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        បុពវាកថា បុពវាកថា 

            តាងន្មឲ្យន្យកដាឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធា ថនដបសីកកម្មអាតដ់េនទីសីទាកម្ុជា ដយើងខ្ុ ំសូីមថ្លែង
អំណ�គុណដ�់ម្ករុមជំនំុអាតដ់េនទីសីទាទ្ងំអស់ី ទ្ងំក្ុងនិងដម្រៅម្បដទសី ថដ�រានជួយ�ឧបត្ថម្ភគាមំ្ទឲ្យ 
រានកា�ដរាះពុម្ដសីៀេដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធា ដ�ៀងរា�់ម្តីរាសីកនលែងមកដនះ។ កា�គាមំ្ទដនះដ្វាើឲ្យដសីៀេដៅ 
ដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធា កានថ់តដដើ�តួយ៉ា ងសំីខានដ់ៅក្ុងកា�ជួយ�ម្ទម្ទងជី់េតិខាងម្ព�ឹងេញិ្ញាា ណជាដ�ៀងរា�់ថ្ងៃ 
�បស់ីអស់ីដោកអ្កបងប្ូន�មួជំដនឿម្គបគ្់ា។       
     ន្យកដាឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធាកសូ៏ីមថ្លែងអំណ�គុណដ�់ដោកម្គរូគង្វា � អ្កដាមំ្ករុមជំនំុ ដោក  
ម្គរូ អ្កម្គរូម្គប�់ូបថដ�រានសី្មម័ម្គចិត្ត ដឹកន្សំីម្មបសីម្មរួ� និងបដម្ងៀនថ្ាកដ់មដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធាដៅតាម
តំបននី់មយួៗ ទូទ្ងំម្បដទសី។ 
         ជាមយួគ្ាដនះ ន្យកដាឋា នមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធា សូីមដ�ើកទឹកចិត្តដ�់ម្ករុមជំនំុអាតដ់េនទីសីទាទ្ងំអស់ី 
ឲ្យបថន្ថមកា�ចាបអ់ា�ម្មណ៍ និងជួយ�ដម្ជាមថម្ជងបងប្ូន�មួជំដនឿ�បស់ីដយើង ឲ្យកានថ់តភ្្ក�់ឭកដ�ើង ក្ុង 
កា�អ្ិស្ឋា ន និងសិីកសាម្ពះបនទាូ�ម្ពះជាមយួគ្ា។ 
      ម្បសិីនដបើអស់ីដោកអ្ក បងប្ូន ដោកម្គរូ អ្កម្គរូ រានមតិដយប�់ ឬសំីណួ�ដ្សេងៗ សូីម
សី�ដសី�ដ្្ើមកកានន់្យកដាឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធា តាម�យៈដោកម្គរូគង្វា � ម្បចាតំំបន ់ឬកដ៏្្ើមកកាន់
អាសីយដាឋា នខាងដម្កាមដនះ៖
 ដោកម្គរូគង្វា � ដស្ម សុីេណ្ណ នី (ម្បធានន្យកដាឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធា) 
 ម្បអបសំ់ីបុម្តដ�ខ ៤៨៨ ភ្ដំពញ 
 ឬដ្្ើមកកានអ់ាសីយដាឋា នអុីថម�៖ ssaum@cam.adventist.asia 
 ឬទូ�សីម័ពទាទ្កទ់ងផ្ទា �់ មកកានដ់�ខ ០១១ ៩១៨ ២៥៧/០១0 ៥៧ ៥៣ ៨៧/ 
            ០៩៧ ៦៥ ៥៥ ៨២៥ ដៅដ�ៀងរា�់ដរា៉ា ងដ្វាើកា�។

       ចំដោះបងប្ូនថដ�រានបំណងទ្ញយកដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធាដនះឬឯកស្�ដ្សេងៗសូីមចូ�ដៅ 
កានដ់គហទំពម័�៖ www.camadventist.org
      ដយើងខ្ុ ំសូីមអ្ិស្ឋា ន ឲ្យអស់ីដោកអ្កបងប្ូន�មួជំដនឿទ្ងំអស់ីរានម្បរុងដម្បៀបសីពវាម្គបនឹ់ង
ទទួ�ម្ពះបនទាូ� និងសិីកសាពិចា�ណាខម្ពះគម្�ីជាដ�ៀងរា�់ថ្ងៃ ជាពិដសីសី សូីមអនុេត្តដគា�កា� ៧៧៧ 
គឺសូីមចូ��មួអ្ិស្ឋា នជាមយួម្ករុមជំនំុដសីដេនដដយអាតដ់េនទីសីទាទូទ្ងំពិភពដោក ៧ថ្ងៃក្ុងមយួសីរា្ត ហ៍ 
ដៅដរា៉ា ង ៧ម្ពឹក ឬ៧ោងៃ ច ដដើម្ឲី្យរានចដម្មើន�ូតោស់ី ក្ុងម្ពះគុណថនម្ពះអរាចា ស់ីដយសូ៊ីេម្គីសីទា ថន 
ដយើងរា�់គ្ា។

    សូីមម្ពះជារាចា ស់ីម្បទ្នព�តាម�យៈដសីៀេដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធាដនះ។ អាថម៉ាន។ 

                   ន្យកដាឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធា



        រាតិការាតិកា
  

     ចំណងដជើងដមដ�ៀន    កា�ប�ដិចឆេទ    ទំពម័� ចំណងដជើងដមដ�ៀន    កា�ប�ដិចឆេទ    ទំពម័�
១. ដសីចកីីម្តរូេកា�កា�សីម្រាកដៅក្ុងជីេតិដម៏រាញឹក�បស់ីដយើង  ២៦ មិ្ ុន្-២ កកីដា  ១  
២. ដសីចកីីបដិដសី្កា�សីម្រាក   ៣-៩ កកីដា  ៩
៣. ដហតុអវាីរានជាដយើងបដិដសី្កា�សីម្រាក?  ១០-១៦ កកីដា     ១៧
៤. ដតើកា�សីម្រាកពិតម្រាកដថ្លែប៉ាុន្្ម ន?   ១៧-២៣ កកីដា   ២៥
៥. ចូ�មកឯខ្ុ ំ     ២៤-៣០ កកីដា   ៣៣
៦. កា�សីម្រាក និងម្គរួស្�    ៣១ កកីដា-៦ សីីហា  ៤១
៧. កា�សីម្រាក មតិ្តភ្ព និងកា�ពារា�   ៧-១៣ សីីហា   ៤៩
៨. រានដសី�ភី្ព ដដើម្សីីម្រាក    ១៤-២០ សីីហា     ៥៧
៩. ដសីចកីីអដ�ើ ើញឲ្យសីម្រាក    ២១-២៧ សីីហា                     ៦៥
១០. កា�សីម្រាកដៅថ ង្ៃសីបាតហ៍                ២៨ សីីហា-៣ កញ្ញាា                 ៧៣ 
១១. កា�ចងរ់ានជាដម្ចើនថ្មដទៀត    ៤-១០ កញ្ញាា      ៨១
១២. អ្កន្សំ្� ថដ��តដ់ៅឆ្ងាងៃ យ   ១១-១៧ កញ្ញាា     ៨៩
១៣.កា�សីម្រាក ដៅក្ុងដសីចកីីសីនា�បស់ីម្ពះដយសូ៊ីេ ១៨-២៤ កញ្ញាា   ៩៧
១៤. អំណានសីម្រាបដ់�ើកម្រាកដ់ង្វា យ                        (សីបាតហ៍ទី២៧-៣៩)១០៥-១១៧

កំណតច់ំណាំ៖កំណតច់ំណាំ៖

     ខគម្�ីថដ�រានដម្បើ៖ ភ្គដម្ចើនបំ្ុតដកម្សីងពី់ម្ពះគម្�ីថខ្ម�ប�សុិីទធា។ កថនលែងណាថដ� ដយើងខ្ុ ំ ដក 
ម្សីង ់ ពីម្ពះគម្�ីថខ្ម�បចចាុប្ន្ ដយើងខ្ុ ំរានដាកអ់កសេ�កាតថ់ា គខប ដៅបន្ទា បពី់ដ ្្ម ះខគម្�ីថដ�ដកម្សីង។់ 
ខគម្�ីណាថដ�ដយើងខ្ុ ំដកម្សីងពី់ម្ពះគម្�ីអា�់គីតាប ់ដយើងខ្ុ ំរានដាកអ់កសេ�កាតថ់ា អគត ជាសំីគា�់។

ដរាះពុម្្សាយជាដខម�ភ្ស្ដដាយន្យកដាឋា នដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធាថនដបសីកកម្មអាតដ់េនទីសីទាកម្ុជា 
ដម្កាមកា�ឧបត្ថម្ភពីម្ករុមជំនំុថនសីហដបសីកកម្មរា៉ា សីុីហវាិក និងស្្ថ បម័នអាតដ់េនទីសីទា អាសីុីថប៉ាកអាដគ្យ ៍
ថដ�ដៅកាតថ់ា ដអ ដអសី ដអ ភ ី(ASAP)។ ដគហទំពម័�៖ www.khmeradventist.net/voicelove.us

សីរាសីភ្ពអ្កដ�ៀបចំដសីៀេដៅសីបាតហ៍សី្ូ�សីរាសីភ្ពអ្កដ�ៀបចំដសីៀេដៅសីបាតហ៍សី្ូ�
បកថម្បដដាយ៖ ដោកម្គរូ ថប៉ាន ចិន្្ត  និងដោកម្គរូដពម្ជ សុីដ្ងបកថម្បដដាយ៖ ដោកម្គរូ ថប៉ាន ចិន្្ត  និងដោកម្គរូដពម្ជ សុីដ្ង
ថកសីម្មរួ�ដដាយ៖ ដោកម្គរូ ដពម្ជ សុីដ្ង និងដោកម្គរូ ញាន ចំដ� ើនថកសីម្មរួ�ដដាយ៖ ដោកម្គរូ ដពម្ជ សុីដ្ង និងដោកម្គរូ ញាន ចំដ� ើន
ជំនួយកា�អក្ខរាេ�ិុទធាដដាយ៖ អ្កម្គរូ ប៉ាម ចនធាីជំនួយកា�អក្ខរាេ�ិុទធាដដាយ៖ អ្កម្គរូ ប៉ាម ចនធាី
�ចន្ម្កប និងដ�ដៅដដាយ៖ ដោកថសី គឹមដសីង និង ដោក្ន ថកេស្ង�ចន្ម្កប និងដ�ដៅដដាយ៖ ដោកថសី គឹមដសីង និង ដោក្ន ថកេស្ង
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 ដសីៀេដៅមគ្ដទសីកសិ៍ីកសាម្ពះគម្�ីដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធា សំីរាបម់នុសីសេចាស់ីដនះ ម្តរូេរានដ�ៀបចំ 
ដ�ើង ដដាយកា�យិ�ម័យមគ្ដទសីកសិ៍ីកសាម្ពះគម្�ី សំីរាបម់នុសីសេចាស់ី�បស់ីស្្ថ បម័នម្ពះេហិា�ដសីដេនដដយ៍
អាតដ់េនទីសីទាកំពូ� (ពិភពដោក)។ កា�ដ�ៀបចំដសីៀេដៅមគ្ដទសីកដ៍នះ សី្ថិតដៅដម្កាមកា�ដឹកន្ទូំដៅ 
�បស់ីគណៈករា្ម ្ិកា�ដរាះពុម្្សាយដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធា ថដ�សីរាជិកថនគណៈករា្ម ្ិកា�ដនះ បដម្មើជា
អ្កម្បឹកសាដយប�់ថនកា�ពិនិត្យ ថកសីម្មរួ�។ ដសីៀេដៅមគ្ដទសីកថ៍ដ�រានដរាះពុម្ដនះ ឆលែុះបញ្ញាចា ំង
កា�្្ត�់ដយប�់�បស់ីគណៈករា្ម ្ិកា�ថនកា�វាយតថមលែជាស្ក� និងរានឯកភ្ពពីគណៈករា្ម ្ិកា�
្សេពវា្សាយ ដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធា ដហតុដូដច្ះដសីៀេដៅដនះ មនិឆលែុះបញ្ញាចា ំងពីគំនិត ឬ ទសីសេនៈ�បស់ីអ្កនិពនធា 
ថតរ្ាកឯ់ង (ឬដម្ចើនន្ក)់ ដន្ះដ�ើយ។ 

កម្មេ ិ្ ីដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធាសីដង្ខបតាមេទិ្ុយសំីដ�ងដមម្តីភ្ព កម្មេ ិ្ ីដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធាសីដង្ខបតាមេទិ្ុយសំីដ�ងដមម្តីភ្ព 
 សីម្រាបប់ងប្ូនដៅម្បដទសីកម្ុជា សូីមអដ�ើ ើញស្្ត បក់ម្មេ ិ្ ីដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធាសីដង្ខបតាមេទិ្ុយ

សំីដ�ងដមម្តីភ្ព ដ�ៀងរា�់ថ្ងៃម្ពហសី្តិ៍ ១ថ្ងៃពី�ដ�ើក ម្ពឹកពីដរា៉ា ង ៦៖០០ ដ�់ដរា៉ា ង ៦៖៣០ន្ទ ី 
ោងៃ ចដរា៉ា ង ៨៖០០ ដ�់ដរា៉ា ង ៨៖៣០ន្ទី  តាម��កធាតុអាកាសីខលែី Short Wave (SW) 15 150 KHZ 
កំពស់ី១៩ម។ ដោកអ្កកអ៏ាចស្្ត បក់ម្មេ ិ្ ីដ្សេងៗដទៀត ជាដំណឹង�្ថនដសីចក្តីសីដ្ង្្ះ ជាដ�ៀងរា�់ថ្ងៃ  
ដទៀត្ង តាមដព�ដេោខាងដ�ើ។

 សូីមស្្ត បត់ាមម្បពម័នធាអុិនដ ើ្�ណិត ដៅដ�ើដគហទំពម័�៖    www.awr.org/program/khmsk 
សូីម ចុចដ�ើ�ូប  ឬដ�ើដសីចក្តីអដ�ើ ើញ ដោកអ្កនឹងចូ�ដៅកានក់ម្មេ ិ្ ីេទិ្ុយសំីដ�ងដមម្តី ភ្ពដៅ AWR 
េទិ្ុយអាតដ់េនទីសីទាពិភពដោកទ្ងំម្សីរុង។ សូីមម្ពះម្បទ្នព�! 



យន្តដហាះមយួដម្គឿងកំពុងថតដហាះដហើ�យ៉ា ងម្សីរួ� ម្ស្បថ់តដោកកាពីថតនរានម្បកាសីដំណឹងដ៏
�នធាតម់យួ។ ដោកកាពីថតនរានម្រាបអ់្កដំដណើ �ដៅដ�ើយន្តដហាះថា ពួកដគដហៀបនឹងចូ�ដៅក្ុងព្ុយះដ៏្ ំ
មយួដហើយ។ ដោកកាពីថតនរានដាស់ីដតឿនថា «សូីម�តឹថខសេម្កវា៉ា ត�់បស់ីដោកអ្ក ដយើងកំពុងថតជួបកា�
ដហាះដហើ�ដអ៏ាម្កកខ់ាលែ ងំណាស់ី»។

មនិយូ�ប៉ាុន្្ម ន យន្តដហាះកច៏ាបដ់្្តើម�ោកឃ់្លីលែីងដ�លែ ងបន្ទា បព់ីវាចូ�ដៅក្ុងព្ុយះ។ អីថេ ៉ាអីវា៉ា នរ់ានធាលែ ក់
ពីឃ្លីលែុបខាងដ�ើដរៅអីអង្ុយ�បស់ីអ្កដំដណើ �ថដ�កំពុងថតភម័យញម័�ទដម្ទើក។ រានអ្កដំដណើ �រ្ាករ់ាន ថម្សីក
ភ្លែ តរ់ាត ់ភ្លែ តក់។ អ្កខលែះម្សីថមដចញជា�ូបភ្ពអាម្កក់ៗ ក្ុងចិត្តគំនិត�បស់ីពួកដគថា យន្តដហាះអាចនឹង
រាកស់្លែ ប ដហើយធាលែ កចុ់ះដៅដ�ើដី។ មនុសីសេម្គបគ្់ាសុីទធាថតរានកា�ភម័យខាលែ ច ដ�ើកថ�ងថតដក្មងម្សីីតូច
រ្ាកប់៉ាុដណា្ណ ះ។ ន្ងរានគូ��ូបដដាយស្ងៃ តដ់សីងៃៀមដៅដ�ើតុតូចមយួដៅពីមុខន្ង។ ជួនកា�ន្ងតូចរាន
ម្កដ�កដមើ�ដៅបង្ួចតូចដព�ថដ�រានដ្លែកបដន្ទា �វាសីដ�ើង។ ប៉ាុថន្ត បន្ទា បម់កន្ងរានម្ត�បម់កគូ�
�ូប�បស់ីន្ងបន្តដទៀត។ 

ទីបំ្ុត យន្តដហាះករ៏ានចុះចតយ៉ា ងរានសុីេត្ថិភ្ព។ អ្កដំដណើ �ទ្ងំឡាយករ៏ានទះថដអបអ� ស្ទ�។ 
ពួកដគរានអា�ម្មណ៍អ�គុណថដ�រានសុីេត្ថិភ្ពដៅដ�ើដីដគាកម្តងដទៀត។ ដក្មងម្សីីតូចរាន�ងច់ាឲំ្យអ្ក-
ដំដណើ �ចាកដចញពីយន្តដហាះ្ុត។ អ្កដំដណើ �រ្ាករ់ានសួី�ន្ងអំពីមូ�ដហតុថដ�ន្ងមនិខាលែ ចដព� ថដ�
រានព្ុយះដន្ះ។ ដតើន្ង�កសាភ្ពសីងៃបស់្ងៃ តរ់ានដដាយ�ដបៀបណា?

«ខ្ុ ំមនិខាលែ ចដទ» ដក្មងតូចដឆលែើយដៅកានប់ុ�សីដន្ះ។ គាតរ់ានកា�ភ្្កដ់្្ើ�យ៉ា ងខាលែ ងំ។ ដក្មងម្សីីរាន
ពន្យ�់ថា «រា៉ា �បស់ីខ្ុ ំគឺជាអ្កដបើកប�យន្តដហាះដនះ។ ខ្ុ ំដឹងថាគាតន់ឹងន្ខំ្ុ ំដៅ្ទាះេញិដដាយសុីេត្ថិភ្ព»។

ដយើងរា�់គ្ាគឺដម្បៀបដូចជាអ្កដំដណើ �ដៅដ�ើយន្តដហាះដនះថដ�។ ជាញឹកញាបណ់ាស់ី ដយើងរានអា�ម្មណ៍
ថាភម័យខាលែ ចដដាយស្�ថតដយើងមនិស្្�់ ឬមនិទុកចិត្តអ្កដបើកប� ថដ�ជាម្ពះេ�បិតាថនស្្ថ នសួីគ។៌ 
ដហតុដន្ះដហើយរានជាដយើងរា�់គ្ាមនិរានដសីចក្តីសីម្រាក។ ជីេតិដៅដ�ើថ្នដីដនះដ្វាើឲ្យមនុសីសេភ្គដម្ចើន
ដៅដ�ើថ្នដីមរាញឹក២៤ដរា៉ា ង ៧ថ្ងៃក្ុងមយួសីរា្ត ហ៍ដដាយគា្ម នរានឈបស់ីម្រាកដស្ះ។ ដ�ឿងដន្ះអាច  

យេសចូកីីសម្រា�ក
សម្រា�ប់់

មនុ�សសដែ�ល
ម�ញឹកឹ

នុិង
យេនុឿ�ហ�់



បណា្ត �ឲ្យរានកា�ភម័យខាលែ ចពិតៗដកើតដ�ើងក្ុងជីេតិ�បស់ីដយើងនិងដ្វាើឲ្យដយើងរានកា�ហតដ់នឿយនិង
អស់ីករាលែ ងំខាលែ ងំណាស់ី។ ដយើងរា�់គ្ាម្បយុទធាម្បឆ្ងាងំនឹងដសីចក្តីភម័យខាលែ ចដម្ចើនដងណាស់ី។ ដយើងរា�ម្ភ
អំពីអវាីថដ�នឹងដកើតដ�ើងដៅម្គាអន្គត។ ដយើងឆងៃ�់ថាដតើដយើងនឹងដ្វាើកា�ទ្នត់ាមដព�កំណតថ់ដ�ឬដទ។ 
ដយើងរា�ម្ភខាលែ ចគា្ម ន�ុយសីម្រាបប់ងថ់្លែចំណាយដ្សេងៗ។ ដយើងរា�ម្ភខាលែ ចជីេតិអាោហ៍ពិោហ៍�បស់ីដយើង
ជួបនឹងកា�ថបករាកក់្ុងព្ុយះ ឬម្គា�ំរាក។ ដយើងឆងៃ�់ថា ដតើម្ពះអាចនឹងបន្តម្សីឡាញ់ដយើងដទៀតដទដព�
ថដ�ដយើងដរាះបងដ់ចា�ម្ទងម់្តងដហើយម្តងដទៀតដន្ះ។ 
       ម្តីរាសីដនះ ដយើងនឹងម្កដ�កដមើ�កា�ភម័យខាលែ ចទ្ងំដនះខលែះៗ។ ដយើងនឹងដ�ៀនអំពីកា�សីម្រាកដពិ៏ត
ដៅក្ុងម្ពះដយសូ៊ីេ។ ម្ពះដយសូ៊ីេរានសីនាម្បទ្នដសីចក្តីសីម្រាកដ�់អស់ីអ្កដជឿតាមម្ពះអង្ថា «ឯ
ដចា� វា មក ម្បដយជន ៍ថត នឹង �ួច សំីឡាប ់ដហើយ បំផ្លែ ញ ប៉ាុដណា្ណ ះ ថត ឯ ខ្ុ ំ េញិ ខុ្ំ រាន មក ដដើម្ ីឲ្យ វា រា�់ គ្ា 
រាន ជីេតិ ដហើយ ឲ្យ រាន ជីេតិ ដន្ះ ដពញ ប�បិូ� ្ ង» (យ៉ាូហាន ១០៖១០)។ 
       ដសីចក្តីសីម្រាក្សា�ភ្ើ បដ់យើងរា�់គ្ាដៅនឹងដសីចក្តីពិត និងដសីចក្តីបដម្ងៀន�បស់ីម្ពះគម្�ីយ៉ា ង
ដម្ចើន៖ ដសីចក្តីសីម្រាកជួយដយើងរា�់គ្ាឲ្យយ�់កានថ់តចាស់ីដ�ើងថា ម្ពះជារាចា ស់ីរានបដងកើតដយើង 
និងសីដ្ង្្ះដយើងរា�់គ្ា។ ម្បធានបទសី្តីអំពីដសីចក្តីសីម្រាកកប៏ង្ា ញដយើងអំពីដសីចក្តីដមតា្ត �បស់ីម្ពះ
និងកា�អតដ់ទ្សី�បស់ីម្ពះអង្ថដ�។ ដសីចក្តីសីម្រាកកប៏ង្ា ញម្រាបដ់យើងអំពីថ្ងៃសីបាតហ៍ថដ�។ ដសីចក្តី
បដម្ងៀនថនម្ពះគម្�ីសី្តីអំពីដសីចក្តីសីម្រាកជួយ
ដយើងឲ្យយ�់កានថ់តចាស់ីអំពីអវាីថដ�ដកើតដ�ើង
ពិតម្រាកដដៅដព�ដយើងស្លែ ប។់ កា�សិីកសា�បស់ី 
ដយើងអំពីម្បធានបទថនដសីចក្តីសីម្រាកដនះកជ៏ួយ
ដយើងឲ្យដ�ៀនថ្មដទៀតអំពីកា�យងមកេញិដ�ើក
ទីពី� និងដមដ�ៀនជាដម្ចើនដទៀត្ងថដ�!
       ម្ពះដយសូ៊ីេម្ទងរ់ានអដ�ើ ើញអ្កដដើ�តាមម្ទង់
ឲ្យមកទទួ�ដសីចក្តីសីម្រាកពីម្ពះអង្ (រា៉ា ថាយ ១១៖២៨)។ ដសីចក្តីអដ�ើ ើញ�បស់ីម្ពះអង្គឺមនិថមន
សីម្រាបថ់តពួកអ្កដជឿដៅជំន្នម់្ពះអង្ប៉ាុដណា្ណ ះដទ វាកស៏ីម្រាបម់នុសីសេម្គបជ់ំន្នប់ន្ទា បព់ីដន្ះ�មួទ្ងំ
ជំន្នស់ីពវាថ្ងៃ�បស់ីដយើង្ងថដ�។ ម្ពះដយសូ៊ីេម្ទងរ់ានអដ�ើ ើញដយើងឲ្យទទួ�កាដូដព៏ិដសីសីថនដសីចក្តី
សីម្រាកដនះពីម្ពះអង្ន្ដព�ឥ�ូេដនះថតម្តង។ ម្ពះដយសូ៊ីេម្បទ្នដ�់ដយើងរា�់គ្ានូេដសីចក្តីអដ�ើ ើញ
ឲ្យថសីវាង�កដសីចក្តីសីម្រាកដៅក្ុងម្ទងស់ីម្រាបដ់ហតុ្�ដសំ៏ីខានម់យួ។ ម្ទងរ់ានទតដមើ�ដៅម្គាអន្គត 
និងទតដឃ្លីើញមនុសីសេទ្ងំអស់ីថដ�ម្តរូេកា�ដសីចក្តីសីម្រាកពីជីេតិដម៏រាញឹក�បស់ីពួកដគ។ ខណៈថដ�
ដោកអ្កសិីកសាដមដ�ៀនម្បចាមំ្តីរាសីដនះ សូីមនឹកចាថំា ដោកអ្កម្តរូេមកឯម្ពះដយសូ៊ីេ និងសីម្រាក ក្ុង
ម្ពះអង្។ សូីមនឹកចាំ្ ងថដ�ថា ដយើងរានម្ពះេ�បិតាសួីគថ៌ដ�ម្សីឡាញ់ដយើងរា�់គ្ា។ ម្ពះេ�បិតា�បស់ី
ដយើងម្ទងម់្គបម់្គងដ�ើអវាីៗទ្ងំអស់ី។ ម្ទងដ់ម្តៀមជាដម្សីចដហើយដដើម្នី្ដំយើងម្ត�បដ់ៅ្ទាះេញិដដាយ
សុីេត្ថិភ្ព។ 

ដោកចឺ� ៉ា�ដ ៍និងអ្កម្សីីចាន់្ � ឃ្លីលែិងដប� (Gerald and Chantal Klingbeil) រានអំណ�ក្ុងកា�
ដ្វាើកា�ជាម្ករុមជាមយួគ្ា។ ពួកគាតរ់ានម្បសូីតដៅទវាីបដ្សេងគ្ា។ អ្កម្សីីចាន់្ �មកពីអា្ហវាិកខាង ត្ូង 
ចំថណកដោកចឺ� ៉ា�ដម៍កពីម្បដទសីអា�ឺម៉ាង។់ អ្កម្សីីចាន់្ �ដ្វាើកា�ឲ្យស្្ថ បម័នសំីដណ�អ្កម្សីី ថអ�លែិន
ជីថេ ៉ាត។៍ ដោកចឺ� ៉ា�ដគ៍ឺជាបណា្ណ ្ិកា�ទសីសេន្េដ្តីAdventist Review Ministries។ ដោកកប៏ដម្ងៀន
មុខេជិាើ គម្�ីសីញ្ញាា ចាស់ី និងកា�សិីកសាអំពីមជិមិបូោ៌បុរាណដៅសីក�េទិា�ម័យថអនម្�រូេ ៍្ ងថដ�។

 

 ម្ពះដយសូ៊ីេរានសីនាម្បទ្នដសីចក្តីសីម្រាកដ�់អស់ី
អ្កដជឿតាមម្ពះអង្ថា «ឯដចា� វា មក ម្បដយជន ៍ថត នឹង
�ួច សំីឡាប ់ដហើយ បំផ្លែ ញ ប៉ាុដណា្ណ ះ ថត ឯ ខ្ុ ំ េញិ ខ្ុ ំ រាន
មក ដដើម្ ីឲ្យ វា រា�់ គ្ា រាន ជីេតិ ដហើយ ឲ្យ រាន ជេីតិ ដន្ះ 
ដពញ ប�បិូ� ្ ង» (យ៉ាូហាន ១០៖១០)។ 



មតិស្្ថ បន្សីម្រាបក់ា�សិីកសា មតិស្្ថ បន្សីម្រាបក់ា�សិីកសា 
ដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធាដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធា

ដសីៀេដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធា គឺជាមគ្ដទសីកស៍ីម្រាបសិ់ីកសាម្ពះគម្�ី  ទូទ្ងំស្ក�ដោក �បស់ីម្ករុម
ជំនំុដសីដេនដដយអាតដ់េនទីសីទា។  ដសីៀេដៅដនះរានកា�ដ�ៀប ដ�ៀងនិងដម្ជើសីដ� ើសីដដាយម្បរុងម្បយម័ត្ជាទី
បំ្ុតដៅដ�ើអត្ថនម័យ និងខលែឹមស្�ថដ�ទ្កទ់ងដៅនឹងម្ពះគម្�ីប�សុិីទធា។ ដសីៀេដៅតូចដនះអាច ជា ជំនួយ 
ដ�់អ្កអាន ឲ្យ យ�់   ចាស់ីពីម្ពះគម្�ី ដហើយទ្មទ្�ឲ្យអ្កអានដមើ�ម្ពះគម្�ី ដដាយហ្មតច់ត ់និងខាើ ប ់
ខើួន្ង។ ដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធា ដម្បៀបដូចជាអាហា�ម្បចាថំ្ងៃ សីម្រាបក់ា�ចដម្មើន�ូតោស់ី ខាង ម្ព�ឹង 
េញិ្ញាា ណ�បស់ីដោកអ្ក។

មតិខលែះៗដដើម្ឲី្យដោកអ្កទទួ�្�ជាអតិប�រា ពីដសីៀេដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធាដនះ៖មតិខលែះៗដដើម្ឲី្យដោកអ្កទទួ�្�ជាអតិប�រា ពីដសីៀេដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធាដនះ៖

១- ថ��ក�កដព�សីម្រាបអ់ានដសីៀេដៅដនះដ�ៀងរា�់ថ្ងៃកំុបីអាកខ់ាន ដូចដយើងពិស្រាយ 
 មនិថដ�ខានដូដច្ាះថដ�។ សូីមអ្ិស្ឋា នរា�់ដព�ចាបដ់្្តើមនិងដព�ប�ចាបក់ា�សិីកសា។
២-  ដបើសិីនជាអាច ដៅ�ដសីៀ�ថ្ងៃប�សុិីទធាគួ�អានដមដ�ៀនដពញមយួសីរា្ត ហ៍ថតម្តង �ចួសឹីមអាន  

 តាមថ្ងៃនីមយួៗដដាយដ្វាើកា�េភិ្គ្ង។
៣- ដព�ណាអានសូីមនឹកដៅដ�់ (១) ចំណងដជើងដសីៀេដៅទ្ងំមូ� (២) ចំណងដជើងជំពូក  

 និង (៣)  ចំណងដជើងម្បចាថំ្ងៃ �ចួសូីមកតម់្តាចដមលែើយដៅនឹងសំីណួ�ម្បសិីនដបើរាន។  
 ដៅដព�អានចប ់សូីមពាយមដឆលែើយដៅនឹងសំីណួ�ដៅថ្ងៃសុីម្ក។

៤-  សូីមអានខចងចាដំៅមុនដព�សិីកសាដមដ�ៀនជាដ�ៀងរា�់ថ្ងៃ។ ដ្វាើថបបដនះដោកអ្កនឹងអាច 
 ចាគំម្�ីមយួខក្ុងមយួសីរា្ត ហ៍។

៥-  ដៅថ្ងៃប�សុិីទធា (ថ្ងៃដៅ�)៍ គឺជាដព�ថដ�ដយើងពិភ្កសា ចូ��មួថចកចាយ  ពីចំដណះដឹង ថដ�  
 ដយើងរានសីនសេមំ្រាមំយួថ្ងៃមកដហើយ។ សូីមកតច់ំណាំថាដៅថ្ងៃប�សុិីទធាគឺជាដព�ពិភ្កសា  
 (ភ្គដម្ចើនរាន�យៈ ដព� ៤៥-៦០ន្ទី) ដូដច្ះ ដព�ដេោដនះមនិថមនជាដព�ថដ�អ្ក 
 ដឹកន្ថ្ំាកដ់មដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធា  បដម្ងៀនថតឯងដ�ើយ ដហើយដព�ដន្ះកម៏និថមនជាដព�

 
 អ្ិបាយថដ� ្ទាុយដៅេញិ គឺជាដព�ថដ� សីរាជិកចូ��មួទ្ងំអស់ី អាចបដ�ចាញដយប�់  
 និងថចកចាយកា�យ�់ដឹង តាម�យៈកា�សិីកសាដៅក្ុងសីរា្ត ហ៍ដន្ះ។ ដបើដ្វាើដូដច្ះដន្ះដយើង  
 នឹងរានអំណ� ម្ពមទ្ងំរានម្ពះព�ថនកា�យ�់ដឹងអំពីម្ពះបនទាូ�ម្ទង។់ ដៅដព�ថដ� ដព�  
 ដេោដចះ ថតកនលែងហួសីដៅ ដោកអ្កនឹងរានដ�ៀនម្ពះគម្�ីចបទ់្ងំមូ�ដដាយមនិដឹងខលែួន។

សូីមម្ពះជារាចា ស់ីម្បទ្នម្ពះព�ដប៏�បិូ�ដ�់បងប្ូនទ្ងំអស់ីគ្ា!

 គណៈកម្មកា�ដ�ៀបចំដសីៀេដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធាជាភ្ស្ថខ្ម�គណៈកម្មកា�ដ�ៀបចំដសីៀេដៅដមដ�ៀនថ្ងៃប�សុិីទធាជាភ្ស្ថខ្ម�



ម្រា្ីស្ទា នុកិចូ្ច នុិងការប់រចិ្្ច ្ម្រាទី�្យសម្ប�ីិថ្វា �ម្រា�ះ
គ រ្ីស្ទា នកិច្្ច ឺជារប�ៀ�រស់បៅរ�ស់មនុស្សដែលទទួលប�ឿគ្រះបេសូ៊វគ្រីសទាថាជា

គ្រះអម្្ច ស់សុខចិត្តបែើរតាមគ្រះអង្គនិងប្វើជាភ្នា ក់ងាររ�ស់គ្រះអង្គ
កនាុងការចាត់ដចងកិច្ចការនិងគទ្្យសម្បត្តិរ�ស់គ្រះអង្គបៅបលើដែនែរីបនរះ។

ដោកដម្សីៀន ដម្សីៀ និងអ្កន្ងយួនមយួគា ជាប្តី-
ម្បពនធានឹងគ្ាថដ�រានកូនបីន្ក។់ ម្បពនធាដជឿដ�ើ 
ម្ពះដយសូ៊ីេមុន។ ដម្កាយពីម្ពះរានជួយ�សីដ្ង្្ះ
កូនម្សីីពីដម្គាះថ្ាកច់រាច� ប្តីករ៏ានដជឿម្ពះដយសូ៊ីេ 
ថដ�។ ទ្ងំពី�ន្កក់ម៏្សីរុះម្សីរួ�គ្ាក្ុងកា��កសាថ្ងៃ 
ប�សុិីទធានិងថាវា យដង្វា យ១០ហូត១ដ�់ម្ពះ។ 
ដោកដម្សីៀនដម្សីៀដជឿថា ម្ពះជារាចា ស់ីម្ទងម់្ជាប
ពីអវាីៗទ្ងំអស់ីថដ�ម្ទងនឹ់ងម្បទ្នដ�់ដោក។ 
ដដាយស្�ភ្ពដស្្ម ះម្តង�់បស់ីពួកគាត ់ម្ពះរាន 
ម្បទ្នព�ដ�់ម្គរួស្��បស់ីពួកគាតយ់៉ា ងដម្ចើន។

ដោកឈូកប៊និ ម្ករុមជំនំុដៅដខត្តតាថកេ៖ «ខំុ្សូីម

ដ�ើកទកឹចតិ្តដ�់ម្ករុមជំនំុទ្ងំអស់ីឲ្យដស្្ម ះម្តង់

ចំដោះម្ពះតាម�យៈម្រាកដ់ង្វា យ។ កំុ�ងច់ាទំ្�់

ថតរានអា�ម្មណ៍ចងថ់ាវា យដទើបថាវា យដន្ះដ�ើយ។ 

ដដាយស្�ខ្ុ ំរានយកឈះ្ដ�ើដសីចក្ត�ី្ងួ ម្ពះ

រានម្បទ្នម្ពះព�ម្ត�បម់កខ្ុ ំេញិ។ ចូ�ទពីងឹដ�ើ  

ម្ពះ ម្ទងន់ងឹជួយ�ដោកអ្កឲ្យឈះ្ដ�ើដសីចក្ត-ី

�្ងួរាន។ ខ្ុ ំសូីមអ�គុណដ�់ម្ពះអង្ថដ�

ម្ទងរ់ានម្បទ្នព�ដ�់�ូបខ្ុ ំ»។

ដោកម្ពំ សុីេណ្ណ

ដោកម្ពំ សុីេណ្ណ  េ ម័យ៣០ឆ្្ងា ំម្ករុមជំនំុ ដៅ រាជ -
ធានីភ្ដំពញ ដជឿថា អវាីៗទ្ងំអស់ីសុីទធាថតជា �បស់ី 
្ងម្ពះ ឯមនុសីសេេញិដម្បៀបដូចជាចំហាយទឹក
ថដ�រានថតមយួថភលែត�ចួរាតដ់ៅេញិ។ ដោក
ដស្្ម ះម្តងច់ំដោះម្ពះជារាចា ស់ីតាម�យៈកា��កសា
ថ្ងៃប�សុិីទធា និងកា�ថាវា យដង្វា យ១០ហូត១ និង 
ដង្វា យសីទ្ធា ។ ជា�ទធា្� ម្ពះជារាចា ស់ីរាន
និងកំពុងម្បទ្នព�ដ�់ដោក និងម្ករុម ម្គរួស្� 
ជា ប�បិូ�។

ម្ករុមម្គរួស្�ដោកដម្សីៀនដម្សីៀ ដៅភ្ដំពញ

ដោកឈូកប៊និ
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ចូូរសម្រា�កកុ�ងម្រា�ះយេ�សូវូ

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២៦ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២៦ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមីិរីិសុព្រះ�បស់ៅមិសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបតិិ ២៖១-៣, សៅ�សៅរិ� ៤៥៖១-៥, អំ�ណានព្រះ�ះគមីិរីិសុព្រះ�បស់ៅមិសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបតិិ ២៖១-៣, សៅ�សៅរិ� ៤៥៖១-៥, 
សៅចាំទិ្ធ�កុថាសៅចាំទិ្ធ�កុថា ៣១៖១៦, �ា កុុសុ ៦៖៣០-៣២, សៅល្ងាកុុបបតិិ ៤៖១-១២។ ៣១៖១៦, �ា កុុសុ ៦៖៣០-៣២, សៅល្ងាកុុបបតិិ ៤៖១-១២។

�ចងចាំ�៖ «ព្រះ�លឹឹងទូ្ធលឹបងំ�រិឭកុសៅអំើ កុក៏ុសៅនេងចិតិត សៅ��នឹកុដល់ឹទ្ធីល្ងានថ្ងៃនព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាា  ចិតិត និងសាច ់�ចងចាំ�៖ «ព្រះ�លឹឹងទូ្ធលឹបងំ�រិឭកុសៅអំើ កុក៏ុសៅនេងចិតិត សៅ��នឹកុដល់ឹទ្ធីល្ងានថ្ងៃនព្រះ�ះសៅ�ហូ៍វ៉ាា  ចិតិត និងសាច ់
ឈាមិទូ្ធលឹបងំ� ខែព្រះសុកុអាល័ឹ�ដល់ឹព្រះ�ះដ�៏នព្រះ�ះជនមរិស់ុសៅ�» (ទ្ធ�នុកុតិសៅមិើើង ៨៤៖២)។ឈាមិទូ្ធលឹបងំ� ខែព្រះសុកុអាល័ឹ�ដល់ឹព្រះ�ះដ�៏នព្រះ�ះជនមរិស់ុសៅ�» (ទ្ធ�នុកុតិសៅមិើើង ៨៤៖២)។

 �ា រិសីៅមិើលឹសៅ�ឯនាឡិិកា �ួ�រិនឹងជញំ្ជាំ�ង។ សៅ�ខែតិ�ីរិសៅ�ា ងសៅទ្ធៀតិបាុសៅណាះ ះថ្ងៃ�ាសុបាតិហ៍៍ចាំបស់ៅ�ាើមិ 
សៅហ៍ើ�។ សៅ�លឹសៅនាះ�ា រិសីៅមិើលឹសៅ�អាគារិតូិចសៅ��សៅព្រះកុៀមិព្រះកុ�។ តុិកុើតារា�ពាសុសៅ�ញបនទបទ់្ធទ្ធ�លឹសៅ�ៀៀវ។ 
�ទះប្ដា��នសុ�រាមិរិប្ដាា តិរ់ិប្ដាា � សារាា កូុនសៅ�រិបស់ុ�ា រិ ីនិង�ូសុសៅ�សៅលឹើខែព្រះគជាមិ��នឹងជ�ងឺព្រះគុនសៅ�ត ។ 
�ា រិបី្ដាន�ល់ឹព្រះ�មិជ��សាា គមិនស៍ៅ�ៀៀវឯព្រះ�ះវហិារិសៅ�ថ្ងៃ�ាខែសុែកុ។ ដូសៅចំះ�ា រិ ីនិងព្រះគួសារិរិបស់ុនាងនឹងព្រះតូិវ 
ចាំកុសៅចញ�ី�ទះមុិនសៅ�ា ង ៣០នាទ្ធីសៅ�សៅ�លឹព្រះ�ឹកុ �ៀុ �សុងឹមឹិថា «�ៀុ �អាចរិកុសៅ�ើញសៅ�លឹសៅសុាៀមិសាា តិ�់េះសៅ� 
ថ្ងៃ�ាខែសុែកុ» �ា រិពី្រះប្ដាថំាសៅ���េ�នឯង។ សៅ�ខែ�ំកុ�ា ងសៅទ្ធៀតិថ្ងៃនទី្ធព្រះកុុង �ូសុឈរិតិព្រះមិងជ់�រិសៅ�ហាងលឹកុ ់
សៅព្រះគឿងសៅទ្ធសុ។ ចរាចរិណ៍៍សៅ�សៅលឹើ�េូវសៅ�កានហ់ាងមិ�ញឹកុជាខ្លាំេ �ង។ ជ�រិព្រះតួិតិ�ិនិតិួសៅចញ�ីហាងខែវង 
ណាស់ុ។ សៅហ៍តុិអំាីប្ដានជាមិនុសុស�ំកុ់ៗ ព្រះតូិវការិទិ្ធញអំីវ៉ាា នរ់ិបស់ុ��កុសៅគសៅ�សៅ�លឹសៅនះ? �ូសុឆ្ងាល់ឹ។ «�ៀុ �ព្រះតូិវ 
ការិសុព្រះ�កុ�េះ» គាតិរ់ិអំូូសៅ�កុំុងចិតិត។ «�ៀុ �មិនិអាចសៅ�ខែតិបនតរិវល់ឹខែបបសៅនះសៅទ្ធ។ ព្រះប្ដាកុដជា�នសៅព្រះចើន 
សៅទ្ធៀតិសៅ�ជីវតិិសៅនះ!» ជីវតិិសៅ�ើងរិវល់ឹខ្លាំេ �ងណាស់ុ។ ជីវតិិសៅនាះសៅពារិសៅ�ញសៅ��សៅ�ា ងព្រះបញាប់ៗ  សៅ�ា ងសៅ�ាើ 
ការិងារិ សៅ�ា ងសៅ�ជ�បព្រះគូសៅ�ទ្ធួ ការិសុនទនាតាមិខែសុើប កុមិមវ�ិីសៅ�សងៗ ទ្ធិញអំីវ៉ាា ន ់សៅ�សាល្ងាសៅរិៀន និងការិងារិ 
ជាសៅព្រះចើនសៅទ្ធៀតិ។ កុិចចការិទាំ�ងសៅនះសៅ�ាើឲ្យួសៅ�ើង�នអំ�ណ៍រិ សៅ�ាើឲ្យួជីវតិិអាព្រះកុកុប់��ុតិ។ សៅ�សៅ�លឹជាមិ��គំា 
សៅនះ សៅ�ើងព្រះតូិវព្រះបុងព្រះប�តំ័ិកុុ�ឱ្យួរិវល់ឹរិហូ៍តិមិនិប្ដានសុព្រះ�កុសៅនាះសៅឡិើ� ឬចងចាំ�នូវអំាីខែដលឹ�ិតិជាសុ�ខ្លាំន់
សៅ�កុំុងជីវតិិ ដូសៅចំះសៅតិើសៅ�ើងអាចរិកុសៅ�ើញការិសុព្រះ�កុសៅ�កុំុងជីវតិិរិវល់ឹមិ�ញឹកុយ៉ាា ងដូចសៅមិាច?

សៅមិសៅរិៀនទី្ធ ១     ២៦ មិ�ុិនា-២ កុកុើ� 



2ថ្ងៃ�ាអាទិ្ធតិួ   ២៧ មិ�ុិនា

អំស់ុកុ�េ �ង និងសៅហ៍វហ៍តិ ់អំស់ុកុ�េ �ង និងសៅហ៍វហ៍តិ ់
 
  សៅហ៍តុិដូចសៅមិាចប្ដានជាព្រះ�ះបសៅងើើតិថ្ងៃ�ាសុព្រះ�កុ មិុនសៅ�លឹមិនុសុសសៅ�សៅលឹើខែ�នដីសៅនះសៅនឿ�ហ៍តិស់ៅមិេាះ?សៅហ៍តុិដូចសៅមិាចប្ដានជាព្រះ�ះបសៅងើើតិថ្ងៃ�ាសុព្រះ�កុ មិុនសៅ�លឹមិនុសុសសៅ�សៅលឹើខែ�នដីសៅនះសៅនឿ�ហ៍តិស់ៅមិេាះ?  
សុព្រះ�ប់សុព្រះ�បច់សៅមិេើ� សូុមិអានសៅល្ងាកុុបបតិិ ២៖១-៣។ចសៅមិេើ� សូុមិអានសៅល្ងាកុុបបតិិ ២៖១-៣។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះប្ដានបសៅងើើតិថ្ងៃ�ា�ិសៅសុសុមិ��ឲ្យួមិនុសុសនឹកុចាំ��ីការិសុព្រះ�កុគឺថ្ងៃ�ាសុបាតិហ៍៍។ ថ្ងៃ�ាសៅនះជាសៅ�លឹ 
ខែដលឹព្រះតិូវឈបស់ុព្រះ�កុសៅហ៍ើ��នអំ�ណ៍រិនិងជីវតិិ។ ថ្ងៃ�ាសុបាតិហ៍៍កុជ៏ាសៅ�លឹខែដលឹសៅ�ើងព្រះតិូវអំបអំរិសាទ្ធរិ 
នូវអំ�សៅណា�ថ្ងៃន សៅ�ម  �ួល់ឹអាកាសុ សុតិា �មិមជាតិិ ទ្ធឹកុ និងមិនុសុសសៅ�សងៗ។ ជា�ិសៅសុសុប��ុតិថ្ងៃ�ាសុបាតិហ៍៍ 
គឺជាសៅ�លឹខែដលឹសៅ�ើងព្រះតិូវនឹកុចាំ��ីព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះអំងំគឺជាអំំកុខែដលឹប្ដានបសៅងើើតិអំាីៗទាំ�ងឡា�ខែដលឹលឹែ។ បាុខែនត
បនាទ បម់ិកុសៅល្ងាកុអំ�័មិនិងនាងសៅអំវ៉ាា ប្ដានសៅ�ាើប្ដាប ព្រះ�ះប្ដានព្រះប្ដាបស់ៅល្ងាកុអំ�័មិនិងនាងសៅអំវ៉ាា ថា ��កុសៅគព្រះតិូវខែតិ 
ចាំកុសៅចញ�ីសុ�នចារិសៅអំខែដន សៅតិើសៅសុចកុតីអំសៅ�ំើញខែដលឹព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនឲ្យួសៅនាះសុព្រះ�កុចបស់ៅ�សៅ�លឹសៅនាះ
ឬអីំ? សៅទ្ធព្រះ�ះចងប់ញំ្ជាំកុព់្រះប្ដាបម់ិនុសុសទាំ�ងអំស់ុឲ្យួដឹងថាថ្ងៃ�ាសុបាតិហ៍៍សៅ�ខែតិបនតសៅរិៀងរិហូ៍តិ។ ដូសៅចំះព្រះ�ះ
ប្ដានបសៅងើើតិថ្ងៃ�ាសុបាតិហ៍៍ គឺជាខែ�ំកុមិ��ថ្ងៃនសៅ�លឹសៅវល្ងាចាំបត់ា�ង�ីជីវតិិសៅ�សៅលឹើខែ�នដីសៅនះចាំបស់ៅ�ាើមិសៅឡិើង។ 
សៅ�ខែតិ�នការិអំសៅ�ំើញ�ីព្រះ�ះឲ្យួសៅ�ើងសុព្រះ�កុសៅ�សៅរិៀងរាល់ឹថ្ងៃ�ាទី្ធ៧។ វទិ្ធាសាស្រ្តសុតប្ដាន�ាល់ឹឱ្យួសៅ�ើងជាសៅព្រះចើន 
សៅដើមិបជី��ឲ្យួសៅ�ើងសុនស�សៅ�លឹសៅវល្ងា សៅដើមិបឱី្យួសៅ�ើងគិតិថាសៅ�ើងគ�រិ�នការិសៅនឿ�ហ៍តិតិ់ិចជាងមិនុសុសខែដលឹ 
រិស់ុសៅ�កាលឹ�ី ២០០ឆំ្នាំ�មិុនខែមិនសៅទ្ធ? បាុខែនតសុ�ាថ្ងៃ�ាសៅនះ មិនុសុសសៅ�ើងជាសៅព្រះចើន�នអារិមិមណ៍៍ថា សៅ�ើងមិនិ
�នសៅ�លឹព្រះគបព់្រះគានស់ៅដើមិបសីុព្រះ�កុសៅទ្ធ។
 សៅ�លឹសៅ�ើងមិនិសៅ�ាើការិ សៅ�ើងព្រះបញាបស់ៅ�សៅនះសៅ�សៅនាះសៅដើមិបសីៅ�ាើការិជាសៅព្រះចើន បាុខែនតសៅទាំះបីជាសៅ�ើង 
ប្ដានលុឹ�សៅព្រះចើនយ៉ាា ងណាកុស៏ៅ�� សៅ�ើងសៅ�ខែតិ�នអារិមិមណ៍៍ថា សៅ�ើងហាកុដូ់ចជាសៅ��ីសៅព្រះកា�កិុចចការិ
សៅនាះដខែដលឹ។ ខែតិងខែតិ�នកិុចចការិជាសៅព្រះចើនសៅទ្ធៀតិខែដលឹព្រះតិូវសៅ�ាើ! ការិសិុកុាបងាា ញថាសៅ�ើងកុស៏ុព្រះ�នតមិនិ 
ព្រះគបព់្រះគានខ់ែដរិ។ គ�រិឲ្យួសៅសាកុសាា �ណាស់ុមិនុសុសជាសៅព្រះចើនប្ដាន�ិសាកាសៅហ៍ាសៅដើមិបកុីុ�ឲ្យួងងុ� ខែមិនសៅហ៍ើ� 
សៅ�ើង�នទូ្ធរិស័ុ�ទថ្ងៃដសៅលឹឿនៗ កុុ��ួូទ្ធរ័ិសៅលឹឿនៗ និងអំុីន�ឺខែណ៍តិសៅលឹឿនៗ សុ�ាថ្ងៃ�ាសៅនះ។ បាុខែនតសៅទាំះជាយ៉ាា ងសៅនះ 
កុតី កុស៏ៅ�ើងសៅ�ខែតិ�នអារិមិមណ៍៍ថា សៅ�ើងសៅ�ខែតិមិនិ�នសៅ�លឹព្រះគបព់្រះគានស់ុព្រះ�បស់ៅ�ាើអំាីព្រះគបយ់៉ាា ង។
 សូុមិអានគមិីរីិ�ា កុុសុ ៦៖៣១, ទ្ធ�នុកុតិសៅមិើើង ៤៖៨, និកុាមិន� ២៣៖១២, សៅចាំទ្ធិ�កុថា ៥៖១៤, 
និង�ា ថា� ១១៖២៨, សៅតិើ�ទាំ�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនសៅ�ើងអំ��ីអំាីសៅ� ទាំកុទ់្ធងនឹងមិូលឹសៅហ៍តុិខែដលឹសៅ�ើងព្រះតិូវការិ 
សុព្រះ�កុ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះខែដលឹប្ដានបសៅងើើតិសៅ�ើង ព្រះទ្ធងព់្រះជាបថាសៅ�ើងព្រះតិូវការិការិសុព្រះ�កុ។ ព្រះ�ះអំងំប្ដានបសៅងើើតិសៅ�លឹ
�បន់ិងថ្ងៃ�ាសុបាតិហ៍៍សៅដើមិបឲី្យួសៅ�ើង�នឱ្យកាសុសុព្រះ�កុ�ីកុិចចការិទាំ�ងឡា�រិបស់ុសៅ�ើង និងសុព្រះ�នត។ 
សៅតិើអំំកុប្ដានដឹងសៅទ្ធថា ការិទ្ធទ្ធ�លឹព្រះ�ះសៅ�សូូុវជាព្រះ�ះអំ�ច ស់ុថ្ងៃនជីវតិិរិបស់ុអំំកុ រាបប់�ចូ លឹទាំ�ងការិបសៅងើើតិ 
សៅ�លឹសៅវល្ងាសុព្រះ�កុរិបស់ុអំំកុ�ងខែដរិ? សូុមិគិតិអំ��ីសៅរិឿងសៅនះ ថ្ងៃ�ាសុបាតិហ៍៍មិនិខែមិនព្រះគានខ់ែតិជាគ�និតិ និងជា 
សៅយ៉ាបល់ឹលឹែបាុសៅណាះ ះសៅទ្ធ។ ថ្ងៃ�ាសុបាតិហ៍៍កុជ៏ាប�ញតិតមិ���ងខែដ។ សៅតិើជីវតិិរិបស់ុអំំកុរិវល់ឹយ៉ាា ងណា? សៅតិើ
អំំកុអាចសៅ�ាើអំាីសៅដើមិបឲី្យួ�នអំ�ណ៍រិថ្ងៃនការិសុព្រះ�កុខែដលឹព្រះ�ះចងឲ់្យួសៅ�ើង�នកានខ់ែតិលឹែព្រះបសៅសុើរិសៅឡិើង?
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សៅ�សៅ�លឹ�ុងសៅ�ើងទ្ធសៅទ្ធ  សៅ�សៅ�លឹ�ុងសៅ�ើងទ្ធសៅទ្ធ  
 
 មិនុសុសជាសៅព្រះចើនសុ�ាថ្ងៃ�ាសៅនះមិនិប្ដានសុព្រះ�នតព្រះគបព់្រះគានស់ៅទ្ធ ��កុសៅគ�នអារិមិមណ៍៍អំស់ុកុ�េ �ង និង 
សៅហ៍វហ៍តិ ់កានខ់ែតិអាព្រះកុកុជ់ាងសៅនះសៅ�សៅទ្ធៀតិ មិនុសុសជាសៅព្រះចើន�នអារិមិមណ៍៍ថា សៅបះដូងរិបស់ុសៅគហាកុប់ីដូច
ជា�ុងហំាសុទ្ធសៅទ្ធបាុសៅណាះ ះ បាុខែនត សៅទាំះជាយ៉ាា ងសៅនះកុស៏ៅ�� កុស៏ៅ�ើងទាំ�ងអំស់ុគំាសៅ�ខែតិបនតសៅ�ាើការិដខែដលឹ 
សៅតិើនឹង�នអំាីសៅកុើតិសៅឡិើង សៅ�សៅ�លឹសៅ�ើង�នអារិមិមណ៍៍អំស់ុកុ�េ �ងសៅ�កុំុងសៅ�លឹដ�៏ិប្ដាកុសៅនះ? សៅ�ើងខែតិងខែតិ�ន 
អារិមិមណ៍៍អំស់ុសុងឹមឹិនិងប្ដាតិប់ង។់ សៅល្ងាកុប្ដារិុកុព្រះតិូវខែតិ�នអារិមិមណ៍៍ខែបបសៅនាះ�ងខែដរិ។ សៅល្ងាកុប្ដារិុកុជាអំំកុ
ជ�ន��ការិរិបស់ុសៅល្ងាកុសៅ�សៅរិ� សៅល្ងាកុប្ដារិុកុប្ដានសុរិសៅសុរិថា សៅល្ងាកុសៅ�សៅរិ�ទ្ធទ្ធ�លឹប្ដានសារិអំ��ីព្រះ�ះ? ព្រះប្ដាកុដ 
ណាស់ុ សៅល្ងាកុប្ដារិុកុ�នអារិមិមណ៍៍សៅព្រះកុៀមិព្រះកុ� និងអំស់ុកុ�េ �ងសៅ�កុំុងអំ�ឡុិងសៅ�លឹឆំ្នាំ�ចុងសៅព្រះកា�រិបស់ុគាតិម់ិុន 
នឹងប្ដាបូឡូីិនប�ផ្លាេ ញទ្ធីព្រះកុុងសៅ�រិូសាឡិិមិ។ 
 សូុមិអានសៅ�សៅរិ� ៤៥៖១-៥។ សៅតិើ�ទាំ�ងសៅនះព្រះប្ដាបស់ៅ�ើងអំ��ីអំាី សុាីអំ��ីអារិមិមណ៍៍រិបស់ុសៅល្ងាកុប្ដារិុកុ? សូុមិអានសៅ�សៅរិ� ៤៥៖១-៥។ សៅតិើ�ទាំ�ងសៅនះព្រះប្ដាបស់ៅ�ើងអំ��ីអំាី សុាីអំ��ីអារិមិមណ៍៍រិបស់ុសៅល្ងាកុប្ដារិុកុ? 
ប្ដារិុកុទ្ធទ្ធ�លឹសារិសៅចញ�ីបនទបថ់្ងៃនបលឹេ័ងើរិបស់ុព្រះ�ះ (សៅ�សៅរិ� ៤៥៖២)។ ប្ដារិុកុទ្ធទ្ធ�លឹសារិសៅចញ�ីបនទបថ់្ងៃនបលឹេ័ងើរិបស់ុព្រះ�ះ (សៅ�សៅរិ� ៤៥៖២)។ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 យ៉ាា ងណាសៅ�! ចុះព្រះបសិុនសៅបើព្រះ�ះប�ូំនសារិផ្លាទ ល់ឹ�េ�នដល់ឹអំំកុ ដូចជាព្រះទ្ធងប់្ដានប�ូំនសារិផ្លាទ ល់ឹ 
�េ�នដល់ឹសៅល្ងាកុប្ដារិុកុ សៅតិើអំំកុគិតិថាអំំកុនឹង�នអារិមិមណ៍៍ខែបបណាខែដរិ? ព្រះ�ះប�ូំនសារិផ្លាទ ល់ឹ�េ�នដល់ឹប្ដារិុកុ 
សៅ�កុំុងអំ�ឡុិងសៅ�លឹឆំ្នាំ�ទ្ធី៤ ខែដលឹសៅ�ហូ៍យ៉ាា គីមិសៅសា�រាជួជាសៅសុាចព្រះសុុកុ�ូ�។ សៅរិឿងសៅនាះសៅកុើតិសៅឡិើងសៅ� 
មិាុ �ឆំ្នាំ �៦០៥ ឬ៦០៤ មិុនព្រះគិសុតសុកុរាជ។ គមិីរីិសៅ�សៅរិ�ជ��ូកុ ៤៥៖៣ បងាា ញសៅ�ើងអំ��ីរិូបភា��ិតិព្រះប្ដាកុដ 
និងមិនុសុស�ំកុ�់នអារិមិមណ៍៍សៅ�សៅ�លឹខែដលឹ�ុងហំាសុរិបស់ុសៅគទ្ធសៅទ្ធ។ សៅ�ើងដឹងអំ��ីព្រះបវតិតិសាស្រ្តសុតសៅ�សៅ�លឹ 
សៅនាះ ដូសៅចំះប្ដារិុកុមិនិខែមិនជាទាំរិកុខែដលឹកុ��ុង��ខែព្រះសុកុសៅនាះសៅទ្ធ រិបឺសៅងើើតិកុងាល់ឹដ�៏�អំ��ីទ្ធសៅទ្ធសៅនាះខែដរិ។ គាតិ ់
�នសៅហ៍តុិ�លឹលឹែៗ សៅដើមិប�ីនអារិមិមណ៍៍អំស់ុសុងឹមឹិនិងអំស់ុកុ�េ �ង។ សៅរិឿងរាា វអាព្រះកុកុ់ៗ ជាសៅព្រះចើនកុ��ុងសៅកុើតិ 
សៅឡិើង សៅរិឿងរាវអាព្រះកុកុ់ៗ ជាសៅព្រះចើនសៅ�តាមិ�េូវ។ សៅតិើព្រះ�ះសៅឆ្ងេើ�តិបសៅ�សៅល្ងាកុប្ដារិុកុយ៉ាា ងណា? សូុមិអានគមិីរីិ 
សៅ�សៅរិ�ជ��ូកុ ៤៥៖៤,៥ សៅដើមិបសីៅឆ្ងេើ�នឹងសុ�ណ៍� រិសៅនះ។ ប្ដារិុកុ�នអារិមិមណ៍៍ឈចឺាំបយ់៉ាា ងខ្លាំេ �ង។ ព្រះ�ះកុ ៏
យ៉ាា ងដូសៅចំាំះខែដរិ។ ចសៅមិេើ�ខែដលឹព្រះ�ះប្ដានសៅឆ្ងេើ�សៅ�នឹងសៅល្ងាកុប្ដារិុកុប្ដានបងាា ញសៅ�ើង�ីការិឈចឺាំបរ់ិបស់ុព្រះទ្ធង។់ 
ការិឈចឺាំបខ់ែដលឹព្រះ�ះ�នសៅព្រះ�ជាងអំាីៗ ខែដលឹប្ដារិុកុ�នអារិមិមណ៍៍ ព្រះ�ះប្ដានសាា បនាទី្ធព្រះកុុងសៅ�រិូសាឡិិមិ 
មិនិ�ូរិបាុនាម ន ព្រះ�ះអំងំប្ដានបសៅណាា �ឲ្យួ��កុប្ដាបូឡូីិនប�ផ្លាេ ញទ្ធីព្រះកុុងសៅនាះ។ ព្រះ�ះប្ដាន��សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលឹ 
ដូចជា��ច�ការិទ្ធ�ពា�ងប្ដា�ជូរិ (សៅអំសា� ៥៖១-៧)។ ឥឡូិវសៅនះព្រះ�ះនឹងបសៅណាា �ឲ្យួ��កុប្ដាបូឡូីិនដកុសៅចញ 
នូវឫសុ ខែដលឹព្រះ�ះអំងំមិនិចងឲ់្យួសៅកុើតិសៅឡិើងដល់ឹរាស្រ្តសុតរិបស់ុព្រះ�ះអំងំសៅឡិើ�។ បាុខែនត ��កុសៅគប្ដានខែបរិព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុ 
នឹងព្រះ�ះអំងំ ដូសៅចំះសៅនះគឺជាវ�ិីខែតិមិ��គតិខ់ែដលឹព្រះ�ះអាចជ��សុសៅស្រ្តងំាះ��កុសៅគ។ �នសៅសុចកុតីសុងឹមឹិសុព្រះ�ប ់
ប្ដារិុកុ។ ព្រះ�ះនឹងជ��សុសៅស្រ្តងំាះប្ដារិុកុសៅ�ព្រះគាប្ដាតិប់ងដ់អ៏ំសាច រិួ សៅ�សៅ�លឹទ្ធីព្រះកុុងសៅ�រិូសាឡិិមិព្រះតិូវប�ផ្លាេ ញ។ 
សៅតិើព្រះ�ះបនទូលឹរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�កានប់្ដារិុកុ �ាល់ឹដល់ឹអំំកុនូវកុតីសុងឹមឹិនិងការិកុមិានតចិតិតអំាី សៅតិើព្រះ�ះបនទូលឹទាំ�ងសៅនះ 
បងាា ញថាព្រះ�ះគងស់ៅ�ទ្ធីសៅនាះសុព្រះ�បស់ៅ�ើង សៅទាំះបីជាសៅ�សៅ�លឹ�នសៅរិឿងអាព្រះកុកុស់ៅកុើតិសៅឡិើង សៅ�កុំុងជីវតិិរិបស់ុ 
សៅ�ើងយ៉ាា ងណាកុស៏ៅ��?

ថ្ងៃ�ាចន័ទ   ២៨ មិ�ុិនា



4ថ្ងៃ�ាអំងំារិ    ២៩ មិ�ុិនា

អំាីខែដលឹគមិីរីិសុញ្ជាំញ ចាំស់ុខែចងអំ��ីការិសុព្រះ�កុ អំាីខែដលឹគមិីរីិសុញ្ជាំញ ចាំស់ុខែចងអំ��ីការិសុព្រះ�កុ 
  
 �ិតិព្រះប្ដាកុដណាស់ុសៅ�ើងទាំ�ងអំស់ុគំាព្រះតិូវសុព្រះ�កុ។ សៅហ៍តុិសៅនាះសៅហ៍ើ�ប្ដានជាព្រះ�ះគមិីរីិទាំ�ងមិូលឹ 
សុខែមិាងអំ��ីគ�និតិសៅនះ។  ព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនការិងារិឲ្យួសៅ�ើងសៅ�ាើ ខែមិនសៅហ៍ើ�ព្រះ�ះអំងំកុច៏ងឲ់្យួការិសុព្រះ�កុជាខែ�ំកុ 
មិ��ថ្ងៃនអំាីៗទាំ�ងអំស់ុ ខែដលឹសៅ�ើងសៅ�ាើ�ងខែដរិ។ គមិីរីិសុញ្ជាំញ ចាំស់ុ�កុប់�ចូ លឹកុិរិយិ៉ាស័ុ�ទជាសៅព្រះចើន ខែដលឹបងាា ញ 
�ីការិសុព្រះ�កុសៅ�កុំុងគមិីរីិសៅល្ងាកុុបបតិតិជ��ូកុ ២៖២,៣ ព្រះ�ះសុព្រះ�កុសៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧ ជាថ្ងៃ�ាសុបាតិហ៍៍ �នន�័ 
ថាឈបស់ៅ�ាើការិងារិ ការិសុព្រះ�កុ ការិទ្ធទ្ធ�លឹ�កុថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ សុបាតិហ៍៍កុព៏្រះតិូវប្ដានសៅព្រះបើសៅ�កុំុងគមិីរីិនិកុាមិន� 
ជ��ូកុ៥៖៥ �ងខែដរិ ព្រះតិងស់ៅនះពាកុួសៅនះ�នន�័ថាសៅ�ាើឱ្យួអំំកុណា�ំកុឈ់បស់ុព្រះ�កុ�ីការិងារិ សៅសុាចព្រះសុុកុ 
សៅអំសីុុ�ទព្រះទ្ធងស់ៅព្រះកា� �ីសៅព្រះពាះសៅល្ងាកុមិាូសៅសុប្ដានសៅ�ាើឲ្យួព្រះបជាជនឈបស់ុព្រះ�កុ�ីការិងារិរិបស់ុ��កុសៅគ។ ព្រះកឹុតិួវនិ�័ 
ទ្ធី៤ ខែចងថាព្រះ�ះឈបស់ុព្រះ�កុសៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧ សុព្រះ�បព់ាកុួឈបស់ុព្រះ�កុសៅនះជាភាសាសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិគឺនូអា� គមិីរីិ 
និកុាមិន�ជ��ូកុ ២០៖១១ សៅចាំទ្ធិ�កុថាជ��ូកុ ៥៖១៤។ ពាកុួថា «នូអា�» សៅនះកុព៏្រះតិូវប្ដានសុរិសៅសុរិថាសុព្រះ�កុ 
សៅ�កុំុងគមិីរីិ�ាូបជ��ូកុ៣៖១៣�ងខែដរិ។ បាុខែនត សៅ�កុំុងគមិីរីិជនគណ៍នាជ��ូកុ ១០៖៣៦ ពាកុួនូអា�សៅនះ 
ព្រះតិូវប្ដានសុរិសៅសុរិថា�កុឲ់្យួព្រះតិូវកុខែនេង និងប�ឈប�់ងខែដរិ សៅដើមិបបីងាា ញថាមិនុសុសបរិសុិុទ្ធធថ្ងៃនអំុីព្រះសាខែអំលឹ
ប្ដាន�កុហ់៍ិបសុញ្ជាំញ  ឬព្រះបអំបប់រិសុិុទ្ធធ ខែដលឹ�នប�ញតិតិរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�កុំុងជ�រិ �។ គមិីរីិ�ងាវតាកុសព្រះតិទី្ធ២ ជ��ូកុ 
២៖១៥ បងាា ញសៅ�ើងថា វញិ្ជាំញ ណ៍រិបស់ុសៅល្ងាកុសៅអំលីឹយ៉ាា ប្ដានសុណិិ៍តិសៅលឹើសៅល្ងាកុសៅអំលីឹសៅសុ។ កុិរិយិ៉ាស័ុ�ទសុ�ខ្លាំន ់
មិ��សៅទ្ធៀតិជាភាសាសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ សុព្រះ�បព់ាកុួសុព្រះ�កុសៅនះគឺ សាកាតិ។់ ពាកុួសាកាតិស់ៅនះ�នន�័ថា សៅ�
ជាសុព្រះ�កុឬជ��នរិណា�ំកុឲ់្យួសៅ�សៅសុាៀមិសាា តិ។់
 ពាកុួសាកាតិស់ៅនះប្ដានសុរិសៅសុរិថា សុព្រះ�កុសៅ�កុំុងគមិីរីិ�ាូសៅសុា ជ��ូកុ១១៖២៣ សៅដើមិបបីងាា ញ
ថាដីសុព្រះ�កុបនាទ ប�់ីសៅល្ងាកុ�ាូសៅសុាប្ដានឈះំសុស្រ្តងំាមិជាសៅព្រះចើនមិកុ។ ពាកុួសាកាតិក់ុប៏ងាា ញ�ីសៅសុចកុាីសុុ�សានត 
�ងខែដរិ សៅ�កុំុងគមិីរីិ�ាូសៅសុានិងគមិីរីិ��កុសៅ�ហាា �។ កុិរិយិ៉ាស័ុ�ទរាា ហំាបងាា ញ�ីការិសុព្រះ�កុ�ងខែដរិ សៅ�កុំុង 
គមិីរីិសៅចាំទ្ធិ�កុថា ព្រះ�ះមិនិចងឲ់្យួរាស្រ្តសុតរិបស់ុព្រះ�ះអំងំខែលឹងសាា បប់ងំាបព់្រះទ្ធងស់ៅទ្ធ ព្រះ�ះប្ដានព្រះប្ដាបរ់ាស្រ្តសុតអំុីព្រះសាខែអំលឹ 
ថា ��កុសៅគនឹងមិនិអាចរិកុសៅ�ើញការិសុព្រះ�កុសៅទ្ធ សៅ�សៅ�លឹខែដលឹព្រះតិូវប្ដាន��កុសុព្រះតិូវរិបស់ុសៅគចាំប�់កុសៅ�ឆ្នាំា � 
�ីទ្ធឹកុដីរិបស់ុ�េ�ន គមិីរីិសៅចាំទ្ធិ�កុថាជ��ូកុ២៨៖៦៥។ ពាកុួរាា ហំាសៅនះកុព៏្រះតិូវប្ដានសុរិសៅសុរិសៅ�កុំុងគមិីរីិសៅ�សៅរិ� 
ជ��ូកុ៥០៖៣៤ �ងខែដរិ សៅដើមិបបីងាា ញថារាស្រ្តសុតរិបស់ុព្រះ�ះនឹងមិនិប្ដានសុព្រះ�កុសៅទ្ធសៅ�កុំុងនគរិប្ដាបូឡូីិន។ 
 សូុសូុមិអានគមិីរីិសៅចាំទិ្ធ�កុថា ជ��ូកុ៣១៖១៦ និងសា��ូខែអំលឹទី្ធ២ ជ��ូកុ៧៖១២។ សៅតិើ�ទាំ�ងសៅនះមិអានគមិីរីិសៅចាំទិ្ធ�កុថា ជ��ូកុ៣១៖១៦ និងសា��ូខែអំលឹទី្ធ២ ជ��ូកុ៧៖១២។ សៅតិើ�ទាំ�ងសៅនះ  
សុខែមិាងអំ��ីការិសុព្រះ�កុយ៉ាា ងដូចសៅមិតច? សុខែមិាងអំ��ីការិសុព្រះ�កុយ៉ាា ងដូចសៅមិតច? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ពាកុួសុព្រះ�កុទាំ�ងសៅនះគឺជារិូបស័ុ�ទសុព្រះ�បព់ាកុួសាេ ប។់ ព្រះ�ះសុនាជាមិ��សៅសុាច�វឌីសៅ�កុំុង 
គមិីរីិសា��ូខែអំលឹទី្ធ២ ជ��ូកុ៧៖១២ កាលឹណាថ្ងៃ�ាថ្ងៃនអា�ុឯងប្ដានប�ចប ់ សៅនាះឯងនឹងសុព្រះ�កុជាមិ�� 
��កុអំ�ួសៅកាឯង អំញនឹងតា�ងកូុនព្រះបុសុខែដលឹសៅកុើតិសៅចញ�ីឯងសៅ�សៅលឹើបលឹេ័ងើរិបស់ុឯង អំញនឹងតា�ងនគរិរិបស់ុ 
ព្រះទ្ធងស់ៅឡិើង សៅតិើកុិរិយិ៉ាស័ុ�ទសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិទាំ�ងសៅនះបងាា ញសៅ�ើងអំ��ីអំាី? កុិរិយិ៉ាស័ុ�ទទាំ�ងសៅនះជ��សៅ�ើងឱ្យួ�ល់ឹ�ីអំាី
ខែដលឹព្រះ�ះគមិីរីិសុខែមិាងសៅ�សៅ�លឹខែដលឹព្រះ�ះគមិីរីិខែចងអំ��ីការិសុព្រះ�កុ។ ការិសុព្រះ�កុមិនិខែមិនកុ�ណ៍តិព់្រះតឹិមិខែតិ 
ថ្ងៃ�ាសុបាតិហ៍៍បាុសៅណាះ ះសៅទ្ធ រាងកា�គ�និតិនិងចិតិតរិបស់ុសៅ�ើងកុព៏្រះតិូវការិសុព្រះ�កុខែដរិ។
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ការិសុព្រះ�កុសៅ�កុំុងគមិីរីិសុញ្ជាំញ �មី ការិសុព្រះ�កុសៅ�កុំុងគមិីរីិសុញ្ជាំញ �មី 
  
 អំំកុសុរិសៅសុរិគមិីរីិសុញ្ជាំញ �មីខែតិងខែតិសៅព្រះបើពាកុួព្រះកិុកុ អាណាប្ដាា វ។ អាណាប្ដាា វ�នន�័ថា សុព្រះ�កុ 
សៅ�សៅសុាៀមិនិងសៅ�ាើអំាីមិ��ឲ្យួព្រះសុស់ុព្រះសា�និង�មីសៅឡិើងវញិ។ សៅ�ើងសៅ�ើញពាកុួសៅនះព្រះតិូវប្ដានសុរិសៅសុរិថាសុព្រះ�កុ 
សៅ�កុំុងគមិីរីិ�ា ថា� ជ��ូកុ១១៖២៨។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវ�នបនទូលឹថា អំស់ុអំំកុខែដលឹសៅនឿ�ព្រះ�ួ�សៅហ៍ើ��ទុកុ�ាន ់
សៅអំើ� ចូលឹមិកុឯ�ៀុ � �ៀុ �នឹងឲ្យួអំំកុរាល់ឹគំាឈបស់ុព្រះ�កុ ពាកុួអាណាប្ដាា វសៅនះកុ�៏នន�័ថា ការិសុព្រះ�កុខ្លាំង 
រាងកា��ងខែដរិ សៅល្ងាកុបាុលឹសុរិសៅសុរិពាកុួ អាណាប្ដាា វសៅ�សៅ�លឹគាតិន់ិយ៉ា�ថា គាតិប់្ដានសៅ�ើញសុ�េ ញ់ 
រិបស់ុគាតិម់ិាងសៅទ្ធៀតិ�នសៅ�ញសៅ��ព្រះ�ះវញិ្ជាំញ ណ៍ជាមិ��នឹងជីវតិិ�មី (កូុរិនិ�ូសុទ្ធី១ ជ��ូកុ១៦៖១៨)។ ពាកុួ 
ព្រះកិុកុ សៅហ៍សីុុឆ្នាំហ៍សូ សៅ�កុំុង�សៅនះ សៅល្ងាកុលូឹកាសៅព្រះបើពាកុួ សៅហ៍សីុុឆ្នាំហ៍សូ សៅដើមិបនីិយ៉ា�អំ��ីការិសុព្រះ�កុថ្ងៃនថ្ងៃ�ា 
សុបាតិហ៍៍។ សៅល្ងាកុលូឹកា�នព្រះបសាសុនថ៍ា សិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សូូុវសុព្រះ�កុសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាតិហ៍៍ (លូឹកា 
ជ��ូកុ២៣៖៥៦)។ ពាកុួសៅហ៍សីុុឆ្នាំហ៍សូកុ�៏នន�័ថា ជីវតិិសៅសុាៀមិសាា តិ ់(ខែ�សុាឡូិនីចទី្ធ១ ជ��ូកុ៤៖១១)។ 
កុិរិយិ៉ាស័ុ�ទសៅនះអាចបងាា ញ�ីនរិណា�ំកុខ់ែដលឹមិនិឯកុភា� សៅហ៍ើ�សៅ�សៅសុាៀមិសាា តិ ់(កុិចចការិ ជ��ូកុ១១៖ 
១៨)។ គមិីរីិសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិជ��ូកុ៤៖៤សុខែមិាងថា ព្រះ�ះប្ដានសុព្រះ�កុសៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧ បនាទ ប�់ីព្រះទ្ធងប់្ដានបសៅងើើតិថ្ងៃ�ទសៅមិ�
និងខែ�នដី។ ពាកុួថាសុព្រះ�កុសៅ�កុំុងគមិីរីិសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ជ��ូកុ៤៖៤ មិកុ�ីកុិរិយិ៉ាស័ុ�ទព្រះកិុកុថា កាតាប្ដាា វ កុិរិយិ៉ា 
ស័ុ�ទសៅនះ�នន�័ថា សៅ�ាើឲ្យួអំាីមិ��ឈប ់ឲ្យួសុព្រះ�កុ។ 
  សៅ�កុំុងគមិីរីិ�ា កុុសុជ��ូកុ៦៖៣០-៣២ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវព្រះប្ដាប�់�កុសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះអំងំឲ្យួចូលឹមិកុសៅហ៍ើ�សៅ�កុំុងគមិីរីិ�ា កុុសុជ��ូកុ៦៖៣០-៣២ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវព្រះប្ដាប�់�កុសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះអំងំឲ្យួចូលឹមិកុសៅហ៍ើ�  
សុព្រះ�កុ។ ��កុសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះអំងំ�នការិងារិជាសៅព្រះចើនខែដលឹសុព្រះ�កុ។ ��កុសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះអំងំ�នការិងារិជាសៅព្រះចើនខែដលឹ  ព្រះតិូវសៅ�ាើសុព្រះ�បព់្រះ�ះខែមិនសៅទ្ធ? ដូសៅចំះសៅតិើសៅហ៍តុិអំាីព្រះតិូវសៅ�ាើសុព្រះ�បព់្រះ�ះខែមិនសៅទ្ធ? ដូសៅចំះសៅតិើសៅហ៍តុិអំាី
ប្ដានជាព្រះ�ះសៅ�សូូុវបងំាបឲ់្យួ��កុសៅគឈបស់ៅ�ាើការិងារិសៅនះ? សូុមិប្ដានជាព្រះ�ះសៅ�សូូុវបងំាបឲ់្យួ��កុសៅគឈបស់ៅ�ាើការិងារិសៅនះ? សូុមិ  ព្រះកុសៅឡិកុសៅមិើលឹ�ទាំ�ងឡា�ខែដលឹដឹកុនា�ចូលឹព្រះកុសៅឡិកុសៅមិើលឹ�ទាំ�ងឡា�ខែដលឹដឹកុនា�ចូលឹ
សៅ�កាន�់៣០ដល់ឹ�៣២ សៅដើមិបជី��អំំកុឱ្យួ�ល់ឹ�ីមិូលឹសៅហ៍តុិ ខែដលឹព្រះ�ះសៅ�សូូុវ�នបនទូលឹសៅ�អំាីខែដលឹ�ៀុ ��ន សៅ�កាន�់៣០ដល់ឹ�៣២ សៅដើមិបជី��អំំកុឱ្យួ�ល់ឹ�ីមិូលឹសៅហ៍តុិ ខែដលឹព្រះ�ះសៅ�សូូុវ�នបនទូលឹសៅ�អំាីខែដលឹ�ៀុ ��ន 
បនទូលឹ។បនទូលឹ។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 «ចូលឹមិកុជាមិ���ៀុ �អំំកុព្រះតិូវការិ ការិសុព្រះ�កុគមិីរីិ�ា កុុសុ» (�ា កុុសុ ៦៖៣១)។ សៅតិើសៅ�ើញសៅទ្ធថាព្រះ�ះ
បនទូលឹរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សូូុវមិនិខែមិនជាការិអំសៅ�ំើញសៅទ្ធ ព្រះ�ះបនទូលឹទាំ�ងសៅនាះ គឺជាការិព្រះតាស់ុបងំាប។់ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវ 
�កុព្រះ�ះទ្ធ�័ទុ្ធកុ�កុអ់ំ��ី��កុសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះអំងំ និងសុុ�ភា�រិបស់ុ��កុសៅគ។ ��កុសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សូូុវ 
សៅទ្ធើបខែតិនឹងព្រះតិឡិបម់ិកុ�ីការិសៅ�ាើដ�សៅណ៍ើ រិដ�៏�មិ��។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវប្ដានចាំតិ ់ ��កុសៅគមិ��គូៗឲ្យួសៅ�សៅ�ាើការិថាា �
ព្រះ�ះគមិីរីិ�ា កុុសុ ជ��ូកុ៦៖៧។ គមិីរីិ�ា កុុសុ ជ��ូកុ៦៖៣០ ព្រះប្ដាបស់ៅ�ើងថា ��កុសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សូូុវប្ដាន
រិ �សៅ�ើបជាខ្លាំេ �ងសៅ�សៅ�លឹ��កុសៅគប្ដានព្រះតិឡិបម់ិកុវញិ។ ចិតិតរិបស់ុ��កុសៅគព្រះតិូវខែតិសៅពារិសៅ�ញ ��កុសៅគចងខ់ែចកុរិ �ខែលឹកុ 
អំាីៗព្រះគបយ់៉ាា ងជាមិ��ព្រះ�ះសៅ�សូូុវ។ បាុខែនត ដ�បូងព្រះ�ះសៅ�សូូុវបងំាបឲ់្យួ��កុសៅគសុព្រះ�កុ។ សៅល្ងាកុ�ា កុុសុប្ដាន 
�ាល់ឹការិ�នួល់ឹឱ្យួសៅ�ើងព្រះប្ដាបអ់ំ��ីមិូលឹសៅហ៍តុិខែដលឹព្រះ�ះសៅ�សូូុវ�នបនទូលឹសៅរិឿងសៅនះ �នមិនុសុសជាសៅព្រះចើនខែដលឹ 
ព្រះ�ះសៅ�សូូុវ និង��កុសិុសុសរិបស់ុព្រះទ្ធងម់ិនិទាំ�ង�នសៅ�លឹសៅដើមិបបីរិសិៅភាគអាហារិ�ង (�ា កុុសុ ៦៖៣១)។ ��កុ
សិុសុសទ្ធ�សៅនើបរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សូូុវកុ�៏នបញ្ជាំា ដូចគំាសៅនះសៅ�សៅ�លឹសុ�ាថ្ងៃ�ាសៅនះខែដរិ។ ព្រះ�ះសៅ�សូូុវជ��សៅ�ើងឲ្យួ 
នឹកុចាំ�ថា សៅ�ើងព្រះតិូវការិការិពារិសុុ�ភា�និងចិតិតរិបស់ុសៅ�ើងសៅ��ច�ណា�សៅ�លឹសុព្រះ�កុ។ ព្រះ�ះសៅគារិ�សៅអំបិលឹ 
និងតិងាា �រិបស់ុគាតិប់ាុខែនតមិនិខែមិនកាអំុីនសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះគមិីរីិមិនិប្ដាន�ាល់ឹសៅហ៍តុិ�លឹជាកុល់្ងាកុដ់ល់ឹសៅ�ើងសៅទ្ធ បាុខែនត 
សៅ�ើងដឹង�ីមិូលឹសៅហ៍តុិ។ កាអំុីនប្ដានចូលឹមិកុឯព្រះ�ះខែដលឹ�នអារិមិមណ៍៍មិនិលឹែសៅ�កុំុងចិតិត កាអំុីនរិអំូូរិទាំ� គាតិ់
មិនិសុបា�ចិតិតអំ��ីតិងាា �ខែដលឹព្រះ�ះចងឲ់្យួគាតិន់ា��កុមិកុតិងាា �ជាសុតិាបងាា ញថា កាអំុីនព្រះតិូវការិព្រះ�ះអំងំ 
សុសៅស្រ្តងំាះ។ ដូសៅចំះ កាអំុីនប្ដាននា��កុតិងាា �សៅ�សងមិកុថាា �ព្រះ�ះវញិ។ តិងាា �សៅនះមិនិប្ដានបងាា ញថាកាអំុីន 
ខ្លាំា ��ាល់ឹ�ីអំ�សៅ�ើប្ដាបសៅទ្ធ។ កាអំុីន�នអារិមិមណ៍៍ថា គាតិន់ឹងបងាា ញថា�េ�នគាតិស់ៅ�ា� ព្រះបសិុនសៅបើគាតិស់ៅ�ាើ 
តាមិខែ�នការិរិបស់ុព្រះ�ះប្ដានព្រះតឹិមិព្រះតិូវសៅនាះ។ មិនុសុសជាសៅព្រះចើន�នអារិមិមណ៍៍ដូចគំាសៅនះសៅ�សៅ�លឹសុ�ាថ្ងៃ�ាសៅនះ 
��កុសៅគមិនិចងទុ់្ធកុចិតិតសៅ�សៅលឹើសៅសុចកុាីសុនាថ្ងៃនព្រះ�ះអំងំសុសៅស្រ្តងំាះសៅទ្ធ សៅនាះសៅហ៍ើ�គឺជាមិូលឹសៅហ៍តុិខែដលឹកាអំុីន 
សៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសៅ�ាើការិតាមិ�េូវរិបស់ុ�េ�នឯង។ កាអំុីនចូលឹមិកុឯព្រះ�ះជាមិ��នឹងខែ�េសៅឈើ តិងាា �មិកុ�ីកាអំុីនសៅនះ
គឺជារិូបស័ុ�ទតិ�ណាងឲ្យួអាកុបបកិុរិយិ៉ាលឹែ សៅតិើព្រះ�ះបងា�ឲ្យួកាអំុីនសៅដើរិចុះសៅឡិើងឬ? សៅទ្ធ។ កាអំុីនគឺជាបុ�ាសៅហ៍តុិ 
ថ្ងៃនតិងាា �ផ្លាទ ល់ឹ�េ�នរិបស់ុគាតិ។់
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កាអំុីន៖ ខែតិងខែតិសៅដើរិចុះសៅឡិើង បាុខែនតមិនិខែដលឹប្ដានសុព្រះ�កុសៅសាះ   កាអំុីន៖ ខែតិងខែតិសៅដើរិចុះសៅឡិើង បាុខែនតមិនិខែដលឹប្ដានសុព្រះ�កុសៅសាះ   
  
 សូុមិអានសៅល្ងាកុុបបតិតិ ៤៖១-១២។ សៅហ៍តុិអំាីប្ដានជាកាអំុីនសៅដើរិចុះសៅឡិើង�ីកុខែនេងមិ��សៅ�កុខែនេង សូុមិអានសៅល្ងាកុុបបតិតិ ៤៖១-១២។ សៅហ៍តុិអំាីប្ដានជាកាអំុីនសៅដើរិចុះសៅឡិើង�ីកុខែនេងមិ��សៅ�កុខែនេង
មិ��សៅ�សៅលឹើខែ�នដី?មិ��សៅ�សៅលឹើខែ�នដី?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះសៅគារិ�សៅអំបិលឹនិងតិងាា �រិបស់ុគាតិ ់បាុខែនត មិនិខែមិនកាអំុីនសៅទ្ធ (សៅល្ងាកុុបបតិតិ៤៖៤,៥)។ ព្រះ�ះ
គមិីរីិមិនិប្ដាន�ាល់ឹសៅហ៍តុិ�លឹជាកុល់្ងាកុដ់ល់ឹសៅ�ើងសៅទ្ធ បាុខែនត សៅ�ើងដឹង�ីមិូលឹសៅហ៍តុិ។ កាអំុីនប្ដានចូលឹមិកុឯ 
ព្រះ�ះខែដលឹ�នអារិមិមណ៍៍មិនិលឹែសៅ�កុំុងចិតិត កាអំុីនរិអំូូរិទាំ�គាតិម់ិនិសុបា�ចិតិតអំ��ីតិងាា �ខែដលឹព្រះ�ះចងឲ់្យួគាតិ ់
នា��កុមិកុ តិងាា �ជាសុតិាបងាា ញថា កាអំុីនព្រះតិូវការិព្រះ�ះអំងំសុសៅស្រ្តងំាះ។ ដូសៅចំះ កាអំុីនប្ដាននា��កុតិងាា �សៅ�សង 
មិកុថាា �ព្រះ�ះវញិ។ តិងាា �សៅនះមិនិប្ដានបងាា ញថាកាអំុីនខ្លាំា ��ាល់ឹ�ីអំ�សៅ�ើប្ដាបសៅទ្ធ។ កាអំុីន�នអារិមិមណ៍៍ 
ថាគាតិន់ឹងបងាា ញថា�េ�នគាតិស់ៅ�ា�ព្រះបសិុនសៅបើគាតិស់ៅ�ាើតាមិខែ�នការិរិបស់ុព្រះ�ះប្ដានព្រះតឹិមិព្រះតិូវសៅនាះ។ មិនុសុស 
ជាសៅព្រះចើន�នអារិមិមណ៍៍ដូចគំាសៅនះសៅ�សៅ�លឹសុ�ាថ្ងៃ�ាសៅនះ ��កុសៅគមិនិចងទុ់្ធកុចិតិតសៅ�សៅលឹើទ្ធឹកុដីសុនាថ្ងៃនព្រះ�ះអំង ំ
សុសៅស្រ្តងំាះសៅទ្ធ សៅនាះសៅហ៍ើ�គឺជាមិូលឹសៅហ៍តុិខែដលឹកាអំុីនសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសៅ�ាើការិតាមិ�េូវរិបស់ុ�េ�នឯង។ កាអំុីនចូលឹ 
មិកុឯព្រះ�ះជាមិ��នឹងខែ�េសៅឈើ តិងាា �មិកុ�ីកាអំុីនសៅនះគឺជារិូបស័ុ�ទតិ�ណាងឲ្យួអាកុបបកិុរិយិ៉ាលឹែ សៅតិើព្រះ�ះបងា� 
ឲ្យួកាអំុីនសៅដើរិចុះសៅឡិើងឬ? សៅទ្ធកាអំុីនគឺជាបុ�ាសៅហ៍តុិថ្ងៃនតិងាា �ផ្លាទ ល់ឹ�េ�នរិបស់ុគាតិ។់ កាអំុីនសៅដើរិចុះសៅឡិើង�ីសៅព្រះពាះ 
គាតិម់ិនិសាា បប់ងំាប។់ កាអំុីនមិនិប្ដានសុព្រះ�កុសៅ�កុំុងព្រះ�ះសៅសាះសៅឡិើ�។ កាអំុីនមិនិអាចរិកុសៅ�ើញការិសុព្រះ�កុ 
សៅ�សៅលឹើខែ�នដីសៅនះសៅទ្ធ។
 ពាកុួសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិខែដលឹព្រះតិូវប្ដានសុរិសៅសុរិថា «ប្ដានទ្ធទ្ធ�លឹ�កុ» សៅ�កុំុងគមិីរីិសៅល្ងាកុុបបតិតិជ��ូកុ ៤៖៤ កុ ៏
អាចព្រះតិូវប្ដានសុរិសៅសុរិ�ងខែដរិថាសុមិេងឹសៅមិើលឹអំាីមិ��យ៉ាា ងជិតិសុំិទ្ធធ សៅហ៍ើ�គិតិអំ��ីអំាីសៅនាះសៅ���កុ ចិតិតទុ្ធកុ 
�កុ។់ អំាីខែដលឹព្រះ�ះ�ិតិជាទ្ធតិសៅមិើលឹកុំុង�សៅនះគឺចិតិត។ ព្រះ�ះមិនិប្ដានទ្ធទ្ធ�លឹ�កុខែ�េសៅឈើ�ីកាអំុីនសៅទ្ធ �ីសៅព្រះពាះ 
ព្រះ�ះអំងំទ្ធតិសៅមិើលឹយ៉ាា ងសៅព្រះ�សៅ�កុំុងចិតិតរិបស់ុកាអំុីន។ ព្រះ�ះអំងំទ្ធតិសៅ�ើញសៅហ៍តុិ�លឹ�ិតិព្រះប្ដាកុដខែដលឹ កាអំុីន 
នា��កុតិងាា �ជាខែ�េសៅឈើមិកុ។ �សៅនះគឺជាឧទាំហ៍រិណ៍៍ដល៏ឹែមិ���ីរិសៅបៀបខែដលឹព្រះ�ះនឹង�ិនិតិួសៅមិើលឹចិតិតរិបស់ុ 
មិនុសុស�ំកុ់ៗ ខែដលឹរិស់ុសៅ� សៅ�សៅ�លឹខែដលឹព្រះ�ះអំងំសៅ�ាើការិចុងសៅព្រះកា�បងែស់ុរិបស់ុព្រះ�ះអំងំកុំុងឋានៈជាសៅ�ព្រះកុមិ។ 
 សៅតិើកាអុំីន�នអារិមិមណ៍៍យ៉ាា ងណាសៅ�សៅ�លឹខែដលឹព្រះ�ះវនិិច័�័អំ�សៅ�ើប្ដាបសៅ�កុំុងចិតិតរិបស់ុគាតិ?់  សៅតិើកាអុំីន�នអារិមិមណ៍៍យ៉ាា ងណាសៅ�សៅ�លឹខែដលឹព្រះ�ះវនិិច័�័អំ�សៅ�ើប្ដាបសៅ�កុំុងចិតិតរិបស់ុគាតិ?់ 
សុព្រះ�ប់សុព្រះ�បច់សៅមិេើ�សូុមិអានគមិីរីិសៅល្ងាកុុបបតិតិជ��ូកុ៤៖១៣-១៧។ចសៅមិេើ�សូុមិអានគមិីរីិសៅល្ងាកុុបបតិតិជ��ូកុ៤៖១៣-១៧។ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅ�សៅ�លឹសៅ�ើងរិតិស់ៅចញ�ីព្រះ�ះសៅ�ើងមិនិប្ដានសុព្រះ�កុសៅទ្ធ។ សៅ�ើង�ាយ៉ាមិប�សៅ�ញសៅសុចកុាីព្រះតិូវការិ 
ព្រះ�ះរិបស់ុសៅ�ើងជាមិ��នឹងរិបស់ុដថ្ងៃទ្ធមិនុសុសដថ្ងៃទ្ធ និងជីវតិិរិវល់ឹមិ�ញឹកុ។ កាអំុីនប្ដានសុងទ់្ធីព្រះកុុងមិ�� និង 
ប្ដានបសៅងើើតិកូុនសៅ�ជាសៅព្រះចើនសៅ�សៅ�លឹអំនាគតិ។ ទាំ�ងអំស់ុសៅនះមិនិខែមិនជាសៅរិឿងអាព្រះកុកុខ់ែដលឹសៅ�ាើសៅទ្ធ។ បាុខែនត 
ព្រះបសិុនសៅបើសៅ�ើងមិនិសៅ�ាើការិថាា �ព្រះ�ះសៅទ្ធការិ��ព្រះបឹងខែព្រះបង រិបស់ុសៅ�ើងនឹងគាម នព្រះបសៅយ៉ាជនទ៍្ធសៅទ្ធ។ 
 អំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុសៅ�ើងខែតិងខែតិបណាា លឹឲ្យួសៅ�ើងឈចឺាំប។់ សៅតិើការិអំតិ់ អំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុសៅ�ើងខែតិងខែតិបណាា លឹឲ្យួសៅ�ើងឈចឺាំប។់ សៅតិើការិអំតិឱ់្យនសៅទាំសុខែដលឹព្រះ�ះសៅ�សូូុវ ឱ្យនសៅទាំសុខែដលឹព្រះ�ះសៅ�សូូុវ 
ព្រះបទាំនឲ្យួអាចជ���ាប្ដាលឹសៅ�ើងប្ដានយ៉ាា ងដូចសៅមិាច?ព្រះបទាំនឲ្យួអាចជ���ាប្ដាលឹសៅ�ើងប្ដានយ៉ាា ងដូចសៅមិាច?
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ការិសិុកុាបខែនាមិ៖ការិសិុកុាបខែនាមិ៖ ��កុព្រះគូសាសុន�ូ៍�សៅ�សុមិ�័ព្រះ�ះសៅ�សូូុវប្ដានសៅជឿថា��កុសៅគព្រះតិូវខែតិបងាា ញដល់ឹព្រះបជាជន 
ថា ��កុសៅគជាអំំកុកានស់ាសុនារិងឹ��សៅ��សារិ��កុសៅគរិវល់ឹជាខ្លាំេ �ង។ ��កុព្រះគូទាំ�ងសៅនាះមិនិប្ដានទី្ធ�ឹងសៅលឹើព្រះ�ះ 
សៅទ្ធ។ ��កុសៅគប្ដានទុ្ធកុចិតិតសៅ�សៅលឹើកុិចចការិលឹែរិបស់ុ�េ�នឯង និងអាកុបបកិុរិយិ៉ាព្រះតឹិមិព្រះតិូវសៅដើមិបបីងាា ញថា��កុសៅគ
បរិសុិុទ្ធធ។ សៅ��សៅ�ាើយ៉ាា ងដូសៅចំះ ��កុសៅគប�ខែបកុវញិ្ជាំញ ណ៍រិបស់ុសៅគសៅចញ�ីព្រះ�ះ សៅ�ើងព្រះបឈមិនឹងសៅព្រះគាះថំាកុដូ់ច 
គំាសៅ�សៅ�លឹសុ�ាថ្ងៃ�ាសៅនះ។ សៅ�ើងសៅ�ាើកុិចចការិជ�ន�សុព្រះ�ះសៅព្រះចើនសៅឡិើងៗ។ សៅ�ើង�នសៅជាគជ�័កុំុងកិុចចការិខែដលឹ 
សៅ�ើងសៅ�ាើ ដូសៅចំះសៅ�ើង�នសៅព្រះគាះថំាកុថ់្ងៃនការិទុ្ធកុចិតិតសៅ�សៅលឹើខែ�នការិរិបស់ុមិនុសុស។ សៅ�ើងកុ�៏នសៅព្រះគាះថំាកុ់
ថ្ងៃនការិអំ�ិ�ិនតិិចនិង�នជ�សៅនឿតិិច�ងខែដរិ ��កុសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សូូុវធ្លាេ កុចូ់លឹសៅ�កុំុងសៅព្រះគាះថំាកុថ់្ងៃនការិ 
សៅ�េចទី្ធ�ឹងព្រះ�ះ។ សៅ�ើងទាំ�ងអំស់ុគំាកុយ៏៉ាា ងដូសៅចំាំះខែដរិ។ អាកុបបកិុរិយិ៉ាលឹែរិបស់ុសៅ�ើងមិនិអាចជ��សុសៅស្រ្តងំាះ 
សៅ�ើងប្ដានសៅទ្ធ។ សៅ�ើងព្រះតិូវខែតិសុមិេងឹសៅមិើលឹសៅ�ឯព្រះ�ះសៅ�សូូុវជានិចច។ ព្រះ�ះអំងំគឺជាសៅហ៍តុិ�លឹថ្ងៃនសៅជាគជ�័រិបស់ុ 
សៅ�ើង។ ព្រះប្ដាកុដណាស់ុសៅ�ើងព្រះតិូវខែតិ��ព្រះបឹងខែព្រះបងសៅ�ាើការិសៅដើមិបជី��សុសៅស្រ្តងំាះមិនុសុសដថ្ងៃទ្ធសៅចញ�ីប្ដាប។ សៅ�
សៅ�លឹជាមិ��គំាសៅនះសៅ�ើងព្រះតិូវខែតិច�ណា�សៅ�លឹគិតិអំ��ីព្រះ�ះ អំ�ិ�ិននិងសិុកុាព្រះ�ះគមិីរីិ�ងខែដរិ។ ដូសៅចំះ
សៅ�ើងព្រះតិូវខែតិនឹកុចាំ��ីការិអំ�ិ�ិន។ សៅ�ើងព្រះតិូវខែតិសូុមិឲ្យួព្រះ�ះព្រះបទាំន�រិជាមិ��នឹងសៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់ និង
សៅសុចកុាីសៅមិតាកុរិុណារិបស់ុព្រះ�ះសៅ�សូូុវ។ សៅ�លឹសៅនាះកិុចចការិរិបស់ុសៅ�ើងនឹងប្ដានជាព្រះ�ះ�រិដល់ឹមិនុសុសដថ្ងៃទ្ធ។ 

សុ�ណ៍� រិ�ិភាកុាសុ�ណ៍� រិ�ិភាកុា
១. សៅតិើអំំកុ�នអារិមិមណ៍៍ថា អំំកុ�នសុ�ី�មិនិឈបឈ់រិ ចងប់្ដានសៅ�ខ្លាំងសៅលឹើ អំាីៗទាំ�ងអំស់ុសៅ�កុំុងជីវតិិ ១. សៅតិើអំំកុ�នអារិមិមណ៍៍ថា អំំកុ�នសុ�ី�មិនិឈបឈ់រិ ចងប់្ដានសៅ�ខ្លាំងសៅលឹើ អំាីៗទាំ�ងអំស់ុសៅ�កុំុងជីវតិិ 
រិបស់ុអំំកុព្រះគបស់ៅ�លឹសៅវល្ងាខែដរិឬសៅទ្ធ? សៅតិើអំំកុ�នអារិមិមណ៍៍ថាអំំកុព្រះតិូវខែតិសៅ�ទី្ធសៅនាះសុព្រះ�បអ់ំំកុខែដលឹព្រះតិូវការិរិបស់ុអំំកុព្រះគបស់ៅ�លឹសៅវល្ងាខែដរិឬសៅទ្ធ? សៅតិើអំំកុ�នអារិមិមណ៍៍ថាអំំកុព្រះតិូវខែតិសៅ�ទី្ធសៅនាះសុព្រះ�បអ់ំំកុខែដលឹព្រះតិូវការិ  
អំំកុព្រះគបស់ៅ�លឹសៅវល្ងាខែដរិឬសៅទ្ធ? សៅ�សៅ�លឹខែដលឹសៅ�ើង�ាយ៉ាមិរិស់ុសៅ�តាមិគ�និតិ�ុសុឆ្ងំងទាំ�ងសៅនះ សៅ�ើងអាច អំំកុព្រះគបស់ៅ�លឹសៅវល្ងាខែដរិឬសៅទ្ធ? សៅ�សៅ�លឹខែដលឹសៅ�ើង�ាយ៉ាមិរិស់ុសៅ�តាមិគ�និតិ�ុសុឆ្ងំងទាំ�ងសៅនះ សៅ�ើងអាច 
សៅ�ាើឱ្យួចិតិតគ�និតិរាងកា�និងវញិ្ជាំញ ណ៍រិបស់ុសៅ�ើងសៅហ៍វហ៍តិន់ិងឈ។ឺ សៅតិើព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុអំំកុអាចកាេ �ជាកុខែនេងសៅ�ាើឱ្យួចិតិតគ�និតិរាងកា�និងវញិ្ជាំញ ណ៍រិបស់ុសៅ�ើងសៅហ៍វហ៍តិន់ិងឈ។ឺ សៅតិើព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុអំំកុអាចកាេ �ជាកុខែនេង  
សាា គមិនអ៍ំំកុខែដលឹសៅហ៍វហ៍តិអ់ំស់ុកុ�េ �ងខែដលឹព្រះប្ដាថំាចងស់ុព្រះ�កុប្ដានយ៉ាា ងដូចសៅមិតចខែដរិ?សាា គមិនអ៍ំំកុខែដលឹសៅហ៍វហ៍តិអ់ំស់ុកុ�េ �ងខែដលឹព្រះប្ដាថំាចងស់ុព្រះ�កុប្ដានយ៉ាា ងដូចសៅមិតចខែដរិ?
២. សៅ�ើងទាំ�ងអំស់ុគំា�នជីវតិិរិវល់ឹមិ�ញឹកុ។ សៅតិើសៅ�ើងអាច�នលឹទ្ធធភា�សៅ�ាើកុិចចការិលឹែជាសៅព្រះចើនសូុមិបខីែតិ២. សៅ�ើងទាំ�ងអំស់ុគំា�នជីវតិិរិវល់ឹមិ�ញឹកុ។ សៅតិើសៅ�ើងអាច�នលឹទ្ធធភា�សៅ�ាើកុិចចការិលឹែជាសៅព្រះចើនសូុមិបខីែតិ
កុិចចការិរិបស់ុព្រះ�ះ�ងខែដរិឬសៅទ្ធ? សូុមិអានសៅរិឿងកុំុងគមិីរីិ�ា កុុសុជ��ូកុ៦៖៣០-៣២ អំ��ីព្រះ�ះសៅ�សូូុវ និង��កុកុិចចការិរិបស់ុព្រះ�ះ�ងខែដរិឬសៅទ្ធ? សូុមិអានសៅរិឿងកុំុងគមិីរីិ�ា កុុសុជ��ូកុ៦៖៣០-៣២ អំ��ីព្រះ�ះសៅ�សូូុវ និង��កុ  
សិុសុសរិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅតិើសៅរិឿងសៅនះ�នសៅមិសៅរិៀនអំាីសុព្រះ�បស់ៅ�ើងនាសៅ�លឹសុ�ាថ្ងៃ�ាសៅនះ?សិុសុសរិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅតិើសៅរិឿងសៅនះ�នសៅមិសៅរិៀនអំាីសុព្រះ�បស់ៅ�ើងនាសៅ�លឹសុ�ាថ្ងៃ�ាសៅនះ?
៣. អំាីៗទាំ�ងអំស់ុសៅលឹឿនជាងកាលឹ�ីសុមិ�័មិុន ការិសៅ�ាើដ�សៅណ៍ើ រិតាមិ�នតសៅហាះ ទូ្ធរិស័ុ�ទថ្ងៃដ ឡាន និងកុុ��ួូទ្ធរ័ិ៣. អំាីៗទាំ�ងអំស់ុសៅលឹឿនជាងកាលឹ�ីសុមិ�័មិុន ការិសៅ�ាើដ�សៅណ៍ើ រិតាមិ�នតសៅហាះ ទូ្ធរិស័ុ�ទថ្ងៃដ ឡាន និងកុុ��ួូទ្ធរ័ិ  
ដូសៅចំះ សៅតិើសៅហ៍តុិអំាីប្ដានជាសៅ�ើងសៅ�ខែតិ�នអារិមិមណ៍៍ព្រះបញាបព់្រះបញាល់ឹ និងសៅហ៍វហ៍តិស់ៅទ្ធៀតិ? សៅតិើចសៅមិេើ�រិបស់ុ ដូសៅចំះ សៅតិើសៅហ៍តុិអំាីប្ដានជាសៅ�ើងសៅ�ខែតិ�នអារិមិមណ៍៍ព្រះបញាបព់្រះបញាល់ឹ និងសៅហ៍វហ៍តិស់ៅទ្ធៀតិ? សៅតិើចសៅមិេើ�រិបស់ុ 
អំំកុជ��អំំកុឲ្យួសៅ�ើញ�ីមិូលឹសៅហ៍តុិខែដលឹព្រះ�ះប្ដានបសៅងើើតិការិសុព្រះ�កុ សៅ�កុំុងប�ញតិតិមិ��កុំុងព្រះកឹុតិួវនិ�័ទាំ�ងអំំកុជ��អំំកុឲ្យួសៅ�ើញ�ីមិូលឹសៅហ៍តុិខែដលឹព្រះ�ះប្ដានបសៅងើើតិការិសុព្រះ�កុ សៅ�កុំុងប�ញតិតិមិ��កុំុងព្រះកឹុតិួវនិ�័ទាំ�ង  
ដបរ់ិបស់ុព្រះទ្ធងយ់៉ាា ងដូចសៅមិតចខែដរិ?ដបរ់ិបស់ុព្រះទ្ធងយ់៉ាា ងដូចសៅមិតចខែដរិ?
៤. តា�ង�ីមិុនមិនុសុស�នប្ដាបព្រះ�ះប្ដានបសៅងើើតិថ្ងៃ�ាសុបាតិហ៍៍សៅ�កុំុងសុ�នចារិសៅអំខែដន។ សៅតិើការិសៅនះបងាា ញ ៤. តា�ង�ីមិុនមិនុសុស�នប្ដាបព្រះ�ះប្ដានបសៅងើើតិថ្ងៃ�ាសុបាតិហ៍៍សៅ�កុំុងសុ�នចារិសៅអំខែដន។ សៅតិើការិសៅនះបងាា ញ 
សៅ�ើងអំ��ីមិូលឹសៅហ៍តុិខែដលឹមិនុសុសព្រះតិូវការិសុព្រះ�កុ សូុមិបសីៅ�កុំុងខែ�នដីដល៏ឹែព្រះគបល់ឹកុាណ៍៍មិុន�នប្ដាប�ងសៅ�ើងអំ��ីមិូលឹសៅហ៍តុិខែដលឹមិនុសុសព្រះតិូវការិសុព្រះ�កុ សូុមិបសីៅ�កុំុងខែ�នដីដល៏ឹែព្រះគបល់ឹកុាណ៍៍មិុន�នប្ដាប�ង
យ៉ាា ងដូចសៅមិាច?យ៉ាា ងដូចសៅមិាច?
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ខែសុបកុសៅជើងផ្លាទ តិ ់និងការិសៅឈាេ ះព្រះបខែកុកុខែសុបកុសៅជើងផ្លាទ តិ ់និងការិសៅឈាេ ះព្រះបខែកុកុ

 អំាីៗទាំ�ងអំស់ុហាកុដូ់ចជាចខែមិេកុសុព្រះ�បកុ់ុ�រិ�នីខែដលឹ�នអា�ុ ៦ ឆំ្នាំ�សៅ�សៅ�លឹសៅគប្ដានមិកុ
ដល់ឹសុហ៍រិដិអាសៅមិរិកិុជាមិ��នឹងឪ�ុកុរិបស់ុសៅគនិងបងៗ៦នាកុស់ៅទ្ធៀតិ។ ឡានប្ដានប�សៅ�ញ�េូវថ្ងៃន�ូមិកិុ�សៅណ៍ើ តិ�ម ី
រិបស់ុ��កុសៅគ �នីមិនិប្ដានសៅ�ើញឡានសៅព្រះចើនសៅ�ជ�រិ �ជនសៅ�ៀសុ�េ�នកុំុងព្រះបសៅទ្ធសុថ្ងៃ�ជាកុខែនេងខែដលឹព្រះគួសារិរិបស់ុ 
សៅគប្ដានរិស់ុសៅ�បនាទ ប�់ីប្ដានសៅ�ៀសុ�េ�នសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើហ៍ិងាសៅ�កុំុងព្រះបសៅទ្ធសុកុ�សៅណ៍ើ តិរិបស់ុសៅគជាព្រះបសៅទ្ធសុមិយី៉ាា ន-់
�ា សៅនាះសៅទ្ធ។ កាលឹ�ីមិុនព្រះគួសារិសៅនះប្ដានរិស់ុសៅ�កុំុង�ទះឫសុសសីៅ��គាម ន�ា សីុុនព្រះតិជាកុឬ់ទឹ្ធកុ�ា សីុុនសៅទ្ធ 
សៅហ៍ើ� �នីព្រះតិូវខែតិងូតិទឹ្ធកុកុំុងទ្ធសៅនេ។ ឥឡូិវសៅនះ អំាីៗសៅ�កុំុង�ទះទាំ�ងអំស់ុ �នីប្ដានអំរិគុណ៍ព្រះ�ះច�សៅពាះ�ទះ 
�មីសៅនះ។ �នីប្ដានមិកុសាល្ងាសៅរិៀនសៅ��ពាកុខ់ែសុបកុសៅជើងផ្លាទ តិ។់ សៅហ៍ើ�សៅល្ងាកុព្រះគូប្ដានប�ូំនសៅគព្រះតិឡិបម់ិកុ
�ទះវញិភាេ មិ បុគំលិឹកុសាល្ងាសៅរិៀនខែដលឹប្ដានសៅបើកុឡានជូន�នីសៅ��ទះ ប្ដានព្រះប្ដាប�់ា �រិបស់ុ�នីអំ��ីរិសៅបៀប 
ខែសុាងរិកុហាងខែសុបកុសៅជើង។ បាុខែនត ទាំ�ងឪ�ុកុនិង�ា �រិបស់ុ�នីមិនិអាចសៅបើកុឡានសៅទ្ធ ខែ�មិទាំ�ងមិនិសៅចះ 
និយ៉ា�ភាសាអំងស់ៅគេសុ�ង។ ដូសៅចំះ បងបែូនរិបស់ុ�នីប្ដាននា��នីសៅ�កានហ់ាង សៅហ៍ើ�ទ្ធិញខែសុបកុសៅជើង
មិ��គូដ�បូងឲ្យួគាតិ។់ ខែសុែកុសៅឡិើង�នីប្ដានសៅ�សាល្ងាសៅរិៀន បាុខែនត ឆំ្នាំ�សៅនាះជាឆំ្នាំ�ដ�៏ិប្ដាកុ។ សៅកុមងៗ�េះប្ដាន 
ព្រះបព្រះ�ឹតិតមិនិលឹែសៅ�រិកុជនសៅ�ៀសុ�េ�ន សៅហ៍ើ�បងព្រះបុសុរិបស់ុ�នី�ំកុ ់ប្ដានធ្លាេ កុចូ់លឹសៅ�កុំុងការិសៅឈាេ ះព្រះបខែកុកុ 
គំា។ សៅ�សៅ�លឹព្រះគួសារិសៅសុសៅវនសៅដ�អាតិស់ៅវនទី្ធសុទមិ�� ប្ដានរាបអ់ានព្រះគួសារិរិបស់ុ�នី សៅហ៍ើ�ប្ដានជ��សៅ�ទរិ�នី 
សៅ�កានស់ាល្ងាព្រះ�ះវហិារិសុព្រះ�បថំ់ាកុទ់្ធី២ �វកិាអាហារិូបកុរិណ៍៍ខែដលឹប្ដានមិកុ�ីតិងាា �សុបាតិហ៍៍សុំូលឹ 
សុប្ដាត ហ៍៍ទ្ធី១៣ ជ���ំតិ�់ំងថ់្ងៃ�េសាល្ងារិបស់ុគាតិ។់ �នីសុបា�ចិតិតណាស់ុសៅ�កុំុងសាល្ងាព្រះ�ះវហិារិជា 
មិ��នឹងមិតិិតរិ�មិថំាកុខ់ែដលឹ�នចិតិតលឹែនិងគ�រិជាទី្ធរាបអ់ាន។ �នីប្ដានឮ�ីព្រះ�ះអំ��ីឪ�ុកុ�ា �រិបស់ុគាតិជ់ា 
ព្រះគីសាទ នសៅ�ឯ�ទះ បាុខែនត ឥឡូិវសៅនះ�នីប្ដានអានព្រះ�ះគមិីរីិសៅ���េ�នឯងសៅ�ឯសាល្ងា។ គាតិច់ងស់ៅរិៀនបខែនាមិ 
សៅទ្ធៀតិ សៅហ៍ើ�សៅ�សៅ�លឹគាតិក់ានខ់ែតិ�� គាតិប់្ដានចូលឹរិ�មិសៅ�កុំុងព្រះកុុមិសិុកុាព្រះ�ះគមិីរីិសៅ�សងៗ។ ជ�សៅនឿរិបស់ុគាតិ ់
ខែដលឹជ�បព្រះបទ្ធះនូវការិសាកុលឹបងសៅ�សៅ�លឹគាតិ�់នអា�ុ១២ឆំ្នាំ�។ ថ្ងៃ�ាមិ��ឪ�ុកុរិបស់ុគាតិប់្ដានដ�លឹសៅ� 
ខ្លាំងសៅព្រះ��ទះ បនាទ ប�់ីប្ដានសៅ�ាើការិសៅ�កុំុងចារិ។ គាម ននរិណា�ំកុស់ៅចះសៅ�ឡានសៅ�ទ្ធួសៅឡិើ� ដូសៅចំះ សុ�ជិកុ 
ព្រះគួសារិប្ដានសៅលឹើកុគាតិ�់កុចូ់លឹសៅ�កុំុងឡាន សៅហ៍ើ�ព្រះបញាបស់ៅបើកុនា�គាតិស់ៅ�កានម់ិនទីរិសៅ�ទ្ធួ។ �នីព្រះតិូវប្ដាន 
ហ៍ិនសៅហាចអំស់ុរិលីឹង។ �បស់ៅនាះ�នីរិមិ�លឹនិងខែព្រះបព្រះបួលឹចុះសៅឡិើង គាតិប់្ដានអំ�ិ�ិនខែដលឹគាតិម់ិនិធ្លាេ ប ់
ប្ដានសៅ�ាើ�ីមិុនមិកុ។ ឱ្យព្រះ�ះអំងំសៅអំើ�សូុមិជ��ឪ�ុកុទូ្ធលឹបងំ�ឲ្យួប្ដានជាសៅឡិើងវញិ�ង �នីប្ដាននិយ៉ា�។ 
ព្រះបសិុនសៅបើគាតិប់្ដានជាសុះសៅសុបើ� ទូ្ធលឹបងំ�នឹងទ្ធទ្ធ�លឹបុណ៍ួព្រះជមិុជទឹ្ធកុ សៅហ៍ើ�និងថាា ��េ�នសៅ�ឯព្រះ�ះអំងំ។ 
ជាសៅព្រះចើនថ្ងៃ�ាសៅព្រះកា�មិកុគាតិប់្ដានសៅ�ើញឪ�ុកុរិបស់ុគាតិស់ៅ�កុំុងមិនទីរិសៅ�ទ្ធួ ជាមិនុសុសខែដលឹធ្លាេ បខ់ែតិរិងឹ��សៅហ៍ើ� 
ឥឡូិវសៅនះសៅសុេកុសាេ �ងនិងសុំមិសំា�ង។ ព្រះគូសៅ�ទ្ធួ�ំកុប់្ដាននិយ៉ា�ថាគាតិស់ៅកុើតិជ�ងឺសុទះសុរិថ្ងៃសុឈាមិកុំុង��រិ
កុាលឹ។ �នីប្ដានបនតការិអំ�ិ�ិន។ ជាសៅព្រះចើនសុប្ដាត ហ៍៍ប្ដានកុនេង�ុតិសៅ� សៅហ៍ើ�ឪ�ុកុរិបស់ុ�នីប្ដានព្រះគាន ់
សៅបើសៅឡិើងយ៉ាា ង�ឺតិៗ សៅ�សៅ�លឹប្ដានមិកុដល់ឹ�ទះ�នីប្ដានសៅ�ាើតាមិអំាីខែដលឹគាតិប់្ដានសុនាជាមិ��ព្រះ�ះ គឺគាតិ ់
ប្ដានទ្ធទ្ធ�លឹបុណ៍ួព្រះជមិុជទឹ្ធកុ។ ឪ�ុកុរិបស់ុ�នីប្ដានសាេ បស់ៅ��ជ�ងឺមិហារិកីុ៥ឆំ្នាំ�សៅព្រះកា�មិកុសៅទ្ធៀតិ បាុខែនត 
�នី�នអា�ុ១៧ឆំ្នាំ� �នអំ�ណ៍រិសៅ��ប្ដានថាា �ចិតិតសៅ�ព្រះ�ះសៅ�សូូុវ។ បនាទ ប�់ីប្ដានទ្ធទ្ធ�លឹបុណ៍ួព្រះជមិុជ
ទ្ធឹកុមិកុ �ៀុ �ប្ដានចាំបស់ៅ�ាើមិអានព្រះ�ះគមិីរីិកានខ់ែតិសៅព្រះចើន អំ�ិ�ិនកានខ់ែតិសៅព្រះចើន  និយ៉ា�សៅ�កានព់្រះ�ះកានខ់ែតិសៅព្រះចើន  
  �នីប្ដាននិយ៉ា�។ �ៀុ �សៅ�ាើការិទាំ�ងអំស់ុសៅនះកានខ់ែតិសៅព្រះចើន �ៀុ �កានខ់ែតិសុបា� 
  ចិតិត។ ព្រះ�ះខែតិងខែតិទ្ធតិសៅមិើលឹមិកុ�ៀុ � សៅហ៍ើ�ព្រះ�ះអំងំយ៉ាងសៅ�កានទ់្ធីសៅនាះជានិចច 
  សុព្រះ�ប�់ៀុ �។ �ៀុ �ខែតិងខែតិ�នអំ�ណ៍រិអំរិគុណ៍ជានិចច តិងាា �សុបាតិហ៍៍សុំូលឹ 
  សុប្ដាា ហ៍៍ទ្ធី១៣ ឆំ្នាំ�២០១១ ប្ដានជ��ដល់ឹកុុ�រិជនសៅ�ៀសុ�េ�នដូចជា�នី 
  ឲ្យួទ្ធទ្ធ�លឹការិសិុកុាសៅ� សាល្ងាអាតិស់ៅវនទី្ធសុទ�ូមិភិាគអាសៅមិរិកិុខ្លាំងសៅជើង។ 
   ខែ�ំកុមិ��ថ្ងៃនតិងាា �ព្រះបចាំ�ព្រះតីិ�សុសៅនះនឹងជ��ដល់ឹកុុ�រិឲ្យួសិុកុាសៅ� 
  សាល្ងា អាតិស់ៅវនទី្ធសុទអាសៅមិរិកិុខ្លាំងសៅជើង។ សូុមិអំរិគុណ៍ដល់ឹសៅល្ងាកុអំំកុ 
  ច�សៅពាះការិសៅរិៀបច�តិងាា �ដស៏ុបបុរិសុសៅនះ។

  សៅរិឿង�េី  សៅរិឿង�េី
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ការបដិិសេ�ធមិិន�ម្រា�ក

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៣ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៣ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចំា�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ ជនគណនា ១១៖១-១៥, ជនគណនា ១២៖១៣,អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចំា�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ ជនគណនា ១១៖១-១៥, ជនគណនា ១២៖១៣,  
ជនគណនា ១៣៖២៧-៣៣, កូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖១-១១។ជនគណនា ១៣៖២៧-៣៣, កូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖១-១១។

�ចងចំា�៖ «រិឯីការិទាំ�ងសៅនាះប្ដានសៅកើតម្ពីកដល់់សៅគទុ្ធកជាគ�រិូ សៅហ៍ើយប្ដានកតទុ់្ធក សុ�រាបជ់ាសៅសុចកីីទូ្ធនាា ន �ចងចំា�៖ «រិឯីការិទាំ�ងសៅនាះប្ដានសៅកើតម្ពីកដល់់សៅគទុ្ធកជាគ�រិូ សៅហ៍ើយប្ដានកតទុ់្ធក សុ�រាបជ់ាសៅសុចកីីទូ្ធនាា ន 
ព្រះបសៅ� ដល់់សៅយើងរាល់់គំ្នា ខែដល់សៅយើងសៅ�ព្រះគ្នាចុងប�ផុុតថ្ងៃនអំស់ុទាំ�ងកល់ប» (កូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖១១)។ព្រះបសៅ� ដល់់សៅយើងរាល់់គំ្នា ខែដល់សៅយើងសៅ�ព្រះគ្នាចុងប�ផុុតថ្ងៃនអំស់ុទាំ�ងកល់ប» (កូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖១១)។

