ទុ�យសេូតូតិទិុក សំរា� ់ខ្លះាួនិអេ� ឯ ស្ថាា និសួ� ៌វិញិដែដអេហ្វីើយ អេចារ៉ូ ទំុលិះ �ានិ ់អេនាះ អេ�ើយ �តូូវិ ��េ�ល �ទុ�យសេូតូតិទិុក សំរា� ់ខ្លះាួនិអេ� ឯ ស្ថាា និសួ� ៌វិញិដែដល ល   
ជា កដែនិាង �ា និ កនាា តូ ឬ ដែ�ចះ សីិ �ំផ្ទាា ញ អេ�ើយ ក ៏�ា និ អេចារ៉ូ ទំុលិះ ឬ �ានិ ់ផង �ី អេ�ពាះ សេូតូតិ �ទុ�យជា កដែនិាង �ា និ កនាា តូ ឬ ដែ�ចះ សីិ �ំផ្ទាា ញ អេ�ើយ ក ៏�ា និ អេចារ៉ូ ទំុលិះ ឬ �ានិ ់ផង �ី អេ�ពាះ សេូតូតិ �ទុ�យ
រ៉ូ�ស់  �ុក សាិតូ អេ� កដែនិាង ណា អេនាះ ចិតូត �ុក ក ៏នឹិង អេ� កដែនិាង អេនាះ ដែដរ៉ូ» (មូាថ្វាយ ៦៖១៩-២១)។រ៉ូ�ស់  �ុក សាិតូ អេ� កដែនិាង ណា អេនាះ ចិតូត �ុក ក ៏នឹិង អេ� កដែនិាង អេនាះ ដែដរ៉ូ» (មូាថ្វាយ ៦៖១៩-២១)។  
  កិនិហ្វី�លីវិ�តូបានិលូួង�ួកអេយើងជាអេ�ចើនិឲ្យយអេធីំើ�េចិតូតរ៉ូ�ស់អេយើងជាេិនិ។ អេមាាូ ះអេហ្វីើយកិនិហ្វី�លីវិ�តូបានិលូួង�ួកអេយើងជាអេ�ចើនិឲ្យយអេធីំើ�េចិតូតរ៉ូ�ស់អេយើងជាេិនិ។ អេមាាូ ះអេហ្វីើយ
បានិជាជួួនិកាលអេធីំើឲ្យយអេយើងមានិចិតូតស្ថាា កអ់េសាើរ៉ូ។ អេយើង�ា និអារ៉ូេា�៍ចងថី់្វាយដងីាយ១០ហ្វី�តូ១បានិជាជួួនិកាលអេធីំើឲ្យយអេយើងមានិចិតូតស្ថាា កអ់េសាើរ៉ូ។ អេយើង�ា និអារ៉ូេា�៍ចងថី់្វាយដងីាយ១០ហ្វី�តូ១
និិងស�ធ អេ�ើយលិះ��ដែតូអេយើង�និិវិតូតវាឲ្យយបានិខូ្លា�ខួូ់្លះនិ�ូិអេណាះ ះ �ីអេ�ពាះចិតូតរ៉ូ�ស់អេយើងនឹិងនិិងស�ធ អេ�ើយលិះ��ដែតូអេយើង�និិវិតូតវាឲ្យយបានិខូ្លា�ខួូ់្លះនិ�ូិអេណាះ ះ �ីអេ�ពាះចិតូតរ៉ូ�ស់អេយើងនឹិង
ដកជ់ា�អ់េ�កុិងនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់��ះបានិ��សិនិអេ�ើអេនាះ�ឺជាកដែនិាងដែដលអេយើងវិនិិិអេយ៉ា�អេ�លអេវិលាដកជ់ា�អ់េ�កុិងនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់��ះបានិ��សិនិអេ�ើអេនាះ�ឺជាកដែនិាងដែដលអេយើងវិនិិិអេយ៉ា�អេ�លអេវិលា
និិងលិយកាករ់៉ូ�ស់អេយើង។និិងលិយកាករ់៉ូ�ស់អេយើង។
 «សេូតូតិ �ទុ�យ រ៉ូ�ស់ �ុក សាិតូ អេ� កដែនិាង ណា អេនាះ ចិតូត �ុក ក ៏នឹិង អេ� កដែនិាង អេនាះ ដែដរ៉ូ»។ «សេូតូតិ �ទុ�យ រ៉ូ�ស់ �ុក សាិតូ អេ� កដែនិាង ណា អេនាះ ចិតូត �ុក ក ៏នឹិង អេ� កដែនិាង អេនាះ ដែដរ៉ូ»។