 ខែ�កនិងសុតវសៅផុេងៗខែតងខែត�នអាកបបកិរិយិាចខែម្ពីែកសៅ�ម្ពីុនសៅ�ល់សៅកើតនិងការិរិញួ្ជួ� យខែផុនដី 
ធំ�ៗសៅកើតសៅ�ើង។ ឥ�ូវសៅនះ អំំកវទិ្ធាសាស្រ្តសុីដឹងថាសុតវទាំ�ងឡាយអាចដឹង�ីសុ�ីធំម្ពីក�ីការិរិញួ្ជួ� យ  
ខែផុនដីយាា ងយូរិមុ្ពីនម្ពីនុសុេដឹង ព្រះបខែហ៍ល់សៅនាះសៅហ៍ើយគឺជាម្ពីូល់សៅហ៍តុខែដល់សុតវ�នសុកម្ពីាភា�ព្រះចបូក
ព្រះចបល់់ឬភ័យ័ខ្លាែ ចសៅ�មុ្ពីនសៅ�ល់ខែផុនដីចំាបស់ៅផុាើម្ពីញ័័រិ។ ដ�រិអីាចឮសុ�សៅ�ងម្ពីក�ីការិរិញួ្ជួ� យខែផុនដីតូចៗ
ខែដល់សៅកើតសៅ�ើង�ីរិបីថ្ងៃ�ា ឬ�ីរិបីសុប្ដាា ហ៍៍ម្ពីុនការិរិញួ្ជួ� យខែផុនដីធំ�សៅកើតសៅ�ើង។ ម្ពីនុសុេម្ពីនិអាចឮសុ�សៅ�ង
ទាំ�ងសៅនះសៅទ្ធឬម្ពីនិអាចដឹង�ីការិរិញួ្ជួ� យខែផុនដីតូចៗទាំល់់ខែតសៅសាះ។ សៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ២៣ ខែ�សីុហាឆំ្នាំ� ២០១១ 
ការិរិញួ្ជួ� យខែផុនដីម្ពី�យខែដល់�នក�ែ �ង ៥.៨ ប្ដានវាយព្រះបហារិម្ពីកសៅល់ើត�បនវ់ាា សីុុនសៅ�ន ឌីីសីុុ។ �ីរិបីនាទ្ធ ី
ម្ពីុននឹងខែផុនដីរិញួ្ជួ� យ សុតវ�ែះសៅ�សុ�នសុតវជាតិប្ដានចំាបស់ៅផុាើម្ពីបសៅញ្ជួេ ញ័អាកបបកិរិយិាចខែម្ពីែកៗ។ ឧទាំហ៍រិណ៍ 
ម្ពី�យគឺសាវ សៅព្រះ�សុ សាវ សៅព្រះ�សុគឺជាសុតវម្ពីាាងដូចសុតវសាវ សៅបះបិត ខែត�នសៅរាម្ពីព្រះកាស់ុនិងកនុុយខែវង។ 
សាវ សៅព្រះ�សុរិស់ុសៅ�កុំងថ្ងៃព្រះ��ា ដាហាា សាក ។ សាវ សៅព្រះ�សុសៅ�កុំងសុ�នសុតវប្ដានខែព្រះសុកយាា ងឮ ១៥នាទ្ធីម្ពីុន 
ខែផុនដីចំាបស់ៅផុាើម្ពីញ័័រិ។ សុបី្ដាហ៍៍សៅនះសៅយើងព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើល់សៅ�ឧទាំហ៍រិណ៍ម្ពី�យច�ន�នថ្ងៃនអាកបបកិរិយិាច�ខែ�ក 
រិបស់ុម្ពីនុសុេ អាកបបកិរិយិាសៅនះម្ពីនិខែម្ពីនសៅកើតសៅ�ើងសៅដាយការិរិញួ្ជួ� យខែផុនដីឬសៅព្រះគ្នាះធំម្ពីាជាតិសៅផុេងៗសៅទ្ធ 
អាកបបកិរិយិាសៅនះសៅកើតសៅ�ើងសៅដាយអំ�សៅ�ើប្ដាប។ ម្ពីនុសុេសៅ�កុំងសៅម្ពីសៅរិៀនរិបស់ុសៅយើងប្ដានបដិសៅសុធំនូវការិ 
សុព្រះ�កសៅ�កុំងការិអំតឱ់នសៅទាំសុរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវ ព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះបទាំនការិអំតឱ់នសៅទាំសុដល់់ម្ពីនុសុេ 
ព្រះគបគំ់្នាខែដល់ម្ពីកឯព្រះទ្ធងស់ៅដាយសៅសុចកាីជ�សៅនឿ។
 

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ២    ៣ - ៩ កកកដា
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សៅសុចកាីបដិសៅសុធំនក៍ារិសុព្រះ�កសៅ�កំុងវាល់រិសៅហាសាា នសៅសុចកាីបដិសៅសុធំនក៍ារិសុព្រះ�កសៅ�កំុងវាល់រិសៅហាសាា ន

 �ិតព្រះប្ដាកដណាស់ុព្រះបជាជនអុំីព្រះសាខែអំល់ព្រះតូវខែត�នអារិម្ពីាណ៍ម្ពីនិសុបាយរិកីរាយសៅ�សៅ�ល់��ក 
សៅគសៅចញ័�ីភ័ំ�សីុុណាយ។ ជាងម្ពី�យឆំ្នាំ�ប្ដានកនែងផុុតសៅ� ចំាប�់�ង�ី��កសៅគប្ដានចំាកសៅចញ័�ីព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ� ុ
ម្ពីក ជនគណនា ជ��ូក១៖១។ ��កព្រះបជាជនចងចូ់ល់សៅ�កានទ់្ធឹកដីសុនា។ ព្រះប្ដាកដណាស់ុ��កសៅគប្ដាន
សៅ�ើញ័ប្ដាដិហារិ្យអំសាេ រិ្យៗខែដល់ព្រះ�ះប្ដានសៅធំវើសៅដើម្ពីបបីង្ហាា ញ័��កសៅគ�ីការិសុ�វព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័រិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ បាុខែនី 
សៅតើ�នអំវីសៅកើតសៅ�ើងសៅ�កខែនែងដ�បូងខែដល់��កសៅគប្ដានម្ពីកដល់់ បនុាប�់ី��កសៅគប្ដានចំាកសៅចញ័�ីភ័ំ�សីុុណាយ? 
សៅគប្ដានចំាបស់ៅផុាើម្ពីរិអំូូរិទាំ�។
 សៅតើ��កព្រះបជាជនរិអំូូរិទាំ�អំ��ីអំវី? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយសូុម្ពីអានជនគណនា ជ��ូក១១៖១-១៥។សៅតើ��កព្រះបជាជនរិអំូូរិទាំ�អំ��ីអំវី? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយសូុម្ពីអានជនគណនា ជ��ូក១១៖១-១៥។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះកុម្ពីម្ពីនុសុេចព្រះម្ពីុះជាតិសាសុនខ៍ែដល់រិស់ុសៅ�ជាម្ពី�យសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ចំាបស់ៅផុាើម្ពីរិអំូូរិទាំ�។ ម្ពីនិយូរិ 
បាុនាា ន��កអំុីព្រះសាខែអំល់កប៏្ដានចូល់រិ�ម្ពី។ ��កសៅគទាំ�ងអំស់ុគំ្នាចងប់្ដានច�ណីអាហារិខែដល់��កសៅគប្ដានបរិសិៅភាគ 
សៅ�កំុងព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ុ។ សៅយើងព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានសាចប់រិសិៅភាគ សៅយើងនឹកសៅ�ើញ័�ីព្រះតីខែដល់សៅយើងធ្លាែ បប់្ដាន
បរិសិៅភាគសៅ�ព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ុ សៅយើងម្ពីនិចំា�ប្ដាចច់�ណាយអំវីសៅសាះសៅ�ើយ។ សៅយើងកន៏ឹកសៅ�ើញ័�ីព្រះតសុកព់្រះតឡាច 
�ុឹម្ពីសុ និង�ុឹម្ពីព្រះកហ៍ម្ពីសៅនាះខែដរិ។ បាុខែនីឥ�ូវសៅនះសៅយើងប្ដានប្ដាតប់ងច់�ណាបអ់ារិម្ពីាណ៍�ីការិបរិសិៅភាគទាំ�ងអំស់ុ 
សៅយើងម្ពីនិខែដល់ប្ដានសៅ�ើញ័អំវីទាំ�ងអំស់ុ បាុខែនី �នខែតន��ា នាា ម្ពីក�ីឋានសុ�គប៌ាុសៅណាះ ះ ជនគណនា ជ��ូក 
១១៖៤-៦។ សៅតើសៅយើងសៅម្ពីើល់សៅ�ើញ័�ីរិសៅបៀបខែដល់ព្រះបជាជននឹកចំា�ខែត�ីអំវីខែដល់��កសៅគចងន់ឹកចំា�អំ��ីព្រះបសៅទ្ធសុ 
សៅអំសីុុ�ុខែដរិឬសៅទ្ធ? ��កសៅគសៅភ័ែចភា�ជាទាំសុករិសៅហ៍ើយនឹកចំា�ខែត�ីច�ណីអាហារិបាុសៅណាះ ះ។
 ព្រះ�ះចិញ្ជួេ ឹម្ពីព្រះបជាជនសៅដាយន��ា នាា ជាងម្ពី�យឆំ្នាំ�។ បាុខែនី ព្រះបជាជនបដិសៅសុធំម្ពីនិព្រះ�ម្ពីសុបាយ
ចិតីជាម្ពី�យនឹងន��ា នាា សៅទ្ធ សៅព្រះ�ះសៅគចងប់្ដានអំវីសៅផុេងសៅ�វញិ័។ សូុម្ពីបសីៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុកម៏្ពីនិសុបាយចិតីសៅដាយ 
ការិ�ិប្ដាកចិតី ខែដល់ព្រះបជាជនទាំ�ងអំស់ុប្ដានបសៅងកើតសៅ�ើងខែដរិ។ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុម្ពីនិ�នការិង្ហាយព្រះសុួល់បាុនាា ន 
សៅទ្ធ ព្រះប្ដាកដណាស់ុ បាុខែនីគ្នាតប់្ដានដឹងអំំកខែដល់គ្នាតគ់�រិរិតស់ៅ�រិកគឺព្រះ�ះសៅយសូូុវ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុទូ្ធល់ដល់់ព្រះ�ះ 
ជា�េ ស់ុ សៅហ៍តុអំវីប្ដានជាព្រះ�ះអំងានា�បញ្ហាា សៅនះម្ពីកដល់់ទូ្ធល់បងា�? ទូ្ធល់បងា�ជាអំំកបសៅព្រះម្ពីើរិបស់ុព្រះ�ះអំងា សៅតើ 
ទូ្ធល់បងា�ប្ដានសៅធំវើអំវី�ុសុ? សៅហ៍តុអំវីប្ដានជាព្រះ�ះអំងាឲ្យ្យទូ្ធល់បងា�ទ្ធទ្ធ�ល់�ុសុព្រះតូវ��កម្ពីនុសុេទាំ�ងសៅនះ? ជនគណនា 
ជ��ូក១១៖១១។ សៅតើព្រះ�ះសៅ�ែើយតបសៅ�នឹង��កបណាា ជនយាា ងដូចសៅម្ពីាច? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយសូុម្ពីអានគម្ពីីរីិ
ជនគណនាជ��ូក១១៖១៦-៣៣។ �ិតព្រះប្ដាកដណាស់ុព្រះ�ះព្រះជាបនូវសៅសុចកីីព្រះតូវការិរិបស់ុសៅយើង។ ព្រះ�ះព្រះជាប 
នូវសៅសុចកីីព្រះតូវការិរិបស់ុសៅយើង ព្រះ�ះអំងាកព៏្រះជាបសៅ�សៅ�ល់ខែដល់សៅយើងម្ពីនិសុបាយចិតីផុងខែដរិ។ ដូសៅចំះ ព្រះ�ះ
ព្រះបទាំនសុតវឲ្យ្យ��កបណាា ជនបរិសិៅភាគ។ បាុខែនីសាចម់្ពីនិខែម្ពីនជារិបស់ុខែដល់បណាា ជន�ិតជាចងប់្ដានសៅនាះ 
សៅទ្ធ។ សៅ�សៅ�ល់ខែដល់សៅយើង�ឹងរិបស់ុខែដល់សៅធំវើឲ្យ្យសៅយើង�ឹងសៅនាះខែតងខែតម្ពីនិខែម្ពីនជាម្ពីូល់សៅហ៍តុ�ិតព្រះប្ដាកដថ្ងៃន 
ក�ហ៍ឹងរិបស់ុសៅយើងសៅទ្ធ។ ដូសៅចំះសៅយើងព្រះបយុទ្ធធសៅព្រះ�ះសៅយើងអំនច់ិតីនឹងបញ្ហាា ខែដល់សៅព្រះ�ជាងសៅនះ។ ដូសៅចំះ ��ក
អំុីព្រះសាខែអំល់ព្រះបយុទ្ធធព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងការិដឹកនា�រិបស់ុព្រះ�ះសៅ�កំុងជីវតិរិបស់ុ��កសៅគ។ សៅយើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នាព្រះតូវ 
ខែតព្រះបុងព្រះបយត័ំអំ��ីការិព្រះបយុទ្ធធព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងព្រះ�ះសៅនាះ �ីសៅព្រះ�ះវាង្ហាយព្រះសុួល់នឹងសៅកើតសៅ�ើងជាងការិខែដល់ 
សៅយើងគិត។ 
 សៅតើសៅហ៍តុអំវីប្ដានជាង្ហាយព្រះសុួល់កុំងការិនឹកចំា�អំ��ីអំតីតកាល់ថាវាខែតងខែតល់អជាងការិខែដល់វាសៅកើតសៅតើសៅហ៍តុអំវីប្ដានជាង្ហាយព្រះសុួល់កុំងការិនឹកចំា�អំ��ីអំតីតកាល់ថាវាខែតងខែតល់អជាងការិខែដល់វាសៅកើត  
សៅ�ើង�ិតព្រះប្ដាកដសៅនាះសៅ�ើង�ិតព្រះប្ដាកដសៅនាះ?
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សៅ�សៅ�ល់អំ�សៅ�ើប្ដាប�ែងរាល់ដាល់ដូចជាជ�ងឺ សៅ�សៅ�ល់អំ�សៅ�ើប្ដាប�ែងរាល់ដាល់ដូចជាជ�ងឺ 
 
  សៅតើ�ា រាា ម្ពី និងសៅអំើរិ ាុនអំនច់ិតីអំ��ីអំវី? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយ សូុម្ពីអានជនគណនា ១២៖១-៣។ សៅតើ�ា រាា ម្ពី និងសៅអំើរិ ាុនអំនច់ិតីអំ��ីអំវី? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយ សូុម្ពីអានជនគណនា ១២៖១-៣។ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ដ�បូងសៅ�ើយសៅយើងព្រះបខែហ៍ល់ជាគិតថា�ា រាា ម្ពីនិងសៅអំើរិ ាុន ម្ពីនិសុបាយចិតីអំ��ីនាងសីុុផូុរាា ខែដល់ជាព្រះប�
នធ រិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុ នាងសីុុផូុរាា គឺជាជនជាតិ�ុសីុុតម្ពីក�ីព្រះសុុកម្ពីដីាន និកខម្ពីន� ជ��ូក៣៖១ នាងម្ពីនិខែម្ពីនសៅកើត 
សៅចញ័�ីអំុីព្រះសាខែអំល់សៅទ្ធ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិបង្ហាា ញ័សៅយើងថាសីុុផូុរាា ម្ពីនិខែម្ពីនជាម្ពីូល់សៅហ៍តុសៅទ្ធ�ា រាា ម្ពីនិងសៅអំើរិ ាុនអំនច់ិតី។ ការិ 
រិអំូូរិទាំ�រិបស់ុ��កសៅគអំ��ីការិដឹកនា�។ សៅ�កំុងជ��ូកទី្ធ ១១ ព្រះ�ះប្ដានព្រះប្ដាបស់ៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុឲ្យ្យសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសៅម្ពីដឹកនា� 
៧០នាក។់ ��កម្ពីនុសុេទាំ�ងសៅនះនឹងជ�យសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុដឹកនា���កបណាា ជន ជនគណនាជ��ូក១១៖ ១៦, 
១៧ និង ២៤, ២៥។ សៅអំើរិ ាុននិង�ា រាា ម្ពីប្ដានបសៅព្រះម្ពីើការិជាសៅម្ពីសៅល់ើអំំកដឹកនា�កំុងសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ និកខម្ពីន� 
ជ��ូក៤៖១៣-១៥  ម្ពីកីាជ��ូក ៦៖៤។ បាុខែនីឥ�ូវសៅនះ��កសៅគ�នអារិម្ពីាណ៍ថាការិដឹកនា�រិបស់ុ��កសៅគឋិតិសៅ� 
កំុងសៅព្រះគ្នាះថំាក។់ សៅអំើរិ ាុននិង�ា រាា ម្ពីនិយាយគំ្នាសៅ�វញិ័សៅ�ម្ពីក ម្ពីាូសៅសុម្ពីនិខែម្ពីនជាម្ពីនុសុេខែត�ំកខ់ែដល់ព្រះ�ះប្ដាន 
សៅព្រះបើឲ្យ្យនិយាយសៅ�កាន�់�កបណាា ជនសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះអំងាក�៏នបនុូល់�ម្ពីរិយៈ��កសៅយើងខែដរិ ព្រះ�ះជា�េ ស់ុប្ដាន 
ឮសុ�ដីសៅនះ ជនគណនាជ��ូក ១២៖២។ 
  សៅតើព្រះ�ះសៅ�ែើយតបសៅ�នឹងការិរិអំូូរិទាំ�រិបស់ុសៅអំើរិ ាុននិង�ា រាា ម្ពីយាា ងដូចសៅម្ពីាច? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយសូុម្ពីអានសៅតើព្រះ�ះសៅ�ែើយតបសៅ�នឹងការិរិអំូូរិទាំ�រិបស់ុសៅអំើរិ ាុននិង�ា រាា ម្ពីយាា ងដូចសៅម្ពីាច? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយសូុម្ពីអាន  
គម្ពីីរីិជនគណនាជ��ូក ១២៖៤-១៣ សៅតើអំំកគិតថាសៅហ៍តុអំវីប្ដានជាព្រះ�ះសៅ�ែើយតប�ម្ពីវធិំីដអ៏ំសាេ រិ្យខែបបដូសៅចំះ?គម្ពីីរីិជនគណនាជ��ូក ១២៖៤-១៣ សៅតើអំំកគិតថាសៅហ៍តុអំវីប្ដានជាព្រះ�ះសៅ�ែើយតប�ម្ពីវធិំីដអ៏ំសាេ រិ្យខែបបដូសៅចំះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះសៅ�ែើយតបនឹងការិរិអំូូរិទាំ�រិបស់ុ��កសៅគភាែ ម្ពីៗ។ ព្រះ�ះប្ដានដាកទ់្ធណឌ កម្ពីានាង�ា រាា ម្ពីសៅដាយជ�ង ឺ
�ែង។់ �ែងគ់ឺជាជ�ងឺខែសុបកម្ពីាាង សៅ�សុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំំកសៅកើត�ែងស់ៅនាះរិស់ុសៅ�ខែត�ំកឯ់ង សៅដើម្ពីបកុី�ឲ្យ្យ��ក 
សៅគចម្ពីែងជ�ងឺដល់់ម្ពីនុសុេដថ្ងៃទ្ធ។ ជ�ងឺ�ែងម់្ពីនិប្ដានទុ្ធកឱ្យនរិណា�ំកស់ុងេយ័អំ��ីអំំកណាសៅធំវើ�ុសុសៅនាះសៅទ្ធ។ 
ខែម្ពីនសៅហ៍ើយព្រះ�ះប្ដានព្រះបទាំនសារិ�ិសៅសុសុដល់់សៅអំើរិ ាុន និង�ា រាា ម្ពីសៅដើម្ពីបខីែចកចំាយដល់់រាស្រ្តសុីរិបស់ុព្រះ�ះអំងា បាុខែនី 
សៅអំើរិ ាុននិង�ា រាា ម្ពីព្រះតូវខែតចងចំា�ថាសារិទាំ�ងសៅនះគឺជាអំ�សៅណាយទាំន។ ��កសៅគម្ពីនិព្រះតូវសៅព្រះបើព្រះប្ដាស់ុអំ�សៅណាយទាំន 
ជាអាវុធំសៅដើម្ពីបបីសៅងកើនអំ�ណាចសៅល់ើ��កបណាា ជនសៅ�ើយ ព្រះ�ះសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុជាសៅម្ពីដឹកនា��ីសៅព្រះ�ះសៅល្ងាក 
ម្ពីាូសៅសុដឹងថាគ្នាតព់្រះតូវខែតទី្ធ�ឹងសៅល់ើព្រះ�ះសុព្រះ�បអ់ំវីៗទាំ�ងអំស់ុ។ សៅអំើរិ ាុនម្ពីនិប្ដានសៅកើត�ែងស់ៅទ្ធព្រះបសិុនសៅបើព្រះ�ះដាក ់
សៅរាគ�ែងដ់ល់់សៅអំើរិ ាុនគ្នាតម់្ពីនិអាចចូល់កំុងសៅរាងឧសៅប្ដាសុ� សៅហ៍ើយបសៅព្រះម្ពីើព្រះ�ះប្ដានសៅទ្ធ។ បាុខែនីសៅរាគ�ែងខ់ែដល់ធ្លាែ ក ់
ម្ពីកសៅល់ើ�ា រាា ម្ពីបង្ហាា ញ័ថា ព្រះ�ះម្ពីនិសុ�វព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ជាម្ពី�យនាងឬសៅល្ងាកសៅអំើរិ ាុន។ សៅអំើរិ ាុនទូ្ធល់សូុម្ពីឲ្យ្យព្រះ�ះ�ាប្ដាល់ 
បអូនព្រះសីុរិបស់ុគ្នាត។់ ការិអំធិំដាា នរិបស់ុគ្នាតប់ង្ហាា ញ័ថា គ្នាតគ់ឺជាខែផុំកថ្ងៃនបញ្ហាា ខែដល់បណាា ល់ឱ្យបអូនព្រះសីុរិបស់ុ 
គ្នាតស់ៅកើត�ែងស់ៅនះ ជនគណនា ជ��ូក១២៖១១។ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុកអ៏ំធិំដាា នឲ្យ្យបអូនព្រះសីុរិបស់ុគ្នាតខ់ែដរិ ជនគណនា 
ជ��ូក១២៖១១-១៣។ ព្រះ�ះសុ�វព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ចងឲ់្យ្យសៅយើង�នសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់័សៅនះសៅ�កំុងចិតីច�សៅ�ះបង 
បអូនព្រះបុសុព្រះសីុកំុងជ�សៅនឿរិបស់ុសៅយើងខែដរិ។ 
 សៅតើសៅហ៍តុអំវីប្ដានជាសៅយើងគ�រិអំធិំដាា នឱ្យអំំកដឹកនា�រិបស់ុសៅយើងជាជាងការិរិអំូូរិទាំ�អំ��ី��កគ្នាតស់ៅ�  សៅតើសៅហ៍តុអំវីប្ដានជាសៅយើងគ�រិអំធិំដាា នឱ្យអំំកដឹកនា�រិបស់ុសៅយើងជាជាងការិរិអំូូរិទាំ�អំ��ី��កគ្នាតស់ៅ� 
សៅ�ល់សៅ�ល់��កគ្នាតស់ៅធំវើ�ុសុសៅនាះ?��កគ្នាតស់ៅធំវើ�ុសុសៅនាះ?

ថ្ងៃ�ាចន័ុ   ៥ កកកដា
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ការិព្រះបយុទ្ធធត��ងទាំស់ុនឹងព្រះ�ះការិព្រះបយុទ្ធធត��ងទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ
 
 សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ម្ពីកដល់់ជាយទ្ធឹកដីសុនា។ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានចំាតអ់ំំកសៅសុុើបការិណ៍ ១២នាក ់
ចូល់សៅ�កំុងទឹ្ធកដីកាណាន។ កិចេការិរិបស់ុ��កសៅគគឺ�ិនិត្យសៅម្ពីើល់ទ្ធឹកដីសៅនាះ សៅហ៍ើយរាយការិណ៍ព្រះត�បម់្ពីក 
សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុ និង��កបណាា ជនវញិ័។ រិប្ដាយការិណ៍រិបស់ុ��កសៅគគឺជាការិរិ �សៅភ័ើបនិងអំសាេ រិ្យ យាា ងសៅហាចណាស់ុ 
កស៏ៅ�ព្រះគ្នាដ�បូងខែដរិ។
   សូុម្ពីអានរិប្ដាយការិណ៍ម្ពីក�ីអំំកសៅសុុើបការិណ៍សៅ�កុំងគមី្ពីរីិជនគណនាជ��ូក១៣៖២៧-៣៣។សូុម្ពីអានរិប្ដាយការិណ៍ម្ពីក�ីអំំកសៅសុុើបការិណ៍សៅ�កុំងគមី្ពីរីិជនគណនាជ��ូក១៣៖២៧-៣៣។  
សៅតើខែផុំកអំវីថ្ងៃនរិប្ដាយការិណ៍សៅនាះខែដល់សៅធំវើឲ្យ្យសាសុនអ៍ំីព្រះសាខែអំល់ប្ដាតប់ងក់ាីសុងឹមឹ្ពី?សៅតើខែផុំកអំវីថ្ងៃនរិប្ដាយការិណ៍សៅនាះខែដល់សៅធំវើឲ្យ្យសាសុនអ៍ំីព្រះសាខែអំល់ប្ដាតប់ងក់ាីសុងឹមឹ្ពី?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 កាខែល់បប្ដាន��ព្រះបឹងខែព្រះបងអំស់ុ�ីសុម្ពីតាភា�សៅដើម្ពីបបីញ្ជួឈប�់�កបណាា ជន�ីការិសៅប្ដាះបងស់ៅសុចកាី
សុងឹមឹ្ពី សៅហ៍ើយព្រះត�បខ់ែបរិព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងអំំកដឹកនា�រិបស់ុ��កសៅគ។ បាុខែនី��កអំំកសុងេយ័�នជយ័ជ�នះ។ 
��កសៅគបណាា ល់ឲ្យ្យ��កបណាា ជនប្ដាតប់ងក់ាីជ�សៅនឿ។ សៅ�ទី្ធចុងប�ផុុតសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ម្ពីនិប្ដាន�ាយាម្ពី
យកជយ័ជ�នះសៅល់ើទ្ធឹកដីខែដល់ព្រះ�ះប្ដានសុនាដល់់��កសៅគសៅទ្ធ។ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់�នចិតីខែដល់បដិសៅសុធំ 
ការិសុព្រះ�កសៅ�កំុងព្រះ�ះ។ ��កសៅគម្ពីនិទុ្ធកចិតីសៅល់ើព្រះទ្ធងស់ៅទ្ធ ��កបណាា ជនសៅព្រះជើសុសៅរិ ើសុយ�ខែព្រះសុកនិងរិអំូូរិទាំ�។ 
សៅនាះសៅហ៍ើយគឺជាម្ពីូល់សៅហ៍តុខែដល់��កសៅគម្ពីនិប្ដានសៅធំវើដ�សៅណើ រិសៅឆី្នាំះសៅ�ម្ពីុ�សៅដាយកីីជ�សៅនឿ។ សៅ�សៅ�ល់សៅយើងម្ពីនិ 
ប្ដានសុព្រះ�កសៅ�កំុងព្រះ�ះ សៅយើង�នសៅ�ល់�ិប្ដាកសៅដើម្ពីបបីង្ហាា ញ័�ីកីីជ�សៅនឿ។ ការិសុងេយ័ម្ពីនិប្ដានសៅធំវើឱ្យសៅយើង 
ឈឺចឺំាបខ់ែតចិតីបាុសៅណាះ ះសៅទ្ធ អំំកវទិ្ធាសាស្រ្តសុីព្រះប្ដាបស់ៅយើងថា សៅ�សៅ�ល់សៅយើងម្ពីនិប្ដានសុព្រះ�កព្រះគបព់្រះគ្នាន ់សៅយើង 
នឹងសៅធំវើការិសុសៅព្រះម្ពីចចិតីអាព្រះកក ់ការិសុងេយ័កអ៏ាចបណាា ល់ឱ្យសៅយើងធ្លាតខ់្លាែ �ងផុងខែដរិ វាអាចសៅធំវើឱ្យសៅយើងចំាប ់
សៅផុាើម្ពីសៅព្រះបើសៅព្រះគឿងសៅញ័ៀន ឬរិហូ៍តដល់់កានខ់ែតអំស់ុក�ែ �ងនិងម្ពីនិសុបាយចិតី។
 សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិ ជនគណនា ជ��ូក ១៤៖១-១០។ សៅតើ�នអំវីសៅកើតសៅ�ើងបនីសៅ�សៅទ្ធៀត? សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិ ជនគណនា ជ��ូក ១៤៖១-១០។ សៅតើ�នអំវីសៅកើតសៅ�ើងបនីសៅ�សៅទ្ធៀត?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅរិឿងរាា វប្ដានសៅធំវើដ�សៅណើ រិ�ីអាព្រះកកស់ៅ�អាព្រះកកប់�ផុុត។ កាខែល់បព្រះ��នដល់់��កបណាា ជនកុ�ឲ្យ្យខែបរិ 
ព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងព្រះ�ះជា�េ ស់ុ ជនគណនា ជ��ូក១៤៖៩។ បាុខែនី��កបណាា ជនម្ពីនិយកចិតីទុ្ធកដាកសី់ាប ់
សៅ�ើយ។ ��កសៅគសុសៅព្រះម្ពីចចិតីសុ�ែ បស់ៅម្ពីដឹកនា�រិបស់ុ��កសៅគសៅដាយគបន់ឹងដុ��ា។ ចិតីខែដល់បដិសៅសុធំការិសុព្រះ�ក 
និងខែបរិព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ សៅតើអារិម្ពីាណ៍ខែបបសៅនាះដឹកនា�សៅ�កខែនែងណា? សៅ�កានស់ៅសុចកាីសាែ ប។់ អំំក 
សៅសុុើបការិណ៍ ១០នាក ់ម្ពីនិទុ្ធកចិតីព្រះ�ះសៅទ្ធ។ ��កសៅគនិយាយព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងកាខែល់បនិងយាូសៅសុវ។ �ន�ំក ់
ខែព្រះសុកថា ��កបណាា ជនគ�រិខែតគបស់ុ�ែ បអ់ំំកសៅសាា ះព្រះតងទ់ាំ�ង�ីរិនាកស់ៅនះ ហ៍វូងម្ពីនុសុេប្ដានសៅ�ជា�ក�តវសៅងវង។ 
��កសៅគប្ដានចំាបយ់កដុ��ាបព្រះម្ពីុងនឹងសុ�ែ បក់ាខែល់បនិងយាូសៅសុវ ហ៍វូងម្ពីនុសុេព្រះបញាបរ់ិុល់សៅ�ម្ពីុ� ��កសៅគខែព្រះសុក 
ហាកដូ់ចជាប្ដានប្ដាតប់ងគ់�និតទាំ�ងព្រះសុុង។ រិ �សៅ�ចសៅនាះ��កសៅគប្ដានទ្ធ�ែ កដុ់��ាចុះ សៅហ៍ើយសៅ�សៅសុាៀម្ពីសាា តន់ិង 
ញ័័រិញាកស់ៅដាយការិភ័យ័ខ្លាែ ច។ ព្រះ�ះប្ដានយាងម្ពីកបញ្ជួឈបខ់ែផុនការិអាព្រះកករ់ិបស់ុសៅគសៅដាយផុ្ទាល់់ សិុរិលី់អរិបស់ុ 
ព្រះ�ះប�សៅ�ញ័សៅរាងឧសៅប្ដាសុ� សៅដើម្ពីបបីង្ហាា ញ័ដល់់��កបណាា ជនថា ព្រះ�ះអំងាគងស់ៅ�ទ្ធីសៅនាះ។ សិុរិលី់អរិបស់ុព្រះ�ះអំងា 
ដូចជាសៅភ័ែើង សិុរិលី់អម្ពីក�ីព្រះ�ះប�ភ័ែពឺ្រះតសាល់ទាំ�ងម្ពីូល់ ��កបណាា ជនទាំ�ងអំស់ុសៅ�ើញ័សុញ្ហាា សៅនះម្ពីក�ីព្រះ�ះ។ 
ព្រះ�ះអំងាខ្លាែ �ងជាង��កសៅគ។ ឥ�ូវសៅនះព្រះ�ះអំងាបង្ហាា ញ័អំងាព្រះទ្ធងដ់ល់់��កបណាា ជន គ្នាា នអំំកណា�ំកហូ់ាន 
ព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងព្រះ�ះសៅ�ើយ ��កអំំកសៅសុុើបការិណ៍អាព្រះកកក់ប៏្ដានដកដសៅងាើម្ពីធំ� សៅហ៍ើយប្ដានសៅដើរិសុរិសៅសុៀព្រះត�ប ់
ចូល់សៅ�កានព់្រះតសាល់រិបស់ុ��កសៅគ។
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អំំកខែដល់ឈឺរិសៅ�ចសៅនាែ ះព្រះ�ះនិងប្ដាបជន  អំំកខែដល់ឈឺរិសៅ�ចសៅនាែ ះព្រះ�ះនិងប្ដាបជន  
  
 សៅតើព្រះ�ះព្រះបទាំនឱកាសុអំវីដល់់សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុសៅ�សៅ�ល់ខែដល់សាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំល់ង្ហាកខែបរិព្រះបឆ្នាំ�ង សៅតើព្រះ�ះព្រះបទាំនឱកាសុអំវីដល់់សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុសៅ�សៅ�ល់ខែដល់សាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំល់ង្ហាកខែបរិព្រះបឆ្នាំ�ង
ទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយ សូុម្ពីអានជនគណនា ជ��ូក១៤៖១១,១២។ទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយ សូុម្ពីអានជនគណនា ជ��ូក១៤៖១១,១២។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះសុុ�ប�ផ្ទាែ ញ័សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ សៅហ៍ើយបសៅងកើតម្ពីនុសុេ�ាីទាំ�ងព្រះសុុង�ីសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុខែដល់នឹង
កាែ យជាឪ�ុកថ្ងៃន��កសៅគទាំ�ងអំស់ុគំ្នា។
  សៅតើសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុសៅធំវើអំវីសៅ�សៅ�ល់ខែដល់��កបណាា ជនខែបរិង្ហាកព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ និងទាំស់ុនឹងគ្នាត ់សៅតើសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុសៅធំវើអំវីសៅ�សៅ�ល់ខែដល់��កបណាា ជនខែបរិង្ហាកព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ និងទាំស់ុនឹងគ្នាត ់
ផុ្ទាល់់? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយ សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិ ជនគណនា ជ��ូក១៤៖១៣-១៩។ផុ្ទាល់់? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយ សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិ ជនគណនា ជ��ូក១៤៖១៣-១៩។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 �ទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញ័សៅយើងថាសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុគឺជាម្ពីនុសុេសៅសាា ះព្រះតងរ់ិបស់ុព្រះ�ះ។ ចសៅម្ពីែើយរិបស់ុសៅល្ងាក
ម្ពីាូសៅសុបង្ហាា ញ័សៅយើង�ីការិអំធិំដាា នខែដល់ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនុូល់ ១៤០០ឆំ្នាំ�សៅព្រះកាយម្ពីកសៅទ្ធៀត សុព្រះ�ប�់�ក
សិុសុេរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�កំុងការិ�ិប្ដាករិបស់ុសៅគគម្ពីីរីិយាូហានជ��ូក ១៧។ អំវីសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុសៅធំវើសៅ�ទ្ធីសៅនះសុព្រះ�ប ់
��កបណាា ជនគឺជាអំវីខែដល់ព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅធំវើសុព្រះ�បស់ៅយើងសៅ�នគរិឋានសុ�គ។៌ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុម្ពីនិប្ដានការិ�រិ��ក 
បណាា ជន�ីព្រះ�ះសៅទ្ធ គ្នាតដ់ឹងថា��កសៅគ�នសៅទាំសុបាុខែនីគ្នាតស់ៅ�ខែតសូុម្ពីឲ្យ្យព្រះ�ះអំតឱ់នសៅទាំសុដល់់��កសៅគសៅដាយ 
បង្ហាា ញ័��កសៅគ�ីសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់័ និងសៅសុចកាីសៅម្ពី�ីករិុណារិបស់ុព្រះ�ះអំងា ជនគណនាជ��ូក១៤៖១៩។ 
ព្រះ�ះជា�េ ស់ុអំតឱ់នសៅទាំសុដល់់��កបណាា ជន�ីសៅព្រះ�ះសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុទូ្ធល់សូុម្ពីការិអំតឱ់នសៅទាំសុ�ីព្រះទ្ធង។់ �ម្ពី 
វធិំីដូចគំ្នាសៅនះខែដរិព្រះ�ះអំងាកអ៏ំតឱ់នសៅទាំសុដល់់សៅយើងសុ�វថ្ងៃ�ាសៅនះ �ីសៅព្រះ�ះព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានសុុគតសៅ�សៅល់ើសៅឈឺើ 
ឆ្នាំក ង និងការិ�នព្រះ�ះជនារិស់ុសៅ�ើងវញិ័។
 សៅនាះសៅហ៍ើយជាម្ពីូល់សៅហ៍តុខែដល់សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុនិយាយថាសូុម្ពីអំតស់ៅទាំសុអំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុ��កសៅគសូុម្ពី 
អំតស់ៅទាំសុដល់់��កសៅគដូចជាព្រះ�ះអំងាប្ដានអំតស់ៅទាំសុដល់់��កសៅគ��ង�ីសៅ�ល់ខែដល់��កសៅគប្ដានចំាកសៅចញ័�ី
ព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ុរិហូ៍តម្ពីកដល់់សៅ�ល់ឥ�ូវសៅនះជនគណនាជ��ូក ១៤៖១៩។ សៅសុចកីីសៅម្ពី�ីករិុណារិបស់ុព្រះ�ះ 
�ាប្ដាល់សៅយើងឲ្យ្យជា។ ការិអំតឱ់នសៅទាំសុរិបស់ុព្រះ�ះប�ខែបរិចិតីរិបស់ុសៅយើងឲ្យ្យព្រះត�បស់ៅ�រិកព្រះ�ះវញិ័ សៅហ៍ើយ
ផុាល់់ឲ្យ្យសៅយើងនូវការិចំាបស់ៅផុាើម្ពី�ាីម្ពី�យ។
 ការិអំតឱ់នសៅទាំសុ�នតថ្ងៃម្ពីែម្ពី�យសុព្រះ�បស់ៅយើង។ សៅសុចកាីសៅម្ពី�ីករិុណានិងការិអំតឱ់នសៅទាំសុម្ពីនិ 
សៅថាកសៅទ្ធ សៅដាយសារិព្រះ�ះអំតឱ់នសៅទាំសុដល់់សៅយើងម្ពីនិខែម្ពីន�ននយ័ថាសៅយើងនឹងម្ពីនិ�នការិឈឺចឺំាបស់ៅដាយ 
សារិក�ហុ៍សុនិងការិសុសៅព្រះម្ពីចចិតីអាព្រះកករ់ិបស់ុសៅយើងខែដល់ខែតងខែតសៅធំវើឱ្យអំំកដថ្ងៃទ្ធនិង�ែ�នសៅយើងឈឺចឺំាបស់ៅនាះ
សៅទ្ធ។ ដូសៅចំះព្រះកុម្ពីអំុីព្រះសាខែអំល់សៅនះនឹងម្ពីនិប្ដានចូល់ទ្ធឹកដីសុនាសៅទ្ធជនគណនា ជ���ក១៤៖២០-២៣។ ខែម្ពីន 
សៅហ៍ើយព្រះ�ះនឹងខែ�រិកាអំុីព្រះសាខែអំល់ ៣៨ឆំ្នាំ�សៅទ្ធៀត ព្រះ�ះនឹងចិញ្ជួេ ឹម្ពី��កសៅគ។ ព្រះ�ះអំងា�នបនុូល់សៅ�កាន�់�កសៅគ 
�ីទ្ធីបរិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះអំងានឹងគងស់ៅ�ជាម្ពី�យ��កសៅគសៅ�ទី្ធរិសៅហាសាា នខែតបនុាបម់្ពីក��កសៅគនឹងសាែ ប។់ 
សៅ�ល់សៅនាះកូនសៅ�រិបស់ុសៅគព្រះតូវខែតសៅជឿទុ្ធកចិតីថា ព្រះ�ះនឹងនា���កសៅគចូល់សៅ�កំុងទឹ្ធកដីសុនា សៅតើសៅរិឿងសៅនះសីាប ់
សៅ�ហាកដូ់ចជាព្រះ�ះជ�នុ�ជព្រះម្ពីះទាំស់ុនឹងរាស្រ្តសុីរិបស់ុព្រះ�ះអំងាឬ? ខែម្ពីនសៅហ៍ើយព្រះ�ះក��ុងបង្ហាា ញ័ដល់់��កសៅគនូវ
សៅសុចកាីសៅម្ពី�ីករិុណា និងការិអំតស់ៅទាំសុរិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ សៅតើ��កអំុីព្រះសាខែអំល់ព្រះកុម្ពីសៅនះអាចចា�ងនឹងយកជយ័ 
ជ�នះ�ី��កកាណានយាា ងណាប្ដានសៅ�ព្រះបសិុនសៅបើ��កសៅគម្ពីនិដឹង�ីការិទុ្ធកចិតីព្រះ�ះសៅនាះ? សៅតើ��កសៅគអាចសៅធំវើ
ជា�នែឺដល់់ម្ពីនុសុេខែដល់សៅ�ជុ�វញិ័��កសៅគយាា ងណាប្ដានសៅ� ព្រះបសិុនសៅបើ��កសៅគក��ុងធ្លាែ កចូ់ល់សៅ�កំុងភា�
ងងឹតសៅនាះ?
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ជ�សៅនឿ�ិតព្រះប្ដាកដឬជ�សៅនឿ�ុសុ ជ�សៅនឿ�ិតព្រះប្ដាកដឬជ�សៅនឿ�ុសុ 

  សូុម្ពីសៅព្រះបៀបសៅធំៀបសៅ�ល់សៅវល្ងាថ្ងៃនសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំល់សៅ�កុំងទ្ធីរិសៅហាសាា នជាម្ពី�យនឹងព្រះគ្នាចុងបញ្ជួេ ប់សូុម្ពីសៅព្រះបៀបសៅធំៀបសៅ�ល់សៅវល្ងាថ្ងៃនសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំល់សៅ�កុំងទ្ធីរិសៅហាសាា នជាម្ពី�យនឹងព្រះគ្នាចុងបញ្ជួេ ប ់ 
ម្ពីុនសៅ�ល់ព្រះ�ះសៅយសូូុវយាងម្ពីកវញិ័ជាសៅល់ើកទី្ធ២ សៅតើ�នអំវីដូចគំ្នាសុព្រះ�បម់្ពីនុសុេខែដល់ក��ុងរិស់ុសៅ�កំុងសៅ�ល់ម្ពីុនសៅ�ល់ព្រះ�ះសៅយសូូុវយាងម្ពីកវញិ័ជាសៅល់ើកទី្ធ២ សៅតើ�នអំវីដូចគំ្នាសុព្រះ�បម់្ពីនុសុេខែដល់ក��ុងរិស់ុសៅ�កំុងសៅ�ល់  
�ុសុគំ្នាទាំ�ង�ីរិសៅនះ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយ សូុម្ពីអានកូរិនិ�ូសុទី្ធ១ ជ��ូក១០៖១-១១។ �ុសុគំ្នាទាំ�ង�ីរិសៅនះ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយ សូុម្ពីអានកូរិនិ�ូសុទី្ធ១ ជ��ូក១០៖១-១១។ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅ�សុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិរាស្រ្តសុីរិបស់ុព្រះ�ះប្ដានសៅធំវើដ�សៅណើ រិជុ�វញិ័ទី្ធរិសៅហាសាា ន�ម្ពីផុែូវរិបស់ុ��កសៅគសៅ�
កានទ់្ធឹកដីសុនា។ សុ�វថ្ងៃ�ាសៅនះរាស្រ្តសុីរិបស់់ុព្រះ�ះកក៏��ុងសៅធំវើដ�សៅណើ រិ�ម្ពីផុែូវរិបស់ុសៅគសៅ�កានទ់្ធឹកដីសុនាខែដរិ។   
បាុខែនីទី្ធរិសៅហាសាា នខែដល់��កសៅគសៅធំវើដ�សៅណើ រិ�ែងកាតម់្ពីនិខែម្ពីនជាទី្ធរិសៅហាសាា នខែម្ពីនខែទ្ធនសៅទ្ធ ទ្ធីរិសៅហាសាា នសុ�វ
ថ្ងៃ�ាសៅនះគឺជារិូបស័ុ�ុខែដល់បង្ហាា ញ័�ីជីវតិទ្ធសៅទ្ធនាសុម្ពីយ័ទ្ធ�សៅនើបរិបស់ុសៅយើងសៅ�សៅ�ល់សៅយើងម្ពីនិប្ដានសុព្រះ�ក
សៅ�កំុងព្រះ�ះ។
 សៅយើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នាកដូ៏ចជាសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ខែដរិ សៅយើងខែតងខែតបដិសៅសុធំការិសុព្រះ�កសៅ�កំុង
ព្រះ�ះខែដល់ព្រះ�ះព្រះបទាំនដល់់សៅយើង សៅយើងខែសុវងរិកសៅសុចកីីសុុ�សានី បាុខែនីសៅយើងខែសុវងរិកសៅសុចកាីសុុ�សានីសៅនះ 
សៅ�កខែនែង�ុសុ។
 សៅតើសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំល់�នអាកបបកិរិយិាខែបបណាសៅ�សៅ�ល់ព្រះ�ះជ�នុ�ជព្រះម្ពីះ��កសៅគសៅ�កុំងគមី្ពីរីិ សៅតើសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំល់�នអាកបបកិរិយិាខែបបណាសៅ�សៅ�ល់ព្រះ�ះជ�នុ�ជព្រះម្ពីះ��កសៅគសៅ�កុំងគមី្ពីរីិ
ជនគណនា ជ��ូក១៤៖៣៩-៤៥? ជនគណនា ជ��ូក១៤៖៣៩-៤៥? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ��កអំុីព្រះសាខែអំល់និយាយថាសៅយើងប្ដានសៅធំវើប្ដាប សៅយើងសៅសាកសាា យណាស់ុខែដល់សៅយើងម្ពីនិប្ដានទុ្ធក 
ចិតីដល់់ព្រះ�ះជា�េ ស់ុសៅយើងនឹងសៅធំវើដ�សៅណើ រិសៅ�កានក់ខែនែងខែដល់ព្រះ�ះប្ដានសុនា។ ជនគណនាជ��ូក ១៤៖
៤០។ ��កអំុីព្រះសាខែអំល់ខែបរិព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ បនុាបម់្ពីក��កអំុីព្រះសាខែអំល់�ាយាម្ពីព្រះត�បស់ៅ�រិកព្រះ�ះអំងា 
វញិ័�ម្ពីក�ែ �ងរិបស់ុ��កសៅគ សៅ�កំុង��ីរិចុងសៅព្រះកាយថ្ងៃនគម្ពីីរីិជនគណនាជ��ូក ១៤ សៅយើងសៅ�ើញ័ថាសាសុន ៍
អំុីព្រះសាខែអំល់បដិសៅសុធំម្ពីនិទ្ធទ្ធ�ល់ខែផុនការិ�ាីខែដល់ព្រះ�ះព្រះបទាំនដល់់��កសៅគសៅទ្ធ។ សៅតើនឹង�នអំវីសៅកើតសៅ�ើងបនី 
សៅ�សៅទ្ធៀត? សៅរិឿងរាា វសៅនាះប្ដានបញ្ជួេបស់ៅដាយរាស្រ្តសុីរិបស់ុព្រះ�ះជ�បព្រះបទ្ធះនឹងសៅសុចកីីសាែ បន់ិងការិ�កចិតី សៅព្រះ�ះ 
បណាា ជន�នកាល់រិងឹណាស់ុ ��កសៅគប្ដានសៅធំវើដ�សៅណើ រិចូល់សៅ�កំុងសុស្រ្តង្ហាា ម្ពីសៅដាយម្ពីនិ�នហ៍ិបសុញ្ហាា ខែដល់ 
ជាកិចេព្រះ�ម្ពីសៅព្រះ�ៀង។ ��កសៅគកប៏្ដានសៅធំវើដ�សៅណើ រិសៅឆី្នាំះសៅ�ម្ពីុ�សៅដាយម្ពីនិ�នសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុដឹកនា���កសៅគខែដរិ។ 
ចិតីរិបស់ុ��កសៅគសៅ�រិសៅ�ញ័សៅដាយជ�សៅនឿ�ុសុជ�សៅនឿ�ុសុគឺជាការិសៅជឿថាព្រះ�ះនឹងការិ�រិ��កសៅយើងនិងព្រះបទាំន
ដល់់សៅយើងនូវអំវីខែដល់ព្រះទ្ធងម់្ពីនិប្ដានសុនា។ អំ�សៅ�ើប្ដាបសៅនះធំានធ់ំារិណាស់ុ សៅ�សៅ�ល់សៅយើងសៅជឿថាព្រះ�ះនឹងព្រះបទាំន 
ដល់់សៅយើងនូវអំវីខែដល់ព្រះទ្ធងម់្ពីនិប្ដានសុនា សៅយើង�នសៅព្រះគ្នាះថំាក។់ អំ�សៅ�ើប្ដាបសៅនះអាចសៅធំវើឲ្យ្យសៅយើងប្ដាតប់ងជ់ីវតិ 
សៅព្រះ�ះវានឹងនា�សៅ�រិកសៅសុចកាីសាែ បស់ៅយើងអាចសាែ ប�់ីសៅព្រះ�ះសៅយើងម្ពីនិព្រះ�ម្ពីសៅ�ែើយ និងសៅធំវើដ�សៅណើ រិសៅឆី្នាំះសៅ�ម្ពីុ�
សៅ�សៅ�ល់សៅយើងគ�រិភ័យ័ខ្លាែ ចសៅយើងម្ពីនិខ្លាែ ចនឹងសៅធំវើការិសៅដាយគ្នាា នព្រះ�ះឬសៅសុចកាីសុនារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅដើម្ពីបជី�យ
សៅយើងសៅទ្ធ។ សៅយើងគ�រិខែតទុ្ធកចិតីសៅល់ើព្រះ�ះជានិចេ សៅហ៍ើយរិងច់ំា�ឲ្យ្យព្រះទ្ធងដ់ឹកនា�សៅយើង បាុខែនីភាគសៅព្រះចើនសៅយើងម្ពីនិប្ដាន 
សៅធំវើដូសៅចំំាះសៅទ្ធ សៅនាះសៅហ៍ើយជាម្ពីូល់សៅហ៍តុខែដល់សៅយើងសុសៅព្រះម្ពីចចិតីខែដល់សៅធំវើឲ្យ្យសៅយើង�នការិសៅសាកសាា យសៅ�
សៅ�ល់សៅព្រះកាយ។
 សូុម្ពីគិតអំ��ីសៅ�ល់ខែដល់អំំកប្ដានសៅធំវើការិសៅដាយកាីជ�សៅនឿ ឥ�ូវសៅនះសូុម្ពីគិតអំ��ីសៅ�ល់ខែដល់អំំកម្ពីនិ សូុម្ពីគិតអំ��ីសៅ�ល់ខែដល់អំំកប្ដានសៅធំវើការិសៅដាយកាីជ�សៅនឿ ឥ�ូវសៅនះសូុម្ពីគិតអំ��ីសៅ�ល់ខែដល់អំំកម្ពីនិ
ប្ដានរិងច់ំា�ឲ្យ្យព្រះ�ះបង្ហាា ញ័អំំក�ីខែផុនការិរិបស់ុព្រះ�ះអំងា សៅតើអំវីសៅ�ខែដល់សៅធំវើឲ្យ្យបទ្ធ�ិសៅសាធំនទ៍ាំ�ង�ីរិសៅនះ�ុសុប្ដានរិងច់ំា�ឲ្យ្យព្រះ�ះបង្ហាា ញ័អំំក�ីខែផុនការិរិបស់ុព្រះ�ះអំងា សៅតើអំវីសៅ�ខែដល់សៅធំវើឲ្យ្យបទ្ធ�ិសៅសាធំនទ៍ាំ�ង�ីរិសៅនះ�ុសុ
គំ្នា?គំ្នា?
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ការិសិុកាបខែនាម្ពី៖ការិសិុកាបខែនាម្ពី៖ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់�នការិសៅសាកសាា យច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្ដាបជាខ្លាែ �ង យាា ងសៅហាចណាស់ុ 
កស៏ៅនាះគឺជាការិខែដល់សៅគសៅម្ពីើល់សៅ�ើញ័សៅរិឿងរាា វទាំ�ងសៅនាះជាសៅល់ើកដ�បូងខែដរិ។ បាុខែនី��កបណាា ជនម្ពីនិប្ដានសៅសាក 
សាា យសៅ�កំុងចិតីរិបស់ុ��កសៅគសៅទ្ធ ��កសៅគសៅសាកសាា យសៅដាយសារិខែតការិឈឺចឺំាបខ់ែដល់អំ�សៅ�ើប្ដាបបងកសៅ�ើង
ដល់់��កសៅគខែតបាុសៅណាះ ះ ��កសៅគម្ពីនិប្ដានសៅសាកសាា យសៅដាយការិម្ពីនិសាា បប់ង្ហាា បព់្រះ�ះសៅទ្ធ ��កសៅគកម៏្ពីនិប្ដាន
សៅសាកសាា យខែដល់ម្ពីនិ�នអារិម្ពីាណ៍អំរិគុណដល់់ព្រះ�ះខែដរិ។ ដូសៅចំះ ព្រះ�ះព្រះបទាំនការិសាកល់បងម្ពី�យដល់់ 
បណាា ជន។ ព្រះ�ះអំងាសូុម្ពីឲ្យ្យ��កសៅគខែបរិសៅចញ័�ីទ្ធឹកដីថ្ងៃនខ្លាា �ងសុព្រះតូវរិបស់ុ��កសៅគ។ សៅ�សៅ�ល់��កបណាា ជន
ដឹងថាព្រះ�ះនឹងម្ពីនិព្រះបទាំនទឹ្ធកដីសុនាដល់់��កសៅគសៅ�សៅ�ល់ឥ�ូវសៅនះសៅទ្ធ សៅគសុសៅព្រះម្ពីចចិតីសៅធំវើអំវី�ម្ពីខែត��កសៅគ 
ចង។់ សៅគព្រះបកាសុថា��កសៅគនឹងម្ពីនិព្រះត�បម់្ពីកកានទ់្ធីរិសៅហាសាា នវញិ័សៅទ្ធ។ ��កបណាា ជនដឹងថា��កសៅគប្ដាន
សៅធំវើប្ដាបយាា ងធំានធ់ំារិ។ ��កសៅគប្ដានបសៅណាា យឲ្យ្យអារិម្ពីាណ៍រិបស់ុ��កសៅគព្រះគបព់្រះគង��កសៅគ ��កសៅគកប៏្ដាន�ាយាម្ពី 
សុ�ែ បអ់ំំកសៅសុុើបការិណ៍ខែដល់ប្ដានព្រះប្ដាបឲ់្យ្យ��កសៅគសាា បប់ង្ហាា បព់្រះ�ះខែដរិ ឥ�ូវសៅនះ��កសៅគភ័យ័ខ្លាែ ចម្ពីនិចង់
ដឹងថា��កសៅគប្ដានព្រះបព្រះ�ឹតីក�ហុ៍សុយាា ងធំានធ់ំារិសៅនាះសៅទ្ធ ឥ�ូវសៅនះសៅរិឿងអាព្រះកកស់ៅកើតសៅ�ើងដល់់��កសៅគសៅដាយ
សារិខែតអំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុ��កសៅគ បាុខែនីចិតីរិបស់ុ��កសៅគម្ពីនិប្ដានផ្ទាែ ស់ុបាូរិសៅទ្ធ ��កសៅគព្រះតូវខែតយកសៅល់សុខែដល់ព្រះបឆ្នាំ�ង 
ទាំស់ុនឹងព្រះ�ះម្ពីាងសៅទ្ធៀត ��កសៅគប្ដានរិកសៅ�ើញ័សៅល់សុខែដល់��កសៅគខែសុវងរិកសៅនាះ សៅ�សៅ�ល់សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុបង្ហាា ប់
ម្ពីក��កសៅគឲ្យ្យព្រះត�បស់ៅ�កានទ់្ធីរិសៅហាសាា នវញិ័។ ព្រះ�ះប្ដានបង្ហាា បដ់ល់់សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុសៅដាយផុ្ទាល់់ឲ្យ្យសៅចញ័បង្ហាា ប ់
សៅនះដល់់��កបណាា ជន។

សុ�ណ� រិ�ិភាកាសុ�ណ� រិ�ិភាកា
១. សូុម្ពី�ិភាកាសៅ�កំុងថំាកអ់ំ��ីជ�សៅនឿ�ិតព្រះប្ដាកដសៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិនិងជ�សៅនឿ�ុសុ សៅតើជ�សៅនឿទាំ�ង�ីរិសៅនះ�ុសុ ១. សូុម្ពី�ិភាកាសៅ�កំុងថំាកអ់ំ��ីជ�សៅនឿ�ិតព្រះប្ដាកដសៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិនិងជ�សៅនឿ�ុសុ សៅតើជ�សៅនឿទាំ�ង�ីរិសៅនះ�ុសុ 
គំ្នាយាា ងដូចសៅម្ពីាច? សៅ�សៅ�ល់ព្រះ�ះសុុ�ឲ្យ្យសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ចា�ងជាម្ពី�យសាសុនក៍ាណាន សៅហ៍ើយនិងដសៅណាើ ម្ពី គំ្នាយាា ងដូចសៅម្ពីាច? សៅ�សៅ�ល់ព្រះ�ះសុុ�ឲ្យ្យសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ចា�ងជាម្ពី�យសាសុនក៍ាណាន សៅហ៍ើយនិងដសៅណាើ ម្ពី 
យកទ្ធឹកដីរិបស់ុ��កសៅគ ព្រះ�ះសុុ�ឲ្យ្យ��កសៅគសៅធំវើការិង្ហារិសៅនាះសៅដាយសៅសុចកាីជ�សៅនឿ។ ��កបណាា ជនបដិសៅសុធំ បាុខែនីយកទ្ធឹកដីរិបស់ុ��កសៅគ ព្រះ�ះសុុ�ឲ្យ្យ��កសៅគសៅធំវើការិង្ហារិសៅនាះសៅដាយសៅសុចកាីជ�សៅនឿ។ ��កបណាា ជនបដិសៅសុធំ បាុខែន ី 
សៅព្រះកាយម្ពីកសៅ�សៅ�ល់ខែដល់សាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំល់ព្រះបយុទ្ធធជាម្ពី�យនឹងសាសុនក៍ាណានព្រះ�ះជា�េ ស់ុ�នបនូុល់ សៅព្រះកាយម្ពីកសៅ�សៅ�ល់ខែដល់សាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំល់ព្រះបយុទ្ធធជាម្ពី�យនឹងសាសុនក៍ាណានព្រះ�ះជា�េ ស់ុ�នបនូុល់ 
ថា សុកម្ពីាភា�រិបស់ុ��កសៅគគឺជាអំ�សៅ�ើប្ដាប។ ��កបណាា ជន�នជ�សៅនឿ�ុសុ ��កសៅគម្ពីនិប្ដានចា�ងសៅ�សៅ�ល់ព្រះ�ះថា សុកម្ពីាភា�រិបស់ុ��កសៅគគឺជាអំ�សៅ�ើប្ដាប។ ��កបណាា ជន�នជ�សៅនឿ�ុសុ ��កសៅគម្ពីនិប្ដានចា�ងសៅ�សៅ�ល់ព្រះ�ះ  
បង្ហាា បឲ់្យ្យ��កសៅគចា�ងសៅនាះសៅទ្ធ។ បនុាបម់្ពីក សៅ�ល់ព្រះ�ះម្ពីនិបង្ហាា បឲ់្យ្យ��កសៅគចា�ង ��កសៅគខែបរិជាសៅចញ័សៅ�ចា�ង បង្ហាា បឲ់្យ្យ��កសៅគចា�ងសៅនាះសៅទ្ធ។ បនុាបម់្ពីក សៅ�ល់ព្រះ�ះម្ពីនិបង្ហាា បឲ់្យ្យ��កសៅគចា�ង ��កសៅគខែបរិជាសៅចញ័សៅ�ចា�ង 
សៅ�វញិ័។ សៅតើសៅហ៍តុអំវីប្ដានជាឧទាំហ៍រិណ៍ទ្ធី១ បង្ហាា ញ័�ីជ�សៅនឿ�ិត សៅហ៍ើយឧទាំហ៍រិណ៍ទ្ធី២ បង្ហាា ញ័�ីជ�សៅនឿ សៅ�វញិ័។ សៅតើសៅហ៍តុអំវីប្ដានជាឧទាំហ៍រិណ៍ទ្ធី១ បង្ហាា ញ័�ីជ�សៅនឿ�ិត សៅហ៍ើយឧទាំហ៍រិណ៍ទ្ធី២ បង្ហាា ញ័�ីជ�សៅនឿ 
�ុសុ? សៅតើខែផុំកអំវីថ្ងៃនអារិម្ពីាណ៍និងសៅរិឿងរាា វខែដល់សៅកើតសៅ�ើងសៅ�ជុ�វញិ័សៅយើង �នសៅ�កំុងការិសុសៅព្រះម្ពីចចិតីរិបស់ុ �ុសុ? សៅតើខែផុំកអំវីថ្ងៃនអារិម្ពីាណ៍និងសៅរិឿងរាា វខែដល់សៅកើតសៅ�ើងសៅ�ជុ�វញិ័សៅយើង �នសៅ�កំុងការិសុសៅព្រះម្ពីចចិតីរិបស់ុ 
សៅយើងសៅដើម្ពីបបីង្ហាា ញ័�ីជ�សៅនឿ�ិតនិងជ�សៅនឿ�ុសុ?សៅយើងសៅដើម្ពីបបីង្ហាា ញ័�ីជ�សៅនឿ�ិតនិងជ�សៅនឿ�ុសុ?
២. សូុម្ពីគិតបខែនាម្ពីសៅទ្ធៀតអំ��ីគ�និតថា អំ�សៅ�ើប្ដាបដឹកនា�សៅ�រិកការិឈឺចឺំាប ់ខែម្ពីនសៅហ៍ើយព្រះ�ះអាចអំតឱ់នសៅទាំសុ២. សូុម្ពីគិតបខែនាម្ពីសៅទ្ធៀតអំ��ីគ�និតថា អំ�សៅ�ើប្ដាបដឹកនា�សៅ�រិកការិឈឺចឺំាប ់ខែម្ពីនសៅហ៍ើយព្រះ�ះអាចអំតឱ់នសៅទាំសុ  
ឱ្យសៅយើង បាុខែនីសៅយើងព្រះតូវខែតរិស់ុសៅ�ជាម្ពី�យនឹងសៅរិឿងរាា វអាព្រះកក ់ខែដល់សៅកើតសៅ�ើងសៅដាយសារិខែតអំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុ ឱ្យសៅយើង បាុខែនីសៅយើងព្រះតូវខែតរិស់ុសៅ�ជាម្ពី�យនឹងសៅរិឿងរាា វអាព្រះកក ់ខែដល់សៅកើតសៅ�ើងសៅដាយសារិខែតអំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុ 
សៅយើង។ ម្ពីនុសុេ�ែះ�ិប្ដាកសៅជឿថាព្រះ�ះអំតស់ៅទាំសុឱ្យ��កសៅគច�សៅ�ះក�ហុ៍សុអំតីតកាល់រិបស់ុ��កសៅគណាស់ុ។ សៅយើង។ ម្ពីនុសុេ�ែះ�ិប្ដាកសៅជឿថាព្រះ�ះអំតស់ៅទាំសុឱ្យ��កសៅគច�សៅ�ះក�ហុ៍សុអំតីតកាល់រិបស់ុ��កសៅគណាស់ុ។ 
សៅរិឿងសៅនះខែតងខែត�ិតសៅ�សៅ�ល់អំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុ��កសៅគបនីបណាា ល់ឱ្យ�នបញ្ហាា សៅ�កំុងជីវតិរិបស់ុ��កសៅគសៅ�សៅរិឿងសៅនះខែតងខែត�ិតសៅ�សៅ�ល់អំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុ��កសៅគបនីបណាា ល់ឱ្យ�នបញ្ហាា សៅ�កំុងជីវតិរិបស់ុ��កសៅគសៅ�
សៅ�ល់ឥ�ូវសៅនះ និងជីវតិម្ពីនុសុេខែដល់ជាទ្ធីព្រះសុឡាញ់័រិបស់ុ��កសៅគ សៅតើអំំកអាចជ�យដល់់ម្ពីនុសុេខែដល់�នសៅ�ល់ឥ�ូវសៅនះ និងជីវតិម្ពីនុសុេខែដល់ជាទ្ធីព្រះសុឡាញ់័រិបស់ុ��កសៅគ សៅតើអំំកអាចជ�យដល់់ម្ពីនុសុេខែដល់�ន
បញ្ហាា សៅនះឲ្យ្យដឹងថាព្រះ�ះ�ិតជាអំតស់ៅទាំសុដល់់��កសៅគយាា ងណា?បញ្ហាា សៅនះឲ្យ្យដឹងថាព្រះ�ះ�ិតជាអំតស់ៅទាំសុដល់់��កសៅគយាា ងណា?
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ឥទ្ធធិ�ល់ថ្ងៃនសាល្ងាសៅរិៀនរិបស់ុម្ពីសិិុនឥទ្ធធិ�ល់ថ្ងៃនសាល្ងាសៅរិៀនរិបស់ុម្ពីសិិុន

 សៅតើសាល្ងាសៅរិៀនម្ពីសិិុន�នឥទ្ធធិ�ល់ខែបបណាសៅ�សៅល់ើព្រះគួសារិម្ពី�យ? សីុុ�ា  ខែដល់�ននយ័ថា�ា យ 
សៅ�កំុងភាសាណាវាា ចូ ប្ដានឮអំ��ីសាល្ងាអាតស់ៅវនទី្ធសុុហូ៍ល់ព្រះ�ុកសៅ�ព្រះបសៅទ្ធសុឥណាឌ កាល់�ី៤០ឆំ្នាំ�ម្ពីុន ម្ពីតិី 
ចំាស់ុ�ំកប់្ដាននិយាយសៅព្រះចើនអំ��ីសាល្ងាសៅសុសៅវនសៅដយអាតស់ៅវនទ្ធីសុុសៅ�ព្រះបសៅទ្ធសុឥណាឌ ខែដល់�នទ្ធី��ងសៅ�
ណាវាា ចូ កំុងសុហ៍រិដាអារិហី៍េូណា។ សាល្ងាសៅរិៀនសៅនះផុាល់់ការិអំបរ់ិ �ដល៏់អព្រះបសៅសុើរិដល់់កុ�រិនិងណាវាា ចូគ្នាត ់
ប្ដាននិយាយ សីុុ�ា  ប្ដានចុះសៅ�ា ះកូន ៥នាក ់កំុងច�សៅណាម្ពីកូនទាំ�ង៧នាករ់ិបស់ុនាងសៅ�កំុងសាល្ងាហូ៍ល់ព្រះ�ុក 
ព្រះបសៅទ្ធសុឥណាឌ ។ កូនព្រះបុសុចបងរិបស់ុនាងប្ដានសៅរិៀនរិសៅបៀបផុារិនិងកិចេការិសៅផុេងៗសៅទ្ធៀតនិងសៅល្ងាហ៍ធ្លាតុសៅ� 
សាល្ងាហូ៍ល់ព្រះ�ុកព្រះបសៅទ្ធសុឥណាឌ ។ គ្នាតព់្រះសុឡាញ់័កិចេការិជាម្ពី�យសៅល្ងាហ៍ធ្លាតុនិងចងក់ាែ យជាជាងខែដក កូន 
ព្រះសីុទ្ធី២ប្ដានសុសៅព្រះម្ពីចចិតីសៅ�សិុកាសៅ�សាកល់វទិ្ធាល័់យអាតស់ៅវនទ្ធីសុុបនុាប�់ីបញ្ជួេ បក់ារិសិុកាសៅ�សាល្ងា 
ហូ៍ល់ព្រះ�ុក នាងប្ដានសិុកាជាគិល្ងានុបដាា យិការិសៅ�សាកល់វទិ្ធាល័់យញូ័សៅញ័ៀនប្ដាា សីុុហ៍វិចកំុងរិដាកាលី់ហ៍វ័រិញាា  
សុ�វថ្ងៃ�ាសៅនះនាងសៅធំវើការិជាគិល្ងានុបដាា យិការិសៅ�ណាវាា ចូ សីុុ�ា ម្ពីនិប្ដានបញូួ្ជួនកូនសៅ��ីរិនាកឱ់្យសៅ�សាល្ងា 
ហូ៍ល់ព្រះ�ុកសៅទ្ធ សីុុ�ា និងម្ពីនិប្ដានបញូួ្ជួនកូនបអូន ៣នាក ់សៅ�សាល្ងាសៅរិៀនសៅទ្ធ។ នាងប្ដានសុសៅព្រះម្ពីចចិតី ដូសៅចំះ
�ីសៅព្រះ�ះនាងម្ពីនិសុបាយចិតីជាម្ពី�យនឹងសាល្ងា កូនព្រះសីុរិបស់ុនាង�ំកស់ៅ�ា ះណាប្ដា�នបញ្ហាា សៅ�សាល្ងា 
សៅហ៍ើយសាល្ងាប្ដានសុសៅព្រះម្ពីចចិតីបញ្ជួឈបន់ាង សីុុ�ា �នការិឈឺចឺំាប�់ីសៅព្រះ�ះសាល្ងាម្ពីនិអំនុញ្ហាា តឲ្យ្យកូនព្រះសីុ 
រិបស់ុនាងបនីការិសិុកាតសៅ�សៅទ្ធៀត។ ណាប្ដាម្ពីនិ�នបញ្ហាា ខែតសៅ�ឯសាល្ងាហូ៍ល់ព្រះ�ុកសៅទ្ធ បាុខែនីព្រះគបស់ាល្ងា 
ខែដល់នាងចូល់សៅរិៀននាង�នបញ្ហាា ទាំ�ងអំស់ុ។ សៅហ៍ើយជាទ្ធីបញ្ជួេបន់ាងប្ដានបញ្ជួេបក់ារិសិុកា សៅហ៍ើយបនីការិ 
សិុកាសៅ�សាកល់វទិ្ធាល័់យ រិ�ចប្ដានកាែ យសៅ�ជាព្រះគូបសៅព្រះងៀន�ំក។់ ណាប្ដាសៅ�ខែតបសៅព្រះងៀននិងកាែ យជា 
សុ�ជិកថ្ងៃនព្រះ�ះវហិារិអាតស់ៅវនទី្ធសុុសៅ�សៅ�ល់សុ�វថ្ងៃ�ាសៅនះ ណាប្ដាព្រះតូវខែតអំតស់ៅទាំសុដល់់សាល្ងាហូ៍ល់ព្រះ�ុក 
ខែដល់ប្ដានបសៅណា ញ័នាងសៅចញ័�ីសាល្ងាសៅរិៀន �ីសៅព្រះ�ះនាងប្ដានចុះសៅ�ា ះកូនទាំ�ងបីរិបស់ុនាងសៅ�ឯសាល្ងា 
កូនរិបស់ុណាប្ដាខែដល់ឥ�ូវសៅនះកាែ យជាម្ពីនុសុេសៅ�ញ័វយ័ប្ដានបញ្ជួេបក់ារិសិុកាសៅ�សាល្ងាហូ៍ល់ព្រះ�ុក សៅហ៍ើយ 
�នជីវតិល់អព្រះបសៅសុើរិ។ �ំកគ់ឺជាព្រះគូបសៅព្រះងៀន សៅហ៍ើយ�ំកស់ៅទ្ធៀតបព្រះម្ពីុងនឹងកាែ យជាព្រះគូបសៅព្រះងៀន។ កូនទី្ធ៣ គឺ 
ជាព្រះប�នធរិបស់ុព្រះគូគង្ហាវ ល់�ំក ់សៅហ៍ើយក��ុងសិុកាឲ្យ្យប្ដានសៅធំវើជាព្រះគូបសៅព្រះងៀនខែដរិ សៅតើ�នអំវីសៅកើតសៅ�ើងដល់់កូន 
បអូនរិបស់ុសីុុ�ា �ីរិនាកស់ៅទ្ធៀត ខែដល់ម្ពីនិប្ដានចូល់សៅរិៀនសៅ�សាល្ងាហូ៍ល់ព្រះ�ុកសៅនាះ? ឥទ្ធធិ�ល់ថ្ងៃនសាល្ងាអាត-់
សៅវនទី្ធសុុសុ�វថ្ងៃ�ាសៅនះ សៅតើសាល្ងារិបស់ុម្ពីសិិុន�នឥទ្ធធិ�ល់អំវីសៅ�សៅល់ើព្រះគួសារិម្ពី�យសៅនះ? សាល្ងាអាតស់ៅវនទី្ធសុុ 
ហូ៍ល់ព្រះ�ុកសៅ�ឥណាឌ �នឥទ្ធធិ�ល់ដទូ៏្ធល់�ទូ្ធល្ងាយសៅ�សៅល់ើព្រះគួសារិសីុុ�ា និងព្រះគួសារិដថ្ងៃទ្ធជាសៅព្រះចើនសៅទ្ធៀត សៅ� 
ណាវាា ចូនិងហ៍�សុ�ីសៅនះសៅ�សៅទ្ធៀត។

  សៅរិឿង�ែី  សៅរិឿង�ែី
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ហេ�តុុអ្វីី�បានជាហេ�ើងបដិិហេ�ធការ�ម្រា�ក

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១០ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១០ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ �ា ថាយ ១០៖៣៤-៣៩, លូូកា ១២៖១៣-២១,អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ �ា ថាយ ១០៖៣៤-៣៩, លូូកា ១២៖១៣-២១,  
លូូកា ២២៖១៤-៣០, �ា ថាយ ២៣៖១-១៣, យាូហាន ១៤៖១-៦។ លូូកា ២២៖១៤-៣០, �ា ថាយ ២៣៖១-១៣, យាូហាន ១៤៖១-៦។ 

�ចងចាំ�៖ «ដ្បិិតិកខែនែងណាខែដ្បិលូ�នសៅសុចកីីព្រះចខែ�ន និងសៅសុចកីីគ�នុ� សៅ�ះក�៏នវឹកឹវឹរិ និងសៅសុចកីីអាព្រះកក់�ចងចាំ�៖ «ដ្បិិតិកខែនែងណាខែដ្បិលូ�នសៅសុចកីីព្រះចខែ�ន និងសៅសុចកីីគ�នុ� សៅ�ះក�៏នវឹកឹវឹរិ និងសៅសុចកីីអាព្រះកក ់ 
ព្រះគបយ់៉ាា ងខែដ្បិរិ» (យ៉ាា កុប ៣៖១៦)។ ព្រះគបយ់៉ាា ងខែដ្បិរិ» (យ៉ាា កុប ៣៖១៦)។ 

 សៅដ្បិើម្ពីចាំកគឺជាសៅដ្បិើម្ពីសៅ�ើដ្បិល៏ូអ វាអាច�នកមី្ពីស់ុ�ី ១៥ សៅ� ៣០ ខែម្ពីាព្រះត។ សៅដ្បិើម្ពីចាំកដុ្បិះប្ដានយ៉ាា ង 
លូអសៅ�កខែនែងព្រះតជាកខ់ែដ្បិលូ�នធាតុអាកាសុព្រះតជាកស់ៅ�រិដូ្បិវឹសៅ�ី ម្ពីនុសុសសៅព្រះបើសៅ�ើចាំកសៅដ្បិើម្ពីិសីៅ�ើើសៅព្រះគឿងសុង្ហាា -
រិមឹ្ពីសៅ�ើគូសុនិងព្រះកដាសុ។ កាា នន់ិងសុតើសៅ�សងៗសៅទ្ធៀតខែតងខែតសីុុសុ�បកចាំក�ីីៗ ជាអាហារិសៅ�រិដូ្បិវឹរិង្ហាសៅ�លូ 
ខែដ្បិលូម្ពីនិ�នអាហារិសៅព្រះចើនសៅ�ជិិតវា។ សុ�បកចាំក�ីីៗ�នសុុ�ភា�លូអនិង�នវឹតីាម្ពីនីជាសៅព្រះចើន។  សៅដ្បិើម្ពី
ចាំកព្រះតូវឹការិ�នែឺព្រះ�ះអាទិ្ធតយជាសៅព្រះចើន។ សៅដ្បិើម្ពីសៅនះដុ្បិះប្ដានព្រះគបស់ៅ�លូ សូុម្ពីិសីៅ�កុំងរិដូ្បិវឹរិង្ហាកស៏ៅដាយ។ ដូ្បិសៅចំះ
សៅដ្បិើម្ពីសៅ�ើសៅនះគឺជាអាហារិដ្បិស៏ុ�ខានស់ុព្រះ�បស់ុតើសៅ�សងៗសៅ�រិដូ្បិវឹរិង្ហា។
 សៅដ្បិើម្ពីចាំកវាជាសៅដ្បិើម្ពីសៅ�ើខែដ្បិលូ�នឫសុ��ជាងសៅគសៅ�កុំងច�សៅណាម្ពីព្រះបភ�សៅដ្បិើម្ពីសៅ�ើ។ ឫសុចាំក
ចាំកចូ់លូសៅ�សៅព្រះកាម្ពីដ្បិីយ៉ាា ងទូ្ធលូ�ទូ្ធល្ងាយ។ សៅដ្បិើម្ពីចាំកម្ពីយួសៅដ្បិើម្ពីអាចរិស់ុរិហូ៍តដ្បិល់ូជិិត ១៥០ ឆំ្នាំ�។ បាុខែនីឫសុ 
ចាំកអាចរិស់ុសៅ�ខាងសៅព្រះកាម្ពីដី្បិរិហូ៍តដ្បិល់ូរាបព់ានឆំ់្នាំ�។  ការិសិុការិបស់ុសៅយើងសៅ�សុបី្ដាហ៍៍សៅនះសៅយើងចង ់
�ិនិតយសៅម្ពីើលូឫសុ ឬសៅហ៍តុ�លូម្ពីយួច�នួនថ្ងៃនការិខែដ្បិលូសៅ�ើើឲ្យយសៅយើងម្ពីនិប្ដានសុព្រះ�កកុំងព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ។ សៅរិឿងរាា វឹ 
ជាសៅព្រះចើនអាចរារា�ងសៅយើង�ីការិរិកសៅ�ើញការិសុព្រះ�ក។ សៅរិឿងរាា វឹ�ែះង្ហាយព្រះសុួលូនឹងប្ដាា នស់្មាា ន បាុខែនីសៅរិឿងរាា វឹ 
សៅ�សងៗសៅទ្ធៀតដូ្បិចជាឫសុសៅដ្បិើម្ពីចាំកដូ្បិសៅចំាំះខែដ្បិរិ សៅយើងព្រះបខែហ៍លូជាម្ពីនិខែតងខែតដឹ្បិងអំ��ីអារិម្ពីា�៍និងអាកបិ-
កិរិយិ៉ាខែដ្បិលូប�ខែបកសៅយើងសៅចញ�ីព្រះ�ះអំងគសុសៅ�ង្ហាគ ះសៅទ្ធ។

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៣    ១០  - ១៦  កកកដា 
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ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹប�ខែបកសៅយើង  ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹប�ខែបកសៅយើង  

 ម្ពីនុសុសសៅយើងម្ពីយួច�នួនតូចចូលូចិតីព្រះបខែកកគំ្នានិងសៅ�ែ ះទាស់ុខែទ្ធងគំ្នា។ សៅយើងចងប់្ដានសៅសុចកាី
សុុ�ស្មានីជាសៅសុសៅវឹនសៅដ្បិយអាតស់ៅវឹនទី្ធសុទ សៅយើងបសៅព្រះងៀន�ីរិសៅបៀបសៅដាះព្រះស្មាយបញ្ហាា សៅ�កំុង�ួកជិ�នុ� និងកំុងកខែនែង 
សៅ�ើើការិរិបស់ុសៅយើង។
 សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិ�ា ថាយជិ��ូក ១០៖៣៤-៣៩ សៅតើព្រះ�ះបនទូលូរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសៅនះ�ននយ័យ៉ាា ង សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិ�ា ថាយជិ��ូក ១០៖៣៤-៣៩ សៅតើព្រះ�ះបនទូលូរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសៅនះ�ននយ័យ៉ាា ង 
ដូ្បិចសៅម្ពីាចសៅ�សៅ�លូខែដ្បិលូព្រះ�ះអំងគ�នបនទូលូថា �ំុ �ម្ពីនិខែម្ពីនម្ពីកសៅដ្បិើម្ពីិឲី្យយ�នសៅសុចកាីសុុ�ស្មានីសៅទ្ធ បាុខែនីឲ្យយ�នដូ្បិចសៅម្ពីាចសៅ�សៅ�លូខែដ្បិលូព្រះ�ះអំងគ�នបនទូលូថា �ំុ �ម្ពីនិខែម្ពីនម្ពីកសៅដ្បិើម្ពីិឲី្យយ�នសៅសុចកាីសុុ�ស្មានីសៅទ្ធ បាុខែនីឲ្យយ�ន  
សុ�ង្ហាគ ម្ពីវឹញិ? (សៅអំស្មាយ ៩៖៦)។សុ�ង្ហាគ ម្ពីវឹញិ? (សៅអំស្មាយ ៩៖៦)។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះបនទូលូរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសៅនះសៅ�ើើឲ្យយសៅយើងភំាកស់ៅ�អើលូ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹជាព្រះ�ះអំងគសុសៅ�ង្ហាគ ះ។ ព្រះ�ះ
អំងគប្ដានយ៉ាងម្ពីកកានខ់ែ�នដី្បិសៅនះជាទារិកយ៉ាា ងទ្ធនទ់ាប។ ព្រះ�ះអំងគម្ពីនិប្ដានយ៉ាងម្ពីកជាសៅសុាចដ្បិ�៏នអំ�ណាច 
ខែដ្បិលូ�នអំងគរិកសសៅ�ជុិ�វឹញិព្រះ�ះអំងគសៅ�ះសៅទ្ធ។  ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹប្ដានអំ�ិបាយអំ��ីសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ដ្បិល់ូអំំកជិិត 
ខាងនិងខាា �ងសុព្រះតូវឹរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ។ ឥឡូូវឹសៅនះព្រះ�ះអំងគ�នបនទូលូព្រះប្ដាប�់ួកសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះអំងគថា ព្រះ�ះអំងគ 
��ម្ពីកនូវឹការិខែបកប្ដាកន់ិងសៅ�លូសៅវឹល្ងា�ិប្ដាកៗសៅ�វឹញិ។ �ួកសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះអំងគព្រះប្ដាកដ្បិជាប្ដានសៅងឿងឆ្ងាល់ូ 
ដូ្បិចសៅយើងរាល់ូគំ្នាខែដ្បិរិ សៅតើសៅរិឿងសៅនះសៅកើតសៅឡូើងយ៉ាា ងណាសៅ�? គម្ពីីរីិ�ា ថាយ ១០៖៣៥-៣៩ �ិតជាខែចងអំ��ី
ភា�សៅស្មាា ះព្រះតងរ់ិបស់ុសៅយើងច�សៅពាះព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�នបនទូលូ�ីគម្ពីីរីិម្ពីកីា ៧៖៦ សៅ�កាន�់ួកសិុសុស 
រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ប�ទ បម់្ពីកព្រះ�ះអំងគប្ដានសុុ�ឲ្យយ�ួកសៅគសៅព្រះជិើសុសៅរិ ើសុខែដ្បិលូនឹងផ្លាែ ស់ុបាូរិជីិវឹតិរិបស់ុ�ួកសៅគជាសៅរិៀងរិហូ៍ត។ 
ខែម្ពីនសៅហ៍ើយកំុង�ម្ពីជាកូន សៅយើងគួរិព្រះសុឡាញ់ឪ�ុក�ា យរិបស់ុសៅយើង សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់សៅ�ះគឺជាខែ�ំកថ្ងៃន
ចាបខ់ែដ្បិលូព្រះ�ះប្ដានព្រះបទានឲ្យយសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុសៅ�សៅលូើភំ�។ បាុខែនីព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងដាកស់ៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុ 
សៅយើងច�សៅពាះឪ�ុក�ា យសៅ��ីម្ពីុ�សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុសៅយើងច�សៅពាះព្រះ�ះ សៅ�ះសៅតើយ៉ាា ងណាខែដ្បិរិ? ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ 
�នបនទូលូថាសៅយើង�នការិសុសៅព្រះម្ពីចចិតីដ្បិ�៏ិប្ដាក។ សៅយើងព្រះតូវឹខែតសៅព្រះជិើសុសៅរិ ើសុរិវាងឪ�ុក�ា យនិងព្រះ�ះ។ ឪ�ុក 
និង�ា យគួរិខែតព្រះសុឡាញ់ខែ�រិកាកូនៗ�ែួន។ បាុខែនីព្រះបសិុនសៅបើឪ�ុក�ា យដាកស់ៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុសៅគច�សៅពាះ 
កូនៗ ��ជាងសៅសុចកាីព្រះសុល្ងាញ់ច�សៅពាះព្រះ�ះសៅ�ះសៅតើយ៉ាា ងណាសៅ�វឹញិ? សៅ�លូសៅ�ះព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�នបនទូលូថា 
ឪ�ុក�ា យ�នការិសុសៅព្រះម្ពីចចិតីទា�ង�ិប្ដាករិវាងព្រះ�ះសៅហ៍ើយនិងកូនៗ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹព្រះតូវឹខែត�នម្ពីុនសៅគបងអស់ុ 
សៅ�កំុងជីិវឹតិរិបស់ុសៅយើង។ សៅនះសៅហ៍ើយគឺជាអំើីខែដ្បិលូព្រះ�ះសៅយសូូុវឹក��ុង�នបនទូលូព្រះប្ដាបស់ៅយើងសៅ�ទី្ធសៅនះ។ ព្រះ�ះ-
សៅយសូូុវឹសៅព្រះបើពាកយម្ពីនិគួរិឬម្ពីនិលូអព្រះគបព់្រះគ្នានប់ីដ្បិងសៅ�កំុងគម្ពីីរីិ�ា ថាយ ១០៖៣៧ និង ៣៨ ពាកយសៅនះម្ពីនិខែម្ពីន 
បង្ហាា ញសៅយើង�ីការិលូអរិបស់ុសៅយើងសៅ�ះសៅទ្ធ។ ពាកយសៅនះគឺអំ��ីម្ពីតិីភា�រិបស់ុសៅយើងជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ។ 
សៅយើងគួរិនឹងលូអព្រះគបព់្រះគ្នានស់ៅ�សៅ�លូសៅយើងសៅព្រះជិើសុសៅរិ ើសុព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�ីស់ុជាងអំើីៗទា�ងអំស់ុ គឺ�ីស់ុជាងទា�ងឪ�ុក 
និង�ា យ ឬកូនៗរិបស់ុសៅយើង�ង។ សៅ�សៅ�លូសៅយើងសៅព្រះជិើសុសៅរិ ើសុយកព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ សៅយើងកស៏ៅព្រះជិើសុសៅរិ ើសុយកសៅ�ើ 
ឆ្នាំក ង�ងខែដ្បិរិ។ សៅលូើសុ�ីអំើីៗទា�ងអំស់ុ �ំុ �ចងស់ៅ�ើញយុវឹវឹយ័រិបស់ុសៅយើង�នសៅ�ញសៅ�សៅដាយវឹញិ្ហាា �ថ្ងៃនស្មាសុ� 
ខែដ្បិលូនឹងសៅ�ើើឲ្យយ�ួកសៅគលីូសៅ�ើឆ្នាំក ងសៅហ៍ើយសៅដ្បិើរិតាម្ពីព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ។ ឱ�ួកយុវឹវឹយ័សៅកាងៗសៅអំើយ ចូរិសៅប្ដាះជិ�ហាន 
សៅ�ម្ពីុ�តាម្ពីព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ។ ចូលូពាកជ់ិីវឹតិបរិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះ�ះអំងគដូ្បិចជាសុ�សៅលូៀកប�ពាក។់ ព្រះ�ះអំងគសុសៅ�ង្ហាគ ះ 
រិបស់ុអំំកនឹងដ្បិឹក��អំំកសៅ�កានក់ារិង្ហារិខែដ្បិលូលូអព្រះបសៅសុើរិប��ុតព្រះសុបសៅ�តាម្ពីសៅទ្ធ�សៅកាសុលូយនិងជិ��ញរិបស់ុ 
អំំក។ ព្រះ�ះអំងានឹងដាកអ់ំំកសៅ�កខែនែងណាខែដ្បិលូអំំកអាចសៅ�ើើការិប្ដានលូអប��ុតសុព្រះ�បព់្រះ�ះអំងគ។ 
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 ភា�អាតាា និយម្ពីដូ្បិចគំ្នានឹងឫសុសៅដ្បិើម្ពីចាំកខែដ្បិលូសៅយើងប្ដានអានកាលូ�ីថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍កនែងម្ពីក។ 
ភា�អាតាា និយម្ពី�នឫសុយ៉ាា ងសៅព្រះ�សៅ�ថាអំ�សៅ�ើប្ដាប អំ�សៅ�ើប្ដាបរារា�ងសៅយើង�ីការិសុព្រះ�ក�ិតព្រះប្ដាកដ្បិសៅ�
កំុងព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ។ ភា�អាតាា និយម្ពីព្រះបខែហ៍លូជាអំ�សៅ�ើប្ដាបម្ពីយួខែដ្បិលូង្ហាយព្រះសុួលូបង្ហាា ញប��ុត។ សុព្រះ�ប់
ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះចើនភា�អាតាា និយម្ពីគឺសៅកើតសៅឡូើង�ីក�សៅ�ើ តដូ្បិចជាការិដ្បិកដ្បិសៅងាើម្ពីខែដ្បិរិ។
 ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹព្រះប្ដាប�់ីរិូបភា�ថ្ងៃនសៅរិឿងរាា វឹម្ពីយួសៅ�កំុងគម្ពីីរីិលូូកា ១២៖១៣-២១ សៅតើសៅរិឿងរាា វឹថ្ងៃនរិូបភា�  ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹព្រះប្ដាប�់ីរិូបភា�ថ្ងៃនសៅរិឿងរាា វឹម្ពីយួសៅ�កំុងគម្ពីីរីិលូូកា ១២៖១៣-២១ សៅតើសៅរិឿងរាា វឹថ្ងៃនរិូបភា� 
សៅនះបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីបញ្ហាា អំើី? សៅយើងអាតាា និយម្ពីសៅ�សៅ�លូសៅយើងសៅរិៀបច�ខែ�នការិសុព្រះ�បស់ៅ�លូអំ�គតឬ? សៅនះបង្ហាា ញសៅយើងអំ��ីបញ្ហាា អំើី? សៅយើងអាតាា និយម្ពីសៅ�សៅ�លូសៅយើងសៅរិៀបច�ខែ�នការិសុព្រះ�បស់ៅ�លូអំ�គតឬ? 
សៅតើខែ�នការិរិបស់ុសៅយើងសុព្រះ�បស់ៅ�លូអំ�គតដូ្បិចគំ្នានឹងការិបង្ហាា ញរិបស់ុសៅយើងខែដ្បិលូថាសៅយើងម្ពីនិ�ើល់ូអំ��ីសៅតើខែ�នការិរិបស់ុសៅយើងសុព្រះ�បស់ៅ�លូអំ�គតដូ្បិចគំ្នានឹងការិបង្ហាា ញរិបស់ុសៅយើងខែដ្បិលូថាសៅយើងម្ពីនិ�ើល់ូអំ��ី
នគរិរិបស់ុព្រះ�ះឬ? ព្រះបសិុនសៅបើសៅទ្ធសៅ�ះសៅតើព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�ិតជាក��ុងព្រះ��នសៅយើងអំ��ីអំើីសៅ�កំុង�ទា�ងសៅនះ?នគរិរិបស់ុព្រះ�ះឬ? ព្រះបសិុនសៅបើសៅទ្ធសៅ�ះសៅតើព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�ិតជាក��ុងព្រះ��នសៅយើងអំ��ីអំើីសៅ�កំុង�ទា�ងសៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 បុរិសុ�ំកសុ់ុ�ឲ្យយព្រះ�ះសៅយសូូុវឹជិួយគ្នាត។់ បុរិសុសៅ�ះចងឲ់្យយព្រះ�ះសៅយសូូុវឹព្រះប្ដាបប់ងព្រះបុសុរិបស់ុគ្នាតឲ់្យយ 
ខែចកព្រះទ្ធ�យសុម្ពីិតីិឪ�ុករិបស់ុ�ួកគ្នាតខ់ែដ្បិលូប្ដានស្មាែ បស់ៅ�។ បាុខែនីព្រះ�ះសៅយសូូុវឹព្រះបខែកកម្ពីនិព្រះ�ម្ពីសៅ�ើើជាសៅ�ព្រះកម្ពី 
រិបស់ុ�ួកសៅគសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹព្រះប្ដាបប់ុរិសុសៅ�ះនូវឹសៅរិឿងរាា វឹជារិូបភា�ម្ពីយួ។ សៅរិឿងរាា វឹ�ីរិូបភា�សៅនះបង្ហាា ញ�ី
បញ្ហាា យ៉ាា ងសៅព្រះ�សៅ�កំុងចិតីបងបអូនទា�ង�ីរិ�កស់ៅនះ។
 សូុម្ពីគិតអំ��ីវឹ�ិីជាសៅព្រះចើនខែដ្បិលូអំំកអាតាា និយម្ពី សៅតើភា�អាតាា និយម្ពីសៅ�ើើឲ្យយ�ចឺាំបដ់្បិល់ូម្ពីតិីភា�  សូុម្ពីគិតអំ��ីវឹ�ិីជាសៅព្រះចើនខែដ្បិលូអំំកអាតាា និយម្ពី សៅតើភា�អាតាា និយម្ពីសៅ�ើើឲ្យយ�ចឺាំបដ់្បិល់ូម្ពីតិីភា� 
រិបស់ុអំំកជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះជាម្ពីយួនឹងបាីឬព្រះប�នធរិបស់ុអំំកជាម្ពីយួនឹងព្រះគួស្មារិរិបស់ុអំំក ជាម្ពីយួនឹងព្រះគួស្មារិ�ួករិបស់ុអំំកជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះជាម្ពីយួនឹងបាីឬព្រះប�នធរិបស់ុអំំកជាម្ពីយួនឹងព្រះគួស្មារិរិបស់ុអំំក ជាម្ពីយួនឹងព្រះគួស្មារិ�ួក  
ជិ�នុ� ជាម្ពីយួអំំកជិិតខាងរិបស់ុអំំក ជាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសសៅ�កខែនែងសៅ�ើើការិង្ហារិរិបស់ុអំំកយ៉ាា ងណា? សៅតើអំំករិកជិ�នុ� ជាម្ពីយួអំំកជិិតខាងរិបស់ុអំំក ជាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសសៅ�កខែនែងសៅ�ើើការិង្ហារិរិបស់ុអំំកយ៉ាា ងណា? សៅតើអំំករិក
សៅ�ើញចសៅម្ពីែើយអំើីសៅ�កំុងគម្ពីីរីិភលីីូ�ជិ��ូក២ �៥ដ្បិល់ូ�៨ សៅដ្បិើម្ពីិសីៅឆ្ងែើយតបសៅ�នឹងបញ្ហាា សៅនះ?សៅ�ើញចសៅម្ពីែើយអំើីសៅ�កំុងគម្ពីីរីិភលីីូ�ជិ��ូក២ �៥ដ្បិល់ូ�៨ សៅដ្បិើម្ពីិសីៅឆ្ងែើយតបសៅ�នឹងបញ្ហាា សៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 �ននយ័ថា សៅរិឿងរាា វឹជារិូបភា�កំុងគម្ពីីរីិលូូកា ១២៖១៣-២១ គិតខែតអំ��ីសៅសុចកីីព្រះតូវឹការិ និង 
សៅសុចកីីព្រះប្ដាថំារិបស់ុ�ែួនឯង។ គ្នាតស់ៅភែចអំ��ីកិចីការិខែដ្បិលូព្រះ�ះចងឲ់្យយគ្នាតស់ៅ�ើើសៅ�កំុងជីិវឹតិរិបស់ុគ្នាត។់ សៅតើ
សៅគ្នាលូការិ�៍សុ�ខានអ់ំើីសៅ�កំុងនគរិរិបស់ុព្រះ�ះ? �ិតព្រះប្ដាកដ្បិណាស់ុសៅគ្នាលូការិ�៍ទា�ងសៅ�ះគឺម្ពីនិខែម្ពីនអំ��ី
ការិចងប់្ដានជាសៅព្រះចើនសៅទ្ធៀតនិងលូអប��ុតសុព្រះ�ប�់ែួនសៅយើងសៅ�សៅលូើខែ�នដី្បិសៅនះសៅទ្ធ។ សៅល្ងាកបាុលូប្ដានបង្ហាា ញ
សៅយើង�ីសៅគ្នាលូការិ�៍សុ�ខាន់ៗ ថ្ងៃននគរិរិបស់ុព្រះ�ះកុំងគម្ពីីរីិភលីីូ� ២៖៥-៨ សៅគ្នាលូការិ�៍ទា�ងសៅនះសៅ�ើើឱយ 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹយ៉ាងសៅ�កានស់ៅ�ើឆ្នាំក ងសៅហ៍ើយសុុគតជិ�នួសុសៅយើង។
 គម្ពីីរីិភលីីូ� ២៖៥-៨ បង្ហាា ញសៅយើង�ីអំតថនយ័�ិតព្រះប្ដាកដ្បិថ្ងៃនសៅសុចកីីព្រះសុឡាញ់។ សៅសុចកីីព្រះសុឡាញ់ 
ច�សៅពាះព្រះ�ះនិងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ច�សៅពាះម្ពីនុសុសដ្បិថ្ងៃទ្ធគួរិខែតជាសៅហ៍តុ�លូថ្ងៃនជិសៅព្រះម្ពីើសុទា�ងឡាយខែដ្បិលូសៅយើង
សៅព្រះជិើសុសៅរិ ើសុ។ ព្រះបសិុនសៅបើសៅសុចកីីព្រះសុឡាញ់ម្ពីនិខែម្ពីនជាសៅហ៍តុ�លូសៅទ្ធសៅ�ះ សៅយើងនឹងបនីព្រះបម្ពីូលូព្រះទ្ធ�យសុម្ពីិតីិ 
ទុ្ធកដាកស់ៅ�នគរិឋានសួុគក៌ានខ់ែតតិច។ សៅយើងនឹងព្រះបម្ពីូលូព្រះទ្ធ�យសុម្ពីិតីិបខែនថម្ពីសុព្រះ�ប�់ែួនសៅយើងសៅ�សៅលូើ 
ខែ�នដី្បិសៅនះ។
 សៅហ៍តុអំើីប្ដានជាង្ហាយព្រះសុួលូកំុងការិជាបអ់ំ�ទ កថ់្ងៃន សៅសុចកីីព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានលុូយសៅព្រះចើនខាែ �ងសៅម្ពីាែះ?  សៅហ៍តុអំើីប្ដានជាង្ហាយព្រះសុួលូកំុងការិជាបអ់ំ�ទ កថ់្ងៃន សៅសុចកីីព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានលុូយសៅព្រះចើនខាែ �ងសៅម្ពីាែះ? 
សៅយើងទា�ងអំស់ុគំ្នាព្រះតូវឹការិលុូយសៅដ្បិើម្ពីិរីិស់ុសៅ� បាុខែនីសៅហ៍តុអំើីប្ដានជាសៅយើងចងប់្ដានលុូយបខែនថម្ពីសៅទ្ធៀត សៅទាះបីសៅយើងទា�ងអំស់ុគំ្នាព្រះតូវឹការិលុូយសៅដ្បិើម្ពីិរីិស់ុសៅ� បាុខែនីសៅហ៍តុអំើីប្ដានជាសៅយើងចងប់្ដានលុូយបខែនថម្ពីសៅទ្ធៀត សៅទាះបី
ជាសៅយើង�នលុូយព្រះគបព់្រះគ្នានស់ុព្រះ�បស់ៅសុចកាីព្រះតូវឹការិរិបស់ុសៅយើងរិចួសៅហ៍ើយកស៏ៅដាយ?ជាសៅយើង�នលុូយព្រះគបព់្រះគ្នានស់ុព្រះ�បស់ៅសុចកាីព្រះតូវឹការិរិបស់ុសៅយើងរិចួសៅហ៍ើយកស៏ៅដាយ?

ថ្ងៃ�ាចន័ទ   ១២ កកកដា
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សៅសុចកាីព្រះប្ដាថំាជាខាែ �ងចងប់្ដានលូិលីូាញ និងអំ�ណាច  សៅសុចកាីព្រះប្ដាថំាជាខាែ �ងចងប់្ដានលូិលីូាញ និងអំ�ណាច  
  
 សៅតើអំំកចង�់នអារិម្ពីា�៍កាែ ហាននិងសៅពារិសៅ�ញសៅដាយកីីសុងឹមឹ្ពីឬសៅទ្ធ? សៅ�លូសៅ�ះសូុម្ពីអានអំ��ី
សុបី្ដាហ៍៍ចុងសៅព្រះកាយខែដ្បិលូព្រះ�ះសៅយសូូុវឹប្ដានរិស់ុសៅ�និងសៅ�ើើការិថាើ យព្រះ�ះសៅ�សៅលូើខែ�នដី្បិសៅនះ។ គួរិឲ្យយសៅស្មាកស្មាា យ 
ណាស់ុសៅរិឿងរាា វឹ�ីព្រះ�ះសៅយសូូុវឹកប៏ង្ហាា ញសៅយើង�ីសៅរិឿងរាា វឹខែដ្បិលូម្ពីនិលូអអំ��ី�ួកសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះអំងគខែដ្បិរិ ចិតីរិបស់ុ 
�ួកសៅគសៅពារិសៅ�ញសៅ�សៅដាយសៅសុចកាីព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានលូិសីៅ�ា ះនិងអំ�ណាចជាខាែ �ង �ួកសៅគចងក់ាែ យជាម្ពីនុសុស 
សុ�ខានស់ៅ�កំុងនគរិរិបស់ុព្រះ�ះ សៅសុចកីីព្រះប្ដាថំាសៅនះសៅ�ើើឲ្យយ�ួកសៅគសៅ�ើើនិងនិយ៉ាយកិចីការិសៅ�ាសុផ្លាា សុ។
 សូុម្ពីអានអំ��ីការិបរិសិៅភាគអាហារិជាម្ពីយួព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសៅ�កំុងគម្ពីីរីិលូូកា ២២៖១៤-៣០។ សៅ� សូុម្ពីអានអំ��ីការិបរិសិៅភាគអាហារិជាម្ពីយួព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសៅ�កំុងគម្ពីីរីិលូូកា ២២៖១៤-៣០។ សៅ�
សៅ�លូអំំកអាន�ទា�ងសៅនះសូុម្ពីគិតអំ��ីការិខែដ្បិលូព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�នអារិម្ពីា�៍ ��ៈខែដ្បិលូ�ួកសិុសុសរិបស់ុព្រះទ្ធង់សៅ�លូអំំកអាន�ទា�ងសៅនះសូុម្ពីគិតអំ��ីការិខែដ្បិលូព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�នអារិម្ពីា�៍ ��ៈខែដ្បិលូ�ួកសិុសុសរិបស់ុព្រះទ្ធង ់ 
ព្រះបខែកកគំ្នាអំ��ីថាសៅតើអំំកណាខែដ្បិលូសុ�ខានជ់ាងសៅគ គម្ពីីរីិលូូកា ២២៖២៤ សៅហ៍តុអំើីប្ដានជា�ួកសិុសុសរិបស់ុព្រះបខែកកគំ្នាអំ��ីថាសៅតើអំំកណាខែដ្បិលូសុ�ខានជ់ាងសៅគ គម្ពីីរីិលូូកា ២២៖២៤ សៅហ៍តុអំើីប្ដានជា�ួកសិុសុសរិបស់ុ
ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសៅ�ើើដូ្បិសៅចំះ? សៅតើចិតីរិបស់ុ�ួកសៅគ�នបញ្ហាា អំើីព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសៅ�ើើដូ្បិសៅចំះ? សៅតើចិតីរិបស់ុ�ួកសៅគ�នបញ្ហាា អំើី?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅតើអំំកណាខែដ្បិលូលូអជាងសៅគនិងសុ�ខានប់��ុតសៅ�កំុងច�សៅណាម្ពី�ួកសៅយើង? សៅនះម្ពីនិខែម្ពីនជាសៅលូើក 
ទ្ធី១ ខែដ្បិលូ�ួកសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសួុរិសុ��ួរិសៅនះសៅទ្ធ។ គម្ពីីរីិ�ា ថាយ ១៨៖១ ព្រះប្ដាបស់ៅយើងថា�ួកសិុសុស 
រិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវឹប្ដានសួុរិព្រះ�ះអំងគថាសៅតើអំំកណាខែដ្បិលូជាម្ពីនុសុសសុ�ខានជ់ាងសៅគសៅ�នគរិឋានសួុគ?៌ (�ា ថាយ 
១៨៖១) ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹម្ពីនិប្ដានសៅឆ្ងែើយភាែ ម្ពីសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះអំងគចងប់សៅព្រះងៀនសៅម្ពីសៅរិៀនម្ពីយួដ្បិល់ូ�ួកសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ។ 
ដូ្បិសៅចំះព្រះ�ះអំងគសូុម្ពីឲ្យយសៅកាង�ំកចូ់លូម្ពីកឯព្រះទ្ធង។់ ប�ទ បម់្ពីកព្រះ�ះសៅយសូូុវឹប្ដានដាកស់ៅកាងសៅ�ះសៅ�កណាា លូព្រះកុម្ពី  
ម្ពីនុសុស ម្ពីនុសុស�ំក់ៗ ព្រះប្ដាកដ្បិជាសៅងឿងឆ្ងាល់ូថាសៅតើព្រះ�ះសៅយសូូុវឹក��ុងសៅ�ើើអំើី ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�នយល់ូសៅដាយព្រះ�ះអំងគ 
ឯងការិ�ិតសៅ�ះគឺថាអំំកព្រះតូវឹខែតផ្លាែ ស់ុបាូរិគ�និតសៅហ៍ើយព្រះតឡូបស់ៅ�ជាដូ្បិចកូនសៅកាងតូច�ំកស់ៅនះ សៅបើអំំកម្ពីនិសៅ�ើើ
ដូ្បិសៅចំះសៅទ្ធសៅ�ះអំំកនឹងម្ពីនិប្ដានចូលូសៅ�កំុងនគរិព្រះ�ះប្ដានសៅឡូើយ �ា ថាយ ១៨៖៣។ 
 សៅយើងព្រះតូវឹខែតអំនុញ្ហាា តឲ្យយព្រះ�ះផ្លាែ ស់ុបាូរិចិតីរិបស់ុសៅយើងសៅបើ�ុ�សៅ�ះសៅទ្ធសៅយើងម្ពីនិប្ដានរិកសៅ�ើញការិ 
សុព្រះ�កសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសៅឡូើយ។ សៅយើងដឹ្បិងថាសៅយើងព្រះតូវឹការិព្រះ�ះឲ្យយជិួយសៅយើង សៅយើងដឹ្បិងថាសៅយើងម្ពីនិអាច 
ទ្ធី�ឹង�ែួនឯងសៅដ្បិើម្ពីិផី្លាែ ស់ុបាូរិអំើីខែដ្បិលូសៅយើងព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានសៅ�ះសៅទ្ធ បាុខែនីព្រះ�ះសៅយសូូុវឹអាចព្រះបទានចិតី�ាីដ្បិល់ូសៅយើង 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹព្រះប្ដាប�់ួកសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះអំងគឲ្យយទុ្ធកចិតីសៅលូើព្រះ�ះអំងគទី្ធ�ឹងសៅលូើព្រះ�ះអំងគសុព្រះ�បព់្រះគបអ់ំើីៗទា�ងអំស់ុ 
ព្រះប្ដាថំារិបស់ុ�ែួន អំំកសៅ�ះនឹងសៅ�ើើនូវឹអំើីខែដ្បិលូព្រះ�ះចងឱ់យសៅគសៅ�ើើ។ 
 គួរិឲ្យយសៅស្មាកស្មាា យណាស់ុ�ួកសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវឹម្ពីនិប្ដានសៅរិៀនសៅម្ពីសៅរិៀនសៅនះសៅ�សៅ�លូខែដ្បិលូ
�ួកសៅគបរិសិៅភាគអាហារិចុងសៅព្រះកាយរិបស់ុសៅគជាម្ពីយួព្រះ�ះសៅយសូូុវឹមុ្ពីននឹងព្រះ�ះអំងគសុុគតសៅ�សៅលូើសៅ�ើឆ្នាំក ងសៅ�ះ
សៅទ្ធ។ �ួកសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសៅ�ែ ះព្រះបខែកកគំ្នា �ួកសៅគប្ដានប�ផ្លាែ ញសៅ�លូបរិសិៅភាគអាហារិជាម្ពីយួព្រះ�ះ- 
សៅយសូូុវឹដ្បិព៏្រះគបល់ូកខ�៍ម្ពីយួ។
 សៅរិឿងទា�ងអំស់ុសៅនះប្ដានសៅកើតសៅឡូើងប�ទ ប�់ី�ួកសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវឹប្ដានច�ណាយសៅ�លូសៅ�ើើការិ 
ជាម្ពីយួព្រះ�ះអំងគយ៉ាា ងយូរិ សៅនះគឺជាឧទាហ៍រិ�៍ដ្បិអ៏ាព្រះកក ់ការិសៅ�ែ ះគំ្នារិបស់ុ�ួកសៅគបង្ហាា ញសៅយើងថាចិតីរិបស់ុ 
ម្ពីនុសុសអាព្រះកកណ់ាស់ុ បាុខែនីក�៏នខែ�ំកលូអសៅ�កំុងសៅរិឿងសៅនះខែដ្បិរិ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹម្ពីនិប្ដានសៅប្ដាះបង�់ួកសិុសុសរិបស់ុ 
ព្រះ�ះអំងគសៅចាំលូសៅឡូើយ។
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ការិរិស់ុសៅ�កំុងភា�ក��ុតការិរិស់ុសៅ�កំុងភា�ក��ុត
  
  អំំកក��ុតគឺជាម្ពីនុសុសខែដ្បិលូចងឲ់្យយសៅយើងសៅជិឿថា �ួកសៅគលូអជាងជីិវឹតិ�ិតព្រះប្ដាកដ្បិរិបស់ុ�ួកសៅគ។ អំំកក��ុត អំំកក��ុតគឺជាម្ពីនុសុសខែដ្បិលូចងឲ់្យយសៅយើងសៅជិឿថា �ួកសៅគលូអជាងជីិវឹតិ�ិតព្រះប្ដាកដ្បិរិបស់ុ�ួកសៅគ។ អំំកក��ុត 
គឺម្ពីនុសុសខែកែងកាែ យ �ួកសៅគរិស់ុសៅ�កំុងជីិវឹតិម្ពីយួ។ ខែដ្បិលូជីិវឹតិឯកជិនរិបស់ុសៅគម្ពីនិព្រះសុបសៅ�នឹងអំើីខែដ្បិលូសៅយើងគឺម្ពីនុសុសខែកែងកាែ យ �ួកសៅគរិស់ុសៅ�កំុងជីិវឹតិម្ពីយួ។ ខែដ្បិលូជីិវឹតិឯកជិនរិបស់ុសៅគម្ពីនិព្រះសុបសៅ�នឹងអំើីខែដ្បិលូសៅយើង  
សៅ�ើញជាស្មាធារិ�ៈសៅឡូើយ ដូ្បិសៅចំះអំំកក��ុត�នម្ពីុ�ជាសុ�ា តន់ិងម្ពីុ�ជាស្មាធារិ�ៈ។ ម្ពីុ�ជាស្មាធារិ�ៈគឺសៅ�ើញជាស្មាធារិ�ៈសៅឡូើយ ដូ្បិសៅចំះអំំកក��ុត�នម្ពីុ�ជាសុ�ា តន់ិងម្ពីុ�ជាស្មាធារិ�ៈ។ ម្ពីុ�ជាស្មាធារិ�ៈគ ឺ 
ជាម្ពីុ�ខែដ្បិលូ�ួកសៅគបង្ហាា ញដ្បិល់ូសៅយើង ម្ពីុ�សុ�ា តគ់ឺជាម្ពីុ�ខែដ្បិលូជាលូកខ�ៈ�ិតព្រះប្ដាកដ្បិរិបស់ុ�ួកសៅគព្រះ�ះសៅយសូូុវឹជាម្ពីុ�ខែដ្បិលូ�ួកសៅគបង្ហាា ញដ្បិល់ូសៅយើង ម្ពីុ�សុ�ា តគ់ឺជាម្ពីុ�ខែដ្បិលូជាលូកខ�ៈ�ិតព្រះប្ដាកដ្បិរិបស់ុ�ួកសៅគព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ  
�នបនទូលូពាកយក��ុតសៅនះព្រះប្ដា��ីរិដ្បិងសៅ�កំុងគម្ពីីរីិ�ា ថាយជិ��ូក ២៣ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសៅ��ួកសៅម្ពីដឹ្បិក��ស្មាសុ��នបនទូលូពាកយក��ុតសៅនះព្រះប្ដា��ីរិដ្បិងសៅ�កំុងគម្ពីីរីិ�ា ថាយជិ��ូក ២៣ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសៅ��ួកសៅម្ពីដឹ្បិក��ស្មាសុ�  
ស្មាសុនយូ៍ដាថាជា�ួកក��ុតសៅ�គម្ពីីរីិ�ា ថាយ ២៣៖១៣-�១៤ និង �១៥ សៅហ៍ើយនិង�២៥ �២៧ និងស្មាសុនយូ៍ដាថាជា�ួកក��ុតសៅ�គម្ពីីរីិ�ា ថាយ ២៣៖១៣-�១៤ និង �១៥ សៅហ៍ើយនិង�២៥ �២៧ និង  
�២៩ សៅរិឿងរាា វឹថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុញ្ហាា �ាីខែចងអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវឹបង្ហាា ញ�ីរិសៅបៀបខែដ្បិលូព្រះ�ះអំងគព្រះបទានការិអំតឱ់នសៅទាសុ�២៩ សៅរិឿងរាា វឹថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុញ្ហាា �ាីខែចងអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវឹបង្ហាា ញ�ីរិសៅបៀបខែដ្បិលូព្រះ�ះអំងគព្រះបទានការិអំតឱ់នសៅទាសុ  
ដ្បិល់ូប្ដាបជិន។ ប្ដាបជិនទា�ងសៅនះសៅព្រះចើនជាម្ពីនុសុសសៅរិៀបការិរិចួខែដ្បិលូសៅប្ដាកបសៅញ្ហាោ តបាីព្រះប�នធរិបស់ុ�ែួន ជាអំំកដ្បិល់ូប្ដាបជិន។ ប្ដាបជិនទា�ងសៅនះសៅព្រះចើនជាម្ពីនុសុសសៅរិៀបការិរិចួខែដ្បិលូសៅប្ដាកបសៅញ្ហាោ តបាីព្រះប�នធរិបស់ុ�ែួន ជាអំំក  
យក�នធ ជា�សុីីរិកសីុុ�ែូវឹសៅភទ្ធសៅហ៍ើយរិហូ៍តដ្បិល់ូឃាតករិ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹប្ដានបង្ហាា ញសៅសុចកីីសៅម្ពីតីាករិុណាដ្បិល់ូយក�នធ ជា�សុីីរិកសីុុ�ែូវឹសៅភទ្ធសៅហ៍ើយរិហូ៍តដ្បិល់ូឃាតករិ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹប្ដានបង្ហាា ញសៅសុចកីីសៅម្ពីតីាករិុណាដ្បិល់ូ  
�ួកសៅគ បាុខែនីព្រះ�ះសៅយសូូុវឹម្ពីនិប្ដានបង្ហាា ញកីីសៅម្ពីតីាករិុណាដ្បិល់ូ�ួកអំំកក��ុតសៅទ្ធសូុម្ពីអាន�ា ថាយ ៦៖២ និង៥�ួកសៅគ បាុខែនីព្រះ�ះសៅយសូូុវឹម្ពីនិប្ដានបង្ហាា ញកីីសៅម្ពីតីាករិុណាដ្បិល់ូ�ួកអំំកក��ុតសៅទ្ធសូុម្ពីអាន�ា ថាយ ៦៖២ និង៥  
និង១៦, �ា ថាយ ៧៖៥, �ា ថាយ ១៥៖៧ ៩, �ា ថាយ ២២៖១៨។និង១៦, �ា ថាយ ៧៖៥, �ា ថាយ ១៥៖៧ ៩, �ា ថាយ ២២៖១៨។
 សូុម្ពីអានអំើីខែដ្បិលូព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�នបនទូលូអំ��ីអាកបិកិរិយិ៉ារិបស់ុអំំកក��ុតសៅ�កុំងគមី្ពីរីិ�ា ថាយ  សូុម្ពីអានអំើីខែដ្បិលូព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�នបនទូលូអំ��ីអាកបិកិរិយិ៉ារិបស់ុអំំកក��ុតសៅ�កុំងគមី្ពីរីិ�ា ថាយ 
២៣៖១-១៣ សូុម្ពីសុរិសៅសុរិចុះនូវឹសៅរិឿងរាា វឹ�ុសុ ៤ យ៉ាា ងខែដ្បិលូព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�នបនទូលូថា អំំកក��ុត�នសៅទាសុ២៣៖១-១៣ សូុម្ពីសុរិសៅសុរិចុះនូវឹសៅរិឿងរាា វឹ�ុសុ ៤ យ៉ាា ងខែដ្បិលូព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�នបនទូលូថា អំំកក��ុត�នសៅទាសុ  
សៅដាយសៅ�ើើការិសៅ�ះ។សៅដាយសៅ�ើើការិសៅ�ះ។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�នបនទូលូថា �ួកអំំកដឹ្បិក��ស្មាសុ�សៅ�ើើកិចីការិ�ុសុបនួយ៉ាា ង �ួកអំំកដឹ្បិក��ទា�ងសៅ�ះព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�នបនទូលូថា �ួកអំំកដឹ្បិក��ស្មាសុ�សៅ�ើើកិចីការិ�ុសុបនួយ៉ាា ង �ួកអំំកដឹ្បិក��ទា�ងសៅ�ះ  
សៅ�ា ះថា �ួកផ្លារិសីុិុ ផ្លារិសីុិុគឺជា�ួកអំំកខែដ្បិលូព្រះបកានច់ាបត់ឹងរិុងឹ �ួកផ្លារិសីុិុ�ុសុគំ្នាដាចព់្រះសុឡូះ�ី�ួកសៅ�ា ះថា �ួកផ្លារិសីុិុ ផ្លារិសីុិុគឺជា�ួកអំំកខែដ្បិលូព្រះបកានច់ាបត់ឹងរិុងឹ �ួកផ្លារិសីុិុ�ុសុគំ្នាដាចព់្រះសុឡូះ�ី�ួក
ស្មាឌូូសីុុ �ួកស្មាឌូូសីុុគឺជា�ួកសៅម្ពីដឹ្បិក��ស្មាសុ�យូដាម្ពីយួព្រះកុម្ពីសៅ�សងសៅទ្ធៀត �ួកសៅគភាគសៅព្រះចើនជាអំំក�ន ស្មាឌូូសីុុ �ួកស្មាឌូូសីុុគឺជា�ួកសៅម្ពីដឹ្បិក��ស្មាសុ�យូដាម្ពីយួព្រះកុម្ពីសៅ�សងសៅទ្ធៀត �ួកសៅគភាគសៅព្រះចើនជាអំំក�ន 
និង�នអំ�ណាច �ួកស្មាឌូូសីុុនិយ៉ាយភាស្មាសៅព្រះកកប្ដានយ៉ាា ងចាស់ុ។ �ួកសៅគដឹ្បិងទា�ងអំស់ុអំ��ីសុ�សៅ�រិរិបស់ុ និង�នអំ�ណាច �ួកស្មាឌូូសីុុនិយ៉ាយភាស្មាសៅព្រះកកប្ដានយ៉ាា ងចាស់ុ។ �ួកសៅគដឹ្បិងទា�ងអំស់ុអំ��ីសុ�សៅ�រិរិបស់ុ 
អំំកនិ�នធស្មាសុនព៍្រះកិក។ �ួកស្មាឌូូសីុុម្ពីនិសៅជិឿថាព្រះ�ះនឹងជិ�នុ�ជិព្រះម្ពីះម្ពីនុសុសទា�ងអំស់ុសៅ�សៅលូើខែ�នដី្បិសៅនះសៅទ្ធ។ អំំកនិ�នធស្មាសុនព៍្រះកិក។ �ួកស្មាឌូូសីុុម្ពីនិសៅជិឿថាព្រះ�ះនឹងជិ�នុ�ជិព្រះម្ពីះម្ពីនុសុសទា�ងអំស់ុសៅ�សៅលូើខែ�នដី្បិសៅនះសៅទ្ធ។ 
�ួកស្មាឌូូសីុុកម៏្ពីនិសៅជិឿសៅលូើជិីវឹតិអំស់ុកលូិខែដ្បិរិ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�នបនទូលូថាទា�ង�ួកស្មាឌូូសីុុនិងផ្លារិសីុិុគឺជា �ួកស្មាឌូូសីុុកម៏្ពីនិសៅជិឿសៅលូើជិីវឹតិអំស់ុកលូិខែដ្បិរិ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�នបនទូលូថាទា�ង�ួកស្មាឌូូសីុុនិងផ្លារិសីុិុគឺជា 
អំំកក��ុត សៅតើ�ួកស្មាសុនស៍្មាឌូូសីុុនិង�ួកផ្លារិសីុិុជាអំំកក��ុតយ៉ាា ងណាសៅ�? ព្រះ�ះយសូូុវឹ�នបនទូលូថាអំំក អំំកក��ុត សៅតើ�ួកស្មាសុនស៍្មាឌូូសីុុនិង�ួកផ្លារិសីុិុជាអំំកក��ុតយ៉ាា ងណាសៅ�? ព្រះ�ះយសូូុវឹ�នបនទូលូថាអំំក 
ក��ុតម្ពីនិសៅ�ើើនូវឹអំើីខែដ្បិលូ�ួកសៅគនិយ៉ាយថាសៅគនឹងសៅ�ើើសៅ�ះសៅទ្ធ។ �ួកអំំកក��ុតសៅ�ើើឲ្យយស្មាសុ�កានខ់ែត�ិប្ដាកក��ុតម្ពីនិសៅ�ើើនូវឹអំើីខែដ្បិលូ�ួកសៅគនិយ៉ាយថាសៅគនឹងសៅ�ើើសៅ�ះសៅទ្ធ។ �ួកអំំកក��ុតសៅ�ើើឲ្យយស្មាសុ�កានខ់ែត�ិប្ដាក
សុព្រះ�ប�់ួកបណាា ជិនអំនុវឹតីតាម្ពី។ បាុខែនី�ួកក��ុតម្ពីនិប្ដានសៅ�ើើតាម្ពីចាបដូ់្បិចគំ្នាសៅនះសៅទ្ធ។ �ួកអំំកក��ុតចង ់សុព្រះ�ប�់ួកបណាា ជិនអំនុវឹតីតាម្ពី។ បាុខែនី�ួកក��ុតម្ពីនិប្ដានសៅ�ើើតាម្ពីចាបដូ់្បិចគំ្នាសៅនះសៅទ្ធ។ �ួកអំំកក��ុតចង ់
ឲ្យយព្រះបជាជិនសុរិសៅសុើរិ�ួកសៅគច�សៅពាះអាកបិកិរិយិ៉ាលូអរិបស់ុ�ួកសៅគ។ �ួកអំំកក��ុតចងប់្ដានកិតីិយសុខែដ្បិលូជាឲ្យយព្រះបជាជិនសុរិសៅសុើរិ�ួកសៅគច�សៅពាះអាកបិកិរិយិ៉ាលូអរិបស់ុ�ួកសៅគ។ �ួកអំំកក��ុតចងប់្ដានកិតីិយសុខែដ្បិលូជា  
រិបស់ុព្រះ�ះខែតម្ពីយួអំងគគត ់ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹម្ពីនិសុ�ើព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ច�សៅពាះ�ួកសៅម្ពីដឹ្បិក��ស្មាសុ� សៅហ៍តុសៅ�ះសៅហ៍ើយ រិបស់ុព្រះ�ះខែតម្ពីយួអំងគគត ់ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹម្ពីនិសុ�ើព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ច�សៅពាះ�ួកសៅម្ពីដឹ្បិក��ស្មាសុ� សៅហ៍តុសៅ�ះសៅហ៍ើយ 
ប្ដានជាព្រះ�ះអំងគសៅ��ួកសៅគថាជាអំំកក��ុត បាុខែនីព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័រិបស់ុព្រះ�ះអំងគសៅពារិសៅ�ញសៅ�សៅដាយកីីព្រះសុឡាញ់ ប្ដានជាព្រះ�ះអំងគសៅ��ួកសៅគថាជាអំំកក��ុត បាុខែនីព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័រិបស់ុព្រះ�ះអំងគសៅពារិសៅ�ញសៅ�សៅដាយកីីព្រះសុឡាញ់ 
សូុម្ពីិសីុព្រះ�ប�់ួកអំំកក��ុតសៅ�ះកស៏ៅដាយ។សូុម្ពីិសីុព្រះ�ប�់ួកអំំកក��ុតសៅ�ះកស៏ៅដាយ។
  សៅតើអំំកចាំ�ប្ដាចក់ាែ យជាសៅម្ពីដឹ្បិក��ស្មាសុ�សិុនសៅទ្ធើបកាែ យជាអំំកក��ុតឬ? សៅទ្ធម្ពីនិចាំ�ប្ដាចស់ៅទ្ធ សៅតើសៅយើង សៅតើអំំកចាំ�ប្ដាចក់ាែ យជាសៅម្ពីដឹ្បិក��ស្មាសុ�សិុនសៅទ្ធើបកាែ យជាអំំកក��ុតឬ? សៅទ្ធម្ពីនិចាំ�ប្ដាចស់ៅទ្ធ សៅតើសៅយើង 
អាចសៅរិៀនសៅម្ពីើលូសៅ�ើញថា សៅយើង�នសៅទាសុសៅដាយអាកបិកិរិយិ៉ាអាព្រះកកស់ៅនះសៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅតើសៅយើងអាចសៅរិៀនសៅម្ពីើលូសៅ�ើញថា សៅយើង�នសៅទាសុសៅដាយអាកបិកិរិយិ៉ាអាព្រះកកស់ៅនះសៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅតើសៅយើង
អាចសៅចៀសុវាង�ីក�ហុ៍សុសៅនះសៅដាយរិសៅបៀបណា?អាចសៅចៀសុវាង�ីក�ហុ៍សុសៅនះសៅដាយរិសៅបៀបណា?
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ការិខែសុើងរិកការិសុព្រះ�កកំុងព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ ការិខែសុើងរិកការិសុព្រះ�កកំុងព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ 

 ការិខែសុើងរិកការិសុព្រះ�កកំុងព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ យាូហាន ១៤៖១-៦ សៅ�សៅ�លូសៅយើង�នអារិម្ពីា�៍អំស់ុការិខែសុើងរិកការិសុព្រះ�កកំុងព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ យាូហាន ១៤៖១-៦ សៅ�សៅ�លូសៅយើង�នអារិម្ពីា�៍អំស់ុ  
ក�ែ �ងនិងសៅហ៍វឹហ៍ត ់ សៅតើសៅយើងអាចសៅ�ើើអំើីសៅដ្បិើម្ពីិខីែសុើងរិកការិសុព្រះ�កកំុងព្រះ�ះសៅយសូូុ? សៅតើសៅយើងអាចសៅ�ើើដូ្បិចសៅម្ពីាចក�ែ �ងនិងសៅហ៍វឹហ៍ត ់ សៅតើសៅយើងអាចសៅ�ើើអំើីសៅដ្បិើម្ពីិខីែសុើងរិកការិសុព្រះ�កកំុងព្រះ�ះសៅយសូូុ? សៅតើសៅយើងអាចសៅ�ើើដូ្បិចសៅម្ពីាច  
សៅដ្បិើម្ពីិបីញ្ឈឈបក់ារិ�នអារិម្ពីា�៍ភយ័ខាែ ច? សៅតើសៅយើងព្រះតូវឹសៅ�ើើអំើីសៅដ្បិើម្ពីិយីកជិយ័ជិម្ពីំះសៅលូើសុ�ង្ហាគ ម្ពីថ្ងៃនការិប�ខែបកសៅដ្បិើម្ពីិបីញ្ឈឈបក់ារិ�នអារិម្ពីា�៍ភយ័ខាែ ច? សៅតើសៅយើងព្រះតូវឹសៅ�ើើអំើីសៅដ្បិើម្ពីិយីកជិយ័ជិម្ពីំះសៅលូើសុ�ង្ហាគ ម្ពីថ្ងៃនការិប�ខែបក
ប�ប្ដាក?់ ចិតីអាតាា និយម្ពី សៅសុចកាីព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានម្ពីុ��ត ់និងសៅសុចកីីព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានលូិសីៅ�ា ះនិងអំ�ណាចប�ប្ដាក?់ ចិតីអាតាា និយម្ពី សៅសុចកាីព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានម្ពីុ��ត ់និងសៅសុចកីីព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានលូិសីៅ�ា ះនិងអំ�ណាច  
និងការិរិស់ុសៅ�ជាជិីវឹតិម្ពីយួ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយសូុម្ពីអាន យាូហាន ១៤ ៖១-៦។និងការិរិស់ុសៅ�ជាជិីវឹតិម្ពីយួ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីែើយសូុម្ពីអាន យាូហាន ១៤ ៖១-៦។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ការិសុព្រះ�ក�ិតព្រះប្ដាកដ្បិខែតងខែតចាំបស់ៅ�ាើម្ពីជាម្ពីយួព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹព្រះទ្ធងជ់ា�ែូវឹ ជាសៅសុចកាី 
�ិត និងជាជិីវឹតិ ព្រះ�ះអំងគព្រះជាបនូវឹទិ្ធសុសៅ�ព្រះតឹម្ពីព្រះតូវឹខែដ្បិលូសៅយើងគួរិសៅ�ើើដ្បិ�សៅ�ើ រិ ព្រះ�ះអំងគគឺជាព្រះ�ះខែដ្បិលូព្រះបទាន 
ចាប ់ព្រះ�ះអំងគខែដ្បិលូជាសៅសុចកីី�ិតព្រះទ្ធងប់្ដានបសៅងកើតស្មាច�់ម្ពីវឹញិ្ហាា �រិបស់ុព្រះទ្ធងន់ឹងដឹ្បិក��សៅយើងចូលូសៅ�
កំុងព្រះគបទ់ា�ងសៅសុចកីី�ិតយាូហាន ១៦៖១៣ សៅតើអំំកក��ុង�នអារិម្ពីា�៍�ចឺាំបអ់ំស់ុក�ែ �ងសៅហ៍វឹហ៍ត�់ឺ
ស្មាក តន់ិងប្ដាកទ់្ធឹកចិតីឬសៅទ្ធ? សៅ�សៅ�លូសៅ�ះព្រះ�ះសៅយសូូុវឹម្ពីនិខែម្ពីនព្រះគ្នានខ់ែតជាជីិវឹតិបាុសៅណាះ ះសៅទ្ធ សៅ�ះសៅហ៍ើយជា 
ម្ពីូលូសៅហ៍តុខែដ្បិលូព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសុនាជាម្ពីយួសៅយើងថា នឹងព្រះបទានជីិវឹតិដ្បិល៏ូអសៅ�ះសៅពារិសៅ�ញដ្បិល់ូសៅយើងយាូហាន
១០៖១០ សៅសុចកីីសុនាសៅនះករ៏ិមួ្ពីបញូី្ឈលូនូវឹជីិវឹតិអំស់ុកលូិរិបស់ុសៅយើងនិង�ទះរិបស់ុសៅយើងជាម្ពីយួព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ 
�ងខែដ្បិរិ។ សៅ�សៅ�លូជាម្ពីយួគំ្នាសៅនះសៅសុចកីីសុនាសៅនះរិមួ្ពីបញូី្ឈលូទា�ងជីិវឹតិដ្បិល៏ូអព្រះបសៅសុើរិម្ពីយួជាម្ពីយួព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ 
សៅ�ទ្ធីសៅនះនិងឥឡូូវឹសៅនះ�ងខែដ្បិរិ។
 ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ�នបនទូលូព្រះប្ដាបស់ៅយើងថាកុ�សៅអាយចិតីអំំករាល់ូគំ្នា�បប់្ដារិម្ពីភសៅឡូើយ យាូហាន១៤៖១ ពាកយ 
ទា�ងសៅនះគឺជា  សៅសុចកីីអំសៅញ្ឈើ ើញ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹអំសៅញ្ឈើ ើញសៅយើងឲ្យយទុ្ធកចិតីសៅលូើព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅ�លូសៅយើង�នអារិម្ពីា�៍
ទ្ធនទ់ាប ព្រះ�ះអំងគនឹងព្រះបទានកាីសុងឹមឹ្ពីដ្បិល់ូសៅយើង។ សៅ�សៅ�លូសៅយើង��ព្រះបឹងខែព្រះបងព្រះបយុទ្ធធទាស់ុនិងអំ�សៅ�ើប្ដាប 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹនឹងជិួយសៅយើងឲ្យយ�នជិយ័ជិ�នះសៅលូើសុ�ង្ហាគ ម្ពីសៅ�ះ។ ព្រះ�ះអំងគនឹងបសៅងាើយកិចីការិលូអរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ 
ខែដ្បិលូព្រះ�ះអំងគប្ដានចាំបស់ៅ�ាើម្ពីសៅ�កំុងចិតីរិបស់ុសៅយើង ភលីីូ�១៖៦ ព្រះ�ះអំងគនឹងសុសៅ�ង្ហាគ ះសៅយើង សៅរិឿងរាា វឹអាចនឹង 
អាព្រះកកជ់ាខាែ �ងសៅ�កំុងជីិវឹតិសៅ�សៅ�លូណាម្ពីយួ សៅហ៍តុសៅ�ះប្ដានជាសៅយើងព្រះតូវឹទុ្ធកចិតីសៅលូើសៅសុចកីីសុនាខែដ្បិលូ
ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹប្ដានព្រះបទានដ្បិល់ូសៅយើង គឺព្រះ�ះសៅយសូូុវឹក��ុងសៅរិៀបច�កខែនែងសុព្រះ�បស់ៅយើង សៅ�កំុងកខែនែងសៅនះសៅយើង 
នឹងម្ពីនិ�នអារិម្ពីា�៍អំស់ុក�ែ �ងឬសៅហ៍វឹហ៍តស់ៅទ្ធៀតសៅទ្ធ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹព្រះបទានដ្បិល់ូសៅយើងនូវឹកីីសុងឹមឹ្ពីថ្ងៃនអំ�គត 
ម្ពីយួដ្បិល៏ូអព្រះបសៅសុើរិ ព្រះ�ះអំងគកព៏្រះបទាននូវឹជីិវឹតិដ្បិល៏ូអព្រះបសៅសុើរិម្ពីយួសៅ�សៅ�លូឥឡូូវឹសៅនះខែដ្បិរិ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹព្រះបទានសៅសុចកី ី
សុងឹមឹ្ពីសៅនះដ្បិល់ូសៅយើងទា�ងអំស់ុគំ្នា សៅតើអំំកជាម្ពីនុសុស�ំកខ់ែដ្បិលូ�នប្ដាប�ាន�់ារិឬអីំ? ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសៅ�ខែតព្រះបទាន 
កីីសុងឹមឹ្ពីសៅនះដ្បិល់ូអំំក សៅតើអំំកទ្ធនស់ៅ�ាយឬ ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹព្រះបទានកីីសុងឹមឹ្ពីសៅនះដ្បិល់ូអំំក សៅទាះបីជាអំំកសៅ�ើើ�ុសុ 
កស៏ៅដាយ សៅរិឿងសុ�ខានខ់ែដ្បិលូព្រះតូវឹចងចាំ�សៅ�ះគឺថា ព្រះតូវឹចូលូម្ពីកឯព្រះ�ះចុះសៅទាះបីជាអំំកយ៉ាា ងណាកស៏ៅដាយ ព្រះបខែហ៍លូ 
ជាអំំក�ចឺាំបឬ់�នចិតីសៅ�ទចខាទ � ព្រះ�ះទ្ធទ្ធួលូសៅយើង សៅទាះបីជាសៅយើងម្ពីនិទានព់្រះគបល់ូកខ�៍កស៏ៅដាយ សៅ�ះសៅហ៍ើយ 
គឺជាសៅសុចកាីព្រះសុល្ងាញ់។
  សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិសៅយសៅរិ�៣៖២២។ សៅតើព្រះ�ះសុុ�ឲ្យយសៅយើងសៅ�ើើអំើី? សៅតើព្រះទ្ធងន់ឹងសៅ�ើើអំើីដ្បិល់ូសៅយើង សៅ�សៅ�លូ សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិសៅយសៅរិ�៣៖២២។ សៅតើព្រះ�ះសុុ�ឲ្យយសៅយើងសៅ�ើើអំើី? សៅតើព្រះទ្ធងន់ឹងសៅ�ើើអំើីដ្បិល់ូសៅយើង សៅ�សៅ�លូ 
ខែដ្បិលូសៅយើងសៅ�ើើអំើីខែដ្បិលូព្រះ�ះសុុ�ឲ្យយសៅយើងសៅ�ើើសៅ�ះ?ខែដ្បិលូសៅយើងសៅ�ើើអំើីខែដ្បិលូព្រះ�ះសុុ�ឲ្យយសៅយើងសៅ�ើើសៅ�ះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសុនាជាម្ពីយួសៅយើងថា «�ុំ�នឹងព្រះតឡូបម់្ពីកវឹញិ។ សៅ�លូសៅ�ះ�ំុ �នឹងយកអំំកសៅ�ជាម្ពីយួ�ំុ � ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសុនាជាម្ពីយួសៅយើងថា «�ុំ�នឹងព្រះតឡូបម់្ពីកវឹញិ។ សៅ�លូសៅ�ះ�ំុ �នឹងយកអំំកសៅ�ជាម្ពីយួ�ំុ � 
សៅដ្បិើម្ពីិឲី្យយអំំកអាចសៅ�កខែនែងខែដ្បិលូ�ំុ �សៅ�សៅ�ះខែដ្បិរិ» (យាូហាន ១៤៖៣)។ សៅតើសៅសុចកាីសុនាសៅនះបង្ហាា ញអំើីដ្បិល់ូសៅដ្បិើម្ពីិឲី្យយអំំកអាចសៅ�កខែនែងខែដ្បិលូ�ំុ �សៅ�សៅ�ះខែដ្បិរិ» (យាូហាន ១៤៖៣)។ សៅតើសៅសុចកាីសុនាសៅនះបង្ហាា ញអំើីដ្បិល់ូ
សៅយើងអំ��ីស្មារិៈសុ�ខានថ់្ងៃនការិយ៉ាងម្ពីកជាសៅលូើកទី្ធ២? សៅហ៍តុអំើីប្ដានជាសៅសុចកាីសុនាសៅនះ�នតថ្ងៃម្ពីែខាែ �ងសៅម្ពីាែះ?សៅយើងអំ��ីស្មារិៈសុ�ខានថ់្ងៃនការិយ៉ាងម្ពីកជាសៅលូើកទី្ធ២? សៅហ៍តុអំើីប្ដានជាសៅសុចកាីសុនាសៅនះ�នតថ្ងៃម្ពីែខាែ �ងសៅម្ពីាែះ?
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ការិសិុកាបខែនថម្ពី៖ការិសិុកាបខែនថម្ពី៖ ចិតីខែដ្បិលូសៅពារិសៅ�ញសៅដាយភា�អាតាា និយម្ពីម្ពីនិអាចលូូតល្ងាស់ុប្ដានសៅទ្ធ សៅតើអំំកប្ដានទ្ធទួ្ធលូ 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹជាព្រះ�ះអំងគសុសៅ�ង្ហាគ ះរិបស់ុអំំកសៅហ៍ើយឬសៅ�? សៅ�លូសៅ�ះសូុម្ពីប�សៅភែច�ែួនឯងសៅចញ សូុម្ពី�ាយ៉ាម្ពី
ជិួយដ្បិល់ូអំំកដ្បិល់ូម្ពីនុសុសដ្បិថ្ងៃទ្ធសូុម្ពីនិយ៉ាយអំ��ីកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវឹ សូុម្ពីព្រះប្ដាបម់្ពីនុសុសអំ��ីការិលូអ
រិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវឹច�សៅពាះរិូបអំំក សូុម្ពីសៅ�ើើកិចីការិទា�ងឡាយខែដ្បិលូព្រះ�ះព្រះបទានឲ្យយអំំកសៅ�ើើ សូុម្ពីខែ�រិកាម្ពីនុសុស 
ខែដ្បិលូសៅ�ជុិ�វឹញិអំំក សូុម្ពីសៅ�ើើនូវឹកិចីការិទា�ងឡាយខែដ្បិលូអំំកអាចសៅ�ើើសៅដ្បិើម្ពីិជីិួយសុសៅ�ង្ហាគ ះ�ួកសៅគ សៅ�លូសៅ�ះ 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹនឹងព្រះបទានព្រះ�ះវឹញិ្ហាា �រិបស់ុព្រះទ្ធង ់ ខែដ្បិលូជាសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ម្ពីនិអាតាា និយម្ពីដ្បិល់ូអំំក ព្រះ�ះអំងគ 
នឹងជិួយឲ្យយអំំកសុសៅ�ង្ហាគ ះដ្បិល់ូម្ពីនុសុសដ្បិថ្ងៃទ្ធ ជិីវឹតិខាងវឹញិ្ហាា �រិបស់ុអំំកនឹងរិកីលូូតល្ងាស់ុ អំំកនឹងប្ដានដូ្បិចជា 
សៅដ្បិើម្ពីសៅ�ើខែដ្បិលូបសៅងកើត�លូខែ�ែជាសៅព្រះចើន សៅគនឹងសៅ�ើញព្រះ�ះវឹញិ្ហាា �រិបស់ុព្រះ�ះសៅ�កំុងជីិវឹតិរិបស់ុអំំក ជិ�សៅនឿរិបស់ុ 
អំំកនឹងលូូតល្ងាស់ុកានខ់ែតរិងឹ�� ព្រះ�ះនឹងសៅ�ើើឱយសៅសុចកីីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុអំំកប្ដានព្រះគបល់ូកខ�៍ សៅគនឹងសៅ�ើញ
ព្រះ�ះជិនារិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសៅ�កំុងជីិវឹតិរិបស់ុអំំកផ្លាទ ល់ូកានខ់ែតខាែ �ងសៅឡូើងៗ សៅគនឹងសៅ�ើញអំើីៗព្រះគបយ់៉ាា ងស្មាអ ត 
បរិសុិុទ្ធធនិងគួរិឲ្យយព្រះសុល្ងាញ់ អំំកព្រះសីុខែអំលូែីន ជិីថ្ងៃវឹ ាត ៍�ាល់ូដ្បិ�បូ�ា នឲ្យយសៅយើងសុព្រះ�បក់ារិសៅដាះព្រះស្មាយបញ្ហាា រិវាង 
សុ�ជិិកព្រះ�ះវឹហិារិ។ ការិសុនទ�សៅ�ះជាការិសុនទ�រិវាងសុ�ជិិក�ួកជិ�នុ�បនីអំស់ុសៅ�លូជាសៅព្រះចើនសៅ�ា ង សៅគប្ដាន 
ខាតបងស់ៅ�លូសៅវឹល្ងា ដូ្បិសៅចំះសៅ�លូសៅវឹល្ងាថ្ងៃនអំំកបសៅព្រះម្ពីើរិបស់ុព្រះ�ះខែដ្បិលូព្រះតូវឹអំងគុយសៅ�ទ្ធីសៅ�ះ សៅហ៍ើយស្មាា ប�់ួកសៅគ 
និយ៉ាយបញ្ហាា សៅ�ះគឺថាសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់និងសៅសុចកាីសៅម្ពីតីាករិុណារិបស់ុព្រះ�ះសៅ�ម្ពីនិ�នជិីវឹតិរិស់ុរិសៅវឹ ើកសៅ� 
កំុងចិតីរិបស់ុសុ�ជិិក�ួកជិ�នុ�សៅទ្ធ។ �ួកសៅគគួរិខែតសុ�អ តឲ្យយអំស់ុសៅ�ចិតីអាតាា និយម្ពីនិងអំ�នួតរិបស់ុ�ួកសៅគ
សៅចញ។ សៅ�លូសៅ�ះបញ្ហាា ភាគសៅព្រះចើននឹងព្រះតូវឹប្ដានសៅដាះព្រះស្មាយខែតកំុងរិយៈសៅ�លូ ៥�ទី្ធបាុសៅណាះ ះ។
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១. សូុម្ពីគិតអំ��ីកិចីការិទា�ងឡាយខែដ្បិលូអំំកអាចសុ�អ តចិតីអាតាា និយម្ពីរិបស់ុអំំក សៅតើអំំកអាចជិួយគំ្នាសៅ� ១. សូុម្ពីគិតអំ��ីកិចីការិទា�ងឡាយខែដ្បិលូអំំកអាចសុ�អ តចិតីអាតាា និយម្ពីរិបស់ុអំំក សៅតើអំំកអាចជិួយគំ្នាសៅ� 
វឹញិសៅ�ម្ពីកប្ដានយ៉ាា ងដូ្បិចសៅម្ពីាច?វឹញិសៅ�ម្ពីកប្ដានយ៉ាា ងដូ្បិចសៅម្ពីាច?
២. ការិចងប់្ដានម្ពីុ��តរ់ិបស់ុសៅយើងម្ពីនិខែម្ពីនជាសៅរិឿងអាព្រះកកស់ៅទ្ធ ព្រះ�ះចងឲ់្យយសៅយើងសៅ�ើើកិចីការិ��ៗសៅ�កំុងជីិវឹតិ២. ការិចងប់្ដានម្ពីុ��តរ់ិបស់ុសៅយើងម្ពីនិខែម្ពីនជាសៅរិឿងអាព្រះកកស់ៅទ្ធ ព្រះ�ះចងឲ់្យយសៅយើងសៅ�ើើកិចីការិ��ៗសៅ�កំុងជីិវឹតិ  
រិបស់ុសៅយើង បាុខែនីសៅសុចកាីព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានរិបស់ុទា�ងសៅនះរិបស់ុសៅយើងបណាា លូឲ្យយសៅយើងកាែ យសៅ�ជា�នភា� រិបស់ុសៅយើង បាុខែនីសៅសុចកាីព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានរិបស់ុទា�ងសៅនះរិបស់ុសៅយើងបណាា លូឲ្យយសៅយើងកាែ យសៅ�ជា�នភា� 
អាតាា និយម្ពីយ៉ាា ងដូ្បិចសៅម្ពីាច? សៅតើសៅយើងអាចសៅ�ើើអំើីសៅដ្បិើម្ពីិសីៅជិៀសុវាង�ីសៅព្រះគ្នាះថំាកស់ៅនះ?អាតាា និយម្ពីយ៉ាា ងដូ្បិចសៅម្ពីាច? សៅតើសៅយើងអាចសៅ�ើើអំើីសៅដ្បិើម្ពីិសីៅជិៀសុវាង�ីសៅព្រះគ្នាះថំាកស់ៅនះ?
៣. ម្ពីនុសុសសៅយើងភាគសៅព្រះចើនម្ពីនិបង្ហាា ញដ្បិល់ូម្ពីនុសុសអំ��ីខែ�ំកអាព្រះកកថ់្ងៃនចិតីរិបស់ុសៅយើងសៅទ្ធ។ សៅយើងល្ងាកប់្ដា�ង៣. ម្ពីនុសុសសៅយើងភាគសៅព្រះចើនម្ពីនិបង្ហាា ញដ្បិល់ូម្ពីនុសុសអំ��ីខែ�ំកអាព្រះកកថ់្ងៃនចិតីរិបស់ុសៅយើងសៅទ្ធ។ សៅយើងល្ងាកប់្ដា�ង  
សៅសុចកីីព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានម្ពីុ��តរ់ិបស់ុសៅយើង សៅយើងល្ងាកប់្ដា�ងការិខែដ្បិលូថាសៅយើងក��ុងរិស់ុសៅ�ជាជីិវឹតិម្ពីយួ។  សៅសុចកីីព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានម្ពីុ��តរ់ិបស់ុសៅយើង សៅយើងល្ងាកប់្ដា�ងការិខែដ្បិលូថាសៅយើងក��ុងរិស់ុសៅ�ជាជីិវឹតិម្ពីយួ។  
សៅយើងម្ពីនិបង្ហាា ញដ្បិល់ូម្ពីនុសុសថាសៅយើងអាតាា និយម្ពី ឬសៅល្ងាភសៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅយើងបង្ហាា ញ�ួកសៅគថាសៅយើងលូអ បាុខែនីសៅយើងម្ពីនិបង្ហាា ញដ្បិល់ូម្ពីនុសុសថាសៅយើងអាតាា និយម្ពី ឬសៅល្ងាភសៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅយើងបង្ហាា ញ�ួកសៅគថាសៅយើងលូអ បាុខែន ី 
តាម្ពី�ិតចិតីរិបស់ុសៅយើងម្ពីនិ�ុសុអីំ�ីឫសុសៅដ្បិើម្ពីចាំកខែដ្បិលូសៅយើងប្ដានអានកាលូ�ីថ្ងៃ�ាសៅ�រិស៍ៅ�ះសៅទ្ធ អាកបិកិរិយិ៉ាតាម្ពី�ិតចិតីរិបស់ុសៅយើងម្ពីនិ�ុសុអីំ�ីឫសុសៅដ្បិើម្ពីចាំកខែដ្បិលូសៅយើងប្ដានអានកាលូ�ីថ្ងៃ�ាសៅ�រិស៍ៅ�ះសៅទ្ធ អាកបិកិរិយិ៉ា  
អាព្រះកករ់ិបស់ុសៅយើងល្ងាកស់ៅ��ីសៅព្រះកាម្ពី ចិតីនិងខែសុិករិបស់ុសៅយើង សៅតើសៅយើងអាចសៅចៀសុវាង�ីឫសុថ្ងៃនបញ្ហាា រិបស់ុ អាព្រះកករ់ិបស់ុសៅយើងល្ងាកស់ៅ��ីសៅព្រះកាម្ពី ចិតីនិងខែសុិករិបស់ុសៅយើង សៅតើសៅយើងអាចសៅចៀសុវាង�ីឫសុថ្ងៃនបញ្ហាា រិបស់ុ 
សៅយើង សៅហ៍ើយខែសុើងរិកការិសុព្រះ�កសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅយសូូុវឹប្ដានយ៉ាា ងដូ្បិចសៅម្ពីាច?សៅយើង សៅហ៍ើយខែសុើងរិកការិសុព្រះ�កសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅយសូូុវឹប្ដានយ៉ាា ងដូ្បិចសៅម្ពីាច?
៤. សៅតើសៅយើង�នសៅសុចកីីសុងឹមឹ្ពីអំើី ព្រះបសិុនសៅបើគ្នាា នការិយ៉ាងម្ពីកជាសៅលូើកទី្ធ២សៅ�ះ? សូុម្ពី�នយល់ូ។៤. សៅតើសៅយើង�នសៅសុចកីីសុងឹមឹ្ពីអំើី ព្រះបសិុនសៅបើគ្នាា នការិយ៉ាងម្ពីកជាសៅលូើកទី្ធ២សៅ�ះ? សូុម្ពី�នយល់ូ។
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ព្រះ�ះគម្ពីីរីិអា�ក៌�ប្ដា�ងព្រះ�ះគម្ពីីរីិអា�ក៌�ប្ដា�ង

 ជិ�ងឺកូវឹដី្បិ១៩ បង្ហាគ �ងសៅលូះសិុនដាលូគូ�ា ឡូូឲ្យយសៅ�សៅលូើកាលូជិងគងរ់ិបស់ុគ្នាតស់ៅ�ទ្ធីព្រះកុងដ្បិ�៏�ប��ុត 
សៅ�ព្រះបសៅទ្ធសុអា�ហ៍ើិកខាងតិូងគឺទ្ធីព្រះកុងចូហានស់ៅបើក។ ការិបង្ហាគ �ងម្ពីនិឱយសៅចញចូលូទូ្ធទា�ងព្រះបសៅទ្ធសុសៅ�កំុង 
ច�សៅណាម្ពីការិបង្ហាគ �ងតឹងខែតងប��ុតសៅ�សៅលូើ�ិភ�សៅល្ងាកប្ដានបិទ្ធព្រះ�ះវឹហិារិច�នួន៣ ខែដ្បិលូសៅលូះសិុនដាលូបសៅព្រះម្ពីើ 
ការិជាព្រះគូគង្ហាើ លូសៅ�កំុងទី្ធព្រះកុងខែដ្បិលូ�នម្ពីនុសុស ៥ ល្ងានកនែះ សៅទាះបីជាចាបប់្ដានបិទ្ធសួុនឧទ្ធាន កខែនែង 
ហាតព់្រះប្ដា� ខែឆ្ងកសៅដ្បិើរិ ការិលូកប់្ដារិ ីនិងព្រះស្មាកស៏ៅដាយ ដូ្បិចជាព្រះគូគង្ហាើ លូដ្បិថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀតខែដ្បិរិ សិុនដាលូប្ដានបខែងើរិ
កិចីការិរិបស់ុ�ែួនព្រះតូវឹសៅ�ើើការិតាម្ពីអំនឡាញ និងអំ�ិបាយបនីផ្លាទ ល់ូតាម្ពីព្រះប�ន័ធ�ស�ើ�ាយសុងគម្ពីដ្បិល់ូសុ�ជិិក 
ព្រះ�ះវឹហិារិទា�ងបីរិបស់ុគ្នាតវ់ឹញិ ចូហានស់ៅបើក CBD និងចូហានស់ៅបើក Innercity ជិួនកាលូប្ដានទ្ធទ្ធួលូស្មារិ
សៅលូើកទឹ្ធកចិតី�ីព្រះបជាជិនខែដ្បិលូប្ដានបណាា លូចិតីសៅដាយការិអំ�ិបាយរិបស់ុគ្នាត ់ គ្នាតច់ងស់ៅ�ើើកិចីការិបខែនថម្ពី 
សៅទ្ធៀត គ្នាតប់្ដានអំ�ិស្មាា នសៅដាយសៅស្មាា ះអំស់ុ�ីចិតីសៅ�កានព់្រះ�ះឲ្យយបញ្ឈើូ នអំំកម្ពីនិសៅជិឿ�ំកខ់ែដ្បិលូព្រះតូវឹការិជិួប 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសៅ�ះកំុងសៅ�លូ�ិប្ដាកសៅនះ។ អំើីខែដ្បិលូប្ដានសៅកើតសៅឡូើងបនីសៅ�សៅទ្ធៀតសៅ�ើើឲ្យយគ្នាតភំ់ាកស់ៅ�អើលូ សិុនដាលូ 
ប្ដានទ្ធទ្ធួលូស្មារិតាម្ពីព្រះប�ន័ធវឹ ាតស្មាអ ប�់ីសុ�ជិិកចខែម្ពីែក�ំក ់អំំកសៅ�ទូ្ធរិស័ុ�ទប្ដានខែ����ែួនថា សៅគសៅ�ា ះ
ហុ៍ីលូតុនសៅហ៍ើយប្ដានសៅ�ំើរិូប�តព្រះ�ះគមី្ពីរីិម្ពីយួខែដ្បិលូសៅគប្ដានរិកសៅ�ើញសៅ�កុំងឡានតាកសីុ់ុសៅ�សៅ�លូខែដ្បិលូសៅគ
ក��ុងសៅ�ើើដ្បិ�សៅ�ើ រិសៅ�សៅ�ើើការិ ឡានតាកសីុ់ុខែដ្បិលូដឹ្បិកអំំកដ្បិ�សៅ�ើ រិចព្រះម្ពីុះគឺជាគ�សៅហ៍ើញ�ម្ពីាតាសៅ�កំុងទី្ធព្រះកុងចូហាន ់
សៅបើក។ �ំុ �ប្ដានសៅរិ ើសុប្ដានព្រះ�ះគម្ពីីរីិរិបស់ុអំំកសៅ�កំុងឡានតាកសីុ់ុ ហុ៍ីលូតុនប្ដានសុរិសៅសុរិ គ្នាតប់្ដាន�នយល់ូថា 
គ្នាតប់្ដានសៅបើកព្រះ�ះគម្ពីីរីិ សៅហ៍ើយប្ដានសៅ�ើញសៅ�ា ះសិុនដាលូនិងអាសុយដាា នទ្ធ��កទ់្ធ�នងសៅ�កំុងព្រះកបថ្ងៃន
ព្រះ�ះគម្ពីីរីិគ្នាតក់ប៏្ដានសុសៅព្រះម្ពីចចិតីសុរិសៅសុរិ សិុនដាលូប្ដានសៅម្ពីើលូសៅ�រិូប�តព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅដាយការិចាំបអ់ារិម្ពីា�៍ 
គ្នាតធ់ាែ ប�់នព្រះ�ះគម្ពីីរីិជាសៅព្រះចើនបាុខែនីគ្នាតម់្ពីនិប្ដានស្មាគ ល់ូព្រះ�ះគម្ពីីរីិម្ពីយួ សៅ�កំុងរិូប�តសៅនះសៅទ្ធ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�ះ 
សៅម្ពីើលូសៅ�សៅ��ាីសៅហ៍ើយព្រះគបសៅដាយខែសុិក��៌ព្រះកហ៍ម្ពីខែដ្បិលូបញ្ហាើ កថ់ាព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�ះម្ពីនិសៅថាកសៅទ្ធ សៅលូើសុ�ី
សៅ�ះសៅ�សៅទ្ធៀតសិុនដាលូម្ពីនិប្ដានសៅ�ើើដ្បិ�សៅ�ើ រិតាម្ពីរិ�យនាតាកសីុ់ុជាសៅព្រះចើនឆំ្នាំ�ម្ពីកសៅហ៍ើយ គ្នាតប់្ដាន�ិភាកា 
ជាម្ពីយួព្រះប�នធរិបស់ុគ្នាតន់ិងសុ�ជិិកព្រះគួស្មារិសៅ�សងសៅទ្ធៀត សៅហ៍ើយ�ួកសៅគប្ដានបញ្ហាើ កថ់ាគ្នាតម់្ពីនិខែដ្បិលូ�ន
ព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែបបសៅនះសៅទ្ធ ហុ៍ីលូតុនម្ពីនិប្ដាន�ើល់ូថាសិុនដាលូម្ពីនិប្ដានស្មាគ ល់ូព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�ះសៅទ្ធ គ្នាតក់ានខ់ែតចាំប ់
អារិម្ពីា�៍ចងដ់្បិឹងថាសៅតើព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�ះនិយ៉ាយអំ��ីអំើី គ្នាតម់្ពីនិខែដ្បិលូអានព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅទ្ធសៅហ៍ើយគ្នាតប់្ដានអំនទះស្មា 
ចងច់ាំបស់ៅ�ាើម្ពីអានព្រះ�ះគម្ពីីរីិ គ្នាតប់្ដានសួុរិសិុនដាលូខែព្រះកងសិុនដាលូអាចជិួយគ្នាតក់ំុងការិអានព្រះ�ះគម្ពីីរីិ គ្នាត ់
ប្ដានចងសិ់ុកាព្រះ�ះគម្ពីីរីិ សៅ�សៅ�លូសៅ�ះសិុនដាលូប្ដានដឹ្បិងថាព្រះ�ះប្ដានឮការិអំ�ិដាា នរិបស់ុគ្នាតសុ់ុ�អំំកម្ពីនិ
សៅជិឿខែដ្បិលូព្រះតូវឹការិជិួបព្រះ�ះសៅយសូូុវឹសៅ�កំុងអំ�ឡុូងសៅ�លូដ្បិ�៏ិប្ដាក ព្រះ�ះប្ដានសៅឆ្ងែើយតបនឹងការិអំ�ិដាា នរិបស់ុគ្នាត ់
តាម្ពីវឹ�ិីដ្បិអ៏ំសី្មារិយ �ំុ �សូុម្ពីសុរិសៅសុើរិតសៅម្ពីកើងដ្បិល់ូព្រះ�ះច�សៅពាះឱកាសុដ្បិ�៏ិសៅសុសុសុព្រះ�បក់ិចីការិខែដ្បិលូ�ំុ �សៅ�ខែត 
ម្ពីនិអាចយល់ូប្ដាន សិុនដាលូប្ដាននិយ៉ាយ។ �ំុ �សុងឹមឹ្ពីថាទ្ធ��កទ់្ធ�នងរិបស់ុសៅយើងនឹងដឹ្បិក��ហីុ៍លូតុនឲ្យយ 
ទ្ធទ្ធួលូព្រះ�ះសៅយសូូុវឹព្រះគិសុីជាព្រះ�ះអំងគសុសៅ�ង្ហាគ ះរិបស់ុគ្នាត ់សៅរិឿងរិបស់ុគ្នាតប់កព្រះស្មាយ�ីសុ�សុភា�គនែឹះថ្ងៃន
ព្រះ�ះវឹហិារិសៅសុសៅវឹនសៅដ្បិយអាតស់ៅវឹនទី្ធសុទ   �ំុ �នឹងចូលូសៅ�ខែ�នការិយុទ្ធធស្មា�សុី ខែដ្បិលូបង្ហាា ញ�ីក�សៅ�ើ នសុ�ជិិក 
និងព្រះកុម្ពីជិ�នុ�សៅ�កំុងត�បនជ់ាយព្រះកុងខែដ្បិលូ�នម្ពីនុសុសជាងម្ពីយួល្ងាន�កសូ់ុម្ពីសិុកាបខែនថម្ពីសៅទ្ធៀតអំ��ីខែ�នការិ  
  យុទ្ធធស្មា�សុីសៅ� IWillGo2020.org។
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តើ�ើការសម្រា�កពិិ�ម្រា�កដថ្លៃ�ៃប៉ុុ�ន្មាា ន?

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

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ និកខម្ពីន� ៣៖១៤; សាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១១៖១-៥, អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ និកខម្ពីន� ៣៖១៤; សាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១១៖១-៥, 
សាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១២៖១-៤, សាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១២៖១០-២៣, ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ងជំ��ូក ៥១, យូូូហានទី្ធ១ សាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១២៖១-៤, សាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១២៖១០-២៣, ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ងជំ��ូក ៥១, យូូូហានទី្ធ១ 
១៖៩។១៖៩។

�ចងចាំ�៖ «ឱព្រះ�ះអំងគសៅអំ�យូ សូុម្ពីបសៅងក�តចិតតបរិសុិុទ្ធធសៅ�កុំងទូ្ធលបងគ� សៅហ៍�យូខែកវិញិ្ញាា ណកុំងទូ្ធលបងគ�ឲ្យយ�ចងចាំ�៖ «ឱព្រះ�ះអំងគសៅអំ�យូ សូុម្ពីបសៅងក�តចិតតបរិសុិុទ្ធធសៅ�កុំងទូ្ធលបងគ� សៅហ៍�យូខែកវិញិ្ញាា ណកុំងទូ្ធលបងគ�ឲ្យយ
ព្រះតឹម្ពីព្រះតូវិសៅ��ង» (ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖១០)។ព្រះតឹម្ពីព្រះតូវិសៅ��ង» (ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖១០)។

 ម្ពីនុសុស�ះះសឹុងខែតសៅ�ើ�អំើីព្រះគបយូ់៉ាងសៅ��ម្ពីីឲី្យយប្ដានសៅសុចកតីសុុ�សាំនត និងភា�សៅសុា�ម្ពីសាំា តប់នតិច 
បនត�ច។ ��កសៅគនឹងបងលុ់យូសុព្រះ�បស់ៅ�លសៅវិល្ងាសៅសុា�ម្ពីសាំា តផ់ងខែ�រិ។ ទ្ធីព្រះកុង��ៗជាសៅព្រះច�ន�នបនទបខ់ែ�ល 
គ្មាា ន wifi ម្ពីនុសុសអាចជំ�លបនទបស់ៅនះគិតជាសៅ�ូង បនទបទ់ាំ�ងសៅនះ�នចាបយូ់៉ាងតឹងខែតង�ូចជាគ្មាា ន
សុ�សៅ�ង�ូឡា គ្មាា នអំំកសៅព្រះ�ចូល ម្ពីនុសុសនិងជំ�លបនទបស់ៅនះសៅ��ម្ពីីឲី្យយ��កសៅគប្ដានសុព្រះ�កឬអំងគុយូយូ៉ាង
សៅសុា�ម្ពីសាំា ត ់ សៅហ៍�យូគិត ក�៏នបនទបស់ុព្រះ�នតតូចៗខែ�លម្ពីនុសុសអាចជំ�លសៅ�កុំងច�ណតយូនតសៅហាះផង 
ខែ�រិ។ អំំកសៅ�ើ�ការិខែ�ម្ពីទាំ�ងអាចទិ្ធញព្រះបអំបខ់ែ�លសៅគអាចបត ់សៅប�កប្ដាន ពាកស់ៅ�សៅល�កាលនិងសៅ��ម្ពីព្រះទូ្ធង។ 
ព្រះបអំបស់ៅនះ�ូចជាខែ�ល។ ម្ពីនុសុសអាចសៅព្រះប�ខែ�លកាត រិសៅនះសៅ�សៅ�លខែ�ល��កសៅគចងស់ៅ��ំកឯ់ង សៅ�លសុព្រះ�ក 
�ីការិងារិ។
 សៅយូ�ងព្រះតូវិបងព់្រះប្ដាកស់ុព្រះ�បក់ារិសុព្រះ�ក�ិតព្រះប្ដាក��ះះផងខែ�រិ។ អំំកជំ�នាញខាងជំ�ន�យូ�ះ�ន
ឯងចងឲ់្យយសៅយូ�ងសៅជំឿថាការិខែសុើងរិកការិសុព្រះ�កងាយូព្រះសួុល�ូចជាការិសុសៅព្រះម្ពីចចិតតសុព្រះ�កខែ�រិ។ បូុខែនត 
ព្រះបសិុនសៅប�សៅយូ�ងសៅសាំា ះព្រះតងន់ឹង�ះ�នឯងសៅយូ�ងនឹងសៅ��ញថាសៅយូ�ងម្ពីនិអាចនា�យូកការិសុព្រះ�កម្ពីកកានច់ិតត
រិបស់ុសៅយូ�ងប្ដានសៅទ្ធ។ សៅ�សុតវិតសទី្ធ៤ អំូហាគ សុទីន ប្ដាននិយ៉ាយូសៅ�កុំងសៅសុៀវិសៅ��ល៏ីលីាញរិបស់ុគ្មាត ់
សៅ�ា ះ ការិលនត់�អំ��ីសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ការិសុ�ើព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ូរិបស់ុព្រះ�ះ។
 អាហាគ សុទីនប្ដាននិយ៉ាយូថា ព្រះ�ះប្ដានបសៅងក�តសៅយូ�ងសុព្រះ�បរ់ិូបអំំកផ្ទាទ ល់។ ចិតតរិបស់ុសៅយូ�ងម្ពីនិ
សុព្រះ�កសៅទ្ធរិហូ៍ត�ល់��កសៅគខែសុើងរិកការិសុព្រះ�កសៅ�កុំងព្រះ�ះអំងគ សុប្ដាត ហ៍៍សៅនះសៅយូ�ងព្រះកសៅ�កសៅម្ពី�លសៅ�ឯ 
ព្រះ�ះជំនារិបស់ុសៅសុាចដាវិឌី។ ដាវិឌីជាម្ពីនុសុស�ំកខ់ែ�លបងាា ញ�ល់អំំក�ថ្ងៃទ្ធ�ីសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ខែ�ល�ន 
សៅ�កុំងព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ូរិបស់ុព្រះ�ះ។ សៅ�សៅ�លសៅយូ�ងអានអំ��ីសៅសុាចដាវិឌី សៅយូ�ងនឹងរិកសៅ��ញ�ីរិសៅបៀបខែ�ល
ព្រះ�ះអំងគប្ដានរិកសៅ��ញ�ីតថ្ងៃម្ពីះ�ិតព្រះប្ដាក�ថ្ងៃនការិសុព្រះ�កសៅ�កុំងព្រះ�ះ។

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៤    ១៧ - ២៣ កកកដា
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ការិអំស់ុក�ះ �ងសៅហ៍វិហ៍ត ់ ការិអំស់ុក�ះ �ងសៅហ៍វិហ៍ត ់ 

  ល្ងាា ចម្ពី�យូនារិ�ូវិរិ �សៅហ៍�យូ�ក៏កស់ៅ�ត  សៅសុាចដាវិឌីម្ពីនិប្ដានសុព្រះ�កសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះអំងគយ៉ាងសៅ�សៅល���បូល 
ព្រះ�ះរាជំ��ណាក។់ តាម្ពី�ិតសៅសុាចដាវិឌីគ�រិខែតសៅ�ជាម្ពី�យូកងទ្ធ�័រិបស់ុព្រះ�ះអំងគឆ្លះងទ្ធសៅនះយូរ័ិដាន។់ សៅសុាចដាវិឌី 
គ�រិខែត�ឹកនា�កងទ្ធ�័សៅ�កំុងសុង្គ្រាងាគ ម្ពី។ សៅសុាចដាវិឌីគ�រិខែតជំ�យូសាំសុនអ៍ំុីព្រះសាំខែអំលចា�ងជាម្ពី�យូសាំសុនអ៍ា�ម្ពីូូន 
សៅ��ម្ពីីឲី្យយនគរិរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ�នសុនតិភា�។
 សៅសុាចដាវិឌីម្ពីនិប្ដានគងស់ៅ�កខែនះងខែ�លព្រះ�ះអំងគគ�រិសៅ�សៅនាះសៅទ្ធ។ ការិសៅព្រះជំ�សុសៅរិ �សុ�ុសុសៅនះសៅ�ើ�ឲ្យយ សៅសុាចដាវិឌីម្ពីនិប្ដានគងស់ៅ�កខែនះងខែ�លព្រះ�ះអំងគគ�រិសៅ�សៅនាះសៅទ្ធ។ ការិសៅព្រះជំ�សុសៅរិ �សុ�ុសុសៅនះសៅ�ើ�ឲ្យយ
ព្រះ�ះអំងគអាចធ្លាះ កចូ់លសៅ�កំុងអំ�សៅ��ប្ដាប។ សូុម្ពីអានសៅរិឿងអំ��ីការិធ្លាះ កចុ់ះរិបស់ុសៅសុាចដាវិឌីសៅ�កំុងគម្ពីីរីិសាំ�-ព្រះ�ះអំងគអាចធ្លាះ កចូ់លសៅ�កំុងអំ�សៅ��ប្ដាប។ សូុម្ពីអានសៅរិឿងអំ��ីការិធ្លាះ កចុ់ះរិបស់ុសៅសុាចដាវិឌីសៅ�កំុងគម្ពីីរីិសាំ�-
យូូខែអំលទី្ធ២ ១១៖១-៥ សៅត��នអំើីសៅក�តសៅ��ងសៅ�កំុងសៅរិឿងសៅនះ? សៅត�សៅសុាចដាវិឌីសៅ�ើ�អំ�សៅ��ប្ដាប��៏ានអ់ំើី?យូូខែអំលទី្ធ២ ១១៖១-៥ សៅត��នអំើីសៅក�តសៅ��ងសៅ�កំុងសៅរិឿងសៅនះ? សៅត�សៅសុាចដាវិឌីសៅ�ើ�អំ�សៅ��ប្ដាប��៏ានអ់ំើី?
 សៅសុាចដាវិឌីទ្ធតសៅម្ពី�លពាសុសៅ�ញទ្ធីព្រះកុង ប្ដានសៅ��ញង្គ្រាសុតី�ព៏្រះសុស់ុសាំា ត�ំកន់ាងក��ុងងូតទឹ្ធក។ 
សៅសុាចដាវិឌីកច៏ងប់្ដាននាង។ សៅសុចកាីព្រះប្ដាថំាចងស់ៅ�ើ�អំ�សៅ��ប្ដាបព្រះគបព់្រះគងសៅល�ព្រះ�ះទ្ធយ័ូរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ យូបស់ៅនាះ
សៅសុាចដាវិឌីប្ដានផទ�ជាម្ពី�យូនាងប្ដាតសៅសុប្ដា។ ប្ដាតសៅសុប្ដាគឺជាព្រះប�នធរិបស់ុទាំហាន�ំក ់សៅ�នគរិរិបស់ុសៅសុាច 
ដាវិឌី សៅ�សុម្ពីយ័ូព្រះ�ះគម្ពីីរីិ សៅសុាច�នអំ�ណាចសៅ�ើ�អំើីៗតាម្ពីចិតតចង។់ ជាសៅសុាច ដាវិឌីម្ពីនិចាំ�ប្ដាចស់ៅ�ើ�តាម្ពីចាប ់
ខែ�លម្ពីនុសុសព្រះគបគំ់្មាព្រះតូវិខែតសៅគ្មារិ�សៅនាះសៅទ្ធ។ បូុខែនតសៅរិឿង�គ៏�រិឲ្យយឈឺចឺាំបស់ៅនះបងាា ញសៅយូ�ង�ីសៅសុចកតី�ិត ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ 
��៏នអំ�ណាចម្ពី�យូ។ សៅដាយូសាំរិព្រះ�ះអំងគជាសៅសុាច ដាវិឌីម្ពីនិ�នសៅសុរិភីា�ប�ពានសៅ�នឹងចាបរ់ិបស់ុព្រះ�ះសៅទ្ធ។
 ចាបក់ារិពារិសៅយូ�ង�ីអំ�សៅ��ប្ដាប។ ចាបរ់ិកាសៅយូ�ងឲ្យយ�នសុុវិតិិភា�។ សៅ�សៅ�លសៅសុាចប�ពានចាប ់
ព្រះ�ះអំងគព្រះតូវិខែតបងថ់្ងៃ�ះ��៏ាន�់ារិ។
 សៅត��នសៅរិឿងអំើីសៅក�តសៅ��ងសៅ�សៅ�លខែ�លសៅសុាចដាវិឌីប�ពាននឹងចាបរ់ិបស់ុព្រះ�ះភាះ ម្ពី? ព្រះ�ះអំងគ�ឹង 
ថាជំីវិតិរិបស់ុព្រះ�ះអំងគចាំបស់ៅផត�ម្ពីផ្ទាះ ស់ុបតូរិសៅព្រះច�នសៅ�រិកការិអាព្រះកកប់�ផុតភាះ ម្ពី។
 ដាវិឌី�ាយ៉ាម្ពីព្រះប្ដាប�់ះ�នឯងថាគ្មាា នអំំកណា�ឹង�ីអំ�សៅ��ប្ដាបសៅនះសៅទ្ធ។ បនាទ បម់្ពីកប្ដាតសៅសុប្ដាទូ្ធល 
ព្រះទ្ធងថ់ា នាងនឹង�នកូន។ បាីរិបស់ុនាងប្ដានសៅចញសៅ�ឆ្នាំា យូយូូរិម្ពីកសៅហ៍�យូ ម្ពីនិអាចសៅ�ើ�ជាឪ�ុកកូនសៅនះប្ដាន 
សៅទ្ធ។ សៅសុាចដាវិឌីសុិិតសៅ�កំុងបញ្ញាា យូ៉ាង�ាន�់ារិ។
 សៅត�សៅសុាចដាវិឌីសៅ�ើ�យូ៉ាងណាសៅ��ម្ពីីលី្ងាកប់្ដា�ងអំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យូសូុម្ពីអាន  សៅត�សៅសុាចដាវិឌីសៅ�ើ�យូ៉ាងណាសៅ��ម្ពីីលី្ងាកប់្ដា�ងអំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យូសូុម្ពីអាន 
សាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១១៖៦-២៧។សាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១១៖៦-២៧។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ដាវិឌី�នខែផនការិសុ�ា តម់្ពី�យូសៅ��ម្ពីីឲី្យយអំូូរិពី្រះត�បម់្ពីកផទះ សៅហ៍�យូសៅ�ជាម្ពី�យូព្រះប�នធរិបស់ុគ្មាត។់ 
វិ�ិីសៅនះម្ពីនុសុសព្រះគបគំ់្មានឹងគិតថាអំូូរិជីាឪ�ុកថ្ងៃនកូនរិបស់ុប្ដាតសៅសុប្ដា។ បូុខែនតខែផនការិរិបស់ុដាវិឌីបរាជំយ័ូ។ 
អំូូរិសីៅសាំា ះព្រះតងជ់ាម្ពី�យូនឹងព្រះ�ះ។ អំូូរិបី�ិសៅសុ�ម្ពីនិព្រះ�ម្ពីចូលសៅ�ឯព្រះប�នធរិបស់ុគ្មាតស់ៅទ្ធ។ គ្មាតទូ់្ធលសៅសុាចដាវិឌី 
ថា ហ៍ិបបរិសុិុទ្ធធនិងទាំហានអំុីព្រះសាំខែអំលក��ុងសៅ�កំុងជំ�រិ �។ សៅល្ងាក�ា ស់ុ យូូូអាប ់និងនាយូទាំហានរិបស់ុ�ំុ � 
ក��ុងសៅប្ដាះជំ�រិ �សៅ�ខាងសៅព្រះ� �ូសៅចំះ�ុំ�ម្ពីនិព្រះតូវិសៅ�ផទះសៅហ៍�យូសីុុផឹក និងសៅ�ជាម្ពី�យូព្រះប�នធរិបស់ុ�ំុ �សៅទ្ធ សាំ�យូូខែអំល 
ទ្ធី២ ១១៖១១ ដាវិឌីម្ពីនិអាចសៅព្រះប�កលលីចិ និងអំនាទ កប់្ដានសៅទ្ធព្រះ�ះអំងគសៅព្រះប�ក�ះ �ងវិញិ។ ព្រះទ្ធងប់្ដានបងាគ បឲ់្យយ 
សៅគសុ�ះ បស់ៅល្ងាកអំូូរិ។ី
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ណាថាន និងសៅរិឿងជារិូបភា�  ណាថាន និងសៅរិឿងជារិូបភា�  
 
 ��បូងដាវិឌីប្ដានផទ�ជាម្ពី�យូនឹងព្រះប�នធរិបស់ុទាំហាន�ំក�់ស៏ៅសាំា ះព្រះតងប់�ផុតរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ។ បនាទ ប ់
ម្ពីកដាវិឌី�ាយ៉ាម្ពីល្ងាកប់្ដា�ងអំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ដាវិឌីបញ្ញាា ឲ្យយយូូូអាបស់ុ�ះ បអ់ំូូរិ ីសៅហ៍�យូសៅ�ើ�ឲ្យយសៅ��ញ
ថាហាក�ូ់ចជាខាា �ងសុព្រះតូវិប្ដានប្ដាញ់អំូូរិសីៅ�កំុងសុង្គ្រាងាគ ម្ពី។ អំ�សៅ��ប្ដាបទាំ�ងសៅនះបងាា ញសៅយូ�ងអំ��ីសៅ�លសៅវិល្ងា 
ម្ពី�យូ�អ៏ាព្រះកកប់�ផុតសៅ�កំុងព្រះ�ះជំនារិបស់ុសៅសុាចដាវិឌី បូុខែនត�ន��ណឹងលាខែ�រិ ព្រះ�ះចាំតណ់ាថានឲ្យយសៅ�ឯ 
ដាវិឌី។ ណាថានគឺជាសៅហារា�ំក។់ សៅហារាជាអំំកនា�សាំរិ�ិសៅសុសុម្ពីក�ីព្រះ�ះ។ ណាថាន និងដាវិឌីគឺជា
ម្ពីតិតភកតិនឹងគំ្មាកនះងម្ពីក ណាថានប្ដានផាល់��បូនាា នឲ្យយដាវិឌី អំ��ីខែផនការិរិបស់ុព្រះទ្ធងក់ំុងការិសាំងសុង ់
ព្រះ�ះវិហិារិរិបស់ុព្រះ�ះ (សាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ជំ��ូក៧)។ ឥ�ូវិសៅនះព្រះ�ះព្រះបទាំនការិងារិសៅផសងសៅទ្ធៀត�ល់ណាថាន
ឲ្យយសៅ�ើ�សុព្រះ�បស់ៅសុាចខែ�ល�នក�ហុ៍សុសៅនះ។
  សៅត�អំំកគិតថាសៅហ៍តុអំើីប្ដានជាណាថានសៅព្រះជំ�សុសៅរិ �សុព្រះប្ដាបស់ៅរិឿងម្ពី�យូ�ល់ដាវិឌី? សៅត�អំំកគិតថាសៅហ៍តុអំើី សៅត�អំំកគិតថាសៅហ៍តុអំើីប្ដានជាណាថានសៅព្រះជំ�សុសៅរិ �សុព្រះប្ដាបស់ៅរិឿងម្ពី�យូ�ល់ដាវិឌី? សៅត�អំំកគិតថាសៅហ៍តុអំើី 
ប្ដានជាគ្មាតម់្ពីនិសៅ�ើ�ឲ្យយដាវិឌីសៅអំៀនខាា សុ ឬសៅចាំទ្ធព្រះបកានដ់ាវិឌីសៅដាយូព្រះប្ដាបស់ៅ�ា ះអំ�សៅ��ប្ដាបច�ៗខែតម្ពីាងសៅ�? ប្ដានជាគ្មាតម់្ពីនិសៅ�ើ�ឲ្យយដាវិឌីសៅអំៀនខាា សុ ឬសៅចាំទ្ធព្រះបកានដ់ាវិឌីសៅដាយូព្រះប្ដាបស់ៅ�ា ះអំ�សៅ��ប្ដាបច�ៗខែតម្ពីាងសៅ�? 
សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យូសូុម្ពីអានគម្ពីីរីិ សាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១២៖១-៤។សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យូសូុម្ពីអានគម្ពីីរីិ សាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១២៖១-៤។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ណាថាន�ឹង�ីរិសៅបៀបខែ�លព្រះតូវិនិយ៉ាយូ។ គ្មាតន់ិយ៉ាយូសៅរិឿងសៅនាះកំុងរិសៅបៀបម្ពី�យូខែ�លដាវិឌីអាច 
យូល់ប្ដាន។ ដាវិឌីធ្លាះ បជ់ាអំំកគងាើ លសៅចៀម្ពីម្ពីុននឹងប្ដានសៅ��ងសៅ�ើ�ជាសៅសុាច។ �ូសៅចំះណាថាននិយ៉ាយូសៅរិឿង
អំ��ីសុតើសៅចៀម្ពី។ ណាថាន�ឹងថាដាវិឌីគឺជាម្ពីនុសុស�ំកខ់ែ�លចូលចិតតសៅ�ើ�សៅរិឿងអំើីខែ�លយុូតតិ�ម្ពី ៌និងព្រះតឹម្ពីព្រះតូវិ។ 
�ូសៅចំះសៅយូ�ងសៅ��ញថា ណាថានដាកអ់ំនាទ កច់ាំបដ់ាវិឌី។ ដាវិឌីសៅ��រិចូលអំនាទ កស់ៅនាះសៅដាយូព្រះបកាសុ�ីទ្ធណឌ កម្ពីា 
រិបស់ុព្រះ�ះអំងគឯងគឺសៅសុចកតីសាំះ ប។់ សៅ�សៅ�លខែ�លដាវិឌីកាតស់ៅទាំសុ�ះ�នឯង ណាថាននិយ៉ាយូថា បុរិសុសៅនាះ 
គឺព្រះ�ះអំងគសៅនាះឯង សាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១២៖៧។ �នវិ�ិីសៅផសងៗខែ�លណាថានអាចនិយ៉ាយូពាកយសៅ�ចន ៍
ទាំ�ងសៅនះ។ ណាថានអាចខែព្រះសុកពាកយសៅ�ចនទ៍ាំ�ងសៅនះដាកស់ៅសុាចដាវិឌី។ ណាថានអាចចងាុលម្ពីុ�សៅសុាចដាវិឌី 
សៅហ៍�យូសៅចាំទ្ធព្រះបកានព់្រះទ្ធង។់ ឬណាថានអាចនិយ៉ាយូពាកយទាំ�ងសៅនះសៅដាយូសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់។ សៅ�សៅ�ល 
សៅយូ�ងព្រះកសៅ�កសៅម្ពី�លសៅ�រិសៅបៀបខែ�ល ដាវិឌីសៅឆ្លះ�យូសៅ�ណាថាន សៅយូ�ងអាចសៅ��ញថា ណាថានសៅព្រះជំ�សុសៅរិ �សុ 
បងាា ញ�ល់សៅសុាចដាវិឌីអំ��ីសៅសុចកាីសៅម្ពីតាត ករិុណា និងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះច�សៅពាះប្ដាបជំន។ ដាវិឌី
ព្រះតូវិខែត�ឹង�ីការិឈឺចឺាំបខ់ែ�លព្រះ�ះ�នសៅ�សៅ�លខែ�លកូនរិបស់ុព្រះ�ះអំងគសៅ�ើ�ប្ដាបទាំស់ុនឹងព្រះទ្ធង។់ ពាកយសៅ�ចន ៍
រិបស់ុណាថានបះូពាល់�ល់ព្រះ�ះទ្ធយ័ូរិបស់ុសៅសុាចដាវិឌី។ ព្រះ�ះអំងគទ្ធតសៅ��ញថា អំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ�ិត 
ជា�ាន�់ារិណាស់ុ។
 សៅហ៍តុ�ូចសៅម្ពីាចប្ដានជាដាវិឌី�នបនទូលថា �ំុ �ប្ដានសៅ�ើ�ប្ដាបទាំស់ុនឹងព្រះ�ះជា�ា ស់ុ? សៅហ៍តុ�ូចសៅម្ពីាច សៅហ៍តុ�ូចសៅម្ពីាចប្ដានជាដាវិឌី�នបនទូលថា �ំុ �ប្ដានសៅ�ើ�ប្ដាបទាំស់ុនឹងព្រះ�ះជា�ា ស់ុ? សៅហ៍តុ�ូចសៅម្ពីាច  
ប្ដានជាព្រះទ្ធងម់្ពីនិ�នបនទូលថា �ំុ �ប្ដានសៅ�ើ�ប្ដាបទាំស់ុនឹងប្ដាតសៅសុប្ដា ឬ�ំុ �ជាឃាតករិ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យូសូុម្ពី ប្ដានជាព្រះទ្ធងម់្ពីនិ�នបនទូលថា �ំុ �ប្ដានសៅ�ើ�ប្ដាបទាំស់ុនឹងប្ដាតសៅសុប្ដា ឬ�ំុ �ជាឃាតករិ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យូសូុម្ពី 
អានសាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១២៖១៣ សូុម្ពីអានទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖៤ ផងខែ�រិ។អានសាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១២៖១៣ សូុម្ពីអានទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖៤ ផងខែ�រិ។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ដាវិឌីសៅ��ញថាអំ�សៅ��ប្ដាបសៅ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះឈឺចឺាំប។់ សៅ�សៅ�លសៅយូ�ង�នប្ដាបសៅយូ�ងកស៏ៅ�ើ�ឲ្យយ�ះ�នសៅយូ�ង
ឈឺចឺាំបផ់ងខែ�រិ។ អំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុសៅយូ�ងសៅ�ើ�ឲ្យយអំំក�ថ្ងៃទ្ធឈឺចឺាំបខ់ែ�រិ។ សៅ�សៅ�លសៅយូ�ង�នប្ដាបសៅយូ�ងសៅ�ើ�ឲ្យយ 
ព្រះគួសាំរិ ឬព្រះ�ះវិហិារិរិបស់ុសៅយូ�ង�នអារិម្ពីាណ៍សៅអំៀនខាា សុ។ បូុខែនតសៅល�សុជាងអំើីៗទាំ�ងអំស់ុសៅយូ�ងសៅ�ើ�ឲ្យយព្រះ�ះឈឺ ឺ
ចុកចាំប។់ អំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុសៅយូ�ងសៅប្ដាះខែ�កសៅគ្មាលព្រះ�ះជាបន់ឹងសៅឈឺ�ឆ្នាំក ងម្ពីាងសៅទ្ធៀត។

ថ្ងៃ�ាចន័ទ   ១៩  កកកដា



28ថ្ងៃ�ាអំងាគ រិ    ២០  សៅម្ពីសាំ

អំតឱ់នសៅទាំសុ និងប�សៅភះច  អំតឱ់នសៅទាំសុ និងប�សៅភះច  
  
 ដាវិឌីព្រះបកាសុអំ��ីទ្ធណឌ កម្ពីារិបស់ុព្រះ�ះអំងគផ្ទាទ ល់ សាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១២៖៥,៦។ ណាថានទូ្ធល 
ដាវិឌីថា អំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុព្រះទ្ធង�់�ណាស់ុ។ សៅរិឿងរូាវិអាព្រះកក់ៗ នឹងសៅក�តសៅ��ងសៅ�សៅ�លអំនាគតសៅដាយូសាំរិខែត 
អំ�សៅ��ប្ដាបសៅនាះ សាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១២៖១០-១២។ ព្រះ�ះទ្ធយ័ូរិបស់ុដាវិឌីសៅ�ទចខាទ �សៅដាយូការិសៅសាំកសាំា យូ។ 
ដាវិឌីលនត់�ប្ដាបរិបស់ុព្រះទ្ធងភ់ាះ ម្ពី ណាថានទូ្ធលដាវិឌីថា ព្រះ�ះជា�ា ស់ុនឹងអំតស់ៅទាំសុ�ល់ព្រះទ្ធង ់សៅទាំះបីជាច�សៅពាះ 
អំ�សៅ��ប្ដាបសៅនះកស៏ៅដាយូ សាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១២៖១៣ សៅត�អំំកសៅ��ញសៅទ្ធថា ដាវិឌីម្ពីនិចាំ�ប្ដាចព់្រះតូវិរិងច់ាំ�ឲ្យយព្រះ�ះ 
អំតស់ៅទាំសុឲ្យយព្រះទ្ធងស់ៅនាះសៅទ្ធ? ដាវិឌីម្ពីនិចាំ�ប្ដាចប់ងាា ញថា ព្រះ�ះអំងគប្ដានសៅរិៀបច��ះ�នរិ�ចជាសៅព្រះសុចម្ពីុននឹងព្រះ�ះអំត ់
ឱនសៅទាំសុឲ្យយព្រះទ្ធងស់ៅនាះសៅទ្ធ។
 ណាថានទូ្ធលដាវិឌី�ីសៅរិឿងអាព្រះកក់ៗ ខែ�ម្ពីសៅទ្ធៀត។ បុព្រះតដាវិឌីនិងនាងប្ដាតសៅសុប្ដានឹងសុុគតបនាទ ប ់
�ីព្រះបសូុតម្ពីកភាះ ម្ពី។
 សៅត�ពាកយថា ព្រះ�ះអំងគអំតស់ៅទាំសុអំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុដាវិឌី សៅហ៍�យូយូកអំ�សៅ��ប្ដាបសៅនាះសៅចញ�ននយ័ូ�ូច សៅត�ពាកយថា ព្រះ�ះអំងគអំតស់ៅទាំសុអំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុដាវិឌី សៅហ៍�យូយូកអំ�សៅ��ប្ដាបសៅនាះសៅចញ�ននយ័ូ�ូច 
សៅម្ពីាច? សៅត�ព្រះ�ះផ្ទាះ ស់ុបាូរិអំតីតកាលឬ? សៅត�ម្ពីនុសុស�ំក់ៗ ព្រះគ្មានខ់ែតប�សៅភះចអំ��ីអំើីខែ�លប្ដានសៅក�តសៅ��ងឬ? សៅ�សៅ�លសៅម្ពីាច? សៅត�ព្រះ�ះផ្ទាះ ស់ុបាូរិអំតីតកាលឬ? សៅត�ម្ពីនុសុស�ំក់ៗ ព្រះគ្មានខ់ែតប�សៅភះចអំ��ីអំើីខែ�លប្ដានសៅក�តសៅ��ងឬ? សៅ�សៅ�ល  
អំំកគិតអំ��ីសុ�ណ� រិទាំ�ងសៅនះ សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិសាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១២៖១០-២៣។អំំកគិតអំ��ីសុ�ណ� រិទាំ�ងសៅនះ សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិសាំ�យូូខែអំលទី្ធ២ ១២៖១០-២៣។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ដាវិឌីសៅ��ញថា ព្រះ�ះជំនារិបស់ុព្រះទ្ធងច់ាំបស់ៅផា�ម្ពីខែបងខែចកជាច�ខែណកៗ ទាំរិកខែ�លសុុគត ព្រះ�ះរាជំ 
វិងសអំនាគតរិបស់ុព្រះទ្ធង�់នបញ្ញាា សៅដាយូសាំរិបុព្រះតសៅនះ។ បូុខែនតដាវិឌីកយ៏ូល់ផងខែ�រិថាព្រះ�ះនឹងអំតស់ៅទាំសុឲ្យយ 
អំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅសុចកតីសៅម្ពីតាត ករិុណារិបស់ុព្រះ�ះ នឹងព្រះគបប្ដា�ងក�ហុ៍សុខែ�លព្រះទ្ធងប់្ដានព្រះបព្រះ�ឹតត។ ថ្ងៃ�ាណា 
ម្ពី�យូព្រះ�ះនឹងសៅ�ើ�ឲ្យយសៅរិឿងអាព្រះកក់ៗ ខែ�លប្ដានសៅក�តសៅ��ងប្ដានព្រះតឹម្ពីព្រះតូវិសៅ��ងវិញិ។ ព្រះ�ះនឹង�ាប្ដាលការិឈឺចឺាំប ់
សៅនាះ។ �ូសៅចំះឥ�ូវិសៅនះដាវិឌីអាចរិកសៅ��ញការិសុព្រះ�កសៅ�កំុងសៅសុចកតីសៅម្ពីតាត ករិុណារិបស់ុព្រះ�ះ។
  សៅត�ដាវិឌី�នអារិម្ពីាណ៍ថា ព្រះ�ះអំងគ�ិតជាព្រះតូវិការិអំើី? សៅត�ដាវិឌីព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានអំើីខាះ �ងជាងអំើីៗទាំ�ងសៅត�ដាវិឌី�នអារិម្ពីាណ៍ថា ព្រះ�ះអំងគ�ិតជាព្រះតូវិការិអំើី? សៅត�ដាវិឌីព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានអំើីខាះ �ងជាងអំើីៗទាំ�ង  
អំស់ុ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យូសូុម្ពីអាន ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖១-៦។អំស់ុ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យូសូុម្ពីអាន ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖១-៦។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅ�កំុងទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ងជំ��ូក ៥១ ដាវិឌីប្ដានព្រះបកាសុជាសាំធ្លារិណៈ ព្រះ�ះអំងគសៅប�កព្រះ�ះទ្ធយ័ូរិបស់ុ 
ព្រះទ្ធង ់សៅហ៍�យូលនត់�ប្ដាប ដាវិឌីខែព្រះសុកទាំម្ពីទាំរិសៅសុចកតីសៅម្ពីតាត ករិុណារិបស់ុព្រះ�ះ ដាវិឌីទូ្ធលសូុម្ពីឲ្យយព្រះ�ះអំងគបងាា ញ 
�ល់ព្រះទ្ធងនូ់វិសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះអំងគខែ�លម្ពីនិខែ�លបរាជំយ័ូ។ ដាវិឌីព្រះប្ដាថំាចងប់្ដានចិតត�ាី និងវិញិ្ញាា ណ 
�ាីខែ�លសាំា ត។
 ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ងសៅនះជំ�យូសៅយូ�ងឲ្យយយូល់�ីតថ្ងៃម្ពីះថ្ងៃនការិសុព្រះ�ករិបស់ុសៅយូ�ងសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅយូសូូុវិ។ ��បូង 
សៅយូ�ងព្រះតូវិខែតយូល់ថា ជាប្ដាបជំនសៅយូ�ងព្រះតូវិការិជំ�ន�យូ សៅយូ�ងព្រះតូវិការិព្រះ�ះអំងគសុសៅង្គ្រាងាគ ះម្ពី�យូអំងគ។ សៅយូ�ងសៅម្ពី�ល 
សៅ��ញអំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុសៅយូ�ង។ បនាទ បម់្ពីកសៅយូ�ងនឹងអំ�ពាវិនាវិ�ល់ព្រះទ្ធងខ់ែ�លអាចសុ�ា តសៅយូ�ង។ ព្រះ�ះអំងគ
សុសៅង្គ្រាងាគ ះគឺជាព្រះ�ះខែតម្ពី�យូអំងគគតខ់ែ�លអាចសៅ�ើ�ឲ្យយសៅយូ�ងប្ដាន�ាីសៅ��ងវិញិ។ សៅ�សៅ�លខែ�លសៅយូ�ងអំ�ពាវិនាវិ�ល់ 
ព្រះទ្ធងឲ់្យយជំ�យូសៅយូ�ង សៅយូ�ងនឹងរិកសៅ��ញសៅសុចកតីកាះ ហាន។ ព្រះបសិុនសៅប�អំំក�ឹងថាអំំកធ្លាះ ប�់នប្ដាប�ានស់ៅ�កព្រះ�ះ 
ម្ពីនិអាចទ្ធទ្ធ�លយូកព្រះត�បម់្ពីកវិញិប្ដានសៅទ្ធ សូុម្ពីនឹកចាំ�អំ��ីដាវិឌី។ ដាវិឌីផទ�ជាម្ពី�យូង្គ្រាសុតី�ំកខ់ែ�លប្ដានសៅរិៀបការិ 
សៅហ៍�យូ។ ដាវិឌីកុហ៍ក ដាវិឌីសុ�ះ ប។់ ដាវិឌីប�ពានសៅ�នឹងព្រះកឹតយវិនិយ័ូយូ៉ាងសៅហាចណាស់ុក ៏៥ ខែ�រិ សៅ�កំុង 
ច�សៅណាម្ពីព្រះកឹតយវិនិយ័ូទាំ�ង១០។ ព្រះបសិុនសៅប�ដាវិឌីអាចអំ�ពាវិនាវិឲ្យយព្រះ�ះជំ�យូ និងអំតឱ់នសៅទាំសុសៅនាះសៅយូ�ងក៏
អាចសៅ�ើ��ូសៅចំាំះខែ�រិ។
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អំើីម្ពី�យូខែ�ល�ាី  អំើីម្ពី�យូខែ�ល�ាី  
  
 ដាវិឌីលនត់�ប្ដាបរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះអំងគម្ពីនិប្ដានរិកសៅលសុសៅដាះសាំច�សៅពាះអាកបីកិរិយិ៉ារិបស់ុព្រះទ្ធង ់ដាវិឌីលនត់�ប្ដាបរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះអំងគម្ពីនិប្ដានរិកសៅលសុសៅដាះសាំច�សៅពាះអាកបីកិរិយិ៉ារិបស់ុព្រះទ្ធង ់
ឬនិយ៉ាយូថាអំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីនិជាអាព្រះកកណ់ាស់ុណាសៅនាះសៅទ្ធ បនាទ បម់្ពីកដាវិឌីសុុ�អំើីម្ពី�យូអំ��ីព្រះ�ះ សៅត�ដាវិឌី ឬនិយ៉ាយូថាអំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីនិជាអាព្រះកកណ់ាស់ុណាសៅនាះសៅទ្ធ បនាទ បម់្ពីកដាវិឌីសុុ�អំើីម្ពី�យូអំ��ីព្រះ�ះ សៅត�ដាវិឌី 
សុុ�អំើី�ីព្រះ�ះ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យូសូុម្ពីអាន ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖៧-១២។សុុ�អំើី�ីព្រះ�ះ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យូសូុម្ពីអាន ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖៧-១២។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅសុាចដាវិឌី�នបនទូលអំ��ីការិល្ងាងសុ�ា តសៅដាយូសៅ��ម្ពីហុ៍ីសុូុប (ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖៧)។  ហុ៍ីសុូុប 
គឺជារិុកខជាតិតូចសៅ�កំុងអំ�បូរិជីំ។ សាំសុនអ៍ំុីព្រះសាំខែអំល�ំក់ៗ សៅ�កំុងសុម្ពីយ័ូព្រះ�ះគម្ពីីរីិយូល់�ីអំើីខែ�លដាវិឌី 
ក��ុង�នបនទូលអំ��ី សៅ�សៅ�លខែ�លព្រះ�ះអំងគ�នបនទូល�ីសៅ��ម្ពីហុ៍ីសុូុប។ ហុ៍ីសុូុបព្រះតូវិប្ដានសៅគសៅព្រះប�សៅ�កំុងចាប ់
រិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីូូសៅសុសៅ��ម្ពីីលី្ងាងសុ�ា តម្ពីនុសុស សៅលវិវីិនិយ័ូ ១៤៖៤។ សៅដាយូ�នបនទូល�ីសៅ��ម្ពីហុ៍ីសុូុប ដាវិឌី 
បងាា ញថា ព្រះ�ះអំងគយូល់�ីសៅសុចកាីព្រះតូវិការិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់នូវិអំំកជំ�ន�សុ�ំក។់ អំំកជំ�ន�សុសៅនាះនឹងទ្ធទ្ធ�លយូកនូវិ 
ទ្ធណឌ កម្ពីា និងអំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុដាវិឌី។ ព្រះ�ះអំងគសុសៅង្គ្រាងាគ ះសៅនះយ៉ាងម្ពីកសៅ�សៅ�លអំនាគត សៅហ៍�យូ�កយូកអំ�សៅ�� 
ប្ដាបរិបស់ុម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុសៅ�សៅល�ខែផន�ីសៅនះខែ�លទ្ធទ្ធ�លយូកព្រះទ្ធង។់
 បនាទ បម់្ពីក ដាវិឌីទូ្ធលសូុម្ពីកាីអំ�ណរិ�ីព្រះ�ះ។ សៅត�អំំកភំាកស់ៅផា�លសៅទ្ធ ខែ�លដាវិឌីទូ្ធលសូុម្ពីអំ�ណរិ�ីព្រះ�ះ 
បនាទ ប�់ីសៅរិឿងរូាវិអាព្រះកក់ៗ ទាំ�ងអំស់ុខែ�លព្រះទ្ធងស់ៅ�ើ�? �ទី្ធ១៣ ជំ�យូសៅយូ�ងឲ្យយយូល់�ីម្ពីូលសៅហ៍តុខែ�លដាវិឌីទូ្ធល 
សូុម្ពីកាីអំ�ណរិ សៅ�លសៅនាះ ទូ្ធលបងគ�នឹងបសៅព្រះង�ន�ីផះូវិរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ�ល់ម្ពីនុសុសខែ�លព្រះបព្រះ�ឹតត�ុសុនឹងប្ដាបជំន 
ខែ�លនឹងខែបរិម្ពីករិកព្រះទ្ធង ់ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖១៣។
 បនាទ ប�់ីដាវិឌី�នប្ដាប និងលនត់�ប្ដាបម្ពីកព្រះ�ះអំងគអំ�ិដាា នថា សូុម្ពីកុ�សៅចាំលទូ្ធលបងគ�សៅចញ�ីច�សៅពាះ  បនាទ ប�់ីដាវិឌី�នប្ដាប និងលនត់�ប្ដាបម្ពីកព្រះ�ះអំងគអំ�ិដាា នថា សូុម្ពីកុ�សៅចាំលទូ្ធលបងគ�សៅចញ�ីច�សៅពាះ 
ព្រះទ្ធង ់សៅហ៍�យូសូុម្ពីកុ��កយូកព្រះ�ះវិញិ្ញាា ណបរិសុិុទ្ធធសៅចញ�ីទូ្ធលបងគ�សៅ��យូ ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖១១។ សៅត�អំំកគិតព្រះទ្ធង ់សៅហ៍�យូសូុម្ពីកុ��កយូកព្រះ�ះវិញិ្ញាា ណបរិសុិុទ្ធធសៅចញ�ីទូ្ធលបងគ�សៅ��យូ ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖១១។ សៅត�អំំកគិត  
ថា សៅហ៍តុអំើីប្ដានជាដាវិឌីអំ�ិដាា ននូវិ សៅសុចកតីអំ�ិដាា នសៅនះ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យូ សូុម្ពីអាន�១២ ផងខែ�រិ។ថា សៅហ៍តុអំើីប្ដានជាដាវិឌីអំ�ិដាា ននូវិ សៅសុចកតីអំ�ិដាា នសៅនះ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យូ សូុម្ពីអាន�១២ ផងខែ�រិ។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ដាវិឌីម្ពីនិចងប់្ដាតប់ងអ់ារិម្ពីាណ៍រិបស់ុព្រះ�ះសៅ�កំុងព្រះ�ះទ្ធយ័ូរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅទ្ធ។ ដាវិឌីសៅ��ញថា សៅប�គ្មាា ន
ព្រះ�ះវិញិ្ញាា ណបរិសុិុទ្ធធសៅទ្ធព្រះ�ះអំងគគ្មាា នអំ�ណាចសៅ��យូ។ ឥ�ូវិសៅនះដាវិឌី�ឹង�ីរិសៅបៀបខែ�លចិតតរិបស់ុម្ពីនុសុស
អាចធ្លាះ កក់ំុងអំ�សៅ��ប្ដាបយូ៉ាងងាយូ ទ្ធ�នុកចិតតរិបស់ុព្រះ�ះអំងគសៅល��ះ�នឯងព្រះតូវិប្ដានខែបកប្ដាក។់ 
 ដាវិឌីយូល់ថាជំយ័ូជំ�នះអំនាគតរិបស់ុព្រះ�ះអំងគទាំស់ុនឹងអំ�សៅ��ប្ដាប និងម្ពីនិខែម្ពីនម្ពីក�ីព្រះ�ះអំងគសៅទ្ធ។ 
ជំយ័ូជំ�នះរិបស់ុព្រះ�ះអំងគនឹងម្ពីកខែត�ីព្រះ�ះបូុសៅណាះ ះ។ �ូសៅចំះដាវិឌីព្រះតូវិខែតទុ្ធកចិតតព្រះ�ះទាំ�ងព្រះសុុង។
 ជំយ័ូជំម្ពីំះរិបស់ុសៅយូ�ងទាំស់ុនឹងអំ�សៅ��ប្ដាបម្ពីនិខែម្ពីនអំ��ី�ះ�នសៅយូ�ងសៅទ្ធ។ ជំយ័ូជំម្ពីំះរិបស់ុសៅយូ�ងគឺអំ��ី 
ព្រះ�ះសៅយូសូូុវិ។ សៅ�សៅ�លសៅយូ�ងយូល់�ីសៅសុចកាី�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះ សៅយូ�ងនឹងព្រះប្ដាថំាចងឲ់្យយព្រះ�ះសៅយូសូូុវិ គងស់ៅ� 
កំុងចិតតរិបស់ុសៅយូ�ងយូ៉ាងខាះ �ង។ សៅយូ�ងនឹង�នអារិម្ពីាណ៍សៅព្រះសុកឃាះ ននូវិព្រះ�ះវិញិ្ញាា ណរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅយូ�ងនឹង 
ចងប់្ដានកាីអំ�ណរិខែ�លសៅក�តម្ពីក�ីការិសុសៅង្គ្រាងាគ ះរិបស់ុព្រះទ្ធង�់ល់សៅយូ�ង។ សៅយូ�ងនឹងសៅ��ញសៅសុចកតីព្រះតូវិការិរិបស់ុ
សៅយូ�ងសៅ�ចិតត�ាីនឹងជីំវិតិ�ាី។ សៅយូ�ងព្រះតូវិការិការិសុព្រះ�កខែ�ល�នខែតព្រះ�ះសៅយូសូូុវិម្ពី�យូអំងគគតខ់ែ�លអាចព្រះបទាំន 
�ល់សៅយូ�ងប្ដាន។ សៅនាះសៅហ៍�យូគឺជាម្ពីូលសៅហ៍តុខែ�លព្រះ�ះព្រះតូវិខែតបសៅងក�តសៅយូ�ងជា�ាីសៅ��ងវិញិ។ សៅ�លសៅនាះសៅយូ�ង 
អាចសុព្រះ�ក។
 សៅត�អំំក�ឹង�ីកតីអំ�ណរិថ្ងៃនការិរិ �សៅដាះឲ្យយ�នសៅសុរិភីា��ីអំ�សៅ��ប្ដាបខែ�រិឬសៅទ្ធ? ព្រះបសិុនសៅប�សៅទ្ធ សៅត�សៅរិឿង សៅត�អំំក�ឹង�ីកតីអំ�ណរិថ្ងៃនការិរិ �សៅដាះឲ្យយ�នសៅសុរិភីា��ីអំ�សៅ��ប្ដាបខែ�រិឬសៅទ្ធ? ព្រះបសិុនសៅប�សៅទ្ធ សៅត�សៅរិឿង
អំ��ីដាវិឌីសៅនះអាចជំ�យូអំំកប្ដានយូ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច?អំ��ីដាវិឌីសៅនះអាចជំ�យូអំំកប្ដានយូ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច?
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កា�រិសុាីថ្ងៃន�នះឺ កា�រិសុាីថ្ងៃន�នះឺ 

 សៅត�ម្ពីនុសុសសៅយូ�ងភាគសៅព្រះច�នចងស់ៅ�ើ�អំើីបនាទ ប�់ីប្ដានសៅ�ើ�ប្ដាបសៅហ៍�យូព្រះតូវិប្ដានព្រះ�ះអំតឱ់នសៅទាំសុរិ�ចម្ពីក? 
សៅយូ�ងចងប់�សៅភះចក�ហុ៍សុខែ�លប្ដានសៅក�តសៅ��ងសៅនាះខែម្ពីនសៅទ្ធ? ការិគិតអំ��ីក�ហុ៍សុរិបស់ុសៅយូ�ងអាចសៅ�ើ�ឲ្យយឈឺ ឺ
ចាំប។់
 សៅត�ដាវិឌីចងស់ៅ�ើ�អំើីជាម្ពី�យូនឹងបទ្ធ�ិសៅសាំ�ន�៍ឈ៏ឺចឺាំបរ់ិបស់ុព្រះ�ះអំងគ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យូសូុម្ពីអាន សៅត�ដាវិឌីចងស់ៅ�ើ�អំើីជាម្ពី�យូនឹងបទ្ធ�ិសៅសាំ�ន�៍ឈ៏ឺចឺាំបរ់ិបស់ុព្រះ�ះអំងគ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យូសូុម្ពីអាន 
ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖១៣-១៩។ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖១៣-១៩។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 សៅ�សៅ�លចាំនឬ�ូខែបកសៅយូ�ងសៅប្ដាះប�ខែណកវាសៅចាំលយូ៉ាងសៅហាចណាស់ុកម៏្ពីនុសុសភាគសៅព្រះច�នសៅ�ើ��ូសៅចំះ 
ខែ�រិ។ បូុខែនតសៅ�ព្រះបសៅទ្ធសុជំបូុន�នម្ពីនុសុសខែ�លជំ�សុជុំលឆំ្នាំ�ង�ីខែ�លខែបក។ ការិងារិសៅនះ�នសៅ�ា ះ�ិសៅសុសុ 
ម្ពី�យូសៅ�ថា �ិនសីុុវិជីំ សៅ�កំុងសិុលីៈ�ិនសីុុវិជីំ សិុលីករិសៅព្រះប��សុឬព្រះប្ដាកស់ៅ��ម្ពីីបីិទ្ធប�ខែណកខែបកប្ដាក់
សៅនះឲ្យយជាបគំ់្មាសៅ��ងវិញិ។ សិុលីករិសៅ�ើ�កិចាការិ�ល៏ា�ីឆំ្នាំ�ងខែ�លខែបក។
 ព្រះ�ះកស៏ៅ�ើ��ូចគំ្មាសៅនះជាម្ពី�យូសៅយូ�ងខែ�រិ។ ព្រះ�ះអំតឱ់នសៅទាំសុឲ្យយអំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុសៅយូ�ង សៅហ៍�យូបសៅងក�ត 
សៅយូ�ងជា�ាីសៅ��ងវិញិ។ ការិអំតឱ់នសៅទាំសុរិបស់ុព្រះ�ះបិតប�ខែណកខែបកប្ដាកថ់្ងៃនជីំវិតិរិបស់ុសៅយូ�ងឲ្យយជាបគំ់្មាសៅ��ងវិញិ។  
សំាំម្ពីខែបកប្ដាក�់ីអំតីតកាលរិបស់ុសៅយូ�ងបងាា ញ�ល់ម្ពីនុសុស�ថ្ងៃទ្ធ�ីសៅសុចកាីព្រះសុល្ងាញ់រិបស់ុព្រះ�ះច�សៅពាះសៅយូ�ង។ 
សៅយូ�ងកាះ យូជា�នះឺ�រ៏ិស់ុសុព្រះ�បព់្រះ�ះ។ សៅ�លសៅនាះសៅយូ�ងនឹងចងខ់ែព្រះសុកសៅដាយូអំ�ណរិ។ សៅយូ�ងនឹងចូលរិ�ម្ពីជា
ម្ពី�យូសៅសុាចដាវិឌីកំុងការិនិយ៉ាយូថា ចូរិឲ្យយ�ំុ �សៅព្រះច�ងអំ��ីកិចាការិលាទាំ�ងឡាយូខែ�លព្រះទ្ធងប់្ដានសៅ�ើ�សុព្រះ�បទូ់្ធលបងគ� 
ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖១៤ សៅយូ�ងម្ពីនិប្ដាន�ាយ៉ាម្ពីជំ�សុជុំល�ះ�នឯងសៅទ្ធ ឥ�ូវិសៅនះចិតតសៅយូ�ងទ្ធសៅទ្ធសាំា តគ្មាា នអំ�ន�ត 
ទាំ�ងអំស់ុសៅទ្ធ ព្រះ�ះអាចប�សៅ�ញចិតតទ្ធសៅទ្ធសាំា តរិបស់ុសៅយូ�ងជាម្ពី�យូនឹងការិសុរិសៅសុ�រិតសៅម្ពីក�ង។ សៅ�លសៅនាះចិតតរិបស់ុ 
សៅយូ�ងនឹងប្ដាន�ូចជាកា�រិសុាីថ្ងៃន�នះឺភះពឺ្រះតចះព្រះតចង។់ សៅសុចកតីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះ និងភះខឺែចងចាំ�ងសៅចញ�ីចិតត 
រិបស់ុសៅយូ�ង�ល់ម្ពីនុសុសទាំ�ងឡាយូខែ�លសៅយូ�ងជំ�ប។ បទ្ធ�ិសៅសាំ�នថ៍្ងៃនការិអំតស់ៅទាំសុរិបស់ុព្រះ�ះច�សៅពាះ សៅយូ�ង 
�ឹកនា�ម្ពីនុសុស�ថ្ងៃទ្ធសៅ�ឯព្រះ�ះ សៅដាយូចងប់្ដានការិអំតឱ់នសៅទាំសុ�ីព្រះ�ះខែ�រិ។
 សៅត�គម្ពីីរីិទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ងជំ��ូក ៥១ និងយូូូហានទី្ធ១ ១៖៩ �នទ្ធ�នាកទ់្ធ�នងអំើីនឹងគំ្មា? សៅត�គម្ពីីរីិទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ងជំ��ូក ៥១ និងយូូូហានទី្ធ១ ១៖៩ �នទ្ធ�នាកទ់្ធ�នងអំើីនឹងគំ្មា?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 គម្ពីីរីិយូូូហានទី្ធ១ ១៖៩ និងទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១ បសៅព្រះង�ន�ីសាំរិ�ូចគំ្មា។ ដាវិឌី�ឹងថា ព្រះ�ះនឹងទ្ធទ្ធ�ល 
យូកនូវិចិតតខែ�លសៅ�ទចខាទ �សៅដាយូរិកីរាយូ សៅដាយូសាំរិភា�សៅព្រះក�ម្ពីព្រះក�និងអារិម្ពីាណ៍ទុ្ធកខសៅសាំកច�សៅពាះអំ�សៅ��ប្ដាប 
ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖១៧។ សៅល្ងាកយូូូហានព្រះប្ដាបស់ៅយូ�ងថា ព្រះបសិុនសៅប�សៅយូ�ងលនត់�ប្ដាបរិបស់ុសៅយូ�ង ព្រះ�ះនឹងអំត ់
សៅទាំសុឲ្យយសៅយូ�ង។ សៅយូ�ងអាចទុ្ធកចិតតព្រះ�ះឲ្យយសៅ�ើ�កិចាការិសៅនះ។ ព្រះ�ះអំងគខែតងខែតសៅ�ើ�នូវិកិចាការិខែ�លព្រះតឹម្ពីព្រះតូវិ។ 
ព្រះ�ះនឹងសុ�ា តសៅយូ�ង�ីព្រះគបក់ារិ�ុសុទាំ�ងអំស់ុខែ�លសៅយូ�ងប្ដានសៅ�ើ� យូូូហានទី្ធ១ ១៖៩។ ម្ពីាងសៅទ្ធៀតសៅហ៍�យូ ដាវិឌី
ម្ពីនិអាចជំ�សុជុំលក�ហុ៍សុខែ�លព្រះទ្ធងប់្ដានសៅ�ើ�សៅនាះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះអំងគទ្ធទ្ធ�លរិងទុ្ធកខសៅទាំសុសៅដាយូសាំរិខែតក�ហុ៍សុរិបស់ុ 
ព្រះទ្ធង។់ សៅ�សៅ�លជាម្ពី�យូគំ្មាសៅនះខែ�រិ ដាវិឌី�ឹងថាព្រះ�ះអំតឱ់នសៅទាំសុ�ល់ព្រះទ្ធង។់
 សៅត�អំំកអាចសៅ�ើ�ឲ្យយសៅសុចកាីសុនាសៅ�កំុងគម្ពីីរីិយូូូហានទី្ធ១ ១៖៩ កាះ យូជាខែផំកម្ពី�យូថ្ងៃនជីំវិតិរិបស់ុ សៅត�អំំកអាចសៅ�ើ�ឲ្យយសៅសុចកាីសុនាសៅ�កំុងគម្ពីីរីិយូូូហានទី្ធ១ ១៖៩ កាះ យូជាខែផំកម្ពី�យូថ្ងៃនជីំវិតិរិបស់ុ
អំំកឥ�ូវិសៅនះយូ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច? សៅត�អំំកគ�រិ�នអារិម្ពីាណ៍ខែបបណាបនាទ ប�់ីអំំកសៅ�ើ�ការិសៅនាះរិ�ច?អំំកឥ�ូវិសៅនះយូ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច? សៅត�អំំកគ�រិ�នអារិម្ពីាណ៍ខែបបណាបនាទ ប�់ីអំំកសៅ�ើ�ការិសៅនាះរិ�ច?
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ការិសិុកាបខែនិម្ពី៖ការិសិុកាបខែនិម្ពី៖  ដាវិឌីសៅសាំកសាំា យូច�សៅពាះអំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅហ៍�យូងាកខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្ដាបសៅនាះ។ 
អារិម្ពីាណ៍ រិបស់ុព្រះទ្ធងគ់ឺ�ិតព្រះប្ដាក�។ ដាវិឌីម្ពីនិប្ដាន�ាយ៉ាម្ពីសៅ�ើ�ឲ្យយអំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅម្ពី�លសៅ��នទ្ធម្ពីាន ់
ព្រះសាំលជាងទ្ធម្ពីាន�់ិតព្រះប្ដាក�រិបស់ុវាសៅនាះសៅទ្ធ។  ដាវិឌីអំ�ិដាា នសុុ�ការិអំតឱ់នសៅទាំសុ។ បូុខែនតការិអំ�ិដាា នរិបស់ុ 
ព្រះទ្ធងម់្ពីនិប្ដានសៅចញម្ពីក�ីចិតត ខែ�លសៅពារិសៅ�ញសៅដាយូការិភយ័ូខាះ ច ការិជំ�នុ�ជំព្រះម្ពីះ ឬសៅសុចកាីព្រះប្ដាថំាសៅគចសៅវិសុ
�ីទ្ធណឌ កម្ពីាសៅនាះសៅទ្ធ។ ដាវិឌីសៅ��ញថា អំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ើ�ឲ្យយចិតតរិបស់ុព្រះទ្ធងក់�ើកជ់ាខាះ �ង។ ដាវិឌីសុាប ់
អំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅនាះសៅហ៍�យូជាម្ពីូលសៅហ៍តុខែ�លដាវិឌីម្ពីនិអំ�ិដាា នសុុ�ខែតការិអំតឱ់នសៅទាំសុបូុសៅណាះ ះសៅទ្ធ។ 
ខែតដាវិឌីកអ៏ំ�ិដាា នសូុម្ពីឲ្យយព្រះ�ះសុ�ា តចិតតរិបស់ុព្រះទ្ធងផ់ងខែ�រិ។ ព្រះ�ះសុនាអំតឱ់នសៅទាំសុ�ល់ប្ដាបជំនខែ�ល 
ខែបកសៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្ដាប។ សៅ�កំុងសៅសុចកតីសុនាទាំ�ងសៅនះ ដាវិឌីសៅ��ញភសុតុតាងថ្ងៃនការិអំតឱ់នសៅទាំសុរិបស់ុព្រះ�ះ។ 
ដាវិឌីសៅ��ញថា ព្រះ�ះនឹងទ្ធទ្ធ�លព្រះទ្ធងម់្ពីាងសៅទ្ធៀត។ ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖១៦,១៧។ 
 ដាវិឌីប្ដានធ្លាះ កចូ់លសៅ�កំុងអំ�សៅ��ប្ដាប បូុខែនតព្រះ�ះជា�ា ស់ុអំតស់ៅទាំសុ�ល់ព្រះទ្ធង ់ សៅហ៍�យូព្រះបទាំនជីំវិតិ 
�ាី�ល់ព្រះទ្ធង។់ 
 ដាវិឌីប្ដានសុ�ា តអំ�ន�តទាំ�ងអំស់ុសៅចញ�ីចិតតព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះអំងគលនត់�ប្ដាបរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅសុាចសូុល 
ម្ពីនិប្ដានសៅ�ើ��ូសៅចំះសៅទ្ធ។ សូុលប្ដានសៅ�ើ�ឲ្យយចិតតរិបស់ុព្រះទ្ធងរ់ិងឹទាំស់ុនិងព្រះ�ះ។ សូុលម្ពីនិប្ដានលនត់� ឬងាកខែបរិ
សៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅទ្ធ។ 
 អំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុដាវិឌីបងាា ញសៅយូ�ង�ីរិូបភា���៏នអំ�ណាចថ្ងៃនចិតតរិបស់ុម្ពីនុសុស។ ចិតតរិបស់ុម្ពីនុសុស 
សៅ�ាយូ សៅសុចកាីព្រះប្ដាថំាចងព់្រះបព្រះ�ឹតត�ុសុខាះ �ង។ សៅរិឿងរិបស់ុដាវិឌីកប៏ងាា ញសៅយូ�ង�ីឧទាំហ៍រិណ៍នូវិការិសៅសាំក-
សាំា យូច�សៅពាះអំ�សៅ��ប្ដាប និងការិងាកខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្ដាបទាំ�ងព្រះសុុងផងខែ�រិ។ ព្រះគីសាំទ នរាបព់ានន់ាកប់្ដានធ្លាះ ក ់
ចូលកំុងអំ�សៅ��ប្ដាប។ សៅរិឿងរិបស់ុដាវិឌីប្ដានជំ�យូ�ល់��កសៅគ។ ប្ដាបជំនទាំ�ងសៅនះ ប្ដាននឹកចាំ��ីរិសៅបៀបខែ�ល 
ដាវិឌីប្ដានងាកខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅហ៍�យូប្ដានលនត់�ក�ហុ៍សុរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅរិឿងរិបស់ុដាវិឌីផាល់ 
សៅសុចកាីកាះ ហាន�ល់ព្រះគីសាំទ នទាំ�ងសៅនះឲ្យយងាកខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្ដាប សៅហ៍�យូវិលិម្ពីករិកចាបរ់ិបស់ុព្រះ�ះវិញិ។
 �ូសៅចំះសៅយូ�ងព្រះតូវិខែតសុ�ា តអំ�ន�តទាំ�ងអំស់ុសៅចញ�ីចិតតសៅយូ�ង។ សៅយូ�ងព្រះតូវិខែតលនត់�ប្ដាបរិបស់ុសៅយូ�ង។ 
សៅយូ�ងព្រះតូវិខែតងាកខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្ដាបរិបស់ុសៅយូ�ង សៅដាយូ�នជំ�ន�យូ�ីព្រះ�ះវិញិ្ញាា ណបរិសុិុទ្ធធ។ សៅ�លសៅនាះសៅយូ�ង 
អាចព្រះប្ដាក�ថា �នកតីសុងឹមឹ្ពីសុព្រះ�បស់ៅយូ�ង។ ព្រះ�ះជា�ា ស់ុនឹងម្ពីនិខែបរិសៅចញ�ីម្ពីនុសុសណា�ំក ់ខែ�លងាក 
ខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្ដាបយូ៉ាង�ិតព្រះប្ដាក� សៅហ៍�យូវិលិម្ពីក រិកព្រះទ្ធងស់ៅនាះសៅទ្ធ។
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១. សៅយូ�ងព្រះតូវិខែតទ្ធទ្ធ�លយូកសៅដាយូកតីជំ�សៅនឿថា ព្រះ�ះប្ដានអំតឱ់នសៅទាំសុ�ល់កូនព្រះបុសុកូនព្រះសីុរិបស់ុសៅសុាចថ្ងៃន ១. សៅយូ�ងព្រះតូវិខែតទ្ធទ្ធ�លយូកសៅដាយូកតីជំ�សៅនឿថា ព្រះ�ះប្ដានអំតឱ់នសៅទាំសុ�ល់កូនព្រះបុសុកូនព្រះសីុរិបស់ុសៅសុាចថ្ងៃន 
នគរិឋានសុ�គ។៌ សៅត�សៅរិឿងសៅនះជាលទ្ធធភា�ឲ្យយរិស់ុសៅ�សៅដាយូកាីសុងឹមឹ្ពីសៅ�សៅ�លសៅយូ�ង�ឹងថា សៅយូ�ងជាប្ដាបជំននគរិឋានសុ�គ។៌ សៅត�សៅរិឿងសៅនះជាលទ្ធធភា�ឲ្យយរិស់ុសៅ�សៅដាយូកាីសុងឹមឹ្ពីសៅ�សៅ�លសៅយូ�ង�ឹងថា សៅយូ�ងជាប្ដាបជំន  
ខែ�លព្រះតូវិការិការិអំតឱ់នសៅទាំសុយូ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច?ខែ�លព្រះតូវិការិការិអំតឱ់នសៅទាំសុយូ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច?
២. សៅត�សៅហ៍តុ�ូចសៅម្ពីាចប្ដានជាអំ�សៅ��ប្ដាបទាំ�ងអំស់ុ�ិតជាព្រះបឆ្នាំ�ងជំ�ទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ? សៅត�ការិសៅ�ើ�ប្ដាបព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុ ២. សៅត�សៅហ៍តុ�ូចសៅម្ពីាចប្ដានជាអំ�សៅ��ប្ដាបទាំ�ងអំស់ុ�ិតជាព្រះបឆ្នាំ�ងជំ�ទាំស់ុនឹងព្រះ�ះ? សៅត�ការិសៅ�ើ�ប្ដាបព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុ 
នឹងព្រះ�ះ�ននយ័ូ�ូចសៅម្ពីាច?នឹងព្រះ�ះ�ននយ័ូ�ូចសៅម្ពីាច?
៣. សៅត�សៅហ៍តុ�ូចសៅម្ពីតចប្ដានជាព្រះ�ះអំនុញ្ញាា តឲ្យយ�នការិឈឺចឺាំបស់ៅក�តសៅ��ង? សៅត�សុង្គ្រាងាគ ម្ពីសៅល្ងាករិវាងព្រះ�ះនិង៣. សៅត�សៅហ៍តុ�ូចសៅម្ពីតចប្ដានជាព្រះ�ះអំនុញ្ញាា តឲ្យយ�នការិឈឺចឺាំបស់ៅក�តសៅ��ង? សៅត�សុង្គ្រាងាគ ម្ពីសៅល្ងាករិវាងព្រះ�ះនិង
សាំតា�ងជំ�យូសៅឆ្លះ�យូនឹងសុ�ណ� រិទាំ�ងសៅនះយូ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច?សាំតា�ងជំ�យូសៅឆ្លះ�យូនឹងសុ�ណ� រិទាំ�ងសៅនះយូ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច?
៤. សៅត�អំំកគិតថាសៅហ៍តុអំើីប្ដានជាព្រះ�ះគម្ពីីរីិបញ្ចូាូ លសៅរិឿងអំ��ីដាវិឌីនឹងប្ដាតសៅសុប្ដា?៤. សៅត�អំំកគិតថាសៅហ៍តុអំើីប្ដានជាព្រះ�ះគម្ពីីរីិបញ្ចូាូ លសៅរិឿងអំ��ីដាវិឌីនឹងប្ដាតសៅសុប្ដា?
៥. គម្ពីីរីិទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖១១ និង ១២ បងាា ញសៅយូ�ងថា អំ�សៅ��ប្ដាបប�ខែបកសៅយូ�ងសៅចញ�ីព្រះ�ះ?  សៅត�អំើីសៅ�ខែ�ល ៥. គម្ពីីរីិទ្ធ�នុកតសៅម្ពីក�ង ៥១៖១១ និង ១២ បងាា ញសៅយូ�ងថា អំ�សៅ��ប្ដាបប�ខែបកសៅយូ�ងសៅចញ�ីព្រះ�ះ?  សៅត�អំើីសៅ�ខែ�ល 
ជាបទ្ធ�ិសៅសាំ�នរ៍ិបស់ុអំំកជាម្ពី�យូនឹងសៅរិឿងសៅនះខែ�លសៅក�តសៅ��ង? សៅត�ការិប�ខែបកសៅនះសៅ�ើ�ឲ្យយអំំក�នអារិម្ពីាណ៍ជាបទ្ធ�ិសៅសាំ�នរ៍ិបស់ុអំំកជាម្ពី�យូនឹងសៅរិឿងសៅនះខែ�លសៅក�តសៅ��ង? សៅត�ការិប�ខែបកសៅនះសៅ�ើ�ឲ្យយអំំក�នអារិម្ពីាណ៍
យូ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច? សៅត�សៅហ៍តុ�ូចសៅម្ពីាចប្ដានជាសៅសុចកាីសុនាថ្ងៃនសៅសុចកាីសៅម្ពីតាត ករិុណា និងការិអំតឱ់នសៅទាំសុម្ពីក យូ៉ាង�ូចសៅម្ពីាច? សៅត�សៅហ៍តុ�ូចសៅម្ពីាចប្ដានជាសៅសុចកាីសុនាថ្ងៃនសៅសុចកាីសៅម្ពីតាត ករិុណា និងការិអំតឱ់នសៅទាំសុម្ពីក 
�ីព្រះ�ះ គឺជាសៅសុចកតីសុងឹមឹ្ពីខែតម្ពី�យូគតរ់ិបស់ុសៅយូ�ង?�ីព្រះ�ះ គឺជាសៅសុចកតីសុងឹមឹ្ពីខែតម្ពី�យូគតរ់ិបស់ុសៅយូ�ង?
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ការិអំរិគុណ�ល់ព្រះ�ះច�សៅពាះជីំវិតិការិអំរិគុណ�ល់ព្រះ�ះច�សៅពាះជីំវិតិ

 ជំីខែសុលខែ�ល�នអាយុូ ១៥ឆំ្នាំ� ហាកម់្ពីនិព្រះសុួល�ះ�នសៅ�សៅ�លព្រះ�ឹកម្ពី�យូ សៅ�លនាងប្ដានសៅព្រះកាក�ី 
��សៅណក។ នាងប្ដានអំ�ិដាា នម្ពីុនសៅ�លនាងចាំកសៅចញ�ីខែព្រះគតាម្ពីទ្ធ�ះ បរ់ិបស់ុនាង។
 «ឱព្រះ�ះអំងគជាទី្ធព្រះសុឡាញ់សៅអំ�យូ សូុម្ពីអំរិគុណព្រះទ្ធងច់�សៅពាះអំើីៗខែ�លព្រះ�ះអំងគប្ដានសៅ�ើ�សុព្រះ�ប�់ំុ ��ា ស់ុ 
ជា�ិសៅសុសុខែ�ល�ំុ ��ា ស់ុសៅ��នជំីវិតិរិស់ុសៅ�» នាងប្ដានអំ�ិដាា ន។
 នាងអំរិព្រះ�ះគុណព្រះ�ះច�សៅពាះជីំវិតិសៅរិៀងរាល់ថ្ងៃ�ា។ នាងនិងព្រះគួសាំរិរិបស់ុនាងប្ដានម្ពីកតា�ងទី្ធល�សៅ� 
សៅ�សុហ៍រិ�ា �ីព្រះបសៅទ្ធសុរិ ូូវូានដ់ា សៅ�សៅ�លនាង�នអាយុូ១២ឆំ្នាំ� នាងប្ដានជំ�បព្រះបទ្ធះនឹងជីំវិតិយូ៉ាង�ិប្ដាកសៅ� 
ព្រះបសៅទ្ធសុអាង្គ្រាហ៍ើិកខែ�លជាទឹ្ធក�ីក�សៅណ� តរិបស់ុនាង ជាកខែនះងខែ�លឪ�ុក�ា យូរិបស់ុនាង�ិប្ដាករិកការិងារិសៅ�ើ� 
សៅហ៍�យូព្រះគួសាំរិសៅនះ�នច�ណីអាហារិបរិសិៅភាគយូ៉ាងតិចត�ច។ នាងប្ដានជំ�បព្រះបទ្ធះការិអំតឃ់ាះ នជាញឹកញាប។់ 
បនាទ ប�់ីការិអំ�ិដាា នជីំខែសុលប្ដានកិលចុះ�ីខែព្រះគសៅ�ជានទ់្ធី២ ថ្ងៃនផទះតូចរិបស់ុនាងសៅ�សុហ៍រិ�ាចជា សៅហ៍�យូ
ប្ដានសៅ��រិចុះតាម្ពីជំសៅណា� រិបនតិចម្ពីាងៗ នាងសៅ�ាយូខាះ �ងណាស់ុ។ 
 «�ំុ �ម្ពីនិព្រះសុួល�ះ�នសៅទ្ធ» នាងប្ដានព្រះប្ដាប�់ត យូរិបស់ុនាង។ �ា យូរិបស់ុនាងក��ុងនិយ៉ាយូទូ្ធរិស័ុ�ទ 
បូុខែនតនាងប្ដាននិយ៉ាយូកាតក់ារិសុនទនាសៅនាះ។
 «សៅ��ងសៅ�សៅល�វិញិ សៅហ៍�យូចូលសៅគងវិញិ» នាងប្ដាននិយ៉ាយូ។ «ព្រះបខែហ៍លជាកូនអាចព្រះគ្មានស់ៅប�សៅ��ង»។
ជំីខែសុលប្ដានងាកសៅព្រះកាយូបព្រះម្ពីុងនឹងសៅ��ងតាម្ពីជំសៅណា� រិ សៅហ៍�យូនាងកប៏្ដាន��ល។ នាងប្ដានឮសុ�សៅ�ង�ា យូខែព្រះសុក 
សៅ�សៅ�ា ះនាង ជំីខែសុល! ជំីខែសុល! �ា យូប្ដានខែព្រះសុក «សៅត�កូនម្ពីនិអីំសៅទ្ធឬ?» ជំីខែសុលម្ពីនិអាចសៅឆ្លះ�យូប្ដានសៅទ្ធ។ 
នាងម្ពីនិអាច�ក�សៅងា�ម្ពីផង។ នាងកម៏្ពីនិអាចនិយ៉ាយូប្ដានខែ�រិ។ �ា យូប្ដានទ្ធ�ះ កទូ់្ធរិស័ុ�ទចុះ សៅហ៍�យូប្ដានរិត ់
សៅ�រិកនាង។ «ជីំខែសុល!    ជំីខែសុល!» នាងប្ដាននិយ៉ាយូ។ ជំីខែសុលសៅ�ខែតម្ពីនិអាចសៅឆ្លះ�យូប្ដាន�ខែ�ល។
 �ា យូប្ដានសាំទ បថាា សុខែព្រះកងនាង�នព្រះគុនសៅ�ត ។ សៅទ្ធនាងម្ពីនិ�នព្រះគុនសៅ�ា សៅទ្ធ។ �ា យូប្ដានសៅ� 
បងព្រះសីុរិបស់ុនាងខែ�ល�នអាយុូ១៩ឆំ្នាំ� ឲ្យយយូកកងាា រិម្ពីកសៅ��ម្ពីីផីាល់�យល់ព្រះតជាកឲ់្យយម្ពីុ�ជីំខែសុល។ នាងប្ដាន 
ចាំបស់ៅផា�ម្ពី�ក�សៅងា�ម្ពី។ «សៅត�កូនម្ពីនិអីំសៅទ្ធឬ?» �ា យូប្ដានសុ�រិ។ «�ំុ �ម្ពីនិអីំសៅទ្ធឥ�ូវិសៅនះ» នាងប្ដាននិយ៉ាយូ។
 �ា យូចងយ់ូកជំីខែសុលសៅ�កានម់្ពីនទីរិសៅ�ទ្ធយ បូុខែនតសៅកាងព្រះសីុសៅនះប្ដានព្រះបខែកកថា នាងប្ដានព្រះសុួល�ះ�ន 
សៅហ៍�យូ។ �ា យូប្ដានឲ្យយនាងញុា�ទ្ធឹក។ សៅព្រះកាយូម្ពីកនាងប្ដាន�ឹង�ីព្រះគូសៅ�ទ្ធយថា នាងប្ដាន��ល �ីសៅព្រះពាះនាងម្ពីនិ 
ប្ដានបរិសិៅភាគអាហារិព្រះតឹម្ពីព្រះតូវិ។
 សៅ�យូបប់នាទ ប�់ីនាង��ល ជំីខែសុលប្ដានអំ�ិដាា នម្ពីុនសៅ�លនាងចូលសៅគង។ នាងអំ�ិដាា នរាល់យូប ់
ម្ពីុនសៅ�លចូលសៅគង។
«ឱព្រះ�ះអំងគជាទី្ធព្រះសុឡាញ់» នាងប្ដាននិយ៉ាយូ។ «អំរិគុណព្រះ�ះអំងគច�សៅពាះថ្ងៃ�ាសៅនះ សៅហ៍�យូសូុម្ពីអំរិគុណព្រះ�ះអំងគ 
ច�សៅពាះអំើីៗព្រះគបយូ់៉ាងខែ�លព្រះ�ះអំងគប្ដានសៅ�ើ�សៅ��ម្ពីីជីំ�យូឲ្យយសៅយូ�ង�ំុ ��នជីំវិតិរិស់ុសៅ�»។
 �ងាើ យូសុប្ដាត ហ៍៍ទ្ធី១៣ ថ្ងៃនព្រះតី�សុសៅនះ នឹងជំ�យូ�ល់កុ�រិជំនសៅភៀសុ�ះ�ន�ូចជាជីំខែសុល ឲ្យយចូល 
សៅរិៀនសៅ�សាំល្ងាអាតស់ៅវិនទី្ធសុទ សៅ�ភូម្ពីភិាគអាសៅម្ពីរិកិខាងសៅជំ�ង។ អាហារិូបករិណ៍រិបស់ុជំីខែសុល�ិសៅសុសុសៅអាយូ 
សិុកាសៅ�សាំល្ងាអាតស់ៅវិនទី្ធសុទ សៅ�ភូម្ពីភិាគអាសៅម្ពីរិកិខាងសៅជំ�ងថ្ងៃនសុហ៍រិ�ាចជា ប្ដានម្ពីក�ី�ងាើ យូសុបាតហ៍៍ 
សុគូលសុប្ដាត ហ៍៍ទ្ធី១៣ ឆំ្នាំ�២០១១។ តាម្ពីរិយូៈឥទ្ធធិ�លថ្ងៃនសាំល្ងាសៅនះ នាងប្ដានថាើ យូចិតតសៅ�ព្រះ�ះសៅយូសូូុវិសៅដាយូ 
ការិព្រះជំម្ពីុជំទឹ្ធក។ បាូនព្រះសីុ�ីរិនាកច់ងស់ៅ�សិុកាសៅ�សាំល្ងាអាតស់ៅវិនទី្ធសុទសៅ�សៅ�ល��កសៅគប្ដានម្ពីក�ល់សុហ៍រិ�ា 
ជាជំនសៅភៀសុ�ះ�នម្ពីក�ីព្រះបសៅទ្ធសុម្ពីយូី៉ាន�ូ់។
     

  សៅរិឿង�ះី  សៅរិឿង�ះី
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ចូូរមកឯខ្ញុំំ��

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

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ �ា ថាយ ១១៖២០-៣០, សៅ�ព្រះ�ុសុទី្ធ១ ៣៖៤, អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ �ា ថាយ ១១៖២០-៣០, សៅ�ព្រះ�ុសុទី្ធ១ ៣៖៤, 
សៅអំសាយ ៥៧៖១៥, កាឡាទី្ធ៥៖១, និកខម្ពីន� ១៨៖១៣-២២។សៅអំសាយ ៥៧៖១៥, កាឡាទី្ធ៥៖១, និកខម្ពីន� ១៨៖១៣-២២។

�ចងចាំ�៖ «អំស់ុអំំកខែ�លសៅនឿយព្រះ�ួយ សៅហ៍ើយផុុ្ទុកធ្ងានស់ៅអំើយ ចូរិម្ពីកឯ�ុំ� �ំុ �នឹងឲ្យយអំំករាល់គំ្នាឈបស់ុព្រះ�ក» �ចងចាំ�៖ «អំស់ុអំំកខែ�លសៅនឿយព្រះ�ួយ សៅហ៍ើយផុុ្ទុកធ្ងានស់ៅអំើយ ចូរិម្ពីកឯ�ុំ� �ំុ �នឹងឲ្យយអំំករាល់គំ្នាឈបស់ុព្រះ�ក» 
(�ា ថាយ ១១៖២៨)។(�ា ថាយ ១១៖២៨)។

 គមី្ពីរីិ�ា ថាយ ១១៖២៨ គឺជាសៅសុចកីីសុនា�អ៏ំសាា រិយម្ពីយួម្ពីក�ីព្រះ�ះសៅយសូូុវ សៅយើងទាំ�ងអំស់ុ
គំ្នាសុុទ្ធធខែ�អំស់ុក�ំ�ងខែម្ពីនសៅទ្ធ? សៅយើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នាផុុ្ទុកបនុុកធ្ងាន។់ ការិងារិគឺជាបនុុកធ្ងានជី់ីវ�ិកជ៏ាបនុុក 
ធ្ងានខ់ែ�រិ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះប្ដាបស់ៅយើងថា ព្រះទ្ធងព់្រះជាប�ីការិសៅហ៍វហ៍�រ់ិបស់ុសៅយើង ព្រះ�ះអំងគអាចជីួយសៅយើងឲ្យយប្ដាន 
សុព្រះ�ក ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងអំនុញ្ញាា �ឲ្យយព្រះទ្ធងជ់ីួយ។
 ព្រះ�ះសៅយសូូុវសុុ�ឲ្យយសៅយើងទ្ធទួ្ធលបនុុករិបស់ុព្រះ�ះអំងគ។ បនុ្ទាបម់្ពីកព្រះ�ះអំងគ�នបនូុលថា «នឹម្ពី�ុំ� 
ងាយសៅទ្ធ សៅហ៍ើយបនុុក�ុំ�កព៏្រះសាលខែ�រិ» (�ា ថាយ ១១៖៣០)។ សៅ�ើព្រះ�ះសៅយសូូុវ�ននយ័យ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច? 
ព្រះ�ះអំងគអំសៅ�ើ ើញសៅយើងឲ្យយឈបទ់្ធទួ្ធលបនុុកសៅន្ទាះសៅដាយ�ួំនឯង។ ព្រះ�ះអំងគសុុ�ឲ្យយសៅយើងថាា យបនុុករិបស់ុ
សៅយើងសៅ�ឯព្រះ�ះអំងគ។ ព្រះ�ះអំងគសុុ�ឲ្យយសៅយើងទ្ធទួ្ធលយកបនុុករិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅហ៍ើយផុុ្ទុកបនុុកទាំ�ងសៅន្ទាះ បនុុក
ទាំ�ងសៅន្ទាះងាយព្រះសុួលព្រះទ្ធព្រះទ្ធងខំ់្លាំ�ងណាស់ុ។
 ព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅធ្ងាើសៅសុចកីីសុនាសៅនះជាម្ពីយួសៅយើងសៅ�សៅ�លឥឡូូវសៅនះ។ បាុខែនីសៅយើងរិស់ុសៅ�សៅលើ
ខែផ្ទុន�ីខែ�លសៅ�រិសៅ�ញសៅដាយអំ�សៅ�ើប្ដាប។ �ូសៅចំះសៅ�ើសៅសុចកីីសុនា�ីការិសុព្រះ�កសៅនះសៅកើ�សៅឡូើងយ៉ាា ងណា 
សៅ�ប្ដានបនុ្ទាប�់ីអំដ័ាម្ពី និងន្ទាងសៅអំវ៉ាា ប្ដានសៅធ្ងាើប្ដាបសៅន្ទាះ? ព្រះ�ះប្ដាន�នបនូុលសៅ�កាន�់ួកសៅគថា ឯងនឹង 
ប្ដានអាហារិសីុុសៅដាយខែបកសៅញើសុ សៅល្ងាកុបប�ិី ៣៖១៩។ ព្រះ�ះ�ននយ័ថា កិចាការិរិបស់ុសៅយើងនឹងធ្ងានធ់្ងារិ 
សុព្រះ�បក់ារិលអរិបស់ុសៅយើង។ សៅយើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នា�ឹង�ីអារិម្ពីមណ៍៍ថ្ងៃនការិសៅធ្ងាើការិធ្ងានធ់្ងារិ និងការិផុុ្ទុកបនុុកធ្ងាន។់ 
ជីួនកាលបនុុកទាំ�ងសៅនះ�ូចជាធ្ង�សៅ�កសុព្រះ�បស់ៅយើងព្រះទ្ធព្រះទ្ធងខ់ែ��ំកឯ់ង។ សៅ�លសៅន្ទាះសៅធ្ងាើ�ូចសៅម្ពីាចសៅទ្ធើបសៅយើង 
អាចសៅរិៀន�ីការិសុព្រះ�កខែ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនូុលសៅន្ទាះ?