 អេលាក�ុកបានិយក��ះទិុកជាទីុ១។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតីជួំអេនិឿរ៉ូ�ស់អេលាក�ុកក�៏ណាត ល អេលាក�ុកបានិយក��ះទិុកជាទីុ១។ ថ្ងៃ�ៃអេនិះអេសចកតីជួំអេនិឿរ៉ូ�ស់អេលាក�ុកក�៏ណាត ល
ចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះចិតូតអេយើងរាល់�ុដែដរ៉ូ។ ��ះអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយអេយសូ�វិបានិលះ�ង�់ីីៗ���យូ់៉ាងអេដើេូអីេ�បាសអេលាះអេយើង អេហ្វីើយ
អេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទុី១កិុងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់អេសចកតី�សឡាញ់រ៉ូ�ស់�ទុងក់ជ៏ួំរិ៉ូញអេយើងឲ្យយយកនិ�រ៉ូរ៉ូ�ស់�ទុងទិ់ុកជាទុី១កិុងជីួវិតិូផ្ទាា ល់រ៉ូ�ស់
អេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដលអេយើងដែដរ៉ូ។ ខ្លះ�ៈដែដល�ុក ជំួនិួយការ៉ូ ��េ�ល�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិ�ុក ជំួនិួយការ៉ូ ��េ�ល�បាកដ់ងីាយ១០ហ្វី�តូ១ និិងស�ធ  អេយើងក�៏តូូវិ
បានិអេលើកទុឹកចិតូតឲ្យយយកបានិអេលើកទុឹកចិតូតឲ្យយយក��ះទិុកជាទុី១ដែដរ៉ូ។��ះទិុកជាទុី១ដែដរ៉ូ។
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នៅ�នៅ�លដែ�លព្រះ�ះយកនៅ�ក�នកទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លព្រះ�ះយកនៅ�ក�នកទុុកជាទុីមួួយ
  កាល�ីជាង២០០០ឆុ្នាំេិំនិ ��ះជាមាច ស់បានិយកអេលាក�ុកទិុកជាទុីេយួ និិងបានិកាល�ីជាង២០០០ឆុ្នាំេិំនិ ��ះជាមាច ស់បានិយកអេលាក�ុកទិុកជាទុីេយួ និិងបានិ
���និ��ះ�ិ��សៃួនិភាៃ ដែតូេយួអេដើេូឲី្យយអេលាក�ុកអាចរ៉ូស់អេ��ស់កលូជានិិចច។ កំអេ�ើ តូរ៉ូ�ស់���និ��ះ�ិ��សៃួនិភាៃ ដែតូេយួអេដើេូឲី្យយអេលាក�ុកអាចរ៉ូស់អេ��ស់កលូជានិិចច។ កំអេ�ើ តូរ៉ូ�ស់
��ះអេយសូ�វិ�ឺជាការ៉ូរ៉ូឭំកថ្វា �ឺ��ះអេហ្វីើយដែដលបានិយកអេលាក�ុកទិុកជាទុីេយួេិនិអេ�លដែដល��ះអេយសូ�វិ�ឺជាការ៉ូរ៉ូឭំកថ្វា �ឺ��ះអេហ្វីើយដែដលបានិយកអេលាក�ុកទិុកជាទុីេយួេិនិអេ�លដែដល