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៥     ២៤ - ៣០ កកកដា



34ថ្ងៃ�ាអាទិ្ធ�យ    ២៥ កកកដា

«�ំុ �នឹងឲ្យយអំំករាល់គំ្នាសុព្រះ�ក» «�ំុ �នឹងឲ្យយអំំករាល់គំ្នាសុព្រះ�ក» 

 សូុម្ពីអានគមី្ពីរីិ�ា ថាយ ១១៖២០-២៨។ សៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនុូលថា អំស់ុអំំក  សូុម្ពីអានគមី្ពីរីិ�ា ថាយ ១១៖២០-២៨។ សៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនុូលថា អំស់ុអំំក 
ខែ�លសៅនឿយព្រះ�ួយសៅហ៍ើយផ្ទុុុកធ្ងានស់ៅអំើយចូលម្ពីកឯ�ំុ � �ំុ �នឹងឲ្យយអំំករាល់គំ្នាសុព្រះ�ក �ា ថាយ ១១៖២៨ សៅហ៍�ុខែ�លសៅនឿយព្រះ�ួយសៅហ៍ើយផ្ទុុុកធ្ងានស់ៅអំើយចូលម្ពីកឯ�ំុ � �ំុ �នឹងឲ្យយអំំករាល់គំ្នាសុព្រះ�ក �ា ថាយ ១១៖២៨ សៅហ៍�ុ
�ូចសៅម្ពីាចប្ដានជាព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនុូល�កយសៅនះ? សៅ�ើព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះបទាំនការិសុព្រះ�កសៅនះ�ល់សៅយើងយ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាចប្ដានជាព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនុូល�កយសៅនះ? សៅ�ើព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះបទាំនការិសុព្រះ�កសៅនះ�ល់សៅយើងយ៉ាា ង
�ូចសៅម្ពីាច?�ូចសៅម្ពីាច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ព្រះ�ះសៅយសូូុវម្ពីនិខែ�ល�នបនុូលអំាីខែ�លម្ពីនិ�នសៅហ៍�ុផ្ទុលលអសៅឡូើយ ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងចងយ់ល់

ព្រះ�ះបនុូលរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវ សៅ�កំុងគមី្ពីរីិ�ា ថាយ ១១៖២៨ សៅយើងព្រះ�ូវព្រះកសៅឡូកសៅម្ពីើលសៅ��ទាំ�ងឡាយខែ�ល 
សុរិសៅសុរិសៅ�ម្ពីុន�ទាំ�ងសៅនះ ការិសៅនះនឹងជីួយសៅយើងម្ពីនិឲ្យយយល់ព្រះចឡូ�អំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវ។

 សៅល្ងាក�ា ថាយបងាា ញសៅយើង�ីព្រះចវ៉ាា កស់ៅ�កំុងជី��ូកទី្ធ១១ សៅ�កំុងសៅរិឿងរិបស់ុគ្នា�អ់ំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវ 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនុូលថា «ចូរិម្ពីក» ជា�កយយ៉ាា ង�ឹងរិងឹ អំ��ីទ្ធីព្រះកុងទាំ�ងឡាយសៅ�កំុងព្រះសុុកកាលីសៅឡូ 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវម្ពីនិយល់ព្រះសុបជាម្ពីយួនឹងអាកបបកិរិយិ៉ារិបស់ុម្ពីនុសុសខែ�លរិស់ុសៅ�ទ្ធីសៅន្ទាះសៅទ្ធ សៅ�ើអំំកសៅ�ើញ 
សៅទ្ធថា ព្រះ�ះសៅយសូូុវម្ពីនិប្ដានព្រះប្ដាប�់ល់ម្ពីនុសុសនូវអំាីខែ�ល�ួកសៅគចងឮ់ សៅ�ើម្ពីបឲី្យយ�ួកសៅគចូលចិ�ីព្រះទ្ធងស់ៅន្ទាះសៅទ្ធ 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនុូលព្រះប្ដាបម់្ពីនុសុសនូវអំាីខែ�ល�ួកសៅគព្រះ�ូវការិឮជាចាំ�ប្ដាចប់�ផុ្ទុ� បាុខែនីការិសៅនះសៅធ្ងាើឲ្យយព្រះ�ះសៅយសូូុវ 
ម្ពីនិសូុវ�នព្រះបជាព្រះបិយសៅទ្ធ សៅលើសុ�ីសៅន្ទាះព្រះ�ះសៅយសូូុវគឺជាម្ពី�ិីភ័ក័្រ្តកីជាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសខែ�លព្រះបព្រះ�ឹ�ី�ុសុ 
�ា ថាយ ៩៖៩-១៣។ អាព្រះកកប់�ផុ្ទុ�សៅន្ទាះព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនុូលថា ព្រះ�ះអំងគអាចអំ�ឱ់នសៅទាំសុប្ដាប �ួក
សៅម្ពី�ឹកន្ទា�សាសុន្ទា�នអារិម្ពីមណ៍៍ថាព្រះ�ះបនុូលសៅនះគឺជាការិព្រះប���ល់ព្រះ�ះ �ា ថាយ ៩៖១-៨។ 

 ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនុូល�កយធ្ងាន់ៗ �ល់ម្ពីនុសុស ព្រះ�ះអំងគសៅព្រះបៀបសៅធ្ងៀបម្ពីនុសុសសៅ�នឹងទី្ធព្រះកុងសូុ�ុ�ម្ពី 
�កយសៅនះម្ពីនិខែម្ពីនជាការិសុរិសៅសុើរិសៅទ្ធ ទ្ធីព្រះកុងសូុ�ុ�ម្ពីគឺជាទ្ធីព្រះកុង�ខ៏ែសុនអាព្រះកក ់ព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះ��នថា បាុខែនី�ំុ � 
ព្រះប្ដាបអ់ំំករាល់គំ្នាថា សៅ�ថ្ងៃ�ាជី�នុ�ជី�រិះសៅន្ទាះ អំំករាល់គំ្នានឹងទ្ធទ្ធួលទ្ធណ៍ឌ កម្ពីមធ្ងានជ់ាងម្ពីនុសុសម្ពីក�ីទ្ធីព្រះកុងសូុ�ុ�ម្ពី 
�ា ថាយ ១១៖២៤។

 ម្ពីនុសុសចាំបស់ៅផ្ទុាើម្ពីអំនច់ិ�ី និង�ឹងជាម្ពីយួព្រះ�ះសៅយសូូុវ បាុខែនីភំ្លាម្ពីសៅន្ទាះព្រះ�ះសៅយសូូុវផំ្លាស់ុបាូរិព្រះបធាន 
បទ្ធ ព្រះ�ះអំងគព្រះបទាំនការិសុព្រះ�ក�ិ�ព្រះប្ដាក��ល់ម្ពីនុសុស ព្រះ�ះអំងគអាចព្រះបទាំនការិសុព្រះ�កសៅនះ �ីសៅព្រះ�ះព្រះ�ះ
វបិតា�ំុ �ប្ដានព្រះបទាំននូវអំាីៗទាំ�ងអំស់ុ�ល់�ំុ � គ្នាម នអំំកណាសាគ ល់ព្រះ�ះរាជីបុព្រះតាសៅទ្ធ �នខែ�ព្រះ�ះវរិបិតាបាុសៅណាះ ះ 
ខែ�លសាគ ល់ព្រះ�ះរាជីបុព្រះតា គ្នាម ននរិណាសាគ ល់ព្រះ�ះវរិបិតាសៅទ្ធ �នខែ�ព្រះ�ះរាជីបុព្រះតាបាុសៅណាះ ះ ខែ�លសាគ ល់ព្រះ�ះវរិបិតា 
សៅហ៍ើយម្ពីនុសុសខែ�លនឹងសាគ ល់ព្រះ�ះវរិបិតាគឺជាអំំកខែ�លព្រះ�ះរាជីបុព្រះ�សៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុ�នបនូុលសៅ�កានប់ាុសៅណាះ ះ  
�ា ថាយ ១១៖២៧។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវអាចព្រះបទាំនការិសុព្រះ�ក�ល់�ួកសិុសុស �ីសៅព្រះ�ះព្រះ�ះអំងគគឺជាព្រះ�ះ ព្រះ�ះវរិបិតា 
និងព្រះ�ះសៅយសូូុវគឺជាព្រះ�ះខែ�ម្ពីយួសៅទ្ធ។ សៅ�ើសៅយើងព្រះ�ូវសៅធ្ងាើការិអំាី��បូងសិុនម្ពីុននឹងសៅយើងអាចទ្ធ�ំកប់នុុក�ធ៏្ងាន ់
រិបស់ុសៅយើងចុះ ��បូងសៅយើងព្រះ�ូវខែ�យល់ថា សៅយើងម្ពីនិអាចព្រះទាំ�ព្រះទ្ធនឹងបនុុករិបស់ុសៅយើងខែ��ំកឯ់ងប្ដានសៅទ្ធ។

 សៅ�កំុងគម្ពីីរីិ�ា ថាយ ១១៖២៨ ព្រះ�ះសៅយសូូុវចាំបស់ៅផ្ទុាើម្ពីសៅសុចកាីអំសៅ�ើ ើញរិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ាម្ពីយួនឹង�កយ 
ថា «ចូរិម្ពីក» សៅ�កំុងភ្លាសាព្រះកិក�កយសៅនះគឺជាការិបងាគ បប់ញ្ញាើ  សៅយើងព្រះ�ូវខែ�សៅគ្នារិ�តាម្ពីការិបងាគ បប់ញ្ញាើ សៅនះ 
ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងចងរ់ិកសៅ�ើញការិសុព្រះ�ក �កយថា «ចូរិម្ពីក» កប៏ងាា ញសៅយើងថា សៅយើងព្រះ�ូវខែ�អំនុញ្ញាា �ឲ្យយ
ព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះគបព់្រះគងជីីវ�ិរិបស់ុសៅយើងផ្ទុងខែ�រិ �ូសៅចំះសៅយើងព្រះ�ូវខែ�ថាា យជីីវ�ិរិបស់ុសៅយើងសៅ�ព្រះទ្ធងទ់ាំ�ងព្រះសុុង។
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«ចូរិទ្ធទ្ធួលការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុ�ំុ �សៅហ៍ើយសៅរិៀន�ី�ំុ �ចុះ»  «ចូរិទ្ធទ្ធួលការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុ�ំុ �សៅហ៍ើយសៅរិៀន�ី�ំុ �ចុះ»  
 
 �ូចសៅយើងប្ដានសៅ�ើញរិចួម្ពីកសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះសៅយសូូុវអំសៅ�ើ ើញសៅយើងឲ្យយថាា យបនុុកធ្ងានរ់ិបស់ុសៅយើង�ល់ �ូចសៅយើងប្ដានសៅ�ើញរិចួម្ពីកសៅហ៍ើយ ព្រះ�ះសៅយសូូុវអំសៅ�ើ ើញសៅយើងឲ្យយថាា យបនុុកធ្ងានរ់ិបស់ុសៅយើង�ល់
ព្រះទ្ធង ់សៅ�កំុងគម្ពីីរីិ�ា ថាយ ១១៖២៨។ បនុ្ទាបម់្ពីកសៅយើងនឹងរិកសៅ�ើញការិសុព្រះ�ក��៏ិ�ព្រះប្ដាក�សៅ�កំុងគម្ពីីរីិព្រះទ្ធង ់សៅ�កំុងគម្ពីីរីិ�ា ថាយ ១១៖២៨។ បនុ្ទាបម់្ពីកសៅយើងនឹងរិកសៅ�ើញការិសុព្រះ�ក��៏ិ�ព្រះប្ដាក�សៅ�កំុងគម្ពីីរីិ  
�ា ថាយ ១១៖២៩-៣០ ព្រះ�ះសៅយសូូុវបងាគ បស់ៅយើងឲ្យយទ្ធទ្ធួលការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅហ៍ើយសៅរិៀន�ីព្រះទ្ធង។់ សៅ�ើ�ា ថាយ ១១៖២៩-៣០ ព្រះ�ះសៅយសូូុវបងាគ បស់ៅយើងឲ្យយទ្ធទ្ធួលការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅហ៍ើយសៅរិៀន�ីព្រះទ្ធង។់ សៅ�ើ
សៅហ៍�ុអំាីប្ដានជាព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះបទាំនការិបងាគ បស់ៅនះ�ល់សៅយើងបនុ្ទាប�់ីព្រះ�ះអំងគប្ដានអំសៅ�ើ ើញឲ្យយសៅយើងសុព្រះ�កសៅហ៍�ុអំាីប្ដានជាព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះបទាំនការិបងាគ បស់ៅនះ�ល់សៅយើងបនុ្ទាប�់ីព្រះ�ះអំងគប្ដានអំសៅ�ើ ើញឲ្យយសៅយើងសុព្រះ�ក
រិចួម្ពីក?រិចួម្ពីក?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅ�កំុងគម្ពីីរីិ�ា ថាយ ១១៖២៨ ព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះប្ដាបស់ៅយើងឲ្យយចូលសៅ�ឯព្រះ�ះអំងគ �ូចសៅយើងប្ដានសៅ�ើញ 
កាល�ីម្ពីសលិម្ពីញិកិរិយិ៉ាស័ុ�ុ «ចូរិម្ពីក» សៅនះគឺជាការិបងាគ បប់ញ្ញាើ  បនុ្ទាបម់្ពីកព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះបទាំនការិបងាក ប់
បញ្ញាើ �ីរិសៅទ្ធៀ��ល់សៅយើងសៅ�កំុងគម្ពីីរីិ�ា ថាយ ១១៖២៩ គឺ(១) «ចូរិទ្ធទ្ធួលយក» និង(២) «ចូរិសៅរិៀន» កិរិយិ៉ា 
ស័ុ�ុទាំ�ង�ីរិសៅនះជីួយ�ល់អំំកអានឲ្យយខែបរិច�ណាបអ់ារិម្ពីមណ៍៍សៅ�ឯព្រះ�ះសៅយសូូុវ សៅ�ើព្រះ�ះសៅយសូូុវចងឲ់្យយសៅយើង 
សៅធ្ងាើអំាី? ព្រះ�ះសៅយសូូុវបងាគ បឲ់្យយសៅយើងទ្ធទ្ធួលយកការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅហ៍ើយសៅរិៀន�ីព្រះទ្ធង។់
 ការិបងាគ បទ់្ធី១ «ចូរិទ្ធទ្ធួលយក» បងាា ញសៅយើង�ីអំាីម្ពីយួខែ�លសុ�ខ្លាំនអ់ំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវខែ�លជាព្រះ�ះ 
រាជីបុព្រះតា និងព្រះ�ះវរិបិតា។ សៅយើងប្ដាន�ឹងរិចួម្ពីកសៅហ៍ើយថា ព្រះ�ះវរិបិតា និងព្រះ�ះសៅយសូូុវ គឺខែ�ម្ពីយួសៅទ្ធ សៅ�កំុង 
ព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ និងព្រះ�ះ�ព្រះម្ពីះិ គម្ពីីរីិ�ា ថាយ ១១៖២៥-២៧ បងាា ញសៅយើងថា ព្រះ�ះវរិបិតា និងព្រះ�ះសៅយសូូុវ �ន 
ទ្ធ�ន្ទាកទ់្ធ�នងគំ្នាយ៉ាា ងជិី�សុំិទ្ធធ។ ព្រះ�ះវរិបិតា និងព្រះ�ះរាជីបុព្រះតាសៅធ្ងាើការិជាម្ពីយួគំ្នាយ៉ាា ងជិី�សុំិទ្ធធ សៅ�ើម្ពីបសីុសៅក្រ្តងាគ ះ 
ម្ពីនុសុសសៅល្ងាក។ កិចាការិរិបស់ុសៅយើងគឺថាា យជីីវ�ិរិបស់ុសៅយើងទាំ�ងព្រះសុុងសៅ�ព្រះ�ះអំងគទាំ�ង�ីរិ។ ព្រះ�ះព្រះបទាំន 
កិចាការិម្ពីយួសៅទ្ធៀ�ឲ្យយសៅយើងខែ�រិ ព្រះ�ះអំងគចងឲ់្យយសៅយើងកំាយជាព្រះ�ះ�រិ�ល់ម្ពីនុសុសខែ�លសៅ�ជុី�វញិសៅយើង។ សៅ� 
សៅ�លសៅយើងទ្ធទ្ធួលការិងារិខែ�លព្រះ�ះព្រះបទាំនឲ្យយសៅយើងសៅធ្ងាើ សៅយើងបងាា ញថា ជីីវ�ិរិបស់ុសៅយើងប្ដានហុូ៍��ទ័្ធធសៅដាយ
ព្រះ�ះទាំ�ងព្រះសុុង។ ព្រះ�ះម្ពីនិប្ដានសូុម្ពីឲ្យយសៅយើងព្រះគបព់្រះគងការិងារិខែ�លព្រះ�ះអំងគព្រះគបព់្រះគងសៅន្ទាះសៅទ្ធ សៅន្ទាះសៅហ៍ើយជា 
ម្ពីូលសៅហ៍�ុខែ�លការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ាការិងាយនឹងទ្ធទ្ធួល។ សៅហ៍ើយការិងារិឬបនុុកខែ�លព្រះ�ះអំងគសូុម្ពីឲ្យយ 
សៅយើងទ្ធទ្ធួលសៅន្ទាះម្ពីនិ�ិប្ដាកសៅទ្ធ �ា ថាយ ១១៖៣០។
 ការិបងាគ បទ់្ធី២ «ចូរិសៅរិៀន�ី�ំុ �» បងាា ញសៅយើងខែ�ម្ពីសៅទ្ធៀ�អំ��ីកិចាការិខែ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវរិ ��ឹងចងឲ់្យយ�ួក 
សិុសុសរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅធ្ងាើ។ សៅ�កំុងភ្លាសាព្រះកិកកិរិយិ៉ាសុ�ុ ័«សៅរិៀន» ភ្លាើ បទ់្ធ�ន្ទាកទ់្ធ�នងសៅ�នឹង�កយ «សិុសុស» សៅ� 
សៅ�លសៅយើងសៅរិៀន�ីព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅយើងជាសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ។
 សៅយើងសាា បប់ងាគ បព់្រះ�ះសៅយសូូុវ សៅហ៍ើយសៅសាម ះព្រះ�ងន់ិងការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុព្រះទ្ធង។់
 កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិ�ំះ�កយថា ចូរិទ្ធទ្ធួលយកការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុ�ំុ � ព្រះ�ូវប្ដានសុរិសៅសុរិថា «ចូរិទ្ធទ្ធួលនឹម្ពី�ំុ �» 
�ា ថាយ ១១៖២៩ នឹម្ពីគឺជាសៅឈើខែវងម្ពីយួខែ�លសៅគដាកស់ៅលើកសុ�ា�ីរិសៅ�ើម្ពីបឲី្យយ�ួកវ៉ាអំូសុបនុុកជាម្ពីយួគំ្នា។ 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅព្រះបើ�កយនឹម្ពីសៅនះជារិូបសុ�ុ។័ សៅ�សុម្ពីយ័ព្រះ�ះសៅយសូូុវ នឹម្ពីកជ៏ារិូបសុ�ុ�័�ណាងឲ្យយចាបផ់្ទុងខែ�រិ។ 
�ូសៅចំះសៅ�សៅ�លខែ�លសៅយើងទ្ធទ្ធួលយកការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវ សៅយើងក�ូ៏ចជាសៅគ្នាខែ�ល�កន់ឹម្ពីសៅ�
នឹងកផ្ទុងខែ�រិ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវសុុ�ឲ្យយសៅយើងទ្ធទ្ធួលយកនឹម្ពីរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ សៅហ៍ើយ�កវ់៉ា។ សៅ�ើព្រះ�ះសៅយសូូុវក��ុង
សុុ�ឲ្យយសៅយើងសៅធ្ងាើអំាី�ិ�ព្រះប្ដាក�? គឺព្រះ�ះអំងគចងឲ់្យយសៅយើងសាា បប់ងាគ បក់ារិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុព្រះទ្ធង ់�ា ថាយ ១១៖២៩។
 សៅ�ើសៅយើងអាច�នការិសុព្រះ�កខែ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះបទាំនឲ្យយសៅយើងយ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច? សៅ�ើសៅយើងអាច�នការិសុព្រះ�កខែ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះបទាំនឲ្យយសៅយើងយ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច?

ថ្ងៃ�ាចន័ុ   ២៦ កកាដា



36ថ្ងៃ�ាអំងាគ រិ    ២៧ កកកដា

«�ប�ិ�ំុ �សុំូ�សៅហ៍ើយ�នចិ�ីសុុភ្លា�» «�ប�ិ�ំុ �សុំូ�សៅហ៍ើយ�នចិ�ីសុុភ្លា�» 
 

  សៅ�ើ�កយថាសុំូ� សៅហ៍ើយ�នចិ�ីសុុភ្លា��ននយ័យ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីំើយសូុម្ពីអាន �ា ថាយសៅ�ើ�កយថាសុំូ� សៅហ៍ើយ�នចិ�ីសុុភ្លា��ននយ័យ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីំើយសូុម្ពីអាន �ា ថាយ  
៥៖៥, សៅ�ព្រះ�ុសុទី្ធ១ ៣៖៤, សៅអំសាយ ៥៧៖១៥។៥៖៥, សៅ�ព្រះ�ុសុទី្ធ១ ៣៖៤, សៅអំសាយ ៥៧៖១៥។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 កំុងគម្ពីីរីិកូរិនិ�ូសុទី្ធ២ ១០៖១ សៅល្ងាកបាុល�នព្រះបសាសុនអ៍ំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះគិសុី ខែ�ល�នចិ�ី 

សុុ�ភ្លា� និងសុបបុរិសុ។ សៅ�ើការិ�នចិ�ីសុុភ្លា� និងសុបបុរិសុបងាា ញថា ព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅ�ោយឬ? សៅទ្ធព្រះ�ះសៅយសូូុវ 
ម្ពីនិចង�់ាយ៉ាម្ពីសៅ�ំះព្រះបខែកកជាម្ពីយួអំំកណាសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះអំងគខែ�ងខែ�សៅជីៀសុវ៉ាងជីសៅ�ំះ �ីសៅព្រះ�ះព្រះ�ះអំងគម្ពីនិចង ់
ឲ្យយ�នអំាីចូលម្ពីកកំុងផ្ទុំូវថ្ងៃនការិងារិបសៅព្រះម្ពីើព្រះ�ះរិបស់ុព្រះ�ះអំងគសៅទ្ធ យូហាន ៤៖១-៣។ ជីួនកាលម្ពីនុសុសសៅ�ខែ�
ចងស់ៅ�ំះព្រះបខែកកជាម្ពីយួព្រះ�ះសៅយសូូុវ�ខែ�ល។ សៅ�លសៅន្ទាះព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នចិ�ីកំាហាន ព្រះ�ះអំងគប្ដានសៅ�ំើយ
សៅ�ម្ពីនុសុសសៅដាយកំាហាន សៅ�សៅ�លជាម្ពីយួគំ្នាសៅនះ ព្រះ�ះសៅយសូូុវក�៏នព្រះ�ះទ្ធយ័សុបបុរិសុផ្ទុងខែ�រិ សៅ�ើអំំកចាំ�
សៅទ្ធសៅ�សៅ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានខែព្រះសុកអំ��ីទ្ធីព្រះកុងសៅយរិូសាឡូិម្ពី ម្ពីុនសៅ�លខែ�លព្រះ�ះអំងគប្ដានយ៉ាងសៅ�កានស់ៅឈើ
ឆ្នាំក ងសៅ�ើម្ពីបសុីុគ�? លូកា ១៩៖៤១-៤៤ សៅ�សៅ�លសៅន្ទាះព្រះ�ះសៅយសូូុវម្ពីនិប្ដានខែព្រះសុកគ�ហ៍ក ឬដាកប់ណាា សា 
សៅលើអំំកណាសៅទ្ធ ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានព្រះប្ដាប�់ួកបណាា ជីនអំ��ីសៅរិឿងរាា វអាព្រះកក់ៗ  ខែ�ល�ួកសៅគនឹងទ្ធទ្ធួលរិងសៅ�សៅ�ល 
អំន្ទាគ�។ បាុខែនីព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនុូល�កយទាំ�ងសៅនះជាម្ពីយួនឹងទឹ្ធកខែភ័ំកសៅ�កំុងព្រះ�ះសូុរិសៅសុៀងរិបស់ុព្រះទ្ធង។់

 អំំកសុរិសៅសុរិគម្ពីីរីិសុញ្ញាា �មីខែ�ងខែ�បងាា ញថា ព្រះ�ះសៅយសូូុវជាសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុទី្ធ២ ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនុូល 
�ីសៅលើភ័ំ��ូចជាសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដាននិយ៉ាយខែ�រិ �ូចជាសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានសៅធ្ងាើខែ�រិ ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនុូលព្រះប្ដាប�់ួក
បណាា ជីន អំ��ីសៅគ្នាលការិណ៍៍សុ�ខ្លាំន់ៗ ថ្ងៃននគរិរិបស់ុព្រះ�ះខែ�រិ �ា ថាយ ៥៖១។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានសៅធ្ងាើការិអំសាា រិយ 
សៅផ្ទុសងៗ �ូចជាប្ដានសៅកើ�សៅឡូើង�ល់សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុសៅ�វ៉ាលរិសៅហាសាា នខែ�រិ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវចខែម្ពីអ�ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះចើន
សៅដាយច�ណី៍អាហារិ �ា ថាយ ១៤៖១៣-២១។ គម្ពីីរីិជីនគណ៍ន្ទា ១២៖៣ ខែចងថា ឥឡូូវសៅនះសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុគឺ
ជាម្ពីនុសុស�ំកខ់ែ�លគ្នាម នអំ�នួ� (សុុភ្លា�) ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនុូល�ូចគំ្នាសៅនះអំ��ីព្រះ�ះអំងគឯងសៅ�កំុងគម្ពីីរីិ �ា ថាយ 
១១៖២៩ សៅ�សៅ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវចខែម្ពីអ�ម្ពីនុសុស ៥០០០ន្ទាក ់�ួកបណាា ជីនប្ដានភំ្លាកស់ៅផ្ទុអើល និងរិ �សៅភ័ើបសៅដាយ
ការិអំសាា រិយរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ “កាលម្ពីនុសុសទាំ�ងបាុន្ទាម នប្ដានសៅ�ើញការិអំសាា រិយសៅន្ទាះ �ួកសៅគព្រះគ្នានខ់ែ�និយ៉ាយគំ្នាថា 
សៅល្ងាកសៅនះព្រះប្ដាក�ជាសៅហារាសៅន្ទាះខែ�លនឹងព្រះ�ូវម្ពីកកំុងសៅល្ងាកិយខែម្ពីន” យាូហាន ៦៖១៤។ �កយសៅ�ចនរ៍ិបស់ុ 
បណាា ជីនជីួយសៅយើងឲ្យយនឹកសៅ�ើញ�ីអំាីខែ�លសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានសុរិសៅសុរិសៅ�កំុងគម្ពីីរីិ សៅចាំទ្ធិយកថា១៨៖១៥ និង 
ការិងារិរិបស់ុសៅល្ងាកជាអំំកន្ទា�សារិ�ិសៅសុសុម្ពីក�ីព្រះ�ះ។

 សៅ�ើអំំកណាសុុភ្លា�ជាង ព្រះ�ះសៅយសូូុវ ឬសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុ? សៅ�ើចិ�ីរិបស់ុអំំកណា�នអំ�នួ��ិចជាង 
ព្រះ�ះទ្ធយ័រិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវ ឬចិ�ីរិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុ? ព្រះប្ដាក�ណាស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះគិសុុគឺជាព្រះ�ះអំងគសុសៅក្រ្តងាគ ះ 
រិបស់ុសៅយើងខែ�លប្ដានយ៉ាងចុះម្ពីក�ីឋានសួុគ ៌សៅហ៍ើយសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានលះបង�់ំួនឯងសៅ�ើម្ពីបសីុសៅក្រ្តងាគ ះ�ួកបណាា
ជីន និកខម្ពីន� ៣២៖៣២។

 បាុខែនីការិសំាបរ់ិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុម្ពីនិប្ដានសៅធ្ងាើលអអំាី�ល់ព្រះបជាជីនរិបស់ុគ្នា�ស់ៅឡូើយ។ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុ 
�ំួនឯងគឺជាប្ដាបជីន។ គ្នា�ក់ព៏្រះ�ូវការិព្រះ�ះអំងគសុសៅក្រ្តងាគ ះម្ពីយួអំងគខែ�រិ។ គ្នា�ព់្រះ�ូវការិនរិណា�ំកស់ៅ�ើម្ពីបបីងថ់្ងៃ�ំ 
ជី�នួសុអំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុគ្នា�។់ សៅយើងអាចសៅរិៀន�ីសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុអំ��ីសៅរិឿងរាា វថ្ងៃនជីីវ�ិរិបស់ុគ្នា� ់បាុខែនីសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុ 
ម្ពីនិអាចជីួយសុសៅក្រ្តងាគ ះសៅយើងប្ដានសៅទ្ធ។

 សៅយើងព្រះ�ូវការិព្រះ�ះអំងគសុសៅក្រ្តងាគ ះខែ�លអាចឈរិជី�នួសុកខែនំងសៅយើង។ សៅយើងព្រះ�ូវការិអំំកជី�នួសុ�ំក់
ខែ�លអាចជី�នួសុកខែនំងសៅយើងសៅ�សៅលើសៅឈើឆ្នាំក ង។ �នខែ�ព្រះ�ះសៅទ្ធខែ�លអាចជីួយសុសៅក្រ្តងាគ ះសៅយើង។ ព្រះ�ះអំងគជា
ព្រះ�ះខែ�ម្ពីយួអំងគគ�ខ់ែ�លប្ដានជាបស់ៅ�សៅលើសៅឈើឆ្នាំក ងជី�នួសុសៅយើង សៅហ៍ើយសៅចញថ្ងៃ�ំសៅល្ងាះជី�នួសុអំ�សៅ�ើប្ដាបរិបស់ុ
សៅយើង។
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«ការិបសៅព្រះម្ពីើ�ំុ �ងាយព្រះសុួលសៅទ្ធ»«ការិបសៅព្រះម្ពីើ�ំុ �ងាយព្រះសុួលសៅទ្ធ»
  

 ព្រះ�ះសៅយសូូុវសូុម្ពីឲ្យយសៅយើង «ទ្ធទ្ធួលយកការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុព្រះទ្ធង»់។ �ូចសៅយើងប្ដានសៅ�ើញសៅចញ�ី
ការិសិុកោរិបស់ុសៅយើងសៅ�ថ្ងៃ�ាអំងាគ រិ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិ�ំះសុរិសៅសុរិឃំ្លា ចូរិទ្ធទ្ធួលយកការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុ�ំុ �សៅនះថា «ចូរិ 
ទ្ធទ្ធួលយកនឹម្ពី�ំុ �» ព្រះ�ះគម្ពីីរីិ�ា ថាយ ១១៖២៩ អំំកនឹងសៅ�ចងចាំ�ថា នឹម្ពីគឺជាសៅឈើម្ពីយួកងខ់ែវង ខែ�លសៅគ
�កស់ៅ�សៅលើកសុ�ា�ហ៍នៈ�ីរិសៅ�ើម្ពីបឲី្យយវ៉ាអំូសុបនុុក�ធ៏្ងានជ់ាម្ពីយួគំ្នា។ សៅយើងប្ដានសិុកោថា ព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅព្រះបើ 
�កយ «នឹម្ពី» សៅនះគឺជារិូបស័ុ�ុ។ សៅ�សុម្ពីយ័ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�កយ «នឹម្ពី» គឺជារិូបស័ុ�ុ��ណាងឲ្យយចាបស់ៅ�កំុង 
គម្ពីីរីិ �ា ថាយ ១១៖២៩ ព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅព្រះបើ�កយ «នឹម្ពី» ជារិូបស័ុ�ុសៅ�ើម្ពីបបីងាា ញថា សាសុនយូ៍ដាសៅ�កំុង 
សុម្ពីយ័ រិបស់ុព្រះទ្ធង�់នការិយល់�ុសុអំ��ីចាប។់ �ួកសៅគគិ�ថា �ួកសៅគអាចប្ដានសុសៅក្រ្តងាគ ះសៅដាយការិសៅគ្នារិ�
ចាប ់�ូសៅចំះ�ួកសៅគ��ព្រះបឹងខែព្រះបងជាខំ្លាំ�ងសៅ�ើម្ពីបឲី្យយប្ដានព្រះគបល់កខណ៍៍។ សៅនះសៅហ៍ើយគឺជាម្ពីូលសៅហ៍�ុខែ�ល «ចាប»់ 
គឺជា «នឹម្ពី» ឬជាបនុុក�ធ៏្ងានស់ុព្រះ�ប�់ួកសៅគព្រះទាំ�ព្រះទ្ធ។

 �កយថា «ងាយព្រះសុួល» កំុងគម្ពីីរីិ�ា ថាយ ១១៖៣០ ភ្លាសាព្រះកិកសុរិសៅសុរិថា លអគួរិជាទី្ធរិកីរាយ  �កយថា «ងាយព្រះសុួល» កំុងគម្ពីីរីិ�ា ថាយ ១១៖៣០ ភ្លាសាព្រះកិកសុរិសៅសុរិថា លអគួរិជាទី្ធរិកីរាយ 
និង �នព្រះបសៅយ៉ាជីន ៍ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះចើនសៅ�ជុី�វញិសៅយើងគិ�ថា ចាបរ់ិបស់ុព្រះ�ះ�ិប្ដាកសៅគ្នារិ�ណាស់ុ �ូសៅចំះ និង �នព្រះបសៅយ៉ាជីន ៍ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះចើនសៅ�ជុី�វញិសៅយើងគិ�ថា ចាបរ់ិបស់ុព្រះ�ះ�ិប្ដាកសៅគ្នារិ�ណាស់ុ �ូសៅចំះ 
�ួកសៅគគិ�ថា ចាបម់្ពីនិ�ននយ័អំាីសុព្រះ�បជី់ីវ�ិរិបស់ុសៅយើងសៅទ្ធ សៅ�សៅ�លសុ�ាថ្ងៃ�ាសៅនះ។ សៅ�ើសៅធ្ងាើ�ូចសៅម្ពីាចសៅទ្ធើប�ួកសៅគគិ�ថា ចាបម់្ពីនិ�ននយ័អំាីសុព្រះ�បជី់ីវ�ិរិបស់ុសៅយើងសៅទ្ធ សៅ�សៅ�លសុ�ាថ្ងៃ�ាសៅនះ។ សៅ�ើសៅធ្ងាើ�ូចសៅម្ពីាចសៅទ្ធើប
សៅយើងអាចជីួយ�ួកសៅគឲ្យយរិកសៅ�ើញថា ចាប�់ិ�ជាលអ? សៅ�ើសៅធ្ងាើ�ូចសៅម្ពីាចសៅទ្ធើបសៅយើងអាចជីួយ�ួកសៅគឲ្យយព្រះសុឡាញ់សៅយើងអាចជីួយ�ួកសៅគឲ្យយរិកសៅ�ើញថា ចាប�់ិ�ជាលអ? សៅ�ើសៅធ្ងាើ�ូចសៅម្ពីាចសៅទ្ធើបសៅយើងអាចជីួយ�ួកសៅគឲ្យយព្រះសុឡាញ់  
�ល់ព្រះ�ះខែ�លព្រះបទាំនចាប?់�ល់ព្រះ�ះខែ�លព្រះបទាំនចាប?់
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ការិសៅ�ើរិរិបស់ុសៅយើងជាម្ពីយួព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះបខែហ៍លជាម្ពីនិងាយព្រះសុួលជានិចាសៅន្ទាះសៅទ្ធ បាុខែនីការិសៅ�ើរិ 

រិបស់ុសៅយើងជាម្ពីយួព្រះ�ះសៅយសូូុវខែ�ងខែ�លអជានិចា។ ការិសៅ�ើរិរិបស់ុសៅយើងជាម្ពីយួព្រះ�ះសៅយសូូុវ ខែ�ងខែ�ជាការិ 
ព្រះ�ឹម្ពីព្រះ�ូវខែ�លព្រះ�ូវសៅធ្ងាើជានិចា។ សៅយើងអាចជី��ប ់និង�ួលសៅ�សៅ�ល�ំះ បាុខែនី ព្រះ�ះសៅយសូូុវអាចជីួយសៅយើងឲ្យយ
សៅងើបសៅឡូើងវញិ។ សៅយើងអាចបនីសៅ�ើរិជាម្ពីយួព្រះ�ះសៅយសូូុវ។

 កំុងគម្ពីីរីិកាឡាទ្ធី ៥៖១ សៅល្ងាកបាុលសុរិសៅសុរិថា សៅយើង�នសៅសុរិភី្លា�ឥឡូូវសៅនះសៅដាយសារិព្រះ�ះព្រះគិសុុកំុងគម្ពីីរីិកាឡាទ្ធី ៥៖១ សៅល្ងាកបាុលសុរិសៅសុរិថា សៅយើង�នសៅសុរិភី្លា�ឥឡូូវសៅនះសៅដាយសារិព្រះ�ះព្រះគិសុ ុ 
ប្ដានរិ �សៅដាះសៅយើង �ូសៅចំះចូរិឈរិឲ្យយរិងឹ��កុ�ឲ្យយផំ្លាស់ុបាូរិឬព្រះ�ឡូបស់ៅ�ជាទាំសុករិថ្ងៃនព្រះកឹ�យវនិយ័វញិសៅឡូើយ សៅ�ើប្ដានរិ �សៅដាះសៅយើង �ូសៅចំះចូរិឈរិឲ្យយរិងឹ��កុ�ឲ្យយផំ្លាស់ុបាូរិឬព្រះ�ឡូបស់ៅ�ជាទាំសុករិថ្ងៃនព្រះកឹ�យវនិយ័វញិសៅឡូើយ សៅ�ើ
ខែផ្ទុំកអំ��ីកុ�ព្រះ�ឡូបចូ់លសៅ�កំុងទាំសុករិថ្ងៃនព្រះកឹ�យវនិយ័�ននយ័�ូចសៅម្ពីាច? សៅ�ើ�កយថា ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានរិ �សៅដាះខែផ្ទុំកអំ��ីកុ�ព្រះ�ឡូបចូ់លសៅ�កំុងទាំសុករិថ្ងៃនព្រះកឹ�យវនិយ័�ននយ័�ូចសៅម្ពីាច? សៅ�ើ�កយថា ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្ដានរិ �សៅដាះ  
សៅយើង�ននយ័�ូចសៅម្ពីាចខែ�រិ? ព្រះ�ះសៅយសូូុវសុុ�ឲ្យយសៅយើងទ្ធទ្ធួលយកនឹម្ពីរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅហ៍ើយ�កវ់៉ា គម្ពីីរីិ�ា ថាយ សៅយើង�ននយ័�ូចសៅម្ពីាចខែ�រិ? ព្រះ�ះសៅយសូូុវសុុ�ឲ្យយសៅយើងទ្ធទ្ធួលយកនឹម្ពីរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅហ៍ើយ�កវ់៉ា គម្ពីីរីិ�ា ថាយ 
១១៖២៩ សៅ�ើនឹម្ពីសៅនះ�ុសុគំ្នា�ីនឹម្ពី ឬទាំសុករិថ្ងៃនព្រះកឹ�យវនិយ័ខែ�លសៅល្ងាកបាុលព្រះ��នសៅយើងយ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច?១១៖២៩ សៅ�ើនឹម្ពីសៅនះ�ុសុគំ្នា�ីនឹម្ពី ឬទាំសុករិថ្ងៃនព្រះកឹ�យវនិយ័ខែ�លសៅល្ងាកបាុលព្រះ��នសៅយើងយ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅយើងអាចព្រះប្ដាក�ថា អំាីខែ�លសៅល្ងាកបាុល�ននយ័សៅ�សៅ�លគ្នា��់នព្រះបសាសុនថ៍ា ទាំសុករិថ្ងៃន 

ព្រះកឹ�យវនិយ័សៅន្ទាះគ្នា�ម់្ពីនិខែម្ពីនក��ុងនិយ៉ាយអំ��ីការិសាា បប់ងាគ បរ់ិបស់ុសៅយើង�ល់ព្រះកឹ�យវនិយ័ ១០ ព្រះបការិសៅន្ទាះ 
សៅទ្ធ ព្រះប្ដាក�ជាម្ពីនិខែម្ពីនសៅទ្ធសៅយើងអាច�នការិសុព្រះ�ក�ិ�ព្រះប្ដាក� និង�នសៅសុរិភី្លា��នខែ�សៅ�សៅ�ល ខែ�
លសៅយើងសៅគ្នារិ�តាម្ពីចាបរ់ិបស់ុព្រះ�ះបាុសៅណាះ ះ ការិសាា បប់ងាគ បរ់ិបស់ុសៅយើងអាចសៅកើ�សៅឡូើងសៅ�ប្ដានសៅដាយសារិ 
ខែ�សៅសុចកាី ជី�សៅនឿរិបស់ុសៅយើងបាុសៅណាះ ះ។
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«បនុុក�ំុ �កព៏្រះសាលខែ�រិ»«បនុុក�ំុ �កព៏្រះសាលខែ�រិ»

 កំុងគម្ពីីរីិ�ា ថាយ ១១៖៣០ ព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅព្រះបើរិូបស័ុ�ុ «បនុុក�ំុ �កព៏្រះសាលខែ�រិ» ព្រះ�ះសៅយសូូុវចងឲ់្យយ 
សៅយើងសៅ�ើញថា ការិបសៅព្រះម្ពីើ�ល់ព្រះទ្ធង ់និងការិទ្ធទ្ធួលយកការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុព្រះទ្ធង ់គឺងាយព្រះសុួលសៅទ្ធ។ ការិទាំ�ង�ីរិ 
សៅនះងាយព្រះសុួល សៅបើសៅព្រះបៀបសៅធ្ងៀបសៅ�នឹងការិ សុសៅក្រ្តងាគ ះ�ំួនឯងសៅដាយអាកបបកិរិយិ៉ាលអរិបស់ុសៅយើង។
 សៅ�សៅ�ើម្ពីសុបី្ដាហ៍៍សៅនះសៅយើងប្ដានសៅព្រះបៀបសៅធ្ងៀបព្រះ�ះសៅយសូូុវជាម្ពីយួនឹងសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុ។ ចូលសៅយើង 
ព្រះ�ឡូបស់ៅ�ឯឧទាំហ៍រិណ៍៍រិបស់ុសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុវញិ។ សៅ�លសៅនះសៅយើងព្រះកសៅឡូកសៅម្ពីើលសៅ�គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ១៨៖១៣-
២២។ សៅល្ងាកសៅយព្រះ�ូប្ដានម្ពីកសៅលងជាម្ពីយួសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុ បនុ្ទាប�់ីសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំលចាំកសៅចញ�ីព្រះបសៅទ្ធសុ
សៅអំសីុុ�ុ និង�ំងសុមុ្ពីព្រះទ្ធព្រះកហ៍ម្ពី។ សៅ�ើសៅល្ងាកសៅយព្រះ�ូជីួយឲ្យយ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុទ្ធទ្ធួលបនុុកថ្ងៃនការិ�ឹកន្ទា��ធ៏្ងានស់ៅនះ
យ៉ាា ង�ូចសៅម្ពីាច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 គម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� ១៨៖១៣ ខែចងថា បណាា ជីនប្ដានចូលម្ពីកឯសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុសៅ�ញម្ពីយួថ្ងៃ�ា�ួកបណាា
ជីនប្ដានន្ទា�យកបញ្ញាា ម្ពីកឲ្យយសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុសៅដាះព្រះសាយ។ សៅល្ងាកសៅយព្រះ�ូសៅ�ើញថា ការិងារិ�ធ៏្ងានស់ៅនះម្ពីនិយូរិ 
សៅទ្ធនឹងសៅធ្ងាើឲ្យយសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុព្រះទ្ធុឌសៅព្រះទាំម្ពីជាម្ពីនិខ្លាំន សៅល្ងាកសៅយព្រះ�ូសុុ�ឲ្យយសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុម្ពីនុសុសខែ�ល
�នជី�ន្ទាញសៅធ្ងាើជាជី�នួយ។ ម្ពីនុសុសទាំ�ងសៅនះអាចសៅដាះព្រះសាយបញ្ញាា ងាយៗ សៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុសៅដាះព្រះសាយបញ្ញាា
ណាខែ�ល�ិប្ដាកៗ ម្ពីាូសៅសុសាា បត់ាម្ពីឪ�ុកសៅកមករិបស់ុគ្នា� ់ សៅយព្រះ�ូជីួយ�ល់ម្ពីាូសៅសុឲ្យយផំ្លាស់ុបាូរិសៅ�ើម្ពីបជីីួយសុសៅក្រ្តងាគ ះ 
ជីីវ�ិរិបស់ុគ្នា�។់ សៅយើងព្រះ�ូវខែ�សៅរិៀនសៅម្ពីសៅរិៀន�ូចគំ្នាខែ�លសៅល្ងាកម្ពីាូសៅសុប្ដានសៅរិៀន សៅយើងព្រះ�ូវខែ�សៅចះខែចករិ �ខែលក 
ការិងារិ និងបនុុកធ្ងានរ់ិបស់ុសៅយើងជាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសសៅផ្ទុសងៗ សៅន្ទាះសៅហ៍ើយជាម្ពីូលសៅហ៍�ុខែ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះប្ដាប ់
សៅយើងថា បនុុករិបស់ុព្រះទ្ធងព់្រះសាលសៅទ្ធ ព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះប្ដាបស់ៅយើងថា បនុុកព្រះទ្ធងម់្ពីនិធ្ងានស់ៅទ្ធ ព្រះ�ះអំងគចងស់ៅអាយសៅយើង 
ចងចាំ�ថា ព្រះ�ះអំងគជាអំំកខែ�លព្រះទាំ�ព្រះទ្ធបញ្ញាា រិបស់ុសៅយើង�ល៏អប�ផុ្ទុ� សៅល្ងាកបាុលជីួយសៅយើងឲ្យយសៅម្ពីើលសៅ�ើញសៅសុចកាី 
�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ�ូចគំ្នាសៅនះសៅ�កំុងគម្ពីីរីិកូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១២៖១២-២៦ សៅល្ងាកបាុលសុរិសៅសុរិអំ��ីរាងកាយរិបស់ុ 
ព្រះ�ះព្រះគិសុី រិូបស័ុ�ុសៅនះបងាា ញសៅយើងអំ��ីអំ�ានយ័ថ្ងៃនការិជីួយគំ្នាសៅ�វញិសៅ�ម្ពីកសៅ�ើម្ពីបពី្រះទ្ធព្រះទ្ធងប់ញ្ញាា  និងបនុុក 
ធ្ងានរ់ិបស់ុសៅយើង។ សៅ�ើម្ពីបពី្រះទ្ធព្រះទ្ធងន់ឹងទ្ធម្ពីានណ់ាម្ពីយួ សៅយើងព្រះ�ូវខែ��នសុុ�ភ្លា�លអ សៅយើងព្រះ�ូវខែ��នថ្ងៃ�សៅជីើង 
សាម  និងសាច�ុ់���ម្ពីនួសៅ�ើម្ពីបពី្រះទ្ធអំាីម្ពីយួ។
 សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិកាឡាទ្ធី ៦៖២ �សៅនះព្រះប្ដាបស់ៅយើងអំ��ីការិជីួយព្រះទ្ធព្រះទ្ធងប់ញ្ញាា  និងបនុុកធ្ងានឲ់្យយគំ្នា  សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិកាឡាទ្ធី ៦៖២ �សៅនះព្រះប្ដាបស់ៅយើងអំ��ីការិជីួយព្រះទ្ធព្រះទ្ធងប់ញ្ញាា  និងបនុុកធ្ងានឲ់្យយគំ្នា 
សៅ�វញិសៅ�ម្ពីក។ សៅ�ើការិសៅធ្ងាើការិងារិរិបស់ុសៅយើងបងាា ញ�ីអំ�ានយ័�ិ�ព្រះប្ដាក�ថ្ងៃនការិរិកោចាបរ់ិបស់ុព្រះ�ះយ៉ាា ង សៅ�វញិសៅ�ម្ពីក។ សៅ�ើការិសៅធ្ងាើការិងារិរិបស់ុសៅយើងបងាា ញ�ីអំ�ានយ័�ិ�ព្រះប្ដាក�ថ្ងៃនការិរិកោចាបរ់ិបស់ុព្រះ�ះយ៉ាា ង 
ណា?ណា?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  គម្ពីីរីិកាឡាទ្ធី ៦៖១ ជីួយសៅយើងឲ្យយយល់�ី�២ កានខ់ែ�ចាស់ុ កំុងគមី្ពីរីិកាឡាទ្ធី ៦៖១ សៅល្ងាកបាុល 
ព្រះប្ដាបស់ៅយើង�ីរិសៅបៀបជីួយ�ល់ព្រះគិសុីជីនខែ�ល�នប្ដាប សៅយើងព្រះ�ូវខែ�ជីួយព្រះទ្ធព្រះទ្ធងប់នុុកធ្ងាន ់និងបញ្ញាា រិបស់ុ 
�ួកសៅគ សៅ�លសៅន្ទាះសៅយើងនឹងជីួយឲ្យយប្ដាបជីនវលិព្រះ�ឡូបម់្ពីករិកព្រះ�ះវញិ។ �កយថា «បនុុក» ជាភ្លាសាព្រះកិក 
�ននយ័ថា ទ្ធម្ពីានធ់្ងានឬ់�ុ��ម សៅ�ើ�កយសៅនះបងាា ញសៅយើង�ីអំាី? �កយសៅនះបងាា ញសៅយើងថា សៅយើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នា 
ព្រះទ្ធបនុុក�ធ៏្ងាន ់សៅយើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នាព្រះ�ូវការិម្ពីនុសុសឲ្យយជីួយសៅយើងព្រះទ្ធបនុុកទាំ�ងសៅនះ �ូសៅចំះសៅយើងព្រះ�ូវខែ�ខែចករិ �ខែលក 
បនុុករិបស់ុសៅយើង ព្រះ�ះបងាគ បឲ់្យយសៅធ្ងាើការិសៅនះ បាុខែនីសៅយើងអាចសៅធ្ងាើការិងារិសៅនះប្ដាន�នខែ�សៅ�សៅ�លខែ�លសៅយើង 
�នចិ�ីសុុភ្លា�បាុសៅណាះ ះ បនុ្ទាបម់្ពីកសៅ�សៅ�លសៅយើងជីួយអំំក�ថ្ងៃទ្ធព្រះទ្ធព្រះទ្ធងប់នុុកធ្ងានរ់ិបស់ុ�ួកសៅគសៅយើងកាន់
ខែ��នសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់។
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ការិសិុកោបខែនាម្ពី៖ការិសិុកោបខែនាម្ពី៖  សៅ�ើអំំកនិយ៉ាយថាកិចាការិរិបស់ុអំំកធ្ងានធ់្ងារិណាស់ុឬ? សៅ�ើអំំក�អូញខែ�អរិថា ជីីវ�ិវ៉ា�ិប្ដាក
សៅហ៍ើយសៅ�រិសៅ�ញសៅដាយសៅ�លសៅវល្ងា�ិប្ដាកៗឬ? សៅ�ើអំំក�នអារិម្ពីមណ៍៍ថា ម្ពីនិ�នក�ំ�ងនឹងឈរិទ្ធបទ់្ធល់
នឹងអំ�សៅ�ើប្ដាបឬ? សៅ�ើអំំកគិ�ថា អំំកម្ពីនិអាចអំ�ធ់្ងម�ប់្ដានសៅទ្ធឬ? សៅ�ើអំំកនិយ៉ាយថា ជីីវ�ិព្រះគិសុុជីន�ិប្ដាកខំ្លាំ�ង 
ណាស់ុខែម្ពីនសៅទ្ធ? បនុ្ទាបម់្ពីកអំំក�ឹងចាស់ុថា អំំកម្ពីនិប្ដានបសៅព្រះម្ពីើព្រះ�ះសៅយសូូុវ ឬទ្ធទ្ធួលយកការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុ 
ព្រះទ្ធងស់ៅទ្ធ។ គឺអំំកក��ុងបសៅព្រះម្ពីើសាតា�ងវញិ។ �កព្រះសុង�់ីសៅសុៀវសៅ� ឆ្នាំយហាគ យ�ិន ទ្ធ��រ័ិ ២៦៧ រិបស់ុអំំកព្រះសីុ 
ខែអំលំីនជីីថ្ងៃវ ា�។៍
 សៅយើងម្ពីនិអាចសៅធ្ងាើអំាីសៅ�ើម្ពីបឲី្យយប្ដានគ្នាបព់្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ព្រះ�ះប្ដានសៅទ្ធ។ គឺម្ពីនិអាចសៅធ្ងាើអំាីប្ដានទាំល់ខែ� 
សៅសាះ។ សៅយើងម្ពីនិព្រះ�ូវទុ្ធកចិ�ីសៅលើ�ំួនឯងឬអាកបបកិរិយិ៉ាលអរិបស់ុ�ំួន សៅ�ើម្ពីបជីីួយសុសៅក្រ្តងាគ ះ�ំួនឯងសៅឡូើយ។ 
សៅយើងចងស់ៅធ្ងាើនូវអំាីខែ�ល�ុសុ។ សៅរិឿងសៅន្ទាះសៅកើ�សៅឡូើង�ីក�សៅណ៍ើ �ម្ពីក �ីសៅព្រះ�ះសៅយើងជាប្ដាបជីន។ �ូសៅចំះសៅយើង
ព្រះ�ូវខែ�ចូលម្ពីកឯព្រះ�ះសៅយសូូុវ។ សៅ�លសៅន្ទាះសៅយើងប្ដានសុព្រះ�កសៅ�កំុងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះនឹង 
ទ្ធទ្ធួលយកម្ពីនុសុសព្រះគបគំ់្នាខែ�លចូលម្ពីកឯព្រះទ្ធង ់ សៅហ៍ើយទុ្ធកចិ�ីសៅលើការិលអរិបស់ុព្រះ�ះអំងគសុសៅក្រ្តងាគ ះថ្ងៃនសៅយើង។ 
សៅ�លសៅន្ទាះសៅសុចកីីព្រះសុឡាញ់នឹងប�សៅ�ញចិ�ីរិបស់ុសៅយើង សៅយើងនឹងម្ពីនិ�នអារិម្ពីមណ៍៍រិ �សៅភ័ើបអាព្រះកកស់ៅទ្ធៀ�
សៅឡូើយ សៅ�សៅ�លព្រះ�ះទ្ធទ្ធួលយកសៅយើង។ បាុខែនីសៅយើងម្ពីនិ�នសៅសុចកីីសុុ�សានី និងទុ្ធកចិ�ី សៅ�លសៅន្ទាះបនុុក 
ធ្ងាន ់និងបញ្ញាា ខែ�លសៅយើង�នខែលង�នភ្លា�ធ្ងានធ់្ងារិឲ្យយសៅយើងព្រះទ្ធព្រះទ្ធងស់ៅទ្ធៀ�សៅហ៍ើយ។ ប្ដានជា�ូសៅចំាំះ�ីសៅព្រះ�ះ 
ការិបសៅព្រះម្ពីើរិបស់ុសៅយើងច�សៅ�ះព្រះ�ះសៅយសូូុវ ងាយព្រះសុួលសៅទ្ធ។ សៅ�សៅ�លសៅយើងបសៅព្រះម្ពីើព្រះ�ះសៅយសូូុវ ការិងារិរិបស់ុ 
សៅយើងនឹងសៅធ្ងាើឲ្យយសៅយើងរិកីរាយ។ ការិងារិខែ�លសៅយើងព្រះ�ូវខែ�លះបងស់ុព្រះ�បព់្រះ�ះនឹងសៅ�រិសៅ�ញសៅដាយកីីអំ�ណ៍រិ។ 
ផ្ទុំូវខែ�លសៅយើងប្ដានសៅ�ើរិ�ីម្ពីុនសៅម្ពីើលសៅ�ងងឹ� បាុខែនីឥឡូូវសៅនះព្រះ�ះសៅយសូូុវបញ្ញាា �ង�នំឺរិបស់ុព្រះទ្ធងច់��ីម្ពីុ�សៅយើង។ 
ផ្ទុំូវខែ�លធំាបខ់ែ� ងងឹ�ប្ដានព្រះ�ឡូបជ់ាភ័ំខឺែចងចាំ�ង។ សៅ�លសៅន្ទាះសៅយើងនឹងសៅ�ើរិកំុង�នំឺខែ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវផុ្លាល់ 
គងស់ៅ�កំុង�នំឺសៅន្ទាះឯង។ �កព្រះសុង�់ីសៅសុៀវសៅ�សៅសុចកីីជី�សៅនឿ និងការិងារិរិបស់ុអំំកព្រះសីុ ខែអំលំីនជីីថ្ងៃវ ា� ៍ទ្ធ��រ័ិ 
៣៨ និង៣៩។

សុ�ណួ៍រិ�ិភ្លាកោសុ�ណួ៍រិ�ិភ្លាកោ
១. សៅ�ើអំំកសៅ�ចាំ�សៅទ្ធ�ីសៅ�លសៅវល្ងាខែ�លអំំកសៅ�ើរិជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះសៅយសូូុវ សៅ�សៅ�លខែ�លអំំកថាា យជីីវ�ិរិបស់ុ១. សៅ�ើអំំកសៅ�ចាំ�សៅទ្ធ�ីសៅ�លសៅវល្ងាខែ�លអំំកសៅ�ើរិជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះសៅយសូូុវ សៅ�សៅ�លខែ�លអំំកថាា យជីីវ�ិរិបស់ុ
អំំកទាំ�ងព្រះសុុងសៅ�ព្រះទ្ធងស់ៅ�ទ្ធីចុងប�ផុ្ទុ�? សូុម្ពីខែចកចាំយបទ្ធ�ិសៅសាធ្ងនស៍ៅនះសៅ�កំុងថំាករ់ិបស់ុអំំក សូុម្ពីនិយ៉ាយ អំំកទាំ�ងព្រះសុុងសៅ�ព្រះទ្ធងស់ៅ�ទ្ធីចុងប�ផុ្ទុ�? សូុម្ពីខែចកចាំយបទ្ធ�ិសៅសាធ្ងនស៍ៅនះសៅ�កំុងថំាករ់ិបស់ុអំំក សូុម្ពីនិយ៉ាយ 
អំ��ីម្ពីូលសៅហ៍�ុខែ�លអំំកថាា យជីីវ�ិរិបស់ុអំំកទាំ�ងព្រះសុុងសៅ�ព្រះ�ះ។អំ��ីម្ពីូលសៅហ៍�ុខែ�លអំំកថាា យជីីវ�ិរិបស់ុអំំកទាំ�ងព្រះសុុងសៅ�ព្រះ�ះ។
២. ព្រះ�ះសៅយសូូុវអំធិ្ងដាា នសៅ�កំុងគម្ពីីរីិ �ា ថាយ ១១៖២៥-២៧។ សូុម្ពីសិុកោអំ��ីការិអំធិ្ងដាា នសៅនះ។ សៅ�កំុង២. ព្រះ�ះសៅយសូូុវអំធិ្ងដាា នសៅ�កំុងគម្ពីីរីិ �ា ថាយ ១១៖២៥-២៧។ សូុម្ពីសិុកោអំ��ីការិអំធិ្ងដាា នសៅនះ។ សៅ�កំុង  
ថំាកសូ់ុម្ពីនិយ៉ាយអំ��ីរិសៅបៀបខែ�លព្រះ�ះបសៅព្រះងៀន�ល់សៅយើងអំ��ីសៅសុចកីីសៅម្ពីតីាករិុណា និងការិអំ�ឱ់នសៅទាំសុ ថំាកសូ់ុម្ពីនិយ៉ាយអំ��ីរិសៅបៀបខែ�លព្រះ�ះបសៅព្រះងៀន�ល់សៅយើងអំ��ីសៅសុចកីីសៅម្ពីតីាករិុណា និងការិអំ�ឱ់នសៅទាំសុ 
ផ្ទុងខែ�រិ។ សៅហ៍�ុអំាីប្ដានជាព្រះ�ះល្ងាកប់្ដា�ងខែផ្ទុនការិថ្ងៃនការិសុសៅក្រ្តងាគ ះរិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសខែ�ល�ន ផ្ទុងខែ�រិ។ សៅហ៍�ុអំាីប្ដានជាព្រះ�ះល្ងាកប់្ដា�ងខែផ្ទុនការិថ្ងៃនការិសុសៅក្រ្តងាគ ះរិបស់ុព្រះទ្ធងជ់ាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសខែ�ល�ន 
ច�សៅណ៍ះ�ឹងខ្លាំងព្រះ�លឹងវញិ្ញាា ណ៍�ីស់ុ? សៅ�ើសៅហ៍�ុអំាីប្ដានជាព្រះ�ះបងាា ញខែផ្ទុនការិថ្ងៃនសៅសុចកីីសុសៅក្រ្តងាគ ះរិបស់ុព្រះទ្ធង់ច�សៅណ៍ះ�ឹងខ្លាំងព្រះ�លឹងវញិ្ញាា ណ៍�ីស់ុ? សៅ�ើសៅហ៍�ុអំាីប្ដានជាព្រះ�ះបងាា ញខែផ្ទុនការិថ្ងៃនសៅសុចកីីសុសៅក្រ្តងាគ ះរិបស់ុព្រះទ្ធង ់ 
ជាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសសៅ�ើរិខ្លាំងឯព្រះ�លឹងវញិ្ញាា ណ៍ ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ�ូចជាទាំរិក?ជាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសសៅ�ើរិខ្លាំងឯព្រះ�លឹងវញិ្ញាា ណ៍ ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ�ូចជាទាំរិក?
៣. សៅ�ើសៅយើងអាចជីួយ�ល់ម្ពីនុសុសខែ�លសៅ�ជុី�វញិសៅយើង ខែ�លក��ុង�ាយ៉ាម្ពីព្រះទាំ�ព្រះទ្ធនឹងបញ្ញាា និងបនុុកធ្ងាន់៣. សៅ�ើសៅយើងអាចជីួយ�ល់ម្ពីនុសុសខែ�លសៅ�ជុី�វញិសៅយើង ខែ�លក��ុង�ាយ៉ាម្ពីព្រះទាំ�ព្រះទ្ធនឹងបញ្ញាា និងបនុុកធ្ងាន់
រិបស់ុ�ួកសៅគយ៉ាា ងណា? សៅ�ើសៅយើងអាចជីួយ�ល់ម្ពីនុសុសទាំ�ងសៅនះឲ្យយចូលម្ពីកឯព្រះ�ះសៅយសូូុវ សៅហ៍ើយប្ដានសុព្រះ�ក រិបស់ុ�ួកសៅគយ៉ាា ងណា? សៅ�ើសៅយើងអាចជីួយ�ល់ម្ពីនុសុសទាំ�ងសៅនះឲ្យយចូលម្ពីកឯព្រះ�ះសៅយសូូុវ សៅហ៍ើយប្ដានសុព្រះ�ក 
សៅដាយរិសៅបៀបណា?សៅដាយរិសៅបៀបណា?
៤. សូុម្ពីគិ�បខែនាម្ពីអំ��ីព្រះ�ះបនុូលរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវខែ�លថា៖ «�ប�ិ �ំុ � សុំូ� សៅហ៍ើយ �ន ចិ�ី សុុភ្លា�» (�ា ថាយ ៤. សូុម្ពីគិ�បខែនាម្ពីអំ��ីព្រះ�ះបនុូលរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវខែ�លថា៖ «�ប�ិ �ំុ � សុំូ� សៅហ៍ើយ �ន ចិ�ី សុុភ្លា�» (�ា ថាយ 
១១៖២៩)។ សៅ�ើច�ណុ៍ចសៅនះ�ននយ័ថា សៅយើងម្ពីនិគួរិ�នសៅ�ទ្ធនភ្លា�ច�សៅ�ះ�ំួនឯងសៅទ្ធឬ? សៅ�ើសៅឈើឆ្នាំក ង១១៖២៩)។ សៅ�ើច�ណុ៍ចសៅនះ�ននយ័ថា សៅយើងម្ពីនិគួរិ�នសៅ�ទ្ធនភ្លា�ច�សៅ�ះ�ំួនឯងសៅទ្ធឬ? សៅ�ើសៅឈើឆ្នាំក ង
អាចជួីយសៅអាយសៅយើងយល់អំ��ីអំ�ានយ័��៏ិ�ព្រះប្ដាក�រិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅ�កុំង�សៅនះសៅដាយរិសៅបៀបណា? អាចជួីយសៅអាយសៅយើងយល់អំ��ីអំ�ានយ័��៏ិ�ព្រះប្ដាក�រិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅ�កុំង�សៅនះសៅដាយរិសៅបៀបណា? 
សៅ�ើសៅហ៍�ុអំាីប្ដានជាសៅយើងគួរិខែ�វញិ្ញាា ណ៍ថ្ងៃនភ្លា�សុំូ�បូ� និងចិ�ីសុុភ្លា�បាុសៅណាះ ះ �ណ៍ៈខែ�លសៅយើងក��ុងខែ�សៅ�ើសៅហ៍�ុអំាីប្ដានជាសៅយើងគួរិខែ�វញិ្ញាា ណ៍ថ្ងៃនភ្លា�សុំូ�បូ� និងចិ�ីសុុភ្លា�បាុសៅណាះ ះ �ណ៍ៈខែ�លសៅយើងក��ុងខែ�
ឈរិសៅ�ព្រះ�ងស់ៅជីើងថ្ងៃនសៅឈើឆ្នាំក ង?ឈរិសៅ�ព្រះ�ងស់ៅជីើងថ្ងៃនសៅឈើឆ្នាំក ង?
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ការិអំធិ្ងដាា នឥ�ឈបឈ់រិការិអំធិ្ងដាា នឥ�ឈបឈ់រិ

 កូនព្រះសីុ�ីរិន្ទាករ់ិបស់ុន្ទាងនីងសីុុងប្ដានចងស់ៅ�សៅរិៀនសៅ�សាល្ងាអា�ស់ៅវនទ្ធីសុុសៅ�សៅ�ល�ួកសៅគប្ដាន 
ម្ពីក�ល់សុហ៍រិ�ាជាជីនសៅភ័ៀសុ�ំួនម្ពីក�ីព្រះបសៅទ្ធសុម្ពីយី៉ាា ន�់ា  លនខ់ែ�ល�នអាយុ ៨ឆំ្នាំ� ប្ដានសៅធ្ងាើឲ្យយសៅរិឿងម្ពីយួ 
សៅកើ�សៅឡូើងសៅ�កំុងអំ�ឡុូងសៅ�លអំធិ្ងដាា ន សៅ�លព្រះ�ឹកនិងសៅ�លល្ងាា ចថ្ងៃនការិថាា យបងគ�ព្រះបចាំ�ព្រះគួសារិ។ «សូុម្ពីជីួយ 
�ល់សៅយើង�ំុ �ផ្ទុង» ន្ទាងប្ដានអំធិ្ងដាា ន។ «សៅយើង�ំុ �ចងស់ៅ�សៅរិៀនសៅ�សាល្ងាអា�ស់ៅវនទ្ធីសុុ។ ព្រះបសិុនសៅបើព្រះ�ះអំងគ 
ចង ់ព្រះ�ះអំងគអាចជីួយសៅយើង�ំុ �ប្ដាន» ណាម្ពីខែ�ល�នអាយុសៅទ្ធើបខែ� ៤ឆំ្នាំ� ម្ពីនិទាំនល់មម្ពីចូលសៅរិៀនសៅទ្ធ បាុខែនី
ការិសៅនះម្ពីនិប្ដានរារា�ង�ល់ន្ទាងសៅទ្ធ។ «ឱព្រះ�ះអំងគសៅអំើយសូុម្ពីជីួយ�ល់សៅយើង�ំុ �ផ្ទុង» ន្ទាងប្ដានអំធិ្ងដាា ន។
 នីងខែ�លជា�ា យសៅម្ពី�ា យរិបស់ុ�ួកសៅគព្រះប្ដាថំាថា ន្ទាងនឹងអាចសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុសាល្ងារិ�ា�ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀ� 
សៅ�កំុងទឹ្ធក�ី�មីសុព្រះ�ប�់ួកសៅគសៅ�ឯរិ�ាចជា។ បាុខែនីន្ទាងម្ពីនិ�នលុយសៅ�ើម្ពីបបី�ើូ នលនឲ់្យយសៅ�សៅរិៀនសៅ�សាល្ងា 
អា�ស់ៅវនទី្ធសុុសៅទ្ធ។ បាុខែនីន្ទាងក�៏នបញ្ញាា សៅផ្ទុសងៗសៅទ្ធៀ�ផ្ទុងខែ�រិ។ �ូចជាន្ទាងម្ពីនិអាចនិយ៉ាយភ្លាសាអំងស់ៅគំសុ។ 
ន្ទាងម្ពីនិអាចសៅបើកឡាន។ ន្ទាងគ្នាម នការិងារិសៅធ្ងាើ។ សៅ�លសៅន្ទាះជី�ងឺឈកឺាលកប៏្ដានចាំបស់ៅផ្ទុាើម្ពីការិ ឈចឺាំបប់្ដាន 
រិកីរាលដាលសៅ�ថ្ងៃ�សៅ�ាងរិបស់ុន្ទាង និងសៅលើ�ំួនព្រះប្ដាណ៍ខ្លាំងសៅ�ាងន្ទាងទាំ�ងម្ពីូល ខែភ័ំកខ្លាំងសៅ�ាងរិបស់ុន្ទាងសៅម្ពីើល 
ខែលងសៅ�ើញ។
 នីងប្ដានយ� សៅ�ើនីងអាចខែ�រិកោកូនព្រះសីុរិបស់ុន្ទាងសៅដាយម្ពីនិប្ដានប�ើូ ន�ួកសៅគចូលសៅរិៀនសាល្ងា 
អា�ស់ៅវនទី្ធសុុយ៉ាា ងណាសៅ�? សៅ�សៅ�លន្ទាងប្ដានយ� ន្ទាងប្ដានអានព្រះ�ះគម្ពីីរីិនិងប្ដានអំធិ្ងដាា ន។ «ឱព្រះ�ះអំងគ 
សៅអំើយសូុម្ពីសៅ�ំើយ�ប�ល់ការិអំធិ្ងដាា នរិបស់ុ�ំុ ��ា ស់ុផ្ទុង» ន្ទាងប្ដាននិយ៉ាយ។ «សូុម្ពីព្រះបទាំនការិអំសាា រិយម្ពីយួ 
�ល់�ំុ ��ា ស់ុ»។
 ការិឈចឺាំបប់្ដានប្ដា�ស់ៅ�យ៉ាា ងយឺ�ៗ ខែភ័ំករិបស់ុន្ទាងកប៏្ដានសៅម្ពីើលសៅ�ើញសៅឡូើងវញិ។ ឃំ្លា�ងម្ពីយួ 
ប្ដានផ្ទុាល់ការិងារិឲ្យយន្ទាង ព្រះគូគងាា លអា�ស់ៅវនទី្ធសុុ�ំកប់្ដានសៅបើកឡានជូីនន្ទាងសៅ�កានក់ខែនំងសុ�ា សុនចូ៍ល 
សៅធ្ងាើការិងារិ សៅ�លន្ទាងប្ដានសៅធ្ងាើការិជាម្ពីយួម្ពី�ិីរិមួ្ពីការិងារិរិបស់ុន្ទាងប្ដានយកន្ទាង�ីកខែនំងសៅធ្ងាើការិព្រះ�ឡូបម់្ពីកផ្ទុុះ។ 
សៅ�លសៅន្ទាះន្ទាងប្ដានសៅរិៀនសៅបើកបរិ។ សៅទាំះបីជាព្រះប្ដាកខ់ែ�ន្ទាង�ិចកស៏ៅដាយសៅ�លសាល្ងាវ៉ាា កងណាម្ពី�នអាយុ 
លមម្ពីចូលសៅរិៀនថំាកទ់្ធី១ សៅ�រិ�ូវសុំឹកសៅឈើព្រះជីុះ។ កូនព្រះសីុទាំ�ង�ីរិន្ទាកប់្ដានបនីអំធិ្ងដាា ន សៅ�សៅ�លឆំ្នាំ�សិុកោ
�មីប្ដានចាំបស់ៅផ្ទុាើម្ពី សៅកមងព្រះសីុទាំ�ង�ីរិន្ទាកប់្ដានចូលសៅរិៀនសៅ�សាល្ងារិ�ា �ួកសៅគទាំ�ង�ីរិន្ទាកស់ៅ�ខែ�បនីការិអំធិ្ងដាា ន។
 «ឱព្រះ�ះអំ�ា ស់ុសៅអំើយសូុម្ពីជីួយ�ំុ ��ា ស់ុផ្ទុង» លនប់្ដានអំធិ្ងដាា ន។ «សូុម្ពីចាំ�អ់ំំក�នខែ�ល�ន
ចិ�ីលអឲ្យយបងថ់្ងៃ�ំសាល្ងាឲ្យយសៅយើង�ំុ �។ សៅយើង�ំុ �ចងស់ៅរិៀនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�កំុងសាល្ងា។ សៅយើង�ំុ �ចងស់ាគ ល់ព្រះ�ះអំងគ»។ 
បីសុបី្ដាហ៍៍ម្ពីុនសាល្ងាចាំបស់ៅផ្ទុាើម្ពី ម្ពី�ិីអា�ស់ៅវនទី្ធសុុ�ំកប់្ដានទូ្ធរិស័ុ�ុម្ពីក។ �វកិាម្ពីក�ី�ងាា យសុបា�ហ៍៍សុគូល 
សុបី្ដាហ៍៍ទ្ធី១៣ នឹងជួីយបងថ់្ងៃ�ំសាល្ងាកូនព្រះសីុរិបស់ុអំំកសៅ�សាល្ងាអា�ស់ៅវនទី្ធសុុ។ «កូនព្រះសីុរិបស់ុអំំកអាច 
ចាំបស់ៅផ្ទុាើម្ពីសៅ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅព្រះកាយ» ម្ពី�ិីសៅន្ទាះប្ដាននិយ៉ាយ។
 លនប់្ដានអំខែណី៍�អំណ៍ាូ ង។ «សូុម្ពីអំរិគុណ៍ព្រះ�ះអំងគ!» ន្ទាងប្ដានឧទាំន។ «ព្រះ�ះអំងគអាចសៅធ្ងាើការិព្រះគប ់
យ៉ាា ង។ ព្រះ�ះអំងគប្ដានឮការិអំធិ្ងដាា នរិបស់ុសៅយើង�ំុ �។ សៅយើង�ំុ �ព្រះសុឡាញ់ព្រះ�ះអំងគ ឱព្រះ�ះអំងគសៅអំើយសៅយើង�ំុ �សូុម្ពី 
សុរិសៅសុើរិ�សៅម្ពីកើងព្រះទ្ធង»់។
 ណាម្ពីប្ដានចាំបស់ៅផ្ទុាើម្ពីយ�។ «អំូ! �ិ�ខែម្ពីនឬ?» ន្ទាងប្ដាននិយ៉ាយ។ «សៅ�ើព្រះ�ះ�ិ�ជាប្ដានសៅ�ំើយ�ប 
សៅដាយការិអំធ្ងិដាា នរិបស់ុ�ួកសៅយើងខែម្ពីនឬ?» បងបអូនព្រះសីុទាំ�ង�ីរិន្ទាកប់្ដានសៅព្រះកាកតា�ង�ីសៅ�ា ង ៥:៣០ សៅ�ើម្ពីប ី
ចូលសៅរិៀនថ្ងៃ�ាទី្ធម្ពីយួរិបស់ុ�ួកសៅគ។  �ួកសៅគប្ដានរិងច់ាំ�និងសុម្ពីំងឹសៅម្ពីើលយ៉ាា ងអំនុះសាសៅ���ប់ងអួចចាំ�ឡាន 
សាល្ងាម្ពីក�ល់។ «ព្រះ�ះធ្ង�អំសាា រិយសុព្រះ�បព់្រះគួសារិរិបស់ុ�ំុ �» នីងប្ដាននិយ៉ាយ។ «ព្រះ�ះអំងគខែ�រិកោសៅយើង  និង 
   ព្រះសុល្ងាញ់សៅយើងខំ្លាំ�ងណាស់ុ»។
  សូុម្ពីអំរិគុណ៍ច�សៅ�ះ �ងាា យសុបា�ហ៍៍សុគូលសុបី្ដាហ៍៍ទ្ធី១៣ ឆំ្នាំ� ២០១១ 
  ខែ�លជីួយ�ល់កូនព្រះសីុរិបស់ុនីងឲ្យយសិុកោសៅ�សាល្ងាអា�ស់ៅវនទី្ធសុុ �ងាា យ 
  សុបា�ហ៍៍សុគូលសៅ�ព្រះ�ី�សុសៅនះនឹងជីួយ�ល់កុ�រិជីនសៅភ័ៀសុ�ំួនឲ្យយទ្ធទ្ធួល  
   ប្ដានការិអំបរ់ិ ��ីសាល្ងាអា�ស់ៅវនទី្ធសុុ សៅ�ភ័ូម្ពីភិ្លាគអាសៅម្ពីរិកិខ្លាំងសៅជីើងម្ពីាង 
  សៅទ្ធៀ�។ សូុម្ពីអំរិគុណ៍�ល់សៅល្ងាកអំំកច�សៅ�ះការិសៅរិៀបច��ងាា យ�ស៏ុបបុរិសុ 
   សៅនះ។

  សៅរិឿង�ំី  សៅរិឿង�ំី



41 

ការសម្រា�ក និិងម្រា�ួសារ

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៣១ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៣១ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុបបតិិ្តិជំ��ូក ៣៤, សៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖២៩, អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្ដាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុបបតិិ្តិជំ��ូក ៣៤, សៅចាំទ្ធិយកថា ៤៖២៩, 
សៅអំសាយ ៤៣៖១, សៅល្ងាកុបបតិិ្តិ ៣៩៖១-៦, សៅល្ងាកុបបតិិ្តិ ៣៩៖២១; ៤០៖២២ ។សៅអំសាយ ៤៣៖១, សៅល្ងាកុបបតិិ្តិ ៣៩៖១-៦, សៅល្ងាកុបបតិិ្តិ ៣៩៖២១; ៤០៖២២ ។

�ចងចាំ�៖ «ដូូសៅចំះ �ួកសុាួនភ្ងាា សៅអំើយ ចូរិព្រះបយតំ័្តិ សៅដាយសៅព្រះ�ះអំំករាល់់គំ្នាដឹូងសៅសុចកីិសៅ�ះជាម្ពីុនសៅហ៍ើយ �ចងចាំ�៖ «ដូូសៅចំះ �ួកសុាួនភ្ងាា សៅអំើយ ចូរិព្រះបយតំ័្តិ សៅដាយសៅព្រះ�ះអំំករាល់់គំ្នាដឹូងសៅសុចកីិសៅ�ះជាម្ពីុនសៅហ៍ើយ 
ខែព្រះកងសៅល្ងាធ្លាា ក�់ីសៅសុចកិីខ្ជាា ប�់ាួនរិបស់ុអំំករាល់់គំ្នាសៅចញ សៅដាយបសៅណិាយតាម្ពីសៅសុចកិីវសៅងេងរិបស់ុ�ួកទ្ធទឹ្ធងខែព្រះកងសៅល្ងាធ្លាា ក�់ីសៅសុចកិីខ្ជាា ប�់ាួនរិបស់ុអំំករាល់់គំ្នាសៅចញ សៅដាយបសៅណិាយតាម្ពីសៅសុចកិីវសៅងេងរិបស់ុ�ួកទ្ធទឹ្ធង  
ចាបស់ៅ�ះ។ ចូរិឲ្យយអំំករាល់់គំ្នាចសៅព្រះម្ពីើនសៅ�ើងកុំងព្រះ�ះគុណ សៅហ៍ើយកុំងការិសាា ល់់ដូល់់ព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះគីសុទជាចាបស់ៅ�ះ។ ចូរិឲ្យយអំំករាល់់គំ្នាចសៅព្រះម្ពីើនសៅ�ើងកុំងព្រះ�ះគុណ សៅហ៍ើយកុំងការិសាា ល់់ដូល់់ព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះគីសុទជា  
ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ ជាព្រះ�ះអំងាសុសៅ��ា ះថ្ងៃនសៅយើងរាល់់គំ្នា សូុម្ពីឲ្យយព្រះទ្ធងប់្ដានសិុរិលី់អសៅ�ជានឥ់�ូវសៅនះ ដូរាបដូល់់ ព្រះ�ះអំ�ា ស់ុ ជាព្រះ�ះអំងាសុសៅ��ា ះថ្ងៃនសៅយើងរាល់់គំ្នា សូុម្ពីឲ្យយព្រះទ្ធងប់្ដានសិុរិលី់អសៅ�ជានឥ់�ូវសៅនះ ដូរាបដូល់់ 
អំស់ុកល់បជានិចា» (សៅ�ព្រះតុ្តិសុទ្ធី២ ៣៖១៧-១៨)។អំស់ុកល់បជានិចា» (សៅ�ព្រះតុ្តិសុទ្ធី២ ៣៖១៧-១៨)។ 

 យុវជំន�ំកស់ុម្ពីាងឹសៅម្ពីើល់កាត្តិទ់្ធីជំនបទ្ធយ៉ាា ងព្រះបុងព្រះបយតំ័្តិប�ផុុត្តិគ្នាត្តិស់ៅ�ើញបងព្រះបុសុៗរិបស់ុ
គ្នាត្តិ។់ យុវជំនសៅ�ះប្ដានខែសុេងរិក�ួកសៅគជាសៅព្រះចើនថ្ងៃ�ាម្ពីកសៅហ៍ើយ។ គ្នាត្តិស់ុបាយចិតិ្តិណាស់ុសៅដាយរិកសៅ�ើញ 
�ួកបងៗសៅ�ទ្ធីចុងផុុត្តិ។ យុវជំនសៅ�ះរិត្តិស់ៅ�រិក�ួកសៅគ។ គ្នាត្តិព់្រះគវថី្ងៃដូសៅហ៍ើយខែព្រះសុកសៅ�សៅ�ះ ះ�ួកសៅគ។ �ួក 
បងៗសុម្ពីាងឹសៅម្ពីើល់សៅ�យុវជំនសៅ�ះ ខែ�ំករិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�ញសៅដាយកីិសុម្ពីអប។់ សៅហ៍តុ្តិផុល់ខែត្តិម្ពីយួគត្តិខ់ែដូល់សៅយើង 
អាចដូឹងអំេីៗអំ��ីសៅរិឿងសៅនះគឺ�ីសៅព្រះ�ះរិូសៅបន។ រិូសៅបនព្រះប្ដាបប់ងបអូនរិបស់ុគ្នាត្តិកុ់�ឲ្យយសុ�ា បយ់ាូខែសុប។ �ួកបងៗ 
គួរិខែត្តិវាយយាូខែសុបបនិិចបនួិចបាុសៅណាះ ះ។ ប�ទ បម់្ពីក�ួកសៅគគួរិខែត្តិទ្ធ�ា កយ់ាូខែសុបចូល់កុំងអំណាូ ងម្ពីយួ។ 
ប�ទ បម់្ពីកយូដា�នខែផុនការិម្ពីយួសុព្រះ�ប�់ួកបងបអូនទាំ�ងអំស់ុគំ្នា សៅដូើម្ពីបកី�ចាំត្តិប់អូនសៅ�រិបស់ុ�ួកសៅគ សុព្រះ�ប ់
ការិល់អសៅព្រះ�ះសៅគអាចប្ដានលុ់យ�ាះសៅ�សៅ�ល់ខែដូល់�ួកសៅគក�ា ត្តិប់អូនសៅ�ះផុងខែដូរិ! ដូូសៅចំះ�ួកបងៗកល៏់ក់
យូាខែសុបឲ្យយ�ួកអំំកជំ�នួញទាំសុករិខែដូល់សៅ�េើដូ�សៅណើ រិកាត្តិទ់្ធីសៅ�ះ។
 ព្រះគួសារិសៅនះកប៏្ដានព្រះចបូកព្រះចបល់់ ព្រះប្ដាកដូណាស់ុសៅយើងសៅព្រះជំើសុសៅរិ ើសុសៅរិឿងរាា វជាសៅព្រះចើនសៅ�កុំងជំីវតិ្តិ។ 
បាុខែនិ ម្ពីនិខែម្ពីនព្រះគួសារិរិបស់ុសៅយើងសៅទ្ធ ទ្ធ��កទ់្ធ�នងថ្ងៃនព្រះគួសារិរិបស់ុសៅយើងខែត្តិងខែត្តិឈឺចឺាំប។់ ទ្ធ��កទ់្ធ�នង
អាព្រះកកស់ៅនះអាចសៅ�េើឲ្យយសៅយើងឈឺចឺាំបហ់៍ត្តិស់ៅហ៍វសៅហ៍ើយព្រះត្តិូវការិការិសុព្រះ�ក។ សៅត្តិើសៅយើងអាចរិកសៅ�ើញការិ 
សុព្រះ�ក និងសៅសុចកិីសុុ�សានិសៅ�កុំងព្រះគួសារិរិបស់ុសៅយើងយ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច? សុបិ្ដាហ៍៍សៅនះសៅយើងព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើល់ 
សៅ�ឯសៅរិឿងរិបស់ុយាូខែសុប និងព្រះគួសារិរិបស់ុគ្នាត្តិ។់ សៅយើងនឹងសៅ�ើញរិសៅបៀបខែដូល់ព្រះ�ះ�ាប្ដាល់ព្រះគួសារិសៅនះ 
សៅហ៍ើយ��ម្ពីកនូវការិសុព្រះ�ក និងសៅសុចកិីសុុ�សានិម្ពីកឲ្យយ�ួកសៅគ។

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៦    ៣១ កកកដា - ៦ សីុហា



42ថ្ងៃ�ាអាទិ្ធត្តិយ   ១ សីុហា

បញ្ហាា សៅ�តាម្ពីផុទះ  បញ្ហាា សៅ�តាម្ពីផុទះ  

 សូុម្ពីអានសៅរិឿងអំ��ីឌីីណាសៅ�កំុងគម្ពីីរីិសៅល្ងាកុបបត្តិិិជំ��ូក ៣៤។ យាូខែសុបសៅ�ជាយុវជំនវយ័សៅកះងសៅ�សូុម្ពីអានសៅរិឿងអំ��ីឌីីណាសៅ�កំុងគម្ពីីរីិសៅល្ងាកុបបត្តិិិជំ��ូក ៣៤។ យាូខែសុបសៅ�ជាយុវជំនវយ័សៅកះងសៅ�  
សៅ�ើយសៅ�សៅ�ល់សៅរិឿងសៅនះសៅកើត្តិសៅ�ើង។ សៅត្តិើអំំកគិត្តិថាសៅរិឿងសៅនះសៅ�េើឲ្យយព្រះគួសារិរិបស់ុយាូខែសុប�នអារិម្ពីះណ៍យ៉ាា ងសៅ�ើយសៅ�សៅ�ល់សៅរិឿងសៅនះសៅកើត្តិសៅ�ើង។ សៅត្តិើអំំកគិត្តិថាសៅរិឿងសៅនះសៅ�េើឲ្យយព្រះគួសារិរិបស់ុយាូខែសុប�នអារិម្ពីះណ៍យ៉ាា ង  
ណា? សៅត្តិើអំំកគិត្តិថាសៅរិឿងសៅនះសៅ�េើឲ្យយយុវជំនយាូខែសុបសៅ�ះ�នអារិម្ពីះណ៍យ៉ាា ងណា?ណា? សៅត្តិើអំំកគិត្តិថាសៅរិឿងសៅនះសៅ�េើឲ្យយយុវជំនយាូខែសុបសៅ�ះ�នអារិម្ពីះណ៍យ៉ាា ងណា?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅល់អានិងរាា ខែជំល់គឺជាបងបអូនបសៅងកើត្តិ។ �ួក�ងប្ដានសៅរិៀបការិជាម្ពីយួនឹងបុរិសុខែត្តិ�ំកគ់ឺយ៉ាា កុប។ 

�ួក�ងប្ដានសៅ�ា ះគំ្នាសៅដាយសារិ យ៉ាា កុប។ សៅព្រះកាយម្ពីកសៅយើងអាចសៅ�ើញវញិ្ហាា ណថ្ងៃនការិសៅ�ា ះគំ្នាសៅនះ កំុង 
ច�សៅណាម្ពីកូនបងទាំ�ង១០រិបស់ុយ៉ាា កុប។ សៅ�សៅ�ល់�ួកសៅគសៅ�សៅកះងៗ�ួកបងបអូនទាំ�ងអំស់ុប្ដានសុ�ា បម់្ពីនុសុស 
ព្រះបុសុទាំ�ងអំស់ុសៅ�ទ្ធីព្រះកុងសីុុសៅហ៍ាម្ពី។ ប�ទ បម់្ពីករិូសៅបនខែដូល់ជាកូនចបងប្ដានរិមួ្ពីដូ�សៅណកជាម្ពីយួនឹងបូលី់ហា
ជាអំំកបសៅព្រះម្ពីើរិបស់ុ�ងរាា ខែជំល់ព្រះប�នធយ៉ាា កុប។ បូលី់ហាគឺជា�ា យថ្ងៃនកូនរិបស់ុយ៉ាា កុប�ាះ សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៣៥៖ 
២២។ ប�ទ បម់្ពីក យូដាខែដូល់ជាកូនព្រះបុសុ�ំកស់ៅទ្ធៀត្តិរិបស់ុយ៉ាា កុបប្ដានរិមួ្ពីដូ�សៅណកជាម្ពីយួនឹងកូនព្រះបសា 
រិបស់ុ�ាួនឯងគឺ�ងថា�ា ។ ថា�ា បសៅញ្ហាោ ត្តិយូដាថា �ងជាព្រះសីុរិកសីុុល់ក�់ាួន។ �ួកសៅគប្ដានបសៅងកើត្តិប្ដានកូន 
ព្រះបុសុសៅភ្ងាា ះ សៅល្ងាកុបបត្តិិិជំ��ូក៣៨។ យ៉ាា កុបសៅ�េើឲ្យយបញ្ហាា សៅ�កំុងព្រះគួសារិអាព្រះកកប់�ផុុត្តិ។ គ្នាត្តិប់្ដានប�ា ញការិ 
ព្រះសុឡាញ់ល់�សៅអំៀងសៅ�សៅល់ើយាូខែសុប សៅដាយឲ្យយអាវខែវងខែដូល់�នត្តិថ្ងៃម្ពីាម្ពីយួដូល់់យាូខែសុប សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៣៧៖
៣។ អំ�សៅណាយសៅនះសៅ�េើឲ្យយ�ួកបងៗព្រះចខែណន។ ប�ទ បម់្ពីក�ួកសៅគកស៏ុអបយ់ាូខែសុប។ ព្រះប្ដាកដូណាស់ុព្រះគួសារិ
សៅនះ�នបញ្ហាា ជាសៅព្រះចើន។

  សូុម្ពីអានខែផុំកថ្ងៃនបញ្ជីា ីបុ�េបុរិសុថ្ងៃនសៅសុចកិីជំ�សៅនឿកំុងគម្ពីីរីិ សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ១១៖១៧-២២។ សៅត្តិើអំំកសៅ�ើញសូុម្ពីអានខែផុំកថ្ងៃនបញ្ជីា ីបុ�េបុរិសុថ្ងៃនសៅសុចកិីជំ�សៅនឿកំុងគម្ពីីរីិ សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ ១១៖១៧-២២។ សៅត្តិើអំំកសៅ�ើញ  
សៅទ្ធថា សៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា� អំុីសាក និងយ៉ាា កុប សៅ�កំុងបញ្ជីា ី បុ�េបុរិសុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះឬសៅទ្ធ? សូុម្ពីគិត្តិអំ��ីបញ្ហាាសៅទ្ធថា សៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា� អំុីសាក និងយ៉ាា កុប សៅ�កំុងបញ្ជីា ី បុ�េបុរិសុថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះឬសៅទ្ធ? សូុម្ពីគិត្តិអំ��ីបញ្ហាា   
ទាំ�ងអំស់ុសៅ�កំុងព្រះគួសារិរិបស់ុ�ួកគ្នាត្តិ។់ �ួកបុរិសុទាំ�ងសៅនះព្រះបព្រះ�ឹត្តិា�ុសុសៅព្រះចើនណាស់ុខែម្ពីនសៅទ្ធ? ដូូសៅចំះសៅត្តិើទាំ�ងអំស់ុសៅ�កំុងព្រះគួសារិរិបស់ុ�ួកគ្នាត្តិ។់ �ួកបុរិសុទាំ�ងសៅនះព្រះបព្រះ�ឹត្តិា�ុសុសៅព្រះចើនណាស់ុខែម្ពីនសៅទ្ធ? ដូូសៅចំះសៅត្តិើ
សៅហ៍តុ្តិអំេីប្ដានជាសៅល្ងាកបាុល់បញ្ជីាូ ល់បុរិសុទាំ�ងសៅនះសៅ�កំុងបញ្ជីា ីបុ�េបុរិសុថ្ងៃនជំ�សៅនឿរិបស់ុគ្នាត្តិក់ំុងគម្ពីីរីិ សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ សៅហ៍តុ្តិអំេីប្ដានជាសៅល្ងាកបាុល់បញ្ជីាូ ល់បុរិសុទាំ�ងសៅនះសៅ�កំុងបញ្ជីា ីបុ�េបុរិសុថ្ងៃនជំ�សៅនឿរិបស់ុគ្នាត្តិក់ំុងគម្ពីីរីិ សៅហ៍សៅព្រះ�ើរិ 
១១?១១?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ម្ពីនុសុសខែដូល់ព្រះ�ះប្ដានសៅព្រះជំើសុសៅរិ ើសុឲ្យយបសៅព្រះម្ពីើព្រះទ្ធងខ់ែត្តិងខែត្តិសៅ�េើក�ហុ៍សុយ៉ាា ង�ាន�់ារិកំុងជីំវតិ្តិ។ សៅល្ងាកបាុល់ 

ម្ពីនិប្ដានបញ្ជីាូ ល់សៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា� អំុីសាក និងយ៉ាា កុប កំុងគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិជំ��ួក១១សៅទ្ធ �ីសៅព្រះ�ះ�ួកសៅល្ងាកល់អ 
ព្រះគបល់់កខណ៍។ សៅល្ងាកអំព័្រះប្ដាហា� អំុីសាក និងយ៉ាា កុប ខែត្តិងខែត្តិប្ដានសៅរិៀនអំ��ីផុាូវយ៉ាា ង�ិប្ដាកអំ��ីសៅសុចកាីជំ�សៅនឿ 
គឺសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ និងការិទុ្ធកចិត្តិិដូល់់ព្រះ�ះ។ �ួកសៅល្ងាកប្ដានសៅ�េើក�ហុ៍សុជាសៅព្រះចើនសៅ�តាម្ពីផុាូវ។ ដូូសៅចំះបញ្ជីា ី 
កំុងគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ�ើរិជំ��ូក១១ គួរិខែត្តិផុាល់់ឲ្យយសៅយើងនូវកិីសុងឹមឹ្ពី។ បញ្ជីា ីសៅនះប�ា ញថា ព្រះ�ះម្ពីនិខែដូល់សៅប្ដាះបងកូ់ន 
រិបស់ុព្រះទ្ធងណ់ាម្ពីយួសៅចាំល់សៅ�ើយ។ ព្រះ�ះអំងាម្ពីនិខែដូល់ឈឺប�់ាយ៉ាម្ពីជំួយសុសៅ��ា ះ�ួកសៅគសៅទ្ធ។

  សៅត្តិើអំំក�នបញ្ហាា អំេី�ាះសៅ�កំុងព្រះគួសារិរិបស់ុអំំក? ព្រះប្ដាកដូណាស់ុសៅយើងម្ពីនិអាចផ្លាា ស់ុបាូរិអំតី្តិត្តិកាល់សៅត្តិើអំំក�នបញ្ហាា អំេី�ាះសៅ�កំុងព្រះគួសារិរិបស់ុអំំក? ព្រះប្ដាកដូណាស់ុសៅយើងម្ពីនិអាចផ្លាា ស់ុបាូរិអំតី្តិត្តិកាល់  
ប្ដានសៅទ្ធ។ សៅត្តិើការិថាេ យ�ាួនរិបស់ុអំំកទាំ�ងព្រះសុុងសៅ�ព្រះ�ះជា�ា ស់ុ និងផុាូវរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅ�ល់ឥ�ូវសៅនះជំួយសៅ�េើប្ដានសៅទ្ធ។ សៅត្តិើការិថាេ យ�ាួនរិបស់ុអំំកទាំ�ងព្រះសុុងសៅ�ព្រះ�ះជា�ា ស់ុ និងផុាូវរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅ�ល់ឥ�ូវសៅនះជំួយសៅ�េើ  
ឲ្យយសៅរិឿងរាា វកំុងព្រះគួសារិរិបស់ុអំំកកានខ់ែត្តិល់អព្រះបសៅសុើរិសៅ�ើងសៅ�សៅ�ល់អំ�គត្តិយ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច?ឲ្យយសៅរិឿងរាា វកំុងព្រះគួសារិរិបស់ុអំំកកានខ់ែត្តិល់អព្រះបសៅសុើរិសៅ�ើងសៅ�សៅ�ល់អំ�គត្តិយ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច?
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ការិសៅព្រះជំើសុសៅរិ ើសុទិ្ធសុសៅ��ះីម្ពីយួការិសៅព្រះជំើសុសៅរិ ើសុទិ្ធសុសៅ��ះីម្ពីយួ

 បងៗប្ដានល់កយ់ាូខែសុបសៅ�ជាទាំសុករិ។ ឥ�ូវសៅនះយាូខែសុបក��ុងសៅ�តាម្ពីផុាូវសៅ�កានព់្រះបសៅទ្ធសុ
សៅអំសីុុ�ទ។ �ួកម្ពីនុសុសខែដូល់ទិ្ធញយាូខែសុបសៅ�េើដូ�សៅណើ រិសៅ�ទ្ធិសុខ្ជាងត្តិបូង។ �ួកសៅគសៅដូើរិកាត្តិជ់ំិត្តិទឹ្ធកដីូកាណាន។ 
យាូខែសុបអាចសៅ�ើញទ្ធួល់ខែដូល់ឪ�ុករិបស់ុ�ាួនដូ�សៅ�ើងព្រះត្តិសាល់។ យ៉ាា កុបនឹងសៅ�ឯសៅកាសៅដាយគ្នាះ នយាូខែសុប 
សៅហ៍ើយនឹងទ្ធទ្ធួល់រិងការិឈឺចឺាំបជ់ាខ្ជាា �ង។ យាូខែសុបយ�សៅ�សៅ�ល់ខែដូល់គ្នាត្តិគ់ិត្តិអំ��ីឪ�ុកជាទី្ធព្រះសុឡាញ់រិបស់ុ 
គ្នាត្តិ។់ យាូខែសុបគិត្តិអំ��ីអំេីខែដូល់�ួកបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិប់្ដានសៅ�េើសៅ�សៅល់ើគ្នាត្តិស់ៅ�ឯដូូរិថាន។់ យាូខែសុបសៅម្ពីើល់សៅ�ើញ 
បងៗរិបស់ុគ្នាត្តិខ់ែដូល់�នក�ហឹ៍ង។ គ្នាត្តិន់ឹកសៅ�ើញល់កខណៈអំសុបបុរិសុ ខែដូល់�ួកបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិប់្ដានផុាល់់ 
ឲ្យយគ្នាត្តិ។់ យាូខែសុបប្ដានសុុ�កុ�ឲ្យយ�ួកសៅគល់កគ់្នាត្តិជ់ាទាំសុករិ។ បាុខែនិ�ួកបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិស់ៅ�ាើយម្ពីកគ្នាត្តិស់ៅដាយ 
ការិព្រះប��។ �ណៈខែដូល់គ្នាត្តិគ់ិត្តិអំ��ីអំ�គត្តិ ចិត្តិិរិបស់ុយាូខែសុបសៅ�រិសៅ�ញសៅដាយការិ�យ័ខ្ជាា ច។ ជីំវតិ្តិ 
រិបស់ុគ្នាត្តិប់្ដានផ្លាា ស់ុបាូរិសៅព្រះចើនណាស់ុ។ �ីម្ពីុនគ្នាត្តិធ់្លាា បជ់ាកូនព្រះបុសុសុ�ណ�េចិត្តិិ។ ឥ�ូវសៅនះគ្នាត្តិគ់ឺជាទាំសុករិ 
ដូទ៏្ធនទ់ាំប ខែដូល់គ្នាះ នអំំកណាយកចិត្តិិទុ្ធកដាកស់ៅសាះ។ យាូខែសុបសៅ�ខែត្តិ�ំកឯ់ង។ គ្នាត្តិគ់្នាះ នម្ពីតិ្តិិ�កកិ។ សៅត្តិើ
�នអំេីសៅកើត្តិសៅ�ើងដូល់់គ្នាត្តិស់ៅ�កំុងទឹ្ធកដីូបរិសៅទ្ធសុខែដូល់គ្នាត្តិស់ៅ�សៅ�ះ? យាូខែសុបប្ដានបសៅណាា យឲ្យយការិ�យ័ 
ខ្ជាា ច និងអារិម្ពីះណ៍សៅព្រះកៀម្ពីព្រះក�ព្រះគបព់្រះគងគ្នាត្តិម់្ពីយួរិយៈ។
 សៅ�ល់សៅ�ះយាូខែសុបគិត្តិអំ��ីព្រះ�ះថ្ងៃនឪ�ុករិបស់ុគ្នាត្តិ។់ កាល់យាូខែសុបសៅ��ីសៅកះង សៅល្ងាកយ៉ាា កុបប្ដាន 
បសៅព្រះងៀនយាូខែសុបឲ្យយព្រះសុឡាញ់ និងសិាបប់�ា បព់្រះ�ះ។ យាូខែសុបខែត្តិងខែត្តិអំងាុយសៅ�កំុងព្រះត្តិសាល់ឪ�ុករិបស់ុគ្នាត្តិ។់ 
គ្នាត្តិ់ប្ដានឮឪ�ុករិបស់ុគ្នាត្តិ់និទាំនសៅរិឿងអំ��ីយល់់សុបិិខែដូល់យ៉ាា កុបប្ដានសៅ�ើញសៅ�សៅ�ល់ខែដូល់គ្នាត្តិ់ប្ដាន 
រិត្តិស់ៅចញ�ីផុទះ។ ឥ�ូវសៅនះយាូខែសុបនឹកសៅ�ើញសៅម្ពីសៅរិៀនដូ�៏នត្តិថ្ងៃម្ពីាទាំ�ងអំស់ុ។ យាូខែសុបសៅជំឿថាព្រះ�ះថ្ងៃនឪ�ុក 
រិបស់ុគ្នាត្តិន់ឹងប្ដានជាព្រះ�ះរិបស់ុគ្នាត្តិ។់ យាូខែសុបថាេ យ�ាួនទាំ�ងព្រះសុុងសៅ�ព្រះ�ះជា�ា ស់ុ។ គ្នាត្តិអ់ំ�ិដាា នសុុ�ឲ្យយ 
ព្រះ�ះថ្ងៃនសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់នឹងគងស់ៅ�ជាម្ពីយួគ្នាត្តិក់ំុងព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ទ។ ដូកព្រះសុង�់ីសៅសុៀវសៅ��ួកអំយយសៅកា 
និងសៅហារារិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំលី់ន ជីំថ្ងៃវ ាត្តិ ៍ទ្ធ��រ័ិ ២១៣ និង២១៤។
 ដូូចសៅយើងប្ដានសៅ�ើញ�ីការិដូកព្រះសុងស់ៅនះ យាូខែសុបចាំបស់ៅផុាើម្ពីរិកសៅ�ើញការិសុព្រះ�កកំុងអំ��ុងសៅ�ល់ 
សៅ�េើដូ�សៅណើ រិសៅ�កានព់្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ទជាទាំសុករិរិបស់ុគ្នាត្តិ។់ យាូខែសុបចាំបស់ៅផុាើម្ពីបសៅងកើត្តិសៅសុចកាីសុុ�សានិជា
ម្ពីយួអំតី្តិត្តិកាល់។ គ្នាត្តិអ់ាចសៅ�េើដូូសៅចំះ�ីសៅព្រះ�ះគ្នាត្តិស់ុសៅព្រះម្ពីចចិត្តិិសៅដូើរិតាម្ពីព្រះ�ះ។ ការិសុសៅព្រះម្ពីចចិត្តិិសៅនះផុាល់់ក�ា �ង 
ដូល់់យាូខែសុប។ ដូូសៅចំះសៅ�ះសៅហ៍ើយគឺជាម្ពីូល់សៅហ៍តុ្តិខែដូល់គ្នាត្តិអ់ាចរិកសៅ�ើញការិសុព្រះ�ក។
 សូុម្ពីអានសៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖២៩, យាូសៅសុេ ២៤៖១៥, រិប្ដាកសព្រះត្តិទី្ធ១ ១៦៖១១, ទ្ធ�នុកត្តិសៅម្ពីកើង ១៤៖ សូុម្ពីអានសៅចាំទិ្ធយកថា ៤៖២៩, យាូសៅសុេ ២៤៖១៥, រិប្ដាកសព្រះត្តិទី្ធ១ ១៦៖១១, ទ្ធ�នុកត្តិសៅម្ពីកើង ១៤៖ 
២, សុុភ្ងាសិុត្តិ ៨៖១០ និងសៅអំសាយ ៥៥៖៦។ សៅត្តិើ�ទាំ�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនអំេីដូល់់សៅយើងអំ��ីការិថាេ យ�ាួនសៅយើង២, សុុភ្ងាសិុត្តិ ៨៖១០ និងសៅអំសាយ ៥៥៖៦។ សៅត្តិើ�ទាំ�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនអំេីដូល់់សៅយើងអំ��ីការិថាេ យ�ាួនសៅយើង
សៅ�ព្រះ�ះ? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំេីប្ដានជាសៅយើង�ំក់ៗ ព្រះត្តិូវការិសុសៅព្រះម្ពីចចិត្តិិសៅដូើរិតាម្ពីព្រះ�ះអំងា?សៅ�ព្រះ�ះ? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំេីប្ដានជាសៅយើង�ំក់ៗ ព្រះត្តិូវការិសុសៅព្រះម្ពីចចិត្តិិសៅដូើរិតាម្ពីព្រះ�ះអំងា?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅត្តិើអំំកចងប់្ដានការិសុព្រះ�ក និងសៅសុចកិីសុុ�សានិឬសៅទ្ធ? សៅ�ល់សៅ�ះអំំកព្រះត្តិូវខែត្តិសុសៅព្រះម្ពីចចិត្តិិសៅដូើរិ
តាម្ពីព្រះ�ះដូូចយាូខែសុបខែដូរិ។ ព្រះបខែហ៍ល់ជាឪ�ុក�ា យរិបស់ុអំំក និងជីំដូូនជីំតារិបស់ុអំំក�នជំ�សៅនឿខ្ជាា �ង។ បាុខែន ិ
សៅសុចកិីជំ�សៅនឿម្ពីនិខែម្ពីនជាអំេីខែដូល់សៅយើងប្ដានទ្ធទ្ធួល់ម្ពីក�ីឪ�ុក�ា យដូូចជាសៅយើងប្ដានទ្ធទ្ធួល់ខែ�ំកសៅ�ៀវសុកស់ៅ�ះ  
�ីគ្នាត្តិស់ៅ�ះសៅទ្ធ។ ចូរិចងចាំ�ថាព្រះ�ះ�នខែត្តិកូន សៅហ៍ើយម្ពីនិ�នសៅ�សៅទ្ធ។
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ការិខែសុេងរិកត្តិថ្ងៃម្ពីាផ្លាទ ល់់�ាួន�ិត្តិព្រះប្ដាកដូការិខែសុេងរិកត្តិថ្ងៃម្ពីាផ្លាទ ល់់�ាួន�ិត្តិព្រះប្ដាកដូ
 

 សៅ�សៅ�ល់យាូខែសុបប្ដានម្ពីកដូល់់ព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ទ សៅគប្ដានល់កគ់្នាត្តិម់្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិ។ សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៣៩៖ 
១ ព្រះប្ដាបស់ៅយើងថា �ួកអំំកជំ�នួញខែដូល់ប្ដានទិ្ធញយាូខែសុប ល់កគ់្នាត្តិស់ៅ�ឲ្យយសៅម្ពីកងអំងារិកសរិបស់ុសៅសុាចផ្លាសៅរាា ន 
សៅ�ះ ះបាូទី្ធផ្លា សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៣៩៖១។ ឥ�ូវសៅនះ យាូខែសុបសៅ�កំុងទឹ្ធកដីូ�ះីដូច៏ខែម្ពីាកម្ពីយួ ព្រះគួសារិ និងម្ពីតិ្តិិ�កិិ 
ជំិត្តិសុំិទ្ធធ ខែដូល់សៅយើង��ធ្លាត្តិគ់ឺសុ�ខ្ជានណ់ាស់ុ។ ព្រះគួសារិរិបស់ុសៅយើងជំួយឲ្យយសៅយើងដឹូងថាជំីវតិ្តិរិបស់ុសៅយើងសុ�ខ្ជាន ់
និង�នត្តិថ្ងៃម្ពីា។ យាូខែសុបប្ដាន��សៅ�ើងសៅដាយ�នជំ�សៅនឿថា�ាួនជាម្ពីនុសុស�ិសៅសុសុ។ គ្នាត្តិគ់ឺជាកូនចបងថ្ងៃនព្រះប�នធ 
ជាទ្ធីព្រះសុឡាញ់ប�ផុុត្តិរិបស់ុសៅល្ងាកយ៉ាា កុប (សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ២៩៖១៨)។ យាូខែសុបកជ៏ាកូនខែដូល់ឪ�ុកព្រះសុឡាញ់ 
ជាងសៅគខែដូរិ។ យាូខែសុបជាកូនខែត្តិ�ំកគ់ត្តិខ់ែដូល់យ៉ាា កុបប្ដានឲ្យយអាវខែដូល់�ន�ណ៌សៅព្រះចើន សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៣៧៖ 
៣ និង�៤។

 ឥ�ូវសៅនះ សៅត្តិើយាូខែសុបជាអំំកណា? គ្នាត្តិជ់ាទាំសុករិ។ សៅ�ហាេ យរិបស់ុគ្នាត្តិអ់ាចល់កគ់្នាត្តិស់ៅ�
សៅ�ល់ខែដូល់�ួកសៅគចង។់ ចូរិព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើល់�ីការិខែដូល់ជំីវតិ្តិរិបស់ុគ្នាត្តិប់្ដានផ្លាា ស់ុបាូរិទាំ�ងព្រះសុុង។ ជំីវតិ្តិប្ដាន 
ព្រះត្តិ�បម់្ពីកសៅល់ើគ្នាត្តិខ់ែម្ពីនសៅទ្ធ? យាូខែសុបសៅរិៀនសៅម្ពីសៅរិៀនខែដូល់សៅយើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នាព្រះត្តិូវខែត្តិសៅរិៀន។ សៅយើង�នសៅ�ល់
�ិប្ដាកម្ពីយួសៅ�កំុងជីំវតិ្តិព្រះបសិុនសៅបើសៅយើង�ឹងអាព្រះស័ុយសៅ�សៅល់ើអំំកដូថ្ងៃទ្ធឲ្យយព្រះប្ដាបស់ៅយើង�ីត្តិថ្ងៃម្ពីារិបស់ុសៅយើង។ សៅគ 
នឹងប��ន័ិសៅយើង�ីសៅព្រះ�ះម្ពីនុសុស�ំក់ៗ នឹងម្ពីនិ�េល់់អំ��ីសៅយើងឬថាសៅយើងជានរិណាសៅ�ើយ។ ដូូសៅចំះសៅយើងព្រះត្តិូវ
ខែត្តិដឹូងថាត្តិថ្ងៃម្ពីារិបស់ុសៅយើងសៅកើត្តិម្ពីកខែត្តិ�ីព្រះ�ះខែដូល់គិត្តិអំ��ីសៅយើងបាុសៅណាះ ះ។

 សៅត្តិើព្រះ�ះទ្ធត្តិសៅ�ើញសៅយើង�ំក់ៗ យ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយសូុម្ពីអាន៖ សៅអំសាយ ៤៣៖១, សៅត្តិើព្រះ�ះទ្ធត្តិសៅ�ើញសៅយើង�ំក់ៗ យ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយសូុម្ពីអាន៖ សៅអំសាយ ៤៣៖១, 
�ា ឡាគី ៣៖១៧, យាូហាន ១៖២, យាូហាន ១៥៖១៥, រិ ាូម្ពី ៨៖១៤ និងយាូហានទី្ធ១ ៣៖១ និង២។�ា ឡាគី ៣៖១៧, យាូហាន ១៖២, យាូហាន ១៥៖១៥, រិ ាូម្ពី ៨៖១៤ និងយាូហានទី្ធ១ ៣៖១ និង២។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះទ្ធត្តិសៅម្ពីើល់ម្ពីុ�សៅយើង�ំក់ៗ សៅដាយកិីព្រះសុឡាញ់ និងសៅសុចកិីសៅម្ពីតិាករិុណា។ ព្រះ�ះអំងាទ្ធត្តិសៅ�ើញ 

សុព្រះម្ពីស់ុ សៅទ្ធ�សៅកាសុល់យ និងជំ��ញសៅ�កំុងសៅយើង�ំក់ៗ  ខែដូល់សៅយើងម្ពីនិអាចទាំ�ងចាំបស់ៅផុាើម្ពីសៅម្ពីើល់សៅ�ើញផុង។ 
ព្រះ�ះសុុគត្តិជំ�នួសុសៅយើងសៅដូើម្ពីបឲី្យយសៅយើងអាច�នឱកាសុកាា យសៅ�ជាអំេីម្ពីយួខែដូល់ព្រះទ្ធងស់ុ�េព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័។ សៅ� 
សៅ�ល់សៅយើងសុម្ពីាងឹសៅម្ពីើល់សៅ�ឯសៅឈឺើឆ្នាំក ង សៅយើងសៅ�ើញសៅសុចកាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះ។ ខែម្ពីនសៅហ៍ើយសៅឈឺើឆ្នាំក ងប�ា ញ 
សៅយើងថា សៅយើងជាប្ដាបជំន សៅឈឺើឆ្នាំក ងកប៏�ា ញសៅយើងផុងខែដូរិអំ��ីត្តិថ្ងៃម្ពីាដូថ៏្ងៃ�ាខែដូល់ព្រះ�ះប្ដានសៅចញបងស់ៅដូើម្ពីបជីំួយ 
សុសៅ��ា ះសៅយើងផុងខែដូរិ។ សៅ�សៅ�ល់ជាម្ពីយួគំ្នាសៅនះ សៅឈឺើឆ្នាំក ងកប៏�ា ញសៅយើងផុងខែដូរិ �ីត្តិថ្ងៃម្ពីារិបស់ុសៅយើងច�សៅ�ះ 
ព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះព្រះសុឡាញ់សៅយើង សៅហ៍ើយចងជ់ំួយសុសៅ��ា ះសៅយើង សៅទាំះបីជាគ្នាះ នអំំកណា�ំកស់ៅផុសងសៅទ្ធៀត្តិសៅជំឿថា សៅយើង 
�នត្តិថ្ងៃម្ពីាគួរិសុសៅ��ា ះកស៏ៅដាយ។ ព្រះ�ះសុ�េព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ចងជ់ំួយសុសៅ��ា ះសៅយើង ឲ្យយរិចួ�ីអំ�ណាចថ្ងៃនអំ�សៅ�ើប្ដាប 
សៅ�សៅ�ល់ឥ�ូវសៅនះ និង�ីសៅសុចកិីសាា បអ់ំស់ុកល់បខែដូល់អំ�សៅ�ើប្ដាបប្ដាន��ម្ពីក។

 ដូូសៅចំះឥ�ូវសៅនះ ខែដូល់សៅយើងដឹូង�ីសៅរិឿងរាា វទាំ�ងអំស់ុសៅនះ សុ�ណួរិខែដូល់អំំកព្រះត្តិូវសួុរិ�ាួនឯងគឺថា សៅត្តិើ 
ចសៅម្ពីាើយអំេីខែដូល់អំំកនឹងថាេ យសៅ�ព្រះ�ះសុព្រះ�បស់ៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់ខែដូល់ព្រះ�ះអំងាប្ដានប�ា ញដូល់់អំំកសៅ�កុំង
ព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះគិសុិ?

 ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះចើនព្រះប្ដាបស់ៅយើងសុ�េថ្ងៃ�ាសៅនះឲ្យយព្រះសុឡាញ់�ាួនឯងសៅទាំះបីជាសៅយើងយ៉ាា ងណាកស៏ៅដាយ  ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះចើនព្រះប្ដាបស់ៅយើងសុ�េថ្ងៃ�ាសៅនះឲ្យយព្រះសុឡាញ់�ាួនឯងសៅទាំះបីជាសៅយើងយ៉ាា ងណាកស៏ៅដាយ 
សៅហ៍ើយកុ�ឲ្យយជំ�នុ�ជំព្រះម្ពីះ�ាួនឯង។ បាុខែនិសៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំេីប្ដានជាសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់សៅនះ�ិត្តិជាការិកុហ៍ក? សៅហ៍តុ្តិអំេីប្ដាន សៅហ៍ើយកុ�ឲ្យយជំ�នុ�ជំព្រះម្ពីះ�ាួនឯង។ បាុខែនិសៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំេីប្ដានជាសៅសុចកិីព្រះសុឡាញ់សៅនះ�ិត្តិជាការិកុហ៍ក? សៅហ៍តុ្តិអំេីប្ដាន 
ជាត្តិថ្ងៃម្ពីារិបស់ុសៅយើងព្រះត្តិូវខែត្តិសៅចញម្ពីក�ីខ្ជាងសៅព្រះ��ាួនសៅយើង និងម្ពីក�ីព្រះ�ះខែដូល់បសៅងកើត្តិសៅយើង?ជាត្តិថ្ងៃម្ពីារិបស់ុសៅយើងព្រះត្តិូវខែត្តិសៅចញម្ពីក�ីខ្ជាងសៅព្រះ��ាួនសៅយើង និងម្ពីក�ីព្រះ�ះខែដូល់បសៅងកើត្តិសៅយើង?