អេលាក�ុកបានិដឹងថ្វាមានិ�ទុងអ់េ�អេទុៀតូ។អេលាក�ុកបានិដឹងថ្វាមានិ�ទុងអ់េ�អេទុៀតូ។
 អេរ៉ូឿងដំ�ឹងលា�ឺេនិិដែេនិជាអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់អេលាក�ុកដែដល�សឡាញ់��ះអេដើេូឲី្យយ��ះអាច អេរ៉ូឿងដំ�ឹងលា�ឺេនិិដែេនិជាអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់អេលាក�ុកដែដល�សឡាញ់��ះអេដើេូឲី្យយ��ះអាច
យកអេលាក�ុកអេ�កានិក់ដែនិាងដ�៏�អេសើរ៉ូអេនាះអេទុ។ វាកេ៏និិដែេនិជាអេរ៉ូឿងដ�៏ស្ថាច រ៉ូយរ៉ូ�ស់អេយើងរាល់ �ុយកអេលាក�ុកអេ�កានិក់ដែនិាងដ�៏�អេសើរ៉ូអេនាះអេទុ។ វាកេ៏និិដែេនិជាអេរ៉ូឿងដ�៏ស្ថាច រ៉ូយរ៉ូ�ស់អេយើងរាល់ �ុ
ដែដល មានិការ៉ូលំបាកកិុងការ៉ូអេជួឿអេលើ��ះដែដល�សឡាញ់អេយើងយូ៉ាង�ិតូ�បាកដអេនាះដែដរ៉ូ។ អេរ៉ូឿងដែដល មានិការ៉ូលំបាកកិុងការ៉ូអេជួឿអេលើ��ះដែដល�សឡាញ់អេយើងយូ៉ាង�ិតូ�បាកដអេនាះដែដរ៉ូ។ អេរ៉ូឿង
ដំ�ឹងលា�ឺជាអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់��ះដែដល�សឡាញ់អេលាក�ុកេិនិអេ�លដែដលអេលាក�ុកបានិអេកើតូេកអេ�ដំ�ឹងលា�ឺជាអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់��ះដែដល�សឡាញ់អេលាក�ុកេិនិអេ�លដែដលអេលាក�ុកបានិអេកើតូេកអេ�
អេទុៀតូ។ វា�ឺជាអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់��ះដែដលយកអេលាក�ុកទិុកជាទុីេយួ។ វា�ឺជាអេរ៉ូឿង ដ៏អេទុៀតូ។ វា�ឺជាអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់��ះដែដលយកអេលាក�ុកទិុកជាទុីេយួ។ វា�ឺជាអេរ៉ូឿង ដ៏េនិិអាចអេជួឿបានិេនិិអាចអេជួឿបានិ
ថ្វា ��ះថ្ងៃនិច�កវា�បានិលះ�ងន់ិ�រ៉ូឋានិសួ�េ៌ករ៉ូងទិុកខជួំនិួសអេលាក�ុកអេដើេូឲី្យយអេលាក�ុកបានិថ្វា ��ះថ្ងៃនិច�កវា�បានិលះ�ងន់ិ�រ៉ូឋានិសួ�េ៌ករ៉ូងទិុកខជួំនិួសអេលាក�ុកអេដើេូឲី្យយអេលាក�ុកបានិ
ជួីវិតិូ�ស់កលូ។ អេរ៉ូឿងដំ�ឹងលា�ឺជាអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់��ះវិរ៉ូ�ិ�។ «ដូតិូ ��ះ �ទុង់ជួីវិតិូ�ស់កលូ។ អេរ៉ូឿងដំ�ឹងលា�ឺជាអេរ៉ូឿងរ៉ូ�ស់��ះវិរ៉ូ�ិ�។ «ដូតិូ ��ះ �ទុង់�សឡាញ់ េនិិសេ�សឡាញ់ េនិិសេ