45ថ្ងៃ�ា�ុ�   ៤ សីុហា

ការិសៅល់ើកត្តិសៅម្ពីកើងដូល់់ព្រះ�ះសៅ�ព្រះគបទ់ាំ�ងត្តិថ្ងៃម្ពីា ការិសៅល់ើកត្តិសៅម្ពីកើងដូល់់ព្រះ�ះសៅ�ព្រះគបទ់ាំ�ងត្តិថ្ងៃម្ពីា 
  

 ដូ�បូងសៅ�ើយ សៅរិឿងអំ��ីសៅល្ងាកយាូខែសុបសៅ�កំុងព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ទ ចាំបស់ៅផុាើម្ពីបនិដូ�សៅណើ រិការិយ៉ាា ងល់អ។ 
យាូខែសុបថាេ យជំីវតិ្តិរិបស់ុគ្នាត្តិស់ៅ�ព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះព្រះបទាំន�រិដូល់់យាូខែសុបសៅ�កំុងការិ�រិរិបស់ុសៅល្ងាកជាអំំកព្រះគប ់
ព្រះគងផុទះរិបស់ុបាូទី្ធផ្លា។

  សៅត្តិើអំំកសៅម្ពីើល់សៅ�ើញព្រះ�ះ�រិរិបស់ុព្រះ�ះ ដូល់់ជំីវតិ្តិរិបស់ុយាូខែសុបសៅ�កំុងផុទះបាូទី្ធផ្លាសៅដាយរិសៅបៀបណា? សៅត្តិើអំំកសៅម្ពីើល់សៅ�ើញព្រះ�ះ�រិរិបស់ុព្រះ�ះ ដូល់់ជំីវតិ្តិរិបស់ុយាូខែសុបសៅ�កំុងផុទះបាូទី្ធផ្លាសៅដាយរិសៅបៀបណា? 
ចុះសៅត្តិើយាូខែសុប�នទ្ធ��កទ់្ធ�នងជាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសខែដូល់គ្នាត្តិស់ៅ�េើការិជាម្ពីយួយ៉ាា ងណាខែដូរិ? សៅត្តិើ�ួកសៅគគឺជា ចុះសៅត្តិើយាូខែសុប�នទ្ធ��កទ់្ធ�នងជាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសខែដូល់គ្នាត្តិស់ៅ�េើការិជាម្ពីយួយ៉ាា ងណាខែដូរិ? សៅត្តិើ�ួកសៅគគឺជា 
ម្ពីនុសុសល់អ ឬអាព្រះកក?់ សូុម្ពី�នយល់់ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយសូុម្ពីអាន៖ សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៣៩៖១-៦។ម្ពីនុសុសល់អ ឬអាព្រះកក?់ សូុម្ពី�នយល់់ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយសូុម្ពីអាន៖ សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៣៩៖១-៦។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 យាូខែសុបចុះសុព្រះម្ពីុងជាម្ពីយួនឹងបាូទី្ធផ្លាយ៉ាា ងល់អ។ យាូខែសុបកចុ៏ះសុព្រះម្ពីុងល់អជាម្ពីយួម្ពីតិ្តិិរិមួ្ពីការិ�រិ 

រិបស់ុគ្នាត្តិខ់ែដូរិ។ បាុខែនិម្ពីនិយូរិបាុ�ះ ន បញ្ហាា កប៏្ដានចូល់ម្ពីកតាម្ពីផុាូវរិបស់ុគ្នាត្តិ។់ ម្ពីនុសុស�ាះសៅ�កំុងផុទះម្ពីនិប្ដាន 
សុព្រះ�កសៅទ្ធ។

  សៅត្តិើភ្ងាា ម្ពីសៅ�ះ យាូខែសុប�នបញ្ហាា អំេីសៅ�កំុងផុទះ? សៅត្តិើគ្នាត្តិស់ៅព្រះជំើសុសៅរិ ើសុសៅដាះព្រះសាយបញ្ហាា សៅនះ សៅដាយសៅត្តិើភ្ងាា ម្ពីសៅ�ះ យាូខែសុប�នបញ្ហាា អំេីសៅ�កំុងផុទះ? សៅត្តិើគ្នាត្តិស់ៅព្រះជំើសុសៅរិ ើសុសៅដាះព្រះសាយបញ្ហាា សៅនះ សៅដាយ  
រិសៅបៀបណា? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយសូុម្ពីអាន៖ សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៣៩៖៧-១០។រិសៅបៀបណា? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយសូុម្ពីអាន៖ សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៣៩៖៧-១០។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 យាូខែសុប�នបញ្ហាា ជាម្ពីយួនឹងព្រះប�នធរិបស់ុបាូទី្ធផ្លា។ ព្រះបខែហ៍ល់ជាសៅយើងគួរិនិយ៉ាយ�កយសៅនះម្ពីាង

សៅទ្ធៀត្តិតាម្ពីរិសៅបៀបខែដូល់ព្រះតឹ្តិម្ពីព្រះត្តិូវជាងម្ពីុន ព្រះប�នធរិបស់ុបាូទី្ធផ្លា �នបញ្ហាា ម្ពីយួគឺជាបញ្ហាា យ៉ាា ង��។ �ងសុម្ពីាងឹ 
សៅម្ពីើល់សៅ�ឯយាូខែសុបដូូចជារិបស់ុសៅព្រះបើព្រះប្ដាស់ុ �ងចងស់ៅព្រះបើព្រះប្ដាស់ុយាូខែសុប ព្រះ�ះគម្ពីីរីិព្រះប្ដាបស់ៅយើងថា យាូខែសុបសុ�ា  
ណាស់ុ ជាម្ពីនុសុសខែដូល់គួរិឲ្យយចងគ់យគន ់សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៣៩៖៦ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែត្តិងខែត្តិម្ពីនិប្ដានខែចងអំ��ីម្ពីនុសុស
ខែដូល់�នរិូបរាងល់អសៅទ្ធ។ សៅហ៍តុ្តិអំេី? �ីសៅព្រះ�ះម្ពីនុសុស វនិិចោយ័សៅដាយរិូបរាងខ្ជាងសៅព្រះ� បាុខែនិព្រះ�ះជា�ា ស់ុព្រះទ្ធង ់
ទ្ធត្តិសៅម្ពីើល់កំុងចិត្តិិវញិ សា�យូខែអំល់ទី្ធ១ ១៦៖៧។

 សៅត្តិើយាូខែសុបសៅ�េើអំេី? សៅត្តិើគ្នាត្តិស់ៅ�ាើយត្តិបសៅ�នឹងអាកបបកិរិយិ៉ា និងសៅសុចកិីព្រះប្ដាថំាអាព្រះកកថ់្ងៃនព្រះប�នធ 
រិបស់ុបាូទី្ធផ្លាយ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច? យាូខែសុបសៅគ្នារិ�តាម្ពីព្រះ�ះគម្ពីីរីិ គ្នាត្តិស់ៅ�េើតាម្ពីសៅគ្នាល់ការិណ៍សុ�ខ្ជាន់ៗ ថ្ងៃនព្រះ�ះបនទូល់ 
រិបស់ុព្រះ�ះសៅ�ព្រះគបទ់ាំ�ងទ្ធ��កទ់្ធ�នងជាម្ពីយួនឹងម្ពីនុសុសសៅ�កំុងការិ�រិរិបស់ុគ្នាត្តិ ់សៅគ្នាល់ការិណ៍ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ 
ម្ពីនិខែដូល់ហ៍ួសុសុម្ពីយ័សៅទ្ធ អំំកខែដូល់ប្ដានរិងសៅព្រះគ្នាះ�ីការិសៅព្រះជំើសុសៅរិ ើសុចងស់ៅ�េើប្ដាប អាចព្រះប្ដាបស់ៅយើងយ៉ាា ងដូូសៅចំាំះ។

 សៅរិឿងរាា វកំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិប�ា ញសៅយើងថា ព្រះប�នធរិបស់ុបាូទី្ធផ្លាម្ពីនិខែម្ពីន�ាយ៉ាម្ពីទាំញយាូខែសុបឲ្យយសៅ�េើ
ប្ដាបខែត្តិម្ពីាងសៅទ្ធ។ ព្រះប�នធរិបស់ុបាូទី្ធផ្លា �ាយ៉ាម្ពីទាំញយាូខែសុបឲ្យយសៅ�េើប្ដាបជាម្ពីយួនឹង�ងម្ពីិងសៅហ៍ើយម្ពីិងសៅទ្ធៀត្តិ។ 
យាូខែសុប�ាយ៉ាម្ពី�នយល់់�ីម្ពីូល់សៅហ៍តុ្តិខែដូល់គ្នាត្តិម់្ពីនិអាចសៅ�េើនូវអំេីខែដូល់�ងចងឲ់្យយគ្នាត្តិស់ៅ�េើ សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៣៩៖ 
៨ និង៩។ បាុខែនិ ខែផុនការិសៅនះគឺ�ិត្តិជាម្ពីនិ�នព្រះបសិុទ្ធធិភ្ងា�សុព្រះ�បយ់ាូខែសុបសៅទ្ធ។

 យាូខែសុបយល់់ថា គ្នាត្តិម់្ពីនិអាចព្រះគបព់្រះគងអាកបបកិរិយិ៉ារិបស់ុម្ពីនុសុសដូថ្ងៃទ្ធប្ដានសៅទ្ធ យាូខែសុបសុសៅព្រះម្ពីច 
ចិត្តិិរិស់ុសៅ� ព្រះសុឡាញ់និងសៅសាះ ះព្រះត្តិងដ់ូល់់ម្ពីនុសុសខែដូល់សៅ�ជុំ�វញិគ្នាត្តិត់ាម្ពីរិសៅបៀបម្ពីយួខែដូល់អាចសុរិសៅសុើរិ 
ត្តិសៅម្ពីកើងដូល់់ព្រះ�ះ។ យាូខែសុបប្ដានដឹូងថា គ្នាត្តិព់្រះត្តិូវខែត្តិរិស់ុសៅ�ជាជំីវតិ្តិខែដូល់�នព្រះ�ះគងស់ៅ�ជាម្ពីយួព្រះគបវ់�ិទ្ធី។ 
ច�សៅណះដឹូងសៅនះជំួយឲ្យយយាូខែសុបនិយ៉ាយថា សៅទ្ធសៅ�កានអ់ំ�សៅ�ើប្ដាប។



46ថ្ងៃ�ាព្រះ�ហ៍សុបត្តិិ៍   ៥ សីុហា

សុ��ា ម្ពីរិវាងអំ�សៅ�ើល់អ និងអំ�សៅ�ើអាព្រះកកស់ៅ�កំុងជីំវតិ្តិរិបស់ុយាូខែសុបសុ��ា ម្ពីរិវាងអំ�សៅ�ើល់អ និងអំ�សៅ�ើអាព្រះកកស់ៅ�កំុងជីំវតិ្តិរិបស់ុយាូខែសុប

 សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៣៩៖១១-២០ ព្រះប្ដាបស់ៅយើងថា យាូខែសុបរិងទុ្ធកខសៅដាយសារិគ្នាត្តិម់្ពីនិព្រះ�ម្ពីសៅ�េើប្ដាបជា 
ម្ពីយួនឹងព្រះប�នធបាូទី្ធផ្លា។ សៅគប្ដានសៅប្ដាះយាូខែសុបចូល់សៅ�កំុងគុក�ីសៅព្រះ�ះយាូខែសុបជាទាំសុករិរិបស់ុបាូទី្ធផ្លា បាូទី្ធផ្លា 
អាចសុ�ា បយ់ាូខែសុបភ្ងាា ម្ពី។ សៅយើងអាចសៅម្ពីើល់សៅ�ើញថា បាូទី្ធផ្លាម្ពីនិប្ដានសៅជំឿព្រះប�នធរិបស់ុគ្នាត្តិស់ៅទ្ធ ដូូសៅចំះសៅហ៍តុ្តិអំេី 
ប្ដានជាបាូទ្ធីផ្លាសៅប្ដាះយាូខែសុបចូល់សៅ�កំុងគុក? �ីសៅព្រះ�ះបាូទី្ធផ្លាព្រះត្តិូវខែត្តិព្រះបជុំ�សុសៅព្រះម្ពីច។ គ្នាត្តិព់្រះត្តិូវខែត្តិការិ�រិសៅករិ ិិ៍-
សៅ�ះ ះ និងកិត្តិិិយសុល់អរិបស់ុគ្នាត្តិ ់សៅទាំះបីព្រះប�នធរិបស់ុគ្នាត្តិកុ់ហ៍កកស៏ៅដាយ សៅទាំះបីជាប�ទ ប�់ីសៅរិឿងសៅនះប្ដាន 
សៅកើត្តិសៅ�ើងកស៏ៅដាយ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិព្រះប្ដាបស់ៅយើងថា ព្រះ�ះជា�ា ស់ុប្ដានគងស់ៅ�ជាម្ពីយួយាូខែសុប (សៅល្ងាកុបបត្តិិិ ៣៩៖
២១)។ ជំីវតិ្តិសៅ�សៅល់ើ��ខែផុនដីូសៅនះម្ពីនិ�នយុត្តិិិ�ម្ពីស៌ៅទ្ធ។ ម្ពីនុសុសខែត្តិងខែត្តិម្ពីនិទ្ធទ្ធួល់ប្ដានរិ�េ ន�់ីអាកបបកិរិយិ៉ា 
ល់អរិបស់ុ�ួកសៅគសៅទ្ធ។ អំ�សៅ�ើអាព្រះកកខ់ែត្តិងខែត្តិម្ពីនិទ្ធទ្ធួល់ប្ដានទ្ធណឌ កម្ពីះភ្ងាា ម្ពីៗសៅទ្ធ។ បាុខែនិ�នដូ�ណឹងល់អ�ាះសុព្រះ�ប ់
យាូខែសុបឬសៅទ្ធ គ្នាត្តិអ់ាចប្ដានសុព្រះ�កសៅទាំះបីសៅ�កំុងគុកកស៏ៅដាយ ព្រះ�ះគងស់ៅ�ជាម្ពីយួគ្នាត្តិ។់ យាូខែសុបអាចគិត្តិ 
អំ��ីសៅរិឿងអាព្រះកកខ់ែដូល់សៅកើត្តិសៅ�ើងដូល់់ជំីវតិ្តិរិបស់ុគ្នាត្តិ ់និង�ីសៅរិឿងដូខ៏ែសុនអំយុត្តិិិ�ម្ពី។៌ គ្នាត្តិអ់ាចសៅប្ដាះបងស់ៅចាំល់ 
ព្រះ�ះ។ បាុខែនិ សៅត្តិើគ្នាត្តិស់ៅ�េើយ៉ាា ងសៅ�ះឬសៅទ្ធ?
  សៅត្តិើយាូខែសុបសៅ�េើអំេីសៅ�ល់គ្នាត្តិស់ៅ�កំុងគុក? សៅត្តិើគ្នាត្តិ�់នអាកបបកិរិយិ៉ាយ៉ាា ងណាច�សៅ�ះម្ពីនុសុសខែដូល់ សៅត្តិើយាូខែសុបសៅ�េើអំេីសៅ�ល់គ្នាត្តិស់ៅ�កំុងគុក? សៅត្តិើគ្នាត្តិ�់នអាកបបកិរិយិ៉ាយ៉ាា ងណាច�សៅ�ះម្ពីនុសុសខែដូល់ 
សៅ�ជុំ�វញិគ្នាត្តិ?់ សៅត្តិើគ្នាត្តិប់�ា ញដូល់់�ួកសៅគថា គ្នាត្តិជ់ាម្ពីនុសុសខែបបណា? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយសូុម្ពីអានសៅល្ងាកុបបត្តិិិ សៅ�ជុំ�វញិគ្នាត្តិ?់ សៅត្តិើគ្នាត្តិប់�ា ញដូល់់�ួកសៅគថា គ្នាត្តិជ់ាម្ពីនុសុសខែបបណា? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយសូុម្ពីអានសៅល្ងាកុបបត្តិិិ 
៣៩៖២១; ៤០៖២២។៣៩៖២១; ៤០៖២២។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 យាូខែសុបជំួយដូល់់ម្ពីនុសុសដូថ្ងៃទ្ធសៅ�កំុងគុក។ យាូខែសុបកប៏្ដានសុុ�ឲ្យយសៅគជួំយគ្នាត្តិខ់ែដូរិ សៅ�សៅ�ល់គ្នាត្តិ ់
ព្រះតូ្តិវការិជំ�នួយ។ គ្នាត្តិប់្ដានសុុ�ជំ�នួយ�ីអំំកថាេ យខែ�ងដូល់់សៅសុាចថ្ងៃនព្រះសុុកសៅអំសីុុ�ទ។ អំំកថាេ យខែ�ងគឺជាអំំក�ាកស 
ព្រះសាម្ពីុននឹងសៅសុាចសៅសាយព្រះសាសៅ�ះ សៅដូើម្ពីបឲី្យយដឹូងចាស់ុថា ព្រះសាសៅ�ះ�នសុុវត្តិិិភ្ងា�អាចសៅសាយប្ដាន។ សៅ� 
សៅ�ល់អំំកថាេ យខែ�ងសៅ�កំុងគុកគ្នាត្តិ�់នសុុបិនម្ពីយួ យាូខែសុបព្រះប្ដាបអ់ំំកថាេ យខែ�ង�ីអំត្តិិនយ័ថ្ងៃនសុុបិនសៅនះ។ 
ប�ទ បម់្ពីកគ្នាត្តិសូ់ុម្ពីឲ្យយអំំកថាេ យខែ�ងសៅ�ះ ជំួយដូល់់គ្នាត្តិស់ៅ�សៅ�ល់អំំកថាេ យខែ�ងសៅ�ះរិចួ�ីគុក។
 សៅត្តិើសៅល្ងាកបាុល់ព្រះប្ដាបស់ៅយើងថា អំេីសៅ�ជាសៅហ៍តុ្តិផុល់ថ្ងៃនបញ្ហាា  និងការិឈឺចឺាំបស់ៅ�កំុងម្ពីតិ្តិិភ្ងា� និង សៅត្តិើសៅល្ងាកបាុល់ព្រះប្ដាបស់ៅយើងថា អំេីសៅ�ជាសៅហ៍តុ្តិផុល់ថ្ងៃនបញ្ហាា  និងការិឈឺចឺាំបស់ៅ�កំុងម្ពីតិ្តិិភ្ងា� និង
ទ្ធ��កទ់្ធ�នងជិំត្តិសុំិទ្ធធរិបស់ុសៅយើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នាជាម្ពីយួនឹងអំំកដូថ្ងៃទ្ធ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយសូុម្ពីអាន៖ សៅអំសៅ�សូុរិ ៦៖ទ្ធ��កទ់្ធ�នងជិំត្តិសុំិទ្ធធរិបស់ុសៅយើងទាំ�ងអំស់ុគំ្នាជាម្ពីយួនឹងអំំកដូថ្ងៃទ្ធ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយសូុម្ពីអាន៖ សៅអំសៅ�សូុរិ ៦៖
១-១៣។១-១៣។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ម្ពីតិ្តិិភ្ងា�រិបស់ុសៅយើងប�ា ញ�ីសុ��ា ម្ពីជាសាកល់រិវាងព្រះ�ះនិងសាតា�ង។ សុ��ា ម្ពីសៅនះប្ដានចាំប ់
សៅផុាើម្ពីតា�ង�ីម្ពីនុសុសប្ដានសៅ�េើប្ដាបម្ពីក។ ព្រះត្តិងស់ៅនះ�ននយ័ថា ម្ពីនិ�នម្ពីតិ្តិិភ្ងា�ឬព្រះគួសារិណាម្ពីយួព្រះគបល់់កខណ៍ 
សៅ�ើយ។ សាតា�ងព្រះបឹងអំស់ុ�ីសុម្ពីត្តិិភ្ងា�រិបស់ុវា សៅដូើម្ពីបសីៅព្រះបើព្រះប្ដាស់ុទ្ធ��កទ់្ធ�នងជិំត្តិសុំិទ្ធធរិវាងម្ពីតិ្តិិភ្ងា� និងព្រះគួសារិ 
រិបស់ុសៅយើងសៅដូើម្ពីបសីៅ�េើឲ្យយសៅយើងឈឺចឺាំប ់សៅហ៍ើយបញ្ជីឈបខ់ែផុនការិរិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�បជ់ំីវតិ្តិរិបស់ុសៅយើង។ សៅយើងអាច 
អំរិគុណដូល់់ព្រះ�ះខែដូល់ព្រះ�ះអំងាម្ពីនិប្ដានទុ្ធកឲ្យយសៅយើងព្រះបយុទ្ធធព្រះបឆ្នាំ�ងជាម្ពីយួនឹងសាតា�ងសៅដាយ�ាួនឯង។ ព្រះ�ះ-
គម្ពីីរីិប�ា ញសៅយើង�ីរិសៅបៀប�នម្ពីតិ្តិិភ្ងា�ល់អ និង�នសុុ�ភ្ងា�ខែដូល់ព្រះ�ះសុនាព្រះបទាំនព្រះប្ដាជាា ដូល់់សៅយើង (យ៉ាា កុប 
១៖៥) និងគងស់ៅ�ជាម្ពីយួសៅយើងសៅ�សៅ�ល់ជីំវតិ្តិ�នការិ�ិប្ដាក។
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ការិសិុកាបខែនិម្ពី៖ការិសិុកាបខែនិម្ពី៖ អំំកព្រះសីុខែអំល់ាិន ជំីថ្ងៃវ ាត្តិ�៍នសៅរិឿងខែដូល់ព្រះតូ្តិវនិយ៉ាយអំ��ីយាូខែសុប និងព្រះប�នធរិបស់ុបាូទី្ធផ្លា 
យាូខែសុបជាគ�រិូ�ំកដ់ូល់់ម្ពីនុសុសទាំ�ងឡាយខែដូល់រិស់ុសៅ�សៅល់ើ��ខែផុនដីូសៅនះ។ ព្រះ�ះនឹងកាា យជាជំ�នួយរិបស់ុ
សៅយើងសៅ�សៅ�ល់សៅយើងព្រះត្តិូវការិជំ�នួយ។ ព្រះ�ះវញិ្ហាា ណរិបស់ុព្រះ�ះសៅព្រះបៀបដូូចជាខែ�ល់ការិ�រិសៅយើង។ អាច�នសៅរិឿង 
សៅ�ជុំ�វញិសៅយើងខែដូល់បណាា ល់ឲ្យយសៅយើងចងព់្រះបព្រះ�ឹត្តិិប្ដាប។ បាុខែនិសៅយើង�នព្រះ�ះខែដូល់អាចព្រះបទាំនក�ា �ងដូល់់ 
សៅយើង សៅដូើម្ពីបនីិយ៉ាយថាសៅទ្ធសៅ�កានអ់ំ�សៅ�ើប្ដាប។ ការិព្រះបយុទ្ធធរិបស់ុសាតា�ងសៅ�សៅល់ើចិត្តិិ និងគ�និត្តិរិបស់ុយាូខែសុប 
ខ្ជាា �ងកាា ណាស់ុ។ បាុខែនិយាូខែសុបប្ដាននិយ៉ាយថាសៅទ្ធសៅ�កានអ់ំ�សៅ�ើប្ដាបភ្ងាា ម្ពី។ គ្នាត្តិប់្ដានសៅ�រិងឹ��កំុងការិសុសៅព្រះម្ពីច 
ចិត្តិិរិបស់ុគ្នាត្តិម់្ពីនិព្រះបព្រះ�ឹត្តិិប្ដាប។ យាូខែសុបប្ដានថាេ យជីំវតិ្តិ និងកិត្តិិិយសុរិបស់ុគ្នាត្តិស់ៅ�ព្រះ�ះ យាូខែសុបប្ដានរិង 
ទុ្ធកខម្ពីយួរិយៈ បាុខែនិ ការិរិងទុ្ធកខសៅនះគឺជាម្ពីសៅ�ាប្ដាយខែដូល់ជំួយដូល់់យាូខែសុបឲ្យយសៅរិៀបច��ាួនរិចួជាសុសៅព្រះម្ពីច 
សុព្រះ�បក់ិចាការិសុ�ខ្ជាន់ៗ សៅ�សៅ�ល់សៅព្រះកាយសៅទ្ធៀត្តិ។ ព្រះ�ះប្ដានរិកាសៅករិ ិិ៍សៅ�ះ ះ និងកិត្តិិិយសុរិបស់ុយាូខែសុបឲ្យយ 
�នសុុវត្តិិិភ្ងា�។ សៅព្រះកាយម្ពីកព្រះ�ះប្ដានប�ា ញដូល់់ម្ពីនុសុសព្រះគបគំ់្នាថា យាូខែសុបគ្នាះ នសៅទាំសុសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះប្ដានយក 
គុកជាខែផុំកម្ពីយួថ្ងៃនខែផុនការិរិបស់ុព្រះទ្ធង ់ សៅដូើម្ពីបជីំួយសុសៅ��ា ះដូល់់យាូខែសុប។ សៅរិឿងសៅនះប�ា ញសៅយើង�ីកិចាការិ 
សៅ�ះ ដូល់់សៅ�ល់សៅវល្ងាព្រះ�ះនឹងព្រះបទាំនរិ�េ នដ់ូល់់ភ្ងា�សៅសាះ ះព្រះត្តិងរ់ិបស់ុសៅយើងច�សៅ�ះព្រះទ្ធង។់ យាូខែសុប�នខែ�ល់ 
ខែដូល់ការិ�រិចិត្តិិរិបស់ុគ្នាត្តិ ់ខែ�ល់សៅនះគឺការិសាា បប់�ា បព់្រះ�ះ ការិសាា បប់�ា បប់្ដានសៅ�េើឲ្យយយាូខែសុបសៅសាះ ះព្រះត្តិង ់
ច�សៅ�ះសៅ�ហាេ យរិបស់ុគ្នាត្តិ ់និងច�សៅ�ះព្រះ�ះ។ យាូខែសុបប្ដានបដិូសៅសុ�ម្ពីនិព្រះ�ម្ពីសៅ�េើឲ្យយសៅ�ហាេ យរិបស់ុគ្នាត្តិឈ់ឺ ឺ
ចាំបស់ៅដាយការិព្រះបព្រះ�ឹត្តិិិអំ�សៅ�ើប្ដាបជាម្ពីយួនឹងព្រះប�នធរិបស់ុគ្នាត្តិស់ៅ�ើយ។ យាូខែសុបប្ដានសុអបអ់ំ�សៅ�ើប្ដាបសៅ�ះ �ីសៅព្រះ�ះ 
វាប�ា ញ�ីការិម្ពីនិដឹូងគុណច�សៅ�ះសៅ�ហាេ យរិបស់ុគ្នាត្តិ។់
 សៅទាំះជាយ៉ាា ងសៅ�ះកស៏ៅដាយ បាូទី្ធផ្លាព្រះបខែហ៍ល់ជាម្ពីនិប្ដានដឹូង�ីអំេីខែដូល់�ិត្តិជាប្ដានសៅកើត្តិសៅ�ើងសៅ�ះសៅទ្ធ 
ឬដឹូងថាយាូខែសុបសៅសាះ ះព្រះត្តិងជ់ាម្ពីយួនឹងគ្នាត្តិជ់ាខ្ជាា �ងសៅ�ះសៅទ្ធ។ យាូខែសុបបដិូសៅសុ�ម្ពីនិព្រះ�ម្ពីសៅ�េើឲ្យយសៅ�ហាេ យ 
រិបស់ុគ្នាត្តិឈ់ឺចឺាំប ់សៅហ៍ើយសៅគចសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្ដាបព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុនឹងគ្នាត្តិជ់ាសុ�ា ត្តិ។់ ដូកព្រះសុង�់ីសៅសុៀវសៅ� 
វញិ្ហាា ណថ្ងៃនសៅសុចកាីទ្ធ��យរិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំល់ាិន ជីំថ្ងៃវ ាត្តិ ៍វ ាុល់ទី្ធ១ និងទី្ធ៤ ទ្ធ��រ័ិ ១៣២។

សុ�ណួរិ�ិភ្ងាកា៖សុ�ណួរិ�ិភ្ងាកា៖
១. អំំកព្រះសីុអានសៅទ្ធើបនឹងប្ដានចូល់រិមួ្ពីកំុង�ួកជំ�នុ�។ បាីរិបស់ុ�ងម្ពីនិខែម្ពីនជាព្រះគិសុិបរិស័ិុទ្ធសៅទ្ធ។ អានព្រះសុឡាញ់ ១. អំំកព្រះសីុអានសៅទ្ធើបនឹងប្ដានចូល់រិមួ្ពីកំុង�ួកជំ�នុ�។ បាីរិបស់ុ�ងម្ពីនិខែម្ពីនជាព្រះគិសុិបរិស័ិុទ្ធសៅទ្ធ។ អានព្រះសុឡាញ់ 
បាីរិបស់ុ�ង បាុខែនិគ្នាត្តិម់្ពីនិប្ដានព្រះសុឡាញ់ត្តិបសៅ�វញិតាម្ពីអំេីខែដូល់គ្នាត្តិស់ៅ�ើញសៅ�កំុង�ងសៅទ្ធ។ សៅត្តិើអំំកអាចបាីរិបស់ុ�ង បាុខែនិគ្នាត្តិម់្ពីនិប្ដានព្រះសុឡាញ់ត្តិបសៅ�វញិតាម្ពីអំេីខែដូល់គ្នាត្តិស់ៅ�ើញសៅ�កំុង�ងសៅទ្ធ។ សៅត្តិើអំំកអាច
ផុាល់់ដូ�បូ�ះ នអំេីដូល់់�ង�ីព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅដូើម្ពីបជីំួយឲ្យយ�ង�នកិីសុងឹមឹ្ពី និងការិ�ាប្ដាល់សៅ�កំុងអា�ហ៍៍�ិ�ហ៍៍ផុាល់់ដូ�បូ�ះ នអំេីដូល់់�ង�ីព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅដូើម្ពីបជីំួយឲ្យយ�ង�នកិីសុងឹមឹ្ពី និងការិ�ាប្ដាល់សៅ�កំុងអា�ហ៍៍�ិ�ហ៍៍  
រិបស់ុ�ង?រិបស់ុ�ង?
២. ព្រះគួសារិទាំ�ងអំស់ុសុុទ្ធធខែត្តិ�នបញ្ហាា  ព្រះគួសារិ�ាះ�នបញ្ហាា សៅព្រះចើនជាងព្រះគួសារិ�ាះសៅទ្ធៀត្តិ។ ព្រះគួសារិទាំ�ងអំស់ុ២. ព្រះគួសារិទាំ�ងអំស់ុសុុទ្ធធខែត្តិ�នបញ្ហាា  ព្រះគួសារិ�ាះ�នបញ្ហាា សៅព្រះចើនជាងព្រះគួសារិ�ាះសៅទ្ធៀត្តិ។ ព្រះគួសារិទាំ�ងអំស់ុ  
បសៅងកើត្តិសៅ�ើងសៅដាយប្ដាបជំន។ ដូូសៅចំះសៅយើង�ំក់ៗ ��យកបញ្ហាា ចូល់ម្ពីកកំុងព្រះគួសារិរិបស់ុសៅយើង។ សៅត្តិើសៅយើងបសៅងកើត្តិសៅ�ើងសៅដាយប្ដាបជំន។ ដូូសៅចំះសៅយើង�ំក់ៗ ��យកបញ្ហាា ចូល់ម្ពីកកំុងព្រះគួសារិរិបស់ុសៅយើង។ សៅត្តិើសៅយើង
�ំក់ៗ អាចសៅ�េើតាម្ពីសៅគ្នាល់ការិណ៍ថ្ងៃនកិីព្រះសុឡាញ់ ការិអំត្តិឱ់នសៅទាំសុ និងការិជំួយគំ្នាសៅ�វញិសៅ�ម្ពីក សៅដូើម្ពីបី�ំក់ៗ អាចសៅ�េើតាម្ពីសៅគ្នាល់ការិណ៍ថ្ងៃនកិីព្រះសុឡាញ់ ការិអំត្តិឱ់នសៅទាំសុ និងការិជំួយគំ្នាសៅ�វញិសៅ�ម្ពីក សៅដូើម្ពីបី
ទ្ធទ្ធួល់បនទុក�ានស់ៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិ និងបញ្ហាា យ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច? សៅត្តិើការិសៅ�េើកិចាការិទាំ�ងសៅនះ ជំួយ��ម្ពីកនូវការិ ទ្ធទ្ធួល់បនទុក�ានស់ៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិ និងបញ្ហាា យ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច? សៅត្តិើការិសៅ�េើកិចាការិទាំ�ងសៅនះ ជំួយ��ម្ពីកនូវការិ 
�ាប្ដាល់ដូល់់ព្រះគួសារិ និងម្ពីតិ្តិិភ្ងា�រិបស់ុសៅយើងយ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច?�ាប្ដាល់ដូល់់ព្រះគួសារិ និងម្ពីតិ្តិិភ្ងា�រិបស់ុសៅយើងយ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច?
៣. ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះចើន�នបទ្ធ�ិសៅសា�នស៍ៅនះ៖ សៅរិឿងរាា វទាំ�ងឡាយក��ុង�នដូ�សៅណើ រិការិសៅ�យ៉ាា ងល់អសុព្រះ�ប ់៣. ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះចើន�នបទ្ធ�ិសៅសា�នស៍ៅនះ៖ សៅរិឿងរាា វទាំ�ងឡាយក��ុង�នដូ�សៅណើ រិការិសៅ�យ៉ាា ងល់អសុព្រះ�ប ់
�ួកសៅគ និងព្រះគួសារិរិបស់ុសៅគ។ ព្រះសាបខ់ែត្តិសៅព្រះគ្នាះម្ពីហ៍និរាយសៅកើត្តិសៅ�ើងភ្ងាា ម្ពីៗ។ សៅ�សៅ�ល់សៅរិឿងសៅនះសៅកើត្តិសៅ�ើង �ួកសៅគ និងព្រះគួសារិរិបស់ុសៅគ។ ព្រះសាបខ់ែត្តិសៅព្រះគ្នាះម្ពីហ៍និរាយសៅកើត្តិសៅ�ើងភ្ងាា ម្ពីៗ។ សៅ�សៅ�ល់សៅរិឿងសៅនះសៅកើត្តិសៅ�ើង 
សៅហ៍តុ្តិអំេីប្ដានជាសៅយើងព្រះត្តិូវខែត្តិទុ្ធកចិត្តិិសៅល់ើសៅសុចកិីសុនាថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិឲ្យយកានខ់ែត្តិខ្ជាា �ងសៅ�ើង? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំេីប្ដានជា សៅហ៍តុ្តិអំេីប្ដានជាសៅយើងព្រះត្តិូវខែត្តិទុ្ធកចិត្តិិសៅល់ើសៅសុចកិីសុនាថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិឲ្យយកានខ់ែត្តិខ្ជាា �ងសៅ�ើង? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំេីប្ដានជា 
សៅយើងព្រះត្តិូវខែត្តិសៅរិៀបច��ាួនសុព្រះ�បស់ៅ�ល់អាព្រះកក់ៗ  សៅទាំះបីជាសៅ�សៅ�ល់ក��ុង�នសៅរិឿងល់អកស៏ៅដាយ?សៅយើងព្រះត្តិូវខែត្តិសៅរិៀបច��ាួនសុព្រះ�បស់ៅ�ល់អាព្រះកក់ៗ  សៅទាំះបីជាសៅ�សៅ�ល់ក��ុង�នសៅរិឿងល់អកស៏ៅដាយ?
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ការិសុុ�ព្រះ�ះ១០០ដុូល្ងាា រិការិសុុ�ព្រះ�ះ១០០ដុូល្ងាា រិ

 រិ ាូសៅម្ពីនខ្ជាត្តិខែវល់ជានិសុសតិ្តិសាកល់វទិ្ធាល័់យខែដូល់�នអាយុ១៨ឆំ្នាំ� ប្ដានអំ�ិដាា នយ៉ាា ងសាម្ពី-
ញ្ជីាម្ពីុននឹងចាំកសៅចញ�ីផុទះសៅ�ព្រះកុងសាសៅ�ម្ពីសៅ�សុហ៍រិដូាអំូរិហី៍សុង។ «ឱព្រះ�ះអំងាសៅអំើយ ព្រះបសិុនសៅបើព្រះ�ះអំងា 
ព្រះបទាំន១០០ដុូល្ងាា រិ ដូល់់ទូ្ធល់បងា� ទូ្ធល់បងា�នឹងទិ្ធញសុ�ា រិៈសុព្រះ�បជ់ំនគ្នាះ នផុទះសុខែម្ពីបង» គ្នាត្តិប់្ដានអំ�ិដាា ន។
រិ ាូសៅម្ពីនខែដូល់ជានិសុសតិ្តិខែផុំកជាងផុារិម្ពីនិ�នលុ់យសៅព្រះចើនបាុ�ះ នសៅទ្ធ។ គ្នាត្តិម់្ពីនិប្ដានព្រះប្ដាបអ់ំំកណា�ំក�់ីការិ 
អំ�ិដាា នរិបស់ុគ្នាត្តិស់ៅ�សៅ�ល់ព្រះ�ឹកសៅ�ះសៅទ្ធ។ លុ់ះថ្ងៃ�ាបនិិចគ្នាត្តិប់្ដានសៅបើកឡានសៅ�កានផ់ុារិទ្ធ�សៅនើប គ្នាត្តិប់្ដាន 
ចាំបយ់ករិសៅទ្ធះទ្ធ�សៅនរិ សៅហ៍ើយប្ដានចាំបស់ៅផុាើម្ពីរិុញចុះ�ីផុាូវខែសុេងរិកកញ្ជីាបន់�បុង័ សៅហ៍ើយប្ដានដាកក់ញ្ជីាបស់ៅ�ះសៅ� 
កំុងរិសៅទ្ធះ។ ប�ទ ប�់ីសៅ�ះគ្នាត្តិប់្ដានចាំបយ់កក�បាុងឈឺស៍ីុសៅដូើម្ពីបញុី៉ាំ�ជាម្ពីយួន�បុង័។ សៅ�ល់សៅ�ះគ្នាត្តិប់្ដានសុម្ពីាងឹ 
ចុះសៅព្រះកាម្ពី។ ខែ�ំករិបស់ុគ្នាត្តិប់្ដានសៅបើក��ៗ សៅដាយការិភ្ងាា កស់ៅផុអើល់។ �នព្រះកដាសុព្រះប្ដាក១់០០ដុូល្ងាា រិ �ះីព្រះចឺង 
សៅ�កំុងរិសៅទ្ធះ។ គ្នាត្តិប់្ដានព្រះ�ិចខែ�ំក សៅហ៍ើយប្ដានចាំបយ់កលុ់យសៅ�ះ សៅ�សៅល់ើលុ់យសៅ�ះ�នសុរិសៅសុរិ�កយ 
«បិនី»។ បិនីគឺជាជំនល់បលី់ាញ�ំកស់ៅ�ទ្ធីព្រះកុងសាសៅ�ម្ពីជាសៅព្រះចើនឆំ្នាំ�ម្ពីកសៅហ៍ើយ។ បិនីប្ដានសៅ�ហាងទ្ធ�និញ 
សៅ�កំុងព្រះសុុកសៅហ៍ើយប្ដានសូុកព្រះកដាសុព្រះប្ដាក១់០០ដុូល្ងាា រិ ចូល់កំុងរិសៅទ្ធះថ្ងៃនហាងទ្ធ�និញ និងកាបូប ឬដាក់
លុ់យ�ីសៅព្រះកាយទ្ធ�និញសៅផុសងៗសៅ�សៅល់ើសៅ�ំើរិ។ អំំកឧបត្តិិម្ពីាខែដូល់ម្ពីនិសៅចញសៅ�ះ ះ ខែត្តិងខែត្តិសុរិសៅសុរិសៅ�ះ ះបិនី
សៅ�សៅល់ើព្រះកដាសុព្រះប្ដាក ់សៅហ៍ើយសៅគសៅជំឿថាបិនីប្ដានបសៅញ្ជីា ញព្រះប្ដាក៥់០០០០ដុូល្ងាា រិ។ សៅ�ល់រិ ាូសៅម្ពីនប្ដាន�ន 
សៅជំើងសៅចញ�ីផុារិភ្ងាា ម្ពីគ្នាត្តិប់្ដានសៅ�ឪ�ុករិបស់ុគ្នាត្តិ ់ សៅហ៍ើយប្ដានព្រះប្ដាបឪ់�ុកអំ��ីការិអំ�ិដាា នដូអ៏ា�ក៌�ប្ដា�ង 
និងចសៅម្ពីាើយសៅ�ាើយត្តិបខែដូល់ម្ពីនិប្ដានរិ ��ឹងទុ្ធក។ «សៅត្តិើជំនគ្នាះ នផុទះសុខែម្ពីបងព្រះត្តិូវការិអំេីចាំ�ប្ដាចជ់ាងសៅគ?» រិ ាូសៅម្ពីន 
ប្ដានសួុរិ។ �ាុ �ចងស់ៅ�ទ្ធិញអីំវាា នស់ុព្រះ�ប�់ួកសៅគឥ�ូវសៅនះ។ ខែដូល់ជាឪ�ុករិបស់ុគ្នាត្តិម់្ពីនិអាចសុបាយចិត្តិិ 
សៅទ្ធ គ្នាត្តិគ់ឺជាព្រះគូគ�េ ល់ថ្ងៃនព្រះ�ះវហិារិអាត្តិស់ៅវនទី្ធសុទ�ំក ់ សៅ�ព្រះ�ះវហិារិម្ពីយួកំុងព្រះកុងសាសៅ�ម្ពី ខែដូល់�ន 
សុ�ជំិកជាជំនគ្នាះ នផុទះសុខែម្ពីបង សៅព្រះចើនជាងសុ�ជំិកខែដូល់�នផុទះ។ «សៅយើងសៅ�ើញការិអំសាា រិយជាសៅរិៀងរាល់់ថ្ងៃ�ា 
�ណៈខែដូល់សៅយើងបសៅព្រះម្ពីើការិដូល់់�ួកអំំកសៅល់ង និងជំនគ្នាះ នផុទះសុខែម្ពីបង និងអំំកខែដូល់�នការិប្ដាកខ់ែបក�ាន ់
�ារិ» គ្នាត្តិប់្ដាននិយ៉ាយសៅ�កំុងបទ្ធសុ�ា សុនម៍្ពីយួ។ គ្នាត្តិ�់នសុ�ណួរិជាសៅព្រះចើន ខែដូល់ព្រះត្តិូវសួុរិដូល់់ព្រះ�ះអំ��ី
ចសៅម្ពីាើយដូអ៏ំសាា រិយសៅ�នឹងការិអំ�ិដាា នថ្ងៃនកូនព្រះបុសុរិបស់ុគ្នាត្តិ៖់ សៅត្តិើនរិណាប្ដានដាកលុ់់យសៅ�សៅល់ើរិសៅទ្ធះសៅ�ះ? 
សៅហ៍តុ្តិអំេីប្ដានជាច�រិសៅទ្ធះខែដូល់រិ ាូសៅម្ពីនប្ដានចាំបយ់កសៅ�ះ? សៅត្តិើព្រះ�ះប្ដានព្រះប្ដាបប់ិនីអំ��ីការិអំ�ិដាា នសៅ�ះឬ? សៅត្តិើរិ ាូសៅម្ពីន 
ប្ដានសុុ�ព្រះ�ះ១០០ដុូល្ងាា រិសុព្រះ�បស់ៅ�េើអំេី? សៅត្តិើសៅយើងប្ដានទូ្ធល់ដូល់់ព្រះ�ះ�ីសុ�ណូម្ពី�រិ ខែដូល់ម្ពីនិអាតាះ និយម្ពីខែដូរិ 
ឬសៅទ្ធ? គម្ពីីរីិយ៉ាា កុប ៤៖២-៣ ខែចងថា «អំំករាល់់គំ្នាសុ�េ ត្តិចងប់្ដាន ខែត្តិម្ពីនិប្ដានសៅទ្ធ �ីសៅព្រះ�ះម្ពីនិប្ដានសូុម្ពី 
ដូល់់ព្រះ�ះ។ អំំករាល់់គំ្នាប្ដានសូុម្ពីខែដូរិខែត្តិម្ពីនិប្ដានសៅទ្ធ �ីសៅព្រះ�ះសៅសុចកាីសុ�ណូម្ពីរិបស់ុអំំករាល់់គំ្នាខែបបអាព្រះកក ់
សុព្រះ�បខ់ែត្តិចាំយប�សៅ�ញសៅសុចកិីសុសៅព្រះម្ពីើបរិបស់ុអំំករាល់់គំ្នាវញិ»។ សៅ�សៅ�ល់ខែដូល់រិ ាូសៅម្ពីន និងឪ�ុករិបស់ុគ្នាត្តិ ់
ជំួយដូល់់ជំនប្ដាត្តិប់ងក់ារិ�រិសៅ�ព្រះកុងសាសៅ�ម្ពី ត្តិ�េ យម្ពីយួខែផុំកថ្ងៃនត្តិ�េ យសុបាត្តិហ៍៍សុាូល់សុបិ្ដាហ៍៍ទ្ធី១៣ 
ថ្ងៃនព្រះតី្តិ�សុសៅនះជាម្ពីយួនឹងជំ�នួយដូល់់ជំនប្ដាត្តិប់ងក់ារិ�រិសៅ��ូម្ពីភិ្ងាគអាសៅម្ពីរិកិខ្ជាងសៅជំើងអំំកអាចជាបិនី
  �ំក ់សៅហ៍ើយសៅរិៀបច�វភិ្ងាគទាំនដូស៏ុបបុរិសុ។

  សៅរិឿង�ាី  សៅរិឿង�ាី
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ការសម្រា�ក មិិត្តតភាព និិងការពាបាល

ល្ងាាល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៧ ខែ�សីុហា ឆំ្នាំ�២០២១ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៧ ខែ�សីុហា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៤២៖៧-២០, សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៤២៖២១-អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៤២៖៧-២០, សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៤២៖២១-
២៤, �ា ថាយ ១៨៖២១-៣៥, លូូកា ២៣៖៣៤, សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ  ៥០៖១៥-២១។២៤, �ា ថាយ ១៨៖២១-៣៥, លូូកា ២៣៖៣៤, សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ  ៥០៖១៥-២១។

�ចងចាំ�៖ «ឥឡូូវសៅនះកុុ�ឲ្យយអំំកុរាល់ូគំ្នាព្រះ�ួយឬតូ្តិចចិត្តិាសៅ�យប្តានលូកុ�់ំុ �ម្ពីកុទី្ធសៅនះសៅឡូើយ �ីសៅព្រះ�ះគឺព្រះ�ះ �ចងចាំ�៖ «ឥឡូូវសៅនះកុុ�ឲ្យយអំំកុរាល់ូគំ្នាព្រះ�ួយឬតូ្តិចចិត្តិាសៅ�យប្តានលូកុ�់ំុ �ម្ពីកុទី្ធសៅនះសៅឡូើយ �ីសៅព្រះ�ះគឺព្រះ�ះ 
សៅទ្ធសៅត្តិើ ខែ�លូព្រះទ្ធងច់ាំត្តិ�់ំុ �ម្ពីកុជាមុ្ពីន សៅ�ើម្ពីបនីឹងរិកុាជីីវតិ្តិអំំកុរាល់ូគំ្នាទុ្ធកុ» (សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៤៥៖៥)។សៅទ្ធសៅត្តិើ ខែ�លូព្រះទ្ធងច់ាំត្តិ�់ំុ �ម្ពីកុជាមុ្ពីន សៅ�ើម្ពីបនីឹងរិកុាជីីវតិ្តិអំំកុរាល់ូគំ្នាទុ្ធកុ» (សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៤៥៖៥)។

 ស្ត្រីសុាី�ំកុប់្តានសៅចាំទ្ធព្រះបកានប់ុរិសុ�ំកុ�់ីបទ្ធឧព្រះកិុ�ឋម្ពីយួ។ នាងព្រះប្តាបប់ាូលិូសុថាបុរិសុសៅនះប្តានបងំ� 
នាងរិមួ្ពីសៅ�ទ្ធ។ ម្ពីនុសុស�ះះ�នសុ�ណួួរិអំ��ីសៅរិឿងនាង។ ស្ត្រីសុាីសៅនះប្តានចងុុលូសៅ�កានប់ុរិសុសៅនាះសៅ�កុំុងជួីរិ 
បាូលិូសុ។ នាងនិយាយថាបុរិសុសៅនាះប្តានសៅ�ើើឲ្យយនាងឈឺចឺាំប ់ព្រះប្តាកុ�ណាស់ុចូនីខែ�លូជាបុរិសុសៅនាះព្រះត្តិូវ
ជាបគុ់កុ។ ១៤ឆំ្នាំ�សៅព្រះកាយម្ពីកុអំំកុវទិ្ធាសាស្ត្រីសុាសាកុលូបងបង្ហាា ញថា ចូនីម្ពីនិប្តានព្រះបព្រះ�ឹត្តិាបទ្ធឧព្រះកិុ�ឋសៅនាះសៅទ្ធ។ 
ចូនខែ�លូជាស្ត្រីសុាីសៅនាះយល់ូថា នាងប្តានសៅចាំទ្ធព្រះបកានម់្ពីនុសុស�ុសុ។ ចូនចងជ់ីួបនឹងចូនី បនាា ប�់ីសៅគប្តាន 
សៅ�ះខែលូង គ្នាត្តិស់ៅចញ�ីគុកុ។ សៅត្តិើចូនីសៅនះនឹងសៅ�ើើអំើីសៅ�សៅ�លូគ្នាត្តិជ់ីួបស្ត្រីសុាីខែ�លូប�ផ្លាះ ញជីីវតិ្តិគ្នាត្តិជ់ាសៅព្រះចើន 
ឆំ្នាំ�សៅនាះមុ្ពី�ទ្ធល់ូនឹងមុ្ពី�? ចូនរិងច់ាំ�សៅ�កុំុងបនាបថ់្ងៃនគុកុ។ សៅ�សៅ�លូចូនីចូលូម្ពីកុ គ្នាត្តិន់ឹងចូនសុម្ពីះងឹសៅម្ពីើលូ 
គំ្នាសៅ�វញិសៅ�ម្ពីកុ។ ចូនចាំបស់ៅ�ើើម្ពីយ�។ សៅព្រះកាយម្ពីកុចូនព្រះប្តាបម់្ពីនុសុស�ះះថា ចូនីប្តានចាំបថ់្ងៃ��ំុ �។ គ្នាត្តិប់្តាន 
សុម្ពីះងឹសៅម្ពីើលូម្ពីុ��ុំ�សៅហ៍ើយប្តាននិយាយថា �ំុ �អំត្តិស់ៅ�សុឲ្យយអំំកុ។ �ំុ �ប្តានសុុបប់ុរិសុសៅនះអំស់ុសៅ�លូ១៤ឆំ្នាំ� 
�ំុ �ប្តានចងឲ់្យយគ្នាត្តិស់ាះ ប ់បាុខែនា គ្នាត្តិប់្តានព្រះប្តាប�់ំុ �ថា គ្នាត្តិប់្តានអំត្តិស់ៅ�សុឲ្យយ�ំុ �បនាា ប�់ី�ំុ �ប្តានព្រះបព្រះ�ឹត្តិា�ុសុ 
យាា ង�ានស់ៅ�សៅលូើគ្នាត្តិ។់ �ំុ �ម្ពីនិអាចសៅជីឿ�កុយសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅនាះគឺសៅ�សៅ�លូ�ំុ �ប្តានចាំបស់ៅ�ើើម្ពីយល់ូ�ីការិអំត្តិ ់
ឱនសៅ�សុ។ �ំុ �ប្តានចាំបស់ៅ�ើើម្ពីជាសុះសៅសុបើយ និងប្តានសុព្រះ�កុ�ិត្តិព្រះប្តាកុ�។
 សុប្តាា ហ៍៍សៅនះសៅយើងសិុកុាព្រះបធានបទ្ធថ្ងៃនការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុ។ សៅយើងនឹងសៅរិៀន�ីរិសៅបៀបខែ�លូការិ
អំត្តិឱ់នសៅ�សុអាច�ាប្តាលូចិត្តិាម្ពីនុសុសខែ�លូព្រះត្តិូវការិសុព្រះ�កុ។

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៧    ៧ - ១៣ សីុហា 



50ថ្ងៃ�ាអាទិ្ធត្តិយ   ៨ សីុហា
ការិព្រះបឈឺម្ពីម្ពីុ�នឹងអំតី្តិត្តិកាលូការិព្រះបឈឺម្ពីម្ពីុ�នឹងអំតី្តិត្តិកាលូ

 ម្ពីនិយូរិបាុនាា នជីីវតិ្តិរិបស់ុយាូខែសុប�ំុ �សៅ�ំើងកុំុងវ�ិីយាា ង��។ យាូខែសុបរិចួសៅចញ�ីគុកុបនាា ប�់ីគ្នាត្តិប់្តាន 
ព្រះប្តាបអ់ំត្តិថនយ័យាា ងព្រះតឹ្តិម្ពីព្រះត្តិូវថ្ងៃនយល់ូសុបាិរិបស់ុសៅសុើចផ្លាសៅរាា ន។ បនាា បម់្ពីកុ សៅសុើចផ្លាសៅរាា នខែត្តិងតាំ�ងឲ្យយយាូខែសុប 
ព្រះត្តិួត្តិព្រះតាំសៅលូើព្រះបសៅទ្ធសុ��ងម្ពីូលូ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិជី��ូកុ ៤១។ យាូខែសុបសៅរិៀបការិជាម្ពីយួនាងអាសុនាា ត្តិជ់ាកូុនព្រះសីុ 
រិបស់ុម្ពីស្ត្រីនាីថំាកុ�់ីស់ុ�ំកុ។់ យាូខែសុប និងនាងអាសុនាា ត្តិ ់�នកូុនព្រះបុសុ�ីរិនាកុ។់ សូុម្ពីអំរិគុណួច�សៅ�ះយាូខែសុប 
ឃ្លាំះ �ងសៅ�ព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ា�នសៅសុប�ងអាហារិសៅ�ញ �ូចខែ�លូយាូខែសុបប្តានព្រះប្តាបខ់ែម្ពីន ការិ�ើះខាត្តិសៅសុប�ងអាហារិ 
កុច៏ាំបស់ៅ�ើើម្ពី។ សៅ�លូសៅនាះបងៗរិបស់ុយាូខែសុបប្តានម្ពីកុព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ា។

 សូុម្ពីអានអំ��ីការិជីួបគំ្នា��បូងរិវាងយាូខែសុបនិងបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិស់ៅ�កុំុងគម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៤២៖សូុម្ពីអានអំ��ីការិជីួបគំ្នា��បូងរិវាងយាូខែសុបនិងបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិស់ៅ�កុំុងគម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៤២៖
៧-២០។ សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាយាូខែសុប�នអាកុបបកិុរិយិា�ូចជាគ្នាត្តិស់ៅ�ើើ? សៅត្តិើគ្នាត្តិក់ុ��ុង�ាយាម្ពីសៅ�ើើអំើី?៧-២០។ សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាយាូខែសុប�នអាកុបបកិុរិយិា�ូចជាគ្នាត្តិស់ៅ�ើើ? សៅត្តិើគ្នាត្តិក់ុ��ុង�ាយាម្ពីសៅ�ើើអំើី?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ឥឡូូវសៅនះយាូខែសុបគឺជាបុរិសុ��៏នអំ�ណាច�ំកុ ់ គ្នាត្តិអ់ាចសុងសឹុកុជាម្ពីយួនឹង�ួកុបងៗព្រះបសិុន 

សៅបើគ្នាត្តិច់ង ់គ្នាត្តិអ់ាចសុងសឹុកុសៅ�យសៅ�ើរិសៅចញ�ងខែ�រិ។ បាុខែនា យាូខែសុបម្ពីនិប្តានសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុការិសុងសឹុកុសៅទ្ធ 
គ្នាត្តិស់ៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុសៅសុចកុាីសៅម្ពីតាំា កុរិុណាវញិ។ គ្នាត្តិព់្រះ�ួយប្តារិម្ពីភអំ��ីព្រះគួសារិរិបស់ុគ្នាត្តិស់ៅ�ឯ�ាះ។ គ្នាត្តិព់្រះ�ួយប្តារិម្ពីភ 
អំ��ីឪ�ុកុរិបស់ុគ្នាត្តិខ់ាះ �ងជាងសៅគ។ សៅត្តិើឪ�ុកុរិបស់ុគ្នាត្តិស់ៅ�រិស់ុសៅទ្ធអីំ? សៅហ៍ើយចុះសៅត្តិើសៅបនយាា ម្ពីនីជាបុូនព្រះបុសុ 
រិបស់ុយាូខែសុបសៅនាះយាា ងណាខែ�រិ? សៅត្តិើសៅបនយាា ម្ពីនីព្រះបឈឺម្ពីនឹងសៅព្រះគ្នាះថំាកុ�ូ់ចជាយាូខែសុបប្តានព្រះបឈឺម្ពីសៅ�
ច�សៅ�ះ�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិខ់ែ�រិឬសៅទ្ធ? ឥឡូូវសៅនះ យាូខែសុប�នអំ�ណាចលូាម្ពីព្រះគបព់្រះគ្នានអ់ាចខែ�រិកុាសុ�ជិីកុ 
ព្រះគួសារិខែ�លូគ្នាា នទី្ធ�ឹងរិបស់ុគ្នាត្តិប់្តាន។ គ្នាត្តិអ់ាចខែ�រិកុា�ួកុសៅគប្តានយាា ងលូុ។ សៅនាះសៅហ៍ើយគឺជាអំើីខែ�លូ
យាូខែសុបសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុសៅ�ើើយាា ង�ិត្តិព្រះប្តាកុ�។

 សៅយើងកុព៏្រះត្តិូវខែត្តិព្រះបព្រះ�ឹត្តិា�ូចជាយាូខែសុបខែ�រិ សៅ�សៅ�លូសុ�ជិីកុព្រះគួសារិ�ថ្ងៃទ្ធសៅ�ើើឲ្យយព្រះគួសារិសៅយើងឈឺឺ
ចាំប ់ សៅយើងម្ពីនិព្រះត្តិូវទ្ធទ្ធួលូយកុអាកុបបកិុរិយិាខែបបសៅនះសៅឡូើយ សៅយើង�ំកុ់ៗ �នត្តិថ្ងៃម្ពីះសៅ�ច�សៅ�ះព្រះ�ះសៅនព្រះត្តិរិបស់ុ 
ព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្តានសៅចញថ្ងៃ�ះជី�នួសុសៅយើង��ងអំស់ុគំ្នាសៅ�សៅលូើសៅឈឺើឆំ្នាំង។

 សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាព្រះ�ះសៅយសូូុវយកុព្រះ�ះទ្ធយ័ទុ្ធកុ�កុខ់ាះ �ងសៅម្ពីាះះអំ��ីការិឈឺចឺាំបខ់ែ�លូសៅយើងរិងព្រះ��? សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាព្រះ�ះសៅយសូូុវយកុព្រះ�ះទ្ធយ័ទុ្ធកុ�កុខ់ាះ �ងសៅម្ពីាះះអំ��ីការិឈឺចឺាំបខ់ែ�លូសៅយើងរិងព្រះ��? 
សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះើយសូុម្ពីអាន�ា ថាយ ២៥៖៤១-៤៦។សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះើយសូុម្ពីអាន�ា ថាយ ២៥៖៤១-៤៦។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្តានទិ្ធញសៅយើងសៅ�យព្រះ�ះសៅល្ងាហិ៍ត្តិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ សៅយើងគឺជាកុម្ពីាសិុទ្ធធិរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ។ 

អំំកុណា�ំកុខ់ែ�លូព្រះបយុទ្ធធជាម្ពីយួម្ពីនុសុស�ំកុស់ៅទ្ធៀត្តិ សៅហ៍ើយសៅ�ើើឲ្យយ�ួកុសៅគឈឺចឺាំប ់សៅនាះ�ិត្តិជាព្រះបយុទ្ធធជាម្ពីយួ 
ព្រះទ្ធ�យសុម្ពីបត្តិាិរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅហ៍ើយ។

 ការិបងំ�នរិណា�ំកុឲ់្យយរិមួ្ពីសៅ�ទ្ធសៅនាះគឺជាការិ�ុសុឆ្គគង។ �ូចជាការិវាយ��សៅលូើអំំកុណា�ំកុខ់ែ�រិ។ 
សៅ�សៅ�លូសៅរិឿង��ង�ីរិសៅនះសៅកុើត្តិសៅឡូើង សៅ�កុំុងព្រះគួសារិសៅយើងព្រះត្តិូវខែត្តិខែសុើងរិកុជី�នួយ។ បញ្ហាា សៅនះម្ពីនិខែម្ពីនជាសៅរិឿង 
សុ�ា ត្តិស់ៅទ្ធ។ អំំកុព្រះត្តិូវការិជី�នួយ�ីខាងសៅព្រះ�។ សៅត្តិើអំំកុឬនរិណា�ំកុស់ៅ�កុំុងព្រះគួសារិរិបស់ុអំំកុ�នការិឈឺចឺាំប ់
សៅ�យការិបងំ�ឲ្យយរិមួ្ពីសៅ�ទ្ធជាម្ពីយួសុ�ជីិកុព្រះគួសារិណាម្ពីយួឬសៅទ្ធ? សៅ�លូសៅនាះសូុម្ពីរិកុជី�នួយ�ីអំំកុ�នជី�នាញ 
អាជីី�ខែ�លូអំំកុអាចទុ្ធកុចិត្តិាប្តាន។

 សៅត្តិើសៅគ្នាលូការិណ៍ួថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំើី�ះះ ខែ�លូអំំកុអាចសៅ�ើើតាំម្ពីសៅ�ើម្ពីបជីីួយអំំកុ ជាម្ពីយួនឹងបញ្ហាា ព្រះគួសារិសៅត្តិើសៅគ្នាលូការិណ៍ួថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំើី�ះះ ខែ�លូអំំកុអាចសៅ�ើើតាំម្ពីសៅ�ើម្ពីបជីីួយអំំកុ ជាម្ពីយួនឹងបញ្ហាា ព្រះគួសារិ
ខែ�លូអំំកុ�នសៅ�សៅ�លូឥឡូូវសៅនះ?ខែ�លូអំំកុ�នសៅ�សៅ�លូឥឡូូវសៅនះ?
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 យាូខែសុបអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូ�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិ ់ សៅយើងម្ពីនិ�ឹងថាសៅរិឿងសៅនះសៅកុើត្តិសៅឡូើងសៅ�សៅ�លូណា 
សៅទ្ធ។ បាុខែនាគ្នាត្តិព់្រះត្តិូវសៅ�ើើការិង្ហារិសៅនាះយាា ងឆ្នាំប ់បនាា ប�់ី�ួកុសៅគម្ពីកុ�ល់ូព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ា។ ព្រះប្តាកុ�ណាស់ុយាូខែសុប 
នឹងម្ពីនិអាច�នសៅជាគជីយ័ប្តានសៅទ្ធព្រះបសិុនសៅបើគ្នាត្តិប់�ិសៅសុ�ការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុ។ សៅហ៍តុ្តិអំើី? �ីសៅព្រះ�ះកុ�ហ៍ឹងនឹង 
សីុុប�ផ្លាះ ញកុំុងចិត្តិារិបស់ុគ្នាត្តិ។់ កុ�ហឹ៍ងនឹងសៅ�ើើឲ្យយឈឺចឺាំប�់ល់ូម្ពីតិ្តិាភា�រិបស់ុសៅយើងជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ�ងខែ�រិ។
 ការិសិុកុាបង្ហាា ញថា ម្ពីនុសុសខែ�លូប្តានជាសុះសៅសុបើយ�ីការិឈឺចឺាំបយ់ាា ង�ាន�់ារិ សៅ�ើើ�ូសៅចំាំះសៅព្រះ�ះ 
�ួកុសៅគអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូអំំកុខែ�លូសៅ�ើើឲ្យយ�ួកុសៅគឈឺចឺាំប។់ សៅ�សៅ�លូសៅយើងប�ិសៅសុ�ការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុ ការិ
ឈឺចឺាំបរ់ិបស់ុសៅយើងសៅ�ខែត្តិបនាប�ផ្លាះ ញជីីវតិ្តិរិបស់ុសៅយើង�ខែ�លូ ការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុរិ �សៅ�ះសៅយើងឲ្យយរិចួ�ីការិឈឺ ឺ
ចាំប ់ការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុគឺអំ��ី�ះួនសៅយើងសៅព្រះចើនជាងម្ពីនុសុសខែ�លូសៅ�ើើ�ុសុម្ពីកុសៅលូើសៅយើង។
 ខែម្ពីនសៅហ៍ើយយាូខែសុបប្តានអំត្តិឱ់នសៅ�សុឲ្យយ�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិ។់ បាុខែនាគ្នាត្តិម់្ពីនិចងប់សៅណាើ យឲ្យយ
សៅរិឿងរាា វ��ងឡាយសៅ�តាំម្ពី�ះូវខែ�លូ�ួកុសៅគសៅ�ើរិ�ីអំតី្តិត្តិកាលូសៅនាះសៅទ្ធ។ �ូសៅចំះយាូខែសុបព្រះត្តិូវខែត្តិបញ្ហាា កុឲ់្យយ�ឹង
ចាស់ុថា �ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិ�់ិត្តិជាប្តានខែកុខែព្រះបសៅហ៍ើយ។
  សៅត្តិើយាូខែសុបឮ�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិន់ិយាយ�ីអំើី? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះើយសូុម្ពីអានសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៤២៖២១-សៅត្តិើយាូខែសុបឮ�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិន់ិយាយ�ីអំើី? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះើយសូុម្ពីអានសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៤២៖២១-
២៤។ សៅត្តិើយាូខែសុប�ឹងអំើីអំ��ី�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិស់ៅចញ�ីការិសុនានារិបស់ុ�ួកុសៅគ?២៤។ សៅត្តិើយាូខែសុប�ឹងអំើីអំ��ី�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិស់ៅចញ�ីការិសុនានារិបស់ុ�ួកុសៅគ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 �ួកុបងៗម្ពីនិ�ឹងថាយាូខែសុបអាចយល់ូអំើីខែ�លូ�ួកុសៅគនិយាយសៅនាះសៅទ្ធ។ យាូខែសុបឮ�ួកុបងៗរិបស់ុ 
គ្នាត្តិល់ូនត់្តិួអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកុសៅគព្រះបឆ្នាំ�ង�ស់ុនឹងរិូបគ្នាត្តិ។់ �ួកុបងៗប្តានគិត្តិថា ការិលូកុយ់ាូខែសុបជា�សុកុរិ 
�ួកុសៅគនឹងរិចួ�ុត្តិ�ីយល់ូសុបាិរិបស់ុយាូខែសុប រិប្តាយការិណ៍ួអាព្រះកុកុរ់ិបស់ុគ្នាត្តិអ់ំ��ី�ួកុសៅគ និងការិសុម្ពីះងឹសៅម្ពីើលូ 
ឪ�ុកុរិបស់ុ�ួកុសៅគបង្ហាា ញថា យាូខែសុប�នសៅសុចកុើីព្រះសុឡាញ់កានខ់ែត្តិខាះ �ង។ សៅត្តិើ�ួកុសៅគប្តានរិកុសៅ�ើញការិ
សុព្រះ�កុខែ�លូ�ួកុសៅគចងប់្តានឬសៅទ្ធ សៅ�សៅ�លូ�ួកុសៅគកុ�ា ត្តិយ់ាូខែសុបរិចួ? គ្នាា ន�ល់ូខែត្តិសៅសាះ។ �ួកុសៅគ�ន
អារិម្ពីាណ៍ួ�នសៅ�សុព្រះគបឆំ់្នាំ���ងសៅនះ។ សុកុម្ពីាភា�អាព្រះកុកុរ់ិបស់ុ�ួកុសៅគព្រះបឆ្នាំ�ង�ស់ុនឹងយាូខែសុបប្តានសៅ�ើើ 
ឲ្យយ�ួកុសៅគអំស់ុកុ�ះ �ងនិងសៅហ៍វហ៍ត្តិ។់ �ួកុសៅគ�នសៅ�រិសៅ�ញសៅ�សៅ�យការិ�យ័ខាះ ចយាា ង�ាន�់ារិ ថាព្រះ�ះនឹង
សៅ�ើើឲ្យយ�ួកុសៅគសុងនូវអំើីខែ�លូ�ួកុសៅគប្តានសៅ�ើើសៅ�សៅលូើយាូខែសុប យាូខែសុបសៅសាកុសាើ យច�សៅ�ះការិឈឺចឺាំបរ់ិបស់ុ 
�ួកុសៅគ។ គ្នាត្តិយ់�ច�សៅ�ះសៅគ។
 យាូខែសុប�ឹងថា ការិ�ើះខាត្តិច�ណីួអាហារិនឹងបនាជាសៅព្រះចើនឆំ្នាំ�សៅទ្ធៀត្តិ។ �ូសៅចំះយាូខែសុបព្រះប្តាប�់ួកុសៅគ
ឲ្យយនា�យកុសៅបនយាា ម្ពីនីម្ពីកុជាម្ពីយួ�ួកុសៅគ សៅ�លូ�ួកុសៅគម្ពីកុទិ្ធញសៅសុប�ងអាហារិសៅ�សៅ�លូសៅព្រះកាយ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ 
៤២៖២០។ យាូខែសុបកុទុ៏្ធកុសីុុ�នឲ្យយជាបគុ់កុ�ងខែ�រិ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៤២៖២៤។
 សៅ�សៅ�លូយាូខែសុបសៅ�ើញសៅបនយាា ម្ពីនីសៅ�រិស់ុ គ្នាត្តិប់្តានសៅរិៀបច��ិ�ីជីបស់ៅលូៀងម្ពីយួ។ សៅ�ឯ�ិ�ីជីប ់
សៅលូៀងយាូខែសុបបង្ហាា ញថា សៅបនយាា នីគឺជាម្ពីនុសុសខែ�លូគ្នាត្តិចូ់លូចិត្តិាជាងសៅគសៅ�ទ្ធីសៅនាះ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៤៣៖
៣៤។ សៅនះគឺជាការិសាកុលូបងម្ពីយួ។ យាូខែសុបចង�់ឹងថា សៅត្តិើ�ួកុបងៗសៅ�ខែត្តិ�នចិត្តិាព្រះចខែណួន�ូចជា�ួកុ
សៅគធាះ ប�់ន�ីម្ពីុនម្ពីកុខែ�រិឬសៅទ្ធ។ �ួកុសៅគម្ពីនិ�នសៅទ្ធ។ បាុខែនាយាូខែសុបម្ពីនិ�នទុ់្ធកុចិត្តិា�ួកុបងៗសៅ�សៅឡូើយ។ 
យាូខែសុប�ឹង�ីកុលូលូបចិខែ�លូ�ួកុសៅគអាច�ន។ �ួកុសៅគប្តានកុុហ៍កុសៅ�ញ��ងទី្ធព្រះកុុង សៅត្តិើអំំកុសៅ�នឹកុសៅ�ើញ 
សៅទ្ធ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៣៤៖១៣? យាូខែសុប�ឹងថា �ួកុសៅគព្រះត្តិូវខែត្តិកុុហ៍កុ�ល់ូឪ�ុកុរិបស់ុ�ួកុសៅគ �ីការិលូកុគ់្នាត្តិជ់ា 
�សុកុរិ (សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៣៧៖៣១-៣៤)។ �ូសៅចំះ យាូខែសុបនឹង�ើល់ូការិសាកុលូបងម្ពីយួសៅទ្ធៀត្តិ�ល់ូ�ួកុសៅគ 
សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ជី��ូកុ ៤៤។

ថ្ងៃ�ាចន័ា   ៩ សីុហា



52ថ្ងៃ�ាអំង្ហាគ រិ    ១០ សីុហា

អំត្តិឱ់នសៅ�សុសៅហ៍ើយប�សៅ�ះចសៅចាំលូឬ? អំត្តិឱ់នសៅ�សុសៅហ៍ើយប�សៅ�ះចសៅចាំលូឬ? 
 
 សៅត្តិើការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុរិបស់ុសៅយើង�ល់ូម្ពីនុសុស�ថ្ងៃទ្ធសៅ�ើើអំើីសុព្រះ�បស់ៅយើង? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះើយសូុម្ពីអាន សៅត្តិើការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុរិបស់ុសៅយើង�ល់ូម្ពីនុសុស�ថ្ងៃទ្ធសៅ�ើើអំើីសុព្រះ�បស់ៅយើង? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះើយសូុម្ពីអាន 
�ា ថាយ ១៨៖២១-៣៥។�ា ថាយ ១៨៖២១-៣៥។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 សៅយើងព្រះតូ្តិវខែត្តិយល់ូ�ីអំើីៗ��ងអំស់ុខែ�លូព្រះ�ះប្តានអំត្តិស់ៅ�សុឲ្យយសៅយើងសៅ�យសារិខែត្តិព្រះ�ះសៅយសូូុវ។ 
ការិយល់ូសៅនះគឺជាខែ�ំកុម្ពីយួ�ស៏ុ�ខានប់��ុត្តិថ្ងៃនការិសៅរិៀនសូុព្រះត្តិ�ីរិសៅបៀបអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូម្ពីនុសុស�ថ្ងៃទ្ធ។ សៅយើង 
��ងអំស់ុគំ្នាប្តានសៅ�ើើប្តាប។ សៅយើងប្តានសៅ�ើើប្តាប�ស់ុនឹងម្ពីនុសុស�ថ្ងៃទ្ធ សៅហ៍ើយ�ស់ុនឹងព្រះ�ះផ្លាា ល់ូ។
 រាល់ូអំ�សៅ�ើប្តាបគឺជាប្តាប�ស់ុនឹងព្រះ�ះរិបស់ុសៅយើង។ បាុខែនាសៅ�យសារិខែត្តិព្រះ�ះសៅយសូូុវ សៅយើងអាច
សុុ�ការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុយាា ងសៅ�ញសៅលូញ�ីព្រះ�ះ�ល់ូអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុសៅយើង។ សៅយើងម្ពីនិប្តានសៅ�ើើអំើីសៅ�ើម្ពីបឲី្យយប្តាន
អំ�សៅណាយ��៏នត្តិថ្ងៃម្ពីះខែ�លូម្ពីកុ�ីឋានសួុគស៌ៅនាះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូសៅយើងសៅ�យសារិខែត្តិសៅសុចកុើីសៅម្ពីតាំា  
កុរិុណារិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ម្ពីនិខែម្ពីនសៅ�យសារិកិុចាការិអំើីខែ�លូសៅយើងសៅ�ើើសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅ�សៅ�លូសៅយើងយល់ូ�ីសៅសុចកុើី
�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ��ងសៅនះ សៅយើងអាចទ្ធទ្ធួលូអំ�សៅណាយ�នថ្ងៃនការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ព៏្រះគបល់ូកុំណ៍ួសៅនះ�ីព្រះ�ះ។
 សៅ�លូសៅនាះសៅយើងអាចអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូអំំកុខែ�លូសៅ�ើើឲ្យយសៅយើងឈឺចឺាំបខ់ែ�រិ។ សៅត្តិើសៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជា
សៅយើងព្រះត្តិូវអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូ�ួកុសៅគ? សៅត្តិើសៅយើងព្រះត្តិូវអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូអំំកុ�ថ្ងៃទ្ធសៅ�យសារិខែត្តិ�ួកុសៅគប្តានសុនស� 
ការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុឬ? សៅទ្ធសៅយើងអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូអំំកុខែ�លូសៅ�ើើ�ុសុម្ពីកុសៅលូើសៅយើងសៅ�យសារិខែត្តិព្រះ�ះអំត្តិឱ់ន
សៅ�សុ�ល់ូសៅយើង។ សៅយើង��ងអំស់ុគំ្នាព្រះត្តិូវការិការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុខែ�លូសៅយើងម្ពីនិអាចសៅ�ើើអំើីសៅ�ើម្ពីបឲី្យយប្តានសៅនាះ 
សៅឡូើយ។
 �ូចសៅយើងប្តានសៅ�ើញយាូខែសុប�ើល់ូឱកាសុសៅលូើកុទី្ធ២ �ល់ូ�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិ។់ យាូខែសុបម្ពីនិ�ន 
អារិម្ពីាណ៍ួ�ឹងសៅ�កុំុងចិត្តិារិបស់ុគ្នាត្តិច់�សៅ�ះអំ�សៅ�ើអាព្រះកុកុខ់ែ�លូ�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិប់្តានសៅ�ើើម្ពីកុរិកុគ្នាត្តិក់ាលូ� ី
សៅ�លូកុនះងម្ពីកុសៅឡូើយ។
 សៅ�កុំុងព្រះគួសារិម្ពីយួសៅ�សៅ�លូសៅយើង�ំកុ់ៗ ប្តានកាះ យសៅ�ជាអំំកុជី�នាញថ្ងៃនការិសៅ�ើើឲ្យយគំ្នាឈឺចឺាំប់
សៅ�វញិសៅ�ម្ពីកុ សៅត្តិើសៅយើងអាច�នការិចាំបស់ៅ�ើើម្ពី�ាីម្ពីយួប្តានសៅទ្ធ? �ិប្តាកុណាស់ុខែម្ពីនសៅហ៍ើយ បាុខែនាសៅយើងអាច 
ចាំបស់ៅ�ើើម្ពីសៅឡូើងវញិសៅ�យ�នជី�នួយម្ពីកុ�ីព្រះ�ះ។ យាូខែសុបម្ពីនិប្តានសៅ�ើើឲ្យយ�ួកុបងៗឈឺចឺាំបស់ៅ�យសារិអំើីខែ�លូ 
�ួកុសៅគប្តានសៅ�ើើម្ពីកុសៅលូើគ្នាត្តិស់ៅនាះសៅទ្ធ។ យាូខែសុបម្ពីនិប្តាន�ាយាម្ពីសុងសឹុកុ�ស់ុនឹង�ួកុសៅគសៅទ្ធ។ យាូខែសុបប្តាន 
យកុអំតី្តិត្តិកាលូ�កុ�់ីសៅព្រះកាយ�ំង។ គ្នាត្តិប់នាជីីវតិ្តិសៅ�សៅទ្ធៀត្តិ។ យាូខែសុបទ្ធទ្ធួលូយកុ�ួកុបងៗ សៅហ៍ើយបង្ហាា ញ 
សៅសុចកុើីព្រះសុឡាញ់�ល់ូ�ួកុសៅគ។ ចុះព្រះបសិុនសៅបើយាូខែសុប�នអារិម្ពីាណ៍ួសៅ�កុំុងចិត្តិា�ុសុ�ីសៅនះសៅនាះ សៅត្តិើយាា ងណា 
សៅ�វញិ? ព្រះប្តាកុ�ណាស់ុសៅរិឿងសៅនះនឹង�នការិបញ្ចាបម់្ពីយួសៅ�សងសៅទ្ធៀត្តិ សៅហ៍ើយជាការិបញ្ចាបស់ៅនាះគឺម្ពីនិសុបាយ 
សៅឡូើយ។
  «�ន�រិសៅហ៍ើយអំំកុណាខែ�លូការិទ្ធទឹ្ធងចាបរ់ិបស់ុ�ះួនប្តានអំត្តិស់ៅ�សុឲ្យយ និងប្តាបរិបស់ុ�ះួនប្តាន«�ន�រិសៅហ៍ើយអំំកុណាខែ�លូការិទ្ធទឹ្ធងចាបរ់ិបស់ុ�ះួនប្តានអំត្តិស់ៅ�សុឲ្យយ និងប្តាបរិបស់ុ�ះួនប្តាន  
ព្រះគបប្តា�ង �ន�រិសៅហ៍ើយម្ពីនុសុសណាខែ�លូព្រះ�ះអំ�ា ស់ុម្ពីនិរាបជ់ា�នប្តាបសៅឡូើយ» (រិ ាូម្ពី ៤៖៧,៨)។ សៅត្តិើសៅល្ងាកុព្រះគបប្តា�ង �ន�រិសៅហ៍ើយម្ពីនុសុសណាខែ�លូព្រះ�ះអំ�ា ស់ុម្ពីនិរាបជ់ា�នប្តាបសៅឡូើយ» (រិ ាូម្ពី ៤៖៧,៨)។ សៅត្តិើសៅល្ងាកុ  
បាុលូកុ��ុងព្រះប្តាបស់ៅយើង�ីអំើីសៅ�កុំុង���ងសៅនះ អំ��ីអំ�សៅណាយ�នខែ�លូព្រះ�ះប្តានព្រះប�ន�ល់ូសៅយើងសៅ�កុំុងបាុលូកុ��ុងព្រះប្តាបស់ៅយើង�ីអំើីសៅ�កុំុង���ងសៅនះ អំ��ីអំ�សៅណាយ�នខែ�លូព្រះ�ះប្តានព្រះប�ន�ល់ូសៅយើងសៅ�កុំុង
ព្រះ�ះសៅយសូូុវ? សៅត្តិើសៅសុចកុាីសុនា�អ៏ំសាា រិយសៅនះផ្លាះ ស់ុបាូរិជីីវតិ្តិរិបស់ុសៅយើងឲ្យយប្តានលូុព្រះបសៅសុើរិសៅឡូើងយាា ងណា? ព្រះ�ះសៅយសូូុវ? សៅត្តិើសៅសុចកុាីសុនា�អ៏ំសាា រិយសៅនះផ្លាះ ស់ុបាូរិជីីវតិ្តិរិបស់ុសៅយើងឲ្យយប្តានលូុព្រះបសៅសុើរិសៅឡូើងយាា ងណា? 
សៅសុចកុាីសុនាសៅនះជីួយឲ្យយសៅយើងបង្ហាា ញសៅសុចកុើីព្រះសុល្ងាញ់ និងការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូអំំកុខែ�លូសៅ�ើើឲ្យយសៅយើងសៅសុចកុាីសុនាសៅនះជីួយឲ្យយសៅយើងបង្ហាា ញសៅសុចកុើីព្រះសុល្ងាញ់ និងការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូអំំកុខែ�លូសៅ�ើើឲ្យយសៅយើង
ឈឺចឺាំបខ់ាះ �ងប��ុត្តិយាា ង�ូចសៅម្ពីើចខែ�រិ?ឈឺចឺាំបខ់ាះ �ងប��ុត្តិយាា ង�ូចសៅម្ពីើចខែ�រិ?
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ការិសៅ�ើើឲ្យយការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុជាសៅរិឿងផ្លាា ល់ូ�ះួនរិបស់ុសៅយើងការិសៅ�ើើឲ្យយការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុជាសៅរិឿងផ្លាា ល់ូ�ះួនរិបស់ុសៅយើង
  

 សៅត្តិើអំំកុព្រះត្តិូវការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូអំំកុណា�ំកុឬ់? សៅ�លូសៅនាះ�នកិុចាការិខែ�លូអំំកុព្រះត្តិូវសៅ�ើើ អំំកុ 
ព្រះត្តិូវទ្ធទ្ធួលូសាគ ល់ូថា អំំកុឈឺចឺាំប។់ ការិសៅនះម្ពីនិខែត្តិងខែត្តិង្ហាយព្រះសុួលូសៅ�ើើជានិចាសៅនាះសៅទ្ធ។ ជីួនកាលូសៅយើងចង ់
ល្ងាកុអ់ារិម្ពីាណ៍ួរិបស់ុសៅយើង ឬសុខែម្ពីើងអាកុបបកិុរិយិាថា ហាកុ�ូ់ចជាគ្នាា នអំំកុណាសៅ�ើើឲ្យយសៅយើងឈឺចឺាំបស់ៅឡូើយ។ 
បាុខែនាការិទូ្ធលូសៅ�ព្រះ�ះថា សៅយើង�ឹងគឺជាសៅរិឿងលូុ។ សៅយើងសៅ�ើញអំំកុសុរិសៅសុរិទ្ធ�នុកុត្តិសៅម្ពីំើងសៅ�ើើ�ូសៅចំាំះព្រះគបស់ៅ�លូ 
សៅវល្ងា �ូសៅចំះអំំកុអាចទូ្ធលូសៅ�ព្រះ�ះថា អំំកុម្ពីនិចូលូចិត្តិាអំើីខែ�លូប្តានសៅកុើត្តិសៅឡូើងសៅនាះសៅទ្ធ។ សូុម្ពីទូ្ធលូសៅ�ព្រះ�ះថា 
វ�ិីខែ�លូអំំកុណា�ំកុប់្តានព្រះបព្រះ�ត្តិាិសៅ�ើើឲ្យយអំំកុឈឺចឺាំប ់សៅ�ើើឲ្យយអំំកុសៅព្រះកុ�ម្ពីព្រះកុ�ឬ�ឹង។

 សៅ�កុំុងសៅរិឿងអំ��ីយាូខែសុបសៅយើងសៅ�ើញគ្នាត្តិយ់�សៅ�សៅ�លូគ្នាត្តិជ់ីួប�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិម់្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិ។ 
ព្រះប្តាកុ�ណាស់ុគ្នាត្តិស់ៅ�សៅ�លូសៅនាះ�នការិឈឺចឺាំប�់ីសៅរិឿងអំតី្តិត្តិកាលូរិបស់ុគ្នាត្តិ។់

  សៅត្តិើព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនាូលូអំើីសៅ�សៅលូើសៅឈឺើឆំ្នាំង? សៅត្តិើព្រះ�ះបនាូលូ��ងសៅនះព្រះប្តាបអ់ំើី�ល់ូសៅយើង អំ��ីសៅ�លូសៅត្តិើព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នបនាូលូអំើីសៅ�សៅលូើសៅឈឺើឆំ្នាំង? សៅត្តិើព្រះ�ះបនាូលូ��ងសៅនះព្រះប្តាបអ់ំើី�ល់ូសៅយើង អំ��ីសៅ�លូ  
សៅវល្ងា�ល៏ូុប��ុត្តិសុព្រះ�បអ់ំត្តិស់ៅ�សុ�ល់ូអំំកុណា�ំកុ?់ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះើយសូុម្ពីអាន លូូកា ២៣៖៣៤។សៅវល្ងា�ល៏ូុប��ុត្តិសុព្រះ�បអ់ំត្តិស់ៅ�សុ�ល់ូអំំកុណា�ំកុ?់ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះើយសូុម្ពីអាន លូូកា ២៣៖៣៤។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ព្រះ�ះសៅយសូូុវម្ពីនិប្តានរិងច់ាំ�ឲ្យយសៅយើងសុុ�ការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ីព្រះទ្ធងស់ៅនាះសៅទ្ធ។ សៅយើងម្ពីនិព្រះត្តិូវរិងច់ាំ�ឲ្យយ

អំំកុខែ�លូសៅ�ើើ�ុសុម្ពីកុសៅលូើសៅយើងសុុ�ការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ីសៅយើងខែ�រិ។ សៅយើងអាចអំត្តិឱ់នសៅ�សុឲ្យយម្ពីនុសុស�ថ្ងៃទ្ធ 
សៅ�យម្ពីនិចាំ�ប្តាចឲ់្យយ�ួកុសៅគទ្ធទ្ធួលូយកុការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុរិបស់ុសៅយើងជាម្ពីុនសៅនាះសៅទ្ធ។

 សៅត្តិើគមី្ពីរីិលូូកា ៦៖២៨ និង�ា ថាយ ៥៖៤៤ បសៅព្រះង�នអំើី�ល់ូសៅយើងអំ��ីរិសៅបៀបខែ�លូសៅយើងគួរិ�ន សៅត្តិើគមី្ពីរីិលូូកា ៦៖២៨ និង�ា ថាយ ៥៖៤៤ បសៅព្រះង�នអំើី�ល់ូសៅយើងអំ��ីរិសៅបៀបខែ�លូសៅយើងគួរិ�ន
អារិម្ពីាណ៍ួអំ��ីម្ពីនុសុសខែ�លូសៅ�ើើឲ្យយសៅយើងឈឺចឺាំប?់ សៅត្តិើសៅយើងព្រះត្តិូវបង្ហាា ញអំើី�ល់ូ�ួកុសៅគ?អារិម្ពីាណ៍ួអំ��ីម្ពីនុសុសខែ�លូសៅ�ើើឲ្យយសៅយើងឈឺចឺាំប?់ សៅត្តិើសៅយើងព្រះត្តិូវបង្ហាា ញអំើី�ល់ូ�ួកុសៅគ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុ និងសៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់��ង�ីរិសៅនះចាំបស់ៅ�ើើម្ពីសៅ�យការិសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុ។ ការិ��ង

�ីរិសៅនះម្ពីនិខែម្ពីនចាំបស់ៅ�ើើម្ពីសៅ�យអារិម្ពីាណ៍ួសៅទ្ធ។ សៅយើងអាចសៅ�ើើការិសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូម្ពីនុសុស សៅ�ះប ី
ជាសៅយើងម្ពីនិ�នអារិម្ពីាណ៍ួថា សៅយើងប្តានសៅរិៀបច��ះួនរិចួរាល់ូសៅ�ើម្ពីបអីំត្តិស់ៅ�សុ�ល់ូ�ួកុសៅគកុស៏ៅ�យ។

 ព្រះ�ះព្រះជាបថា �នកុិចាការិ�ះះខែ�លូម្ពីនុសុសម្ពីនិអាចសៅ�ើើ បាុខែនាព្រះ�ះអាចសៅ�ើើប្តាន ព្រះ�ះអំងគអាចសៅ�ើើកុិចាការិ 
��ងអំស់ុ (�ា កុុសុ ១០៖២៧)។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះប្តាបឲ់្យយសៅយើងអំ�ិ�ឋ នឲ្យយអំំកុខែ�លូសៅ�ើើឲ្យយសៅយើងឈឺចឺាំប។់ ចុះ 
ព្រះបសិុនសៅបើម្ពីនុសុសសៅនាះប្តានសាះ បប់្តាត្តិស់ៅ�សៅហ៍ើយសៅត្តិើយាា ងណាខែ�រិ? សៅ�លូសៅនាះសៅយើងអាចសូុម្ពីឲ្យយព្រះ�ះ�ាប្តាលូ 
ចិត្តិារិបស់ុសៅយើងសៅ�ើម្ពីបឲី្យយសៅយើងអាចអំត្តិឱ់នសៅ�សុ។

 ការិអំត្តិស់ៅ�សុម្ពីនិខែម្ពីនខែត្តិងខែត្តិង្ហាយព្រះសុួលូសៅនាះសៅទ្ធ។ ការិឈឺចឺាំបខ់ែ�លូអំំកុ�ថ្ងៃទ្ធប្តានបងំសៅឡូើង
ច�សៅ�ះសៅយើង អាច�ាន�់ារិ។ ការិឈឺចឺាំបរ់ិបស់ុសៅយើងអាចទុ្ធកុឲ្យយសៅយើង�នចិត្តិាឈឺចឺាំបន់ឹងសៅ�ាចខាា �។ ការិជា 
សុះសៅសុបើយនឹងសៅកុើត្តិសៅឡូើង ព្រះបសិុនសៅបើសៅយើងអំនុញ្ហាា ត្តិឲ្យយវាសៅកុើត្តិសៅឡូើង។ បាុខែនាសៅយើងម្ពីនិព្រះត្តិូវរិកុាកុ�ហឹ៍ង និងសុម្ពីុប ់
ទុ្ធកុសៅឡូើយ។

 កុ�ហ៍ឹងនិងសុម្ពីុបស់ៅ�ើើឲ្យយ�នការិ�ិប្តាកុ�ាប្តាលូ។ ការិជាសុះសៅសុបើយនឹងម្ពីនិអាចសៅកុើត្តិសៅឡូើង�ល់ូ 
ខែត្តិសៅសាះសៅ�សៅ�លូចិត្តិារិបស់ុសៅយើងសៅ�រិសៅ�ញសៅ�យកុ�ហឹ៍ងនិងសុម្ពីុប។់

 សៅឈឺើឆំ្នាំងគឺជាឧ�ហ៍រិណ៍ួ�ល៏ូុប��ុត្តិអំ��ីត្តិថ្ងៃម្ពីះខែ�លូព្រះ�ះប្តានសៅចញសៅ�ើម្ពីបអីំត្តិឱ់នសៅ�សុឲ្យយសៅយើង។ 
ព្រះ�ះអំងគប្តានព្រះជាបថាម្ពីនុសុសជាសៅព្រះចើននឹងប�ិសៅសុ�ព្រះទ្ធង ់ បាុខែនាព្រះ�ះជា�ា ស់ុសៅ�ខែត្តិយាងសៅ�កានស់ៅឈឺើឆំ្នាំង 
សៅ�ើម្ពីបសុីុគត្តិជី�នួសុសៅយើង។ ព្រះបសិុនសៅបើព្រះ�ះជា�ា ស់ុអាចសៅ�ើើការិសៅនះជី�នួសុសៅយើង សៅយើងកុអ៏ាចសៅរិៀនអំត្តិស់ៅ�សុ 
�ល់ូម្ពីនុសុស�ថ្ងៃទ្ធខែ�រិ។
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ការិខែសុើងរិកុការិសុព្រះ�កុបនាា ប�់ីសៅយើងអំត្តិឱ់នសៅ�សុ ការិខែសុើងរិកុការិសុព្រះ�កុបនាា ប�់ីសៅយើងអំត្តិឱ់នសៅ�សុ 

  ទ្ធីប��ុត្តិព្រះគួសារិរិបស់ុយាូខែសុបកុម៏្ពីកុ�ល់ូព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ា។ �ួកុបងៗរិបស់ុយាូខែសុបព្រះត្តិូវខែត្តិ�នយល់ូ 
ឪ�ុកុរិបស់ុ�ួកុសៅគអំ��ីការិខែ�លូ�ួកុសៅគប្តានលូកុយ់ាូខែសុបជា�សុកុរិជាសៅព្រះចើនឆំ្នាំ�កុនះងម្ពីកុ។ កូុនព្រះបុសុខែ�លូ 
សៅល្ងាកុយាា កុុបប្តានគិត្តិថា សុត្តិើថ្ងៃព្រះ�ប្តានសុ�ះ ប ់ឥឡូូវសៅនះទ្ធទ្ធួលូ�ុសុព្រះត្តិូវសៅ�ព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ា។
  សៅត្តិើ�ួកុបងៗរិបស់ុយាូខែសុបព្រះ�ួយប្តារិម្ពីភអំ��ីអំើីសៅ�កុំុងគម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៥០៖១៥-២១? សៅត្តិើអំំកុគិត្តិសៅត្តិើ�ួកុបងៗរិបស់ុយាូខែសុបព្រះ�ួយប្តារិម្ពីភអំ��ីអំើីសៅ�កុំុងគម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៥០៖១៥-២១? សៅត្តិើអំំកុគិត្តិ  
ថាសៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជា�ួកុសៅគព្រះ�ួយប្តារិម្ពីភ? សៅត្តិើការិ�យ័ខាះ ចសៅនះនិយាយយាា ងណាអំ��ី�ួកុសៅគ?ថាសៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជា�ួកុសៅគព្រះ�ួយប្តារិម្ពីភ? សៅត្តិើការិ�យ័ខាះ ចសៅនះនិយាយយាា ងណាអំ��ី�ួកុសៅគ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  ឥឡូូវសៅនះ�ួកុបងៗរិបស់ុយាូខែសុបប្តានរិស់ុសៅ�កុំុងព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ាប្តាន ១៧ ឆំ្នាំ�សៅហ៍ើយ (សៅល្ងាកុុបបត្តិា ិ
៤៧៖២៨)។ បាុខែនាសៅ�សៅ�លូសៅល្ងាកុយាា កុុបសាះ ប�់ួកុបងៗ �យ័ខាះ ចយាូខែសុបនឹងសុងសឹុកុជាម្ពីយួ�ួកុសៅគ។ 
�ួកុបងៗយល់ូម្ពីើងសៅទ្ធៀត្តិអំ��ីទ្ធ�ហ៍�ខែ�លូសៅគសៅ�ើើឲ្យយយាូខែសុបឈឺចឺាំប។់ បនាា ប�់ីឪ�ុកុរិបស់ុ�ួកុសៅគសាះ បយ់ាូខែសុប 
ព្រះប្តាប�់ួកុសៅគម្ពីើងសៅទ្ធៀត្តិថា គ្នាត្តិអ់ំត្តិឱ់នសៅ�សុឲ្យយ�ួកុសៅគ។ បទ្ធ�ិសៅសា�នថ៍្ងៃនការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុសៅនះលូុម្ពីើងសៅទ្ធៀត្តិ 
សុព្រះ�ប ់��ងយាូខែសុបនិង��ង�ួកុបងៗ ព្រះប្តាកុ�ណាស់ុ។
 សៅ�សៅ�លូនរិណា�ំកុស់ៅ�ើើឲ្យយសៅយើងឈឺចឺាំបយ់ាា ង�ាន�់ារិ សៅយើងព្រះបខែហ៍លូព្រះត្តិូវការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូ 
�ួកុសៅគជាសៅព្រះចើន�ង។ សៅ�សៅ�លូសៅយើងនឹកុសៅ�ើញ�ីកុ�ហុ៍សុសៅយើងព្រះត្តិូវខែត្តិចូលូសៅ�ឯព្រះ�ះភាះ ម្ពីសៅ�យការិអំ�ិ�ឋ ន។ 
សៅយើងព្រះត្តិូវខែត្តិទូ្ធលូសូុម្ពីឲ្យយព្រះ�ះជីួយសៅយើង។ សៅយើងព្រះត្តិូវខែត្តិសៅ�ើើការិសៅព្រះជីើសុសៅរិ ើសុអំត្តិឱ់នសៅ�សុម្ពីើងសៅទ្ធៀត្តិ។
  សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៥០៖២០ សៅត្តិើ�សៅនះជួីយ�នយល់ូសៅយើងយាា ង�ូចសៅម្ពីើចអំ��ីម្ពីូលូសៅហ៍តុ្តិខែ�លូសូុម្ពីអានគម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៥០៖២០ សៅត្តិើ�សៅនះជួីយ�នយល់ូសៅយើងយាា ង�ូចសៅម្ពីើចអំ��ីម្ពីូលូសៅហ៍តុ្តិខែ�លូ  
យាូខែសុបចងអ់ំត្តិស់ៅ�សុឲ្យយ�ួកុបងៗច�សៅ�ះកុ�ហុ៍សុខែ�លូ�ួកុសៅគប្តានសៅ�ើើម្ពីកុសៅលូើរិូបគ្នាត្តិ?់យាូខែសុបចងអ់ំត្តិស់ៅ�សុឲ្យយ�ួកុបងៗច�សៅ�ះកុ�ហុ៍សុខែ�លូ�ួកុសៅគប្តានសៅ�ើើម្ពីកុសៅលូើរិូបគ្នាត្តិ?់
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 យាូខែសុបសៅជីឿយាា ងរិងឹ��ថា ជីីវតិ្តិរិបស់ុគ្នាត្តិគ់ឺជាខែ�ំកុថ្ងៃនខែ�នការិ��៏� ខែ�លូព្រះ�ះប្តានបសៅងំើត្តិសៅ�ើម្ពីបី
ជីួយសុសៅស្ត្រីង្ហាគ ះម្ពីនុសុសសៅ�សៅលូើខែ�ន�ី �ីសៅព្រះគ្នាះទុ្ធរិ ភកិុសសៅ�សុម្ពីយ័សៅនាះ។ សៅព្រះគ្នាះទុ្ធរិ ភកិុសគឺជាការិ�ើះខាត្តិសៅសុប�ង
អាហារិ។ យាូខែសុបសៅជីឿថាព្រះ�ះសៅរិ ើសុគ្នាត្តិឲ់្យយជីួយ�ល់ូព្រះគួសារិរិបស់ុគ្នាត្តិឲ់្យយកាះ យជាជាត្តិិសាសុន�៍ស៏ុ�ខាន ់និង 
��ឧត្តិាម្ពី�ងខែ�រិ។ យាូខែសុប�ឹងថា ព្រះ�ះប្តានបខែងើរិខែ�នការិអាព្រះកុកុថ់្ងៃន�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិឲ់្យយព្រះត្តិឡូបជ់ាសៅរិឿងលូុ។ 
សៅនាះសៅហ៍ើយជាម្ពីូលូសៅហ៍តុ្តិខែ�លូយាូខែសុបអាចអំត្តិស់ៅ�សុឲ្យយ�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិច់�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបខែ�លូ�ួកុសៅគ
ប្តានព្រះបព្រះ�ឹត្តិា�ស់ុនឹងរិូបគ្នាត្តិ។់
  សៅរិឿងអំ��ីយាូខែសុប�នការិបញ្ចាបស់ៅ�យសុបាយរិកីុរាយ សៅត្តិើអំំកុ�នអារិម្ពីាណ៍ួយាា ងណាសៅ�សៅ�លូសៅរិឿងអំ��ីយាូខែសុប�នការិបញ្ចាបស់ៅ�យសុបាយរិកីុរាយ សៅត្តិើអំំកុ�នអារិម្ពីាណ៍ួយាា ងណាសៅ�សៅ�លូ  
ការិបញ្ចាបថ់្ងៃនសៅរិឿងសៅនះខែបរិជាម្ពីនិសុបាយសៅ�វញិ? សៅ�សៅ�លូព្រះ�ះសៅយសូូុវយាងព្រះត្តិឡូបម់្ពីកុវញិជាសៅលូើកុទី្ធ២ការិបញ្ចាបថ់្ងៃនសៅរិឿងសៅនះខែបរិជាម្ពីនិសុបាយសៅ�វញិ? សៅ�សៅ�លូព្រះ�ះសៅយសូូុវយាងព្រះត្តិឡូបម់្ពីកុវញិជាសៅលូើកុទី្ធ២  
ព្រះ�ះអំងគនឹងបញ្ចាបអ់ំ�សៅ�ើប្តាប។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវកុប៏ញ្ចាបស់ុស្ត្រីង្ហាគ ម្ពីជាសុកុលូរិវាងអំ�សៅ�ើលូុ និងអំ�សៅ�ើអាព្រះកុកុ�់ងខែ�រិ។ ព្រះ�ះអំងគនឹងបញ្ចាបអ់ំ�សៅ�ើប្តាប។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវកុប៏ញ្ចាបស់ុស្ត្រីង្ហាគ ម្ពីជាសុកុលូរិវាងអំ�សៅ�ើលូុ និងអំ�សៅ�ើអាព្រះកុកុ�់ងខែ�រិ។ 
សៅ�លូសៅនាះសៅយើង�នការិបញ្ចា បស់ៅ�យសុបាយរិកីុរាយនូវអំើីខែ�លូអាព្រះកុកុព់្រះគបខ់ែបបយាា ងខែ�លូប្តានសៅកុើត្តិសៅឡូើងសៅ�លូសៅនាះសៅយើង�នការិបញ្ចា បស់ៅ�យសុបាយរិកីុរាយនូវអំើីខែ�លូអាព្រះកុកុព់្រះគបខ់ែបបយាា ងខែ�លូប្តានសៅកុើត្តិសៅឡូើង  
សៅ�សៅលូើខែ�ន�ីសៅនះ�ងខែ�រិ។ សៅត្តិើសៅសុចកុាីសុងឹមឹ្ពីសៅនះជីួយអំំកុឲ្យយរិស់ុសៅ�ជាម្ពីយួនឹងបទ្ធ�ិសៅសា�ន ៍និងសៅរិឿងសៅ�សៅលូើខែ�ន�ីសៅនះ�ងខែ�រិ។ សៅត្តិើសៅសុចកុាីសុងឹមឹ្ពីសៅនះជីួយអំំកុឲ្យយរិស់ុសៅ�ជាម្ពីយួនឹងបទ្ធ�ិសៅសា�ន ៍និងសៅរិឿង
រាា វកុំុងជីីវតិ្តិខែ�លូម្ពីនិសុបាយសៅ�សៅ�លូឥឡូូវសៅនះយាា ង�ូចសៅម្ពីើច?រាា វកុំុងជីីវតិ្តិខែ�លូម្ពីនិសុបាយសៅ�សៅ�លូឥឡូូវសៅនះយាា ង�ូចសៅម្ពីើច?
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ការិសិុកុាបខែនថម្ពី៖ការិសិុកុាបខែនថម្ពី៖ យាូខែសុបបង្ហាា ញសៅយើង�ីព្រះ�ះសៅយសូូុវតាំម្ពីរិសៅបៀបជាសៅព្រះចើន។ �ួកុបងៗប្តានលូកុយ់ាូខែសុប
ឲ្យយម្ពីនុសុសខែ�លូម្ពីនិសៅជីឿព្រះ�ះ។ សិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវ�ំកុប់្តានលូកុព់្រះ�ះអំងគសៅ�ឲ្យយសុព្រះត្តិូវ�អ៏ាព្រះកុកុប់��ុត្តិ
រិបស់ុព្រះ�ះអំងគ។ យាូខែសុបព្រះត្តិូវប្តានសៅគសៅចាំទ្ធព្រះបកាន�់ីសៅរិឿងខែ�លូគ្នាត្តិម់្ពីនិប្តានព្រះបព្រះ�ឹត្តិា។ បនាា បម់្ពីកុសៅគប្តានសៅប្តាះ 
គ្នាត្តិស់ៅ�កុំុងគុកុសៅ�យសារិខែត្តិគ្នាត្តិគ់្នាា នសៅ�សុ។ �ូចគំ្នាសៅនះខែ�រិម្ពីនុសុសប្តានសុុប ់និងប្តានប�ិសៅសុ�ព្រះ�ះ-
សៅយសូូុវសៅ�យសារិខែត្តិព្រះទ្ធងប់រិសុិុទ្ធធ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវម្ពីនិ�នសៅ�សុសៅ�យសារិខែត្តិសៅ�ើើអំើី�ុសុសៅនាះសៅទ្ធ។ បាុខែនាសៅគ 
សៅ�ខែត្តិបញ្ចាូ នព្រះទ្ធងស់ៅ�ឯសៅឈឺើឆំ្នាំងសៅ�យសារិខែត្តិសាកុសខីែកុះងកាះ យ ប្តានកុុហ៍កុអំ��ីព្រះទ្ធង។់ យាូខែសុបអំត្តិ�់ាត្តិ ់
និង�នចិត្តិាសុុភា�សៅ�សៅ�លូម្ពីនុសុសសៅ�ើើឲ្យយគ្នាត្តិឈ់ឺចឺាំប ់និងម្ពីនិ�នភា�យុត្តិាិ�ម្ពីច៌�សៅ�ះគ្នាត្តិ។់ យាូខែសុប 
កុប៏្តានសៅរិៀបច��ះួនអំត្តិឱ់នសៅ�សុឲ្យយ�ួកុបងៗ�ងខែ�រិ។ ចិត្តិារិបស់ុយាូខែសុបសៅ�រិសៅ�ញសៅ�យកុាីសៅម្ពីតាំា កុរិុណា 
ច�សៅ�ះ�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិ ់ ខែ�លូគួរិខែត្តិព្រះសុឡាញ់�ល់ូគ្នាត្តិ។់ បាុខែនាចិត្តិារិបស់ុ�ួកុបងៗគ្នាត្តិវ់ញិសៅ�រិសៅ�ញ 
សៅ�យសុម្ពីុបច់�សៅ�ះយាូខែសុប។ សុម្ពីុបស់ៅនះម្ពីនិខែម្ពីនសៅកុើត្តិម្ពីកុ�ីកុ�សៅណួើ ត្តិសៅទ្ធ។ យាូខែសុបបង្ហាា ញសៅយើង�ីព្រះ�ះអំងគ 
សុសៅស្ត្រីង្ហាគ ះខែ�លូម្ពីនិប្តានត្តិុូញខែត្តិុសៅ�លូម្ពីនុសុសអាព្រះកុកុស់ៅ�ើើឲ្យយព្រះទ្ធងឈ់ឺចឺាំប ់និងសៅ�រិសៅ�ញសៅ�យសុម្ពីុបព់្រះបឆ្នាំ�ង 
�ស់ុនឹងព្រះទ្ធង។់ យាូខែសុបបង្ហាា ញសៅយើង�ីការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវច�សៅ�ះឃ្លាំត្តិកុខែ�លូសៅ�ើើគុត្តិព្រះទ្ធង។់ 
យាូខែសុបកុប៏ង្ហាា ញសៅយើង�ីការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុខែ�លូព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះប�ន�ល់ូម្ពីនុសុសព្រះគបគំ់្នាខែ�លូចូលូម្ពីកុឯ
ព្រះទ្ធង�់�ងលូនត់្តិួអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកុសៅគ សៅហ៍ើយព្រះប្តាថំាចងប់្តានការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ងខែ�រិ។ �កុព្រះសុង�់ីសៅសុៀវសៅ� 
�ួកុអំយយសៅកា និង�ួកុសៅហារារិបស់ុអំំកុព្រះសីុ ខែអំលូះីន ជីីថ្ងៃវ ាត្តិ ៍ទ្ធ��រ័ិ២៣៩ និង ២៤០។
 សៅយើងម្ពីនិ�នសៅលូសុសៅ�ះសាច�សៅ�ះការិ�នចិត្តិាម្ពីនិចងអ់ំត្តិឱ់នសៅ�សុសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅ�សៅ�លូអំំកុ 
ណា�ំកុប់ង្ហាា ញភា�គ្នាា នសៅម្ពីតាំា �ល់ូម្ពីនុសុស�ថ្ងៃទ្ធ អំំកុសៅនាះបង្ហាា ញថា�ះួនម្ពីនិប្តាន�ឹងអំើី��ងអំស់ុអំ��ីសៅសុចកុាី 
សៅម្ពីតាំា កុរិុណា និងការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុខែ�លូម្ពីកុ�ីព្រះ�ះ។ សៅ�សៅ�លូព្រះ�ះអំត្តិឱ់នសៅ�សុចិត្តិារិបស់ុប្តាបជីនចូលូ
ម្ពីកុកានខ់ែត្តិជិីត្តិព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័រិបស់ុព្រះ�ះ ខែ�លូសៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធងគ់្នាា នព្រះ��ខែ�ន។ សៅសុចកុើីព្រះសុឡាញ់ 
ម្ពីកុ�ីព្រះ�ះចាំកុប់ងាូរិចូលូសៅ�កុំុងចិត្តិារិបស់ុប្តាបជីន សៅចញ�ីប្តាបជីន សៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់សៅនះចាំកុប់ងាូរិ�ល់ូ
ម្ពីនុសុស�ថ្ងៃទ្ធ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្តានបង្ហាា ញសៅសុចកុើីសៅម្ពីតាំា កុរិុណា�ទ៏្ធន�់ះនស់ៅ�កុំុងព្រះ�ះជីនារិបស់ុព្រះទ្ធងផ់្លាា ល់ូ។ សៅគ 
នឹងសៅ�ើញសៅសុចកុាីសៅម្ពីតាំា កុរិុណាសៅនះសៅ�កុំុងម្ពីនុសុសខែ�លូទ្ធទ្ធួលូកុាីព្រះសុឡាញ់ និងការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ីព្រះទ្ធង។់ 
�កុព្រះសុង�់ីសៅសុៀវសៅ�សៅម្ពីសៅរិៀនខែ�លូព្រះ�ះព្រះគិសុាប្តានបសៅព្រះង�នរិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំលូះីន ជីីថ្ងៃវ ាត្តិ ៍ទ្ធ��រ័ិ ២៥១។

សុ�ណួួរិ�ិភាកុា៖សុ�ណួួរិ�ិភាកុា៖
១. ម្ពីនុសុស�ំកុប់្តាននិយាយថា ការិម្ពីនិអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូអំំកុ�ថ្ងៃទ្ធ គឺសៅព្រះប�បប្តាននឹងការិ�ឹកុថំា��ុលូ ១. ម្ពីនុសុស�ំកុប់្តាននិយាយថា ការិម្ពីនិអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូអំំកុ�ថ្ងៃទ្ធ គឺសៅព្រះប�បប្តាននឹងការិ�ឹកុថំា��ុលូ 
សៅហ៍ើយសុងឹមឹ្ពីថាអំំកុ�ថ្ងៃទ្ធសៅនាះនឹងសាះ ប។់ �កុយ��ងសៅនះ�ាន�់ារិណាស់ុ។ សៅត្តិើអំំកុគិត្តិថា �កុយ��ងសៅនះ�នសៅហ៍ើយសុងឹមឹ្ពីថាអំំកុ�ថ្ងៃទ្ធសៅនាះនឹងសាះ ប។់ �កុយ��ងសៅនះ�ាន�់ារិណាស់ុ។ សៅត្តិើអំំកុគិត្តិថា �កុយ��ងសៅនះ�ន  
នយ័�ូចសៅម្ពីើច?នយ័�ូចសៅម្ពីើច?
២. សៅត្តិើអំំកុគិត្តិថាសៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាយាូខែសុប�កុក់ារិសាកុលូបងជាសៅព្រះចើន�ល់ូ�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិឲ់្យយឆ្គះងកាត្តិ់២. សៅត្តិើអំំកុគិត្តិថាសៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាយាូខែសុប�កុក់ារិសាកុលូបងជាសៅព្រះចើន�ល់ូ�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិឲ់្យយឆ្គះងកាត្តិ់
ជាម្ពីុនសិុនម្ពីុននឹងគ្នាត្តិព់្រះប្តាប�់ួកុសៅគថា គ្នាត្តិជ់ានរិណា�ិត្តិព្រះប្តាកុ�? សៅត្តិើការិសាកុលូបង��ងសៅនះសៅ�ើើអំើីច�សៅ�ះជាម្ពីុនសិុនម្ពីុននឹងគ្នាត្តិព់្រះប្តាប�់ួកុសៅគថា គ្នាត្តិជ់ានរិណា�ិត្តិព្រះប្តាកុ�? សៅត្តិើការិសាកុលូបង��ងសៅនះសៅ�ើើអំើីច�សៅ�ះ  
យាូខែសុបនឹង�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិ?់យាូខែសុបនឹង�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិ?់
៣. អំំកុចាំត្តិខ់ែចង�ាះរិបស់ុយាូខែសុបព្រះត្តិូវខែត្តិ�ឹង�ះះៗសៅ�សៅរិឿងអំ��ី�ួកុបងៗរិបស់ុយាូខែសុប។ សូុម្ពីអានសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ៣. អំំកុចាំត្តិខ់ែចង�ាះរិបស់ុយាូខែសុបព្រះត្តិូវខែត្តិ�ឹង�ះះៗសៅ�សៅរិឿងអំ��ី�ួកុបងៗរិបស់ុយាូខែសុប។ សូុម្ពីអានសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ  
៤៤៖១-១២។ សៅត្តិើអំំកុគិត្តិថា បទ្ធ�ិសៅសា�នថ៍្ងៃនការិតាំម្ពីសៅម្ពីើលូយាូខែសុបអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូ�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិ់៤៤៖១-១២។ សៅត្តិើអំំកុគិត្តិថា បទ្ធ�ិសៅសា�នថ៍្ងៃនការិតាំម្ពីសៅម្ពីើលូយាូខែសុបអំត្តិឱ់នសៅ�សុ�ល់ូ�ួកុបងៗរិបស់ុគ្នាត្តិ ់ 
ប្តានផ្លាះ ស់ុបើូរិអំំកុព្រះគបព់្រះគង�ាះសៅនាះយាា ង�ូចសៅម្ពីើច? សៅត្តិើបទ្ធ�ិសៅសា�នថ៍្ងៃនការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុរិបស់ុអំំកុផ្លាះ ស់ុបើូរិ ប្តានផ្លាះ ស់ុបើូរិអំំកុព្រះគបព់្រះគង�ាះសៅនាះយាា ង�ូចសៅម្ពីើច? សៅត្តិើបទ្ធ�ិសៅសា�នថ៍្ងៃនការិអំត្តិឱ់នសៅ�សុរិបស់ុអំំកុផ្លាះ ស់ុបើូរិ 
ជីីវតិ្តិម្ពីនុសុសខែ�លូសុម្ពីះងឹសៅម្ពីើលូអំើីខែ�លូកុ��ុងសៅកុើត្តិសៅឡូើងសៅ�កុំុងជីីវតិ្តិរិបស់ុអំំកុយាា ងណាខែ�រិ?ជីីវតិ្តិម្ពីនុសុសខែ�លូសុម្ពីះងឹសៅម្ពីើលូអំើីខែ�លូកុ��ុងសៅកុើត្តិសៅឡូើងសៅ�កុំុងជីីវតិ្តិរិបស់ុអំំកុយាា ងណាខែ�រិ?
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 អាសៅសុុើរិជាកូុនព្រះបុសុអាយុ៦ឆំ្នាំ�រិបស់ុ�ំុ � ប្តានចូលូម្ពីកុឯ�ំុ �សៅ��ាះកុំុងទី្ធព្រះកុុងប្តាងកុកុសៅ�ព្រះបសៅទ្ធសុ  អាសៅសុុើរិជាកូុនព្រះបុសុអាយុ៦ឆំ្នាំ�រិបស់ុ�ំុ � ប្តានចូលូម្ពីកុឯ�ំុ �សៅ��ាះកុំុងទី្ធព្រះកុុងប្តាងកុកុសៅ�ព្រះបសៅទ្ធសុ 
ថ្ងៃ�។ «�ា កុ�់ំុ �ចងខ់ែចកុចាំយ�ិត្តិាបណ័ួណ �ល់ូម្ពីនុសុស» គ្នាត្តិប់្តាននិយាយ។ បនាា ប�់ីសាកុសួុរិសុ�ណួួរិ�ះះៗម្ពីកុ ថ្ងៃ�។ «�ា កុ�់ំុ �ចងខ់ែចកុចាំយ�ិត្តិាបណ័ួណ �ល់ូម្ពីនុសុស» គ្នាត្តិប់្តាននិយាយ។ បនាា ប�់ីសាកុសួុរិសុ�ណួួរិ�ះះៗម្ពីកុ 
�ំុ �ប្តាន�ឹងថាគ្នាត្តិច់ងខ់ែចកុចាំយសៅសុៀវសៅ�តូ្តិចៗ ជាភាសាថ្ងៃ�ខែ�លូ�នសៅ�ា ះថា «សុ�បុព្រះត្តិ» ថ្ងៃនសៅសុចកុើី �ំុ �ប្តាន�ឹងថាគ្នាត្តិច់ងខ់ែចកុចាំយសៅសុៀវសៅ�តូ្តិចៗ ជាភាសាថ្ងៃ�ខែ�លូ�នសៅ�ា ះថា «សុ�បុព្រះត្តិ» ថ្ងៃនសៅសុចកុើី 
ព្រះសុឡាញ់ម្ពីកុ�ីព្រះ�ះសៅយសូូុវ។ សៅបះ�ូងរិបស់ុ�ំុ �ប្តានសៅល្ងាត្តិសៅ�យកុាីអំ�ណួរិ �ណួៈខែ�លូ�ំុ �ប្តាន�ឹងថាកូុនព្រះបុសុព្រះសុឡាញ់ម្ពីកុ�ីព្រះ�ះសៅយសូូុវ។ សៅបះ�ូងរិបស់ុ�ំុ �ប្តានសៅល្ងាត្តិសៅ�យកុាីអំ�ណួរិ �ណួៈខែ�លូ�ំុ �ប្តាន�ឹងថាកូុនព្រះបុសុ  
រិបស់ុ�ំុ �ចងខ់ែចកុចាំយសៅសុចកុើីព្រះសុល្ងាញ់រិបស់ុសៅគសុព្រះ�បព់្រះ�ះសៅយសូូុវ។ បាុខែនាថ្ងៃ�ាសុុព្រះកុសៅនាះហាកុ�ូ់ចជាថ្ងៃ�ា រិបស់ុ�ំុ �ចងខ់ែចកុចាំយសៅសុចកុើីព្រះសុល្ងាញ់រិបស់ុសៅគសុព្រះ�បព់្រះ�ះសៅយសូូុវ។ បាុខែនាថ្ងៃ�ាសុុព្រះកុសៅនាះហាកុ�ូ់ចជាថ្ងៃ�ា 
ម្ពីនិលូុសៅទ្ធ។ ជី�ងឺកូុវ�ី១៩�ក៏ាចសាហាវសៅនាះកុ��ុងបងំ្ហា�ងម្ពីនុសុសឲ្យយសៅ�ខែត្តិកុំុង�ាះ។ សៅលូើសុ�ីសៅនាះសៅ�សៅទ្ធៀត្តិម្ពីនិលូុសៅទ្ធ។ ជី�ងឺកូុវ�ី១៩�ក៏ាចសាហាវសៅនាះកុ��ុងបងំ្ហា�ងម្ពីនុសុសឲ្យយសៅ�ខែត្តិកុំុង�ាះ។ សៅលូើសុ�ីសៅនាះសៅ�សៅទ្ធៀត្តិ  
�ំុ �កុ��ុងសៅរិៀបច�សុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�ង។ សៅ�សៅ�លូថាើ យបងគ�ព្រះ�ះនាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ�លូព្រះ�ឹកុ�ំុ �ប្តាននឹកុ�ំុ �កុ��ុងសៅរិៀបច�សុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�ង។ សៅ�សៅ�លូថាើ យបងគ�ព្រះ�ះនាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ�លូព្រះ�ឹកុ�ំុ �ប្តាននឹកុ
សៅ�ើញសុ�ណូួម្ពី�រិរិបស់ុអាសៅសុុើរិ សៅហ៍ើយ�នចិត្តិាអំនាះសាចងន់ា�គ្នាត្តិស់ៅចញសៅ�សៅព្រះ�ជាម្ពីយួនឹង�ិត្តិាបណ័ួណ  បាុខែនា សៅ�ើញសុ�ណូួម្ពី�រិរិបស់ុអាសៅសុុើរិ សៅហ៍ើយ�នចិត្តិាអំនាះសាចងន់ា�គ្នាត្តិស់ៅចញសៅ�សៅព្រះ�ជាម្ពីយួនឹង�ិត្តិាបណ័ួណ  បាុខែនា 
�ំុ �ម្ពីនិប្តានសៅ�ើើការិសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅ�សៅ�លូរិសៅសុៀលូនិងល្ងាា ចសៅនាះ �ំុ �ប្តានសៅម្ពីើលូការិអំ�ិបាយសុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ �ំុ �ម្ពីនិប្តានសៅ�ើើការិសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅ�សៅ�លូរិសៅសុៀលូនិងល្ងាា ចសៅនាះ �ំុ �ប្តានសៅម្ពីើលូការិអំ�ិបាយសុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
ជាម្ពីយួម្ពីតិ្តិារិបស់ុ�ំុ ��ំកុ។់ អំំកុអំ�ិបាយ�ំកុប់្តានបញ្ចាបស់ៅសុចកុាីអំ�ិបាយរិបស់ុគ្នាត្តិ ់សៅ�យសៅសុចកុាីអំ��វ-ជាម្ពីយួម្ពីតិ្តិារិបស់ុ�ំុ ��ំកុ។់ អំំកុអំ�ិបាយ�ំកុប់្តានបញ្ចាបស់ៅសុចកុាីអំ�ិបាយរិបស់ុគ្នាត្តិ ់សៅ�យសៅសុចកុាីអំ��វ-
នាវសៅចញ�ីសុ�សៅណួរិរិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំលីូះនជីីថ្ងៃវ ាត្តិ។៍ ជាអំំកុខែ�លូ�នជី�សៅនឿសៅលូើការិយាងម្ពីកុវញិរិបស់ុព្រះ�ះព្រះគិសុានាវសៅចញ�ីសុ�សៅណួរិរិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំលីូះនជីីថ្ងៃវ ាត្តិ។៍ ជាអំំកុខែ�លូ�នជី�សៅនឿសៅលូើការិយាងម្ពីកុវញិរិបស់ុព្រះ�ះព្រះគិសុា  
កុំុងសៅ�លូ�ឆ៏្នាំប ់សៅយើង�នសារិម្ពីយួខែ�លូព្រះត្តិូវខែចកុចាំយ «ចូរិសៅរិៀបច�ជីួបនឹងព្រះ�ះថ្ងៃន�ះួនចុះ» (សៅអំម្ពីុាសុ ៤៖កុំុងសៅ�លូ�ឆ៏្នាំប ់សៅយើង�នសារិម្ពីយួខែ�លូព្រះត្តិូវខែចកុចាំយ «ចូរិសៅរិៀបច�ជីួបនឹងព្រះ�ះថ្ងៃន�ះួនចុះ» (សៅអំម្ពីុាសុ ៤៖
១២)។ សារិសៅនាះសៅចញម្ពីកុ�ីសៅសុៀវសៅ�អំំកុ�ាយ��ណឹួងលូុទ្ធ��រ័ិ ៥២។ សៅនាះគឺជាអំើីខែ�លូ�ំុ �ចងព់្រះប្តាប�់ល់ូ១២)។ សារិសៅនាះសៅចញម្ពីកុ�ីសៅសុៀវសៅ�អំំកុ�ាយ��ណឹួងលូុទ្ធ��រ័ិ ៥២។ សៅនាះគឺជាអំើីខែ�លូ�ំុ �ចងព់្រះប្តាប�់ល់ូ  
ព្រះបជាជីនថ្ងៃ� �ំុ �ប្តានគិត្តិ។ សៅ�ព្រះ�ឹកុថ្ងៃ�ាអាទិ្ធត្តិយ�ំុ �ប្តានសៅបើកុសៅគហ៍ទ្ធ��រ័ិអំ��ីសុ�សៅណួរិរិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំលីូះនជីីថ្ងៃវ ាត្តិ ៍ព្រះបជាជីនថ្ងៃ� �ំុ �ប្តានគិត្តិ។ សៅ�ព្រះ�ឹកុថ្ងៃ�ាអាទិ្ធត្តិយ�ំុ �ប្តានសៅបើកុសៅគហ៍ទ្ធ��រ័ិអំ��ីសុ�សៅណួរិរិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំលីូះនជីីថ្ងៃវ ាត្តិ ៍
ជាកុម្ពីាវ�ិីសុព្រះ�បអ់ានថាើ យបងគ�ព្រះ�ះព្រះបចាំ�ថ្ងៃ�ា សារិសៅនាះប្តានប្តាា នព់្រះប�ណួ�ីអំើីខែ�លូ�ំុ �ប្តានអានសារិម្ពីយួ ជាកុម្ពីាវ�ិីសុព្រះ�បអ់ានថាើ យបងគ�ព្រះ�ះព្រះបចាំ�ថ្ងៃ�ា សារិសៅនាះប្តានប្តាា នព់្រះប�ណួ�ីអំើីខែ�លូ�ំុ �ប្តានអានសារិម្ពីយួ 
ខែ�លូប្តានខែចងអំ��ីខែ�លូថា «ចូរិសៅរិៀបច�ជួីបនឹងព្រះ�ះថ្ងៃន�ះួនចុះ» (សៅអំម្ពីុាសុ ៤៖១២)។ �ំុ �ព្រះត្តិូវខែត្តិ�កុស់ារិសៅនាះ ខែ�លូប្តានខែចងអំ��ីខែ�លូថា «ចូរិសៅរិៀបច�ជួីបនឹងព្រះ�ះថ្ងៃន�ះួនចុះ» (សៅអំម្ពីុាសុ ៤៖១២)។ �ំុ �ព្រះត្តិូវខែត្តិ�កុស់ារិសៅនាះ 
សៅ�នឹងចិត្តិារិបស់ុ�ំុ �។ សៅ�សៅ�លូញុ៉ាំ�អាហារិសៅ�លូព្រះ�ឹកុ អាសៅសុុើរិប្តានសុម្ពីះងឹសៅម្ពីើលូម្ពីកុ�ំុ �សៅ�យអំនាះសា។ �ំុ � សៅ�នឹងចិត្តិារិបស់ុ�ំុ �។ សៅ�សៅ�លូញុ៉ាំ�អាហារិសៅ�លូព្រះ�ឹកុ អាសៅសុុើរិប្តានសុម្ពីះងឹសៅម្ពីើលូម្ពីកុ�ំុ �សៅ�យអំនាះសា។ �ំុ � 
ប្តានសុនាថា គ្នាត្តិន់ឹងខែចកុចាំយ�ិត្តិាបណ័ួណ សៅ�ះបីជាយាា ងណាកុស៏ៅ�យ។ បនាា ប�់ីប្តានទ្ធសៅនាញសៅអំម្ពីុាសុ ៤៖ ប្តានសុនាថា គ្នាត្តិន់ឹងខែចកុចាំយ�ិត្តិាបណ័ួណ សៅ�ះបីជាយាា ងណាកុស៏ៅ�យ។ បនាា ប�់ីប្តានទ្ធសៅនាញសៅអំម្ពីុាសុ ៤៖ 
១២ ជាភាសាថ្ងៃ�រិចួ សៅយើងកុប៏្តានសៅចញសៅ�។ បើីរិបស់ុ�ំុ �ថ្ងៃព្រះបអិំន និង�ំុ �ប្តានខែចកុន�បុង័ខែ�លូសៅទ្ធើបសៅចញ�ីឡូ១២ ជាភាសាថ្ងៃ�រិចួ សៅយើងកុប៏្តានសៅចញសៅ�។ បើីរិបស់ុ�ំុ �ថ្ងៃព្រះបអិំន និង�ំុ �ប្តានខែចកុន�បុង័ខែ�លូសៅទ្ធើបសៅចញ�ីឡូ  
�ល់ូត្តិ�បនជ់ាយព្រះកុុង ខែ�លូសៅយើងប្តានជីួយបសៅងំើត្តិ បនាា ប�់ីសៅយើងប្តានម្ពីកុ�ល់ូ�ីសុហ៍រិ�ឋអាសៅម្ពីរិកិុ សៅ�ទ្ធីព្រះកុុង�ល់ូត្តិ�បនជ់ាយព្រះកុុង ខែ�លូសៅយើងប្តានជីួយបសៅងំើត្តិ បនាា ប�់ីសៅយើងប្តានម្ពីកុ�ល់ូ�ីសុហ៍រិ�ឋអាសៅម្ពីរិកិុ សៅ�ទ្ធីព្រះកុុង  
វាា សីុុនសៅតាំន សៅ�ឆំ្នាំ� ២០១៤។ អាសៅសុុើរិខែត្តិងខែត្តិជិីះកុងជុ់ី�វញិសៅ�សៅ�លូសៅយើងខែចកុចាំយ បាុខែនាគ្នាត្តិប់្តានព្រះបកាសុវាា សីុុនសៅតាំន សៅ�ឆំ្នាំ� ២០១៤។ អាសៅសុុើរិខែត្តិងខែត្តិជិីះកុងជុ់ី�វញិសៅ�សៅ�លូសៅយើងខែចកុចាំយ បាុខែនាគ្នាត្តិប់្តានព្រះបកាសុ  
ថា គ្នាត្តិរ់ិវល់ូណាស់ុ �ំុ �នឹងសៅ�ើរិ សៅហ៍ើយខែចកុ�ិត្តិបណ័ួណ សៅនះ អាសៅសុុើរិប្តាននិយាយ��ងបង្ហាា ញ�ិត្តិាបណ័ួណ  សៅយើង ថា គ្នាត្តិរ់ិវល់ូណាស់ុ �ំុ �នឹងសៅ�ើរិ សៅហ៍ើយខែចកុ�ិត្តិបណ័ួណ សៅនះ អាសៅសុុើរិប្តាននិយាយ��ងបង្ហាា ញ�ិត្តិាបណ័ួណ  សៅយើង 
ប្តានចាំបស់ៅ�ើើម្ពីសៅ�ើរិ ៦គីឡូូខែម្ពីាព្រះត្តិ សៅ�កាន�់ាះអំំកុជិីត្តិខាងខែ�លូប្តានបញ្ហាា ទ្ធិញន�បុង័។ អាសៅសុុើរិប្តានខែវកុម្ពីនុសុស ប្តានចាំបស់ៅ�ើើម្ពីសៅ�ើរិ ៦គីឡូូខែម្ពីាព្រះត្តិ សៅ�កាន�់ាះអំំកុជិីត្តិខាងខែ�លូប្តានបញ្ហាា ទ្ធិញន�បុង័។ អាសៅសុុើរិប្តានខែវកុម្ពីនុសុស 
�ំខែ�លូគ្នាត្តិប់្តានសៅ�ើញ។ «ចូរិសៅរិៀបច�ជីួបនឹងព្រះ�ះថ្ងៃន�ះួនចុះ» គ្នាត្តិប់្តានឧ�នជាភាសាថ្ងៃ� ��ងជូីន�ិត្តិាបណ័ួណ�ំខែ�លូគ្នាត្តិប់្តានសៅ�ើញ។ «ចូរិសៅរិៀបច�ជីួបនឹងព្រះ�ះថ្ងៃន�ះួនចុះ» គ្នាត្តិប់្តានឧ�នជាភាសាថ្ងៃ� ��ងជូីន�ិត្តិាបណ័ួណ   
�ល់ូអំំកុខែ�លូគ្នាត្តិប់្តានជីួបសៅនាះ។ សៅ�ះបីជាកូុវ�ី១៩គួរិឲ្យយ�ើល់ូខាើ យកុស៏ៅ�យ កុគ៏្នាា នអំំកុណាអាចព្រះបខែកុកុ�ល់ូអំំកុខែ�លូគ្នាត្តិប់្តានជីួបសៅនាះ។ សៅ�ះបីជាកូុវ�ី១៩គួរិឲ្យយ�ើល់ូខាើ យកុស៏ៅ�យ កុគ៏្នាា នអំំកុណាអាចព្រះបខែកុកុ  
នឹងសៅកុាងព្រះបុសុ�ស៏ៅសាា ះព្រះត្តិងស់ៅនះខែ�រិ គ្នាត្តិប់្តានសុបាយរិកីុរាយសៅ�សៅ�លូសៅយើងប្តានព្រះត្តិឡូបម់្ពីកុ�ាះវញិ �ីរិនឹងសៅកុាងព្រះបុសុ�ស៏ៅសាា ះព្រះត្តិងស់ៅនះខែ�រិ គ្នាត្តិប់្តានសុបាយរិកីុរាយសៅ�សៅ�លូសៅយើងប្តានព្រះត្តិឡូបម់្ពីកុ�ាះវញិ �ីរិ
សៅ�ា ងសៅព្រះកាយម្ពីកុគ្នាត្តិប់្តានខែចកុ�ិត្តិាបណ័ួណ អំស់ុ១០០សុនះឹកុ។ «�ំុ �ចងស់ៅ�ើើកុិចាការិសៅនះសៅរិៀងរាល់ូថ្ងៃ�ា» គ្នាត្តិប់្តានសៅ�ា ងសៅព្រះកាយម្ពីកុគ្នាត្តិប់្តានខែចកុ�ិត្តិាបណ័ួណ អំស់ុ១០០សុនះឹកុ។ «�ំុ �ចងស់ៅ�ើើកុិចាការិសៅនះសៅរិៀងរាល់ូថ្ងៃ�ា» គ្នាត្តិប់្តាន  
ព្រះបកាសុ��ងញញឹម្ពី។ព្រះបកាសុ��ងញញឹម្ពី។
 ព្រះ�ះ�ិត្តិជាចងឲ់្យយម្ពីនុសុសសៅ�ទី្ធព្រះកុុងប្តាងកុកុ��៏� និងម្ពីនុសុសខែ�លូសៅ�ទី្ធព្រះកុុង��ៗ�ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀត្តិសៅ� ព្រះ�ះ�ិត្តិជាចងឲ់្យយម្ពីនុសុសសៅ�ទី្ធព្រះកុុងប្តាងកុកុ��៏� និងម្ពីនុសុសខែ�លូសៅ�ទី្ធព្រះកុុង��ៗ�ថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀត្តិសៅ�
សៅលូើ�ិ��សៅល្ងាកុប្តានសៅរិៀបច��ះួនរិចួជាសៅព្រះសុច។ «ជាម្ពីនុសុសខែ�លូសៅជីឿសៅលូើការិយាងម្ពីកុវញិរិបស់ុព្រះ�ះព្រះគិសុាសៅលូើ�ិ��សៅល្ងាកុប្តានសៅរិៀបច��ះួនរិចួជាសៅព្រះសុច។ «ជាម្ពីនុសុសខែ�លូសៅជីឿសៅលូើការិយាងម្ពីកុវញិរិបស់ុព្រះ�ះព្រះគិសុា
    សៅ�សៅ�លូឆ្នាំប់ៗ សៅនះ សៅយើង�នសារិម្ពីយួខែ�លូព្រះតូ្តិវខែចកុចាំយ»។ «ចូរិសៅរិៀបច� សៅ�សៅ�លូឆ្នាំប់ៗ សៅនះ សៅយើង�នសារិម្ពីយួខែ�លូព្រះតូ្តិវខែចកុចាំយ»។ «ចូរិសៅរិៀបច� 
    ជីួបនឹងព្រះ�ះថ្ងៃន�ះួនចុះ»។ ជីួបនឹងព្រះ�ះថ្ងៃន�ះួនចុះ»។ 
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មានសេ�រីភីាព សេ�ើម្បីី�ីម្រាមាក

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៤ ខែ�សីុហា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៤ ខែ�សីុហា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ �ា កុុសុ ២៖១-១២, �ង្សាាតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ជំ��ូកុ  អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ �ា កុុសុ ២៖១-១២, �ង្សាាតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ជំ��ូកុ  
១៨,១៨, �ង្សាាតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៩៖១-៨, ទ្ធ�នុកុ�សៅម្ពីើ�ង្សា ៣៤៖១៨, �ា ថាយ ៥៖១-៣, ទ្ធ�នុកុ�សៅម្ពីើ�ង្សា ៧៣៖ �ង្សាាតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៩៖១-៨, ទ្ធ�នុកុ�សៅម្ពីើ�ង្សា ៣៤៖១៨, �ា ថាយ ៥៖១-៣, ទ្ធ�នុកុ�សៅម្ពីើ�ង្សា ៧៣៖
២៦។២៦។

�ចង្សាចាំ�៖ «ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា ព្រះទ្ធង្សាជ់ា�នឺ� សៅហ៍�យជាសៅសុចកុាីសុសៅ��ះ ះរិបស់ុ�ំុ � សៅ���ំុ �នឹង្សាព្រះ�ូវខឺ្លាចច�សៅ�ះអំំកុណា �ចង្សាចាំ�៖ «ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា ព្រះទ្ធង្សាជ់ា�នឺ� សៅហ៍�យជាសៅសុចកុាីសុសៅ��ះ ះរិបស់ុ�ំុ � សៅ���ំុ �នឹង្សាព្រះ�ូវខឺ្លាចច�សៅ�ះអំំកុណា 
ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា ព្រះទ្ធង្សាជ់ាទ្ធី�ឹង្សា��នាកុថ់្ងៃនជីំវ�ិ�ុំ� សៅ��ព្រះ�ូវឲ្យយ�ុំ�ភ័យ័ច�សៅ�ះអំំកុណា» (ទ្ធ�នុកុ�សៅម្ពីើ�ង្សា ២៧៖១)។ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា ព្រះទ្ធង្សាជ់ាទ្ធី�ឹង្សា��នាកុថ់្ងៃនជីំវ�ិ�ុំ� សៅ��ព្រះ�ូវឲ្យយ�ុំ�ភ័យ័ច�សៅ�ះអំំកុណា» (ទ្ធ�នុកុ�សៅម្ពីើ�ង្សា ២៧៖១)។

 ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្តានជំួបនឹង្សាអំំកុឈឺ�ជាសៅព្រះច�ន សៅ�សៅ�លខែ�លព្រះ�ះអំង្សាះគង្សាស់ៅ�សៅល�ខែ�ន�ី �កុយសៅ�ចន ៍
រិបស់ុបណាា ជំនប្តានម្ពីកុ�ល់ព្រះ�ះសៅយសូូុវ សៅ��ម្ពីីសុីុ�ការិ�ាប្តាល និង្សាការិសុព្រះ�កុ�ីការិឈឺ�ចាំប។់ ព្រះ�ះសៅយសូូុវ 
ខែ�ង្សាខែ�ប្តាន�ាប្តាល�ួកុសៅគ សៅហ៍�យព្រះបទានការិសុព្រះ�កុ�ល់�ួកុសៅគ។
 ជំួនកាលព្រះ�ះសៅយសូូុវព្រះ�នខ់ែ��នព្រះ�ះបនួួលម្ពីយួ�ា �ស់ៅ��ម្ពីី�ីាប្តាលនរិណា�ំកុ ់ឬព្រះ�ះសៅយសូូុវ 
ប្តាន�ល់អំំកុឈឺ�ណា�ំកុ ់ សៅហ៍�យប្តាន�ាប្តាលអំំកុសៅនាះភឺ្លាម្ពី។ សៅ�ល�ឺះសៅទ្ធៀ�ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្តានបញូូ្ជូន
អំំកុឈឺ�សៅនាះឲ្យយសៅ�ឆ្នាំា យ បនួាបម់្ពីកុអំំកុឈឺ�សៅនាះកុប៏្តានជាសៅ�តាម្ពី�ូឺវសៅ��ួះ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវប្តាន�ាប្តាល 
បុរិសុ�សុាី និង្សាកុុ�រិ ទា�ង្សាសាសុនយូ៍ដា និង្សាម្ពីនិខែម្ពីនសាសុនយូ៍ដា ទា�ង្សាអំំកុ�ន ព្រះ�ះអំង្សាះកុប៏្តាន�ាប្តាល 
អំំកុព្រះកុខែ�ល�ា នអំំកុណាយកុចិ�ាទុ្ធកុដាកុ�់ង្សាខែ�រិ។ �ា នជំ�ង្សា�ណាខែ�លធ្ងានស់ៅ�កុសុព្រះ�បព់្រះ�ះសៅយសូូុវសៅ��យ។ 
ព្រះ�ះអំង្សាះប្តាន�ាប្តាលអំំកុខ្លាា កុ�់ីកុ�សៅ�� �។ ព្រះ�ះអំង្សាះប្តាន�ាប្តាលអំំកុសៅកុ��ឃ្លឺង្សា។់ អំំកុឃ្លឺង្សាជ់ាអំំកុខែ�ល 
�នជំ�ង្សា�ខែសុីកុ�ក៏ាចសាហាវសៅ�សុម្ពីយ័ព្រះ�ះសៅយសូូុវ �ួកុអំំកុឃឺ្លង្សាប់្តានរិស់ុសៅ�ឆ្នាំា យ�ីអំំកុជា សៅ�សៅ�ល 
�ួកុសៅគប្តានចូលសៅ�កុំុង្សាទី្ធព្រះកុុង្សា�ួកុសៅគប្តានខែព្រះសុកុថា «ម្ពីនិសាា �! ម្ពីនិសាា �» សៅ��ម្ពីីពី្រះ��នម្ពីនុសុសកុុ�ឲ្យយចូល 
សៅ�ជំិ� ព្រះ�ះសៅយសូូុវកុប៏្តាន�ាប្តាលជំ�ង្សា�ខែ�ម្ពីយួគ�ខ់ែ�លធ្ងានជ់ាង្សាជំ�ង្សា�ឃ្លឺង្សាស់ៅ�សុម្ពីយ័សៅនាះ�ង្សាខែ�រិគ�សៅសុចកុា ី
សឺាប។់
 សុប្តាា ហ៍៍សៅនះសៅយ�ង្សាព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពី�លសៅ�ឯគ�រិូថ្ងៃនការិ�ាប្តាល�ីរិ�ុសុៗ�ំ៖ (១) អំំកុជំ�ង្សា�ខែ�លម្ពីនិ 
អាចសៅ�រិកុព្រះ�ះសៅយសូូុវសៅដាយ�ួឺនឯង្សាប្តាន។ និង្សា (២) ម្ពីនុសុសខែ�លសៅម្ពី�លសៅ��នសុុ�ភ្លា�លា បាុខែនាព្រះ�ូវ 
ការិការិ�ាប្តាល សៅយ�ង្សាកុន៏ឹង្សាសួុរិ�ង្សាខែ�រិថា សៅ��នឹង្សា�នអំាីសៅកុ��សៅ��ង្សាសៅ�សៅ�លព្រះ�ះម្ពីនិប្តានសៅ�ឺ�យ�បសៅ�
នឹង្សាការិអំធិ្ងដាា នសូុម្ពីការិ�ាប្តាលរិបស់ុសៅយ�ង្សាតាម្ពី�ូឺវខែ�លសៅយ�ង្សារិ ��ឹង្សាទុ្ធកុ? សៅ�លសៅនាះសៅ��សៅយ�ង្សារិកុសៅឃ្ល�ញ 
ការិសុព្រះ�កុយ៉ាា ង្សា�ូចសៅម្ពីាច?

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៨    ១៤ - ២០ សីុហា 
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ការិ�ាប្តាលការិសុព្រះ�កុ ការិ�ាប្តាលការិសុព្រះ�កុ 

 សៅ�សៅ�លសៅយ�ង្សាឈឺ�សៅយ�ង្សាព្រះ�ូវការិសុព្រះ�កុសៅព្រះច�នជាង្សាសៅ�លសៅ�សង្សាៗ សៅយ�ង្សាព្រះ�ូវការិការិសុព្រះ�កុខ្លាង្សា 
រាង្សាកាយរិបស់ុសៅយ�ង្សាសៅ��ម្ពីីឲី្យយសៅយ�ង្សាអាចជាសុះសៅសុី�យទា�ង្សាព្រះសុុង្សា។

 សៅយ�ង្សាខែ�ង្សាខែ�ព្រះ�ូវការិការិសុព្រះ�កុខ្លាង្សាគ�និ��ង្សាខែ�រិ ជំួនកាលសៅយ�ង្សាឈឺ�ជាម្ពីយួនឹង្សាសៅរិឿង្សារាា វសៅ�សង្សាៗ 
ខែ�លម្ពីនិប្តានសៅធ្ងា�ឲ្យយជីំវ�ិរិបស់ុសៅយ�ង្សា�នសៅព្រះ�ះថំាកុស់ៅទ្ធ។ ព្រះបខែហ៍លជាសៅយ�ង្សាផ្ដាា សាយឬឈឺ�កុាលធ្ងានធ់្ងារិ សៅយ�ង្សា 
សុព្រះ�កុសៅ�សៅល�ខែព្រះគសៅហ៍�យ�ាយ៉ាម្ពីម្ពីនិគិ�អំ��ីកុិចចការិទា�ង្សាឡាយខែ�លសៅយ�ង្សាគួរិខែ�សៅធ្ងា� ខែ�ម្ពីនិអាចសៅធ្ងា�សៅនាះ 
សៅទ្ធ។

 ជំួនកាលសៅយ�ង្សាឈឺ�សៅ�ជំ�ង្សា��ឺះខែ�លសៅធ្ងា�ឲ្យយជីំវ�ិរិបស់ុសៅយ�ង្សាសៅ�កុំុង្សាសៅព្រះ�ះថំាកុ ់សៅយ�ង្សាខែ�ង្សាខែ�សៅ�ភំ្លាកុ ់
សៅហ៍�យព្រះ�ួយប្តារិម្ពីភអំ��ី ការិសាកុលីង្សាតាម្ពីកុីួនសៅវជំូសា�សុា សៅយ�ង្សាអាចចាំបស់ៅ�ា�ម្ពី�ាល់ថា សៅហ៍�ុអំាីប្តានជាសៅរិឿង្សា 
សៅនះសៅកុ��សៅ��ង្សា? សៅ��សៅយ�ង្សាឈឺ�ចាំបស់ៅដាយសារិខែ�ទ្ធ�ឺបអ់ាព្រះកុកុ ់និង្សារិសៅបៀបរិស់ុសៅ�ខែ�លម្ពីនិ�ាល់សុុ�ភ្លា� 
រិបស់ុសៅយ�ង្សាឬ? ឬម្ពីកុ�ីថំា�សៅ�ទ្ធយខែ�លសៅយ�ង្សាប្តានសៅព្រះប�កាល�ី២០ឆំ្នាំ�ម្ពីុនសៅនាះ? សៅ��សៅយ�ង្សាឈឺ�ម្ពីកុ�ីទ្ធម្ពីានស់ៅល�សុ 
ខែ�លសៅយ�ង្សាប្តានដាកុម់្ពីកុសៅល�រាង្សាកាយសៅយ�ង្សាកាល�ី�ីរិបីឆំ្នាំ�ម្ពីុនសៅនាះឬ? ឬសៅ��ព្រះ�ះកុ��ុង្សាដាកុទ់្ធ�ឌ កុម្ពីាសៅយ�ង្សា
ច�សៅ�ះអំ�សៅ��ប្តាបអា�ក៍ុ�ប្តា�ង្សាខែ�លសៅយ�ង្សាសៅធ្ងា�ខែ�ល�ា ននរិណា�ំកុស់ៅទ្ធៀ��ឹង្សា�ីសៅរិឿង្សាសៅនះសៅសាះ?

 សូុម្ពីអានគមី្ពីរីិ�ា កុុសុ ២៖១ ៤ សៅ���នអំាីកុ��ុង្សាសៅកុ��សៅ��ង្សាសៅ�កុំុង្សា�ទា�ង្សាសៅនះ?សូុម្ពីអានគមី្ពីរីិ�ា កុុសុ ២៖១ ៤ សៅ���នអំាីកុ��ុង្សាសៅកុ��សៅ��ង្សាសៅ�កុំុង្សា�ទា�ង្សាសៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 បុរិសុ�ំកុស់ៅ�កុំុង្សាសៅរិឿង្សាសៅនះម្ពីនិអាចកុសៅព្រះម្ពី�កុថ្ងៃ�សៅជំ�ង្សារិបស់ុ��ប់្តានសៅទ្ធ។ សៅ�កុំុង្សាសៅសុៀវសៅ�ព្រះ�ះថ្ងៃន 
សៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់ ទ្ធ��រ័ិ២៦៧ �ល់ ២៧១ សៅយ�ង្សា�ឹង្សា�ីម្ពីូលសៅហ៍�ុខែ�លបុរិសុសៅនាះប្តានសៅធ្ងា�កុ�ហុ៍សុម្ពីយួច�នួន 
�ីអំ�ី�កាលខែ�ល���់នការិសៅអំៀនខ្លាា សុ។ អំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុ��ប់្តានបណាា លឲ្យយ�នជំ�ង្សា�រិបស់ុ��ស់ៅនះ។ 
សៅវជំូប�ឌិ �ម្ពីនិអាច�ាប្តាល��ប់្តានសៅទ្ធ។

 សៅយ�ង្សាខែ�ង្សាសុាីបសៅនួាសុ�ល់�ឺួនឯង្សា និង្សាការិ�រិខែ�លសៅយ�ង្សាប្តានព្រះបព្រះ�ឹ�ាកាល�ីសៅ�លកុនឺង្សាម្ពីកុច�សៅ�ះ 
សៅរិឿង្សារាា វអាព្រះកុកុ់ៗ ខែ�លសៅកុ��សៅ��ង្សាសៅ�កុំុង្សាជីំវ�ិរិបស់ុសៅយ�ង្សានាសៅ�លឥ�ូវសៅនះ។ បាុខែនាការិសុាីបសៅនួាសុរិបស់ុសៅយ�ង្សា 
�ល់�ឺួនឯង្សា និង្សា�ល់អំំកុ�ថ្ងៃទ្ធម្ពីនិអាច�ាប្តាលសៅយ�ង្សា ម្ពីនិសៅធ្ងា�ឲ្យយសៅយ�ង្សា�នសុុ�ភ្លា�លាប្តានសៅទ្ធ។

 ខែ�នការិរិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�ប់ជំីវ�ិរិបស់ុសៅយ�ង្សាម្ពីិនខែ�លបញ្ជូចូ លការិឈឺ�ចាំប់ជាម្ពីួយនឹង្សាជំ�ង្សា���ើ � ់
ឬការិរិង្សាទុ្ធកុខសៅនាះសៅទ្ធ។ ជំ�ង្សា�សៅ�សង្សាៗប្តានសៅកុ��សៅ��ង្សាសៅ�សៅល�ភ័�ខែ�ន�ីសៅនះសៅដាយសារិខែ�អំ�សៅ��ប្តាប។ ព្រះ�ះព្រះបទាន 
សៅ�លការិ�៍សុុ�ភ្លា�សុ�ខ្លាន់ៗ ឲ្យយសៅយ�ង្សាសៅ��រិតាម្ពី។ សៅ�លការិ�៍ទា�ង្សាសៅនះអាចជំួយឲ្យយសៅយ�ង្សា�នអំ��រិ
ជាម្ពីយួនឹង្សាជីំវ�ិលាព្រះបសៅសុ�រិម្ពីយួនាសៅ�លឥ�ូវសៅនះ។

 ���ឹង្សាលាសៅនាះគ�ថា ព្រះ�ះអាចព្រះបទានការិសុព្រះ�កុ�ល់សៅយ�ង្សា ព្រះបសិុនសៅប�សៅយ�ង្សាឈឺ�ឬ�នសុុ�ភ្លា� 
លា។ ព្រះ�ះអាចព្រះបទានការិសុព្រះ�កុ�ល់សៅយ�ង្សា សៅទាះបីជាសៅយ�ង្សាប្តានបង្សាើឲ្យយ�នជំ�ង្សា�ជាប�់ឺួនកុស៏ៅដាយ។ ព្រះ�ះអាច 
ព្រះបទានការិសុព្រះ�កុ�ល់សៅយ�ង្សា សៅទាះបីជាឪ�ុកុ�ា យរិបស់ុសៅយ�ង្សាម្ពីនិប្តានសៅម្ពី�លខែ�សៅយ�ង្សាប្តានលាកាល�ីសៅយ�ង្សា 
សៅ�កុុ�រិសៅ�សៅ��យកុស៏ៅដាយ។ ព្រះ�ះអាចព្រះបទានការិសុព្រះ�កុ�ល់សៅយ�ង្សាសៅទាះបីជាសៅយ�ង្សាសៅកុ��ម្ពីកុជាម្ពីយួនឹង្សា
ជំ�ង្សា�ខែ�លអំំកុសៅវជំូសា�សុាឬព្រះគូសៅ�ទ្ធយម្ពីនិអាចសៅដាះព្រះសាយប្តានកុស៏ៅដាយ។ ព្រះ�ះព្រះជាប�ីរិសៅបៀបថ្ងៃនការិព្រះបទាន
ការិសុព្រះ�កុ�ល់សៅយ�ង្សា។

 សៅ�សៅ�លអំំកុណា�ំកុឈ់ឺ�សូុម្ពីកុុ�ចាំបស់ៅ�ា�ម្ពីបសៅនួាសុ�ល់អំំកុណា�ំកុឬ់សៅរិឿង្សាអំាីម្ពីយួច�សៅ�ះជំ�ង្សា�សៅនាះសៅ�សៅ�លអំំកុណា�ំកុឈ់ឺ�សូុម្ពីកុុ�ចាំបស់ៅ�ា�ម្ពីបសៅនួាសុ�ល់អំំកុណា�ំកុឬ់សៅរិឿង្សាអំាីម្ពីយួច�សៅ�ះជំ�ង្សា�សៅនាះ  
សៅ��យ។ សៅ�សៅ�លជាម្ពីយួ�ំសៅនះ សៅហ៍�ុអំាីប្តានជាការិយល់រិបស់ុសៅយ�ង្សា�ីបុ�ាសៅហ៍�ុថ្ងៃនជំ�ង្សា�សៅនាះអាចខែ�ង្សាខែ�សៅ��យ។ សៅ�សៅ�លជាម្ពីយួ�ំសៅនះ សៅហ៍�ុអំាីប្តានជាការិយល់រិបស់ុសៅយ�ង្សា�ីបុ�ាសៅហ៍�ុថ្ងៃនជំ�ង្សា�សៅនាះអាចខែ�ង្សាខែ�
ជំួយសៅយ�ង្សា ��ៈខែ�លសៅយ�ង្សាខែសុាង្សារិកុការិធូ្ងរិសៅសុី�យ?ជំួយសៅយ�ង្សា ��ៈខែ�លសៅយ�ង្សាខែសុាង្សារិកុការិធូ្ងរិសៅសុី�យ?



59

ការិ�ាប្តាលបុ�ាសៅហ៍�ុ  ការិ�ាប្តាលបុ�ាសៅហ៍�ុ  
 
 បុរិសុខែ�លម្ពីនិអាចកុសៅព្រះម្ពី�កុថ្ងៃ�សៅជំ�ង្សា�នសុ�ឺញ់ ៤នាកុ។់ សុ�ឺញ់ទា�ង្សា ៤ សៅនាះប្តានសៅប�កុ��បូល 
�ួះខែ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវយ៉ាង្សាសៅ�សួុរិសុុ�ទុ្ធកុខសៅនាះ។ បនួាបម់្ពីកុសុ�ឺញ់ទា�ង្សាបនួសុព្រះម្ពីូ�សុ�ឺញ់រិបស់ុ�ួកុសៅគ
ចុះសៅ�ឯព្រះ�ះសៅយសូូុវ។ សៅ��ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�ាប្តាលប្តាបជំនខែ�ល�នប្តាបធ្ងានធ់្ងារិសៅនះឬសៅទ្ធ? សៅ��ព្រះ�ះអំង្សាះនឹង្សា�ន 
ព្រះ�ះបនួូលម្ពីយួ�ា �ស់ៅ��ម្ពីីបីសៅ�ា ញជំ�ង្សា�សៅចញឬសៅទ្ធ?
 សៅ��ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�ាប្តាលបុរិសុសៅនះរិសៅបៀបណា? សៅ��ការិ�រិម្ពីុន��បូង្សាអំាីខែ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវប្តានសៅធ្ងា�សៅ��ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�ាប្តាលបុរិសុសៅនះរិសៅបៀបណា? សៅ��ការិ�រិម្ពីុន��បូង្សាអំាីខែ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវប្តានសៅធ្ងា�
សុព្រះ�ប�់�?់ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យ សូុម្ពីអាន�ា កុុសុ ២៖៥-១២។សុព្រះ�ប�់�?់ សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យ សូុម្ពីអាន�ា កុុសុ ២៖៥-១២។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  សៅយ�ង្សាខែ�ង្សាខែ�ម្ពីនិ�ឹង្សាថា សៅយ�ង្សាឈឺ�សៅទ្ធរិហូ៍��ល់រាង្សាកាយរិបស់ុសៅយ�ង្សាប�ា ញសុញ្ញាា ថ្ងៃនជំ�ង្សា�។ ជា
សៅព្រះច�ន�ង្សាសៅយ�ង្សាគិ�ថាសុញ្ញាា ទា�ង្សាសៅនះកុ�ូ៏ចជាជំ�ង្សា�សៅនាះខែ�រិ។ សៅយ�ង្សាគិ�ថាព្រះបសិុនសៅប�សៅយ�ង្សាកុ�ច �ស់ុញ្ញាា ទា�ង្សា 
សៅនាះសៅយ�ង្សានឹង្សាប្តានជាសុះសៅសុី�យ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវ�នវធិ្ងីម្ពីយួសៅ�សង្សាថ្ងៃនការិទ្ធ�សៅម្ពី�លសៅ�ឯជំ�ង្សា�។ ព្រះ�ះអំង្សាះ 
ព្រះជាប�ីបុ�ាសៅហ៍�ុ�ិ�ព្រះប្តាកុ�ថ្ងៃនការិឈឺ�ចាំបទ់ា�ង្សាអំស់ុ។ �ូសៅចំះព្រះ�ះអំង្សាះចង្សា�់ាប្តាលបុ�ាសៅនាះជាម្ពីុន��បូង្សាសិុន។
 សៅ�កុំុង្សាសៅរិឿង្សាអំ��ីបុរិសុខែ�លម្ពីនិអាចកុសៅព្រះម្ពី�កុថ្ងៃ�សៅជំ�ង្សាសៅនះ ព្រះ�ះសៅយសូូុវម្ពីនិប្តាន�ាប្តាលសុញ្ញាា ថ្ងៃន
ជំ�ង្សា�ភឺ្លាម្ពីសៅទ្ធ ��បូង្សាព្រះ�ះសៅយសូូុវ�ាប្តាលចិ�ាជាម្ពីុនសិុន។ បុរិសុសៅនះ�នអារិម្ពីា�៍ថា សៅទាសុរិបស់ុ��ធ់្ងានធ់្ងារិ 
ណាស់ុ សៅទាសុសៅនះកិុនកុសៅម្ពីួច��។់ បុរិសុសៅនះ�នអារិម្ពីា�៍ថា ការិប�ខែបកុរិបស់ុ��ស់ៅចញ�ីព្រះ�ះធ្ងានធ់្ងារិជាង្សា 
���់នអារិម្ពីា�៍អំ��ីជំ�ង្សា�រិបស់ុ��។់ សៅ�សៅ�លម្ពីនុសុស�ំកុស់ុព្រះ�កុសៅ�កុំុង្សាព្រះ�ះ អំំកុសៅនាះអាចដាកុទ់្ធម្ពីាន ់
ថ្ងៃនការិឈឺ�ចាំប ់និង្សាការិរិង្សាទុ្ធកុខរិបស់ុ�ឺួន។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវចូលសៅ�ឯឫសុថ្ងៃនជំ�ង្សា� សៅហ៍�យព្រះ�ះអំង្សាះព្រះបទានការិសៅល�កុ 
ខែលង្សាសៅទាសុ�ល់បុរិសុសៅនាះជាម្ពីុន��បូង្សា។ �ួកុសៅម្ពី�ឹកុនា�សាសុនាប្តានភំ្លាកុស់ៅ�ា�លសៅ�សៅ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវអំ�់
សៅទាសុ�ល់បុរិសុសៅនាះ �នខែ�ព្រះ�ះសៅទ្ធខែ�លអាចអំ�ស់ៅទាសុប្តាប។ សៅ��ព្រះ�ះសៅយសូូុវគិ�ថា ព្រះ�ះអំង្សាះជានរិណា? 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវឮ�ីសុ��ួរិថ្ងៃនកុ�ហឹ៍ង្សាសៅ�កុំុង្សាចិ�ារិបស់ុ�ួកុសៅគ។ ជាការិសៅ�ឺ�យ�ប ព្រះ�ះសៅយសូូុវសួុរិសុ��ួរិម្ពីយួ�ល់ 
�ួកុសៅម្ពី�ឹកុនា�សាសុនាទា�ង្សាសៅនាះ។
 សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិ�ា កុុសុ ២៖៨-៩។ សៅ��ព្រះ�ះសៅយសូូុវសួុរិសុ��ួរិអំាី�ល់�ួកុសៅម្ពី�ឹកុនា�សាសុនា? សៅ�� សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិ�ា កុុសុ ២៖៨-៩។ សៅ��ព្រះ�ះសៅយសូូុវសួុរិសុ��ួរិអំាី�ល់�ួកុសៅម្ពី�ឹកុនា�សាសុនា? សៅ��
បញ្ញាា អំាីសៅ�កុំុង្សាចិ�ារិបស់ុ�ួកុសៅគខែ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវ�ិ�ជាចង្សាឲ់្យយសៅគសៅម្ពី�លសៅឃ្ល�ញ?បញ្ញាា អំាីសៅ�កុំុង្សាចិ�ារិបស់ុ�ួកុសៅគខែ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវ�ិ�ជាចង្សាឲ់្យយសៅគសៅម្ពី�លសៅឃ្ល�ញ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅយ�ង្សាម្ពីនិអាចសៅម្ពី�លសៅឃ្ល�ញការិអំ�ឱ់នសៅទាសុសៅទ្ធ បាុខែនាសៅ�សៅ�លសៅយ�ង្សាសុម្ពីឺងឹ្សាសៅម្ពី�លសៅ�សៅឈឺ�ឆ្នាំើ ង្សា 
សៅយ�ង្សាសៅឃ្ល�ញ�ីទ្ធ�ហ៍�ថ្ងៃន�ថ្ងៃម្ពីឺថ្ងៃនការិអំ�ឱ់នសៅទាសុ។ ការិអំ�ឱ់នសៅទាសុសៅធ្ងា�ឲ្យយព្រះ�ះលះបង្សាព់្រះ�ះជំនារាជំបុព្រះតារិបស់ុ 
ព្រះទ្ធង្សា។់ ព្រះ�ះសៅយសូូុវប�ា ញថា ការិអំ�ឱ់នសៅទាសុ�ិ�ព្រះប្តាកុ�សៅ�សៅ�លព្រះ�ះអំង្សាះសៅព្រះជំ�សុសៅរិ �សុ�ាប្តាលអំំកុឈឺ� 
សៅនាះ។
 ព្រះ�ះចង្សា�់ាប្តាលសៅយ�ង្សា�ីខ្លាង្សាកុំុង្សាជាម្ពីុន�ង្សាខែ�រិ។ បនួាបម់្ពីកុព្រះ�ះអំង្សាះជំួនកាលអាចសៅព្រះជំ�សុសៅរិ �សុ
�ាប្តាលរាង្សាកាយរិបស់ុសៅយ�ង្សា។ សៅ�ល�ឺះសៅទ្ធៀ�សៅយ�ង្សាព្រះបខែហ៍លជាព្រះ�ូវរិង្សាច់ាំ�រិហូ៍��ល់ព្រះ�ះសៅយសូូុវយ៉ាង្សាព្រះ��ប ់
ម្ពីកុវញិ។ ព្រះ�ះអំង្សាះសុសៅ��ះ ះរិបស់ុសៅយ�ង្សាចង្សាឲ់្យយសៅយ�ង្សាប្តានសុព្រះ�កុសៅ�កុំុង្សាសៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់ និង្សាការិអំ�ឱ់ន 
សៅទាសុរិបស់ុព្រះទ្ធង្សារ់ិហូ៍��ល់សៅ�លសៅនាះ។
  សៅ��សៅយ�ង្សាអាចរិកុសៅឃ្ល�ញការិសុព្រះ�កុ និង្សាសៅសុចកុាីសុុ�សានាយ៉ាា ង្សាណាសៅ�សៅ�លព្រះ�ះម្ពីនិប្តានសៅ�ឺ�យសៅ��សៅយ�ង្សាអាចរិកុសៅឃ្ល�ញការិសុព្រះ�កុ និង្សាសៅសុចកុាីសុុ�សានាយ៉ាា ង្សាណាសៅ�សៅ�លព្រះ�ះម្ពីនិប្តានសៅ�ឺ�យ  
�បសៅ�នឹង្សាការិអំធិ្ងដាា នសុុ�ការិ�ាប្តាលរិបស់ុសៅយ�ង្សាតាម្ពីខែ�លសៅយ�ង្សារិ ��ឹង្សាចង្សាប់្តានសៅនាះ?�បសៅ�នឹង្សាការិអំធិ្ងដាា នសុុ�ការិ�ាប្តាលរិបស់ុសៅយ�ង្សាតាម្ពីខែ�លសៅយ�ង្សារិ ��ឹង្សាចង្សាប់្តានសៅនាះ?

ថ្ងៃ�ាចន័ួ   ១៦ សីុហា
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ការិរិ�ស់ៅគច ការិរិ�ស់ៅគច 

 សៅ��អំំកុ�ឹង្សាសៅទ្ធថា សៅ��អំាីសៅ�ជាជំ�ង្សា�ជាសាកុលសៅល�ម្ពីយួ? គ�ចិ�ានិង្សាគ�និ�សៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�។ ការិ�នភ្លា� 
សៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�ម្ពីនិខែម្ពីនជាអំ�សៅ��ប្តាបសៅទ្ធ។ ចិ�ាសៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�ម្ពីនិខែម្ពីន�ននយ័ថា ម្ពីនុសុសសៅនាះម្ពីនិ�នជំ�សៅនឿសៅល�ព្រះ�ះ 
ឬម្ពីនិទុ្ធកុចិ�ាព្រះ�ះសៅនាះសៅទ្ធ។
 ជំួនកាលការិ�នចិ�ាសៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�រិបស់ុសៅយ�ង្សាសៅកុ��សៅ��ង្សាយ៉ាា ង្សាយ��។ ជំួនកាលសៅយ�ង្សាអាចព្រះ��ប់
ជាសៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�យ៉ាា ង្សាសៅលឿនបនួាប�់ីសៅរិឿង្សាអាព្រះកុកុ់ៗ សៅកុ��សៅ��ង្សា។ សៅនាះគ�ជាអំាីខែ�លប្តានសៅកុ��សៅ��ង្សា�ល់សៅល្ងាកុ
សៅអំលីយ៉ាា  បនួាប�់ីបទ្ធ�ិសៅសាធ្ងនរ៍ិបស់ុ��ស់ៅ�សៅល�ភ័ំ�កាខែម្ពីល។ សៅរិឿង្សាអំ��ីសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា ប�ា ញសៅយ�ង្សា�ី 
រិសៅបៀបខែ�លអំំកុណា�ំកុអ់ាច�នអារិម្ពីា�៍ធឺ្លាកុចុ់ះ និង្សាសៅហ៍វហ៍�យ់៉ាា ង្សាសៅលឿន បនួាប�់ីសៅរិឿង្សាធ្ង�ៗសៅកុ��សៅ��ង្សា 
សៅ�កុំុង្សាជីំវ�ិរិបស់ុសៅយ�ង្សា។
 កុំុង្សាគម្ពីីរីិ�ង្សាាវតាកុសព្រះ�ទី្ធ១ ជំ��ូកុ១៨ សៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា សៅទ្ធ�បខែ�ប្តានសៅឃ្ល�ញការិអំសាច រិយយ៉ាា ង្សាធ្ង�។  កុំុង្សាគម្ពីីរីិ�ង្សាាវតាកុសព្រះ�ទី្ធ១ ជំ��ូកុ១៨ សៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា សៅទ្ធ�បខែ�ប្តានសៅឃ្ល�ញការិអំសាច រិយយ៉ាា ង្សាធ្ង�។ 
ព្រះ�ះប្តានទ្ធ�ឺកុស់ៅភ័ឺ�ង្សា�ីឋានសួុគម៌្ពីកុ។ ព្រះ�ះកុប៏្តានសៅ�ឺ�យ�បសៅ�នឹង្សាការិអំធិ្ងដាា នរិបស់ុសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា  សុុ�សៅភ័ឺៀង្សាព្រះ�ះប្តានទ្ធ�ឺកុស់ៅភ័ឺ�ង្សា�ីឋានសួុគម៌្ពីកុ។ ព្រះ�ះកុប៏្តានសៅ�ឺ�យ�បសៅ�នឹង្សាការិអំធិ្ងដាា នរិបស់ុសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា  សុុ�សៅភ័ឺៀង្សា  
បនួាប�់ីរា �ង្សាអំស់ុសៅ�លបីឆំ្នាំ�ម្ពីកុ�ង្សាខែ�រិ។ សៅ�សៅ�លសៅនាះសៅយសៅសុបិលគ�រាម្ពីកុ�ខែហ៍ង្សាសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា ។ សៅ��សៅហ៍�ុអំាី បនួាប�់ីរា �ង្សាអំស់ុសៅ�លបីឆំ្នាំ�ម្ពីកុ�ង្សាខែ�រិ។ សៅ�សៅ�លសៅនាះសៅយសៅសុបិលគ�រាម្ពីកុ�ខែហ៍ង្សាសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា ។ សៅ��សៅហ៍�ុអំាី 
ប្តានជាសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា រិ�ស់ៅគច�ីសៅយសៅសុបិលបនួាប�់ី��ប់្តានសៅឃ្ល�ញការិអំសាច រិយធ្ង�ៗ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យសូុម្ពី ប្តានជាសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា រិ�ស់ៅគច�ីសៅយសៅសុបិលបនួាប�់ី��ប់្តានសៅឃ្ល�ញការិអំសាច រិយធ្ង�ៗ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យសូុម្ពី 
អាន�ង្សាាវតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៩៖១-៥។អាន�ង្សាាវតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៩៖១-៥។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ២៤សៅ�ា ង្សាកុនឺង្សាម្ពីកុ ជាសៅ�លសៅវល្ងា��៏ិប្តាកុ និង្សាសៅហ៍វហ៍�ច់�សៅ�ះសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា ។ បទ្ធ�ិសៅសាធ្ងន៍២៤សៅ�ា ង្សាកុនឺង្សាម្ពីកុ ជាសៅ�លសៅវល្ងា��៏ិប្តាកុ និង្សាសៅហ៍វហ៍�ច់�សៅ�ះសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា ។ បទ្ធ�ិសៅសាធ្ងន ៍ 
��៏ិប្តាកុសៅនះនឹង្សាការិគ�រាម្ពីកុ�ខែហ៍ង្សា�ីសៅយសៅសុបិល សៅធ្ងា�ឲ្យយសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា �នអារិម្ពីា�៍សៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�ជាខឺ្លា�ង្សា។ ចូរិ��៏ិប្តាកុសៅនះនឹង្សាការិគ�រាម្ពីកុ�ខែហ៍ង្សា�ីសៅយសៅសុបិល សៅធ្ងា�ឲ្យយសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា �នអារិម្ពីា�៍សៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�ជាខឺ្លា�ង្សា។ ចូរិ  
ចង្សាចាំ��ង្សាខែ�រិថា សៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា សៅ�ទ្ធីសៅនះសៅ�សៅ�លខែ�លសៅហារារិបស់ុព្រះ�ះប្តាលច�នួន៨៥០នាកុ ់ព្រះ�ូវប្តាន ចង្សាចាំ��ង្សាខែ�រិថា សៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា សៅ�ទ្ធីសៅនះសៅ�សៅ�លខែ�លសៅហារារិបស់ុព្រះ�ះប្តាលច�នួន៨៥០នាកុ ់ព្រះ�ូវប្តាន 
សុ�ឺប ់�ង្សាាវតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៨៖៤០។ សៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា ព្រះបខែហ៍លជាប្តានសុ�ឺប�់ួកុសៅនាះ�ឺះសៅដាយផួ្ដាល់សុ�ឺប ់�ង្សាាវតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៨៖៤០។ សៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា ព្រះបខែហ៍លជាប្តានសុ�ឺប�់ួកុសៅនាះ�ឺះសៅដាយផួ្ដាល់  
ថ្ងៃ��ង្សាខែ�រិ។ ព្រះប្តាកុ�ណាស់ុបទ្ធ�ិសៅសាធ្ងនស៍ៅនះអាចបង្សាើឲ្យយ�នការិ�ាល់ចិ�ាជាខឺ្លា�ង្សា�ល់ម្ពីនុសុសខែ�លប្តានថ្ងៃ��ង្សាខែ�រិ។ ព្រះប្តាកុ�ណាស់ុបទ្ធ�ិសៅសាធ្ងនស៍ៅនះអាចបង្សាើឲ្យយ�នការិ�ាល់ចិ�ាជាខឺ្លា�ង្សា�ល់ម្ពីនុសុសខែ�លប្តាន
សៅឃ្ល�ញ ឬកានខ់ែ�អាព្រះកុកុស់ៅ�សៅទ្ធៀ��ល់អំំកុខែ�លប្តានចូលរិមួ្ពីសៅ�កុំុង្សាកិុចចការិសៅនាះ។សៅឃ្ល�ញ ឬកានខ់ែ�អាព្រះកុកុស់ៅ�សៅទ្ធៀ��ល់អំំកុខែ�លប្តានចូលរិមួ្ពីសៅ�កុំុង្សាកិុចចការិសៅនាះ។
 �ូសៅចំះសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា ចាំបស់ៅ�ា�ម្ពីរិ�។់ ���់ាយ៉ាម្ពីសៅគចសៅចញសៅ�ឆ្នាំា យ។ ជំួនកាលសៅយ�ង្សាកុ�ូ៏ច  �ូសៅចំះសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា ចាំបស់ៅ�ា�ម្ពីរិ�។់ ���់ាយ៉ាម្ពីសៅគចសៅចញសៅ�ឆ្នាំា យ។ ជំួនកាលសៅយ�ង្សាកុ�ូ៏ច 
ជាសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា ខែ�រិ។ សៅយ�ង្សារិ�ស់ៅ�សៅ�លសៅរិឿង្សារាា វកានខ់ែ�អាព្រះកុកុ។់ សៅយ�ង្សារិ�ស់ៅ�កានទូ់្ធរិទឹ្ធកុកុកុ សៅ�សៅ�លជាសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា ខែ�រិ។ សៅយ�ង្សារិ�ស់ៅ�សៅ�លសៅរិឿង្សារាា វកានខ់ែ�អាព្រះកុកុ។់ សៅយ�ង្សារិ�ស់ៅ�កានទូ់្ធរិទឹ្ធកុកុកុ សៅ�សៅ�ល  
សៅយ�ង្សា�ាយ៉ាម្ពីសៅធ្ងា�ឲ្យយ�ឺួនសៅយ�ង្សាសុបាយរិកីុរាយសៅដាយការិបរិសិៅភ្លាគ។ ជំួនកាលសៅយ�ង្សា�ាយ៉ាម្ពីរិ ��បប់ញ្ញាា  សៅយ�ង្សា�ាយ៉ាម្ពីសៅធ្ងា�ឲ្យយ�ឺួនសៅយ�ង្សាសុបាយរិកីុរាយសៅដាយការិបរិសិៅភ្លាគ។ ជំួនកាលសៅយ�ង្សា�ាយ៉ាម្ពីរិ ��បប់ញ្ញាា  
រិបស់ុសៅយ�ង្សា។ ជំួនកាលសៅយ�ង្សាខែសុាង្សារិកុអំំកុណា�ំកុ�់ាីសៅ��ម្ពីីពី្រះសុឡាញ់ ឬកិុចចការិ�ាី ឬកុខែនឺង្សា�ាីសៅ��ម្ពីីរីិស់ុសៅ�។រិបស់ុសៅយ�ង្សា។ ជំួនកាលសៅយ�ង្សាខែសុាង្សារិកុអំំកុណា�ំកុ�់ាីសៅ��ម្ពីីពី្រះសុឡាញ់ ឬកិុចចការិ�ាី ឬកុខែនឺង្សា�ាីសៅ��ម្ពីីរីិស់ុសៅ�។  
ជំួនកាលសៅយ�ង្សាអាចសៅធ្ងា�កុិចចការិខឺ្លា�ង្សាជាង្សាការិខែ�លសៅយ�ង្សាគួរិសៅធ្ងា�។ ម្ពីនុសុស�ឺះសៅព្រះប�ថំា�សៅ��ម្ពីី�ីាយ៉ាម្ពីរិ ��បក់ារិជំួនកាលសៅយ�ង្សាអាចសៅធ្ងា�កុិចចការិខឺ្លា�ង្សាជាង្សាការិខែ�លសៅយ�ង្សាគួរិសៅធ្ងា�។ ម្ពីនុសុស�ឺះសៅព្រះប�ថំា�សៅ��ម្ពីី�ីាយ៉ាម្ពីរិ ��បក់ារិ
ឈឺ�ចាំបខ់ែ�ល�ួកុសៅគ�ន។ សៅយ�ង្សាសៅធ្ងា�កុិចចការិទា�ង្សាសៅនះសៅ��ម្ពីី�ីាយ៉ាម្ពីរិ�ស់ៅគច�ីបញ្ញាា ខែ�លកុ��ុង្សាលួចយកុការិឈឺ�ចាំបខ់ែ�ល�ួកុសៅគ�ន។ សៅយ�ង្សាសៅធ្ងា�កុិចចការិទា�ង្សាសៅនះសៅ��ម្ពីី�ីាយ៉ាម្ពីរិ�ស់ៅគច�ីបញ្ញាា ខែ�លកុ��ុង្សាលួចយកុការិ  
សុព្រះ�កុរិបស់ុសៅយ�ង្សា�ីចិ�ារិបស់ុសៅយ�ង្សា។ សៅ�ទី្ធបញ្ជូចបក់ុិចចការិទា�ង្សាអំស់ុសៅនះព្រះ�នខ់ែ�ល្ងាកុប់ញ្ញាា �ិ�ព្រះប្តាកុ� សុព្រះ�កុរិបស់ុសៅយ�ង្សា�ីចិ�ារិបស់ុសៅយ�ង្សា។ សៅ�ទី្ធបញ្ជូចបក់ុិចចការិទា�ង្សាអំស់ុសៅនះព្រះ�នខ់ែ�ល្ងាកុប់ញ្ញាា �ិ�ព្រះប្តាកុ� 
បាុសៅណាះ ះ។ វ៉ាម្ពីនិប្តានសៅដាះព្រះសាយបញ្ញាា ទា�ង្សាសៅនាះសៅទ្ធ។ ជាញឹកុញាបក់ុិចចការិខែ�លសៅយ�ង្សាសៅធ្ងា� សៅ��ម្ពីីរីិ�ស់ៅគចបាុសៅណាះ ះ។ វ៉ាម្ពីនិប្តានសៅដាះព្រះសាយបញ្ញាា ទា�ង្សាសៅនាះសៅទ្ធ។ ជាញឹកុញាបក់ុិចចការិខែ�លសៅយ�ង្សាសៅធ្ងា� សៅ��ម្ពីីរីិ�ស់ៅគច
�ីបញ្ញាា រិបស់ុសៅយ�ង្សាព្រះ�នខ់ែ�សៅធ្ងា�ឲ្យយបញ្ញាា សៅនាះកានខ់ែ�អាព្រះកុកុប់ាុសៅណាះ ះ។�ីបញ្ញាា រិបស់ុសៅយ�ង្សាព្រះ�នខ់ែ�សៅធ្ងា�ឲ្យយបញ្ញាា សៅនាះកានខ់ែ�អាព្រះកុកុប់ាុសៅណាះ ះ។



61ថ្ងៃ�ា�ុធ្ង   ១៨ សីុហា

 ហ៍�ខឺ់្លា�ង្សាសៅ�កុរិ�ខ់ែលង្សារិចួ  ហ៍�ខឺ់្លា�ង្សាសៅ�កុរិ�ខ់ែលង្សារិចួ 
  

  សៅអំលីយ៉ាា អំស់ុកុ�ឺ�ង្សាខឺ្លា�ង្សាណាស់ុរិ�ខ់ែលង្សារិចួ�សៅ�សៅទ្ធៀ�សៅហ៍�យ។ ��ក់ុអ៏ំធិ្ងដាា ន ការិអំធិ្ងដាា ន 
រិបស់ុ���ុ់សុ�ីការិអំធិ្ងដាា នខែ�ល��ប់្តានអំធិ្ងដាា នសៅ�សៅល�ភ័ំ�កាខែម្ពីល �ង្សាាវតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៨៖៣៦-៣៧។
 សៅ�ច�សៅ�ះម្ពីុ�អំំកុ�ឹកុនា�សាសុនាសៅហារារិបស់ុព្រះ�ះប្តាលសុ�ជំិកុរិដាា ភ័បិ្តាល និង្សាម្ពីនុសុស�ំជាសៅព្រះច�ន។ ការិ 
អំធិ្ងដាា នសៅនះសាម្ពីញ្ជូា�ឺីសៅហ៍�យ�ា នកុាីសុង្សាឹមឹ្ពីសៅទ្ធ។

 កុំុង្សា�ង្សាាវតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៩៖៤ សៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា និយ៉ាយថា ��ម់្ពីនិព្រះ�នស់ៅប�ជាង្សាសុ�ជំិកុ កុំុង្សា�ង្សាាវតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៩៖៤ សៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា និយ៉ាយថា ��ម់្ពីនិព្រះ�នស់ៅប�ជាង្សាសុ�ជំិកុ
ព្រះគួសារិរិបស់ុ���់ីអំ�ី�កាលសៅទ្ធ។ សៅ����ក់ុ��ុង្សានិយ៉ាយអំ��ីអំាី?ព្រះគួសារិរិបស់ុ���់ីអំ�ី�កាលសៅទ្ធ។ សៅ����ក់ុ��ុង្សានិយ៉ាយអំ��ីអំាី?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅ�សៅ�លសៅអំលីយ៉ាា ឈឺបរ់ិ��់��់នអារិម្ពីា�៍ថា �នសៅទាសុ។ សៅ�លសៅនាះ��ស់ៅម្ពី�លសៅឃ្ល�ញថា 

ការិរិ�ស់ៅគចរិបស់ុ��ប់្តានបណាា លឲ្យយសាសុនអុ៍ំីព្រះសាខែអំលប្តា�ប់ង្សាឱ់កាសុលាសៅ��ម្ពីីផឺី្ដាស់ុបាូរិជីំវ�ិរិបស់ុ�ួកុសៅគ 
ប្តានលាព្រះបសៅសុ�រិសៅ��ង្សា។ សៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា ប្តានបសៅណាា យឲ្យយម្ពីនុសុសខែ�លព្រះ�ូវការិ��ធឺ់្លាកុចុ់ះ។ ���់ា នជំ�នួយ 
សៅធ្ងា�កុិចចការិអំាីអំ��ីសៅរិឿង្សាសៅនាះសៅទ្ធ។ ��ស់ៅម្ពី�លសៅឃ្ល�ញលកុខ�ៈ�ិ�ព្រះប្តាកុ�ថ្ងៃន�ឺួន��។់ 

 សៅយ�ង្សាទា�ង្សាអំស់ុ�ំកុ�៏នសៅ�ល�ូចសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា សៅ�កុំុង្សាជីំវ�ិរិបស់ុសៅយ�ង្សាខែ�រិ។ ការិសៅម្ពី�លសៅឃ្ល�ញ 
លកុខ�ៈ�ិ�ព្រះប្តាកុ�រិបស់ុ�ឺួនឯង្សាគ�ជាបទ្ធ�ិសៅសាធ្ងន�៍ឈ៏ឺ�ចាំប។់ �ូសៅចំះសៅយ�ង្សាគួរិអំរិព្រះ�ះគុ�ច�សៅ�ះសៅសុចកុាី 
សុនាកុំុង្សាព្រះ�ះគម្ពីីរីិភ័លីី� ៣៖៩។ សៅសុចកុាីជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ�ង្សាសៅ�កុំុង្សាព្រះ�ះសៅយសូូុវនឹង្សាសៅធ្ងា�ឲ្យយសៅយ�ង្សាប្តានព្រះ�ឹម្ពីព្រះ�ូវ 
សៅ��ង្សាវញិជាម្ពីយួនឹង្សាព្រះ�ះ។ សៅ�លសៅយ�ង្សាសៅ�កុំុង្សាព្រះ�ះសៅយសូូុវ ព្រះ�ះទ្ធ�សៅឃ្ល�ញសៅយ�ង្សា�ូចជាព្រះ�ះអំង្សាះទ្ធ�សៅឃ្ល�ញ
ព្រះ�ះសៅយសូូុវខែ�រិ។ សៅសុចកុាីសុនាសៅនះ�ាល់សៅសុចកុាីសុង្សាឹមឹ្ពីខែ�លសៅយ�ង្សាទា�ង្សាអំស់ុ�ំព្រះ�ូវការិ។

 សៅ�សៅ�លជា�ំសៅនះសៅយ�ង្សាព្រះ�ូវការិសៅសាា ះព្រះ�ង្សាថ់ាជំីវ�ិ�ិប្តាកុ។ ចិ�ាសៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�អាចប�សៅ�ញសៅយ�ង្សាជា
ម្ពីយួនឹង្សាសុម្ពីាបច់�សៅ�ះ�ឺួនឯង្សា។ ជំួនកាលសៅយ�ង្សាចាំបស់ៅ�ា�ម្ពីគិ�ថា ការិសឺាបគ់�ជាវធិ្ងីខែ�ម្ពីយួគ�ស់ៅ��ម្ពីីសីៅដាះព្រះសាយ 
បញ្ញាា ។ 

 សៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា �នអារិម្ពីា�៍ខែបបសៅនះ។ បញ្ញាា រិបស់ុ��ជ់ាបនួុកុយ៉ាា ង្សាធ្ងានធ់្ងារិ។ បនួុកុទា�ង្សាសៅនាះ 
ធ្ងានធ់្ងារិសៅ�កុសុព្រះ�ប�់�ព់្រះទា�ព្រះទ្ធសៅ�កុំុង្សាចិ�ាសៅដាយ�ឺួនឯង្សា។ សៅហ៍�យជាម្ពីូលសៅហ៍�ុខែ�ល��ន់ិយ៉ាយថា «លាម្ពី 
សៅហ៍�យព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា សៅអំ�យសូុម្ពី�កុយកុ ព្រះ�លឹង្សា ទូ្ធលបង្សាះ�ឥ�ូវសៅនះចុះ ទូ្ធលបង្សាះ�ម្ពីនិ�ិសៅសុសុជាង្សាអាយយុសៅកា
ទូ្ធលបង្សាះ�សៅទ្ធ» (�ង្សាាវតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៩៖៤)។ ���ឹង្សាលាសៅនាះគ�ថាព្រះ�ះម្ពីនិសៅព្រះកាធ្ងជាម្ពីយួនឹង្សាសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា  
សៅទ្ធ។ ព្រះ�ះយល់�ីអំាីខែ�លសៅយ�ង្សាព្រះបឈឺម្ពីចាស់ុជាង្សាសៅយ�ង្សាយល់ សៅ�សៅ�លសៅយ�ង្សាព្រះបយុទ្ធធទាស់ុនឹង្សាអារិម្ពីា�៍
សៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�សៅ�កុំុង្សាចិ�ារិបស់ុសៅយ�ង្សា។

 «ព្រះបខែហ៍លជាសៅយ�ង្សា�ា នភ័សុាុតាង្សាសៅ�ឥ�ូវសៅនះថា ព្រះ�ះអំង្សាះសុសៅ��ះ ះកុ��ុង្សាទ្ធ�សៅម្ពី�លម្ពីកុសៅយ�ង្សាសៅដាយ 
កុាីព្រះសុឡាញ់សៅនាះសៅទ្ធ បាុខែនាព្រះ�ះអំង្សាះកុ��ុង្សាសៅធ្ងា��ូសៅចំាំះ។ អំំកុព្រះបខែហ៍លជាម្ពីនិ�ឹង្សា�ីការិបាះ�ល់រិបស់ុព្រះទ្ធង្សាស់ៅទ្ធ។ 
បាុខែនាព្រះ�ះហ៍សុាព្រះទ្ធង្សាស់ៅ�សៅល�អំំកុសៅដាយសៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់ និង្សាការិអា�ិ�អាសូុរិ�ទ៏្ធនភ់័ឺន»់។ �កុព្រះសុង្សា�់ី
សៅសុៀវសៅ�ជំ�ហានសៅ�កានព់្រះ�ះព្រះគីសុួរិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំលឺីនជីំថ្ងៃវ ា� ៍ទ្ធ��រ័ិ ៩៧។

 ព្រះ�ះព្រះជាបថាសៅយ�ង្សាម្ពីនិ�នកុ�ឺ�ង្សាខឺ្លា�ង្សាលាម្ពីសៅធ្ងា�ការិខែ�លព្រះទ្ធង្សាសុ់ុ�ឲ្យយសៅយ�ង្សាសៅធ្ងា�សៅដាយ�ួឺនឯង្សាប្តានសៅទ្ធ 
(�ង្សាាវតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៩៖៧)។ បាុខែនាជំួនកាលព្រះ�ះអំង្សាះព្រះ�ូវរិង្សាច់ាំ�ឲ្យយសៅយ�ង្សាឈឺបរ់ិ�សិ់ុនម្ពីុននឹង្សាព្រះទ្ធង្សាអ់ាចជំួយ 
សៅយ�ង្សា។

 សូុម្ពីអានទ្ធ�នុកុ�សៅម្ពីើ�ង្សា ៣៤៖១៨, �ា ថាយ ៥៖១-៣, ទ្ធ�នុកុ�សៅម្ពីើ�ង្សា ៧៣៖២៦ និង្សាសៅអំសាយ ៥៣៖សូុម្ពីអានទ្ធ�នុកុ�សៅម្ពីើ�ង្សា ៣៤៖១៨, �ា ថាយ ៥៖១-៣, ទ្ធ�នុកុ�សៅម្ពីើ�ង្សា ៧៣៖២៦ និង្សាសៅអំសាយ ៥៣៖
 ៤-៦ សៅ���ទា�ង្សាសៅនះ�ាល់កុាីសុង្សាឹមឹ្ពី និង្សាការិកុម្ពីានាចិ�ាអំាី�ល់អំំកុ? ៤-៦ សៅ���ទា�ង្សាសៅនះ�ាល់កុាីសុង្សាឹមឹ្ពី និង្សាការិកុម្ពីានាចិ�ាអំាី�ល់អំំកុ?



62ថ្ងៃ�ាព្រះ�ហ៍សុី�ិ៍   ១៩ សីុហា

ការិសុព្រះ�កុនិង្សាសៅព្រះច�នខែ�ម្ពីសៅទ្ធៀ� ការិសុព្រះ�កុនិង្សាសៅព្រះច�នខែ�ម្ពីសៅទ្ធៀ� 

 ព្រះ�ះព្រះជាបថាសៅអំលីយ៉ាា ប្តានអំស់ុកុ�ឺ�ង្សាម្ពីកុ�ីការិរិ�។់ ព្រះ�ះកុព៏្រះជាប�ង្សាខែ�រិថា សៅអំលីយ៉ាា �នអារិម្ពីា�៍ 
សៅព្រះច�នជាង្សាការិព្រះ�នខ់ែ�សៅហ៍វហ៍�ខ់្លាង្សារាង្សាកាយរិបស់ុ��។់ ចិ�ារិបស់ុសៅអំលីយ៉ាា កុព៏្រះ�ូវការិការិសុព្រះ�កុខែ�រិ។ 
សៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា កុ��ុង្សាព្រះទា�ព្រះទ្ធនូវបនួុកុយ៉ាា ង្សាធ្ងានថ់្ងៃន�ិរិុទ្ធធភ្លា�។ ព្រះ�ះអំ�ឱ់នសៅទាសុឲ្យយសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា  សៅហ៍�យ 
ព្រះបទានការិសុព្រះ�កុ�ល់��។់ ទ្ធីបញ្ជូចបស់ៅអំលីយ៉ាា អាចសុ�រានា និង្សា�នអារិម្ពីា�៍ព្រះសុស់ុព្រះសាយយ៉ាា ង្សា�ិ� 
ព្រះប្តាកុ�។ ព្រះបខែហ៍លសៅយ�ង្សាគិ�ថា សៅនះគួរិជាទី្ធបញ្ជូចបថ់្ងៃនសៅរិឿង្សាសៅនាះសៅហ៍�យ។ បាុខែនាវ៉ាម្ពីនិខែម្ពីន�ូសៅចំាំះសៅទ្ធ។ ការិសុព្រះ�កុ 
ខែ�លព្រះ�ះព្រះបទាន�ល់សៅយ�ង្សាគ�សៅល�សុ�ីការិព្រះ�នខ់ែ�សុព្រះ�នាខ្លាង្សារាង្សាកាយសៅហ៍វហ៍�រ់ិបស់ុសៅយ�ង្សា។ ការិសុព្រះ�កុ 
ខែ�លព្រះ�ះព្រះបទាន�ល់សៅយ�ង្សាគ�ការិ�ាប្តាលចិ�ារិបស់ុសៅយ�ង្សា។ ព្រះ�ះម្ពីនិប្តានព្រះបញាបព់្រះបញាល់ការិ�ាប្តាលសៅនះ 
សៅទ្ធ។
  ឥ�ូវសៅនះសៅ��សៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា កុ��ុង្សាសៅ�ឯណា? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យសូុម្ពីអាន�ង្សាាវតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៩៖ឥ�ូវសៅនះសៅ��សៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា កុ��ុង្សាសៅ�ឯណា? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យសូុម្ពីអាន�ង្សាាវតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៩៖
៥-៨។៥-៨។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 បនួាប�់ីសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា សុព្រះ�កុ សៅ����ស់ៅធ្ងា�អំាី? ��ច់ាំបស់ៅ�ា�ម្ពីការិរិ�ម់្ពីាង្សាសៅទ្ធៀ�! បាុខែនាសៅ�លសៅនះ
ព្រះ�ះព្រះគបព់្រះគង្សាទី្ធកុខែនឺង្សាខែ�លសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា រិ�ស់ៅ�។ ព្រះ�ះយល់ថា សៅយ�ង្សារិស់ុសៅ�សៅល�ខែ�ន�ីខែ�លសៅ�រិសៅ�ញ
សៅដាយអំ�សៅ��ប្តាប �ូសៅចំះជីំវ�ិអាចបណាា លឲ្យយសៅយ�ង្សា�នអារិម្ពីា�៍សៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�។ ចិ�ាសៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�អាចបណាា លឲ្យយ
សៅយ�ង្សារិ�ស់ៅគច�ីការិ�ិប្តាកុៗរិបស់ុសៅយ�ង្សា។ បាុខែនាព្រះ�ះចង្សាជ់ំួយឲ្យយសៅយ�ង្សារិ�ស់ៅ�កុំុង្សាទិ្ធសុសៅ�ព្រះ�ឹម្ពីព្រះ�ូវ។ ព្រះ�ះអំង្សាះចង្សា ់
ឲ្យយសៅយ�ង្សារិ�ស់ៅ�រិកុព្រះទ្ធង្សា ់សៅ�សៅ�លសៅយ�ង្សារិ�ស់ៅ�រិកុព្រះ�ះ ព្រះ�ះអំង្សាះនឹង្សាបសៅព្រះង្សាៀនសៅយ�ង្សាឲ្យយសាា បប់�ះ បស់ុ�សៅ�ង្សា�ូច
សៅលាៀង្សាៗ រិបស់ុព្រះទ្ធង្សា ់(�ង្សាាវតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៩៖១២)។ សុ�សៅ�ង្សាសៅនះគ�ជាព្រះ�ះសូុរិសៅសុៀង្សារិបស់ុព្រះ�ះកុ��ុង្សា�ន
បនួូលម្ពីកុកានច់ិ�ាសៅយ�ង្សា។ សៅ�សៅ�លសៅយ�ង្សាសាា បត់ាម្ពីព្រះ�ះសូុរិសៅសុៀង្សារិបស់ុព្រះ�ះសៅយ�ង្សានឹង្សាប្តានសុព្រះ�កុ។ សៅអំលីយ៉ាា  
សុព្រះ�កុសៅ�សៅព្រះកាម្ពីសៅ��ម្ពី�សៅ�ើ សៅហ៍�យចង្សាសឺ់ាប។់ ���់នអារិម្ពីា�៍ថា ថ្ងៃ�ា�ល៏ាប��ុ�រិបស់ុ��ក់ុនឺង្សាប្តា�ស់ៅ� 
សៅហ៍�យ។ សៅអំលីយ៉ាា ម្ពីនិ�នកុ�ឺ�ង្សានឹង្សាសៅព្រះកាកុសៅ��ង្សា សៅហ៍�យបនា��សៅ�� រិសៅ�ជំួបព្រះ�ះសៅទ្ធ។ �ូសៅចំះព្រះ�ះព្រះបទានកុ�ឺ�ង្សា 
�ល់សៅអំលីយ៉ាា ខែ�ល��ព់្រះ�ូវការិ។ ព្រះ�ះកុអ៏ាចព្រះបទានថ្ងៃ�ាខែសុាកុ�ល៏ាព្រះបសៅសុ�រិម្ពីយួ�ល់សៅយ�ង្សា�ង្សាខែ�រិ។
  សៅ��ការិភំ្លាកុស់ៅ�ា�លអំាី ព្រះ�ះ�នខែ�នការិសុព្រះ�បស់ៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យសូុម្ពីអាន �ង្សាាវ-សៅ��ការិភំ្លាកុស់ៅ�ា�លអំាី ព្រះ�ះ�នខែ�នការិសុព្រះ�បស់ៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យសូុម្ពីអាន �ង្សាាវ-
តារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៩៖ ១៥-១៦, និង្សា�ង្សាាវតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ២៖១១។តារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៩៖ ១៥-១៦, និង្សា�ង្សាាវតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ២៖១១។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះព្រះជាបថាថ្ងៃ�ាលាៗសៅ�ខ្លាង្សាម្ពីុ�សៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា ។ ការិ�ាប្តាលនឹង្សាម្ពីកុ�ល់សៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា សៅ�
សៅ�ល��ស់ៅរិៀនរិស់ុសៅ�តាម្ពីសៅ�លការិ�៍រិបស់ុព្រះ�ះ និង្សាទ្ធទ្ធួលយកុការិសុព្រះ�កុរិបស់ុព្រះទ្ធង្សាទ់ា�ង្សាអំស់ុ។ សៅអំលីយ៉ាា  
សៅ��នការិ�រិ�ឺះសៅទ្ធៀ�ខែ�លព្រះ�ូវសៅធ្ងា�សុព្រះ�បព់្រះ�ះសៅ�សៅល�ខែ�ន�ី។ ព្រះ�ះកុព៏្រះជាប�ង្សាខែ�រិថា សៅអំលីយ៉ាា នឹង្សាសុុ�សៅភ័ឺ�ង្សា 
ឲ្យយឆឺ្នាំកុម់្ពីកុ�ីឋានសួុរិម្ពីាង្សាសៅទ្ធៀ� �ង្សាាវតារិកុសព្រះ�ទី្ធ១ ១៖១០។ សៅអំលីយ៉ាា នឹង្សាម្ពីនិសឺាបស់ៅដាយ�ា នកុាីសុង្សាឹមឹ្ពី
សៅ�សៅព្រះកាម្ពីសៅ��ម្ពី�សៅ�ើ សៅនាះសៅទ្ធ។ ��ន់ឹង្សាជិំះរាជំរិ�សៅភ័ឺ�ង្សា រាជំរិ�សៅនះនឹង្សាសៅហាះនា���ស់ៅ�កានឋ់ានសួុគជ៌ាកុខែនឺង្សា 
ខែ�ល��ន់ឹង្សាសុព្រះ�កុជាម្ពីយួនឹង្សាព្រះ�ះជាសៅរិៀង្សារិហូ៍�។
  សៅ��សៅរិឿង្សាអំ��ីសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា បសៅព្រះង្សាៀនអំំកុយ៉ាា ង្សាណាអំ��ីការិសុព្រះ�កុសៅ�កុំុង្សាព្រះ�ះ សៅទាះបីជាសៅ�សៅ�លសៅ��សៅរិឿង្សាអំ��ីសៅល្ងាកុសៅអំលីយ៉ាា បសៅព្រះង្សាៀនអំំកុយ៉ាា ង្សាណាអំ��ីការិសុព្រះ�កុសៅ�កុំុង្សាព្រះ�ះ សៅទាះបីជាសៅ�សៅ�ល  
អំំកុ�នអារិម្ពីា�៍ថាអំំកុអាព្រះកុកុប់��ុ�កុស៏ៅដាយ? សៅ��សៅរិឿង្សាសៅនះបសៅព្រះង្សាៀនអំំកុកុុ�ឲ្យយសៅប្តាះបង្សាស់ៅចាំលកុាីសុង្សាឹមឹ្ពីយ៉ាា ង្សាអំំកុ�នអារិម្ពីា�៍ថាអំំកុអាព្រះកុកុប់��ុ�កុស៏ៅដាយ? សៅ��សៅរិឿង្សាសៅនះបសៅព្រះង្សាៀនអំំកុកុុ�ឲ្យយសៅប្តាះបង្សាស់ៅចាំលកុាីសុង្សាឹមឹ្ពីយ៉ាា ង្សា
�ូចសៅម្ពីាច?�ូចសៅម្ពីាច?
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ការិសិុកុាបខែនែម្ពី៖ការិសិុកុាបខែនែម្ពី៖  ជំីវ�ិខែ�ង្សាខែ�ផឺ្ដាស់ុបាូរិ ការិផឺ្ដាស់ុបាូរិទា�ង្សាសៅនះសៅធ្ងា�ឲ្យយសៅយ�ង្សាសុបាយរិកីុរាយឬសៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�ជា 
ខឺ្លា�ង្សា។  បាុខែនាជីំវ�ិផឺ្ដាស់ុបាូរិកុំុង្សាបទ្ធ�ិសៅសាធ្ងនរ៍ិបស់ុសៅយ�ង្សាម្ពីនិ�នអំ�ណាចផឺ្ដាស់ុបាូរិ�ឺូវខែ�លព្រះ�ះព្រះទ្ធង្សាព់្រះជាបអំ��ី 
សៅយ�ង្សាសៅនាះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះម្ពីនិខែព្រះបព្រះបួលសៅទ្ធ ព្រះ�ះអំង្សាះសៅ�ខែ��ខែ�លសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះកុ�ូ៏ចជាថ្ងៃ�ាម្ពីសលិម្ពីញិខែ�រិ ព្រះ�ះអំង្សាះសៅ� 
ខែ��ខែ�លសៅ�ថ្ងៃ�ាខែសុាកុខែ�រិ ព្រះ�ះសុុ�ឲ្យយសៅយ�ង្សាទុ្ធកុចិ�ាសៅល�សៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះអំង្សាះទា�ង្សាព្រះសុុង្សា និង្សាកុុ�ឲ្យយ 
សៅយ�ង្សាសុង្សាសយ័អំ��ីព្រះទ្ធង្សា។់ �កុព្រះសុង្សា�់ីសៅសុៀវសៅ�កុខែនឺង្សាថ្ងៃនឋានសួុគរ៌ិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំលឺីន ជីំថ្ងៃវ ា� ៍ទ្ធ��រ័ិ ១២០។
 សូុម្ពីបនាសុម្ពីឺងឹ្សាសៅម្ពី�លសៅ�ឯព្រះ�ះសៅយសូូុវ និង្សាអំធិ្ងដាា នសាា �ស់ៅដាយសៅសុចកុាីជំ�សៅនឿសៅ�ឯព្រះ�ះអំង្សាះសៅចញ 
�ីចិ�ា សូុម្ពីរិកុាកុ�ឺ�ង្សារិបស់ុព្រះ�ះអំង្សាះ ព្រះបខែហ៍លជាអំំកុម្ពីនិ�នភ័ស័ុាុតាង្សាបញូ្ញាកុថ់ាព្រះ�ះអំង្សាះឮការិអំធិ្ងដាា នរិបស់ុ 
អំំកុសៅទ្ធ។ សូុម្ពីសៅ�ខែ�បនាសៅ�ម្ពីុ� សូុម្ពី�នអាកុបីកិុរិយិ៉ាហាកុ�ូ់ចជាការិអំធិ្ងដាា នរិបស់ុអំំកុខែ�លអំំកុទូ្ធល
�ល់ព្រះទ្ធង្សាឮ់�ល់បលឺ័ង្សាើរិបស់ុព្រះ�ះ និង្សាថាព្រះ�ះសៅ�ឺ�យ�ប�ល់ការិអំធិ្ងដាា ននីម្ពីយួៗ សៅសុចកុាីសុនារិបស់ុព្រះ�ះអំង្សាះ 
ម្ពីនិខែ�លបរាជំយ័សៅ��យ សូុម្ពីសៅប្តាះជំ�ហានសៅ�ម្ពីុ� សូុម្ពីសៅព្រះចៀង្សាចសៅព្រះម្ពីៀង្សាថាា យព្រះ�ះសៅ�កុំុង្សាចិ�ារិបស់ុអំំកុ។
 សូុម្ពីសៅព្រះចៀង្សាសៅទាះបីជាសៅ�សៅ�លខែ�លអំំកុសៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�និង្សាធឺ្លាកុចុ់ះកុស៏ៅដាយ។ �ំុ �ព្រះប្តាបអ់ំំកុសៅ���ៈ
ខែ�លអំំកុណា�ំកុខ់ែ�ល�ឹង្សា�ីបទ្ធ�ិសៅសាធ្ងន៖៍ �នឺ�ម្ពីកុ�ីព្រះ�ះនឹង្សាចូលម្ពីកុ កុាីអំ��រិនឹង្សាកឺាយជារិបស់ុសៅយ�ង្សា 
អំ�័ួ និង្សា��កុនឹង្សារិល្ងាយប្តា�ប់ង្សា ់សៅយ�ង្សា�ឺង្សាកា��់ីម្ពីឺបន់ិង្សាភ្លា�ង្សាងឹ្សា�ចូលសៅ�កុំុង្សា�នឺ�ព្រះ�ះអាទិ្ធ�យខែ�លជា 
រិូបស័ុ�ួ��ណាង្សាឲ្យយព្រះ�ះសៅដាយផួ្ដាល់ សៅសុៀវសៅ�សារិសុព្រះ��ង្សារិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំលីឺន ជំីថ្ងៃវ ា�ភ៍្លាគទ្ធី២ ទ្ធ��រ័ិ ២៤២, 
២៤៣។

សុ��ួរិ�ិភ្លាកុាសុ��ួរិ�ិភ្លាកុា
១. សៅយ�ង្សាខែ�ង្សាខែ��នសៅ�ល�ិប្តាកុកុំុង្សាការិ�ឹង្សា�ីរិសៅបៀបជំួយ�ល់ម្ពីនុសុសខែ�ល�នអារិម្ពីា�៍សៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�ជាខឺ្លា�ង្សា១. សៅយ�ង្សាខែ�ង្សាខែ��នសៅ�ល�ិប្តាកុកុំុង្សាការិ�ឹង្សា�ីរិសៅបៀបជំួយ�ល់ម្ពីនុសុសខែ�ល�នអារិម្ពីា�៍សៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�ជាខឺ្លា�ង្សា  
សៅ�កុំុង្សាចិ�ានិង្សាសៅ�កុំុង្សាគ�និ�។ សៅ��ព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុអំំកុអាចសៅរិៀនអំាីសៅ��ម្ពីីជីំួយ�ល់ម្ពីនុសុសខែ�លរិង្សាសៅព្រះ�ះ�ីជំ�ង្សា� សៅ�កុំុង្សាចិ�ានិង្សាសៅ�កុំុង្សាគ�និ�។ សៅ��ព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុអំំកុអាចសៅរិៀនអំាីសៅ��ម្ពីីជីំួយ�ល់ម្ពីនុសុសខែ�លរិង្សាសៅព្រះ�ះ�ីជំ�ង្សា� 
សៅនះ?សៅនះ?
២. សៅយ�ង្សាខែ�ង្សាខែ��នសៅ�ល�ិប្តាកុសៅប�កុច�ហ៍និង្សាសៅសាា ះព្រះ�ង្សាជ់ាម្ពីយួព្រះ�ះ សូុម្ពីអានទ្ធ�នុកុ�សៅម្ពីើ�ង្សា�ឺះសៅ��ម្ពីីសីៅម្ពី�ល ២. សៅយ�ង្សាខែ�ង្សាខែ��នសៅ�ល�ិប្តាកុសៅប�កុច�ហ៍និង្សាសៅសាា ះព្រះ�ង្សាជ់ាម្ពីយួព្រះ�ះ សូុម្ពីអានទ្ធ�នុកុ�សៅម្ពីើ�ង្សា�ឺះសៅ��ម្ពីីសីៅម្ពី�ល 
�ីរិសៅបៀបខែ�លអំំកុសុរិសៅសុរិព្រះ�ះគម្ពីះរីិខែចកុរិ �ខែលកុអារិម្ពីា�៍រិបស់ុ�ួកុសៅគជាម្ពីយួនឹង្សាព្រះ�ះ។ សៅ��សៅយ�ង្សាអាចសៅល�កុ�ីរិសៅបៀបខែ�លអំំកុសុរិសៅសុរិព្រះ�ះគម្ពីះរីិខែចកុរិ �ខែលកុអារិម្ពីា�៍រិបស់ុ�ួកុសៅគជាម្ពីយួនឹង្សាព្រះ�ះ។ សៅ��សៅយ�ង្សាអាចសៅល�កុ
ទ្ធឹកុចិ�ា�ល់សុ�ជំិកុព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុសៅយ�ង្សាឲ្យយសៅសាា ះព្រះ�ង្សាជ់ាម្ពីយួព្រះ�ះ និង្សាសៅសាា ះព្រះ�ង្សាជ់ាម្ពីយួ�ំសៅ�វញិសៅ�ទ្ធឹកុចិ�ា�ល់សុ�ជំិកុព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុសៅយ�ង្សាឲ្យយសៅសាា ះព្រះ�ង្សាជ់ាម្ពីយួព្រះ�ះ និង្សាសៅសាា ះព្រះ�ង្សាជ់ាម្ពីយួ�ំសៅ�វញិសៅ�
ម្ពីកុយ៉ាា ង្សា�ូចសៅម្ពីាច?ម្ពីកុយ៉ាា ង្សា�ូចសៅម្ពីាច?
៣. ការិអំធិ្ងដាា នខែ�ង្សាខែ��ិប្តាកុសៅ�សៅ�លសៅយ�ង្សា�នអារិម្ពីា�៍សៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�ខឺ្លា�ង្សា សូុម្ពីនិយ៉ាយអំ��ីសៅសុចកុាីព្រះ�ូវការិ៣. ការិអំធិ្ងដាា នខែ�ង្សាខែ��ិប្តាកុសៅ�សៅ�លសៅយ�ង្សា�នអារិម្ពីា�៍សៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�ខឺ្លា�ង្សា សូុម្ពីនិយ៉ាយអំ��ីសៅសុចកុាីព្រះ�ូវការិ  
សុព្រះ�បស់ៅយ�ង្សាសៅ��ម្ពីីអីំធិ្ងដាា នសុព្រះ�ប ់ម្ពីនុសុសខែ�លម្ពីនិអាចអំធិ្ងដាា នសៅ�ព្រះ�ះសៅដាយ�ឺួនឯង្សាប្តាន។សុព្រះ�បស់ៅយ�ង្សាសៅ��ម្ពីីអីំធិ្ងដាា នសុព្រះ�ប ់ម្ពីនុសុសខែ�លម្ពីនិអាចអំធិ្ងដាា នសៅ�ព្រះ�ះសៅដាយ�ឺួនឯង្សាប្តាន។
៤. សៅហ៍�ុ�ូចសៅម្ពីាចប្តានជាសៅយ�ង្សាព្រះ�ូវចង្សាចាំ�ថា សៅសុចកុាីជំ�សៅនឿម្ពីនិខែម្ពីនជាអារិម្ពីា�៍សៅទ្ធ? ព្រះបខែហ៍លសៅយ�ង្សាកុ��ុង្សា៤. សៅហ៍�ុ�ូចសៅម្ពីាចប្តានជាសៅយ�ង្សាព្រះ�ូវចង្សាចាំ�ថា សៅសុចកុាីជំ�សៅនឿម្ពីនិខែម្ពីនជាអារិម្ពីា�៍សៅទ្ធ? ព្រះបខែហ៍លសៅយ�ង្សាកុ��ុង្សា
�នអារិម្ពីា�៍សៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�ខឺ្លា�ង្សា ភ័យ័ខឺ្លាច ព្រះ�ួយប្តារិម្ពីភ ឬថាសៅយ�ង្សា�ា នសុង្សាឹមឹ្ពី។ អារិម្ពីា�៍ទា�ង្សាសៅនះម្ពីនិខែម្ពីន�ន�នអារិម្ពីា�៍សៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�ខឺ្លា�ង្សា ភ័យ័ខឺ្លាច ព្រះ�ួយប្តារិម្ពីភ ឬថាសៅយ�ង្សា�ា នសុង្សាឹមឹ្ពី។ អារិម្ពីា�៍ទា�ង្សាសៅនះម្ពីនិខែម្ពីន�ន  
នយ័ថា សៅយ�ង្សាម្ពីនិ�នជំ�សៅនឿសៅ�សៅល�ព្រះ�ះ ឬម្ពីនិទុ្ធកុចិ�ាព្រះ�ះសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅហ៍�ុអំាីប្តានជាសៅយ�ង្សាព្រះ�ូវចង្សាចាំ�ថា ការិនយ័ថា សៅយ�ង្សាម្ពីនិ�នជំ�សៅនឿសៅ�សៅល�ព្រះ�ះ ឬម្ពីនិទុ្ធកុចិ�ាព្រះ�ះសៅនាះសៅទ្ធ។ សៅហ៍�ុអំាីប្តានជាសៅយ�ង្សាព្រះ�ូវចង្សាចាំ�ថា ការិ  
ប�ា ញនូវជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ�ង្សា សៅ�សៅល�ព្រះ�ះកុំុង្សាអំ��ុង្សាសៅ�លថ្ងៃនការិ�ិប្តាកុរិបស់ុសៅយ�ង្សា �នសារិៈសុ�ខ្លានជ់ាខឺ្លា�ង្សា?ប�ា ញនូវជំ�សៅនឿរិបស់ុសៅយ�ង្សា សៅ�សៅល�ព្រះ�ះកុំុង្សាអំ��ុង្សាសៅ�លថ្ងៃនការិ�ិប្តាកុរិបស់ុសៅយ�ង្សា �នសារិៈសុ�ខ្លានជ់ាខឺ្លា�ង្សា?
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លាជាង្សាព្រះបដាបស់ៅលង្សាលាជាង្សាព្រះបដាបស់ៅលង្សា
 
 ម្ពី�ិាភ័កុើិម្ពីយួច�នួនប្តានព្រះបជុំ��ំសៅ�ជុំ�វញិ�ា រិយី៉ាា សៅ�សាល្ងានាថ្ងៃ�ាចន័ួ។ «សៅ��ឯង្សានឹង្សាសៅធ្ងា�អំាីបនួាប់
�ីសៅចញ�ីសាល្ងាសៅ�?» ម្ពី�ិា�ំកុប់្តានសួុរិ។ «សៅយ�ង្សាអាចសៅ��ួះរិបស់ុឯង្សាសៅ��ម្ពីីសីៅលង្សាប្តានសៅទ្ធ?» ម្ពី�ិា�ំកុស់ៅទ្ធៀ� 
ប្តាននិយ៉ាយ។ �ា រិយី៉ាា ប្តានព្រះគវកីុាល។ «�ំុ ��នកិុចចការិខែ�លព្រះ�ូវសៅធ្ងា�សៅព្រះច�នណាស់ុសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះ» នាង្សាប្តាន 
និយ៉ាយ។�ា រិយី៉ាា �នអាយុ៩ឆំ្នាំ�ជាសៅកុាង្សាព្រះសីុ�ំកុ�់រ៏ិវល់សៅ��នអីុំនសៅ��ទី្ធព្រះកុុង្សា�ូចម្ពីយួខែ�ល�នទី្ធតា�ង្សា
សៅ�កុំុង្សាព្រះកុុង្សា�ូចម្ពីយួសៅល�សៅកាះសៅអំរិកិុទី្ធកុព្រះបសៅទ្ធសុកាណាដា។ សៅរិៀង្សារាល់ថ្ងៃ�ាថ្ងៃនសុប្តាា ហ៍៍នាង្សាប្តានសៅ�សាល្ងា
សៅរិៀន និង្សាប្តានសៅធ្ងា�កុិចចការិសាល្ងារិបស់ុនាង្សា។ នាង្សាកុប៏្តានជំួយឪ�ុកុ�ា យនាង្សាសៅ�ជុំ�វញិ�ួះ�ង្សាខែ�រិ។ សៅ�
ថ្ងៃ�ាសុបា�ហ៍៍ព្រះគួសារិរិបស់ុនាង្សាប្តានអានព្រះ�ះគម្ពីីរីិ និង្សាប្តានសៅម្ពី�លសៅសុចកុាីអំធិ្ងបាយតាម្ពីព្រះប�ន័ធអំនឡាញ
សៅ�ឯ�ួះ បាុខែនាម្ពី�ិាភ័កុើិរិបស់ុ�ា រិយី៉ាា �ិ�ជាចង្សាស់ៅលង្សាជាម្ពីយួនាង្សា សៅ�ថ្ងៃ�ាអំ�ះ រិ�ួកុសៅកុាង្សាៗប្តានព្រះបជុំ��ំសៅ�ជុំ�វញិ 
នាង្សាម្ពីាង្សាសៅទ្ធៀ� សៅហ៍�យសៅ�ថ្ងៃ�ាព្រះ�ហ៍សុី�ិ៍ និង្សាថ្ងៃ�ាសុុព្រះកុ។ «សៅ��ថ្ងៃ�ាណាសៅទ្ធ�បសៅយ�ង្សាអាចសៅ�សៅលង្សា�ួះឯង្សា?» ម្ពី�ិា 
�ំកុប់្តានសួុរិ។ «ចុះសៅ��ថ្ងៃ�ាសៅ�រិយ៍៉ាា ង្សាណាខែ�រិ?» ម្ពី�ិា�ំកុស់ៅទ្ធៀ�ប្តាននិយ៉ាយ។ «ឯង្សាព្រះប្តាកុ�ជា�នសៅ�ល 
សៅ�ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ»៍។ ខែភ័ំកុរិបស់ុ�ា រិយី៉ាា សៅប�កុធ្ង�ៗ នាង្សាម្ពីនិ�នសៅ�លទ្ធ�សៅនរិសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅ�រិស៍ៅទ្ធ។ «ឯង្សាអាចសៅ��ួះ�ំុ �
សៅហ៍�យចូលរិមួ្ពីសិុកុាព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ»៍ នាង្សាប្តាននិយ៉ាយ។ ម្ពី�ិានាង្សាសៅម្ពី�លសៅ��ូចជាព្រះចបូកុព្រះចបល់។ 
�ួកុសៅគម្ពីនិធឺ្លាបអ់ានព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅទ្ធ បាុខែនា�ួកុសៅគចង្សាច់�ណាយសៅ�លជាម្ពីយួ�ា រិយី៉ាា  �ូសៅចំះ�ួកុសៅគកុយ៏ល់ព្រះសុប
សៅ�សៅ�ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ។៍ សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបា�ហ៍៍ម្ពី�ិាភ័កុើិ�ីរិបីនាកុក់ុប៏្តានប�ា ញ�ឺួនសៅ�ឯ�ួះ�ា រិយី៉ាា ។ ��ៈ�ា រិយី៉ាា
ប្តានអាន�ីព្រះ�ះគម្ពីីរីិ�ួកុសៅគសៅម្ពី�លសៅ�ហាកុ�ូ់ចជាព្រះចបូកុព្រះចបល់។ �ួកុសៅគម្ពីនិធឺ្លាបប់្តានឮ�ីព្រះ�ះថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ
សៅទ្ធ �ួកុសៅគប្តានព្រះចបូកុព្រះចបល់ម្ពីាង្សាសៅទ្ធៀ� សៅ�សៅ�លឪ�ុកុរិបស់ុ�ា រិយី៉ាា ប្តានសៅប�កុសៅសុចកុាីអំធិ្ងបាយតាម្ពីព្រះប�ន័ធ 
អំនឡាញ �ួកុសៅគម្ពីនិធឺ្លាបប់្តានឮការិអំធិ្ងបាយសៅទ្ធ សៅហ៍�យ�ួកុសៅគកុម៏្ពីនិប្តានយល់�ីអំំកុអំធិ្ងបាយអា�ស់ៅវនទី្ធសុួ 
ខែ�រិ។ បនួាប�់ីសៅនាះម្ពីកុ�ួកុសៅគកុប៏្តានសុុ�ឲ្យយ�ា រិយី៉ាា �នយល់។ «សៅ�����់ននយ័�ូចសៅម្ពីាចសៅ�សៅ�ល��ប់្តាន 
និយ៉ាយ�ូសៅចំាំះ?» ម្ពី�ិា�ំកុប់្តានសួុរិ។ «ឬចុះសៅ�សៅ�លខែ�ល��ន់ិយ៉ាយអំ��ីសៅរិឿង្សាសៅនាះវញិ?» ម្ពី�ិា�ំកុស់ៅទ្ធៀ� 
ប្តាននិយ៉ាយ។
 �ា រិយី៉ាា ប្តាន�ាយ៉ាម្ពី�នយល់សៅសុចកុាីអំធិ្ងបាយសៅនាះ និង្សាសៅធ្ងា�ឲ្យយកានខ់ែ�ព្រះសុួលយល់។ សៅ�សៅ�ល 
នាង្សាប្តានបញ្ជូចប ់ម្ពី�ិារិបស់ុនាង្សាហាកុ�ូ់ចជាយល់�ីអំាីខែ�លនាង្សាកុ��ុង្សា�ាយ៉ាម្ពីនិយ៉ាយ។ សៅ�ឯសាល្ងាសៅ� 
ថ្ងៃ�ាចន័ួ ម្ពី�ិារិមួ្ពីថំាកុរ់ិបស់ុ�ា រិយី៉ាា �ឺះប្តានសួុរិម្ពី�ិាភ័កុើិរិបស់ុ�ា រិយី៉ាា អំ��ីអំាីខែ�ល�ួកុសៅគប្តានសៅធ្ងា�សៅ�ឯ�ួះរិបស់ុ
�ា រិយី៉ាា សៅ�ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ។៍ «សៅយ�ង្សាប្តានអានអំ��ីព្រះ�ះកុំុង្សាព្រះ�ះគម្ពីីរីិ» ម្ពី�ិា�ំកុប់្តានសៅ�ឺ�យ។ «សៅហ៍�យប្តានសៅម្ពី�លសៅសុចកុា ី
អំធិ្ងបាយម្ពីយួ�គ៏ួរិឲ្យយចាំបអ់ារិម្ពីា�៍» ម្ពី�ិា�ំកុស់ៅទ្ធៀ�ប្តាននិយ៉ាយ។ ម្ពី�ិារិមួ្ពីថំាកុទ់ា�ង្សាសៅនាះកុម៏្ពីនិធឺ្លាបប់្តាន
អានព្រះ�ះគម្ពីីរីិ ឬសៅម្ពី�លសៅសុចកុាីអំធិ្ងបាយខែ�រិ �ួកុសៅគប្តានចង្សា�់ឹង្សាបខែនែម្ពីសៅទ្ធៀ�។ ម្ពី�ិា�ា រិយី៉ាា ប្តាន�នយល់�ីអំាី
ខែ�ល�ួកុសៅគប្តានសៅរិៀន។ �ា រិយី៉ាា ប្តានញញឹម្ពី��ៈនាង្សាប្តានសាា ប ់នាង្សា�នអារិម្ពីា�៍លា។ ការិសៅនះលាជាង្សា 
ការិសៅលង្សាជាម្ពីយួព្រះបដាបស់ៅលង្សា។ នាង្សាគួរិសាា គម្ពីនម៍្ពី�ិារិមួ្ពីថំាកុន់ាង្សាម្ពីកុ�ួះរិបស់ុនាង្សារាល់ថ្ងៃ�ាសុបា�ហ៍៍។
 ��ា យសុបា�ហ៍៍សុះូលសុប្តាា ហ៍៍ទ្ធី១៣ ព្រះ�ី�សុសៅនះម្ពីយួខែ�ំកុនឹង្សាជំួយសៅប�កុព្រះ�ះវហិារិ និង្សាម្ពីជំឈ-
ម្ពី�ឌ លបសៅព្រះម្ពី�សុហ៍គម្ពីន ៍សៅ��ម្ពីីខីែចកុចាំយអំ��ីព្រះ�ះសៅ�កុំុង្សា��បនស់ៅ�ណាណា�ព់្រះបសៅទ្ធសុកាណាដាជាកុខែនឺង្សា 
  ខែ�ល�ា រិយី៉ាា រិស់ុសៅ�។ សូុម្ពីអំរិគុ�សៅល្ងាកុអំំកុច�សៅ�ះការិសៅរិៀបច���ា យ
   �ស៏ុបីុរិសុសៅនះ។

  សៅរិឿង្សា�ឺី  សៅរិឿង្សា�ឺី
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ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២១ ខែ�សីុហា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២១ ខែ�សីុហា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ១៖១-៣១, និកុខម្ពីន� ២០៖៨-១១, អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ១៖១-៣១, និកុខម្ពីន� ២០៖៨-១១, 
និកុខម្ពីន� ១៦៖១៤-៣១, សៅចាំទិ្ធយកុថា ៥៖១២-១៥, ទ្ធ�នុកុត្តិសៅម្ពីើ�ងជំ��ូកុ ៩២។ និកុខម្ពីន� ១៦៖១៤-៣១, សៅចាំទិ្ធយកុថា ៥៖១២-១៥, ទ្ធ�នុកុត្តិសៅម្ពីើ�ងជំ��ូកុ ៩២។ 

�ចងចាំ�៖  «ព្រះ�ះព្រះទ្ធងក់ុព៏្រះបទាន�រិដល់់ថ្ងៃ�ាទ្ធី៧សៅ�ះ ព្រះ�ម្ពីទា�ងខែ�កុទុ្ធកុជាថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ �ីសៅព្រះ�ះសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅ�ះ �ចងចាំ�៖  «ព្រះ�ះព្រះទ្ធងក់ុព៏្រះបទាន�រិដល់់ថ្ងៃ�ាទ្ធី៧សៅ�ះ ព្រះ�ម្ពីទា�ងខែ�កុទុ្ធកុជាថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ �ីសៅព្រះ�ះសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅ�ះ 
ព្រះទ្ធងប់្តានឈបស់ុព្រះ�កុ�ីព្រះគបទ់ា�ងការិខែដល់ព្រះទ្ធងប់្តានបសៅងើ�ត្តិប្តានសៅ�ើ�» (សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖៣)។ព្រះទ្ធងប់្តានឈបស់ុព្រះ�កុ�ីព្រះគបទ់ា�ងការិខែដល់ព្រះទ្ធងប់្តានបសៅងើ�ត្តិប្តានសៅ�ើ�» (សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖៣)។

   សៅត្តិ�អំំកុអាចបសៅងើ�ត្តិរូិបភា�ថ្ងៃនការិបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ៃសៅម្ពីឃ និងខែ�នដីរិបស់ុព្រះ�ះសៅ�កុំុងគ�និត្តិរិបស់ុអំំកុ
ឬសៅទ្ធ? សូុម្ពី�ាយាម្ពីសាកុល់បងព្រះបសិុនសៅប�អំំកុអាច សៅដ�ម្ពីបសីៅម្ពី�ល់�នឺ�ចាំបស់ៅ�ើ�ម្ពីខែចងចាំ�ងសៅ�ទី្ធកុខែនឺងខែដល់ 
�នខែត្តិភា�ងងឹត្តិ។ ឬសុត្តិើសឺាបដ�បូងសៅហាះសៅហ៍�រិសៅ�សៅល់�ថ្ងៃ�ៃសៅម្ពីឃ។ ឬការិដកុដសៅងើ�ម្ពីជាសៅល់�កុដ�បូងរិបស់ុ 
សៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពី។ ឬ�ងសៅអំវ៉ាា �នជំីវិតិ្តិប�ៃ ប�់ីព្រះ�ះបសៅងើ�ត្តិ�ងសៅច�ម្ពីកុ�ីឆឹ្អឹឹងម្ពីយួ ឥឡូូវិសៅនះសៅយ�ងម្ពីនិអាច 
ចាំបស់ៅ�ើ�ម្ពីយល់់�ីរិសៅបៀបខែដល់ព្រះ�ះប្តានសៅ�ើ�រិបស់ុអំស់ុទា�ងសៅនះសៅទ្ធ។
 សៅត្តិ�ព្រះ�ះសៅ�ើ�អំើីប�ៃ បស់ៅ�សៅទ្ធៀត្តិ? ដ�បូងសៅឡូ�យរិបស់ុខែដល់ព្រះ�ះសៅ�ើ� ព្រះបខែហ៍ល់ជាម្ពីនិរិ �សៅ��បសុព្រះ�ប់
ខែ�ំកុរិបស់ុសៅយ�ងដូចជាព្រះតី្តិឆឺ្នាំម្ពីខែដល់ខែហ៍ល់សៅ�កុំុងសុម្ពីុព្រះទ្ធ ឬសុត្តិើសឺាបខែដល់�នសឺាប�ឺ�រិសៅល្ងាងសៅ�ះសៅទ្ធ។ 
ព្រះ�ះព្រះ�នខ់ែត្តិបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាម្ពីយួយាា ងសាម្ពីញ្ញញ  ថ្ងៃ�ាទ្ធី៧ ប�ៃ បម់្ពីកុព្រះ�ះសៅ�ើ�ឲ្យយថ្ងៃ�ាសៅ�ះ�ិសៅសុសុសៅ�ច�សៅ�ះម្ពីនុសុស 
ខែដល់�នជំីវិតិ្តិដរ៏ិវិល់់ ឬប្តានដឹងថាអំើីសៅ�ជាការិ�ើល់់ខ្វាើ យ ព្រះ�ះបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាម្ពីយួសៅដ�ម្ពីបជីំួយឲ្យយសៅយ�ងនឹកុចាំ�
�ីការិសុព្រះ�កុ។ ព្រះ�ះចងឲ់្យយថ្ងៃ�ាសៅនះប្តានជាសៅ�ល់ម្ពីយួសុព្រះ�បស់ៅយ�ងឈប ់សៅហ៍�យ�នអំ�ណរិជាម្ពីយួនឹង 
ជំីវិតិ្តិ។ ព្រះ�ះចងឲ់្យយសៅយ�ងអំបអំរិសាទ្ធរិជាម្ពីយួនឹងអំ�សៅណាយសៅ�សងៗរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ ដូចជាសៅ�ៅ  �យល់់អាកាសុ 
សុត្តិើចតុ្តិបាទ្ធ ទ្ធឹកុ និងម្ពីនុសុសជាសៅដ�ម្ពី ជា�ិសៅសុសុប��ុត្តិព្រះ�ះចងឲ់្យយសៅយ�ង�នសៅ�ល់រិកីុរាយជាម្ពីយួនឹង 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវិ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិគ�ជាអំំកុខែដល់បសៅងើ�ត្តិអំ�សៅណាយដល៏់ឹៗទា�ងឡាយ។
 ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គ�ជាសៅសុចកុាីអំសៅញ្ញើ ��ឲ្យយសុព្រះ�កុ។ សៅសុចកុើីអំសៅញ្ញើ ��សៅនះម្ពីនិប្តានចបស់ៅ�សៅ�ល់
សៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពី និងសៅអំវ៉ាា ធឺ្លាកុចូ់ល់សៅ�កុំុងអំ�សៅ��ប្តាបសៅ�ះសៅទ្ធ។ ជាយូរិយារិប�ៃ ប�់ីអំដ័ាម្ពី និងសៅអំវ៉ាា ចាំកុសៅច� 
�ីសួុនចារិសៅអំខែដនម្ពីកុ ព្រះ�ះសៅ�ខែត្តិបនាអំសៅញ្ញើ ��ម្ពីនុសុសឲ្យយសុព្រះ�កុសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍នីម្ពីយួៗ។ សៅ�ះសៅហ៍�យ 
គ�ជាម្ពីូល់សៅហ៍តុ្តិខែដល់ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជាខែ�ំកុម្ពីយួថ្ងៃនសៅរិៀងរាល់់សុប្តាា ហ៍៍។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គ�
ជាខែ�ំកុម្ពីយួថ្ងៃនសៅ�ល់សៅវិល្ងាសៅដាយផ្ទាៃ ល់់។ សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ សៅយ�ងនឹងសិុកុាអំ��ីការិព្រះ�ស់ុសៅ�ឲ្យយសុព្រះ�កុម្ពីកុ 
�ីព្រះ�ះម្ពីើងសៅហ៍�យម្ពីើងសៅទ្ធៀត្តិសៅរិៀងរាល់់ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧។

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ៩     ២១ - ២៧ សីុហា
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ព្រះប្តា�ម្ពីយួថ្ងៃ�ាដ�បូងម្ពីុន�នការិសុព្រះ�កុ ព្រះប្តា�ម្ពីយួថ្ងៃ�ាដ�បូងម្ពីុន�នការិសុព្រះ�កុ 

 ព្រះ�ះគងស់ៅ�ទ្ធីសៅ�ះចាំប�់�ង�ីចាំបស់ៅ�ើ�ម្ពីជីំវិតិ្តិសៅ�សៅល់�ខែ�នដី។ ព្រះ�ះបនៃូល់រិបស់ុព្រះ�ះអំងគសៅ�ើ�ឲ្យយរិបស់ុ 
សៅ�សងៗសៅកុ�ត្តិសៅឡូ�ងសៅហ៍�យ�នជំីវិតិ្តិសៅច��ីទ្ធសៅទ្ធ។ ដ�បូងសៅឡូ�យព្រះ�ះប�ខែបកុថ្ងៃ�ាសៅច��ីយប។់ ប�ៃ បម់្ពីកុសៅទ្ធៀត្តិ
ព្រះ�ះបនៃូល់រិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ើ�ឲ្យយ�នថ្ងៃ�ៃសៅម្ពីឃនិងទឹ្ធកុសៅកុ�ត្តិសៅឡូ�ងសៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ២។ សៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៣ ព្រះ�ះបសៅងើ�ត្តិដីសៅ�កុ និង 
រិុកុខជាតិ្តិ។ ដូសៅចំះព្រះ�ះចាំបស់ៅ�ើ�ម្ពីសៅ�ល់សៅវិល្ងា និងបសៅងើ�ត្តិដីសៅ�កុឲ្យយសៅកុ�ត្តិសៅឡូ�ងសៅ�កុំុងបីថ្ងៃ�ាដ�បូង ប�ៃ បម់្ពីកុ ព្រះ�ះ 
ច�ណាយសៅ�ល់បីថ្ងៃ�ា ប�ៃ ប�់ីសៅ�ះសៅដ�ម្ពីបបី�សៅ��ខែ�នដី។ សៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៤ ព្រះ�ះបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាសៅដ�ម្ពីបបី��ឺ�សៅ�សៅ�ល់ថ្ងៃ�ា និង 
សៅល្ងាកុខែ�សៅដ�ម្ពីបបី��ឺ�សៅ�សៅ�ល់យប។់ សៅ�សុម្ពីយ័ព្រះ�ះគម្ពីីរីិម្ពីនុសុសភាគសៅព្រះច�នសៅជំឿថា ថ្ងៃ�ា និងខែ�គ�ជាព្រះ�ះ។ បាុខែនា 
ព្រះ�ះគម្ពីីរីិបង្ហាើ �ថា ថ្ងៃ�ា និងខែ�ម្ពីនិខែម្ពីនជាព្រះ�ះសៅទ្ធ ថ្ងៃ�ា និងខែ�សៅ�សៅព្រះកាម្ពីការិបង្ហាគ បប់ញ្ជាើ រិបស់ុព្រះ�ះ។

 សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុព្រះប្តាបស់ៅយ�ង�ីអំើីខែដល់សៅកុ�ត្តិសៅឡូ�ងកុំុងអំ�ឡុូងសៅ�ល់ថ្ងៃ�ាទី្ធ៥ និងទី្ធ៦ (សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ១៖២០
-៣១) �ត្តិស់ុរិសៅសុរិជាភាសាយាា ងល់ឹសៅឆ្អឹ�ត្តិឆ្នាំយ។ សុត្តិើសឺាប ព្រះតី្តិ និងសុត្តិើសៅ�សៅល់�ដីសៅ�កុ�ន�សុសៅ�� 
សៅល់�ខែ�នដីខែដល់ព្រះ�ះបសៅងើ�ត្តិ។

 សៅត្តិ�ព្រះ�ះ�នបនៃូល់ដូចសៅម្ពីើចអំ��ីកុិចចការិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ថ្ងៃ�ានីម្ពីយួៗ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យ សូុម្ពីអាន សៅត្តិ�ព្រះ�ះ�នបនៃូល់ដូចសៅម្ពីើចអំ��ីកុិចចការិរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ថ្ងៃ�ានីម្ពីយួៗ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យ សូុម្ពីអាន 
សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ១៖១-៣១។សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ១៖១-៣១។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ព្រះ�ះបសៅងើ�ត្តិខែ�នដីល់ឹព្រះគបល់់កុខណ៍។ ព្រះ�ះអំងគប្តានប�សៅ��ខែ�នដីសៅដាយសុត្តិើចតុ្តិបាទ្ធ។ ប�ៃ ប�់ី 
ថ្ងៃ�ានីម្ពីយួៗ ព្រះ�ះ�នបនៃូល់ថា រិបស់ុខែដល់ព្រះទ្ធងប់សៅងើ�ត្តិសៅ�ះល់ឹព្រះបថ្ងៃ�សៅហ៍�យ។

 សៅត្តិ�ព្រះ�ះបសៅងើ�ត្តិម្ពីនុសុស�ុសុ�ីរិបស់ុសៅ�សងៗយាា ងដូចសៅម្ពីើច? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យសូុម្ពីអានសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ  សៅត្តិ�ព្រះ�ះបសៅងើ�ត្តិម្ពីនុសុស�ុសុ�ីរិបស់ុសៅ�សងៗយាា ងដូចសៅម្ពីើច? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យសូុម្ពីអានសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ  
១៖២១, ២៧  និងសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖៧ និង២១-២៤។១៖២១, ២៧  និងសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖៧ និង២១-២៤។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះឱនចុះសៅហ៍�យចាំបស់ៅ�ើ�ម្ពីសូុនដីឥដឋ។ ព្រះ�ះអំងគសៅ�ើ�ដីឥដឋសៅ�ះឲ្យយសៅ�ជាម្ពីនុសុស។ ព្រះ�ះសៅ�ើ�ម្ពីនុសុស 

ឲ្យយដូចជារិូបអំងគព្រះទ្ធង។់ សុកុម្ពីៅភា�សៅនះបង្ហាើ �ថា ព្រះ�ះព្រះសុឡា�់សៅយ�ងខឺ្វា�ងណាស់ុ សៅហ៍�យចងគ់ងស់ៅ�ជំិត្តិ 
សៅយ�ង។ ព្រះ�ះ�ឺុ ��យល់់ដសៅងើ�ម្ពីចូល់កុំុងរិនធព្រះចម្ពីុះរិបស់ុសៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពីកុ�៏នជំីវិតិ្តិរិស់ុសៅឡូ�ង។ ប�ៃ បម់្ពីកុព្រះ�ះបសៅងើ�ត្តិ 
�ងសៅអំវ៉ាា សៅច��ីឆ្អឹឹឹងជំ�នីម្ពីយួរិបស់ុសៅល្ងាកុអំដ័ាម្ពី ព្រះ�ះបសៅងើ�ត្តិ�ង�ម្ពីវិ�ិីដ�៏ិសៅសុសុម្ពីយួ សៅដ�ម្ពីបបីង្ហាើ �សៅយ�ង
�ីភា�ជិំត្តិសុំិទ្ធធថ្ងៃនអា�ហ៍៍�ិ�ហ៍៍ខែដល់ម្ពីនុសុសគួរិ�ន។ បើី និងព្រះប�នធគួរិ�នភា�ខែត្តិម្ពីយួខ្វាងចិត្តិាគ�និ និង 
រាងកាយ។ ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាន�រិអា�ហ៍៍�ិ�ហ៍៍ជាអំ�សៅណាយដល់់ម្ពីនុសុស។

 សៅ�សៅ�ល់ព្រះ�ះប្តានសៅ�ើ�កុិចចការិទា�ងអំស់ុរិចួសៅហ៍�យ ព្រះ�ះអំងគទ្ធត្តិសៅម្ពី�ល់អំើីៗទា�ងអំស់ុខែដល់ព្រះទ្ធងប់្តាន 
បសៅងើ�ត្តិ សៅហ៍�យប្តានសៅឃ��ថា រិបស់ុទា�ងអំស់ុជាការិល់ឹព្រះបថ្ងៃ�សៅហ៍�យ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ១៖៣១។

 សៅរិឿងរាា វិអំ��ីរិសៅបៀបថ្ងៃនជីំវិតិ្តិសៅ�សៅល់�ខែ�នដីសៅនះប្តានចាំបស់ៅ�ើ�ម្ពី �ុសុ�ំដាចព់្រះសុឡូះ�ីអំើីខែដល់ម្ពីនុសុសសៅរិឿងរាា វិអំ��ីរិសៅបៀបថ្ងៃនជីំវិតិ្តិសៅ�សៅល់�ខែ�នដីសៅនះប្តានចាំបស់ៅ�ើ�ម្ពី �ុសុ�ំដាចព់្រះសុឡូះ�ីអំើីខែដល់ម្ពីនុសុស
ភាគសៅព្រះច�នសៅជំឿសៅ�សៅ�ល់សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ។ សៅត្តិ�ការិសៅនះព្រះប្តាបស់ៅយ�ង�ីរិសៅបៀបខែដល់សៅយ�ងព្រះត្តិូវិខែត្តិទី្ធ�ឹងសៅល់�ព្រះ�ះគម្ពីីរីិភាគសៅព្រះច�នសៅជំឿសៅ�សៅ�ល់សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ។ សៅត្តិ�ការិសៅនះព្រះប្តាបស់ៅយ�ង�ីរិសៅបៀបខែដល់សៅយ�ងព្រះត្តិូវិខែត្តិទី្ធ�ឹងសៅល់�ព្រះ�ះគម្ពីីរីិ
យាា ងដូចសៅម្ពីើច សៅដ�ម្ពីបបីង្ហាើ �សៅយ�ង�ីសៅសុចកុាី�ិត្តិ?យាា ងដូចសៅម្ពីើច សៅដ�ម្ពីបបីង្ហាើ �សៅយ�ង�ីសៅសុចកុាី�ិត្តិ?
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ការិបង្ហាគ បឲ់្យយសុព្រះ�កុ  ការិបង្ហាគ បឲ់្យយសុព្រះ�កុ  
  
 ថ្ងៃ�ៃសៅម្ពីឃ និងខែ�នដីព្រះបខែហ៍ល់ជាល់ឹណាស់ុសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ១៖៣១។ បាុខែនាកិុចចការិរិបស់ុព្រះ�ះម្ពីនិទាន់
ប្តានបញ្ញចបស់ៅ�សៅឡូ�យសៅទ្ធ។ កុិចចការិរិបស់ុព្រះ�ះអំងគបញ្ញចបស់ៅដាយការិសុព្រះ�កុ និងព្រះ�ះ�រិ�ិសៅសុសុ។ ព្រះ�ះព្រះបទាន 
�រិដល់់ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧ ជាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាន�រិដល់់ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧ សៅហ៍�យប្តានខែ�កុថ្ងៃ�ាសៅ�ះជាថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ។ 
ព្រះទ្ធងយ់កុថ្ងៃ�ាសៅ�ះជាថ្ងៃ�ា�ិសៅសុសុ�ីសៅព្រះ�ះសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅ�ះព្រះទ្ធងប់្តានសុព្រះ�កុ�ីកុិចចការិខែដល់ព្រះទ្ធងប់្តានសៅ�ើ� សៅ�ល់ព្រះទ្ធង ់
បសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ៃសៅម្ពីឃនិងខែ�នដី សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ២៖៣។
 ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គ�ជាខែ�ំកុម្ពីយួថ្ងៃនរិបស់ុទា�ងឡាយខែដល់ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិ។ ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាសុបា-
ត្តិហ៍៍ ជាកុខែនឺងម្ពីយួខែដល់ម្ពីនុសុសអាចឈបស់ៅ�ើ�ការិ សៅហ៍�យជំួបជុំ��ំ។ សៅ�ល់សៅ�ះម្ពីនុសុសអាចសុព្រះ�កុជាម្ពីយួ 
នឹងអំំកុខែដល់បសៅងើ�ត្តិ�ួកុសៅគ។ គួរិឲ្យយសាើ យអំ�សៅ��ប្តាបប្តានចូល់ម្ពីកុ សៅហ៍�យប្តានផឺ្ទាស់ុបើូរិអំើីៗអំ��ីជំីវិតិ្តិសៅ�សៅល់�
ខែ�នដី។ សៅយ�ងខែល់ងប្តាននិយាយជាម្ពីយួព្រះ�ះទ្ធល់់ម្ពីុ�នឹងម្ពីុ�សៅទ្ធៀត្តិសៅហ៍�យ។ អំ�សៅ��ប្តាបប្តានសៅ�ើ�ឲ្យយជីំវិតិ្តិរិបស់ុ 
សៅយ�ង�ិប្តាកុ។ ស្ត្រីសុាីព្រះត្តិូវិឈ�ចាំបខឺ់្វា�ងសៅ�សៅ�ល់ឆ្អឹឺងទ្ធសៅនឺ។ ការិង្ហារិកុ�៏ិប្តាកុ។ ម្ពីតិ្តិាភា�រិបស់ុសៅយ�ងខែត្តិងខែត្តិ 
ព្រះចបូកុព្រះចបល់់។ សៅទាះបីជាដូសៅចំាំះកុស៏ៅដាយ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុស៏ៅ�ខែត្តិបនាជាសៅសុចកុើីសុនាដស៏ៅ�អំស់ុកុល់។ ថ្ងៃ�ា 
សុបាត្តិហ៍៍បង្ហាើ �សៅយ�ង�ីអំំកុខែដល់បសៅងើ�ត្តិសៅយ�ង។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សុនាជាម្ពីយួសៅយ�ងថា ព្រះ�ះនឹងបសៅងើ�ត្តិសៅយ�ង 
ជា�ៅីសៅឡូ�ងវិ�ិ។ ព្រះបសិុនសៅប�ម្ពីនុសុសព្រះត្តិូវិការិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ ��ង�ីម្ពីុនសៅ�ល់�នប្តាបម្ពីកុសៅម្ពីាឺះ ចុះសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ 
សៅត្តិ�សៅយ�ងព្រះត្តិូវិការិថ្ងៃ�ាសៅ�ះខឺ្វា�ងជាងអំម្ពីាល់�ា នសៅ�សៅទ្ធៀត្តិ?។
 ជាសៅព្រះច�នឆំ្នាំ�ប�ៃ ប�់ីអំដ័ាម្ពី និងសៅអំវ៉ាា �នប្តាបម្ពីកុ ព្រះ�ះរិ �សៅដាះកូុនសៅ�រិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅច��ីទាសុភា� 
សៅ�ព្រះសុុកុសៅអំសីុុ�ៃ។ សៅ�ល់សៅ�ះព្រះ�ះអំងគ�នបនៃូល់ព្រះប្តាបរ់ាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងម់្ពីើងសៅទ្ធៀត្តិអំ��ីថ្ងៃ�ាទី្ធ៧ ជាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។
  សូុម្ពីអាននិកុខម្ពីន�២០៖៨-១១។ សៅត្តិ�បញ្ញញត្តិាិសៅនះបសៅព្រះងៀនសៅយ�ងអំ��ីអំើី សៅហ៍�យសៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាបញ្ញញត្តិាសូុម្ពីអាននិកុខម្ពីន�២០៖៨-១១។ សៅត្តិ�បញ្ញញត្តិាិសៅនះបសៅព្រះងៀនសៅយ�ងអំ��ីអំើី សៅហ៍�យសៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាបញ្ញញត្តិា  
សៅនះសុ�ខ្វានខឺ់្វា�ងសៅម្ពីាឺះ? សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍បង្ហាើ �សៅយ�ងអំ��ីរិសៅបៀប និងសៅ�ល់សៅវិល្ងាខែដល់ព្រះ�ះបសៅងើ�ត្តិសៅយ�ងយាា ង សៅនះសុ�ខ្វានខឺ់្វា�ងសៅម្ពីាឺះ? សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍បង្ហាើ �សៅយ�ងអំ��ីរិសៅបៀប និងសៅ�ល់សៅវិល្ងាខែដល់ព្រះ�ះបសៅងើ�ត្តិសៅយ�ងយាា ង 
ដូចសៅម្ពីើច?ដូចសៅម្ពីើច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 និកុខម្ពីន� ២០៖៨-១១ ព្រះ�ះសូុម្ពីឲ្យយសៅយ�ងនឹកុចាំ�ថា ព្រះទ្ធងប់្តានបសៅងើ�ត្តិសៅយ�ង។ ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះច�នសុ�ើ 
ថ្ងៃ�ាសៅនះសៅជំឿថាសៅយ�ងសៅកុ�ត្តិសៅឡូ�ងសៅដាយថ្ងៃចដនយ និងសៅដាយកុ�ឺ�ងថ្ងៃន�ម្ពីៅជាតិ្តិ ខែដល់ម្ពីនិ�ើល់់អំើីអំ��ីសៅយ�ងសៅសាះ។ 
បាុខែនាព្រះ�ះគម្ពីីរីិបង្ហាើ �សៅយ�ងថា ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅយ�ង។ ព្រះ�ះចងស់ៅ�ើ�ជាម្ពីតិ្តិាសុ�ឡា�់រិបស់ុសៅយ�ង។ សាសុន ៍
អំុីព្រះសាខែអំល់ព្រះប្តាកុដជាភាា កុស់ៅ�ឹ�ល់សៅ�សៅ�ល់ប្តានដឹង�ីដ�ណឹងសៅនះ។ �ួកុសៅគជាទាសុកុរិ។ �ួកុសាសុនស៍ៅអំសីុុ�ៃ 
ប្តានសៅ�ើ�ឲ្យយសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់�នអារិម្ពីៅណ៍ថា �ួកុសៅគ�ៅ នត្តិថ្ងៃម្ពីឺអំើីទាល់់ខែត្តិសៅសាះ។ បាុខែនាព្រះ�ះម្ពីនិប្តាន�ើល់់ 
អំ��ីអំើីខែដល់�ួកុសៅអំសីុុ�ៃប្តានគិត្តិសៅ�ះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះអំងគសៅ�ខែត្តិប្តានព្រះសុឡា�់កូុនៗរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ។ សៅរិៀងរាល់់ថ្ងៃ�ា 
សុបាត្តិហ៍៍ ព្រះ�ះប្តានសុុ�ឲ្យយកូុនៗរិបស់ុព្រះ�ះអំងគនឹកុចាំ�ថា ព្រះទ្ធងប់្តានបសៅងើ�ត្តិ�ួកុសៅគ។
 ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍បង្ហាើ �សៅយ�ង�ីការិង្ហារិខែដល់ព្រះ�ះប្តានសៅ�ើ�សៅដ�ម្ពីបបីសៅងើ�ត្តិខែ�នដីសៅនះ។ ដូសៅចំះថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
គ�ជាសុញ្ជាញ ឬវ៉ាជារិូបស័ុ�ៃ។ សុញ្ជាញ សៅនះបង្ហាើ �សៅយ�ង�ីសៅសុចកុើីព្រះសុឡា�់ និងព្រះ�ះសៅចសាើ រិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវិ។ 
ដកុព្រះសុង�់ីសៅសុៀវិសៅ�ព្រះ�ះថ្ងៃនសៅសុចកុើីព្រះសុឡា�់រិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំល់ឺិន ជីំថ្ងៃវិ ាត្តិ ៍ទ្ធ��រ័ិ ២៨១។
 សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាការិនឹកុចាំ��ីអំំកុណាខែដល់ប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅយ�ងជាសៅរិឿងសុ�ខ្វានស់ុព្រះ�បស់ៅយ�ង? សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាការិនឹកុចាំ��ីអំំកុណាខែដល់ប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅយ�ងជាសៅរិឿងសុ�ខ្វានស់ុព្រះ�បស់ៅយ�ង?