អេលាក ដល់ អេេូាះ បានិ ជា �ទុង ់���និ ��ះរាជួ�ិ�� �ទុង ់ដែតូ ១ អេដើេូ ីឲ្យយ �ុក ណា ដែដល អេជួឿ ដល់ ��ះ -អេលាក ដល់ អេេូាះ បានិ ជា �ទុង ់���និ ��ះរាជួ�ិ�� �ទុង ់ដែតូ ១ អេដើេូ ីឲ្យយ �ុក ណា ដែដល អេជួឿ ដល់ ��ះ -
រាជួ�ិ�� អេនាះ េនិិ �តូូវិ វិនិាស អេ�ើយ �ឺ ឲ្យយ មានិ ជីួវិតិូ �ស់ កលូ ជានិិចច វិញិ» (យូ� ហានិ ៣៖១៦)។ រាជួ�ិ�� អេនាះ េនិិ �តូូវិ វិនិាស អេ�ើយ �ឺ ឲ្យយ មានិ ជីួវិតិូ �ស់ កលូ ជានិិចច វិញិ» (យូ� ហានិ ៣៖១៦)។ 
 ��ះអេយសូ�វិបានិ��៌នា�ួកជំួនំិិថ្វាជាក�និ�កេិរំ៉ូ�ស់��ះ�ងំ។ អេ�ើអេ�ះ�ីជា�ួកជំួនំិិរ៉ូ� ��ះអេយសូ�វិបានិ��៌នា�ួកជំួនំិិថ្វាជាក�និ�កេិរំ៉ូ�ស់��ះ�ងំ។ អេ�ើអេ�ះ�ីជា�ួកជំួនំិិរ៉ូ�
ស់អេយើងធាា ��់រាជួយ័កុិងការ៉ូ�ំអេ�ញអេ�សកកេាដែដល��ះ���និដល់អេយើងកតី ក�៏ួកជំួនំិិអេ�ដែតូស់អេយើងធាា ��់រាជួយ័កុិងការ៉ូ�ំអេ�ញអេ�សកកេាដែដល��ះ���និដល់អេយើងកតី ក�៏ួកជំួនំិិអេ�ដែតូ
ជាក�និ�កេិរំ៉ូ�ស់��ះអេយសូ�វិដែដរ៉ូ។ អេហ្វីើយអេយើង�តូូវិបានិ��ស់អេ�ឲ្យយ�សឡាញ់�ួកជំួនំិិដ�ចជាទុ ្ជាក�និ�កេិរំ៉ូ�ស់��ះអេយសូ�វិដែដរ៉ូ។ អេហ្វីើយអេយើង�តូូវិបានិ��ស់អេ�ឲ្យយ�សឡាញ់�ួកជំួនំិិដ�ចជាទុ ្
រ៉ូង�់សឡាញ់ដែដរ៉ូ។ អេយើងអេ�ងដែតូ��ុង��យតុ័ូ�ំ�ីរ៉ូអេ�ៀ�ដែដលអេយើង����ឹតូតចំអេពាះ�ួកជំួនំិិ។ ច�រ៉ូរ៉ូង�់សឡាញ់ដែដរ៉ូ។ អេយើងអេ�ងដែតូ��ុង��យតុ័ូ�ំ�ីរ៉ូអេ�ៀ�ដែដលអេយើង����ឹតូតចំអេពាះ�ួកជំួនំិិ។ ច�រ៉ូ
និឹកចា�ំំ�ីរ៉ូអេ�ៀ�ដែដល��ះអេយសូ�វិ�សឡាញ់យូ៉ាងធំំអេធំងដល់�ួកជំួនំិិជានិិចច។និឹកចា�ំំ�ីរ៉ូអេ�ៀ�ដែដល��ះអេយសូ�វិ�សឡាញ់យូ៉ាងធំំអេធំងដល់�ួកជំួនំិិជានិិចច។
  ��ះអេយសូ�វិនឹិងផំតូផំ់ងធ់ំនិធានិដែដលក�និ�កេិរំ៉ូ�ស់��ះ�ងំជានិិចចអេដើេូយីកអេ��ំអេ�ញ��ះអេយសូ�វិនឹិងផំតូផំ់ងធ់ំនិធានិដែដលក�និ�កេិរំ៉ូ�ស់��ះ�ងំជានិិចចអេដើេូយីកអេ��ំអេ�ញ
អេ�សកកេារ៉ូ�ស់នាង។ អេរ៉ូឿងដែដល�ួរ៉ូឲ្យយចា�អ់ារ៉ូេា�៍អេនាះ�ឺជារ៉ូអេ�ៀ�ដែដល��ះអេយសូ�វិ�ទុងអ់េធីំើអេ�សកកេារ៉ូ�ស់នាង។ អេរ៉ូឿងដែដល�ួរ៉ូឲ្យយចា�អ់ារ៉ូេា�៍អេនាះ�ឺជារ៉ូអេ�ៀ�ដែដល��ះអេយសូ�វិ�ទុងអ់េធីំើ
ការ៉ូអេនិះ។ �ទុងប់ានិផំតូផំ់ង�់ួកជំួនំិិអេ�យការ៉ូ���និ�រ៉ូជាកថ្ងៃ�េ ជាចំ�� ល ជា�បាកដ់ែខ្លះ និិងជាការ៉ូអេនិះ។ �ទុងប់ានិផំតូផំ់ង�់ួកជំួនំិិអេ�យការ៉ូ���និ�រ៉ូជាកថ្ងៃ�េ ជាចំ�� ល ជា�បាកដ់ែខ្លះ និិងជា
ផលដំណាំដល់អេលាក�ុក អេហ្វីើយបានិ�អេញូ្ញើញអេលាក�ុកឲ្យយយក�ទុងទិ់ុកជាទុីេយួអេ�យ�តូូវិ�ងិីលផលដំណាំដល់អេលាក�ុក អេហ្វីើយបានិ�អេញូ្ញើញអេលាក�ុកឲ្យយយក�ទុងទិ់ុកជាទុីេយួអេ�យ�តូូវិ�ងិីល
ថី្វាយេយួចំដែ�កអេ���ះវិហិារ៉ូ។ថី្វាយេយួចំដែ�កអេ���ះវិហិារ៉ូ។
 មានិអេរ៉ូឿង�ីរ៉ូយូ៉ាងដែដលបានិ�ងាា ញយូ៉ាងចាស់៖ ទីុ១) ��សិនិអេ�ើ��ះវិហិារ៉ូ�ំិមានិធំនិ មានិអេរ៉ូឿង�ីរ៉ូយូ៉ាងដែដលបានិ�ងាា ញយូ៉ាងចាស់៖ ទីុ១) ��សិនិអេ�ើ��ះវិហិារ៉ូ�ំិមានិធំនិ
ធានិ����់�និ ់�ឺអេ�យស្ថារ៉ូដែតូ�ុអេយើងខ្លះាះកំ�ិងដែតូរ៉ូកាធំនិធានិរ៉ូ�ស់��ះវិហិារ៉ូទិុកស�មា�ខ់្លះាួនិធានិ����់�និ ់�ឺអេ�យស្ថារ៉ូដែតូ�ុអេយើងខ្លះាះកំ�ិងដែតូរ៉ូកាធំនិធានិរ៉ូ�ស់��ះវិហិារ៉ូទិុកស�មា�ខ់្លះាួនិ
ឯងអេហ្វីើយ។ អេហ្វីើយទុី២) អេរ៉ូឿងអេនិះ�និយល់�ីរ៉ូអេ�ៀ�ដែដល��ះអេយសូ�វិ�និត���និធំនិធានិជាអេ�ចើនិឯងអេហ្វីើយ។ អេហ្វីើយទុី២) អេរ៉ូឿងអេនិះ�និយល់�ីរ៉ូអេ�ៀ�ដែដល��ះអេយសូ�វិ�និត���និធំនិធានិជាអេ�ចើនិ
ដល់�ស់�ុកដែដលអេស្ថាា ះ�តូងក់ុិងការ៉ូថី្វាយដងីាយដល់��ះ�េរ៉ូយៈ��ះវិហិារ៉ូរ៉ូ�ស់��ះ�ងំ។ដល់�ស់�ុកដែដលអេស្ថាា ះ�តូងក់ុិងការ៉ូថី្វាយដងីាយដល់��ះ�េរ៉ូយៈ��ះវិហិារ៉ូរ៉ូ�ស់��ះ�ងំ។
 អេលាក�ុកក�៏តូូវិបានិ�អេញូ្ញើញឲ្យយទុទួុលសំ្ថាល់ថ្វា អេលាក�ុកជ៏ា�កុេជំួនំិិដែដរ៉ូ។ និិយ៉ាយ អេលាក�ុកក�៏តូូវិបានិ�អេញូ្ញើញឲ្យយទុទួុលសំ្ថាល់ថ្វា អេលាក�ុកជ៏ា�កុេជំួនំិិដែដរ៉ូ។ និិយ៉ាយ
�េដែ��េាូងអេទុៀតូ�ឺថ្វា អេយើងរាល់�ុ�ឺជារ៉ូ��កាយរ៉ូ�ស់��ះ��ីសា អេមូាា ះអេហ្វីើយអេ�លណាអេយើង�េដែ��េាូងអេទុៀតូ�ឺថ្វា អេយើងរាល់�ុ�ឺជារ៉ូ��កាយរ៉ូ�ស់��ះ��ីសា អេមូាា ះអេហ្វីើយអេ�លណាអេយើង
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