ថ្ងៃ�ាចន័ៃ   ២៣ សីុហា
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ការិផឺ្ទាស់ុបឺូរិ�ៅីនិងដរ៏ិ �សៅ��បការិផឺ្ទាស់ុបឺូរិ�ៅីនិងដរ៏ិ �សៅ��ប
 

 ប�ៃ ប�់ី៤០ឆំ្នាំ�ម្ពីកុ �ួកុអំុីព្រះសាខែអំល់ចាំស់ុៗទី្ធប��ុត្តិកុប៏្តានសឺាបអ់ំស់ុ។ ឥឡូូវិសៅនះ�ួកុកូុនសៅ�រិបស់ុ 
សៅគឈបស់ៅដ�រិសៅ�ម្ពីកុកុំុងទី្ធរិសៅហាសាា នសៅទ្ធៀត្តិសៅហ៍�យ។ �ួកុកូុនសៅ�ទា�ងសៅ�ះ�ុសុខែបឺកុ�ីឪ�ុកុ�ើ យរិបស់ុ�ួកុ
សៅគ។ �ួកុកូុនសៅ�ប្តានសៅឃ��កុ�ហុ៍សុខែដល់ឪ�ុកុ�ើ យរិបស់ុ�ួកុសៅគប្តានព្រះបព្រះ�ឹត្តិា។ �ួកុកូុនសៅ�ប្តានសៅឃ�� 
ឪ�ុកុ�ើ យរិបស់ុ�ួកុសៅគ�ៅ នជំ�សៅនឿ។ ដូសៅចំះ�ួកុកូុនសៅ�ទា�ងសៅនះប្តានសៅដ�រិចុះសៅឡូ�ងសៅ�កុំុងទី្ធរិសៅហាសាា នជា
ម្ពីយួឪ�ុកុ�ើ យរិបស់ុសៅគរិហូ៍ត្តិដល់់ឪ�ុកុ�ើ យរិបស់ុ�ួកុសៅគប្តានសឺាបអ់ំស់ុ។ 

 �ួកុអំុីព្រះសាខែអំល់ព្រះកុុម្ពី�ៅីសៅនះ សៅម្ពី�ល់សៅឃ��ព្រះ�ះព្រះបទានព្រះ�ះ�រិដល់់�ួកុសៅគ�ម្ពីរិសៅបៀបជាសៅព្រះច�ន។ �ួកុ 
កូុនសៅ�អំុីព្រះសាខែអំល់�នព្រះត្តិសាល់បរិសុិុទ្ធធសុព្រះ�បថ់ាើ យបងគ�សៅ�កុណាើ ល់ជំ�រិ �រិបស់ុ�ួកុសៅគ។ �ួកុសៅគកុស៏ៅម្ពី�ល់
សៅឃ����កុសៅរិៀងរាល់់ថ្ងៃ�ា�ងខែដរិ។ ជាកុខែនឺងខែដល់ព្រះ�ះគងស់ៅ�និងទ្ធត្តិសៅម្ពី�ល់ម្ពីកុ�ួកុសៅគ។ សៅ�សៅ�ល់ខែដល់��កុ 
រិសាត្តិស់ៅ� សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ដឹងថា ដល់់សៅ�ល់ខែដល់ព្រះត្តិូវិសៅរិៀបច�ជំ�រិ � សៅហ៍�យសៅ�ើ�ដ�សៅណ� រិ�ម្ពី��កុសៅ�ះ។ 
��កុសៅនះ�ើល់់ម្ពីឺបដ់ល់់សាសុនអ៍ំុីព្រះសុខែអំល់សៅ�សៅ�ល់ថ្ងៃ�ា។ សៅ�សៅ�ល់យប�់�កុសៅនះបសៅញ្ញច��នឺ�ព្រះត្តិចះព្រះត្តិចង។់ 
សៅ�ល់សៅ�ះ��កុ�ើល់់�នឺ� និងកុ�សៅ�ដល់់�ួកុសៅគ។ ��កុជំួយឲ្យយ�ួកុសៅគចងចាំ�ជានិចចថា ព្រះ�ះព្រះសុឡា�់ និង 
យកុព្រះ�ះទ្ធយ័ទុ្ធកុដាកុច់�សៅ�ះ�ួកុសៅគ។

 សៅត្តិ�គ�រិូអំើី�ឺះសៅទ្ធៀត្តិខែដល់ព្រះ�ះព្រះបទានដល់់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ សៅដ�ម្ពីបជីំួយឲ្យយ�ួកុសៅគនឹកុចាំ��ីការិ  សៅត្តិ�គ�រិូអំើី�ឺះសៅទ្ធៀត្តិខែដល់ព្រះ�ះព្រះបទានដល់់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ សៅដ�ម្ពីបជីំួយឲ្យយ�ួកុសៅគនឹកុចាំ��ីការិ 
សុព្រះ�កុសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍  សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យសូុម្ពីអាននិកុខម្ពីន� ១៦៖១៤-៣១។សុព្រះ�កុសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍  សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យសូុម្ពីអាននិកុខម្ពីន� ១៦៖១៤-៣១។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅត្តិ�អំំកុសៅឃ��សៅទ្ធ�ីរិសៅបៀបខែដល់�ទា�ងសៅនះបង្ហាើ �ថាថ្ងៃ�ាទ្ធី៧ជាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ ព្រះត្តិូវិប្តានសៅគរិកុា��ង 

�ីម្ពីុនព្រះ�ះព្រះបទានបញ្ញញត្តិាិ១០ព្រះបការិសៅ�សៅល់��ំ�សីុុណាយសៅ�សៅទ្ធៀត្តិសៅ�ះ?
 ដូសៅចំះ សៅ�ខែត្តិ�នអំើីសៅកុ�ត្តិសៅឡូ�ងសៅ�កុំុងគម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន�១៦៖១៤-៣១? ព្រះ�ះព្រះបទានអាហារិ�ិសៅសុសុ 

ដល់់រាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងក់ុំុងទី្ធរិសៅហាសាា ន។ អាហារិសៅនះសៅ�ថាន��ា �ា ។ ព្រះ�ះព្រះបទានន��ា �ា ដល់់រាស្ត្រីសុារិបស់ុ 
ព្រះទ្ធងជ់ាសៅរិៀងរាល់់ថ្ងៃ�ា។

 ន��ា �ា ជំួយដល់់�ួកុបណាើ ល់ជំនឲ្យយនឹកុចាំ�ជាព្រះបចាំ�ថ្ងៃ�ាថា ព្រះ�ះយកុព្រះ�ះទ្ធយ័ទុ្ធកុដាកុច់�សៅ�ះ�ួកុ 
សៅគ។ �ម្ពីវិ�ិីដ�៏ិត្តិព្រះប្តាកុដ ការិអំសាច រិយអំ��ីន��ា �ា បង្ហាើ �ដល់់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ថា ព្រះ�ះយកុព្រះ�ះទ្ធយ័ 
ទុ្ធកុដាកុអ់ំ��ីសៅសុចកុាីព្រះត្តិូវិការិរិបស់ុ�ួកុសៅគ។ ន��ា �ា ធឺ្លាកុម់្ពីកុ�ីសៅល់�សៅម្ពីឃសៅរិៀងរាល់់ថ្ងៃ�ា។ ប�ៃ បម់្ពីកុសៅ�សៅ�ល់ 
ថ្ងៃ�ារិះ ន��ា �ា កុរ៏ិល្ងាយអំស់ុ។ សៅ�សៅ�ល់ណាខែដល់អំំកុណា�ំកុ�់ាយាម្ពីសៅរិ �សុន�សៅ�ះ សៅហ៍�យរិកុាទុ្ធកុសុព្រះ�ប ់
ថ្ងៃ�ាខែសុឹកុ សៅត្តិ��នអំើីសៅកុ�ត្តិសៅឡូ�ង? ន��ា �ា កុរ៏ិលួ់យ សៅហ៍�យ�នកុឺិនសុឹុយ។ បាុខែនា សៅ�ថ្ងៃ�ាសុុព្រះកុ�នសៅរិឿងដអ៏ំសាច រិយ 
សៅកុ�ត្តិសៅឡូ�ង ព្រះ�ះព្រះបទានន��ា �ា ដល់់រាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងព់្រះគបព់្រះ�នស់ុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសុុព្រះកុនិងថ្ងៃ�ាសៅ�រិ។៍ ន��ា �ា ខែដល់ 
សៅ�សុល់់�ីថ្ងៃ�ាសុុព្រះកុសៅ�ខែត្តិព្រះសុស់ុដខែដល់សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។

 សៅ�សៅ�ល់សៅនះ�ួកុអំុីព្រះសាខែអំល់�នចាបស់ុព្រះ�បថ់ាើ យបងគ�រិចួសៅ�សៅហ៍�យ ខែដល់ប្តានសុរិសៅសុរិសៅ�
កុំុងគម្ពីីរីិសៅល់វិវីិនិយ័ និងជំនគណ�។ បាុខែនាសៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុចងឲ់្យយ�ួកុបណាើ ជំននឹកុសៅឃ��ថា �ួកុសៅគជាអំំកុណា 
សៅហ៍�យ ថាសៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាព្រះ�ះសៅព្រះជំ�សុសៅរិ �សុ�ួកុសៅគ។

 សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុម្ពីនិចងឲ់្យយ�ួកុបណាើ ជំនសៅ�ើ��ុសុដូចជាឪ�ុកុ�ើ យរិបស់ុ�ួកុសៅគប្តានសៅ�ើ�សៅ�ះសៅទ្ធ។ ដូសៅចំះ 
សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុប្តានសៅ�ម្ពីនុសុសព្រះគប�ំ់ឲ្យយម្ពីកុព្រះបជុំ��ំ។ �ត្តិព់្រះប្តាប�់ួកុសៅគម្ពីើងសៅទ្ធៀត្តិអំ��ីព្រះបវិត្តិាិរិបស់ុ�ួកុសៅគ។ 
�ត្តិក់ុព៏្រះប្តាប�់ួកុសៅគ�ងខែដរិអំ��ីចាបស់ៅ�សងៗខែដល់ព្រះ�ះប្តានព្រះបទានដល់់�ួកុសៅគ សូុម្ពីអានសៅចាំទិ្ធយកុថា ៥៖
៦-២២។
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សៅហ៍តុ្តិ�ល់សៅ�សងៗសៅទ្ធៀត្តិថ្ងៃនការិសុព្រះ�កុ សៅហ៍តុ្តិ�ល់សៅ�សងៗសៅទ្ធៀត្តិថ្ងៃនការិសុព្រះ�កុ 

 សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ប្តានសៅប្តាះជំ�រិ �សៅ�ខែ�ំកុខ្វាងសៅកុ�ត្តិថ្ងៃនទ្ធសៅនឺយរ័ិដាន ់ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់កុប៏្តាន 
ដសៅណើ� ម្ពីយកុទឹ្ធកុដីខែដល់ជាកុម្ពីៅសិុទ្ធធិរិបស់ុសៅសុើចប្តាសាន និងសៅសុើចសាសុនអ៍ាម្ពីាូរិ២ីអំងគសៅទ្ធៀត្តិ។ សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុ 
និយាយសៅ�កាន�់ួកុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ប�ៃ ប�់ីសុស្ត្រីង្ហាគ ម្ពីដ�៏�ទា�ងសៅនះ។ សៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុព្រះប្តាប�់ួកុសាសុន ៍
អុំីព្រះសាខែអំល់ឲ្យយនឹកុចាំ��ីកុិចចព្រះ�ម្ពីសៅព្រះ�ៀងខែដល់ព្រះ�ះប្តានសៅ�ើ�ជាម្ពីយួនឹងឪ�ុកុ�ើ យរិបស់ុ�ួកុសៅគសៅ��ំ�សីុុណាយ។ 
កុិចចព្រះ�ម្ពីសៅព្រះ�ៀងសៅនះម្ពីនិខែម្ពីនសុព្រះ�បខ់ែត្តិឪ�ុកុ�ើ យរិបស់ុ�ួកុសៅគសៅទ្ធ។ កុិចចព្រះ�ម្ពីសៅព្រះ�ៀងសៅនះកុស៏ុព្រះ�ប�់ួកុសៅគ
�ងខែដរិ។ ប�ៃ បម់្ពីកុសៅល្ងាកុម្ពីាូសៅសុនិយាយអំ��ីព្រះកឹុត្តិយវិនិយ័១០ព្រះបការិម្ពីើងសៅទ្ធៀត្តិ។
 សៅត្តិ�គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន�២០៖៨-១១ និងសៅចាំទិ្ធយកុថា ៥៖១២-១៥ បង្ហាើ �អំើីដល់់សៅយ�ងអំ��ីបញ្ញញត្តិាិថ្ងៃន សៅត្តិ�គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន�២០៖៨-១១ និងសៅចាំទិ្ធយកុថា ៥៖១២-១៥ បង្ហាើ �អំើីដល់់សៅយ�ងអំ��ីបញ្ញញត្តិាិថ្ងៃន
ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍? សៅត្តិ��គម្ពីីរីិទា�ង�ីរិសៅនះ�ុសុ�ី�ំយាា ងដូចសៅម្ពីើច?ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍? សៅត្តិ��គម្ពីីរីិទា�ង�ីរិសៅនះ�ុសុ�ី�ំយាា ងដូចសៅម្ពីើច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅ�កុំុងគម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ២០៖៨ បញ្ញញត្តិាិសៅនះចាំបស់ៅ�ើ�ម្ពីជាម្ពីយួនឹង�កុយថា «ចូរិនឹកុចាំ�»។ គម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយ-
កុថា ៥៖១២ ចាំបស់ៅ�ើ�ម្ពីសៅដាយ�កុយថា «ចូរិរិកុា» កុំុងគម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ២០៖៨ ព្រះ�ះព្រះប្តាបដ់ល់់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ 
ឲ្យយនឹកុចាំ� សៅព្រះ�ះ�ួកុសៅគជាទាសុកុរិ។ ព្រះកុុម្ពីអំុីព្រះសាខែអំល់�ៅីសៅនះប្តានច�ណាយសៅ�ល់៤០ឆំ្នាំ� សៅ�កុំុងវ៉ាល់រិសៅហាសាា ន។ 
�ួកុសៅគ��ដឹងកុាីសៅឡូ�ងជាអំំកុ�នសៅសុរិភីា� បាុខែនា ការិសៅ�ះសៅកុ�ត្តិសៅឡូ�ងសៅដាយសារិខែត្តិព្រះ�ះប្តានសុសៅស្ត្រីង្ហាគ ះឪ�ុកុ�ើ យ 
រិបស់ុ�ួកុសៅគសៅច��ីទាសុភា�បាុសៅណាះ ះ។ បញ្ញញត្តិាិថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជំួយដល់់កូុនសៅ�អំុីព្រះសាខែអំល់ឲ្យយនឹកុចាំ�ថា 
ព្រះ�ះប្តានរិ �សៅដាះ�ួកុសៅគ និងឪ�ុកុ�ើ យរិបស់ុ�ួកុសៅគឲ្យយ�នសៅសុរិភីា�។ ព្រះ�ះសៅយហូ៍វ៉ាា ជាព្រះ�ះថ្ងៃនអំំកុប្តាន��អំំកុ 
សៅច��ីព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ៃសៅដាយព្រះ�ះសៅចសាើ ដឧ៏ត្តិាម្ពីរិបស់ុព្រះទ្ធង ់ សៅហ៍�យសៅ�ើ�ឲ្យយអំំកុ�នសៅសុរិភីា� សៅចាំទ្ធិយកុថា ៥៖
១៥។
 ឥឡូូវិសៅនះព្រះកុុម្ពីសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ឈរិសៅ�ព្រះ��ព្រះបទ្ធល់់ទ្ធឹកុដីសុនាជាសៅល់�កុទី្ធ២។ ព្រះកុុម្ពីថ្ងៃនសាសុន ៍
អំុីព្រះសាខែអំល់សៅនះកុ�៏ៅ នជំ�នួយ �ៅ នអំ�ណាចដូចជាឪ�ុកុ�ើ យរិបស់ុ�ួកុសៅគកាល់�ី៤០ឆំ្នាំ�ម្ពីុនខែដរិ។ ព្រះកុុម្ពី 
អំុីព្រះសាខែអំល់�ៅីទា�ងសៅនះព្រះត្តិូវិការិព្រះ�ះឲ្យយជំួយ�ួកុសៅគជាខឺ្វា�ងដូចជាឪ�ុកុ�ើ យរិបស់ុ�ួកុសៅគព្រះត្តិូវិការិជំ�នួយខែដរិ។
 ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជំួយដល់់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំល់ឲ្យយនឹកុចាំ�ថា ព្រះ�ះខែដល់ប្តានរិ �សៅដាះ�ួកុសៅគសៅច��ីភា� 
ជាទាសុកុរិអាចជំួយ�ួកុសៅគឲ្យយដសៅណើ� ម្ពីយកុទឹ្ធកុដីរិបស់ុ�ួកុសៅគប្តាន។
 បាុខែនាដ�បូងព្រះ�ះចងឲ់្យយរាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងន់ឹកុចាំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជាម្ពីុនសិុន �ីសៅព្រះ�ះថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
បង្ហាើ �ថា ព្រះ�ះប្តានសៅ�ើ�ឲ្យយរាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធង�់នសៅសុរិភីា� សៅចាំទិ្ធយកុថា ៥៖១៥។ ព្រះប្តាកុដណាស់ុបញ្ញញត្តិាិថ្ងៃន
ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ�កុំុងគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយកុថា ៥៖១៥ បង្ហាើ �ដល់់�ួកុបណាើ ជំនថា ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិ�ួកុសៅគ�ងខែដរិ។ 
សៅ�កុំុងរិសៅបៀបជាសៅព្រះច�នព្រះ�ះប្តានសៅ�ើ�ឲ្យយបណាើ ជំនអុំីព្រះសាខែអំល់ប្តានដឹង�ីសៅ�ល់សៅវិល្ងាខែដល់ព្រះ�ះអំងគប្តានរិ �សៅដាះ
�ួកុសៅគសៅច��ីព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ៃ (សុព្រះ�បគ់�និត្តិបខែនាម្ពីសៅទ្ធៀត្តិសុើី�ីសៅរិឿងសៅនះ សូុម្ពីអានសៅអំសាយ ៤៣៖១៥)។
 សៅរិឿងថ្ងៃនគម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន�គ�ជារិូបស័ុ�ៃថ្ងៃន�កុយថា �នសៅសុរិភីា��ីអំ�សៅ��ប្តាប។ សៅយ�ងអាចសៅម្ពី�ល់សៅឃ�� 
ថា ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គ�ជារិូបស័ុ�ៃខែដល់បង្ហាើ �សៅយ�ង�ីកុិចចការិខែដល់ព្រះ�ះសៅយសូូុវិប្តានសៅ�ើ� សៅដ�ម្ពីបបីសៅងើ�ត្តិសៅយ�ង និង 
សុសៅស្ត្រីង្ហាគ ះសៅយ�ង។ ដូសៅចំះថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�ិត្តិជាបង្ហាើ �សៅយ�ងអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវិ។
  សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិយាូហាន ១៖១-១៣។ សៅត្តិ��ទា�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនអំើីដល់់សៅយ�ងអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវិជាអំំកុសូុម្ពីអានគម្ពីីរីិយាូហាន ១៖១-១៣។ សៅត្តិ��ទា�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនអំើីដល់់សៅយ�ងអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវិជាអំំកុ  
ខែដល់ប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅយ�ង និងជំួយសុសៅស្ត្រីង្ហាគ ះសៅយ�ង?ខែដល់ប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅយ�ង និងជំួយសុសៅស្ត្រីង្ហាគ ះសៅយ�ង?
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ការិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ ការិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 

 ព្រះ�ះបង្ហាគ បឲ់្យយរាស្ត្រីសុារិបស់ុព្រះទ្ធងរ់ិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជាថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ។
  សៅត្តិ�សៅយ�ងគួរិសៅ�ើ�អំើី សៅដ�ម្ពីបរីិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ឲ្យយប្តានបរិសុិុទ្ធធ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យ  សូុម្ពីអានទ្ធ�នុកុត្តិសៅម្ពីើ�ងសៅត្តិ�សៅយ�ងគួរិសៅ�ើ�អំើី សៅដ�ម្ពីបរីិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ឲ្យយប្តានបរិសុិុទ្ធធ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីឺ�យ  សូុម្ពីអានទ្ធ�នុកុត្តិសៅម្ពីើ�ង  
ជំ��ូកុ ៩២ និងសៅអំសាយ៥៨៖១៣។ជំ��ូកុ ៩២ និងសៅអំសាយ៥៨៖១៣។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  សៅ�សៅ�ល់សៅយ�ងរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ សៅយ�ងអំបអំរិសាទ្ធរិកិុចចការិខែដល់ព្រះ�ះប្តានសៅ�ើ�សៅដ�ម្ពីបបីសៅងើ�ត្តិខែ�នដី 
សៅនះនិងបសៅងើ�ត្តិសៅយ�ង។ សៅយ�ងកុអ៏ំបអំរិសាទ្ធរិកិុចចការិរិបស់ុព្រះ�ះជាព្រះ�ះអំងគសុសៅស្ត្រីង្ហាគ ះរិបស់ុសៅយ�ង�ងខែដរិ។ ដូសៅចំះ 
ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គួរិខែត្តិជាសៅ�ល់សៅវិល្ងាដ�៏នអំ�ណរិ។ សៅយ�ងគួរិសុបាយរិកីុរាយសៅ�កុំុងព្រះ�ះជា�ច ស់ុ។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
ម្ពីនិគួរិជាសៅ�ល់ខែដល់�នគ�និត្តិអំអួាប ់និងសៅ�ៅ ងងឹត្តិសៅទ្ធ។
 សៅត្តិ�ការិនឹកុចាំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�ននយ័អំើី�ឺះសៅទ្ធៀត្តិ? សៅយ�ងម្ពីនិគួរិនឹកុចាំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ខែត្តិសៅ�ថ្ងៃ�ា 
ទ្ធី៧សៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅយ�ងគួរិនឹកុចាំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ��ម្ពីយួសុប្តាើ ហ៍៍ សៅយ�ងគួរិសៅរិៀបច�សុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសៅ�ះសៅ��ម្ពីយួ 
សុប្តាើ ហ៍៍�ងខែដរិ។ សៅយ�ងព្រះត្តិូវិខែត្តិសៅរិៀបច�ខែ�នការិជាម្ពីុនសៅដ�ម្ពីបឲី្យយសៅយ�ងអាចឈបស់ៅ�ើ�ការិទានស់ៅ�ល់សៅវិល្ងា។ សៅ�ល់ 
សៅ�ះសៅយ�ងអាចរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ឲ្យយបរិសុិុទ្ធធសៅ�សៅ�ល់ថ្ងៃ�ាសៅ�ះចូល់ម្ពីកុដល់់។ សៅយ�ងកុព៏្រះត្តិូវិខែត្តិសៅរិៀបច�សុព្រះ�ប ់
ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ឲ្យយប្តានរិចួរាល់់សៅ�ថ្ងៃ�ាសុុព្រះកុ�ងខែដរិ (�ា កុុសុ ១៥៖៤២)។ សៅ�ល់សៅ�ះសៅយ�ងនឹង�នអំ�ណរិ
ជាម្ពីយួនឹងថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កានខ់ែត្តិខឺ្វា�ងសៅឡូ�ង។
 សៅត្តិ�គម្ពីីរីិល់វិវីិនិយ័ ១៩៖៣ បង្ហាើ �ខែ�ំកុសុ�ខ្វានអ់ំើីដល់់សៅយ�ងអំ��ីការិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍? សៅត្តិ�គម្ពីីរីិល់វិវីិនិយ័ ១៩៖៣ បង្ហាើ �ខែ�ំកុសុ�ខ្វានអ់ំើីដល់់សៅយ�ងអំ��ីការិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គ�ជាសៅ�ល់សៅវិល្ងាសុព្រះ�បព់្រះគួសារិ។ ដូសៅចំះការិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុ�៏ននយ័ថា សៅយ�ង 
ច�ណាយសៅ�ល់ជាម្ពីយួព្រះគួសារិ និងម្ពីតិ្តិារិបស់ុសៅយ�ង�ងខែដរិ។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុរ៏ាបប់ញ្ញចូ ល់នូវិការិសុព្រះ�កុសុព្រះ�ប ់
ម្ពីនុសុសខែដល់សៅ�ើ�ការិជាម្ពីយួសៅយ�ងនឹងសៅ�ើ�ការិសុព្រះ�បស់ៅយ�ង�ងខែដរិ សៅហ៍�យរិហូ៍ត្តិដល់់សុត្តិើ�ហ៍នៈរិបស់ុសៅយ�ង 
ខែ�ម្ពីសៅទ្ធៀត្តិ�ង សូុម្ពីអាននិកុខម្ពីន� ២០៖៨-១១។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ និងព្រះគួសារិជាកុម្ពីៅសិុទ្ធធិរិបស់ុ�ំសៅ�វិ�ិសៅ� 
ម្ពីកុ។ ការិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុ�៏ននយ័ថា ការិថាើ យបងគ�ព្រះ�ះជាម្ពីយួនឹងព្រះគួសារិ�ួកុជំ�នុ��ងខែដរិ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិ 
ប្តានថាើ យបងគ�ព្រះ�ះជាម្ពីយួ�ួកុបណាើ ជំនសៅ�សៅ�ល់ព្រះ�ះអំងគគងស់ៅ�សៅល់�ខែ�នដីសៅនះ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុកុប៏្តានដឹកុ��
កុំុងការិថាើ យបងគ��ងខែដរិ។ (សុព្រះ�ប�់ត័្តិ�៌នបខែនាម្ពីអំ��ីព្រះបធ្លានបទ្ធសៅនះ សូុម្ពីអានសៅល់វិវីិនិយ័ ២៣៖៣, លូ់កា 
៤៖១៦ និងសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១០៖២៥)។
 កុំុងអំ�ឡុូងម្ពីយួសុប្តាើ ហ៍៍ សៅយ�ងខែត្តិងព្រះបញាបព់្រះបញាល់់ និងរិវិល់់ជាខឺ្វា�ង។ ជំីវិតិ្តិរិបស់ុសៅយ�ងហាកុ់
ដូចជារិ �កិុល់យាា ងសៅល់ឿន។ បាុខែនាយាា ងសៅព្រះ�សៅ�កុំុងចិត្តិារិបស់ុសៅយ�ង សៅយ�ង�នសៅសុចកុើីព្រះប្តាថំាចងប់្តានការិសុព្រះ�កុ 
សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�ិត្តិព្រះប្តាកុដ។ សៅយ�ងចងច់�ណាយសៅ�ល់ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះខែដល់បសៅងើ�ត្តិសៅយ�ង គ�ព្រះ�ះសៅយសូូុវិ។ 
ដូសៅចំះសៅយ�ងព្រះត្តិូវិការិនឹកុចាំ��ីការិបញ្ញឈបក់ុិចចការិរិបស់ុសៅយ�ងទា�ងអំស់ុឲ្យយប្តានម្ពីុនសៅ�ល់សៅវិល្ងា សៅហ៍�យសៅរិៀបច�
ខែ�នការិច�ណាយសៅ�ល់ជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ។ ម្ពីតិ្តិាភា�រិបស់ុសៅយ�ងជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះនឹងកានខ់ែត្តិរិងឹ��សៅឡូ�ង។ សៅ�ល់ 
សៅ�ះសៅយ�ងអាចចូល់សៅ�កុំុងការិឈបស់ុព្រះ�កុជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍យាា ង�ិត្តិព្រះប្តាកុដ។
 សៅត្តិ�អំើីសៅ�ជាបទ្ធ�ិសៅសា�នរ៍ិបស់ុអំំកុជាម្ពីយួនឹងការិសុព្រះ�កុសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ និងព្រះ�ះ�រិខែដល់ សៅត្តិ�អំើីសៅ�ជាបទ្ធ�ិសៅសា�នរ៍ិបស់ុអំំកុជាម្ពីយួនឹងការិសុព្រះ�កុសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ និងព្រះ�ះ�រិខែដល់
សៅកុ�ត្តិម្ពីកុ�ីការិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍?សៅកុ�ត្តិម្ពីកុ�ីការិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍?
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ការិសិុកុាបខែនាម្ពី៖ការិសិុកុាបខែនាម្ពី៖ ព្រះ�ះប្តានព្រះបទានថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ឲ្យយបណាើ ជំន សៅដ�ម្ពីបជីំួយ�ួកុសៅគឲ្យយនឹកុចាំ�ថា ព្រះ�ះអំងគប្តាន 
បសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ៃសៅម្ពីឃ និងខែ�នដី។ ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ សៅដ�ម្ពីបជីំួយសៅយ�ងឲ្យយសៅម្ពី�ល់សៅឃ��ព្រះទ្ធង ់និងរិបស់ុ
សុ�ើសារិសៅ��ខែដល់ព្រះទ្ធងប់្តានបសៅងើ�ត្តិ។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គ�ជាសៅសុចកុាីអំសៅញ្ញើ ��ម្ពីយួ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍អំសៅញ្ញើ ��សៅយ�ង
ឲ្យយសៅម្ពី�ល់សៅឃ��សិុរិលី់ឹរិបស់ុព្រះ�ះកុំុង�ម្ពីៅជាតិ្តិ សៅយ�ងគួរិសិុកុាសារិខែដល់ព្រះ�ះសុរិសៅសុរិសុព្រះ�បស់ៅយ�ងកុំុង�ម្ពីៅជាតិ្តិ 
ឲ្យយប្តានសៅព្រះច�នជាងថ្ងៃ�ាណាៗទា�ងអំស់ុសៅ�ថ្ងៃ�ាសុព្រះ�កុដប៏រិសុិុទ្ធធ។ សៅ�សៅ�ល់សៅយ�ងចូល់សៅ�កានខ់ែត្តិជិំត្តិសៅបះដូង 
ថ្ងៃន�ម្ពីៅជាតិ្តិ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិបង្ហាើ �សៅយ�ងថា ព្រះ�ះអំងគ�ិត្តិព្រះប្តាកុដ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិ�នបនៃូល់ម្ពីកុកានច់ិត្តិាសៅយ�ងអំ��ី 
សៅសុចកុើីសុុ�សានា និងសៅសុចកុាីព្រះសុឡា�់រិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ដកុព្រះសុង�់ីសៅសុៀវិសៅ�សៅម្ពីសៅរិៀនខែដល់ព្រះ�ះព្រះគិសុៃប្តានបសៅព្រះងៀន 
រិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំល់ឺីន ជីំថ្ងៃវិ ាត្តិ ៍ទ្ធ��រ័ិ ២៥ និង២៦។

សុ�ណួរិ�ិភាកុា៖សុ�ណួរិ�ិភាកុា៖
១. ព្រះគីសាៃ ន�ឺះសៅជំឿថា ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ៃសៅម្ពីឃ និងខែ�នដីរាបស់ៅកាដិឆំ្នាំ�ម្ពីុន ប�ៃ បម់្ពីកុព្រះ�ះទុ្ធកុឲ្យយជីំវិតិ្តិរិុកុខជាតិ្តិ ១. ព្រះគីសាៃ ន�ឺះសៅជំឿថា ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ៃសៅម្ពីឃ និងខែ�នដីរាបស់ៅកាដិឆំ្នាំ�ម្ពីុន ប�ៃ បម់្ពីកុព្រះ�ះទុ្ធកុឲ្យយជីំវិតិ្តិរិុកុខជាតិ្តិ 
និងសុត្តិើខែដល់សៅយ�ងសៅម្ពី�ល់សៅឃ��សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ សៅកុ�ត្តិសៅឡូ�ងសៅដាយ�ឺួនឯងយ�ត្តិៗ កុំុងអំ�ឡុូងសៅ�ល់ជាសៅព្រះច�នឆំ្នាំ� គួរិ និងសុត្តិើខែដល់សៅយ�ងសៅម្ពី�ល់សៅឃ��សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ សៅកុ�ត្តិសៅឡូ�ងសៅដាយ�ឺួនឯងយ�ត្តិៗ កុំុងអំ�ឡុូងសៅ�ល់ជាសៅព្រះច�នឆំ្នាំ� គួរិ 
ឲ្យយសៅសាកុសាើ យណាស់ុសូុម្ពីបអំីំកុអាត្តិស់ៅវិនទ្ធីសុៃ�ឺះកុទ៏្ធទួ្ធល់យកុការិ�នយល់់�ីការិចាំបស់ៅ�ើ�ម្ពីថ្ងៃនជីំវិតិ្តិសៅនះខែដរិ។ ឲ្យយសៅសាកុសាើ យណាស់ុសូុម្ពីបអំីំកុអាត្តិស់ៅវិនទ្ធីសុៃ�ឺះកុទ៏្ធទួ្ធល់យកុការិ�នយល់់�ីការិចាំបស់ៅ�ើ�ម្ពីថ្ងៃនជីំវិតិ្តិសៅនះខែដរិ។ 
សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍បង្ហាើ �សៅយ�ងថា គ�និត្តិ�ុសុសៅនះម្ពីនិអាចព្រះសុប�ំនឹងការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុសៅសុសៅវិនសៅដយអាត្តិស់ៅវិនទី្ធសុៃ សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍បង្ហាើ �សៅយ�ងថា គ�និត្តិ�ុសុសៅនះម្ពីនិអាចព្រះសុប�ំនឹងការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុសៅសុសៅវិនសៅដយអាត្តិស់ៅវិនទី្ធសុៃ 
យាា ងណា? ព្រះ�ះគម្ពីីរីិបង្ហាើ �សៅយ�ងថា ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ប�ៃ ប�់ីព្រះ�ះអំងគប្តានបសៅងើ�ត្តិខែ�នដីកុំុង យាា ងណា? ព្រះ�ះគម្ពីីរីិបង្ហាើ �សៅយ�ងថា ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ប�ៃ ប�់ីព្រះ�ះអំងគប្តានបសៅងើ�ត្តិខែ�នដីកុំុង 
រិយៈសៅ�ល់ព្រះប្តា�ម្ពីយួថ្ងៃ�ា�ិត្តិព្រះប្តាកុដខែម្ពីនឬ? ដូសៅចំះសៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាសៅយ�ងគួរិអំ��ល់់ និងរិកុាថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធសៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧ រិយៈសៅ�ល់ព្រះប្តា�ម្ពីយួថ្ងៃ�ា�ិត្តិព្រះប្តាកុដខែម្ពីនឬ? ដូសៅចំះសៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាសៅយ�ងគួរិអំ��ល់់ និងរិកុាថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធសៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧ 
ឲ្យយបរិសុិុទ្ធធរិយៈសៅ�ល់២៤សៅ�ា ង ព្រះបសិុនសៅប�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ព្រះ�នខ់ែត្តិជាការិអំបអំរិសាទ្ធរិដល់់ការិចាំបស់ៅ�ើ�ម្ពីថ្ងៃនឲ្យយបរិសុិុទ្ធធរិយៈសៅ�ល់២៤សៅ�ា ង ព្រះបសិុនសៅប�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ព្រះ�នខ់ែត្តិជាការិអំបអំរិសាទ្ធរិដល់់ការិចាំបស់ៅ�ើ�ម្ពីថ្ងៃន
ជំីវិតិ្តិ ប�ៃ ប�់ីរិយៈសៅ�ល់ជាសៅព្រះច�នល្ងានឆំ្នាំ�ម្ពីកុបាុសៅណាះ ះសៅ�ះ?ជំីវិតិ្តិ ប�ៃ ប�់ីរិយៈសៅ�ល់ជាសៅព្រះច�នល្ងានឆំ្នាំ�ម្ពីកុបាុសៅណាះ ះសៅ�ះ?
២. ម្ពីនុសុស�ឺះព្រះបខែកុកុថា ព្រះ�ះម្ពីនិ�ើល់់អំ��ីថ្ងៃ�ាណាខែដល់សៅយ�ងរិកុាជាបរិសុិុទ្ធធសៅ�ះសៅទ្ធ �ួកុសៅគនិយាយថា សៅរិឿង២. ម្ពីនុសុស�ឺះព្រះបខែកុកុថា ព្រះ�ះម្ពីនិ�ើល់់អំ��ីថ្ងៃ�ាណាខែដល់សៅយ�ងរិកុាជាបរិសុិុទ្ធធសៅ�ះសៅទ្ធ �ួកុសៅគនិយាយថា សៅរិឿង  
ខែដល់សុ�ខ្វានស់ៅ�ះគ�ថា សៅយ�ងរិកុាការិសុព្រះ�កុម្ពីយួថ្ងៃ�ាកុំុងម្ពីយួសុប្តាា ហ៍៍ខែម្ពីនសៅទ្ធ? សៅត្តិ�អំំកុនឹងនិយាយយាា ងខែដល់សុ�ខ្វានស់ៅ�ះគ�ថា សៅយ�ងរិកុាការិសុព្រះ�កុម្ពីយួថ្ងៃ�ាកុំុងម្ពីយួសុប្តាា ហ៍៍ខែម្ពីនសៅទ្ធ? សៅត្តិ�អំំកុនឹងនិយាយយាា ង
ណាសៅ�កានម់្ពីនុសុសសៅ�ះ? ម្ពីនុសុស�ឺះសៅទ្ធៀត្តិនិយាយថា ព្រះ�ះសៅយសូូុវិផ្ទាៃ ល់់គ�ជាការិសុព្រះ�កុសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ណាសៅ�កានម់្ពីនុសុសសៅ�ះ? ម្ពីនុសុស�ឺះសៅទ្ធៀត្តិនិយាយថា ព្រះ�ះសៅយសូូុវិផ្ទាៃ ល់់គ�ជាការិសុព្រះ�កុសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍  
រិបស់ុសៅយ�ង ដូសៅចំះសៅយ�ងម្ពីនិចាំ�ប្តាចរ់ិកុាថ្ងៃ�ាណាម្ពីយួជាថ្ងៃ�ាសុព្រះ�កុសៅទ្ធ សៅត្តិ�អំំកុសៅឆ្អឹឺ�យយាា ងណាខែដរិសៅ�កាន ់រិបស់ុសៅយ�ង ដូសៅចំះសៅយ�ងម្ពីនិចាំ�ប្តាចរ់ិកុាថ្ងៃ�ាណាម្ពីយួជាថ្ងៃ�ាសុព្រះ�កុសៅទ្ធ សៅត្តិ�អំំកុសៅឆ្អឹឺ�យយាា ងណាខែដរិសៅ�កាន ់
ម្ពីនុសុសសៅនះ?ម្ពីនុសុសសៅនះ?
៣. សៅត្តិ�ការិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ឲ្យយបរិសុិុទ្ធធអាចជំួយសៅយ�ងឲ្យយនឹកុចាំ�ថា ព្រះ�ះរិ �សៅដាះសៅយ�ងឲ្យយរិចួ�ីអំ�សៅ��ប្តាបយាា ង៣. សៅត្តិ�ការិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ឲ្យយបរិសុិុទ្ធធអាចជំួយសៅយ�ងឲ្យយនឹកុចាំ�ថា ព្រះ�ះរិ �សៅដាះសៅយ�ងឲ្យយរិចួ�ីអំ�សៅ��ប្តាបយាា ង
ដូចសៅម្ពីើច? សៅ�សៅ�ល់ជាម្ពីយួ�ំសៅនះ សៅត្តិ�សៅយ�ងអាចសៅ�ើ�ដូចសៅម្ពីើចសៅដ�ម្ពីបសីៅជំៀសុវ៉ាងការិសៅ�ើ�ឲ្យយថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ព្រះ�នខ់ែត្តិ ដូចសៅម្ពីើច? សៅ�សៅ�ល់ជាម្ពីយួ�ំសៅនះ សៅត្តិ�សៅយ�ងអាចសៅ�ើ�ដូចសៅម្ពីើចសៅដ�ម្ពីបសីៅជំៀសុវ៉ាងការិសៅ�ើ�ឲ្យយថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ព្រះ�នខ់ែត្តិ   
ជាកុិចចការិខែដល់សៅយ�ងអាចសៅ�ើ�ប្តាន និងម្ពីនិអាចសៅ�ើ�ប្តាន?ជាកុិចចការិខែដល់សៅយ�ងអាចសៅ�ើ�ប្តាន និងម្ពីនិអាចសៅ�ើ�ប្តាន?
៤. សូុម្ពីគិត្តិអំ��ីសៅហ៍តុ្តិ�ល់�ុសុៗ�ំ�ីរិសុព្រះ�បរ់ិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍៖ (១) អំំកុ�ឺះនិយាយថា ការិរិកុាថ្ងៃ�ាទី្ធ៧៤. សូុម្ពីគិត្តិអំ��ីសៅហ៍តុ្តិ�ល់�ុសុៗ�ំ�ីរិសុព្រះ�បរ់ិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍៖ (១) អំំកុ�ឺះនិយាយថា ការិរិកុាថ្ងៃ�ាទី្ធ៧  
ជាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍រិបស់ុសៅយ�ងគ�ជាការិ�ាយាម្ពីសៅ�ើ��ូឺវិសៅ�កានឋ់ានសួុគស៌ៅដាយអាកុបបកិុរិយិាល់ឹរិបស់ុសៅយ�ង។ ជាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍រិបស់ុសៅយ�ងគ�ជាការិ�ាយាម្ពីសៅ�ើ��ូឺវិសៅ�កានឋ់ានសួុគស៌ៅដាយអាកុបបកិុរិយិាល់ឹរិបស់ុសៅយ�ង។ 
(២) អំំកុ�ឺះសៅទ្ធៀត្តិនិយាយថា សៅ�សៅ�ល់សៅយ�ងសុព្រះ�កុសៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧ សៅយ�ងបង្ហាើ �ថា សៅយ�ងម្ពីនិអាចជំួយសុសៅស្ត្រីង្ហាគ ះ (២) អំំកុ�ឺះសៅទ្ធៀត្តិនិយាយថា សៅ�សៅ�ល់សៅយ�ងសុព្រះ�កុសៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧ សៅយ�ងបង្ហាើ �ថា សៅយ�ងម្ពីនិអាចជំួយសុសៅស្ត្រីង្ហាគ ះ 
�ឺួនឯងប្តានទាល់់ខែត្តិសៅសាះ។ សៅយ�ងទុ្ធកុចិត្តិាព្រះ�ះសៅយសូូុវិឲ្យយជំួយសុសៅស្ត្រីង្ហាគ ះសៅយ�ង។ សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាគ�និត្តិទី្ធ១�ុសុ�ឺួនឯងប្តានទាល់់ខែត្តិសៅសាះ។ សៅយ�ងទុ្ធកុចិត្តិាព្រះ�ះសៅយសូូុវិឲ្យយជំួយសុសៅស្ត្រីង្ហាគ ះសៅយ�ង។ សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាគ�និត្តិទី្ធ១�ុសុ  
សៅហ៍�យគ�និត្តិទី្ធ២ព្រះត្តិូវិ?សៅហ៍�យគ�និត្តិទី្ធ២ព្រះត្តិូវិ?
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អំ�ណាចថ្ងៃនការិ��ឹម្ពីអំ�ណាចថ្ងៃនការិ��ឹម្ពី

 ព្រះ�ះវិហិារិសៅសុសៅវិនសៅដយឈនិលី់ ម្ពីនិ�នទី្ធ��ងសៅ�កុខែនឺងខែដល់�នអំំកុជិំត្តិខ្វាងល់ឹ សៅ�សុហ៍រិដឋ 
អារិហី៍សូណាសៅ�ះសៅទ្ធ។ �ាុ �ជាព្រះគូគង្ហាើ ល់�ំកុខ់ែដល់រិស់ុសៅ�កុំុង�ៃះសុសៅណាើ ងខែកុបរិអា�រិព្រះ�ះវិហិារិ។ �នអំំកុជិំត្តិ 
ខ្វាងដគ៏ួរិសៅ�រិ�ជាសៅព្រះច�នរាបប់ញ្ញចូ ល់ទា�ងម្ពីស្ត្រីនាីបាូលិ់សុជំនជាតិ្តិណាវ៉ាា សៅជាខែដល់រិស់ុសៅ�ខែកុបរិ�ៃះសុសៅណាើ ង�ង 
ខែដរិ។ បាុខែនា�ន�ៃះម្ពីយួសៅម្ពី�ល់សៅ�ហាកុដូ់ចជា�ៃះសៅព្រះប�សៅព្រះគឿងសៅ�ៀនសៅ�កុំុងត្តិ�បន ់សួុនចារិខែដល់ម្ពីនិសឹាត្តិ 
ព្រះ�ម្ពីទា�ងព្រះបឡាយទឹ្ធកុថ្ងៃន�ៃះសៅ�ះ អំំកុសៅ�ើ�ដ�សៅណ� រិ និងរិ�យនាជាសៅព្រះច�នសៅ�ើ�ដ�សៅណ� រិ សៅដ�ម្ពីបខីែចកុចាំយសៅព្រះគឿងសៅ�ៀន 
គណៈកុម្ពីៅការិព្រះ�ះវិហិារិប្តាន�ិភាកុា�ំរិកុវិ�ិីសាស្ត្រីសុាដល៏់ឹ សៅដ�ម្ពីបទីាកុទ់្ធងជាម្ពីយួនឹងអំំកុជិំត្តិខ្វាងទា�ងសៅ�ះ។ 
សៅយ�ងប្តានអំ�ិដាឋ នសុព្រះ�ប�់ួកុសៅគ សៅយ�ងប្តានសៅ�សួុរិសុុ�ទុ្ធកុខទា�ងអំ�ិដាឋ នជាម្ពីយួ�ួកុសៅគ សៅហ៍�យខែចកុចាំយ 
�ិត្តិាបណ័ះ  និងសៅសុចកុាីអំសៅញ្ញើ ��ឲ្យយ�ួកុសៅគម្ពីកុចូល់រិមួ្ពីកុំុងព្រះ�ឹត្តិាិការិណ៍សៅ�សងៗថ្ងៃនព្រះ�ះវិហិារិ កូុនសៅ�ថ្ងៃនព្រះគួសារិ
សៅ�ះប្តានចូល់រិមួ្ពីកុំុងកុម្ពីៅវិ�ិីកុុ�រិម្ពីើង�ើ ល់ បាុខែនាសៅយ�ងម្ពីនិសៅឃ���នចសៅ�ឺះព្រះបសៅហាងអំើីខែដល់សៅយ�ងអាចចូល់ 
សៅ�ទាកុទ់្ធងប្តានសៅទ្ធ។ ប�ៃ បម់្ពីកុជំ�ង�កូុវិដី១៩កុប៏្តានសៅកុ�ត្តិសៅឡូ�ង។ ព្រះ�ះវិហិារិកុព៏្រះត្តិូវិប្តានបិទ្ធ សៅហ៍�យការិព្រះបជុំ� 
ជាសាធ្លារិណៈកុប៏្តានបខែងើរិសៅ�ជាការិព្រះបជុំ��ម្ពីទូ្ធរិស័ុ�ៃវិ�ិ។ សៅទាះបីជាព្រះ�ះវិហិារិប្តានសៅព្រះប�ព្រះប�ន័ធអំុីន��ណិត្តិ 
កុស៏ៅដាយ ព្រះគួសារិជាសៅព្រះច�នសៅ�ទី្ធសៅនះម្ពីនិ�នអំុីនសៅ��ខែណត្តិសៅ��ម្ពី�ៃះសៅទ្ធ។ ថ្ងៃ�ាម្ពីយួកាត្តិ�ីរិមី្ពីប្តានសៅដ�រិកាត្តិ់
ទ្ធីធឺ្លាព្រះ�ះវិហិារិជាម្ពីយួនឹងការិ��ឹម្ពីយាា ង��។ �ងចងសុ់ុ�សៅទាសុច�សៅ�ះការិ�កុខ្វានការិសៅ�ព្រះបជុំ� អំ�ិដាឋ ន 
រិបស់ុសៅយ�ងសៅ��កុក់ុណាើ ល់អាទ្ធិត្តិយ �ីសៅព្រះ�ះ�ងព្រះត្តិូវិចូល់រិមួ្ពីជាម្ពីយួបើីរិបស់ុ�ង និងកូុនព្រះសីុ�ីរិ�កុរ់ិបស់ុ 
�ងកាត្តិទី្ធលី់នអាយុ១១ឆំ្នាំ� និងកាលី់អាយុ៩ឆំ្នាំ� កុំុងការិសៅរិៀបច�ការិថាើ យបងគ�សៅ�ល់ល្ងាា ចរិបស់ុ�ួកុសៅគ សៅដាយ 
សាា នភា��ិប្តាកុម្ពីយួ។ «អំូសៅយ�ងប្តាន��យកុកូុនអំំកុជិំត្តិខ្វាង�ំកុម់្ពីកុជាម្ពីយួសៅយ�ង» កាត្តិ�ីរិនីប្តាននិយាយ។
«កូុនអំំកុណាសៅគ?» �ាុ �ឆ្អឹាល់់ខឺ្វា�ងណាស់ុ។ «សៅកុៅងព្រះសីុ�ំកុស់ៅ��ៃះជាបស់ៅយ�ងសៅ�ទី្ធសៅ�ះ»�ងប្តានសៅឆ្អឹឺ�យត្តិប
ទា�ងសៅ�ើ�កាយវិកិារិចងឹុល់សៅ��ៃះខែដល់សៅព្រះប�សៅព្រះគឿងសៅ�ៀនខែដល់�ៅ នអំំកុណារាបអ់ាន។ សៅដាយការិភាា កុស់ៅ�ឹ�ល់
�ាុ �ប្តានសួុរិកាត្តិ��រិនីអំ��ីរិសៅបៀបខែដល់�ងប្តានចាំត្តិខ់ែចងអំសៅញ្ញើ ��សៅកុៅងៗ។ កាត្តិ��រិនីប្តាន��ឹម្ពីសៅដាយអំ�នួត្តិ។ 
«បងព្រះសីុរិបស់ុ�ួកុសៅគប្តានកុត្តិស់ុ�គ ល់់សៅឃ��ថា ការិសុបាយរិកីុរាយថ្ងៃនកូុនព្រះសីុរិបស់ុសៅយ�ងសៅរិៀងរាល់់ថ្ងៃ�ា សៅ� 
សៅ�ល់កូុនសៅយ�ងសៅដ�រិកាត្តិ�់ៃះ�ួកុសៅគ�ម្ពី�ឺូវិសៅ�ព្រះ�ះវិហិារិ សៅដ�ម្ពីបសីៅ�ើ�កុិចចការិសាល្ងា» �ងប្តាននិយាយ។ កូុន 
ព្រះសីុទា�ងសៅ�ះខែត្តិងខែត្តិរិស់ុសៅ�ឯសាល្ងាសៅសុសៅវិនសៅដយអាត្តិស់ៅវិនទ្ធីសុៃហូ៍ល់ព្រះ�ុកុឥណាា ខែដល់�នទ្ធី��ងច�ា យសៅប�កុ 
ឡាន៩០�ទី្ធ បាុខែនាសាល្ងាប្តានបញ្ញើូ ន�ួកុ�ងម្ពីកុ�ៃះសៅដាយសារិខែត្តិជំ�ង�កូុវិដី១៩ សៅដាយព្រះគួសារិសៅយ�ងម្ពីនិ 
�នអំុីន��ខែណត្តិ សៅកុៅងព្រះសីុទា�ងសៅ�ះព្រះត្តិូវិសៅ�សិុកុាសៅ�ឯព្រះ�ះវិហិារិ។ «សៅកុៅងព្រះសីុ��ជាកូុនសៅ�ជិំត្តិខ្វាងសៅ�ះប្តាន 
ឆ្អឹាល់់ថា សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាកាត្តិ��លី់ន និងកាលី់ខែត្តិងខែត្តិ��ឹម្ពីជានិចចជំ�នួសុឲ្យយភា�សៅព្រះកុៀម្ពីព្រះកុ�ដូចជាបឹូនរិបស់ុ 
�ងសៅ�វិ�ិ។ �ងកុច៏ងដ់ឹង�ងខែដរិថា សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាកាត្តិ��លី់ន និងកាលី់ខែត្តិងខែត្តិសៅព្រះចៀងជានិចច។ ដូសៅចំះ 
សៅយ�ងប្តានអំសៅញ្ញើ ���ួកុសៅគឲ្យយចូល់រិមួ្ពីថាើ យបងគ�សៅ�សៅ�ល់ល្ងាា ច» កាត្តិ��រិនីប្តាននិយាយ។ «សៅត្តិ�វ៉ាប្តានដ�សៅណ� រិ 
ការិសៅ�យាា ងណាខែដរិ?» �ាុ �ប្តានសួុរិ។ «សៅ�សៅ�ល់សៅយ�ងប្តានបញ្ញចប ់�ួកុសៅគប្តានសួុរិថា សៅត្តិ��ួកុសៅយ�ងអាចសៅ�ើ�
ម្ពីាងសៅទ្ធៀត្តិសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅព្រះកាយប្តានសៅទ្ធ?» �ងប្តាននិយាយ។ «ព្រះ�ះប្តានបាះ�ល់់ចិត្តិាកូុនៗរិបស់ុ�ាុ � សៅហ៍�យ�ួកុសៅគ 
ប្តានសៅឃ��ការិសៅ�ះ»។
   ខែ�ំកុ�ឺះថ្ងៃនត្តិង្ហាើ យសុបាត្តិហ៍៍សុគូល់សុប្តាា ហ៍៍ទ្ធី១៣ ថ្ងៃនព្រះតី្តិ�សុសៅនះនឹងជំួយ
  ដល់់សាល្ងាហូ៍ល់ព្រះ�ុកុឥណាា ។ សូុម្ពីអំរិគុណសៅល្ងាកុអំំកុ ច�សៅ�ះការិសៅរិៀបច�
  ត្តិង្ហាើ យដស៏ុបបុរិសុសៅនះ។

  សៅរិឿង�ឺី  សៅរិឿង�ឺី
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ការសម្រា�កនៅ�ថ្ងៃ�ៃសប្បាាតហ៍៍

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២៨ ខែ�សីុហា ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ២៨ ខែ�សីុហា ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ១៖២៦, ២៧, សៅ�ព្រះត្តិុសុទ្ធី២ ២៖១៩,អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ១៖២៦, ២៧, សៅ�ព្រះត្តិុសុទ្ធី២ ២៖១៩,    
និកុខម្ពីន� ១៩៖៦, យ៉ូូ�ហាន ៥៖៧-១៦, និកុខម្ពីន� ៣១៖១៣, ១៦, ១៧។និកុខម្ពីន� ១៩៖៦, យ៉ូូ�ហាន ៥៖៧-១៦, និកុខម្ពីន� ៣១៖១៣, ១៦, ១៧។

�ចងចាំ�៖ «ព្រះតូ្តិវឲ្យយសៅ�ើ�ការិកុំុងរិវាង៦ថ្ងៃ�ា ខែត្តិដល់់ថ្ងៃ�ាទ្ធី៧ សៅ�ះជាថ្ងៃ�ាឈបឲ់្យយប្តានសុព្រះ�កុសុព្រះ�បព់្រះបជុុំ�ជុំ�នុ��ចងចាំ�៖ «ព្រះតូ្តិវឲ្យយសៅ�ើ�ការិកុំុងរិវាង៦ថ្ងៃ�ា ខែត្តិដល់់ថ្ងៃ�ាទ្ធី៧ សៅ�ះជាថ្ងៃ�ាឈបឲ់្យយប្តានសុព្រះ�កុសុព្រះ�បព់្រះបជុុំ�ជុំ�នុ�  
បរិសុិុទ្ធធវញិ ម្ពីនិព្រះតូ្តិវឲ្យយឯងរាល់់គំ្នាសៅ�ើ�ការិអំើីសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅ�ះសៅ��យ៉ូ ដបតិ្តិជាថ្ងៃ�ាឈបស់ុព្រះ�កុរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូហ៍�វូាបរិសុិុទ្ធធវញិ ម្ពីនិព្រះតូ្តិវឲ្យយឯងរាល់់គំ្នាសៅ�ើ�ការិអំើីសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅ�ះសៅ��យ៉ូ ដបតិ្តិជាថ្ងៃ�ាឈបស់ុព្រះ�កុរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូហ៍�វូា  
សៅ�កុំុងព្រះគបទ់ាំ�ងទី្ធល់�សៅ�រិបស់ុឯងរាល់់គំ្នា» (សៅល់វវីនិយ័៉ូ ២៣៖៣)។សៅ�កុំុងព្រះគបទ់ាំ�ងទី្ធល់�សៅ�រិបស់ុឯងរាល់់គំ្នា» (សៅល់វវីនិយ័៉ូ ២៣៖៣)។
 
 ព្រះគីស្ទាា នផ្ដដល់់សៅហ៍តុ្តិផ្ដល់ជាសៅព្រះច�ន �ីម្ពី�ល់សៅហ៍តុ្តិខែដល់សៅយ៉ូ�ងម្ពីនិចាំ�ប្តាចព់្រះតូ្តិវរិកុាថ្ងៃ�ាទ្ធី៧ ជាថ្ងៃ�ា 
សុបាត្តិហ៍៍ត្តិសៅ�សៅទ្ធៀត្តិ។ ព្រះគីស្ទាា ន�ះះនិយាយ៉ូថា ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វប្តានផ្លាះ ស់ុបដ�រិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ�ថ្ងៃ�ាអាទ្ធិត្តិយ។ 
ឬកុព៏្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វ ឬសៅល្ងាកុបូុល់ប្តានលុ់បប�ប្តាត្តិថ់្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ ព្រះគីស្ទាា ន�ះះនិយាយ៉ូថា �ួកុសៅម្ពីដឹកុ���ួកុ 
ជុំ�នុ�សៅ�កុំុងសុម្ពីយ័៉ូគមី្ពីរីិសុញ្ញាា �ីី ប្តានជុំ�នួសុថ្ងៃ�ាទ្ធី៧គឺជាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជាម្ពីយួ៉ូនឹងថ្ងៃ�ាអាទ្ធិត្តិយ។ ថ្ងៃ�ាអាទ្ធិត្តិយ 
គឺជាថ្ងៃ�ាខែដល់ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វ�នព្រះ�ះជុំនីរិស់ុសៅ��ងវញិ។ សៅហ៍តុ្តិផ្ដល់�ីីប�ផុ្ដត្តិសុព្រះ�បក់ារិម្ពីនិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
គឺច�ល់ម្ពីកុសៅ�យ៉ូសុ�ា ត្តិ។់ ដ�សៅចំះសៅយ៉ូ�ងព្រះបខែហ៍ល់ជា�ិប្តាកុសៅម្ពី�ល់សៅ��ញថាគ�និត្តិទាំ�ងសៅនះ�នសៅព្រះគ្នាះថំាកុ់
ណាស់ុ។ គ�និត្តិទាំ�ងសៅនះម្ពីនិខែម្ពីន�ិត្តិជាអាព្រះកុកុស់ៅទ្ធ។ បូុខែនាម្ពីនុសុសសៅព្រះប�គ�និត្តិទាំ�ងសៅនះកុំុងផ្ដះ�វ�ុសុសៅដ�ម្ពីបី
បញ្ញាា កុ�់ីការិកុុហ៍កុរិបស់ុ�ួកុសៅគ។ ឧទាំហ៍រិណ៍៍១គឺ គ�និត្តិថាព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វគឺជាការិសុព្រះ�កុថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍
រិបស់ុសៅយ៉ូ�ង។ ដ�សៅចំះសៅយ៉ូ�ងម្ពីនិចាំ�ប្តាចព់្រះតូ្តិវសុព្រះ�កុសៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធព្រះប្តា��ីរិ ឬថ្ងៃ�ាណាម្ពីយួ៉ូសៅទ្ធៀត្តិទាំល់់ខែត្តិសៅស្ទាះ។
 បូុខែនាឥ��វសៅនះព្រះគីស្ទាា នជាសៅព្រះច�នប្តានចាំបអ់ារិមី្ពីណ៍៍សៅ�សៅល់�ថ្ងៃ�ាថ្ងៃនការិសុព្រះ�កុ។ ព្រះប្តាកុដណាស់ុ 
�ួកុសៅគនិយាយ៉ូថាថ្ងៃ�ាអាទិ្ធត្តិយគឺជាថ្ងៃ�ាសុព្រះ�កុខែដល់ព្រះតឹ្តិម្ពីព្រះតូ្តិវ។ ឬ�ួកុសៅគនិយាយ៉ូថាព្រះ�ះម្ពីនិ�ើល់់អំ��ីថ្ងៃ�ាខែដល់ 
�ួកុសៅគរិកុាសៅ�ះសៅទ្ធ។
 សៅយ៉ូ�ងដឹងព្រះ�ះគមី្ពីរីិបសៅព្រះងៀនថាគ�និត្តិទាំ�ងសៅនះ�ុសុ។ ជាអំំកុសៅសុសៅវនសៅដយ៉ូអាត្តិស់ៅវនទ្ធីសុាសៅយ៉ូ�ងយ៉ូល់់ 
ថាចាបរ់ិបស់ុព្រះ�ះបនាជាសៅរិៀងរិហ៍�ត្តិ។ ឥ��វសៅនះ ព្រះគីស្ទាា នទាំ�ងសៅនះកុ��ុងចាំបស់ៅផ្ដដ�ម្ពីសៅម្ពី�ល់សៅ��ញថាថ្ងៃ�ាសុព្រះ�កុ 
�នស្ទារិ�សុ�ខាន។់ សុប្តាា ហ៍៍សៅនះសៅយ៉ូ�ងនឹងព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពី�ល់បខែនែម្ពីសៅទ្ធៀត្តិសៅ�ឯការិសុព្រះ�កុខែដល់ព្រះ�ះប្តាន 
ព្រះបទាំនដល់់សៅយ៉ូ�ងសៅ�កុំុងបញ្ញា ត្តិាិថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ សៅយ៉ូ�ងនឹងសិុកុាបខែនែម្ពីសៅទ្ធៀត្តិអំ��ីម្ពី�ល់សៅហ៍តុ្តិខែដល់ការិ 
សុព្រះ�កុសៅនះ�នស្ទារិ�សុ�ខានជ់ាខាះ �ងដល់់ជុំីវតិ្តិរិបស់ុសៅយ៉ូ�ង។

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ១០    ២៨ សីុហា - ៣ កុញ្ញាា
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ច�រិនឹកុចាំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ ច�រិនឹកុចាំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
  
 បញ្ញាត្តិាិទ្ធី៤គឺជាបញ្ញាត្តិាិខែត្តិម្ពីយួ៉ូគត្តិខ់ែដល់ចាំបស់ៅផ្ដដ�ម្ពីជាម្ពីយួ៉ូនឹងកិុរិយិាស័ុ�ានឹកុចាំ�។ បញ្ញាត្តិាិទ្ធី៤ ម្ពីនិ 
ប្តានព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូ�ងថា ច�រិនឹកុចាំ�កុុ�លួ់ច ឬច�រិនឹកុចាំ�កុុ�សុ�ះ បស់ៅ�ះសៅទ្ធ។ បញ្ញាត្តិាិទ្ធី៤ ព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូ�ងឲ្យយនឹកុចាំ��ីថ្ងៃ�ា
សុបាត្តិហ៍៍។
 ពាកុយច�រិនឹកុចាំ�ជុំួយ៉ូសៅយ៉ូ�ងឲ្យយគិត្តិអំ��ីព្រះបវត្តិាិស្ទាស្ត្រសុា និងកិុចចការិខែដល់ប្តានសៅកុ�ត្តិសៅ��ងកុំុងអំតី្តិត្តិកាល់។ 
ដ�សៅចំះសៅ�សៅ�ល់សៅយ៉ូ�ងនឹកុចាំ� សៅយ៉ូ�ងភ្ជាា បទ់្ធ��កុទ់្ធ�នងជាម្ពីយួ៉ូនឹងអំតី្តិត្តិកាល់។ បញ្ញាត្តិាិទ្ធី៤ ជុំួយ៉ូឲ្យយសៅយ៉ូ�ងភ្ជាា ប់
ទ្ធ��កុទ់្ធ�នងព្រះត្តិ�បស់ៅ�សៅ�ល់ខែដល់ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃផ្ដាសៅម្ពី� និងខែផ្ដនដីកុំុង៦ថ្ងៃ�ា។ ប�ា បម់្ពីកុព្រះទ្ធងប់្តានសុព្រះ�កុ 
សៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធ៧។
  សុ�ម្ពីអានសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ១៖២៦, ២៧ និងសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៩៖៦។ សៅត្តិ��ទាំ�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនអំើីដល់់សៅយ៉ូ�ង សុ�ម្ពីអានសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ១៖២៦, ២៧ និងសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៩៖៦។ សៅត្តិ��ទាំ�ងសៅនះបសៅព្រះងៀនអំើីដល់់សៅយ៉ូ�ង 
អំ��ីម្ពី�ល់សៅហ៍តុ្តិដ�៏ិសៅសុសុសៅនះ? សៅត្តិ�ម្ពីនុសុសសៅយ៉ូ�ង�ុសុគំ្នាយូាងណាអំ��ីរិបស់ុសុ�ើស្ទារិសៅ�� ខែដល់ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិ? អំ��ីម្ពី�ល់សៅហ៍តុ្តិដ�៏ិសៅសុសុសៅនះ? សៅត្តិ�ម្ពីនុសុសសៅយ៉ូ�ង�ុសុគំ្នាយូាងណាអំ��ីរិបស់ុសុ�ើស្ទារិសៅ�� ខែដល់ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិ? 
សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាការិយ៉ូល់់អំ��ីម្ពី�ល់សៅហ៍តុ្តិថ្ងៃនការិ�ុសុគំ្នាសៅនះ�នស្ទារិ�សុ�ខានស់ុព្រះ�បស់ៅយ៉ូ�ងជាខាះ �ង?សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាការិយ៉ូល់់អំ��ីម្ពី�ល់សៅហ៍តុ្តិថ្ងៃនការិ�ុសុគំ្នាសៅនះ�នស្ទារិ�សុ�ខានស់ុព្រះ�បស់ៅយ៉ូ�ងជាខាះ �ង?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅ�សៅ�ល់សៅយ៉ូ�ងនឹកុចាំ�ថាព្រះ�ះបសៅងើ�ត្តិរិបស់ុសុ�ើស្ទារិសៅ�� សៅយ៉ូ�ងកុន៏ឹកុចាំ�ផ្ដងខែដរិថាព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិ
សៅយ៉ូ�ង។ សៅយ៉ូ�ងម្ពីនិខែម្ពីនសៅកុ�ត្តិសៅចញម្ពីកុ�ី��ុះទឹ្ធកុសៅទ្ធ។ សៅយ៉ូ�ងជារិ�បចម្ពីះងរិបស់ុព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះម្ពីនិប្តានបសៅងើ�ត្តិអំើីៗ
សៅផ្ដសងសៅទ្ធៀត្តិជារិ�បចម្ពីះង�ីព្រះ�ះអំងគព្រះទ្ធងផ់្លាា ល់់សៅទ្ធ សៅល់�កុខែល់ងខែត្តិម្ពីនុសុសម្ពីយួ៉ូបូុសៅណាះ ះ។ ម្ពីនុសុសសៅយ៉ូ�ង�ន 
ការិ�ុសុគំ្នា�ចព់្រះសុ�ះ�ីសុត្តិើទាំ�ងឡាយ៉ូសៅ�សៅល់�ភ�សៅនះ។ ម្ពីនុសុសសៅយ៉ូ�ង�ុសុគំ្នា�ីរិបស់ុសៅផ្ដសងៗសៅទ្ធៀត្តិខែដល់ 
ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិ។
  សៅត្តិ�សៅរិឿងអំ��ីរិសៅបៀបខែដល់ព្រះត្តិូវប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃផ្ដាសៅម្ពី� និងខែផ្ដនដីកុំុងរិយ៉ូ�សៅ�ល់ព្រះប្តា�ម្ពីយួ៉ូថ្ងៃ�ា ជុំួយ៉ូសៅយ៉ូ�ង សៅត្តិ�សៅរិឿងអំ��ីរិសៅបៀបខែដល់ព្រះត្តិូវប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃផ្ដាសៅម្ពី� និងខែផ្ដនដីកុំុងរិយ៉ូ�សៅ�ល់ព្រះប្តា�ម្ពីយួ៉ូថ្ងៃ�ា ជុំួយ៉ូសៅយ៉ូ�ង 
ឲ្យយនឹកុចាំ�អំ��ីទ្ធ��កុទ់្ធ�នងរិបស់ុសៅយ៉ូ�ងជាម្ពីយួ៉ូនឹង�ម្ពីីជាតិ្តិយូាងដ�ចសៅម្ពីដច? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យ៉ូសុ�ម្ពីអាន សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ឲ្យយនឹកុចាំ�អំ��ីទ្ធ��កុទ់្ធ�នងរិបស់ុសៅយ៉ូ�ងជាម្ពីយួ៉ូនឹង�ម្ពីីជាតិ្តិយូាងដ�ចសៅម្ពីដច? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យ៉ូសុ�ម្ពីអាន សៅល្ងាកុុបបត្តិាិ 
២៖១៥, ១៩។២៖១៥, ១៩។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅ�សៅ�ល់សៅយ៉ូ�ងនឹកុសៅ��ញថាព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិខែផ្ដនដីសៅនះ សៅយ៉ូ�ងកុន៏ឹកុចាំ�ផ្ដងខែដរិថាព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិ 
សៅយ៉ូ�ងឲ្យយទ្ធទ្ធួល់�ុសុព្រះត្តិូវខែ�រិកុាខែផ្ដនដីសៅនះ។ ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅយ៉ូ�ងឲ្យយព្រះគបព់្រះគងសៅល់�រិបស់ុសៅផ្ដសងៗខែដល់ព្រះ�ះ
ប្តានបសៅងើ�ត្តិ។
 ព្រះ�ះប្តាន�កុស់ៅយ៉ូ�ងឲ្យយទ្ធទ្ធួល់�ុសុព្រះត្តិូវខែផ្ដនដីសៅនះ។ ដ�សៅចំះសៅយ៉ូ�ងព្រះត្តិូវខែ�រិកុាខែផ្ដនដីសៅនះកុំុងរិសៅបៀប
ម្ពីយួ៉ូខែដល់សុរិសៅសុ�រិត្តិសៅម្ពីើ�ងដល់់ព្រះ�ះ។
 ខែម្ពីនសៅហ៍�យ៉ូអំ�សៅ��ប្តាបប្តានសៅ�ើ�ឲ្យយរិបស់ុព្រះគបទ់ាំ�ងអំស់ុប្តានព្រះចប�កុព្រះចបល់់។ បូុខែនាខែផ្ដនដីសៅនះជាកុម្ពីី-
សិុទ្ធធិរិបស់ុព្រះ�ះ ដ�សៅចំះសៅយ៉ូ�ងម្ពីនិព្រះត្តិូវសៅ�ើ�ឲ្យយខែផ្ដនដី ឬម្ពីនុសុសណាឈចឺាំបស់ៅ��យ៉ូ។ ម្ពីនុសុសភ្ជាគសៅព្រះច�នខែត្តិងខែត្តិ
សៅ�ើ�ឲ្យយខែផ្ដនដីសៅនះ និងម្ពីនុសុសដ�ចគំ្នាឈចឺាំប។់ បូុខែនាអាកុបបកិុរិយិាអាព្រះកុកុរ់ិបស់ុសៅគព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុសៅ�នឹងខែផ្ដនការិ 
រិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�បម់្ពីនុសុស និងខែផ្ដនដីសៅនះសៅហ៍�យ៉ូ។
  ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជុំួយ៉ូសៅយ៉ូ�ងឲ្យយនឹកុចាំ��ីអំំកុខែដល់ប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅយ៉ូ�ង។ សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍អាចជុំួយ៉ូសៅយ៉ូ�ង ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជុំួយ៉ូសៅយ៉ូ�ងឲ្យយនឹកុចាំ��ីអំំកុខែដល់ប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅយ៉ូ�ង។ សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍អាចជុំួយ៉ូសៅយ៉ូ�ង 
ឲ្យយនឹកុចាំ��ីការិខែ�រិកុាភ�ខែផ្ដនដីឲ្យយប្តានល់អផ្ដងខែដរិយូាងដ�ចសៅម្ពីដច?ឲ្យយនឹកុចាំ��ីការិខែ�រិកុាភ�ខែផ្ដនដីឲ្យយប្តានល់អផ្ដងខែដរិយូាងដ�ចសៅម្ពីដច?
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ការិអំបអំរិស្ទាទ្ធរិសៅសុរិភី្ជា�រិបស់ុសៅយ៉ូ�ង ការិអំបអំរិស្ទាទ្ធរិសៅសុរិភី្ជា�រិបស់ុសៅយ៉ូ�ង 

  សៅល្ងាកុម្ពីូ�សៅសុសុរិសៅសុរិព្រះកឹុត្តិយវនិយ័៉ូ ១០ព្រះបការិ�ីរិដង ដ�ប�ងសៅ�កុំុងគម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� សៅហ៍�យ៉ូបនាម្ពីកុសៅទ្ធៀត្តិសៅល្ងាកុម្ពីូ�សៅសុសុរិសៅសុរិព្រះកឹុត្តិយវនិយ័៉ូ ១០ព្រះបការិ�ីរិដង ដ�ប�ងសៅ�កុំុងគម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� សៅហ៍�យ៉ូបនាម្ពីកុសៅទ្ធៀត្តិ
កុំុងគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយ៉ូកុថា។ សៅយ៉ូ�ងប្តានសៅ��ញថា  បញ្ញាត្តិាិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុំុងគម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ជុំួយ៉ូឲ្យយសៅយ៉ូ�ងគិត្តិអំ��ីសៅ�ល់កុំុងគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយ៉ូកុថា។ សៅយ៉ូ�ងប្តានសៅ��ញថា  បញ្ញាត្តិាិថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុំុងគម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ជុំួយ៉ូឲ្យយសៅយ៉ូ�ងគិត្តិអំ��ីសៅ�ល់  
ខែដល់ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិខែផ្ដនដី។ កុំុងគម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយ៉ូកុថា សៅល្ងាកុម្ពីូ�សៅសុនិយាយ៉ូសៅ�កានស់្ទាសុនអ៍ំុីព្រះស្ទាខែអំល់អំ��ី ខែដល់ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិខែផ្ដនដី។ កុំុងគម្ពីីរីិសៅចាំទិ្ធយ៉ូកុថា សៅល្ងាកុម្ពីូ�សៅសុនិយាយ៉ូសៅ�កានស់្ទាសុនអ៍ំុីព្រះស្ទាខែអំល់អំ��ី 
សៅ�ល់៤០ឆំ្នាំ� ខែដល់�ួកុសៅគប្តានច�ណាយ៉ូសៅ�កុំុងទី្ធរិសៅហាស្ទាែ ន។ ប�ា បម់្ពីកុគ្នាត្តិផ់្ដដល់់ព្រះកឹុត្តិយវនិយ័៉ូ ១០ព្រះបការិឲ្យយ សៅ�ល់៤០ឆំ្នាំ� ខែដល់�ួកុសៅគប្តានច�ណាយ៉ូសៅ�កុំុងទី្ធរិសៅហាស្ទាែ ន។ ប�ា បម់្ពីកុគ្នាត្តិផ់្ដដល់់ព្រះកឹុត្តិយវនិយ័៉ូ ១០ព្រះបការិឲ្យយ 
�ួកុសៅគម្ពីដងសៅទ្ធៀត្តិ។ សៅ�ល់សៅនះសៅល្ងាកុម្ពីូ�សៅសុព្រះប្តាបដ់ល់់ស្ទាសុនអ៍ំុីព្រះស្ទាខែអំល់ឲ្យយនឹកុចាំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សុព្រះ�ប ់�ួកុសៅគម្ពីដងសៅទ្ធៀត្តិ។ សៅ�ល់សៅនះសៅល្ងាកុម្ពីូ�សៅសុព្រះប្តាបដ់ល់់ស្ទាសុនអ៍ំុីព្រះស្ទាខែអំល់ឲ្យយនឹកុចាំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សុព្រះ�ប ់
សៅហ៍តុ្តិផ្ដល់ម្ពីយួ៉ូសៅផ្ដសងសៅទ្ធៀត្តិ។សៅហ៍តុ្តិផ្ដល់ម្ពីយួ៉ូសៅផ្ដសងសៅទ្ធៀត្តិ។
  �ួកុសៅគគួរិនឹកុចាំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�ីសៅព្រះពាះព្រះ�ះប្តានរិ �សៅ�ះ�ួកុសៅគ�ីទាំសុភ្ជា�សៅ�ព្រះសុុកុសៅអំសីុុ�ា (សៅចាំទ្ធិ-�ួកុសៅគគួរិនឹកុចាំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍�ីសៅព្រះពាះព្រះ�ះប្តានរិ �សៅ�ះ�ួកុសៅគ�ីទាំសុភ្ជា�សៅ�ព្រះសុុកុសៅអំសីុុ�ា (សៅចាំទ្ធិ-
យ៉ូកុថា៥៖១២-១៥)។យ៉ូកុថា៥៖១២-១៥)។
 សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះសៅយ៉ូ�ងម្ពីនិខែម្ពីនជាទាំសុកុរិសៅ�កុំុងព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ាសៅទ្ធ។ បូុខែនា សៅត្តិ�សៅយ៉ូ�ងព្រះត្តិូវការិឲ្យយព្រះ�ះ  សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះសៅយ៉ូ�ងម្ពីនិខែម្ពីនជាទាំសុកុរិសៅ�កុំុងព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ាសៅទ្ធ។ បូុខែនា សៅត្តិ�សៅយ៉ូ�ងព្រះត្តិូវការិឲ្យយព្រះ�ះ 
រិ �សៅ�ះសៅយ៉ូ�ងឲ្យយ�នសៅសុរិភី្ជា�សៅចញ�ីទាំសុភ្ជា�ថ្ងៃនអំើី? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យ៉ូសុ�ម្ពីអានសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៤៖៧ និងសៅហ៍សៅព្រះ��រិ រិ �សៅ�ះសៅយ៉ូ�ងឲ្យយ�នសៅសុរិភី្ជា�សៅចញ�ីទាំសុភ្ជា�ថ្ងៃនអំើី? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីះ�យ៉ូសុ�ម្ពីអានសៅល្ងាកុុបបត្តិាិ ៤៖៧ និងសៅហ៍សៅព្រះ��រិ 
១២៖១ និងសៅ�ព្រះត្តិុសុទី្ធ២ ២៖១៩។១២៖១ និងសៅ�ព្រះត្តិុសុទី្ធ២ ២៖១៩។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាការិអំបអំរិស្ទាទ្ធរិច�សៅពាះសៅសុរិភី្ជា�រិបស់ុសៅយ៉ូ�ងសៅចញ�ីអំើីៗព្រះគបយូ់ាងខែដល់សៅ�ើ� ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាការិអំបអំរិស្ទាទ្ធរិច�សៅពាះសៅសុរិភី្ជា�រិបស់ុសៅយ៉ូ�ងសៅចញ�ីអំើីៗព្រះគបយូ់ាងខែដល់សៅ�ើ�
ឲ្យយសៅយ៉ូ�ងកាះ យ៉ូជាទាំសុកុរិថ្ងៃនអំ�សៅ��ប្តាប។ សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅយ៉ូ�ងនឹកុចាំ�ថាព្រះ�ះព្រះបទាំនសៅសុរិភី្ជា�ដល់់សៅយ៉ូ�ង ឲ្យយសៅយ៉ូ�ងកាះ យ៉ូជាទាំសុកុរិថ្ងៃនអំ�សៅ��ប្តាប។ សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅយ៉ូ�ងនឹកុចាំ�ថាព្រះ�ះព្រះបទាំនសៅសុរិភី្ជា�ដល់់សៅយ៉ូ�ង 
ព្រះ�ះព្រះបទាំនសៅសុរិភី្ជា�សៅនះដល់់សៅយ៉ូ�ងសៅ�យ៉ូឥត្តិគិត្តិថ្ងៃ�ះ សៅយ៉ូ�ងព្រះត្តិូវខែត្តិទ្ធទ្ធួល់យ៉ូកុអំ�សៅណាយ៉ូរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅនះសៅ�យ៉ូព្រះ�ះព្រះបទាំនសៅសុរិភី្ជា�សៅនះដល់់សៅយ៉ូ�ងសៅ�យ៉ូឥត្តិគិត្តិថ្ងៃ�ះ សៅយ៉ូ�ងព្រះត្តិូវខែត្តិទ្ធទ្ធួល់យ៉ូកុអំ�សៅណាយ៉ូរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅនះសៅ�យ៉ូ  
សៅសុចកុាីជុំ�សៅនឿ។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុជ៏ុំួយ៉ូសៅយ៉ូ�ង�ំុ �ឲ្យយចាំ�ផ្ដងខែដរិថា សៅយ៉ូ�ងម្ពីនិអាចសុនស�សៅសុរិភី្ជា�សៅចញ�ីអំ�សៅ��សៅសុចកុាីជុំ�សៅនឿ។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុជ៏ុំួយ៉ូសៅយ៉ូ�ង�ំុ �ឲ្យយចាំ�ផ្ដងខែដរិថា សៅយ៉ូ�ងម្ពីនិអាចសុនស�សៅសុរិភី្ជា�សៅចញ�ីអំ�សៅ��
ប្តាបសៅ�យ៉ូ�ះួនឯងប្តានសៅទ្ធ។ សៅយ៉ូ�ងសៅ��ញសៅសុចកុដី�ិត្តិសៅ�កុំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះសៅ�កុំុងសៅរិឿងសុដីអំ��ី កុ�នចបងរិបស់ុ ប្តាបសៅ�យ៉ូ�ះួនឯងប្តានសៅទ្ធ។ សៅយ៉ូ�ងសៅ��ញសៅសុចកុដី�ិត្តិសៅ�កុំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះសៅ�កុំុងសៅរិឿងសុដីអំ��ី កុ�នចបងរិបស់ុ 
ស្ទាសុនអ៍ំុីព្រះស្ទាខែអំល់សៅ�សៅ�ល់យ៉ូបម់្ពីុនសៅ�ល់ខែដល់�ួកុសៅគចាំកុសៅចញ�ីព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ា។ សៅព្រះពាះកុ�នចបងព្រះត្តិូវស្ទាសុនអ៍ំុីព្រះស្ទាខែអំល់សៅ�សៅ�ល់យ៉ូបម់្ពីុនសៅ�ល់ខែដល់�ួកុសៅគចាំកុសៅចញ�ីព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ា។ សៅព្រះពាះកុ�នចបងព្រះត្តិូវ
ប្តានជុំួយ៉ូសុសៅស្ត្រ�គ ះសៅ�យ៉ូស្ទារិឈាម្ពីថ្ងៃនកុ�នសៅចៀម្ពី សៅគប្តានល្ងាបឈាម្ពីថ្ងៃនកុ�នសៅចៀម្ពីសៅ�សៅល់�ព្រះកុបទាំើ រិផ្ដាះរិបស់ុប្តានជុំួយ៉ូសុសៅស្ត្រ�គ ះសៅ�យ៉ូស្ទារិឈាម្ពីថ្ងៃនកុ�នសៅចៀម្ពី សៅគប្តានល្ងាបឈាម្ពីថ្ងៃនកុ�នសៅចៀម្ពីសៅ�សៅល់�ព្រះកុបទាំើ រិផ្ដាះរិបស់ុ  
�ួកុសៅគ សៅ�រិសៅសុៀល់ម្ពីុនសៅ�ល់ខែដល់�ួកុសៅគប្តានចាំកុសៅចញ�ីព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ា (និកុខម្ពីន�ជុំ���កុ ១២)។ ដ�ចគំ្នា �ួកុសៅគ សៅ�រិសៅសុៀល់ម្ពីុនសៅ�ល់ខែដល់�ួកុសៅគប្តានចាំកុសៅចញ�ីព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ា (និកុខម្ពីន�ជុំ���កុ ១២)។ ដ�ចគំ្នា 
សៅនះ ខែដរិឈាម្ពីថ្ងៃនកុ�នសៅចៀម្ពីជុំួយ៉ូសុសៅស្ត្រ�គ ះសៅយ៉ូ�ងទាំ�ងអំស់ុគំ្នា។ ព្រះ�ះសៅល្ងាហិ៍ត្តិរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វរិ �សៅ�ះសៅយ៉ូ�ងឲ្យយ សៅនះ ខែដរិឈាម្ពីថ្ងៃនកុ�នសៅចៀម្ពីជុំួយ៉ូសុសៅស្ត្រ�គ ះសៅយ៉ូ�ងទាំ�ងអំស់ុគំ្នា។ ព្រះ�ះសៅល្ងាហិ៍ត្តិរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វរិ �សៅ�ះសៅយ៉ូ�ងឲ្យយ 
�នសៅសុរិភី្ជា�សៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្តាបទាំ�ងអំស់ុ។�នសៅសុរិភី្ជា�សៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្តាបទាំ�ងអំស់ុ។
  សុ�ម្ពីអានរិ ូ�ម្ពី ៦៖១-៧។ សៅត្តិ�សៅល្ងាកុបូុល់�នព្រះបស្ទាសុនអ៍ំ��ីអំើីសៅ�ទី្ធសៅនះ ខែដល់ប�ា ញ�ីសៅសុរិភី្ជា�សុ�ម្ពីអានរិ ូ�ម្ពី ៦៖១-៧។ សៅត្តិ�សៅល្ងាកុបូុល់�នព្រះបស្ទាសុនអ៍ំ��ីអំើីសៅ�ទី្ធសៅនះ ខែដល់ប�ា ញ�ីសៅសុរិភី្ជា�  
ខែដល់ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ប្តានសុនាដល់់សៅយ៉ូ�ង?ខែដល់ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ប្តានសុនាដល់់សៅយ៉ូ�ង?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ច�រិព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពី�ល់សៅ�សៅល់�រិសៅបៀបខែដល់អំំកុនិ�នធប្តានសុរិសុរិគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយ៉ូកុថា ៥៖១៥។ ច�រិនឹកុចាំ�ច�រិព្រះកុសៅ�កុសៅម្ពី�ល់សៅ�សៅល់�រិសៅបៀបខែដល់អំំកុនិ�នធប្តានសុរិសុរិគម្ពីីរីិសៅចាំទ្ធិយ៉ូកុថា ៥៖១៥។ ច�រិនឹកុចាំ�  
ថាអំំកុជាទាំសុកុរិសៅ�កុំុងព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ា។ ព្រះ�ះសៅយ៉ូហ៍�វូាជាព្រះ�ះថ្ងៃនអំំកុប្តានល់�កុព្រះ�ះហ៍សុា និងព្រះ�ះពាហុ៍ដ ៏ថាអំំកុជាទាំសុកុរិសៅ�កុំុងព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ា។ ព្រះ�ះសៅយ៉ូហ៍�វូាជាព្រះ�ះថ្ងៃនអំំកុប្តានល់�កុព្រះ�ះហ៍សុា និងព្រះ�ះពាហុ៍ដ ៏
សៅល់�សុសៅព្រះម្ពីចរិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅហ៍�យ៉ូប្តាន��អំំកុសៅចញ�ីទ្ធីសៅ�ះម្ពីកុ សៅចាំល់ទ្ធិយ៉ូកុថា ៥៖១៥។ សៅ�កុំុង�សៅនះសៅល្ងាកុ សៅល់�សុសៅព្រះម្ពីចរិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅហ៍�យ៉ូប្តាន��អំំកុសៅចញ�ីទ្ធីសៅ�ះម្ពីកុ សៅចាំល់ទ្ធិយ៉ូកុថា ៥៖១៥។ សៅ�កុំុង�សៅនះសៅល្ងាកុ 
ម្ពីូ�សៅសុជួុំយ៉ូដល់់�ួកុបណាដ ជុំនអុំីព្រះស្ទាខែអំល់ឲ្យយនឹកុចាំ�ម្ពីដងសៅទ្ធៀត្តិថា�នខែត្តិព្រះ�ះសៅទ្ធខែដល់ជួុំយ៉ូសុសៅស្ត្រ�គ ះ�ួកុសៅគ។ ម្ពីូ�សៅសុជួុំយ៉ូដល់់�ួកុបណាដ ជុំនអុំីព្រះស្ទាខែអំល់ឲ្យយនឹកុចាំ�ម្ពីដងសៅទ្ធៀត្តិថា�នខែត្តិព្រះ�ះសៅទ្ធខែដល់ជួុំយ៉ូសុសៅស្ត្រ�គ ះ�ួកុសៅគ។ 
សៅល់�សុ�ីសៅនះកុ�៏នសៅម្ពីសៅរិៀនសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូ�ងជាព្រះគិសុាបរិស័ិុទ្ធផ្ដងខែដរិ។ សៅយ៉ូ�ងប្តានសុសៅស្ត្រ�គ ះសៅ�យ៉ូស្ទារិខែត្តិព្រះ�ះ-សៅល់�សុ�ីសៅនះកុ�៏នសៅម្ពីសៅរិៀនសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូ�ងជាព្រះគិសុាបរិស័ិុទ្ធផ្ដងខែដរិ។ សៅយ៉ូ�ងប្តានសុសៅស្ត្រ�គ ះសៅ�យ៉ូស្ទារិខែត្តិព្រះ�ះ-
សៅយ៉ូសូុ�វបូុសៅណាះ ះ។សៅយ៉ូសូុ�វបូុសៅណាះ ះ។
 បញ្ញា ត្តិាិថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូ�ងឲ្យយសុព្រះ�កុសៅ�កុំុងសៅសុចកុាីសុុ�ស្ទានាខែដល់ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វប្តាន បញ្ញា ត្តិាិថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូ�ងឲ្យយសុព្រះ�កុសៅ�កុំុងសៅសុចកុាីសុុ�ស្ទានាខែដល់ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វប្តាន
ស្ទាងសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូ�ង។ ព្រះ�ះប្តានរិ �សៅ�ះសៅយ៉ូ�ងឲ្យយ�នសៅសុរិភី្ជា�សៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្តាប និងសៅចញ�ីអាកុបបកិុរិយិាអំត្តិ់ស្ទាងសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូ�ង។ ព្រះ�ះប្តានរិ �សៅ�ះសៅយ៉ូ�ងឲ្យយ�នសៅសុរិភី្ជា�សៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្តាប និងសៅចញ�ីអាកុបបកិុរិយិាអំត្តិ ់ 
ព្រះបសៅយាជុំនថ៍្ងៃនការិ���ាយាម្ពីជុំួយ៉ូសុសៅស្ត្រ�គ ះ�ះួនឯង។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជុំួយ៉ូសៅយ៉ូ�ងឲ្យយនឹកុចាំ�ថាព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិព្រះបសៅយាជុំនថ៍្ងៃនការិ���ាយាម្ពីជុំួយ៉ូសុសៅស្ត្រ�គ ះ�ះួនឯង។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជុំួយ៉ូសៅយ៉ូ�ងឲ្យយនឹកុចាំ�ថាព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិ
សៅយ៉ូ�ង ដ�សៅចំះសៅយ៉ូ�ងកុអ៏ាចទុ្ធកុចិត្តិាឲ្យយព្រះទ្ធងប់សៅងើ�ត្តិសៅយ៉ូ�ងជា�ីីសៅ��ងវញិខែដរិ។ សៅយ៉ូ�ងអាចទុ្ធកុចិត្តិាព្រះ�ះឲ្យយរិ �សៅ�ះសៅយ៉ូ�ង សៅយ៉ូ�ង ដ�សៅចំះសៅយ៉ូ�ងកុអ៏ាចទុ្ធកុចិត្តិាឲ្យយព្រះទ្ធងប់សៅងើ�ត្តិសៅយ៉ូ�ងជា�ីីសៅ��ងវញិខែដរិ។ សៅយ៉ូ�ងអាចទុ្ធកុចិត្តិាព្រះ�ះឲ្យយរិ �សៅ�ះសៅយ៉ូ�ង 
សៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្តាបឥ��វសៅនះ ព្រះបសិុនសៅប�សៅយ៉ូ�ងអំនុញ្ញាា ត្តិឲ្យយព្រះទ្ធង។់សៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្តាបឥ��វសៅនះ ព្រះបសិុនសៅប�សៅយ៉ូ�ងអំនុញ្ញាា ត្តិឲ្យយព្រះទ្ធង។់
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ជុំនបរិសៅទ្ធសុខែដល់រិស់ុសៅ�កុំុងទី្ធព្រះកុុងរិបស់ុអំំកុ ជុំនបរិសៅទ្ធសុខែដល់រិស់ុសៅ�កុំុងទី្ធព្រះកុុងរិបស់ុអំំកុ 

 សុ�ម្ពីអាននិកុខម្ពីន� ១៩៖៦។ សៅត្តិ��សៅនះព្រះប្តាបអ់ំើីដល់់សៅយ៉ូ�ងអំ��ីខែផ្ដនការិរិបស់ុព្រះ�ះ សុព្រះ�បជ់ុំនជាតិ្តិ សុ�ម្ពីអាននិកុខម្ពីន� ១៩៖៦។ សៅត្តិ��សៅនះព្រះប្តាបអ់ំើីដល់់សៅយ៉ូ�ងអំ��ីខែផ្ដនការិរិបស់ុព្រះ�ះ សុព្រះ�បជ់ុំនជាតិ្តិ 
អំុីព្រះស្ទាខែអំល់សៅ�កុំុងសុម្ពីយ័៉ូព្រះ�ះគម្ពីីរីិ? សុ�ម្ពីអានសៅ�ព្រះត្តិុសុទី្ធ១ ២៖៩ ផ្ដងខែដរិ។អំុីព្រះស្ទាខែអំល់សៅ�កុំុងសុម្ពីយ័៉ូព្រះ�ះគម្ពីីរីិ? សុ�ម្ពីអានសៅ�ព្រះត្តិុសុទី្ធ១ ២៖៩ ផ្ដងខែដរិ។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះប្តាន��ស្ទាសុនអ៍ំុីព្រះស្ទាខែអំល់សៅចញ�ីព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ាម្ពីកុ។ ព្រះ�ះសៅព្រះជុំ�សុសៅរិ �សុរាស្ត្រសុាអំុីព្រះស្ទាខែអំល់ 
ឲ្យយកាះ យ៉ូជារាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងគ។ ព្រះ�ះអំងគប្តានសៅ�ើ�សៅសុចកុាីសុញ្ញាា ជាម្ពីយួ៉ូ�ួកុសៅគ។ ព្រះ�ះ�នខែផ្ដនការិឲ្យយស្ទាសុន ៍
អំុីព្រះស្ទាខែអំល់ខែចកុចាំយ៉ូដ�ណឹ៍ងល់អ�ីព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វជាម្ពីយួ៉ូនឹងម្ពីនុសុសរាល់់គំ្នាសៅ�សៅល់�ខែផ្ដនដី។ ព្រះ�ះប្តានប�ា ញ 
ការិយ៉ូកុព្រះបទ្ធយ័៉ូទុ្ធកុ�កុ�់ិសៅសុសុដល់់ស្ទាសុនអ៍ំុីព្រះស្ទាខែអំល់។ ព្រះទ្ធងប់្តានការិពារិ�ួកុសៅគ សៅហ៍�យ៉ូប្តានព្រះបទាំន
អំ�សៅណាយ៉ូទាំនជាសៅព្រះច�នដល់់�ួកុសៅគ។ សៅ�សៅ�ល់ជាម្ពីយួ៉ូគំ្នាសៅនះព្រះ�ះប្តានសៅ�ើ�ឲ្យយស្ទាសុនអ៍ំុីព្រះស្ទាខែអំល់ទ្ធទ្ធួល់ 
�ុសុព្រះត្តិូវកុំុងការិខែចកុចាំយ៉ូសៅសុចកុាី�ិត្តិរិបស់ុព្រះ�ះអំងគសៅ�កុំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិជាម្ពីយួ៉ូម្ពីនុសុសសៅល្ងាកុ។ គួរិឲ្យយសៅស្ទាកុ-
ស្ទាដ យ៉ូណាស់ុរាស្ត្រសុាអំុីព្រះស្ទាខែអំល់ម្ពីនិប្តានសៅ�សៅសី្ទាះព្រះត្តិងជ់ាម្ពីយួ៉ូនឹងព្រះ�ះសៅ��យ៉ូ។
  សុ�ម្ពីអាននិកុខម្ពីន� ២៣៖១២។ សៅត្តិ��នអំើីកុ��ុងសៅកុ�ត្តិសៅ��ងសៅ�កុំុង�សៅនះ? សៅត្តិ��សៅនះបសៅព្រះងៀនអំើីដល់់សុ�ម្ពីអាននិកុខម្ពីន� ២៣៖១២។ សៅត្តិ��នអំើីកុ��ុងសៅកុ�ត្តិសៅ��ងសៅ�កុំុង�សៅនះ? សៅត្តិ��សៅនះបសៅព្រះងៀនអំើីដល់់  
សៅយ៉ូ�ងអំ��ីរិសៅបៀបខែដល់ព្រះ�ះទ្ធត្តិសៅម្ពី�ល់សៅ�ឯម្ពីនុសុសដថ្ងៃទ្ធខែដល់ម្ពីនិខែម្ពីនជារាស្ត្រសុាសៅព្រះជុំ�សុសៅរិ �សុរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ?សៅយ៉ូ�ងអំ��ីរិសៅបៀបខែដល់ព្រះ�ះទ្ធត្តិសៅម្ពី�ល់សៅ�ឯម្ពីនុសុសដថ្ងៃទ្ធខែដល់ម្ពីនិខែម្ពីនជារាស្ត្រសុាសៅព្រះជុំ�សុសៅរិ �សុរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺសុព្រះ�បម់្ពីនុសុសព្រះគបគំ់្នា។ ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះច�នប្តាត្តិប់ងស់ៅសុចកុាី�ិត្តិថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិដស៏ុ�ខាន ់
សៅនះ។ ព្រះប្តាកុដណាស់ុកុ�ហុ៍សុដ�៏�ប�ផុ្ដត្តិខែដល់ម្ពីនុសុសសៅ�ើ�សៅ�ះគឺការិគិត្តិថាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សុព្រះ�បខ់ែត្តិស្ទាសុន ៍
យ៉ូ��បូុសៅណាះ ះ។ បូុខែនាព្រះបសិុនសៅប�សៅយ៉ូ�ងអានគម្ពីីរីិសៅល្ងាកុុបបត្តិាិជុំ���កុ ១ និង២ សៅយ៉ូ�ងសៅម្ពី�ល់សៅ��ញថាគ�និត្តិសៅនះ 
�ុសុសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុ។ ដ�សៅចំះម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុគួរិខែត្តិនឹកុចាំ��ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។
 សៅយ៉ូ�ងគួរិនឹកុចាំ�ជានិចចអំ��ីអំត្តិែនយ័៉ូថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សុព្រះ�បស់ៅយ៉ូ�ង។ សៅ�សៅ�ល់ជាម្ពីយួ៉ូគំ្នាសៅនះ សៅយ៉ូ�ង 
គួរិនឹកុចាំ��ីអំើីខែដល់ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍បសៅព្រះងៀនសៅយ៉ូ�ងអំ��ីម្ពីនុសុសដថ្ងៃទ្ធផ្ដងខែដរិ។ ការិសុព្រះ�កុរិបស់ុសៅយ៉ូ�ងសៅ�ថ្ងៃ�ា 
សុបាត្តិហ៍៍នឹង��សៅយ៉ូ�ងឲ្យយច�ល់សៅ�កានខ់ែត្តិជិុំត្តិព្រះ�ះអំងគសុសៅស្ត្រ�គ ះរិបស់ុសៅយ៉ូ�ង ខែដល់ប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅយ៉ូ�ង និងប្តាន 
សុុគត្តិជុំ�នួសុសៅយ៉ូ�ង។ សៅ�សៅ�ល់សៅយ៉ូ�ងច�ល់សៅ�កានខ់ែត្តិជិុំត្តិព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វសៅយ៉ូ�ងនឹងសៅម្ពី�ល់សៅ�ម្ពីនុសុសដថ្ងៃទ្ធសៅ�យ៉ូ
ខែភំកុ�ីី។ សៅយ៉ូ�ងសៅម្ពី�ល់សៅ��ញ�ួកុសៅគជាម្ពីនុសុសខែដល់ប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅ�យ៉ូស្ទារិព្រះ�ះខែត្តិម្ពីយួ៉ូខែដល់ប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅយ៉ូ�ង 
ទាំ�ងអំស់ុគំ្នាខែដរិ។ ម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុព្រះត្តិូវប្តានព្រះសុឡាញ់សៅ�យ៉ូព្រះ�ះដខែដល់ ខែដល់ព្រះសុឡាញ់សៅយ៉ូ�ង។
 ជាព្រះ�ះដខែដល់ ខែដល់ប្តានសុុគត្តិជុំ�នួសុសៅយ៉ូ�ង សៅហ៍�យ៉ូកុប៏្តានសុុគត្តិជុំ�នួសុ�ួកុសៅគខែដរិ។ ដ�ចសៅយ៉ូ�ង
ប្តានសៅ��ញសៅ�កុំុងគម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ២០៖១០ និងសៅចាំទិ្ធយ៉ូកុថា ៥៖១៤ សៅយ៉ូ�ងគួរិផ្ដដល់់ការិសុព្រះ�កុសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
ដល់់អំំកុបសៅព្រះម្ពី�ជាជុំនជាត្តិិបរិសៅទ្ធសុរិហ៍�ត្តិដល់់សុត្តិើផ្ដងខែដរិ។
 ជុំនបរិសៅទ្ធសុខែដល់រិស់ុសៅ�កុំុងទី្ធព្រះកុុងរិបស់ុសៅយ៉ូ�ង ប�ា ញសៅយ៉ូ�ង�ីម្ពីនុសុសខែដល់ម្ពីនិទាំនប់្តានចុះសៅសុចកុាី 
សុញ្ញាា �ិសៅសុសុជាម្ពីយួ៉ូនឹងព្រះ�ះ។ បូុខែនាព្រះ�ះសៅ�ខែត្តិចងឲ់្យយ�ួកុសៅគ�នអំ�ណ៍រិជាម្ពីយួ៉ូនឹងការិសុព្រះ�កុថ្ងៃនថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
ខែដរិ។ សៅរិឿងសៅនះនិយាយ៉ូជាសៅព្រះច�នអំ��ីសៅសុចកុាីព្រះត្តិូវការិការិសុព្រះ�កុរិបស់ុសៅយ៉ូ�ង។ សៅយ៉ូ�ងម្ពីនិព្រះត្តិូវសៅ�ើ�ឲ្យយម្ពីនុសុស ឬ 
សុត្តិើឈចឺាំប ់ឬសៅព្រះប�ព្រះប្តាស់ុតាម្ពីផ្ដះ�វអាព្រះកុកុស់ៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅរិៀងរាល់់សុប្តាដ ហ៍៍ ជុំនជាតិ្តិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ រិមួ្ពីទាំ�ងសៅយ៉ូ�ងផ្ដង
ខែដរិគួរិនឹកុចាំ�កុំុងវ�ិីដ�៏ិសៅសុសុថាសៅយ៉ូ�ងទាំ�ងអំស់ុគំ្នាដ�ចជាម្ពីនុសុសដថ្ងៃទ្ធខែដរិ សៅយ៉ូ�ងព្រះបខែហ៍ល់ជា�នអំ�ណ៍រិជា 
ម្ពីយួ៉ូនឹងព្រះ�ះ�រិខែដល់ម្ពីនុសុសដថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀត្តិម្ពីនិ�ន។ បូុខែនាសៅយ៉ូ�ងព្រះត្តិូវខែត្តិនឹកុចាំ�ថាសៅយ៉ូ�ងគឺជាខែផ្ដំកុថ្ងៃនព្រះគួស្ទារិម្ពីនុសុស 
ដ�ចគំ្នា។ ដ�សៅចំះសៅយ៉ូ�ងព្រះត្តិូវខែត្តិប�ា ញន�វការិសៅគ្នារិ� និងសៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់ដល់់ម្ពីនុសុសដថ្ងៃទ្ធ។
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ការិបសៅព្រះម្ពី�ម្ពីនុសុសសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សុរិសៅសុ�រិត្តិសៅម្ពីើ�ងដល់់ព្រះ�ះ ការិបសៅព្រះម្ពី�ម្ពីនុសុសសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សុរិសៅសុ�រិត្តិសៅម្ពីើ�ងដល់់ព្រះ�ះ 

  សៅ�កុំុងសុម្ពីយ័៉ូគមី្ពីរីិសុញ្ញាា �ីី�ួកុសៅម្ពីដឹកុ��ស្ទាសុ�ស្ទាសុនយ៍៉ូ��ប្តានបសៅងើ�ត្តិចាបជ់ាសៅព្រះច�នអំ��ី 
ការិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ សៅត្តិ�ចាបទ់ាំ�ងសៅ�ះ�នអំើី�ះះសៅ�? អំំកុម្ពីនិអាចចង ឬព្រះស្ទាយ៉ូអំើីសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍
ប្តានសៅ��យ៉ូ។  ការិចង និងការិព្រះស្ទាយ៉ូគឺដ�ចជាការិសៅ�ើ�ការិ�រិខែដរិ។ អំំកុម្ពីនិអាច�នះត្តិស់ៅភះ�ងសៅទ្ធ។ អំំកុម្ពីនិអាច 
រិ �កិុល់រិបស់ុអំើីម្ពីយួ៉ូសៅចញ�ីផ្ដាះផ្លាា ល់់�ះួនសៅ�កានអ់ាគ្នារិ ឬត្តិ�បនស់្ទាធារិណ៍�សៅ��យ៉ូ។
  សៅ�កុំុងគម្ពីីរីិយ៉ូូ�ហាន ៥៖៧-១៦ សៅត្តិ��ួកុសៅម្ពីដឹកុ��ស្ទាសុ�យ៉ូ��បសៅ�ា សុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វអំ��ីការិសៅ�ើ�សៅ�កុំុងគម្ពីីរីិយ៉ូូ�ហាន ៥៖៧-១៦ សៅត្តិ��ួកុសៅម្ពីដឹកុ��ស្ទាសុ�យ៉ូ��បសៅ�ា សុព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វអំ��ីការិសៅ�ើ�  
�ុសុអំើី?�ុសុអំើី?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វ�ាប្តាល់ជុំន�ិការិ�ំកុ។់ បុរិសុកុ�សុត្តិស់ៅនះប្តានឈអឺំស់ុ៣៨ឆំ្នាំ�ម្ពីកុសៅហ៍�យ៉ូ។ សៅត្តិ��ួកុ
សៅម្ពីដឹកុ��ស្ទាសុ�ខាើ យ៉ូ�ើល់់អំ��ីការិខែដល់បុរិសុសៅ�ះសៅដ�រិប្តានសៅ�សៅ�ល់ឥ��វសៅនះឬ? សៅទ្ធ�ួកុសៅម្ពីដឹកុ��ទាំ�ង
សៅ�ះម្ពីនិយ៉ូកុចិត្តិាទុ្ធកុ�កុអ់ំ��ីការិអំស្ទាច រិយដ�៏ិសៅសុសុសៅ�ះសៅ��យ៉ូ។ សៅត្តិ��ួកុសៅម្ពីដឹកុ���ើល់់អំ��ីអំើី? �ួកុសៅគ�ឹង
ខែដល់បុរិសុសៅ�ះលី់ខែព្រះគរិបស់ុគ្នាត្តិជ់ាស្ទាធារិណ៍�សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ �ួកុសៅម្ពីដឹកុ��ស្ទាសុ�ប្តាត្តិប់ងស់ៅម្ពីសៅរិៀន 
ខែដល់ការិអំស្ទាច រិយសៅនះអាចបសៅព្រះងៀនដល់់�ួកុសៅគ។ �ួកុសៅគបរាជុំយ័៉ូម្ពីនិប្តានសៅម្ពី�ល់សៅ��ញថាព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វសៅព្រះប�ថ្ងៃ�ា
សុបាត្តិហ៍៍ សៅដ�ម្ពីប�ីាប្តាល់ម្ពីនុសុសខែដល់�នសៅសុចកុាីព្រះត្តិូវការិសៅទ្ធ។ �ួកុសៅម្ពីដឹកុ��ស្ទាសុ�ខាើ យ៉ូ�ើល់់ខែត្តិ�ីចាប ់
រិបស់ុ�ួកុសៅគបូុសៅណាះ ះ។ សៅយ៉ូ�ងព្រះត្តិូវខែត្តិព្រះបុងព្រះបយ៉ូត័្តិំកុុ�ឲ្យយសៅ�ើ��ុសុន�វកុ�ហុ៍សុដ�ចគំ្នាខែដល់�ួកុសៅម្ពីដឹកុ��ស្ទាសុ� 
សៅ�ើ�សៅ�ះសៅ��យ៉ូ។
 សៅត្តិ�គម្ពីីសីៅអំស្ទាយ៉ូ ៥៨៖២, ៣ ប�ា ញសៅយ៉ូ�ងន�វរិសៅបៀបខែដល់ព្រះ�ះចងឲ់្យយសៅយ៉ូ�ងរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅត្តិ�គម្ពីីសីៅអំស្ទាយ៉ូ ៥៨៖២, ៣ ប�ា ញសៅយ៉ូ�ងន�វរិសៅបៀបខែដល់ព្រះ�ះចងឲ់្យយសៅយ៉ូ�ងរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍
យូាងណា? សៅត្តិ�អំើីសៅ�ជាខែផ្ដនការិរិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�បក់ារិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍?យូាងណា? សៅត្តិ�អំើីសៅ�ជាខែផ្ដនការិរិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�បក់ារិរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះម្ពីនិចងឲ់្យយសៅយ៉ូ�ងថាើ យ៉ូបងគ�ព្រះទ្ធងស់ៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ�យ៉ូទ្ធសៅទ្ធសៅ�ះសៅ��យ៉ូ។ ព្រះ�ះអំងគចងឲ់្យយសៅយ៉ូ�ង 
ជុំួយ៉ូនិងបសៅព្រះម្ពី�ដល់់ម្ពីនុសុសខែដល់�នសៅសុចកុាីព្រះត្តិូវការិ។
 សៅល្ងាកុសៅអំស្ទាយ៉ូបសៅងើ�ត្តិច�ណុ៍ចសៅនះយូាងចាស់ុសៅ�កុំុងគម្ពីីរីិសៅអំស្ទាយ៉ូ ៥៨៖១៣, ១៤។ កុុ�ឲ្យយសៅ�ើ� 
ការិសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ កុុ�ឲ្យយសៅ�ើ�ការិតាម្ពីខែត្តិចិត្តិាចងស់ៅ�ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ។ កុុ�សៅ�ើ�ឲ្យយថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជាថ្ងៃ�ាខែដល់អំំកុ 
អាច�នអំ�ណ៍រិ។ សុ�ម្ពីសៅល់�កុត្តិសៅម្ពីើ�ងថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះ�ះសៅយ៉ូហ៍�វូា។ សុ�ម្ពីកុុ�សៅ�ើ�ការិសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅ�ះ។ សុ�ម្ពីកុុ�សៅ�ើ�ការិ 
តាម្ពីខែត្តិចិត្តិាអំំកុចង។់ ឬសៅពាល់ខែត្តិពាកុយរិបស់ុ�ះួនសៅ��យ៉ូ។ ព្រះគ្នាសៅ�ះឯងនឹងប្តានចិត្តិារិកីុរាយ៉ូកុំុងព្រះ�ះសៅយ៉ូហ៍�វូា។ 
សៅហ៍�យ៉ូអំញនឹងបញ្ញា ិះឯងសៅ�សៅល់�ទ្ធី�ីស់ុថ្ងៃនខែផ្ដនដី សៅហ៍�យ៉ូនិងចិញ្ញច ឹម្ពីឯងសៅ�យ៉ូម្ពីរិត្តិកុរិបស់ុយាកុុបជាអំយ៉ូយសៅកា 
ឯង ដបតិ្តិព្រះ�ះឱសុឋថ្ងៃនព្រះ�ះសៅយ៉ូហ៍�វូាប្តានសៅចញវាចាំសៅហ៍�យ៉ូ។ ការិខែសុើងរិកុអំ�ណ៍រិសុព្រះ�ប�់ះួនឯងកុដ៏�ចជាការិ 
ប�ពាននឹងថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ខែដរិ។ សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ព្រះ�ះអំសៅញ្ញា �ញសៅយ៉ូ�ងឲ្យយយ៉ូកុចិត្តិាទុ្ធកុ�កុដ់ល់់សៅសុចកុាីព្រះត្តិូវការិ 
រិបស់ុម្ពីនុសុស។ ម្ពីនុសុសខែដល់គី្នានអំំកុណាគិត្តិគ�រិ ម្ពីនុសុសខែដល់ឃ្លាះ ន និងអំំកុខែដល់គី្នានសុ�សៅល់ៀកុប�ពាកុ។់ 
ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គួរិខែត្តិជួុំយ៉ូសៅយ៉ូ�ងឲ្យយគិត្តិអំ��ីសៅសុចកុាីព្រះតូ្តិវការិរិបស់ុអំំកុដថ្ងៃទ្ធខាះ �ងជាងសៅសុចកុាីព្រះតូ្តិវការិរិបស់ុសៅយ៉ូ�ង 
សៅល់�សុ�ីថ្ងៃ�ាណាៗសៅទ្ធៀត្តិទាំ�ងអំស់ុ។
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សុញ្ញាា ខែដល់ប�ា ញថាសៅយ៉ូ�ងជារិបស់ុព្រះ�ះ សុញ្ញាា ខែដល់ប�ា ញថាសៅយ៉ូ�ងជារិបស់ុព្រះ�ះ 

 សៅ�កុំុងអំ��ុងសៅ�ល់សុស្ត្រ�គ ម្ពីសៅល្ងាកុសៅល់�កុទី្ធ២ ព្រះបសៅទ្ធសុអំងស់ៅគះសុប្តានរិ ��ឹងថានឹង�នការិវាយ៉ូព្រះបហារិ 
�ីកុងទ្ធ�័អា�ឺម្ពីងូស់ៅ�សៅ�ល់ណាម្ពីយួ៉ូម្ពីនិខាន។ កុងទ្ធ�័អំងស់ៅគះសុប្តានសៅរិៀបច�ការិពារិខែដនសៅកាះរិបស់ុ�ះួន 
អំស់ុ�ីសុម្ពីត្តិែភ្ជា�។ ព្រះប្តាកុដណាស់ុ សៅ�កុំុងព្រះបសៅទ្ធសុអំងស់ៅគះសុផ្ដះ�វផ្ដដល់់ល់ទ្ធធភ្ជា�ឲ្យយខីា�ងសុព្រះត្តិូវសុសៅព្រះម្ពីចខែផ្ដនការិ 
រិបស់ុ�ះួនប្តានយូាងសៅល់ឿន។ ដ�សៅចំះ ព្រះបជាជុំនអំងស់ៅគះសុប្តាន�កុរ់ិ��ងប្តា�ងផ្ដះ�វសុ�ខាន់ៗ ។ �ួកុសៅម្ពីដឹកុ�� 
ព្រះបសៅទ្ធសុអំងស់ៅគះសុប្តានសៅ�ើ�កុិចចការិចខែម្ពីះកុម្ពីយួ៉ូច�នួន។ �ួកុសៅម្ពីដឹកុ��ទាំ�ងសៅ�ះចងប់�ភន័ានិងប�អ កុដ់�សៅណ៍� រិរិបស់ុ 
សុព្រះត្តិូវ។ ដ�សៅចំះ �ួកុសៅម្ពីដឹកុ��អំងស់ៅគះសុប្តានដកុយ៉ូកុសុញ្ញាា សៅ�តាម្ពីផ្ដះ�វ និងតាម្ពីអាគ្នារិសុ�ខាន់ៗ សៅចញ។ សុញ្ញាា  
ទាំ�ងសៅ�ះសៅ�តាម្ពីផ្ដះ�វ និងតាម្ពីអាគ្នារិគឺសុ�ខានណ់ាស់ុ។ សុញ្ញាា ទាំ�ងសៅ�ះជុំួយ៉ូដឹកុ��សៅយ៉ូ�ង។ សុញ្ញាា ទាំ�ងសៅ�ះ 
ផ្ដដល់់�ត័្តិ�៌នសុ�ខានដ់ល់់សៅយ៉ូ�ង អំ��ីថាសៅយ៉ូ�ងសៅ�ទី្ធណា សៅហ៍�យ៉ូសៅ�ើ�ដ�សៅណ៍� រិសៅ�កានទ់្ធីណាផ្ដងខែដរិ។ ម្ពីុន�ន 
កុម្ពីីវ�ិីជុំីភសីៅអំសុ សៅយ៉ូ�ងប្តានសៅព្រះប�ខែផ្ដនទី្ធសៅដ�ម្ពីបរីិកុទិ្ធសុសៅ�។ សៅយ៉ូ�ងប្តានសៅម្ពី�ល់សុញ្ញាា សៅដ�ម្ពីបកីុ�ណ៍ត្តិ�់ីទ្ធីតា�ងខែដល់ 
សៅយ៉ូ�ងសៅ� សុញ្ញាា ជុំួយ៉ូឲ្យយសៅយ៉ូ�ងដឹងថា សៅត្តិ�សៅយ៉ូ�ងកុ��ុងសៅ�ើ�ដ�សៅណ៍� រិតាម្ពីទិ្ធសុសៅ�ព្រះតឹ្តិម្ពីព្រះត្តិូវឬតាម្ពីផ្ដះ�វ�ុសុ។
 សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជាសុញ្ញាា ថ្ងៃនអំើី? សុ�ម្ពីអាននិកុខម្ពីន� ៣១៖១៣, ១៦, ១៧។ សៅយ៉ូ�ងសៅជុំឿថាចាប ់សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជាសុញ្ញាា ថ្ងៃនអំើី? សុ�ម្ពីអាននិកុខម្ពីន� ៣១៖១៣, ១៦, ១៧។ សៅយ៉ូ�ងសៅជុំឿថាចាប ់
រិបស់ុព្រះ�ះបនាជាសៅរិៀងរិហ៍�ត្តិ។ ដ�សៅចំះសៅត្តិ�គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ៣១៖១៣, ១៦, ១៧ �ននយ័៉ូអំើីសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូ�ងសៅ� រិបស់ុព្រះ�ះបនាជាសៅរិៀងរិហ៍�ត្តិ។ ដ�សៅចំះសៅត្តិ�គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ៣១៖១៣, ១៦, ១៧ �ននយ័៉ូអំើីសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូ�ងសៅ� 
សៅ�ល់សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ?សៅ�ល់សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ៣១៖១៣, ១៦, ១៧  ប្តានខែចងសៅ�កានស់្ទាសុនអ៍ំុីព្រះស្ទាខែអំល់សៅ�កុំុងសុម្ពីយ័៉ូព្រះ�ះ-
គម្ពីីរីិ។ បូុខែនាសៅល្ងាកុបូុល់ព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូ�ងថាព្រះបសិុនសៅប�អំំកុជារិបស់ុព្រះ�ះព្រះគិសុា អំំកុកុប៏្តានកាះ យ៉ូជាកុ�នសៅ�រិបស់ុសៅល្ងាកុ 
អំព័្រះប្តាហា�យូាងសៅ�ញសៅល់ញផ្ដងខែដរិ។ អំើីខែដល់ព្រះ�ះប្តានសុនាជាម្ពីយួ៉ូគ្នាត្តិឥ់��វសៅនះ កុជ៏ារិបស់ុអំំកុផ្ដងខែដរិ 
កាឡាទ្ធី ៣៖២៩។ ដ�សៅចំះ ប�ា បម់្ពីកុ ព្រះ�ះបនា�ល់ព្រះ�ះសៅប��នបនា�ល់សៅ�កានស់្ទាសុនអ៍ំុីព្រះស្ទាខែអំល់ កុ�៏ននយ័៉ូ 
សុព្រះ�បស់ៅយ៉ូ�ងខែដរិ។ សៅ�ះសៅហ៍�យ៉ូជាម្ពី�ល់សៅហ៍តុ្តិខែដល់ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ�ខែត្តិជាសុញ្ញាា រិវាងព្រះ�ះនិងរាស្ត្រសុារិបស់ុ
ព្រះ�ះអំងគសៅ�សៅ�ល់សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ។ គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន�ជុំ���កុ ៣១ ប�ា ញសៅយ៉ូ�ងថាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍គឺជាសុញ្ញាា ថ្ងៃនកិុចច 
ព្រះ�ម្ពីសៅព្រះ�ៀងដស៏ៅ�អំស់ុកុល់ប ខែដល់ព្រះ�ះសៅ�ើ�ជាម្ពីយួ៉ូនឹងរាស្ត្រសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងគ គម្ពីីរីិនិកុខម្ពីន� ៣១៖១៦, ១៧។ 
ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជុំួយ៉ូឲ្យយសៅយ៉ូ�ងស្ទាគ ល់់ព្រះ�ះអំងគសុសៅស្ត្រ�គ ះរិបស់ុសៅយ៉ូ�ង។ ព្រះ�ះអំងគគឺជាព្រះ�ះខែដល់ប្តានបសៅងើ�ត្តិសៅយ៉ូ�ង។ 
ព្រះ�ះអំងគកុស៏ៅ�ើ�ឲ្យយសៅយ៉ូ�ងបរិសុិុទ្ធធផ្ដងខែដរិ។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅព្រះបៀបដ�ចជាទ្ធងជ់ាត្តិិដ�៏�ខែដល់បងា�ត្តិសៅ�សៅល់�បសៅ�គ ល់
សុសុរិជាសៅរិៀងរាល់់ព្រះប្តា��ីរិថ្ងៃ�ា។ សៅ�សៅ�ល់សៅយ៉ូ�ងសៅ��ញទ្ធងស់ៅនះសៅយ៉ូ�ងនឹកុចាំ�សុរិសៅសុ�រិត្តិសៅម្ពីើ�ងនិងថាើ យ៉ូបងគ�ដល់់
ព្រះ�ះ។ កុំុងសុភ្ជា�ជាម្ពីនុសុស សៅយ៉ូ�ងខែត្តិងខែត្តិសៅភះចរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ និងយ៉ូកុព្រះ�ះទុ្ធកុជាទ្ធី១។ ដ�សៅចំះ ព្រះ�ះប្តាន 
ព្រះបទាំនថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ សៅដ�ម្ពីបជីុំួយ៉ូសៅយ៉ូ�ងឲ្យយនឹកុចាំ��ីការិថាើ យ៉ូបងគ�ដល់់ព្រះ�ះអំងគ។
 ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ច�ល់ម្ពីកុដល់់សៅយ៉ូ�ងសៅរិៀងរាល់់សុប្តាា ហ៍៍។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ប�ា ញសៅយ៉ូ�ងថា ព្រះ�ះប្តាន 
បសៅងើ�ត្តិសៅយ៉ូ�ង។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុប៏�ា ញសៅយ៉ូ�ងថា ព្រះ�ះរិ �សៅ�ះសៅយ៉ូ�ងសៅចញ�ីអំ�សៅ��ប្តាបផ្ដងខែដរិ។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
ជុំួយ៉ូឲ្យយសៅយ៉ូ�ងសៅម្ពី�ល់សៅ��ញថា សៅយ៉ូ�ងទ្ធទ្ធួល់�ុសុព្រះត្តិូវកុំុងការិជុំួយ៉ូដល់់ម្ពីនុសុស ម្ពីនុសុសខែដល់គី្នាននរិណាគិត្តិគ�រិ 
នរិណាយ៉ូកុចិត្តិាទុ្ធកុ�កុ ់ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ខែត្តិងខែត្តិជុំួយ៉ូសៅយ៉ូ�ងឲ្យយចាំ�ថា សៅយ៉ូ�ងជាអំំកុណា អំំកុណាប្តានបសៅងើ�ត្តិ 
សៅយ៉ូ�ង និងអំើីខែដល់ព្រះ�ះកុ��ុងសៅ�ើ�សុព្រះ�បស់ៅយ៉ូ�ងសៅ�សៅ�ល់ឥ��វសៅនះ។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍កុប៏�ា ញសៅយ៉ូ�ង�ីអំើីខែដល់
ព្រះ�ះនឹងសៅ�ើ�សុព្រះ�បស់ៅយ៉ូ�ងសៅ�សៅ�ល់ព្រះ�ះអំងគបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃផ្ដាសៅម្ពី��ីីខែផ្ដនដី�ីីសៅ��ងវញិផ្ដងខែដរិ។
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ការិសិុកុាបខែនែម្ពី៖ការិសិុកុាបខែនែម្ពី៖  សៅយ៉ូ�ងគួរិគិត្តិ�ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ�ញកុំុងសុប្តាា ហ៍៍។ សៅយ៉ូ�ងគួរិសៅរិៀបច�សុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ សៅយ៉ូ�ងគួរិគិត្តិ�ីថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ�ញកុំុងសុប្តាា ហ៍៍។ សៅយ៉ូ�ងគួរិសៅរិៀបច�សុព្រះ�បថ់្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ 
កុំុងអំ��ុងសៅ�ល់ថ្ងៃនសុប្តាា ហ៍៍។ សៅ�ល់សៅ�ះសៅយ៉ូ�ងអាចរិកុាថ្ងៃ�ាសៅ�ះតាម្ពីរិសៅបៀបខែដល់ព្រះ�ះប�គ បដ់ល់់សៅយ៉ូ�ង។ កុំុងអំ��ុងសៅ�ល់ថ្ងៃនសុប្តាា ហ៍៍។ សៅ�ល់សៅ�ះសៅយ៉ូ�ងអាចរិកុាថ្ងៃ�ាសៅ�ះតាម្ពីរិសៅបៀបខែដល់ព្រះ�ះប�គ បដ់ល់់សៅយ៉ូ�ង។ 
សៅយ៉ូ�ងម្ពីនិព្រះត្តិូវសៅ�ើ�ឲ្យយថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ព្រះគ្នានខ់ែត្តិអំ��ីចាបខ់ែដល់ប�ា ញ�ីការិ�រិខែដល់សៅយ៉ូ�ងអាចសៅ�ើ� និងម្ពីនិអាច សៅយ៉ូ�ងម្ពីនិព្រះត្តិូវសៅ�ើ�ឲ្យយថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ព្រះគ្នានខ់ែត្តិអំ��ីចាបខ់ែដល់ប�ា ញ�ីការិ�រិខែដល់សៅយ៉ូ�ងអាចសៅ�ើ� និងម្ពីនិអាច 
សៅ�ើ�បូុសៅណាះ ះសៅទ្ធ។ ដកុព្រះសុង�់ីសៅសុៀវសៅ�ទ្ធីប�ា ល់់សុព្រះ�ប�់ួកុជុំ�នុ�រិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំល់ះីន ជុំីថ្ងៃវតូ្តិ ៍ វ ូុល់ទ្ធី៦ ទ្ធ��រ័ិសៅ�ើ�បូុសៅណាះ ះសៅទ្ធ។ ដកុព្រះសុង�់ីសៅសុៀវសៅ�ទ្ធីប�ា ល់់សុព្រះ�ប�់ួកុជុំ�នុ�រិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំល់ះីន ជុំីថ្ងៃវតូ្តិ ៍ វ ូុល់ទ្ធី៦ ទ្ធ��រ័ិ  
៣៥៣។៣៥៣។
 អំំកុសៅ�ឋានសួុគរ៌ាល់់ត្តិួរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ បូុខែនា�ួកុសៅល្ងាកុម្ពីនិខែម្ពីនរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍តាម្ពី  អំំកុសៅ�ឋានសួុគរ៌ាល់់ត្តិួរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ បូុខែនា�ួកុសៅល្ងាកុម្ពីនិខែម្ពីនរិកុាថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍តាម្ពី 
រិសៅបៀបខែដល់គី្នានជីុំវតិ្តិសៅ�ះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះនិងសៅទ្ធវតារិបស់ុព្រះ�ះអំងគម្ពីនិប្តានអំងគុយ៉ូជុុំ�វញិសៅ�យ៉ូគី្នានសៅ�ើ�អំើីសៅ�ថ្ងៃ�ារិសៅបៀបខែដល់គី្នានជីុំវតិ្តិសៅ�ះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះនិងសៅទ្ធវតារិបស់ុព្រះ�ះអំងគម្ពីនិប្តានអំងគុយ៉ូជុុំ�វញិសៅ�យ៉ូគី្នានសៅ�ើ�អំើីសៅ�ថ្ងៃ�ា
សៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំើីសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅយ៉ូ�ងគួរិភំ្ជាកុរ់ិលឹ់កុខាងព្រះ�លឹ់ងវញិ្ញាា ណ៍? សៅព្រះពាះសៅយ៉ូ�ងនឹងសៅ�ជុំួប សៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅត្តិ�សៅហ៍តុ្តិអំើីសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅយ៉ូ�ងគួរិភំ្ជាកុរ់ិលឹ់កុខាងព្រះ�លឹ់ងវញិ្ញាា ណ៍? សៅព្រះពាះសៅយ៉ូ�ងនឹងសៅ�ជុំួប 
ព្រះ�ះ និងព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វជាព្រះ�ះអំងគសុសៅស្ត្រ�គ ះថ្ងៃនសៅយ៉ូ�ងសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះ។ សៅ�យ៉ូសៅសុចកុដីជុំ�សៅនឿសៅយ៉ូ�ងព្រះបខែហ៍ល់សៅម្ពី�ល់សៅ��ញព្រះ�ះ និងព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វជាព្រះ�ះអំងគសុសៅស្ត្រ�គ ះថ្ងៃនសៅយ៉ូ�ងសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះ។ សៅ�យ៉ូសៅសុចកុដីជុំ�សៅនឿសៅយ៉ូ�ងព្រះបខែហ៍ល់សៅម្ពី�ល់សៅ��ញ  
ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វ ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វ�នសៅសុចកុដីព្រះប្តាថំាជាខាះ �ងចងស់ៅ�ើ�ឲ្យយសៅយ៉ូ�ងរាល់់រិ�បប្តានព្រះសុស់ុព្រះស្ទាយ៉ូ និងព្រះបទាំន�រិព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វ ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វ�នសៅសុចកុដីព្រះប្តាថំាជាខាះ �ងចងស់ៅ�ើ�ឲ្យយសៅយ៉ូ�ងរាល់់រិ�បប្តានព្រះសុស់ុព្រះស្ទាយ៉ូ និងព្រះបទាំន�រិ  
ដល់់សៅយ៉ូ�ងរាល់់រិ�ប។ ដកុព្រះសុង�់ីសៅសុៀវសៅ�ទ្ធីប�ា ល់់សុព្រះ�ប�់ួកុជុំ�នុ�រិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំល់ះីន ជុំីថ្ងៃវតូ្តិ ៍វ ូុល់ទ្ធី៦ ទ្ធ��រ័ិដល់់សៅយ៉ូ�ងរាល់់រិ�ប។ ដកុព្រះសុង�់ីសៅសុៀវសៅ�ទ្ធីប�ា ល់់សុព្រះ�ប�់ួកុជុំ�នុ�រិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំល់ះីន ជុំីថ្ងៃវតូ្តិ ៍វ ូុល់ទ្ធី៦ ទ្ធ��រ័ិ  
៣៥៣។៣៥៣។
 សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅយ៉ូ�ងព្រះត្តិូវការិជុំ�នួយ៉ូម្ពីកុ�ីព្រះ�ះខាះ �ងជាងថ្ងៃ�ាសៅផ្ដសងៗសៅទ្ធៀត្តិ។ សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅយ៉ូ�ងព្រះត្តិូវការិជុំ�នួយ៉ូម្ពីកុ�ីព្រះ�ះខាះ �ងជាងថ្ងៃ�ាសៅផ្ដសងៗសៅទ្ធៀត្តិ។ សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍
សៅយ៉ូ�ងឈបស់ៅ�ើ�កុិចចការិព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍រិបស់ុសៅយ៉ូ�ង។ សៅយ៉ូ�ងច�ណាយ៉ូសៅ�ល់ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ�យ៉ូគិត្តិអំ��ីព្រះ�ះ និងសៅយ៉ូ�ងឈបស់ៅ�ើ�កុិចចការិព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍រិបស់ុសៅយ៉ូ�ង។ សៅយ៉ូ�ងច�ណាយ៉ូសៅ�ល់ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ�យ៉ូគិត្តិអំ��ីព្រះ�ះ និង  
ការិថាើ យ៉ូបងគ�ដល់់ព្រះទ្ធង។់ សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅយ៉ូ�ងសុ�ម្ពីជុំ�នួយ៉ូ�ីព្រះ�ះសៅព្រះច�នជាងថ្ងៃ�ាសៅផ្ដសងៗសៅទ្ធៀត្តិ។ សៅយ៉ូ�ងសុុ�ការិការិថាើ យ៉ូបងគ�ដល់់ព្រះទ្ធង។់ សៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅយ៉ូ�ងសុ�ម្ពីជុំ�នួយ៉ូ�ីព្រះ�ះសៅព្រះច�នជាងថ្ងៃ�ាសៅផ្ដសងៗសៅទ្ធៀត្តិ។ សៅយ៉ូ�ងសុុ�ការិ  
យ៉ូកុព្រះ�ះទ្ធយ័៉ូទុ្ធកុ�កុ�់ិសៅសុសុ�ីព្រះ�ះអំងគ។ សៅយ៉ូ�ងចងប់្តានជាខាះ �ងន�វព្រះ�ះ�រិដ�៏�ប�ផុ្ដត្តិរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ។ ព្រះ�ះអំងគ យ៉ូកុព្រះ�ះទ្ធយ័៉ូទុ្ធកុ�កុ�់ិសៅសុសុ�ីព្រះ�ះអំងគ។ សៅយ៉ូ�ងចងប់្តានជាខាះ �ងន�វព្រះ�ះ�រិដ�៏�ប�ផុ្ដត្តិរិបស់ុព្រះ�ះអំងគ។ ព្រះ�ះអំងគ 
ម្ពីនិប្តានរិងច់ាំ�ឲ្យយថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ចបស់ៅ�ម្ពីុនសៅ�ល់ព្រះ�ះអំងគសៅ�ះ�យ៉ូត្តិបដល់់ការិអំ�ិ�ឋ នរិបស់ុសៅយ៉ូ�ងសៅ�ះសៅទ្ធ។ ម្ពីនិប្តានរិងច់ាំ�ឲ្យយថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ចបស់ៅ�ម្ពីុនសៅ�ល់ព្រះ�ះអំងគសៅ�ះ�យ៉ូត្តិបដល់់ការិអំ�ិ�ឋ នរិបស់ុសៅយ៉ូ�ងសៅ�ះសៅទ្ធ។ 
កុិចចការិរិបស់ុព្រះ�ះម្ពីនិខែដល់ឈបស់ៅស្ទាះសៅ��យ៉ូ។ ដ�ចគំ្នាសៅនះខែដរិសៅយ៉ូ�ងកុម៏្ពីនិព្រះត្តិូវឈបស់ៅ�ើ�ការិល់អខែដរិ។  ថ្ងៃ�ាសុបា-កុិចចការិរិបស់ុព្រះ�ះម្ពីនិខែដល់ឈបស់ៅស្ទាះសៅ��យ៉ូ។ ដ�ចគំ្នាសៅនះខែដរិសៅយ៉ូ�ងកុម៏្ពីនិព្រះត្តិូវឈបស់ៅ�ើ�ការិល់អខែដរិ។  ថ្ងៃ�ាសុបា-
ត្តិហ៍៍ ម្ពីនិខែម្ពីន�ននយ័៉ូថា សៅយ៉ូ�ងម្ពីនិសៅ�ើ�អំើីសៅស្ទាះ ឬឥត្តិព្រះបសៅយាជុំនស៍ៅ�ះសៅទ្ធ។ ចាបហ់ាម្ពីព្រះប្តាម្ពីសៅយ៉ូ�ងម្ពីនិឲ្យយ ត្តិហ៍៍ ម្ពីនិខែម្ពីន�ននយ័៉ូថា សៅយ៉ូ�ងម្ពីនិសៅ�ើ�អំើីសៅស្ទាះ ឬឥត្តិព្រះបសៅយាជុំនស៍ៅ�ះសៅទ្ធ។ ចាបហ់ាម្ពីព្រះប្តាម្ពីសៅយ៉ូ�ងម្ពីនិឲ្យយ 
សៅ�ើ�ការិខែដល់ម្ពីនិបរិសុិុទ្ធធសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ ដ�សៅចំះកិុចចការិខែដល់សៅយ៉ូ�ងសៅ�ើ�សៅដ�ម្ពីបពី្រះបកុបរិបរិចិញ្ញច ឹម្ពីជីុំវតិ្តិព្រះត្តិូវខែត្តិសៅ�ើ�ការិខែដល់ម្ពីនិបរិសុិុទ្ធធសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ ដ�សៅចំះកិុចចការិខែដល់សៅយ៉ូ�ងសៅ�ើ�សៅដ�ម្ពីបពី្រះបកុបរិបរិចិញ្ញច ឹម្ពីជីុំវតិ្តិព្រះត្តិូវខែត្តិ
ឈប។់ សៅយ៉ូ�ងម្ពីនិព្រះត្តិូវខែសុើងរិកុការិសុបាយ៉ូសុព្រះ�ប�់ះួនឯង ឬរិកុលុ់យ៉ូកាកុស់ៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ��យ៉ូ។ សៅយ៉ូ�ង ឈប។់ សៅយ៉ូ�ងម្ពីនិព្រះត្តិូវខែសុើងរិកុការិសុបាយ៉ូសុព្រះ�ប�់ះួនឯង ឬរិកុលុ់យ៉ូកាកុស់ៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅ��យ៉ូ។ សៅយ៉ូ�ង 
ព្រះតូ្តិវខែត្តិសៅ�ើ�ន�វអំើីខែដល់ព្រះ�ះប្តានសៅ�ើ�ប�ា ប�់ីព្រះ�ះអំងគប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃផ្ដាសៅម្ពី�និងខែផ្ដនដីរិចួម្ពីកុ។ ព្រះ�ះអំងគប្តានសុព្រះ�កុព្រះតូ្តិវខែត្តិសៅ�ើ�ន�វអំើីខែដល់ព្រះ�ះប្តានសៅ�ើ�ប�ា ប�់ីព្រះ�ះអំងគប្តានបសៅងើ�ត្តិថ្ងៃផ្ដាសៅម្ពី�និងខែផ្ដនដីរិចួម្ពីកុ។ ព្រះ�ះអំងគប្តានសុព្រះ�កុ  
សៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធព្រះប្តា��ីរិ។ ដ�សៅចំះសៅយ៉ូ�ងកុព៏្រះត្តិូវសៅ�ើ�ដ�សៅចំាំះខែដរិ។ សៅយ៉ូ�ងគួរិសុព្រះ�កុថាើ យ៉ូបងគ�ព្រះ�ះនិងសៅ�ើ�កុិចចការិបរិសុិុទ្ធធ។ សៅ�ថ្ងៃ�ាទី្ធព្រះប្តា��ីរិ។ ដ�សៅចំះសៅយ៉ូ�ងកុព៏្រះត្តិូវសៅ�ើ�ដ�សៅចំាំះខែដរិ។ សៅយ៉ូ�ងគួរិសុព្រះ�កុថាើ យ៉ូបងគ�ព្រះ�ះនិងសៅ�ើ�កុិចចការិបរិសុិុទ្ធធ។ 
ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វប្តាន�ាប្តាល់អំំកុឈសឺៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ ការិ�រិសៅនះរិកុាបញ្ញា តិ្តិរិបស់ុព្រះ�ះ និងសៅល់�កុត្តិសៅម្ពីើ�ងថ្ងៃ�ា ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�វប្តាន�ាប្តាល់អំំកុឈសឺៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍។ ការិ�រិសៅនះរិកុាបញ្ញា តិ្តិរិបស់ុព្រះ�ះ និងសៅល់�កុត្តិសៅម្ពីើ�ងថ្ងៃ�ា 
សុបាត្តិហ៍៍។ ដកុព្រះសុង�់ីសៅសុៀវសៅ�ព្រះ�ះថ្ងៃនសៅសុចកុដីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំល់ះីន ជីុំថ្ងៃវតូ្តិ ៍ទ្ធ��រ័ិ ២០៧។សុបាត្តិហ៍៍។ ដកុព្រះសុង�់ីសៅសុៀវសៅ�ព្រះ�ះថ្ងៃនសៅសុចកុដីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុអំំកុព្រះសីុខែអំល់ះីន ជីុំថ្ងៃវតូ្តិ ៍ទ្ធ��រ័ិ ២០៧។

សុ�ណួ៍រិ�ិភ្ជាកុា សុ�ណួ៍រិ�ិភ្ជាកុា 
១. សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ ម្ពីនុសុសម្ពីកុ�ីព្រះបសៅទ្ធសុសៅផ្ដសងៗ ជាសៅព្រះច�នជុំខែជុំកុគំ្នាអំ��ីត្តិព្រះម្ពីូវការិឲ្យយម្ពីនុសុសខែ�រិកុាភ�ខែផ្ដនដី ១. សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ ម្ពីនុសុសម្ពីកុ�ីព្រះបសៅទ្ធសុសៅផ្ដសងៗ ជាសៅព្រះច�នជុំខែជុំកុគំ្នាអំ��ីត្តិព្រះម្ពីូវការិឲ្យយម្ពីនុសុសខែ�រិកុាភ�ខែផ្ដនដី 
រិបស់ុសៅយ៉ូ�ង។ ជាអំំកុអាត្តិស់ៅវនទី្ធសុា សៅត្តិ�សៅយ៉ូ�ងអាចសៅ�ើ�ជាអំំកុព្រះគបព់្រះគងដល៏់អសៅល់��ម្ពីីជាតិ្តិ និងភ�ខែផ្ដនដីសៅយ៉ូ�ងសៅនះ រិបស់ុសៅយ៉ូ�ង។ ជាអំំកុអាត្តិស់ៅវនទី្ធសុា សៅត្តិ�សៅយ៉ូ�ងអាចសៅ�ើ�ជាអំំកុព្រះគបព់្រះគងដល៏់អសៅល់��ម្ពីីជាតិ្តិ និងភ�ខែផ្ដនដីសៅយ៉ូ�ងសៅនះ 
សៅ�យ៉ូរិសៅបៀបណា?សៅ�យ៉ូរិសៅបៀបណា?
២. សៅត្តិ�ការិជុំួយ៉ូរិបស់ុសៅយ៉ូ�ងដល់់អំំកុដថ្ងៃទ្ធចាំបស់ៅផ្ដដ�ម្ពីសៅ�កុខែនះងណា? សៅ�កុំុងគ�និត្តិនិងចិត្តិារិបស់ុសៅយ៉ូ�ង។ សៅត្តិ�សៅយ៉ូ�ង២. សៅត្តិ�ការិជុំួយ៉ូរិបស់ុសៅយ៉ូ�ងដល់់អំំកុដថ្ងៃទ្ធចាំបស់ៅផ្ដដ�ម្ពីសៅ�កុខែនះងណា? សៅ�កុំុងគ�និត្តិនិងចិត្តិារិបស់ុសៅយ៉ូ�ង។ សៅត្តិ�សៅយ៉ូ�ង  
អាចជុំួយ៉ូដល់់ម្ពីនុសុសដថ្ងៃទ្ធខែដល់សៅ�ជុុំ�វញិសៅយ៉ូ�ងយូាងណា សៅ�កុំុង�ួកុជុំ�នុ�រិបស់ុសៅយ៉ូ�ងសៅ�ទី្ធព្រះកុុង និងព្រះគួស្ទារិអាចជុំួយ៉ូដល់់ម្ពីនុសុសដថ្ងៃទ្ធខែដល់សៅ�ជុុំ�វញិសៅយ៉ូ�ងយូាងណា សៅ�កុំុង�ួកុជុំ�នុ�រិបស់ុសៅយ៉ូ�ងសៅ�ទី្ធព្រះកុុង និងព្រះគួស្ទារិ  
រិបស់ុសៅយ៉ូ�ងឲ្យយសៅរិៀនយ៉ូកុចិត្តិាទុ្ធកុ�កុក់ានខ់ែត្តិខាះ �ង សៅ�សៅល់�អំើីខែដល់ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ផ្ដដល់់ឲ្យយសៅយ៉ូ�ងន�វឱកាសុដ ៏រិបស់ុសៅយ៉ូ�ងឲ្យយសៅរិៀនយ៉ូកុចិត្តិាទុ្ធកុ�កុក់ានខ់ែត្តិខាះ �ង សៅ�សៅល់�អំើីខែដល់ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ផ្ដដល់់ឲ្យយសៅយ៉ូ�ងន�វឱកាសុដ ៏
អំស្ទាច រិយ សៅដ�ម្ពីបបី�ា ញដល់់ម្ពីនុសុស �ីរិសៅបៀបយ៉ូកុចិត្តិាទុ្ធកុ�កុស់ៅ�សៅល់�សៅសុចកុាីព្រះត្តិូវការិរិបស់ុអំំកុព្រះកីុព្រះកុ អំំកុគី្នានអំស្ទាច រិយ សៅដ�ម្ពីបបី�ា ញដល់់ម្ពីនុសុស �ីរិសៅបៀបយ៉ូកុចិត្តិាទុ្ធកុ�កុស់ៅ�សៅល់�សៅសុចកុាីព្រះត្តិូវការិរិបស់ុអំំកុព្រះកីុព្រះកុ អំំកុគី្នាន  
ផ្ដាះសុខែម្ពីបង និងអំំកុសៅព្រះសុកុឃ្លាះ នយូាងដ�ចសៅម្ពីដច?ផ្ដាះសុខែម្ពីបង និងអំំកុសៅព្រះសុកុឃ្លាះ នយូាងដ�ចសៅម្ពីដច?
៣. សៅរិៀងរាល់់ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅយ៉ូ�ងនឹកុចាំ�ថាព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុ។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជុំួយ៉ូឲ្យយសៅយ៉ូ�ង៣. សៅរិៀងរាល់់ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍សៅយ៉ូ�ងនឹកុចាំ�ថាព្រះ�ះប្តានបសៅងើ�ត្តិម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុ។ ថ្ងៃ�ាសុបាត្តិហ៍៍ជុំួយ៉ូឲ្យយសៅយ៉ូ�ង
សៅម្ពី�ល់សៅ��ញម្ពីនុសុសដ�ចជាព្រះ�ះទ្ធត្តិសៅ��ញ�ួកុសៅគសៅ�យ៉ូព្រះ�ះសៅនព្រះត្តិថ្ងៃនសៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះអំងគ។ សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ា សៅម្ពី�ល់សៅ��ញម្ពីនុសុសដ�ចជាព្រះ�ះទ្ធត្តិសៅ��ញ�ួកុសៅគសៅ�យ៉ូព្រះ�ះសៅនព្រះត្តិថ្ងៃនសៅសុចកុាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះអំងគ។ សៅត្តិ�ថ្ងៃ�ា 
សុបាត្តិហ៍៍គួរិជួុំយ៉ូសៅយ៉ូ�ងឲ្យយនឹកុចាំ�ថាកុិចចការិសៅផ្ដសងៗខែដល់ប�ខែបកុព្រះកុុម្ពីម្ពីនុសុសម្ពីនិអំ��ល់់អំើីដល់់ព្រះ�ះសៅនព្រះត្តិរិបស់ុសុបាត្តិហ៍៍គួរិជួុំយ៉ូសៅយ៉ូ�ងឲ្យយនឹកុចាំ�ថាកុិចចការិសៅផ្ដសងៗខែដល់ប�ខែបកុព្រះកុុម្ពីម្ពីនុសុសម្ពីនិអំ��ល់់អំើីដល់់ព្រះ�ះសៅនព្រះត្តិរិបស់ុ  
ព្រះ�ះយូាងដ�ចសៅម្ពីដច? សៅត្តិ�ការិយ៉ូល់់សៅនះគួរិជុំួយ៉ូសៅយ៉ូ�ងឲ្យយព្រះសុល្ងាញ់ដល់់ម្ពីនុសុសកានខ់ែត្តិខាះ �ងសៅ��ងយូាងដ�ចសៅម្ពីដច?ព្រះ�ះយូាងដ�ចសៅម្ពីដច? សៅត្តិ�ការិយ៉ូល់់សៅនះគួរិជុំួយ៉ូសៅយ៉ូ�ងឲ្យយព្រះសុល្ងាញ់ដល់់ម្ពីនុសុសកានខ់ែត្តិខាះ �ងសៅ��ងយូាងដ�ចសៅម្ពីដច?
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សៅទ្ធវតាសៅ�ឯស្ទាែ នីយ៉ូស៍ៅព្រះបងឥនធន�សៅទ្ធវតាសៅ�ឯស្ទាែ នីយ៉ូស៍ៅព្រះបងឥនធន�

 ឡា�ថ្ងៃផ្ដ សីុុហាវងប់្តានចាំបស់ៅផ្ដដ�ម្ពីទ្ធល័់គ�និត្តិ សៅ�តាម្ពីផ្ដះ�វ��ខាើ ត្តិខ់ែ�ើងដព៏្រះចប�កុព្រះចបល់់ សៅ�ជុុំ�វញិ និង 
�ីសៅល់��ងកុំុងព្រះកុុងឈកីាសៅហាគ  សុហ៍រិដឋអាសៅម្ពីរិកិុ។ �ងទ្ធល័់គ�និត្តិម្ពីនិដឹងសៅ�ើ�យូាងណាសៅដ�ម្ពីបរីិកុបដី�ងសៅ��ញ 
�ងប្តានសៅម្ពី�ល់សៅ�កុខែនះងអំងគុយ៉ូរិបស់ុកុ�នទាំ�ង៤�កុស់ៅ�កុំុងឡានប្តា�ងខាងសៅព្រះកាយ៉ូ សៅហ៍�យ៉ូប្តាន�ាល់់ថាសៅត្តិ�
ព្រះត្តិូវសៅ�ើ�អំើីបនាសៅទ្ធៀត្តិ។ គ�ព្រះសុកុរិសៅនះប្តានម្ពីកុដល់់សុហ៍រិដឋអាសៅម្ពីរិកិុជាជុំនសៅភៀសុ�ះួនម្ពីកុ�ីព្រះបសៅទ្ធសុឡាវកុំុងភ�ម្ពីិ
ភ្ជាគអាសីុុអាសៅគំយ៉ូ ៍ សៅហ៍�យ៉ូ�ួកុសៅគកុ��ុងសៅប�កុឡានជាម្ពីយួ៉ូកុ�នៗព្រះប្តា�ម្ពីយួ៉ូ�កុ�់ះងកាត្តិព់្រះបសៅទ្ធសុសៅដ�ម្ពីបខីែសុើងរិកុ
ការិ�រិសៅ�ើ�។ ចាំកុសៅចញ�ីស្ទាព្រះកាសៅម្ពីនត្តិ�កាលី់ហ៍ើរិញូ៉ា ព្រះគួស្ទារិសៅនះដ�ប�ងសៅ��យ៉ូប្តានសៅ�ើ�ដ�សៅណ៍� រិ ១៤០០�ូយ៉ូ 
សៅ�កានស់ៅកាះ�� សៅណ៍ព្រះប្តាស្ទាើ រិ ជាកុខែនះងខែដល់�ួកុសៅគប្តានឮថា�នការិ�រិម្ពីយួ៉ូសៅ�កុំុងសៅរាងចព្រះកុ។ បូុខែនាសៅ�
សៅ�ល់�ួកុសៅគប្តានម្ពីកុដល់់កុខែនះងសៅ�ើ�ការិ�រិសៅ�ះព្រះត្តិូវប្តានសៅគប�សៅ�ញរិចួសៅ�សៅហ៍�យ៉ូ។ ប�ា បម់្ពីកុ�ួកុសៅគប្តានឮ
អំ��ីល់ទ្ធធភ្ជា�ថ្ងៃនការិ�រិម្ពីយួ៉ូកុខែនះងសៅទ្ធៀត្តិសៅ�កុំុងព្រះបសៅទ្ធសុហ៍��ង ់រិដឋម្ពីឈីសីៅហ៍គនខែដល់�នច�ា យ៉ូ ៧៥០�ូយ៉ូ 
សៅទ្ធៀត្តិ។ ព្រះគួស្ទារិសៅនះកុប៏្តានចាំបស់ៅផ្ដដ�ម្ពីបនាដ�សៅណ៍� រិ១២សៅ�ូងសៅ�កានម់្ពីឈីសីៅហ៍គន។ បដីរិបស់ុឡា�ថ្ងៃផ្ដប្តានសៅប�កុឡាន 
����ផ្ដះ�វជាម្ពីយួ៉ូនឹងកុ�ន�ីរិ�កុន់ិងអីំវូានស់ៅផ្ដសងៗ �ងប្តានតាម្ពី�ីសៅព្រះកាយ៉ូជាម្ពីយួ៉ូនឹងកុ�ន៤�កុស់ៅទ្ធៀត្តិសៅ�កុំុង 
ឡាន។ រិហ៍�ត្តិដល់់ជុំីហាើ សៅហាគ  ឡា�ថ្ងៃផ្ដប្តានសៅប�កុឡានតាម្ពី�ីសៅព្រះកាយ៉ូបដីយូាងព្រះបកិុត្តិ។ បូុខែនា�ងប្តានជាបគ់្នា�ង 
សៅ�កុខែនះងសុាះចរាចរិណ៍៍ សៅហ៍�យ៉ូសៅម្ពី�ល់ឡានបដី�ងខែល់ងសៅ��ញ។ សៅ�យ៉ូផ្ដះ�វខាើ ត្តិខ់ែ�ើងសៅព្រះច�នសៅ�កុ�ងប្តានឈប ់
សៅ�ស្ទាែ នីយ៉ូស៍ៅព្រះបងឥនធន�ម្ពីយួ៉ូ។ ទាំ�ង�ងនិងបដី�ងគី្នានទ្ធ�រិស័ុ�ាសៅទ្ធ។ �ងគី្នានម្ពីសៅ�ាប្តាយ៉ូសៅដ�ម្ពីបទីាំកុទ់្ធង 
គ្នាត្តិប់្តានសៅទ្ធ �ងកុម៏្ពីនិដឹងអំ��ីទ្ធិសុសៅ�រិបស់ុ�ួកុសៅគខែដរិ។ សៅសុចកុាីសុងឹមឹ្ពីខែត្តិម្ពីយួ៉ូគត្តិរ់ិបស់ុ�ងគឺព្រះ�ះ។ �ង 
សៅព្រះត្តិកុអំរិណាស់ុខែដល់�នសៅបសុកុជុំនប្តានច�ល់កុំុងជុំ�រិ �ជុំនភ្ជាសុ�ះួនរិបស់ុ�ួកុសៅគសៅ�កុំុងព្រះបសៅទ្ធសុថ្ងៃ� សៅហ៍�យ៉ូ 
ព្រះប្តាប�់ួកុសៅគអំ��ីព្រះ�ះ។ �ងកុប៏្តានចាំបស់ៅផ្ដដ�ម្ពីអំ�ិ�ឋ នជាម្ពីយួ៉ូនឹងកុ�នៗទាំ�ង៤ យូាងសៅសី្ទាះអំស់ុ�ីចិត្តិាសៅដ�ម្ពីបឲី្យយ 
ព្រះ�ះជួុំយ៉ូ។ សៅ�សៅ�ល់�ួកុសៅគសៅប�កុខែភំកុសៅ��ង សៅគប្តានសៅ��ញបុរិសុ�ំកុក់ុ��ុងសៅដ�រិសុ�សៅ�ម្ពីកុរិកុ�ួកុសៅគ។ «�ុំ�គិត្តិ 
ថា សៅត្តិ��ងកុ��ុងរិកុសៅម្ពី�ល់បដីរិបស់ុ�ងសៅឈីាះសៅវ �យ៉ូខែម្ពីនសៅទ្ធ?» បុរិសុសៅ�ះប្តាននិយាយ៉ូ។ «ច៎ាំខែម្ពីនសៅហ៍�យ៉ូ!» 
ឡា�ថ្ងៃផ្ដប្តានយ៉ូល់់ព្រះសុបសៅ�យ៉ូភំ្ជាកុស់ៅផ្ដអ�ល់។ �ងប្តាន�ាល់់ថាសៅហ៍តុ្តិអំើីប្តានជាជុំនចខែម្ពីះកុសៅនះស្ទាគ ល់់សៅឈីាះបដី 
រិបស់ុ�ង។ «សៅ��ងឡានសៅ� សៅហ៍�យ៉ូម្ពីកុតាម្ពី�ំុ �។ �ំុ �នឹងជុំួយ៉ូ�ងខែសុើងរិកុគ្នាត្តិ»់ បុរិសុសៅ�ះប្តាន និយាយ៉ូ។ 
ឡា�ថ្ងៃផ្ដប្តានសៅប�កុឡានតាម្ពីគ្នាត្តិព់្រះត្តិ�បស់ៅព្រះកាយ៉ូតាម្ពីផ្ដះ�វខែ�ើងខាើ ត្តិស់ៅ�តាម្ពីផ្ដះ�វ��រិហ៍�ត្តិដល់់�ងប្តានសៅម្ពី�ល់សៅ��ញ 
ឡានបដីរិបស់ុ�ង។ សៅ�យ៉ូកុាីអំ�ណ៍រិ�ងនិងកុ�នប្តានព្រះត្តិ�បស់ៅ�អំរិគុណ៍បុរិសុសៅ�ះ បូុខែនា គ្នាត្តិប់្តានសៅចញ 
ប្តាត្តិស់ៅ�សៅហ៍�យ៉ូ។
 ព្រះគួស្ទារិសៅនះប្តានម្ពីកុដល់់ម្ពីឈីសីៅហ៍គនសៅ�យ៉ូសុុវត្តិែិភ្ជា� សៅហ៍�យ៉ូសៅវ �យ៉ូ និងឡា�ថ្ងៃផ្ដប្តានរិកុការិ�រិប្តាន 
សៅ�ើ�រិចួប្តានចាំបស់ៅផ្ដដ�ម្ពីច�ល់រិមួ្ពីជាម្ពីយួ៉ូព្រះ�ះវហិារិអាត្តិស់ៅវនទី្ធសុាហ៍��ង។់ ម្ពីនិយ៉ូ�រិបូុ�ីន �ួកុសៅគប្តានអំសៅញ្ញា �ញម្ពីតិ្តិា-
ភកុាិឡាវ�ីីៗឲ្យយម្ពីកុច�ល់រិមួ្ពីជាម្ពីយួ៉ូ�ួកុសៅគ សៅហ៍�យ៉ូព្រះ�ះវហិារិប្តានផ្ដដល់់បនាបត់្តិ�ចម្ពីយួ៉ូឲ្យយ�ួកុសៅគថាើ យ៉ូបងគ�ជាភ្ជាស្ទា 
រិបស់ុ�ួកុសៅគផ្លាា ល់់។ សុ�ើថ្ងៃ�ា ព្រះកុុម្ពីសៅនះ�នព្រះ�ះវហិារិរិបស់ុសៅគផ្លាា ល់់ជាកុខែនះងខែដល់ឡា�ថ្ងៃផ្ដអាចព្រះប្តាបដ់ល់់ម្ពីនុសុស 
អំ��ីព្រះ�ះខែដល់ប្តានចាំត្តិស់ៅទ្ធវតាឲ្យយម្ពីកុជុំួយ៉ូ�ងសៅ�ឯស្ទាែ នីយ៉ូស៍ៅព្រះបងឥនធន�។
 ព្រះកុុម្ពីជុំ�នុ�ឡាវម្ពីយួ៉ូច�នួនប្តានដុះ�នះកុសៅ�ពាសុសៅ�ញភ�ម្ពីភិ្ជាគអាសៅម្ពីរិកិុខាងសៅជុំ�ងជាល់ទ្ធធផ្ដល់ថ្ងៃន 
  ត្តិ�ើ យ៉ូសុបាត្តិហ៍៍សុគ�ល់សុប្តាា ហ៍៍ទ្ធី១៣ ឆំ្នាំ�២០១១។ ជាម្ពីយួ៉ូនឹងត្តិ�ើ យ៉ូ
   ព្រះតី្តិ�សុសៅនះអំំកុនឹងជុំួយ៉ូដល់់បូ្តាសុា័រិ និងសុ�ា រិ�ដល់់ព្រះកុុម្ពីសៅផ្ដសងៗដ�ចជា
  ព្រះកុុម្ពីរិបស់ុឡា�ថ្ងៃផ្ដសៅនះ។

  សៅរិឿង�ះី  សៅរិឿង�ះី
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ការចង់់បានជាច្រើ�ចើនថែ�មច្រើ�ៀត

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ កូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖១-១១, សៅ�វីវីីនិយ័ ៤៖៣២-អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ កូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖១-១១, សៅ�វីវីីនិយ័ ៤៖៣២-
៣៥, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖១-១១, ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីើ�ង ៩៥៖៨-១១។៣៥, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖១-១១, ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីើ�ង ៩៥៖៨-១១។

�ចងចាំ�៖ «ការិទាំ�ងសៅ�ះប្តានព្រះតឡបជ់ាគ�រូិដ�់សៅយ�ង ព្រះបសៅ�ជនកុ៍�ឲ្យយសៅយ�ងព្រះប្តាថំ្នាចងប់្តានសៅសុចកាីអាព្រះកក ់�ចងចាំ�៖ «ការិទាំ�ងសៅ�ះប្តានព្រះតឡបជ់ាគ�រូិដ�់សៅយ�ង ព្រះបសៅ�ជនកុ៍�ឲ្យយសៅយ�ងព្រះប្តាថំ្នាចងប់្តានសៅសុចកាីអាព្រះកក ់
ដូចជាសៅគសៅឡ�យ» (កូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖៦)។ដូចជាសៅគសៅឡ�យ» (កូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖៦)។

 សៅ�ទ្ធីព្រះកុងញូូវីយក៉កុំងសុហ៍រិដឋអាសៅម្ពីរិកិ អំំកអាចសៅ�ទ្ធសុស�សារិម្ពីនីីរិសិុ�ៈ� សៅ�ឯព្រះ�ះរាជ  សៅ�ទ្ធីព្រះកុងញូូវីយក៉កុំងសុហ៍រិដឋអាសៅម្ពីរិកិ អំំកអាចសៅ�ទ្ធសុស�សារិម្ពីនីីរិសិុ�ៈ� សៅ�ឯព្រះ�ះរាជ 
ដ�ណាកម់្ពីហាកសព្រះត�នី សារិម្ពីនីីរិសៅនះគឺជាផ្ទះីះគ�រូិថ្ងៃនទី្ធព្រះកុងញូូវីយក៉ គ�រូិសៅនះគឺជាគ�រិូធំ�ជាងសៅគបងអស់ុថ្ងៃនដ�ណាកម់្ពីហាកសព្រះត�នី សារិម្ពីនីីរិសៅនះគឺជាផ្ទះីះគ�រូិថ្ងៃនទី្ធព្រះកុងញូូវីយក៉ គ�រូិសៅនះគឺជាគ�រិូធំ�ជាងសៅគបងអស់ុថ្ងៃន
ទ្ធីព្រះកុងទាំ�ងឡាយសៅ�សៅ��ខែផ្ទះនដី គ�រូិសៅនះបង្ហាា ញូ�ីអាគារិទាំ�ងអំស់ុសៅ�កុំងទី្ធព្រះកុងញូូវីយក៉។ គ�រូិសៅនះ�នទ្ធីព្រះកុងទាំ�ងឡាយសៅ�សៅ��ខែផ្ទះនដី គ�រូិសៅនះបង្ហាា ញូ�ីអាគារិទាំ�ងអំស់ុសៅ�កុំងទី្ធព្រះកុងញូូវីយក៉។ គ�រូិសៅនះ�ន
ទ្ធ�ហ៍�ព្រះបខែហ៍�៨៧០ខែម្ពីព៉្រះតព្រះកឡា។ ជាងខែដ��នជ��ញូម្ពីយួរិយ�កប់្តានសៅធំើ�ការិសៅ�សៅ��គ�រូិសៅនះអំស់ុ ទ្ធ�ហ៍�ព្រះបខែហ៍�៨៧០ខែម្ពីព៉្រះតព្រះកឡា។ ជាងខែដ��នជ��ញូម្ពីយួរិយ�កប់្តានសៅធំើ�ការិសៅ�សៅ��គ�រូិសៅនះអំស់ុ 
រិយ�សៅ��បីឆំ្នាំ�។ �ួកសៅគប្តានបសៅងា�យគ�រិូសៅនះសៅ�កុំងឆំ្នាំ�១៩៦៤។ គ�រូិសៅនះប្តានព្រះតូវីផ្លាា ស់ុបូូរិជាសៅព្រះច�នឆំ្នាំ� រិយ�សៅ��បីឆំ្នាំ�។ �ួកសៅគប្តានបសៅងា�យគ�រិូសៅនះសៅ�កុំងឆំ្នាំ�១៩៦៤។ គ�រូិសៅនះប្តានព្រះតូវីផ្លាា ស់ុបូូរិជាសៅព្រះច�នឆំ្នាំ� 
សៅដ�ម្ពីៈបីង្ហាា ញូ�ីការិផ្លាា ស់ុបូូរិថ្ងៃនទី្ធព្រះកុងសៅនះរិហូ៍តដ�់ឆំ្នាំ�១៩៩០។ គ�រិូសៅនះគឺជារិូបចម្ពីាងដអ៏ំសាា រិយថ្ងៃនទ្ធីព្រះកុងសៅដ�ម្ពីៈបីង្ហាា ញូ�ីការិផ្លាា ស់ុបូូរិថ្ងៃនទី្ធព្រះកុងសៅនះរិហូ៍តដ�់ឆំ្នាំ�១៩៩០។ គ�រិូសៅនះគឺជារិូបចម្ពីាងដអ៏ំសាា រិយថ្ងៃនទ្ធីព្រះកុង  
ញូូវីយក៉។ញូូវីយក៉។
  ទ្ធីបញ្ចា ប ់គ�រិូសៅនះព្រះគានខ់ែតជារិូបចម្ពីាងម្ពីយួប៉ុសៅណាះ ះ។ រិូបចម្ពីាងគឺជាគ�រិូថ្ងៃនរិបស់ុម្ពីយួខែដ�ធំ�ជាងទ្ធីបញ្ចា ប ់គ�រិូសៅនះព្រះគានខ់ែតជារិូបចម្ពីាងម្ពីយួប៉ុសៅណាះ ះ។ រិូបចម្ពីាងគឺជាគ�រិូថ្ងៃនរិបស់ុម្ពីយួខែដ�ធំ�ជាង  
រិូបសៅ�ះ។រិូបសៅ�ះ។
 រូិបចម្ពីាងទាំ�ងអំស់ុព្រះតូវីប្តានសៅធំើ�សៅឡ�ងតាម្ពីរិសៅបៀបសៅនះ។ រិូបចម្ពីាងទាំ�ងសៅនះម្ពីនិខែម្ពីនជារិបស់ុ�ិត រូិបចម្ពីាងទាំ�ងអំស់ុព្រះតូវីប្តានសៅធំើ�សៅឡ�ងតាម្ពីរិសៅបៀបសៅនះ។ រិូបចម្ពីាងទាំ�ងសៅនះម្ពីនិខែម្ពីនជារិបស់ុ�ិត
សៅទ្ធ។ �ួកវាព្រះគានខ់ែតជានិម្ពីតិារូិប ឬរូិបស័ុ�ីត�ណាងឲ្យយរិបស់ុសៅផ្ទះសងសៅទ្ធៀតប៉ុសៅណាះ ះ។ គ�រូិម្ពីយួជួយសៅយ�ងឲ្យយសៅទ្ធ។ �ួកវាព្រះគានខ់ែតជានិម្ពីតិារូិប ឬរូិបស័ុ�ីត�ណាងឲ្យយរិបស់ុសៅផ្ទះសងសៅទ្ធៀតប៉ុសៅណាះ ះ។ គ�រូិម្ពីយួជួយសៅយ�ងឲ្យយ
យ�់�ីរិបស់ុខែដ�វាបង្ហាា ញូសៅយ�ងកានខ់ែតចាស់ុ។ ប៉ុខែនា គ�រូិសៅនះម្ពីនិអាចជ�នួសុរិបស់ុខែដ�វាចម្ពីាងសៅ�ះយ�់�ីរិបស់ុខែដ�វាបង្ហាា ញូសៅយ�ងកានខ់ែតចាស់ុ។ ប៉ុខែនា គ�រូិសៅនះម្ពីនិអាចជ�នួសុរិបស់ុខែដ�វាចម្ពីាងសៅ�ះ
ប្តានសៅទ្ធ។ប្តានសៅទ្ធ។
 ព្រះ�ះគមី្ពីរីិផី្លា�់�នសៅ�ញូសៅ�យគ�រិូ និងឧទាំហ៍រិណ៍៍។ ឧទាំហ៍រិណ៍៍សៅនះបង្ហាា ញូសៅយ�ង�ីសៅសុចកាី  ព្រះ�ះគមី្ពីរីិផី្លា�់�នសៅ�ញូសៅ�យគ�រិូ និងឧទាំហ៍រិណ៍៍។ ឧទាំហ៍រិណ៍៍សៅនះបង្ហាា ញូសៅយ�ង�ីសៅសុចកាី 
�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិកានខ់ែតធំ�។ គមី្ពីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិជ��ូក៤ ជួយសៅយ�ងឲ្យយសៅម្ពី��សៅ��ញូអំ��ីសៅសុចកីូ�ិតម្ពីយួសៅ�កុំង�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិកានខ់ែតធំ�។ គមី្ពីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិជ��ូក៤ ជួយសៅយ�ងឲ្យយសៅម្ពី��សៅ��ញូអំ��ីសៅសុចកីូ�ិតម្ពីយួសៅ�កុំង
ព្រះ�ះគមី្ពីរីិ កុំងច�សៅណាម្ពីសៅសុចកីូ�ិតទាំ�ងសៅ�ះ៖ សៅសុចកីូ�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិអំ��ីការិសុព្រះ�ក។ព្រះ�ះគមី្ពីរីិ កុំងច�សៅណាម្ពីសៅសុចកីូ�ិតទាំ�ងសៅ�ះ៖ សៅសុចកីូ�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិអំ��ីការិសុព្រះ�ក។

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ១១    ៤ - ១០ កញ្ញាា
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ប្តានព្រះជម្ពីុជចូ�សៅ�កំុងសៅល្ងាកម្ពី៉ូសៅសុ ប្តានព្រះជម្ពីុជចូ�សៅ�កំុងសៅល្ងាកម្ពី៉ូសៅសុ 

 សៅត�សៅល្ងាកប៉ុ�ចងទ់្ធ��កទ់្ធ�នងអំំកអានរិបស់ុគាតស់ៅ�កំុងទី្ធព្រះកុងកូរិនិ�ូសុអំ��ីសារិអំើី សៅ�សៅ�� សៅត�សៅល្ងាកប៉ុ�ចងទ់្ធ��កទ់្ធ�នងអំំកអានរិបស់ុគាតស់ៅ�កំុងទី្ធព្រះកុងកូរិនិ�ូសុអំ��ីសារិអំើី សៅ�សៅ��
គាតន់ិ�យសៅ�កាន�់ួកសៅគអំ��ីឧទាំហ៍រិណ៍៍សៅផ្ទះសងៗ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីា�យសូុម្ពីអានកូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖១-១១។គាតន់ិ�យសៅ�កាន�់ួកសៅគអំ��ីឧទាំហ៍រិណ៍៍សៅផ្ទះសងៗ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីា�យសូុម្ពីអានកូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖១-១១។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 កុំងគម្ពីីរីិកូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖៦ ពាកយឧទាំហ៍រិណ៍៍ព្រះតូវីប្តានសុរិសៅសុរិជាភាសារិអំងស់ៅគាសុម្ពីក�ី

ភាសាសៅព្រះកកសៅ�ថ្នា «Typos»។ ពាកយថ្នា «Type» កំុងភាសាអំងស់ៅគាសុម្ពីក�ីភាសាសៅព្រះកកសៅនះឯង។ 
«Type» ឬឧទាំហ៍រិណ៍៍ម្ពីនិដូចជារិបស់ុ�ិតសៅទ្ធ។ «Type» ខែតងខែតជារិូបចម្ពីាង ជានិម្ពីតិារិូប ឬរិូបស័ុ�ីសុព្រះ�ប ់
រិបស់ុខែដ�វាបង្ហាា ញូ។ ដូសៅចំះ «Type» គឺជាគ�រិូខែដ�បង្ហាា ញូសៅយ�ងជារិបស់ុសៅផ្ទះសងសៅទ្ធៀត។ 

 គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖៥ ផ្ទះូ�់ឲ្យយសៅយ�ងនូវីឧទាំហ៍រិណ៍៍ដ�៏អអំ��ី «គ�រិូ» ឬ «Type»។ គ�រិូសៅនះបង្ហាា ញូសៅយ�ង 
�ីសៅសុចកូី�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិដធ៏ំ� កិចាការិខែដ��ួកសុងឃបរិសុិុទ្ធធសៅធំើ��ិតជាព្រះគានខ់ែតជាគ�រិូ ឬព្រះសុសៅ��ថ្ងៃនរិបស់ុ 
សៅ�ឋានសួុគប៌៉ុសៅណាះ ះ។ សៅ�ះសៅហ៍�យជាម្ពីូ�សៅហ៍តុខែដ�ព្រះ�ះប្តានព្រះ��នដ�់សៅល្ងាកម្ពី៉ូសៅសុសៅ�សៅ��ខែដ�គាត ់
សៅរិៀបច�សាងសុងស់ៅរាងឧសៅប្តាសុ� ចូរិព្រះបយត័ំសៅធំើ�អំើីព្រះគប�៉់ងឲ្យយប្តានព្រះតឹម្ពីព្រះតូវីតាម្ពីគ�រិូខែដ�អំញូប្តានបង្ហាា ញូ
ឯងសៅ�សៅ��ភ្នំំ� សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖៥។

 គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖៥ បង្ហាា ញូសៅយ�ងថ្នា ព្រះ�ះសៅព្រះប�រិបស់ុសៅ�សៅ��ខែផ្ទះនដីសៅនះ សៅដ�ម្ពីៈបីង្ហាា ញូសៅយ�ង�ីសៅសុចកូី 
�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ អំ��ីរិបស់ុសៅ�ឋានសួុគ។៌ កំុងគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៨៖៥ សៅយ�ងអានអំ��ីការិដកព្រះសុង�់ីគម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� 
២៥៖៩ ដូចជាគ�រិូ�៉ងព្រះតឹម្ពីព្រះតូវី ការិដកព្រះសុងស់ៅនះបង្ហាា ញូសៅយ�ងថ្នា សៅរាងឧសៅប្តាសុ�សៅ�ខែផ្ទះនដីគឺជាឧទាំហ៍រិណ៍៍ 
ឬគ�រិូសុព្រះ�បស់ៅរាងឧសៅប្តាសុ�សៅ�ឋានសួុគ។៌ ឥឡូវីសៅនះ ព្រះ�ះសៅយសូូុវីសៅធំើ�ការិកំុងព្រះ�ះវីហិារិសៅនះសៅដ�ម្ពីៈសីុសៅ�ង្ហាះ ះ
សៅយ�ង។

 គ�រូិសៅនះជួយសៅយ�ងឲ្យយយ�់កានខ់ែតចាស់ុអំ��ីអំើីខែដ�សៅល្ងាកប៉ុ�និ�យសៅ�កុំងគមី្ពីរីិកូរិនិ�ូសុទ្ធី១ 
ជ��ូក១០។ កំុងជ��ូកសៅនះសៅល្ងាកប៉ុ�និ�យ�ីបទ្ធ�ិសៅសាធំន�៍ាះរិបស់ុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ�កំុងទី្ធរិសៅហាសាា ន 
តាម្ពីផ្ទះាូវីរិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�កានទ់្ធឹកដីសុនា។ ពាកយ�ួកអំយយសៅកាសៅយ�ងកំុងគម្ពីីរីិកូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖១ បង្ហាា ញូ 
សៅយ�ងថ្នា សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ�ប្តានចាំកសៅចញូ�ីព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំសីុុ�ី ព្រះ�ះប្តានដឹក���ួកសៅគសៅ�យ��ករិបស់ុ
ព្រះ�ះអំងះ។ ព្រះ�ះប្តានសៅប�កសុម្ពីុព្រះទ្ធព្រះកហ៍ម្ពី សៅហ៍�យរា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងះប្តានសៅដ�រិសៅ�សៅ��ដីសៅគាក។ សៅ�ះសៅហ៍�យ
ជាម្ពីូ�សៅហ៍តុខែដ�សៅល្ងាកប៉ុ�ប្តាននិ�យថ្នា សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ�ប្តានព្រះជម្ពីុជចូ�កំុងជីវីតិ�ីីម្ពីយួ។

 សៅល្ងាកប៉ុ�និ�យថ្នា បទ្ធ�ិសៅសាធំនស៍ៅ�កំុងទី្ធរិសៅហាសាា នដស៏ុ�ខានស់ៅនះគឺជាគ�រិូ គ�រិូទាំ�ងសៅនះបង្ហាា ញូ 
សៅយ�ង�ីការិព្រះជម្ពីុជទឹ្ធកសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅយសូូុវី ដូចគំាសៅនះខែដរិន��៉ណា ឬអាហារិម្ពីក�ីឋានសួុគក៌ំុងគម្ពីីរីិនិកខម្ពីន� 
១៦៖៣១ ៣៥ គឺជារិូបស័ុ�ីសុព្រះ�បអ់ាហារិខាងឯព្រះ��ឹងវីញិ្ញាា ណ៍ ខែដ�សៅល្ងាកប៉ុ�និ�យសៅ�កំុងគម្ពីីរីិ
កូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖៣។ សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ�ប្តានផឹ្ទះកទឹ្ធកសៅចញូម្ពីក�ី�ី។ សៅល្ងាកប៉ុ�ព្រះប្តាបស់ៅយ�ងថ្នា �ីសៅនះ 
គឺជាព្រះ�ះសៅយសូូុវី កូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១០៖៤ ព្រះប្តាកដណាស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវីគឺជាន�បុង័ខែដ�ផ្ទះូ�់ជីវីតិ (យ៉ូហាន ៦៖ 
៤៨) និងជាទឹ្ធករិស់ុ (យ៉ូហាន ៤៖១០)។ សៅល្ងាកប៉ុ�សៅព្រះប�ឧទាំហ៍រិណ៍៍សៅចញូ�ីព្រះបវីតាិសា�សុាថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុញ្ញាា
ចាំស់ុ សៅដ�ម្ពីៈបីង្ហាា ញូសៅយ�ង�ីសៅសុចកូី�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ។ សៅសុចកូី�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅនះ�ននយ័សុព្រះ�បជ់ីវីតិរិបស់ុ 
សៅយ�ងជាព្រះគិសុីបរិស័ិុទ្ធសៅ�សៅ��សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ។
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ឧទាំហ៍រិណ៍៍ខែ�ម្ពីសៅទ្ធៀតថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ ឧទាំហ៍រិណ៍៍ខែ�ម្ពីសៅទ្ធៀតថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ 

    សៅ�សៅ��សៅយ�ងអានអំ��ីការិថ្នាើ យបងះ�សៅ�កំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ សៅយ�ងសៅម្ពី��សៅ��ញូរិូបស័ុ�ី ឬគ�រិូជា 
សៅព្រះច�ន ឧទាំហ៍រិណ៍៍ថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុទាំ�ងសៅនះ បង្ហាា ញូសៅយ�ង�ីសៅសុចកូី�ិតថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ីី គម្ពីីរីិសៅ�វីវីីនិយ័ 
�នសៅ�ញូសៅ�យឧទាំហ៍រិណ៍៍ទាំ�ងសៅនះ សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះអំំកអានព្រះ�ះគម្ពីីរីិសុម្ពីយ័ទ្ធ�សៅន�ប�នអារិម្ពីីណ៍៍ថ្នា ឧទាំហ៍រិណ៍៍ 
ទាំ�ងសៅនះគួរិឲ្យយធុំញូព្រះទាំន។់ �ួកសៅគម្ពីនិប្តានអាន ឧទាំហ៍រិណ៍៍ទាំ�ងសៅ�ះសៅទ្ធ ប៉ុខែនា សៅ�ះគួរិឲ្យយសៅអំៀនខីាសុណាស់ុ 
ឧទាំហ៍រិណ៍៍ថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុទាំ�ងសៅនះ អាចបសៅព្រះងៀនសៅយ�ង�ីសៅសុចកូី�ិតខាងព្រះ��ឹងវីញិ្ញាា ណ៍�៉ងសុ�ខាន។់
  សូុម្ពីអានអំ��ីចាបស់ុព្រះ�បត់ង្ហាើ យសៅល្ងាះប្តាបសុព្រះ�បស់ាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ�ធំម្ពីីតាកំុងគម្ពីីរីិសៅ�វី-ីសូុម្ពីអានអំ��ីចាបស់ុព្រះ�បត់ង្ហាើ យសៅល្ងាះប្តាបសុព្រះ�បស់ាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ�ធំម្ពីីតាកំុងគម្ពីីរីិសៅ�វី-ី
វីនិយ័៤៖៣២-៣៥ សៅត�តង្ហាើ យសៅល្ងាះប្តាបបសៅព្រះងៀនអំើីដ�់សៅយ�ងអំ��ីការិ�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ? សៅត�តង្ហាើ យសៅល្ងាះប្តាប វីនិយ័៤៖៣២-៣៥ សៅត�តង្ហាើ យសៅល្ងាះប្តាបបសៅព្រះងៀនអំើីដ�់សៅយ�ងអំ��ីការិ�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ? សៅត�តង្ហាើ យសៅល្ងាះប្តាប 
សៅនះ�នទ្ធ��កទ់្ធ�នងអំើីជាម្ពីយួនឹងគម្ពីីរីិយ៉ូហាន ១៖២៩ និងសៅ�ព្រះតុសុទី្ធ១ ១៖១៨-២១?សៅនះ�នទ្ធ��កទ់្ធ�នងអំើីជាម្ពីយួនឹងគម្ពីីរីិយ៉ូហាន ១៖២៩ និងសៅ�ព្រះតុសុទី្ធ១ ១៖១៨-២១?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 តង្ហាើ យនិងសុកម្ពីីភា�ថ្ងៃនការិថ្នាើ យបងះ�សៅផ្ទះសងៗសៅទ្ធៀត បង្ហាា ញូសៅយ�ង�ីសៅសុចកាី�ិតថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិដ៏
សុ�ខាន។់ ប៉ុខែនាសៅយ�ងកព៏្រះតូវីដឹង�ីម្ពីូ�សៅហ៍តុខែដ�ម្ពីនុសុសប្តានថ្នាើ យបងះ� និងថ្នាើ យតង្ហាើ យផ្ទះងខែដរិ។ សៅ�សៅ�� 
សៅ�ះសៅយ�ងនឹងយ�់អំ��ីតង្ហាើ យ និងសុកម្ពីីភា�ថ្ងៃនការិថ្នាើ យបងះ�កានខ់ែតចាស់ុ។ តង្ហាើ យនិងសុកម្ពីីភា�ថ្ងៃន
ការិថ្នាើ យបងះ�ជាសៅព្រះច�នប្តានសៅក�តសៅឡ�ងសៅ�កំុងសៅ��សៅវីល្ងា និងកខែនាង�ិសៅសុសុម្ពីយួកំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ សៅរិឿង 
រ៉ាវីសៅផ្ទះសងៗសៅទ្ធៀតកព៏្រះតូវីប្តានសៅក�តសៅឡ�ងផ្ទះងខែដរិ។
 សៅរិឿងរ៉ាវីទាំ�ងសៅនះប្តានជួយសៅធំើ�ឲ្យយ�នសុកម្ពីីភា�ខាងសាសុ� ឬតង្ហាើ យរិបស់ុសៅយ�ងគាបដ់�់ព្រះ�ះ
ហ៍ឫទ្ធយ័ថ្ងៃនព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះប្តានព្រះបទាំនចាបជ់ាសៅព្រះច�នដ�់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ� អំ��ីតង្ហាើ យខែដ�សៅគថ្នាើ យដ�់ 
ព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះប្តានព្រះប្តាបដ់�់រា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធងអ់ំ��ីសៅ��សៅវីល្ងា និងទី្ធកខែនាងខែដ��ួកសៅគគួរិថ្នាើ យតង្ហាើ យដ�់ព្រះទ្ធង។់
 ឈាម្ពីជាខែផ្ទះំកម្ពីយួដស៏ុ�ខានថ់្ងៃនតង្ហាើ យ។ ខែផ្ទះំកសៅនះម្ពីនិ�អ ឬម្ពីនិ�ននយ័�អសៅទ្ធ �ីសៅព្រះពាះឈាម្ពី
ជារិបស់ុខែដ�សៅសីាគសៅព្រះគាកប�ផុ្ទះតសៅ�សៅ��ខែផ្ទះនដី៖ អំ�សៅ��ប្តាប។
 សៅហ៍តុអំើីប្តានជាឈាម្ពី�នសារិសុ�ខានស់ៅ�កំុងការិថ្នាើ យបងះ�កំុងគម្ពីីសីុញ្ញាា ចាំស់ុ? សៅហ៍តុអំើីប្តាន
ជាសុងឃព្រះតូវីល្ងាបឈាម្ពីសៅ�សៅ��ខែសុំងថ្ងៃនអាសុ�?
 ចាបអ់ំ��ីការិថ្នាើ យតង្ហាើ យជាសៅព្រះច�នសៅ�កំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ បង្ហាា ញូ�ីរិសៅបៀបថ្ងៃនការិថ្នាើ យសុតើដ�់ 
ព្រះ�ះ។ ប៉ុខែនា ចាបទ់ាំ�ងសៅនះខែតងខែតម្ពីនិប្តាន�នយ�់អំ��ីម្ពីូ�សៅហ៍តុថ្ងៃនការិថ្នាើ យតង្ហាើ យសៅនះសៅទ្ធ។ ព្រះបខែហ៍�ម្ពីក 
�ីសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ�ប្តានយ�់�ីការិទាំ�ងសៅនះរិចួសៅ�សៅហ៍�យ។ សៅយ�ងដឹងថ្នា �ួកសៅគប្តានយ�់ថ្នា ឈាម្ពី�ន 
សារិ�សុ�ខាន ់(សៅ�វីវីីនិយ័ ១៧៖១១)។
 សៅយ�ងប្តានរិកសៅ��ញូការិ�នយ�់ដស៏ុ�ខានស់ៅ�កំុងគម្ពីីរីិសៅ�វីវីីនិយ័ ៤៖៣២-៣៥ អំ��ីឈាម្ពី។ សៅ� 
កំុង�ទាំ�ងសៅនះ�ួកសុងឃប្តាន�កឈ់ាម្ពី�ាះសៅ�សៅ��អាសុ� សៅហ៍�យចាំកឈ់ាម្ពីខែដ�សុ�់សៅ�ខាងសៅព្រះកាម្ពី 
អាសុ� សុងឃនឹងសៅធំើ�ការិសៅនះសៅដ�ម្ពីៈឲី្យយប្តានសាអ តឲ្យយព្រះ�ះអំតឱ់នសៅទាំសុដ�់អំំក (គម្ពីីរីិសៅ�វីវីីនិ ័៤៖៣៥)។ 
�សៅនះបង្ហាា ញូថ្នា ឈាម្ពីគឺជាខែផ្ទះំកម្ពីយួដស៏ុ�ខានថ់្ងៃនការិអំតឱ់នសៅទាំសុរិបស់ុសៅយ�ង។ ឈាម្ពីគឺជាផ្ទះាូវីខែដ�ព្រះ�ះ 
សៅធំើ�ឲ្យយសៅយ�ងប្តានព្រះតឹម្ពីព្រះតូវីជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះអំងះ។ ដូសៅចំះតង្ហាើ យថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ បង្ហាា ញូសៅយ�ង�ីការិសុុគត 
រិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវីជ�នួសុសៅយ�ង។ តង្ហាើ យទាំ�ងសៅនះកប៏ង្ហាា ញូសៅយ�ង�ីការិង្ហារិខែដ�ព្រះ�ះអំងះសៅធំើ�សៅ�ឋានសួុគ ៌ សៅ� 
សៅ��ឥឡូវីសៅនះ សៅដ�ម្ពីៈជីួយសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅយ�ងផ្ទះងខែដរិ។

ថ្ងៃ�ាចន័ី   ៦ កញ្ញាា



84ថ្ងៃ�ាអំង្ហាះ រិ    ៧ កញ្ញាា

ឧទាំហ៍រិណ៍៍ថ្ងៃនការិសុព្រះ�កឧទាំហ៍រិណ៍៍ថ្ងៃនការិសុព្រះ�ក
  
 សៅត�រិូបស័ុ�ី និងគ�រិូសៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំើី�ាះ ខែដ�បង្ហាា ញូសៅយ�ង�ីការិសុព្រះ�ក? សូុម្ពីសៅយ�ងព្រះកសៅឡក
សៅម្ពី��សៅ�ឯឧទាំហ៍រិណ៍៍ម្ពីយួសៅ�កំុងកណ័៍ឌ គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ។
 សូុម្ពីអានសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖១-១១។ សៅត�ពាកយថ្នាចូ�សៅ�កំុងការិសុព្រះ�ករិបស់ុព្រះ�ះ សៅ�កំុង�ទាំ�ងសូុម្ពីអានសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖១-១១។ សៅត�ពាកយថ្នាចូ�សៅ�កំុងការិសុព្រះ�ករិបស់ុព្រះ�ះ សៅ�កំុង�ទាំ�ង
សៅនះ�ននយ័�៉ងដូចសៅម្ពីូច? សៅត�បទ្ធ�ិសៅសាធំនរ៍ិបស់ុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ� សៅ�សៅ���ួកសៅគប្តានសៅចញូ�ីព្រះសុុក សៅនះ�ននយ័�៉ងដូចសៅម្ពីូច? សៅត�បទ្ធ�ិសៅសាធំនរ៍ិបស់ុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ� សៅ�សៅ���ួកសៅគប្តានសៅចញូ�ីព្រះសុុក 
សៅអំសីុុ�ី និងប្តានរិស់ុសៅ�កំុងទី្ធរិសៅហាសាា នរិយ�សៅ��៤០ឆំ្នាំ� ជួយសៅយ�ងឲ្យយយ�់កានខ់ែតចាស់ុ�ីគ�និតថ្ងៃនការិ សៅអំសីុុ�ី និងប្តានរិស់ុសៅ�កំុងទី្ធរិសៅហាសាា នរិយ�សៅ��៤០ឆំ្នាំ� ជួយសៅយ�ងឲ្យយយ�់កានខ់ែតចាស់ុ�ីគ�និតថ្ងៃនការិ 
ចូ�សៅ�កំុងការិសុព្រះ�ករិបស់ុព្រះ�ះ�៉ងដូចសៅម្ពីូច?ចូ�សៅ�កំុងការិសុព្រះ�ករិបស់ុព្រះ�ះ�៉ងដូចសៅម្ពីូច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖១-១១ ខែចងអំ��ីគ�និតសុ�ខាន�់ីរិ៖ ម្ពីនិសៅប្តាះបងស់ៅចាំ� និងសៅ�សៅសីាះព្រះតងជ់ា 
ម្ពីយួព្រះ�ះ។ គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖១-១១ គឺជាសៅសុចកាីអំសៅញ្ចើ �ញូសៅ�កានរ់ា�សុារិបស់ុព្រះ�ះឲ្យយសៅ�រិងឹ��កំុងសៅសុចកូី 
ជ�សៅនឿ។
 ព្រះ�ះអំសៅញ្ចើ �ញូសៅយ�ងឲ្យយសៅ�សៅសីាះព្រះតងស់ៅ�នឹងដ�ណឹ៍ង�អអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវី។ 
 គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖១-១១ ជួយសៅយ�ងឲ្យយសៅម្ពី��សៅ��ញូថ្នា សៅយ�ងគួរិសៅរិៀនសូុព្រះតសៅម្ពីសៅរិៀនសៅចញូ�ីរិសៅបៀប 
ខែដ�ព្រះ�ះប្តានដឹក��សៅយ�ងកនាងម្ពីក។ សៅ�សៅ��សៅ�ះអំំកណា�ំកក់ំុងច�សៅណាម្ពី�ួកសៅយ�ង នឹងវីសៅងើងសៅ�តាម្ពី 
គ�រូិរិបស់ុអំំកខែដ�បដិសៅសុធំម្ពីនិសូាបប់ង្ហាះ បព់្រះ�ះ (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖១១)។ ដូសៅចំះសៅ�សៅ��ព្រះ�ះដឹក��អំំក អំំកយក 
ចិតាទុ្ធក�ក ់ព្រះ�ះប្តានបសៅព្រះងៀនដ�ណឹ៍ង�អដ�់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ� កំុងអំ�ឡុងសៅ��ថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ ប៉ុខែនា 
ដ�ណឹ៍ង�អសៅនះម្ពីនិប្តានសៅធំើ��អអំើីដ�់សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ�សៅ�ទ្ធីចុងប�ផុ្ទះតសៅទ្ធ �ួកសៅគប្តានង្ហាកខែបរិព្រះបឆ្នាំ�ងទាំស់ុ 
នឹងព្រះ�ះ សូុម្ពីសៅព្រះបៀបសៅធំៀបជាម្ពីយួនឹងគមី្ពីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៣៖៧-១៥។ ដូសៅចំះសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ�ម្ពីនិខែដ�ប្តាន 
សុព្រះ�ក ខែដ�ព្រះ�ះចងឲ់្យយ�ួកសៅគ�នសៅ�ះសៅទ្ធ។
 គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖៣ បង្ហាា ញូសៅយ�ង�ីទ្ធ��កទ់្ធ�នង�៉ងជិតសុំិទ្ធធរិវាងសៅសុចកាីជ�សៅនឿនិងការិសុព្រះ�ក។ 
សៅយ�ងអាចចូ�សៅ�កំុងការិសុព្រះ�ករិបស់ុព្រះ�ះ �នខែតសៅ�សៅ��ខែដ�សៅយ�ងសៅជឿនិងទុ្ធកចិតាសៅ��ព្រះទ្ធងប់៉ុសៅណាះ ះ។ 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវីសុនាព្រះបទាំនការិសុព្រះ�កដ�់សៅយ�ង។ សៅយ�ងព្រះតូវីខែតសៅជឿនិងទុ្ធកចិតាថ្នា ព្រះ�ះអំងះអាចរិកាសៅសុចកូី 
សុនាសៅនះជាម្ពីយួសៅយ�ង។
  សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖៣ ម្ពីូងសៅទ្ធៀត។ ដូច�សៅនះប្តានបង្ហាា ញូ សៅត�សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ�សៅ�កំុង សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖៣ ម្ពីូងសៅទ្ធៀត។ ដូច�សៅនះប្តានបង្ហាា ញូ សៅត�សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ�សៅ�កំុង 
ទ្ធីរិសៅហាសាា ន�នបញ្ញាា អំើី? ដ�ណឹ៍ង�អព្រះតូវីប្តានអំធិំបាយព្រះប្តាបដ់�់�ួកសៅគ និងដ�់សៅយ�ង (គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖ទ្ធីរិសៅហាសាា ន�នបញ្ញាា អំើី? ដ�ណឹ៍ង�អព្រះតូវីប្តានអំធិំបាយព្រះប្តាបដ់�់�ួកសៅគ និងដ�់សៅយ�ង (គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖  
២)។ ដូសៅចំះ សៅត�សៅយ�ងអាចសៅរិៀនសៅម្ពីសៅរិៀនអំើីសៅចញូ�ីក�ហុ៍សុរិបស់ុ�ួកសៅគ២)។ ដូសៅចំះ សៅត�សៅយ�ងអាចសៅរិៀនសៅម្ពីសៅរិៀនអំើីសៅចញូ�ីក�ហុ៍សុរិបស់ុ�ួកសៅគ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 �ួកព្រះគីសីានដ�បូងសៅ�កំុងសុម្ពីយ័គម្ពីីរីិសុញ្ញាា �ីីប្តានទ្ធទ្ធួ�យកគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ។ �ួកសៅគប្តាន
សៅជឿថ្នាព្រះ�ះសៅយសូូុវីជាកូនសៅចៀម្ពីថ្ងៃនព្រះ�ះ និងជាតង្ហាើ យសៅល្ងាះប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគ។ �ួកបណូាជនកប៏្តានសៅជឿផ្ទះង 
ខែដរិថ្នា ជ�សៅនឿរិបស់ុសៅគសៅ�សៅ��តង្ហាើ យសៅនះកប៏្តានជួយសុសៅ�ង្ហាះ ះ�ួកសៅគផ្ទះងខែដរិ។
 សៅសុចកូីជ�សៅនឿរិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�សៅ��ព្រះ�ះសៅយសូូុវី កប៏្តានផ្ទះូ�់ការិសុព្រះ�កដ�់�ួកសៅគផ្ទះងខែដរិ។ ព្រះ�ះ
ព្រះបទាំនការិសុព្រះ�កដូចគំាសៅនះដ�់សៅយ�ងសៅ�សៅ��សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ។
 សៅយ�ងប្តានសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅ�យសារិព្រះ�ះសៅល្ងាហិ៍តរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវី។ សៅត�ការិយ�់�ីការិ�ិតទាំ�ងសៅនះ សៅយ�ងប្តានសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅ�យសារិព្រះ�ះសៅល្ងាហិ៍តរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវី។ សៅត�ការិយ�់�ីការិ�ិតទាំ�ងសៅនះ
ជួយសៅយ�ងឲ្យយចូ�សៅ�កំុងសៅសុចកាីសុនាថ្ងៃនការិសុព្រះ�ក�៉ងដូចសៅម្ពីូច?ជួយសៅយ�ងឲ្យយចូ�សៅ�កំុងសៅសុចកាីសុនាថ្ងៃនការិសុព្រះ�ក�៉ងដូចសៅម្ពីូច?



85ថ្ងៃ�ា�ុធំ   ៨ កញ្ញាា

កុ�ឲ្យយអំំករា�់គំា�នចិតារិងឹរិូសុ កុ�ឲ្យយអំំករា�់គំា�នចិតារិងឹរិូសុ 

 សូុម្ពីអានគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖៤-៧ និងទ្ធ�នុកតសៅម្ពីើ�ង ៩៥៖៨-១១។ សៅត�អំំកសៅម្ពី��សៅ��ញូការិព្រះ��នសូុម្ពីអានគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖៤-៧ និងទ្ធ�នុកតសៅម្ពីើ�ង ៩៥៖៨-១១។ សៅត�អំំកសៅម្ពី��សៅ��ញូការិព្រះ��ន  
អំើី�ាះ សៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះសៅចញូ�ីគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ និងទ្ធ�នុកតសៅម្ពីើ�ង? សៅត�ការិព្រះ��នទាំ�ងសៅនះ�ននយ័អំើីសុព្រះ�ប ់អំើី�ាះ សៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះសៅចញូ�ីគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ និងទ្ធ�នុកតសៅម្ពីើ�ង? សៅត�ការិព្រះ��នទាំ�ងសៅនះ�ននយ័អំើីសុព្រះ�ប ់
សៅយ�ងសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ?សៅយ�ងសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖៤-៧ ខែចងអំ��ីរិសៅបៀបខែដ�អំុីព្រះសាខែអំ�ម្ពីនិ�នសៅសុចកូីជ�សៅនឿសៅ��ព្រះ�ះ។ សៅ�ះ
សៅហ៍�យជាម្ពីូ�សៅហ៍តុខែដ��ួកសៅគម្ពីនិប្តានចូ�សៅ�កំុងការិសុព្រះ�ក ខែដ�ព្រះ�ះចងឲ់្យយ�ួកសៅគ�ន។ កំុងគម្ពីីរីិ 
សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖៤-៧ សៅយ�ងកស៏ៅម្ពី��សៅ��ញូការិដកព្រះសុងស់ៅចញូ�ីគម្ពីីរីិទ្ធ�នុកតសៅម្ពីើ�ងជ��ូក ៩៥ ផ្ទះងខែដរិ។ គម្ពីីរីិ 
ទ្ធ�នុកតសៅម្ពីើ�ង ៩៥៖៨-១១ បង្ហាា ញូសៅយ�ង�ីទ្ធ��កទ់្ធ�នងរិវាងបទ្ធ�ិសៅសាធំនរ៍ិបស់ុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ�សៅ�កំុង 
ទ្ធីរិសៅហាសាា ន និងការិសុព្រះ�កខែដ�ព្រះ�ះព្រះបទាំនដ�់សៅយ�ងសៅចញូ�ីអំ�សៅ��ប្តាប។ គម្ពីីរីិទ្ធ�នុកតសៅម្ពីើ�ងជ��ូក ៩៥ 
ព្រះប្តាបស់ៅយ�ងថ្នា ព្រះ�ះសុនាថ្នាសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ�នឹងម្ពីនិប្តានចូ�សៅ�កំុងការិសុព្រះ�ករិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅ��
សៅ�ះសៅឡ�យ។ �ួកបណូាជនសៅជឿថ្នា ការិសុព្រះ�កសៅនះ�ននយ័ថ្នាទ្ធឹកដីសុនា។ ប៉ុខែនាការិសុព្រះ�កសៅ�កំុង 
សុម្ពីយ័គម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុរាបប់ញ្ចាូ �ម្ពីនិខែម្ពីនព្រះតឹម្ពីខែតទឹ្ធកដីខែដ�ម្ពីនុសុសរិស់ុសៅ�សៅ�ះសៅទ្ធ។
 ព្រះប្តាកដណាស់ុ ៤០ឆំ្នាំ�សៅព្រះកាយម្ពីក សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ�កប៏្តានចូ�កំុងទឹ្ធកដីសុនា ការិសៅ�ះប្តាន 
សៅក�តសៅឡ�ងប�ីប�់ី�ួកអំុីព្រះសាខែអំ�ចាំស់ុៗប្តានសាា បក់ំុងទី្ធរិសៅហាសាា នអំស់ុ �ីសៅព្រះពាះ�ួកសៅគម្ពីនិប្តានទុ្ធកចិតាដ�់ 
ព្រះ�ះខែដ�ព្រះបទាំនការិសុព្រះ�កដ�់�ួកសៅគ។ ប�ីបម់្ពីកព្រះកុម្ពីអំុីព្រះសាខែអំ��ីីម្ពីយួប្តានសៅក�តសៅ�ទី្ធរិសៅហាសាា ន។ 
ព្រះកុម្ពី�ីីសៅនះប្តានជ�នួសុសាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ� ខែដ�ម្ពីនិសូាបប់ង្ហាះ បព់្រះ�ះសៅហ៍�យប្តានសាា បអ់ំស់ុ។ សាសុនអ៍ំុី-
ព្រះសាខែអំ�សៅកីងៗទាំ�ងសៅ�ះប្តានចូ�កំុងទឹ្ធកដីសុនា សៅហ៍�យប្តានរិស់ុសៅ�ទ្ធីសៅ�ះ។
 ប៉ុខែនា �ណ៍�ខែដ�សៅ��សៅវីល្ងាប្តានកនាងសៅ� អំ�គតកូនសៅ�អំុីព្រះសាខែអំ�ព្រះកុម្ពី�ីីសៅនះម្ពីនិប្តាន�ន 
បទ្ធ�ិសៅសាធំនជ៍ាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះសៅយសូូុវី ជាព្រះ�ះអំងះសុសៅ�ង្ហាះ ះរិបស់ុ�ួកសៅគសៅទ្ធ។ �ួកសៅគម្ពីនិ�នជ�សៅនឿសៅ��សៅសុចកូី 
ព្រះសុឡាញ់ូខែដ�ជួយសុសៅ�ង្ហាះ ះរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅទ្ធ។ ដូសៅចំះ �ួកសៅគ�ិតជាម្ពីនិប្តានសុព្រះ�កសៅទ្ធ។ �ួកអំុីព្រះសាខែអំ�
ទាំ�ងសៅនះប្តានប�ពាននឹងបញ្ចាតាិរិបស់ុព្រះ�ះ។ ការិម្ពីនិសូាបប់ង្ហាះ បរ់ិបស់ុ�ួកសៅគប្តានបង្ហាា ញូថ្នា�ួកសៅគម្ពីនិប្តាន 
ទុ្ធកចិតាសៅ��ព្រះ�ះ។
 កំុងគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖៦ សៅយ�ងសៅម្ពី��សៅ��ញូថ្នា រា�សុារិបស់ុព្រះ�ះប្តានដឹងអំ��ីសៅសុចកាីសុនារិបស់ុ  កំុងគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖៦ សៅយ�ងសៅម្ពី��សៅ��ញូថ្នា រា�សុារិបស់ុព្រះ�ះប្តានដឹងអំ��ីសៅសុចកាីសុនារិបស់ុ 
ព្រះទ្ធង ់អំ��ីការិសុនាថ្ងៃនការិសុព្រះ�ក។ ប៉ុខែនា �ួកសៅគម្ពីនិប្តានចូ�សៅ�កំុងការិសុព្រះ�ករិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅទ្ធ �ីសៅព្រះពាះព្រះទ្ធង ់អំ��ីការិសុនាថ្ងៃនការិសុព្រះ�ក។ ប៉ុខែនា �ួកសៅគម្ពីនិប្តានចូ�សៅ�កំុងការិសុព្រះ�ករិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅទ្ធ �ីសៅព្រះពាះ
�ួកសៅគម្ពីនិប្តានសូាបប់ង្ហាះ បព់្រះ�ះ។ សៅត�ការិម្ពីនិសូាបប់ង្ហាះ បព់្រះ�ះ និងការិម្ពីនិចូ�កំុងការិសុព្រះ�ករិបស់ុព្រះទ្ធង ់�ួកសៅគម្ពីនិប្តានសូាបប់ង្ហាះ បព់្រះ�ះ។ សៅត�ការិម្ពីនិសូាបប់ង្ហាះ បព់្រះ�ះ និងការិម្ពីនិចូ�កំុងការិសុព្រះ�ករិបស់ុព្រះទ្ធង ់
�នទ្ធ��កទ់្ធ�នងអំើីនឹងគំា?�នទ្ធ��កទ់្ធ�នងអំើីនឹងគំា?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ពាកយថ្នា «សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ» កំុងគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖៦ ជាភាសាសៅព្រះកកសៅ�ថ្នា «សៅសុម្ពីរីិុន»។ «សៅសុម្ពីរីិុន» 
ជួយសៅយ�ងឲ្យយសៅម្ពី��សៅ��ញូថ្នា សៅយ�ងម្ពីនិ�នសៅ��ខែដ�ព្រះតូវីបខែងអរិបងអងស់ៅឡ�យ។ «សៅសុម្ពីរីិុន» ឬ «សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ» 
បង្ហាា ញូសៅយ�ងថ្នា ព្រះ�ះសុុ�ឲ្យយសៅយ�ងសៅធំើ�ការិសុសៅព្រះម្ពីចចិតាឥឡូវីសៅនះ។ ព្រះ�ះអំងះចងឲ់្យយសៅយ�ងទ្ធទ្ធួ�យកការិសុព្រះ�ក 
រិបស់ុព្រះទ្ធង។់
 សៅល្ងាកប៉ុ�ជាអំំកនិ�នធគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិបង្ហាា ញូសៅយ�ងថ្នា ព្រះបសិុនសៅប�សៅយ�ង�ិតជាចងស់ុព្រះ�ក សៅយ�ង
ព្រះតូវីខែតសៅ�ា�យតបសៅ�ព្រះ�ះសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅនះ។ គម្ពីីរីិទ្ធ�នុកតសៅម្ពីើ�ង ៩៥៖៧,៨ ព្រះ��នសៅយ�ងកុ�ឲ្យយសៅធំើ��ុសុនូវីក�ហុ៍សុខែដ� 
សាសុនអ៍ំុីព្រះសាខែអំ�ប្តានសៅធំើ�សៅ�ះ។
 ព្រះបសិុនសៅប�សៅយ�ងសៅធំើ� សៅយ�ងនឹងបរាជយ័ម្ពីនិប្តានចូ�សៅ�កំុងការិសុព្រះ�ក ខែដ�សៅយ�ងអាចរិកសៅ��ញូ 
ខែតសៅ�កំុងព្រះ�ះ និងកំុងសៅសុចកាីសៅម្ពីតាា ករិុណារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ះសៅហ៍�យ។



86ថ្ងៃ�ាព្រះ�ហ៍សុៈតិ៍   ៩ កញ្ញាា

ការិសុព្រះ�កម្ពីយួសៅទ្ធៀតសុព្រះ�បរ់ា�សុារិបស់ុព្រះ�ះការិសុព្រះ�កម្ពីយួសៅទ្ធៀតសុព្រះ�បរ់ា�សុារិបស់ុព្រះ�ះ

 កំុងគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ៤៖៨-១១ សៅយ�ងអានថ្នា សៅល្ងាកយ៉ូសៅសុើម្ពីនិប្តានផូ្ទះ�់ការិសុព្រះ�កដ�់រា�សុា 
រិបស់ុព្រះ�ះសៅទ្ធ។ ប៉ុខែនាព្រះ�ះសុនាព្រះបទាំនការិសុព្រះ�កដ�់រា�សុារិបស់ុព្រះទ្ធង ់សៅហ៍�យព្រះ�ះម្ពីនិសៅចះកុហ៍កសៅទ្ធ។ ដូសៅចំះ 
ព្រះប្តាកដជា�នការិសុព្រះ�កម្ពីយួសៅផ្ទះសងសៅទ្ធៀតខែដ�រា�សុារិបស់ុព្រះ�ះនឹង�នអំ�ណ៍រិ។ ព្រះកុម្ពីម្ពីនុសុសសៅនះម្ពីនិខែម្ពីន 
�នខែតព្រះគីសីានសាសុនយូ៍�ប៉ុសៅណាះ ះសៅទ្ធ។ រា�សុារិបស់ុព្រះ�ះរាបប់ញ្ចាូ �ម្ពីនុសុសរា�់រិូបខែដ�ទ្ធទ្ធួ�យក 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវីជាព្រះ�ះអំងះសុសៅ�ង្ហាះ ះរិបស់ុ�ាួន។
 គម្ពីីរីិកាឡាទ្ធី ៣៖២៦-២៩ បង្ហាា ញូសៅយ�ង�ីរិូបភា�ម្ពីយួអំ��ីម្ពីនុសុសខែដ�ទ្ធទ្ធួ�ព្រះ�ះសៅយសូូុវី។  គម្ពីីរីិកាឡាទ្ធី ៣៖២៦-២៩ បង្ហាា ញូសៅយ�ង�ីរិូបភា�ម្ពីយួអំ��ីម្ពីនុសុសខែដ�ទ្ធទ្ធួ�ព្រះ�ះសៅយសូូុវី។ 
សៅត�ពាកយថ្នា ព្រះ�ះម្ពីនិប្តានទ្ធតសៅម្ពី��សៅ��ញូសៅយ�ងដូចជាអំំកបសៅព្រះម្ពី� ឬម្ពីនុសុសខែដ��នសៅសុរិភីា�សៅធំើ�ការិង្ហារិសៅ�ះ សៅត�ពាកយថ្នា ព្រះ�ះម្ពីនិប្តានទ្ធតសៅម្ពី��សៅ��ញូសៅយ�ងដូចជាអំំកបសៅព្រះម្ពី� ឬម្ពីនុសុសខែដ��នសៅសុរិភីា�សៅធំើ�ការិង្ហារិសៅ�ះ 
�ននយ័�៉ងដូចសៅម្ពីូច? សៅត�ព្រះ�ះអំងះម្ពីនិប្តានទ្ធតសៅ��ញូសៅយ�ងជាបុរិសុឬ�សុាីឬ? (កាឡាទី្ធ ៣៖២៨)។�ននយ័�៉ងដូចសៅម្ពីូច? សៅត�ព្រះ�ះអំងះម្ពីនិប្តានទ្ធតសៅ��ញូសៅយ�ងជាបុរិសុឬ�សុាីឬ? (កាឡាទី្ធ ៣៖២៨)។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ម្ពីនុសុស�ាះនិ�យថ្នា គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិជ��ូក៤ បង្ហាា ញូថ្នាសៅយ�ងគួរិរិកាថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍ជាថ្ងៃ�ាទី្ធ៧ឲ្យយ 
បរិសុិុទ្ធធ។ ម្ពីនុសុសសៅផ្ទះសង�ាះសៅទ្ធៀតម្ពីនិយ�់ព្រះសុបសៅទ្ធ។
 �ួកសៅគសៅជឿថ្នាគម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ជ��ូក៤ បង្ហាា ញូថ្នាសៅយ�ងម្ពីនិចាំ�ប្តាចរ់ិកាថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍ឲ្យយបរិសុិុទ្ធធទាំ�់ 
ខែតសៅសាះ �ីសៅព្រះពាះព្រះ�ះសុនាជាម្ពីយួសៅយ�ងនូវីការិសុព្រះ�កម្ពីយួសៅទ្ធៀតសៅ�សៅ��ចុងផុ្ទះតថ្ងៃនសៅ��សៅវីល្ងា។ គ�និត 
ទាំ�ង�ីរិសៅនះបរាជយ័ម្ពីនិប្តានបង្ហាា ញូ�ីអំើីខែដ�គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិជ��ូក៤ �ិតជាបសៅព្រះងៀនសៅ�ះសៅទ្ធ។ គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិ 
ជ��ូក៤ បង្ហាា ញូសៅយ�ងថ្នាការិសុព្រះ�ករិបស់ុសៅយ�ងសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍ផ្ទះូ�់ការិសាក�ៈងតូចម្ពីយួអំ��ីការិសុព្រះ�ក 
សៅ�សុម្ពីយ័ចុងសៅព្រះកាយ ខែដ�សៅយ�ងនឹងទ្ធទ្ធួ�សៅ�សៅ��អំ�គត។ សាសុនយូ៍�ប្តានសៅម្ពី��សៅ��ញូថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍ 
ថ្នាជាអំូឡា�ហាប្តា។  អំូឡា�ហាប្តាជាភាសាសៅហ៍សៅព្រះ��រិ�ននយ័ថ្នា «ខែផ្ទះនដី�ីី»។
 សៅសុចកាីសុនា�ីការិសុព្រះ�កសៅ�សៅ��អំ�គតសុព្រះ�បរ់ា�សុារិបស់ុព្រះ�ះបង្ហាា ញូសៅយ�ងថ្នា សៅយ�ងម្ពីនិ 
ចាំ�ប្តាចស់ៅធំើ�ការិអំស់ុម្ពីយួជីវីតិអំស់ុក�ៈសៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅយ�ងអាចទុ្ធកចិតាព្រះ�ះឲ្យយសុសៅ�ង្ហាះ ះសៅយ�ង។ សៅយ�ងអាចសុព្រះ�ក 
សៅ�កំុងសៅសុចកាីសុនាថ្ងៃនសៅសុចកាីសៅម្ពីតាា ករិុណា និងការិអំតឱ់នសៅទាំសុរិបស់ុព្រះទ្ធង។់
 ដូសៅចំះម្ពីនុសុសខែដ�និ�យថ្នា សៅយ�ងម្ពីនិចាំ�ប្តាចរ់ិកាបញ្ចាតាិទ្ធី៤ តសៅ�សៅទ្ធៀតសៅ�ះ�ុសុសៅហ៍�យ។ 
ខែម្ពីនសៅហ៍�យ ព្រះ�ះសៅយសូូុវីសុនាព្រះបទាំនការិសុព្រះ�កដ�់សៅយ�ង�ីអំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុសៅយ�ង។ ប៉ុខែនាសៅសុចកាីសុនា 
សៅនះម្ពីនិប្តានជ�នួសុការិសុព្រះ�ករិបស់ុសៅយ�ងសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍ជាថ្ងៃ�ាទី្ធ៧សៅទ្ធ។ ព្រះប្តាកដជាម្ពីនិប្តានសៅទ្ធ។ គម្ពីីរីិ 
សៅហ៍សៅព្រះ��រិជ��ូក៤ �ិតជាបង្ហាា ញូសៅយ�ង�ីសៅសុចកាីព្រះតូវីការិថ្ងៃនការិរិកាថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍ឲ្យយបរិសុិុទ្ធធ�ីសៅព្រះពាះអំើីខែដ� 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវីប្តានសៅធំើ�ជ�នួសុសៅយ�ងនឹងក��ុងសៅធំើ�សុព្រះ�បស់ៅយ�ងសៅ�សៅ��ឥឡូវីសៅនះ។
 សៅយ�ងរិស់ុសៅ�កំុងសុម្ពីយ័ខែដ�ម្ពីនុសុសសៅគារិ�ការិ��ព្រះបឹងខែព្រះបងសៅធំើ�ការិ និងសៅជាគជយ័ខែដ�សៅក�តសៅឡ�ង 
សៅចញូ�ីការិ��ព្រះបឹងខែព្រះបងសៅធំើ�ការិ។ ដូសៅចំះ សៅយ�ងព្រះតូវីខែតសុព្រះ�កសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅយសូូុវីឲ្យយប្តានសៅព្រះច�នជាងសៅ��ណាៗ 
ទាំ�ងអំស់ុសៅ�សៅ��ឥឡូវីសៅនះ។ សៅយ�ងព្រះតូវីខែតទុ្ធកចិតាថ្នា សៅសុចកូីសៅម្ពីតាា ករិុណារិបស់ុព្រះទ្ធង�់ីម្ពីព្រះគបព់្រះគានជ់ួយ
សុសៅ�ង្ហាះ ះសៅយ�ង និងផ្លាា ស់ុបូូរិសៅយ�ង។ ជ�សៅនឿសៅនះផ្ទះីុយ�ីអំើីខែដ�ម្ពីនុសុសភាគសៅព្រះច�នសៅ�សៅ��ខែផ្ទះនដីសៅនះសៅជឿ។ ប៉ុខែនា 
សៅយ�ងព្រះតូវីខែតកាា ហានទុ្ធកចិតាសៅ��សៅសុចកូីសុនារិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវីសៅ�សៅ��ខែដ�ម្ពីនុសុសសៅផ្ទះសងៗសៅទ្ធៀតទុ្ធកចិតា 
សៅ��ការិ��ព្រះបឹងខែព្រះបងសៅធំើ�ការិ និងសៅជាគជយ័រិបស់ុ�ួកសៅគ។
 ម្ពីនុសុស�ាះ�នអារិម្ពីីណ៍៍ថ្នា អំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគធំានធ់ំារិណាស់ុ ម្ពីនិអាចអំតឱ់នសៅទាំសុឲ្យយប្តានម្ពីនុសុស�ាះ�នអារិម្ពីីណ៍៍ថ្នា អំ�សៅ��ប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគធំានធ់ំារិណាស់ុ ម្ពីនិអាចអំតឱ់នសៅទាំសុឲ្យយប្តាន  
សៅទ្ធ។ សៅត�អំំកអាចជួយដ�់ម្ពីនុសុសទាំ�ងសៅនះ�៉ងដូចសៅម្ពីូច ឲ្យយរិកសៅ��ញូការិសុព្រះ�កសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅយសូូុវី?សៅទ្ធ។ សៅត�អំំកអាចជួយដ�់ម្ពីនុសុសទាំ�ងសៅនះ�៉ងដូចសៅម្ពីូច ឲ្យយរិកសៅ��ញូការិសុព្រះ�កសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅយសូូុវី?
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ការិសិុកាបខែនាម្ពី៖ការិសិុកាបខែនាម្ពី៖  សៅយ�ងខែតងខែតម្ពីនិព្រះ�ម្ពីចូ�សៅ�ឯព្រះ�ះសៅយសូូុវីជាម្ពីយួនឹងបញ្ញាា និងការិ�ិប្តាករិបស់ុសៅយ�ង
សៅទ្ធ។ ជួនកា�សៅយ�ងចាំកប់ញ្ញាា សៅ�កំុងចិតាសៅយ�ងឲ្យយម្ពីនុសុសដថ្ងៃទ្ធ។ សៅយ�ងព្រះប្តាបប់ញ្ញាា រិបស់ុសៅយ�ងដ�់ម្ពីនុសុស 
ខែដ�ម្ពីនិអាចជួយសៅយ�ងប្តាន។ សៅយ�ងបរាជយ័ម្ពីនិប្តានទូ្ធ�សៅរិឿងរ៉ាវីព្រះគប�៉់ងសៅ�ព្រះ�ះសៅយសូូុវី។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវី 
អាចផ្លាា ស់ុបូូរិទុ្ធកខកងើ�់រិបស់ុសៅយ�ងឲ្យយព្រះតឡបស់ៅ�ជាកូីអំ�ណ៍រិ និងសៅសុចកាីសុុ�សានា។ សៅយ�ងព្រះតូវីខែតឈប ់
អាតីានិយម្ពី សៅហ៍�យព្រះតូវីនិ�យថ្នាសៅទ្ធសៅ�កាន�់ាួនឯង។ សៅ�សៅ��សៅយ�ងសៅធំើ�ដូសៅចំះ សៅយ�ងនឹងផ្ទះូ�់សិុរិ�ីអដ�់ 
សៅឈ�ឆ្នាំើ ង។ សៅសុចកាីសុនារិបស់ុព្រះ�ះ�នតថ្ងៃម្ពីាខាា �ងណាស់ុ។ សៅយ�ងព្រះតូវីខែតសិុកាព្រះ�ះគម្ពីីរីិ សៅដ�ម្ពីៈឲី្យយសៅយ�ងអាច 
ដឹង�ីខែផ្ទះនការិរិបស់ុព្រះ�ះសុព្រះ�បជ់ីវីតិសៅយ�ង។ សៅ�សៅ��សៅយ�ងសិុកាព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�យព្រះបុងព្រះបយត័ំ និងសូាប់
តាម្ពីការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុព្រះ�ះគម្ពីីរីិ ព្រះ�ះនឹងដឹក��សៅយ�ង។ �ំុ �ព្រះប្តាថំ្នាថ្នា ព្រះគូគង្ហាើ �និងម្ពីនុសុសទាំ�ងឡាយនឹង
យកបនីុកធំាន ់និងបញ្ញាា រិបស់ុ�ួកសៅគថ្នាើ យសៅ�ព្រះ�ះសៅយសូូុវី។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវីក��ុងរិងច់ាំ�ទ្ធទ្ធួ�បញ្ញាា ទាំ�ងសៅ�ះ។ 
ព្រះ�ះអំងះរិងច់ាំ�ព្រះបទាំនសៅសុចកូីសុុ�សានា និងការិសុព្រះ�កដ�់�ួកសៅគ! ព្រះ�ះអំងះនឹងម្ពីនិចាំកសៅចញូ�ីអំំកខែដ�
ទុ្ធកចិតាព្រះទ្ធងស់ៅឡ�យ។ ដកព្រះសុង�់ីទ្ធសុស�វីដាីសុញ្ញាា ថ្ងៃនសៅ��សៅវីល្ងារិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំ�ាីន ជីថ្ងៃវីត៉ ៍ថ្ងៃ�ាទី្ធ១៧ ខែ� 
ម្ពី�ី ឆំ្នាំ�១៨៨៧ ទ្ធ��រ័ិ១៦១។
 «យុវីជនទាំ�ងឡាយសៅអំ�យ សៅត�អំំករិងច់ាំ�សៅ�យកាីអំ�ណ៍រិ និងកាីសុងឃមឹ្ពីនូវីសៅ��សៅវីល្ងាខែដ�ព្រះ�ះជា
�ា ស់ុ នឹងព្រះបកាសុសៅឈីាះរិបស់ុអំំកសៅ�ច�សៅពាះព្រះ�ះវីរិបិតា និង�ួកសៅទ្ធវីតាបរិសុិុទ្ធធឬសៅទ្ធ? ព្រះ�ះជា�ា ស់ុគឺជាសៅ� 
ព្រះកម្ពីដប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុអំំក។
 កិចាការិដធ៏ំ�ប�ផុ្ទះតខែដ�អំំកអាចសៅធំើ�សៅដ�ម្ពីៈសីៅរិៀបច��ាួនសុព្រះ�បក់ារិ�ងម្ពីកជាសៅ��កទី្ធ�ីរិ គឺការិសុព្រះ�ក 
សៅ�កំុងសៅសុចកូីសុនាខែដ�ព្រះ�ះសៅយសូូុវីប្តាន��យកម្ពីកឲ្យយសៅយ�ងសៅ�សៅ��ព្រះ�ះអំងះ�ងម្ពីកសៅ��កទី្ធ១។ អំំក 
ព្រះតូវីខែតសៅជឿសៅ��ព្រះ�ះសៅយសូូុវីជាព្រះ�ះអំងះសុសៅ�ង្ហាះ ះរិបស់ុអំំក»។ ដកព្រះសុងស់ៅចញូ�ីសៅសុៀវីសៅ�ការិព្រះតាស់ុសៅ�ដឧ៏តាម្ពី 
រិបស់ុសៅយ�ង ទ្ធ��រ័ិ៣៦៨ រិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំ�ាីន ជីថ្ងៃវីត៉។៍

សុ�ណួ៍រិ�ិភាកា៖សុ�ណួ៍រិ�ិភាកា៖
១. សៅត�ការិសុព្រះ�កសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍ផ្ទះូ�់ការិសាក�ៈងថ្ងៃនជីវីតិអំស់ុក�ៈឲ្យយសៅយ�ង�៉ងដូចសៅម្ពីូច?១. សៅត�ការិសុព្រះ�កសៅ�ថ្ងៃ�ាសុបាតហ៍៍ផ្ទះូ�់ការិសាក�ៈងថ្ងៃនជីវីតិអំស់ុក�ៈឲ្យយសៅយ�ង�៉ងដូចសៅម្ពីូច?
២. ព្រះ�ះសៅយសូូុវី��សៅយ�ងព្រះតឡបស់ៅ�កានព់្រះ�ះ សៅហ៍�យសៅធំើ�ឲ្យយសៅយ�ងប្តានកាា យសៅ�ជា ខែតម្ពីយួជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះអំងះ ២. ព្រះ�ះសៅយសូូុវី��សៅយ�ងព្រះតឡបស់ៅ�កានព់្រះ�ះ សៅហ៍�យសៅធំើ�ឲ្យយសៅយ�ងប្តានកាា យសៅ�ជា ខែតម្ពីយួជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះអំងះ 
សៅឡ�ងវីញិូ។ (សូុម្ពីអានរិ ៉ូម្ពី ៥៖១១)។ ព្រះបសិុនសៅប�នរិណា�ំកសួ់ុរិអំំកថ្នា សៅត�ភា�ខែតម្ពីយួជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ�ន សៅឡ�ងវីញិូ។ (សូុម្ពីអានរិ ៉ូម្ពី ៥៖១១)។ ព្រះបសិុនសៅប�នរិណា�ំកសួ់ុរិអំំកថ្នា សៅត�ភា�ខែតម្ពីយួជាម្ពីយួនឹងព្រះ�ះ�ន 
នយ័ដូចសៅម្ពីូច? សៅត�ការិសៅនះសៅធំើ�ឲ្យយជីវីតិរិបស់ុអំំកកានខ់ែតព្រះបសៅសុ�រិសៅឡ�ង�៉ងដូចសៅមូ្ពីច? សៅត�អំំកនឹងសៅ�ា�យ�៉ង នយ័ដូចសៅម្ពីូច? សៅត�ការិសៅនះសៅធំើ�ឲ្យយជីវីតិរិបស់ុអំំកកានខ់ែតព្រះបសៅសុ�រិសៅឡ�ង�៉ងដូចសៅមូ្ពីច? សៅត�អំំកនឹងសៅ�ា�យ�៉ង 
ណា?ណា?
៣. សៅត�សៅយ�ងអាចសៅជៀសុវាង�ីការិសៅធំើ�ឲ្យយបញ្ញាា ទាំ�ងឡាយ�នភា�ធំ�ជាង�កខណ៍��ិតរិបស់ុវា�៉ងដូចសៅម្ពីូច? ៣. សៅត�សៅយ�ងអាចសៅជៀសុវាង�ីការិសៅធំើ�ឲ្យយបញ្ញាា ទាំ�ងឡាយ�នភា�ធំ�ជាង�កខណ៍��ិតរិបស់ុវា�៉ងដូចសៅម្ពីូច? 
សៅត�អំើីសៅ�ខែដ�រិកាការិយកចិតាទុ្ធក�ករ់ិបស់ុសៅយ�ងសៅ�សៅ��រិូបភា�ដធ៏ំ�  ខែដ�សៅយ�ងសៅម្ពី��សៅ��ញូសៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិ?សៅត�អំើីសៅ�ខែដ�រិកាការិយកចិតាទុ្ធក�ករ់ិបស់ុសៅយ�ងសៅ�សៅ��រិូបភា�ដធ៏ំ�  ខែដ�សៅយ�ងសៅម្ពី��សៅ��ញូសៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិ?
៤. សូុម្ពីគិតម្ពីូងសៅទ្ធៀតអំ��ីក�ហុ៍សុទាំ�ងឡាយ ខែដ��ួកកូនសៅ�អំុីព្រះសាខែអំ�ប្តានព្រះបព្រះ�ឹតាសៅ�កំុងទី្ធរិសៅហាសាា ន។ ៤. សូុម្ពីគិតម្ពីូងសៅទ្ធៀតអំ��ីក�ហុ៍សុទាំ�ងឡាយ ខែដ��ួកកូនសៅ�អំុីព្រះសាខែអំ�ប្តានព្រះបព្រះ�ឹតាសៅ�កំុងទី្ធរិសៅហាសាា ន។ 
សៅត�សៅយ�ងព្រះបឈម្ពីនឹងបញ្ញាា ខែដ��ួកសៅគប្តានព្រះបព្រះ�ឹតាសៅនះសៅ�យវីធិំីណា? សៅត�សៅយ�ងអាចសៅរិៀនសូុព្រះត�៉ងដូចសៅត�សៅយ�ងព្រះបឈម្ពីនឹងបញ្ញាា ខែដ��ួកសៅគប្តានព្រះបព្រះ�ឹតាសៅនះសៅ�យវីធិំីណា? សៅត�សៅយ�ងអាចសៅរិៀនសូុព្រះត�៉ងដូច
សៅម្ពីូចសៅចញូ�ីក�ហុ៍សុរិបស់ុ�ួកសៅគ?សៅម្ពីូចសៅចញូ�ីក�ហុ៍សុរិបស់ុ�ួកសៅគ?



88

ការិសៅប្តាះជ�ហានសៅ�យសៅសុចកាីជ�សៅនឿការិសៅប្តាះជ�ហានសៅ�យសៅសុចកាីជ�សៅនឿ
 �នម្ពីនុសុស�ំកប់្តានព្រះប្តាបឪ់�ុកអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវីសៅ�កំុងព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំៀរិរ៉ាក។់ ឪ�ុកកប៏្តានព្រះសុល្ងាញ់ូ 
ព្រះ�ះសៅយសូូុវី សៅហ៍�យប្តានចូ�រិមួ្ពីកំុងព្រះ�ះវីហិាសៅសុសៅវីនសៅដយអាតស់ៅវីនទី្ធសុី។ ច�ខែណ៍ក�ូយប្តានសុសៅព្រះម្ពីចចិតារិកា 
សាសុ�តាម្ពីព្រះបថ្ងៃ�ណី៍រិបស់ុ�ងដខែដ�។ ម្ពីយួរិយ�សៅព្រះកាយម្ពីក ជីវីតិប្តានជួបព្រះបទ្ធះនឹងការិ�ិប្តាកសៅ�កំុង 
ព្រះបសៅទ្ធសុសៅអំៀរិរ៉ាក។់ សៅ�យព្រះ�ួយប្តារិម្ពីភអំ��ីសុុវីតាិភា�រិបស់ុ�ូយ និងកូនព្រះសីុ�ីរិ�ក ់ឪ�ុកប្តានសុសៅព្រះម្ពីចចិតា 
ផ្លាា ស់ុបូូរិទី្ធ��សៅ� សៅ�សុហ៍រិដឋអាសៅម្ពីរិកិជាជនសៅភ្នំៀសុ�ាួន សៅ�រិដឋកា�ីហ៍ើ័រិញ៉៉ា។ ឪ�ុកនិង�ូយប្តានបញ្ចើូ ន
កូនព្រះសីុរិបស់ុ�ួកសៅគសៅ�សៅរិៀនសៅ�សាល្ងារិដឋ។ ប៉ុខែនាឪ�ុកប្តានអំធិំសាឋ នថ្នា កូនព្រះសីុទាំ�ង�ីរិគួរិខែតសិុកាសៅ�
សាល្ងាអាតស់ៅវីនទី្ធសុី។ ប៉ុខែនាគាតម់្ពីនិ�ន�ុយព្រះគបព់្រះគានស់ុព្រះ�បប់ងថ់្ងៃ�ាសាល្ងាសៅទ្ធ។ សៅហ៍�យព្រះបសិុនសៅប�គាត ់
�ន�ុយកគ៏ាតម់្ពីនិសាះ �់នរិណា�ំក ់សៅដ�ម្ពីៈពី្រះប្តាបគ់ាតថ់្នាសាល្ងាសៅ�ទ្ធីណាខែដរិ។ ថ្ងៃ�ាម្ពីយួឪ�ុកប្តានសៅ�
កានឃ់្លាំា �ងសៅសុៈៀងអាហារិ សៅដ�ម្ពីៈទី្ធទ្ធួ�ការិខែចកចាំយអាហារិដ�់ព្រះគួសារិខែដ��នសៅសុចកូីព្រះតូវីការិ។ សៅ�
សៅ��រិងច់ាំ�ទ្ធទ្ធួ�សៅសុៈៀងអាហារិឪ�ុកប្តានចាំបស់ៅផ្ទះូ�ម្ពីជខែជកជាម្ពីយួអំំកសុី័ព្រះគចិតា សៅហ៍�យប្តានដឹងថ្នាឃ្លាំា �ង
អាហារិសៅនះប្តានព្រះគបព់្រះគងសៅ�យព្រះ�ះវីហិារិសៅសុសៅវីនសៅដយអាតស់ៅវីនទី្ធសុី ខែដ�ប្តានព្រះគបព់្រះគងសាល្ងាថ្ងៃនព្រះ�ះវីហិារិ 
ម្ពីយួ ផ្ទះងខែដរិ។ ឪ�ុក និង�ូយប្តានសុនស��ុយ�៉ងព្រះបុងព្រះបយត័ំ សៅដ�ម្ពីៈឲី្យយ�ួកសៅគអាចបញ្ចើូ នកូនព្រះសីុទាំ�ង�ីរិ
ចូ�សៅរិៀនសៅ�សាល្ងារិបស់ុព្រះ�ះវីហិារិសៅ�ះ សៅហ៍�យនិងសៅដ�ម្ពីៈ�ីនការិង្ហារិ�អសុព្រះ�បព់្រះគបព់្រះគងព្រះកុម្ពីព្រះគួសារិ។ 
�ួកសៅគប្តានសុសៅព្រះម្ពីច ចិតាថ្នា នឹងសៅព្រះប�ព្រះប្តាស់ុ�ុយដ�៏នតថ្ងៃម្ពីាសៅនះសៅដ�ម្ពីៈបីងថ់្ងៃ�ាសាល្ងាសុព្រះ�បកូ់នព្រះសីុទាំ�ង�ីរិ 
�ករ់ិបស់ុគាត។់
 ម្ពីយួរិយ�សៅ���ាីសៅព្រះកាយម្ពីក ឪ�ុកប្តានម្ពីកដ�់សាល្ងារិបស់ុព្រះ�ះវីហិារិ ជាម្ពីយួនឹង�ូយនិងកូន 
ព្រះសីុទាំ�ង�ីរិ�ក ់ម្ពីយួអាយុ៩ឆំ្នាំ� និងម្ពីយួសៅទ្ធៀតអាយុ១១ឆំ្នាំ�។ �ួកសៅគប្តានអំងះុយសៅ�កំុងការិ�ិ�័យរិបស់ុ 
�យិកាសាល្ងា ទ្ធឹកម្ពីុ�រិបស់ុ�ួកសៅគប្តានភ្នំាខឺែចងចាំ� �ណ៍�ខែដ��ួកសៅគប្តានរិងច់ាំ��ត័�៌នថ្នាព្រះតូវីសៅធំើ�អំើីបនា
សៅ�សៅទ្ធៀត។ �យិកាសាល្ងា និងប៉្តាសុី័រិព្រះ�ះវីហិារិខែដ�អំងះុយទ្ធ�់ម្ពីុ�នឹង�ួកសៅគប្តានសៅម្ពី��ម្ពីុ�គំាសៅ�វីញិូ
សៅ�ម្ពីក សៅហ៍�យប�ីបម់្ពីកសៅម្ពី��ឪ�ុក�ូយ និងសៅកីងព្រះសីុទាំ�ង�ីរិ។ ភា�អំនីះសាសៅ�សៅ��ម្ពីុ�ឪ�ុក�ូយនិង 
សៅកីងព្រះសីុទាំ�ង�ីរិប្តានទាំកទ់ាំញូចិតារិបស់ុ�ួកសៅគ។ ប៉ុខែនា�ុយខែដ�ឪ�ុក�ូយប្តានសុនស�សៅ�ះម្ពីនិព្រះគបព់្រះគាន ់
សៅទ្ធ។ «សៅយ�ងចងឲ់្យយសៅកីងព្រះសីុទាំ�ង�ីរិសៅរិៀនសៅ�ទ្ធីសៅនះខាា �ងណាស់ុ។ ប៉ុខែនា គួរិឲ្យយសៅសាកសូាយសៅ�យម្ពីនិ�ន
�ុយព្រះគបព់្រះគានស់ុព្រះ�បប់ងថ់្ងៃផ្ទះាសាល្ងា» �យិកាប្តាននិ�យ។ �យិកាប្តានបងអង ់ សៅហ៍�យសុម្ពីាងឹសៅម្ពី�� 
សៅ�ប៉្តាសុី័រិម្ពីូងសៅទ្ធៀត។ �ងប្តានសៅ��ញូការិអាណិ៍តអាសូុរិសៅ�កំុងខែភ្នំំករិបស់ុប៉្តាសុី័រិ សៅហ៍�យ�ង�នសៅសុចកាី 
កាា ហានប្តានសៅពា�ថ្នា។ «សៅយ�ងនឹងចុះសៅឈីាះសៅកីងព្រះសីុសៅនះកំុងសាល្ងា ចូ�សៅយ�ងសៅប្តាះជ�ហានសៅ�យសៅសុចកូី 
ជ�សៅនឿ» �ងប្តាននិ�យ។ ម្ពីនុសុសចាំស់ុបនួ�កន់ិងសៅកីងព្រះសីុ�ីរិ�ក ់ប្តាន�ុតជងះងស់ៅ�នឹងកព្រះ��ឥដឋ 
សៅហ៍�យប្តានឱនកា�ចុះ។ «ឱព្រះ�ះជាទី្ធព្រះសុឡាញ់ូសៅអំ�យ សៅយ�ងព្រះតូវីការិជ�នួយរិបស់ុព្រះ�ះអំងះ សូុម្ពីព្រះបទាំនព្រះប្តាក ់
សុព្រះ�បក់ារិសិុការិបស់ុសៅកីងព្រះសីុដ�៏នតថ្ងៃម្ពីាទាំ�ង�ីរិ�កស់ៅនះ» ប៉្តាសុី័រិប្តានអំធិំ�ឋ ន។ ម្ពីយួសុនីុះសៅព្រះកាយ�ី
ព្រះគួសារិ�ងប្តានចាំកសៅចញូសៅ� �យិកាសាល្ងាប្តានទ្ធទ្ធួ�ការិសៅ�ទូ្ធរិស័ុ�ីម្ពីយួ ទូ្ធរិស័ុ�ីសៅ�ះម្ពីក�ីអំំកសុព្រះម្ពីប 
សុព្រះម្ពីួ�ជនសៅភ្នំៀសុ�ាួនសៅសុសៅវីនសៅដយអាតស់ៅវីនទី្ធសុី និងព្រះកសួុងអំសៅ�ា ព្រះបសៅវីសុនថ៍្ងៃនភ្នំូម្ពីភិាគអាសៅម្ពីរិកិខាងសៅជ�ង។ 
�ងប្តានទូ្ធរិស័ុ�ីម្ពីកព្រះប្តាបថ់្នា �ង�ន�ុយសុព្រះ�បជ់ួយបងថ់្ងៃ�ាសាល្ងាដ�់កុ�រិជនសៅភ្នំៀសុ�ាួន។ �ង 
ប្តាននិ�យថ្នា ព្រះប្តាកស់ៅ�ះប្តានម្ពីក�ីតង្ហាើ យសុបាតហ៍៍សុះូ� សុបូ្តាហ៍៍ទ្ធី១៣ ឆំ្នាំ�២០១១។ �យិកាសឹុង 
ខែតម្ពីនិសៅជឿព្រះតសៅចៀករិបស់ុគាត។់ ភាា ម្ពីសៅ�ះគាតប់្តានសៅ�ឪ�ុកម្ពីកព្រះប្តាបថ់្នា គាតប់្តានរិក�ុយសុព្រះ�បប់ង ់
ថ្ងៃ�ាសាល្ងាសុព្រះ�បកូ់នព្រះសីុទាំ�ង�ីរិ�កប់្តានសៅហ៍�យ។ «�ំុ �ប្តានដឹងថ្នា ព្រះ�ះនឹងសៅ�ា�យតបច�សៅពាះការិអំធិំសាឋ ន
រិបស់ុសៅយ�ង» ឪ�ុកប្តានឧទាំន។
 ខែផ្ទះំក�ាះថ្ងៃនតង្ហាើ យសុបាតហ៍៍សុះូ�សុប្តាា ហ៍៍ទ្ធី១៣ព្រះតី�សុសៅនះ នឹងជួយដ�់ជនសៅភ្នំៀសុ�ាួនសៅ�
ភ្នំូម្ពីភិាគអាសៅម្ពីរិកិខាងសៅជ�ងម្ពីូងសៅទ្ធៀត។ សូុម្ពីព្រះ�ះសៅព្រះប�ព្រះប្តាស់ុតង្ហាើ យរិបស់ុអំំក សៅដ�ម្ពីៈសីៅ�ា�យតបសៅ�នឹងការិអំធិំសាា ន 
សៅផ្ទះសងៗសៅទ្ធៀត ដូចជាការិអំធិំ�ឋ នរិបស់ុឪ�ុក�ំកស់ៅនះផ្ទះងខែដរិ សៅដ�ម្ពីៈឲី្យយសៅគប្តានសៅរិៀនបខែនាម្ពីសៅទ្ធៀតអំ��ីព្រះ�ះ សៅហ៍�យ 
ប្តានសុសៅព្រះម្ពីចចិតាបសៅព្រះម្ពី�ព្រះទ្ធងស់ៅ�យសារិខែតអំំកប្តានថ្នាើ យ។

  សៅរិឿង�ាី  សៅរិឿង�ាី
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ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ យ៉ូូ�ណាសុ ជំ���ក១, យ៉ូូ�ណាសុ ២៖១-៩, យ៉ូូ�ណាសុអំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ យ៉ូូ�ណាសុ ជំ���ក១, យ៉ូូ�ណាសុ ២៖១-៩, យ៉ូូ�ណាសុ  
៣៖១-១០, យ៉ូូ�ណាសុ ៤៖១-១១, យ៉ូ�ដាសុ ១៖២១, សៅយ៉ូសៅរិ� ២៥៖៥។៣៖១-១០, យ៉ូូ�ណាសុ ៤៖១-១១, យ៉ូ�ដាសុ ១៖២១, សៅយ៉ូសៅរិ� ២៥៖៥។

�ចងចាំ�៖ «ដូ�សៅចំះ សៅ�ើម្ពីនិគួរិឲ្យយអំញអាល័័យ៉ូច�សៅ�ះព្រះកុងនីនីសៅេ ជាទី្ធព្រះកុងយូ៉ាងធំ�សៅនះ ខែដូល័�នម្ពីនុសុស �ចងចាំ�៖ «ដូ�សៅចំះ សៅ�ើម្ពីនិគួរិឲ្យយអំញអាល័័យ៉ូច�សៅ�ះព្រះកុងនីនីសៅេ ជាទី្ធព្រះកុងយូ៉ាងធំ�សៅនះ ខែដូល័�នម្ពីនុសុស 
ជាង១ខែសុន២មុ្ពី�ននាក ់ជា�ួកអំំកខែដូល័ម្ពីនិស្គាា ល់័ស្គាា � ម្ពីនិស្គាា ល់័សៅ�េងសៅស្គាះ ព្រះ�ម្ពីទាំ�ងហ៍េ�ងសុ�េយូ៉ាងជាង១ខែសុន២មុ្ពី�ននាក ់ជា�ួកអំំកខែដូល័ម្ពីនិស្គាា ល់័ស្គាា � ម្ពីនិស្គាា ល់័សៅ�េងសៅស្គាះ ព្រះ�ម្ពីទាំ�ងហ៍េ�ងសុ�េយូ៉ាង
សៅព្រះចើនផងសៅទ្ធឬអីំ» (យ៉ូូ�ណាសុ ៤៖១១)។សៅព្រះចើនផងសៅទ្ធឬអីំ» (យ៉ូូ�ណាសុ ៤៖១១)។

 យ៉ូូ�ណាសុគ�ជាសៅរិឿងដូគ៏ួរិឲ្យយចាំបអ់ារិម្ពីមណ៍៍ប�ផុ�សៅ�កុំងព្រះ�ះគមី្ពីរីិ។ ព្រះ�ះសៅព្រះជំើសុសៅរិ ើសុយ៉ូូ�ណាសុ
ឲ្យយប�សៅ�ញកិចចការិដូ�៏ិសៅសុសុ។ បូុខែនា យ៉ូូ�ណាសុរិ�ស់ៅចញ�ីព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះជួំយ៉ូយ៉ូ�ណាសុឲ្យយផ្លាា ស់ុបូ�រិគ�និ� 
សៅហ៍ើយ៉ូសូ្គាបប់ង្គាា បព់្រះទ្ធង។់ កិចចការិរិបស់ុយ៉ូូ�ណាសុគ�ជាសៅជាគជំយ័៉ូដូធ៏ំ� បូុខែនាសៅ�ើ�នអំេីសៅកើ�សៅ�ើងបនាសៅទ្ធៀ�? 
យ៉ូូ�ណាសុប្តាន�ឹងនិងព្រះ�ះច�សៅ�ះការិជួំយ៉ូសុសៅ�ង្គាា ះអំំកព្រះកុងនីនីសៅេ។
 យ៉ូូ�ណាសុគ�ជាគ�រិ�ម្ពីយួ៉ូអំ��ីម្ពីនុសុសខែដូល័ម្ពីនិប្តានសុព្រះ�ក គា�គ់ាម នសៅសុចកាីសុុ�ស្គានាសៅទ្ធសៅ�
សៅ�ល័គា�ខ់ែព្រះសុកថា «ឥ��េសៅនះឱព្រះ�ះសៅយ៉ូហ៍�វូ៉ាសៅអំើយ៉ូ សុ�ម្ពីដូកយ៉ូកជំីេ�ិ�ុំ�ចុះ ដូិ�ិសូុ�ឲ្យយទ្ធ�ល័បងា�ស្គាា បស់ៅ�ជា 
ជាងរិស់ុសៅ�» (យ៉ូូ�ណាសុ ៤៖៣)។ ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�េផ្លាា ល់័ប្តាន�នបនា�ល័អំ��ីសៅរិឿងសៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុសៅ�ថ្ងៃ�ា
ជំ�នុ�ជំព្រះម្ពីះ ឯម្ពីនុសុសសៅ�កុំងទ្ធីព្រះកុងនីនីសៅេនឹងឈរិសៅ�ើងជាម្ពីយួ៉ូនឹងម្ពីនុសុសដូ�ណ៍សៅនះកុំងព្រះគាជំ�នុ�ជំព្រះម្ពីះ សៅហ៍ើយ៉ូ 
និងកា�ស់ៅទាំសុឲ្យយផង ដូិ�ិសៅគប្តានខែព្រះបចិ�ាខែដូល័ឮសៅសុចកាីខែដូល័សៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុប្តានព្រះបកាសុព្រះប្តាបស់ៅហ៍ើយ៉ូ 
សៅម្ពីើល័សៅ�ទ្ធីសៅនះ�នម្ពីយួ៉ូអំងាខែដូល័�ិសៅសុសុជាងយ៉ូូ�ណាសុសៅ�សៅទ្ធៀ� (�ូថាយ៉ូ ១២៖៤១)។ ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�េ 
ធំ�ជាងសៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុ។ សៅបើម្ពីនិដូ�សៅចំាំះសៅទ្ធ ព្រះ�ះអំងាម្ពីនិអាចជាព្រះ�ះអំងាសុសៅ�ង្គាា ះរិបស់ុសៅយ៉ូើងប្តានសៅទ្ធ។
 សុប្តាា ហ៍៍សៅនះសៅយ៉ូើងព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើល័សៅ�សៅរិឿងរិបស់ុសៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុ។ សៅ�ើសៅយ៉ូើងអាចសៅរិៀនសុ�ព្រះ�អំេី
អំ��ីការិសុព្រះ�កសៅចញ�ីអំំកនា�ស្គារិខែដូល័រិ�ស់ៅ�ឆ្នាំា យ៉ូរិ�បសៅនះ?

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ១២    ១១ - ១៧ កញ្ញាា
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ការិរិ�ស់ៅ�ឆ្នាំា យ៉ូ ការិរិ�ស់ៅ�ឆ្នាំា យ៉ូ 

  យ៉ូូ�ណាសុគ�អំំកជាសៅជាគជំយ័៉ូដូធ៏ំ�កុំងនាម្ពីជាអំំកនា�ស្គារិ�ំក ់គា�ព់្រះ��នដូល់័អំំកព្រះកុងនីនីសៅេឲូ្យយខែបរិ 
សៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគ។ �ួកសៅនាះកសូ៏្គាបត់ាម្ពី។ បូុខែនាយ៉ូូ�ណាសុម្ពីនិខែម្ពីនជាអំំកនា�ស្គារិ�ំកខ់ែដូល័សុុ� 
ចិ�ាសៅធំេើតាម្ពីព្រះ�ះសៅនាះសៅទ្ធ យូ៉ាងសៅ�ចណាស់ុកស៏ៅ�ព្រះគាដូ�ប�ងខែដូរិ។

 សៅ�សៅ�ល័ព្រះ�ះព្រះប្តាបយ់៉ូូ�ណាសុឲ្យយសៅចញសៅ�ទី្ធព្រះកុងនីនីសៅេ គា�ប់្តាន�ឹងជាម្ពីយួ៉ូនឹងព្រះ�ះ យ៉ូូ�ណាសុ
បង្គាា ញថាគា�ម់្ពីនិទុ្ធកចិ�ាព្រះ�ះសៅទ្ធ។ សៅនាះសៅហ៍ើយ៉ូជាម្ពី�ល័សៅហ៍�ុខែដូល័យ៉ូូ�ណាសុម្ពីនិ�នការិសុព្រះ�កឬសៅសុចកូី 
សុុ�ស្គានា គា�ម់្ពីនិប្តានសៅធំេើន�េអំេីខែដូល័ព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�េព្រះប្តាបឲ់្យយសៅយ៉ូើងសៅធំេើសៅ�សៅ�ល័សៅយ៉ូើង�នបញ្ញាា សៅនាះសៅទ្ធ ច�ល័ 
ទ្ធទ្ធួល័យ៉ូកការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុ�ំុ � ច�ល័សៅរិៀន�ី�ំុ �ដូិ�ិ�ំុ �សុា��សៅហ៍ើយ៉ូ�នចិ�ាសុុភា� សៅនាះអំំកនឹងប្តានសុព្រះ�ក 
ខែម្ពីនសៅហ៍ើយ៉ូការិបសៅព្រះងៀនខែដូល័�ំុ �សុ�ម្ពីឲ្យយអំំកទ្ធទ្ធួល័សៅនាះង្គាយ៉ូសៅទ្ធ បនាុករិបស់ុ�ំុ �កព៏្រះស្គាល័ខែដូរិ (�ូថាយ៉ូ ១១៖ 
៣០)។ សៅ�ើយ៉ូូ�ណាសុសុសៅព្រះម្ពីចចិ�ាខែសុេងរិកការិសុព្រះ�កសៅដាយ៉ូ�ាួនឯងសៅដាយ៉ូរិសៅបៀបណា? គា�រ់ិ�ស់ៅ�ឆ្នាំា យ៉ូ 
ឆ្នាំា យ៉ូជាងកខែនាងខែដូល័ព្រះ�ះចងឲ់្យយគា�ស់ៅ�។

  សៅ�ើយ៉ូូ�ណាសុសុងឹមឹ្ពីថារិកប្តានកខែនាងសុព្រះ�កឆ្នាំា យ៉ូ�ីព្រះ�ះសៅ�កខែនាងណា? សៅ�ើខែផនការិសៅនះប្តានសៅ�ើយ៉ូូ�ណាសុសុងឹមឹ្ពីថារិកប្តានកខែនាងសុព្រះ�កឆ្នាំា យ៉ូ�ីព្រះ�ះសៅ�កខែនាងណា? សៅ�ើខែផនការិសៅនះប្តាន  
ផល័សុព្រះ�បយ់៉ូូ�ណាសុឬសៅទ្ធ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយ៉ូសុ�ម្ពីអានយ៉ូូ�ណាសុជំ���ក១។ផល័សុព្រះ�បយ់៉ូូ�ណាសុឬសៅទ្ធ? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីាើយ៉ូសុ�ម្ពីអានយ៉ូូ�ណាសុជំ���ក១។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 យ៉ូូ�ណាសុប្តានសៅធំេើដូ�សៅណ៍ើ រិតាម្ពីទិ្ធសុសៅ�ម្ពីយួ៉ូសៅផសងសៅ�េញិ។ ទ្ធិសុសៅ�សៅនះគ�ជាទ្ធិសុសៅ�ម្ពីយួ៉ូសៅផសង 

ខែដូល័ព្រះ�ះចងឲ់្យយគា�ស់ៅ� សៅ�សៅ�ល័អំំកនា�ស្គារិសៅផសងៗសៅទ្ធៀ� ព្រះ�ួយ៉ូប្តារិម្ពីភអំ��ីអំេីខែដូល័ព្រះ�ះប្តានសុ�ម្ពីឲ្យយ�ួកសៅគ 
សៅធំេើ �ួកសៅគប្តាននិយ៉ាយ៉ូអំ��ីកងេល់័រិបស់ុ�ួកសៅគជាម្ពីយួ៉ូព្រះ�ះ។ (សុព្រះ�បជ់ាឧទាំហ៍រិណ៍៍សុ�ម្ពីអាននិកខម្ពីន� ៤៖ 
១៣)។ យ៉ូូ�ណាសុម្ពីនិប្តានឈបស់ៅដូើម្ពីិអីំធិំដាា នអំ��ីបញ្ញាា សៅនះសៅទ្ធ។ គា�រ់ិ�។់

 សៅនះម្ពីនិខែម្ពីនជាសៅល័ើកទី្ធ១ ខែដូល័ព្រះ�ះចាំ�យ់៉ូូ�ណាសុឲ្យយផូល់័ស្គារិ�ិសៅសុសុដូល់័ម្ពីនុសុសសៅទ្ធ។ គម្ពីីរីិ 
�ងាេតារិកសព្រះ�ទី្ធ២ ១៤៖២៥ បង្គាា ញថាយ៉ូ�ណូាសុសៅធំេើន�េអំេីខែដូល័ព្រះ�ះជា�ច ស់ុសុ�ម្ពីឲ្យយគា�ស់ៅធំេើ។ បូុខែនា ម្ពីនិ 
ខែម្ពីនសៅ�ល័សៅនះសៅទ្ធ។ សៅហ៍�ុអំេីព្រះបេ�ាិស្គា�សុាបង្គាា ញសៅយ៉ូើង�ីចសៅម្ពីាើយ៉ូ កងទ្ធ�័អាសុសៅសុុើរិប្តានព្រះគបព់្រះគងប��ា ព្រះបសៅទ្ធសុ 
សៅ�សៅ�ល័សៅល្ងាកប្តានសៅធំេើការិសៅ�ព្រះបសៅទ្ធសុអំុីព្រះស្គាខែអំល័ព្រះបខែហ៍ល័៧៥ឆំ្នាំ� ម្ពីុនសៅសុូចស្គានសៅហ៍រិបីជាសៅសុូចថ្ងៃនអាសុសៅសុុើរិ 
ប្តានវ៉ាយ៉ូព្រះប�រិព្រះបសៅទ្ធសុយ៉ូ�ដា។ កងទ្ធ�័អាសុសៅសុុើរិព្រះប�រិព្រះបសៅទ្ធសុអំុីព្រះស្គាខែអំល័និងស្គា�ូរិរីិចួសៅ�សៅហ៍ើយ៉ូកាល័ 
�ី២០ឆំ្នាំ�ម្ពីុន។

 បនាា បម់្ពីក សៅសូុចសៅហ៍សៅសុគាប្តានច�ល័រិមួ្ពីសៅ�កំុងព្រះកុម្ពីម្ពីយួ៉ូព្រះបឆ្នាំ�ងសៅ�នឹងកងទ្ធ�័អាសុសៅសុុើរិ។
 ឥ��េសៅនះ អាសុសៅសុុើបចងស់ុងសឹុក។ �ងាេតារិកសព្រះ�ទី្ធ២ ជំ���ក១៨ និងសៅអំស្គាយ៉ូ ជំ���ក៣៦ ក� ់

ព្រះតាអំ��ីព្រះបេ�ាិស្គា�សុានិងរិ�បច�ា កស់ៅ�សៅល័ើជំញំ្ញា�ងកុំងទី្ធព្រះកុងនីនីសៅេបង្គាា ញសៅយ៉ូើង�ីសៅរិឿងរូ៉ាេដូអ៏ំស្គាច រិយអំ��ីទ្ធីព្រះកុង 
ឡាគីសុ។ ឡាគីសុគ�ជាទី្ធព្រះកុងដូស៏ុ�ខានស់ៅ�កំុងនគរិរិបស់ុសៅសុូចសៅហ៍សៅសុគា។ បនាា បម់្ពីកសៅសុូចស្គានសៅហ៍រិបី
វ៉ាយ៉ូព្រះប�រិព្រះកុងឡាគីសុ ព្រះ�ះអំងាប្តានសុ�ា បម់្ពីនុសុសរ៉ាបម់្ពីុ�ននាកស់ៅដាយ៉ូវ៉ាយ៉ូនឹងដូ�បង ម្ពីនុសុសខែដូល័ប្តាន
គា�ព្រះទ្ធសៅសុូចសៅហ៍សៅសុគាព្រះ�ូេសៅគបកខែសុិកទាំ�ងរិស់ុ ស្គានសៅហ៍រិបីប្តានសៅធំេើឲ្យយម្ពីនុសុសខែដូល័រិស់ុទាំ�ងបូុនាម នកាា យ៉ូ 
ជាទាំសុករិ។

 ឥ��េសៅនះ ព្រះ�ះចាំ�យ់៉ូូ�ណាសុឲ្យយសៅ�ព្រះ��នដូល់័កងទ្ធ�័អាសុសៅសុុើរិកំុងព្រះកុងនីនីសៅេអំ��ីទ្ធីបញ្ចចប់ឥ��េសៅនះ ព្រះ�ះចាំ�យ់៉ូូ�ណាសុឲ្យយសៅ�ព្រះ��នដូល់័កងទ្ធ�័អាសុសៅសុុើរិកំុងព្រះកុងនីនីសៅេអំ��ីទ្ធីបញ្ចចប់
ដូ៏ដូអ៏ាព្រះកករ់ិបស់ុ�ួកសៅគ។ សៅ�ើវ៉ាម្ពីនិជាការិគួរិឲ្យយ�ាល់័សៅទ្ធឬ ខែដូល័យ៉ូូ�ណាសុម្ពីនិចងស់ៅ�សៅនាះ?អាព្រះកករ់ិបស់ុ�ួកសៅគ។ សៅ�ើវ៉ាម្ពីនិជាការិគួរិឲ្យយ�ាល់័សៅទ្ធឬ ខែដូល័យ៉ូូ�ណាសុម្ពីនិចងស់ៅ�សៅនាះ?
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ការិសុព្រះ�កបីថ្ងៃ�ា ការិសុព្រះ�កបីថ្ងៃ�ា 

 សៅ�សៅ�ល័សៅយ៉ូើងរិ�ស់ៅគច�ីព្រះ�ះសៅយ៉ូើងរិ�ច់�ល័សៅ�កំុងបញ្ញាា ។ យ៉ូូ�ណាសុសៅ�ើងសៅល័ើកបូ្តាល់័សៅដូើម្ពីិរីិ�់
សៅ�ឆ្នាំា យ៉ូ�ីព្រះ�ះ។ យ៉ូូ�ណាសុប្តានសៅដូកល័ក។់ បូុខែនាការិសុព្រះ�ករិបស់ុគា�ស់ៅនះ�នរិយ៉ូៈសៅ�ល័�ាីណាស់ុ។ 
ព្រះ�ះបញំ្ច� ន�យល់័ម្ពីកដាស់ុយ៉ូូ�ណាសុឲ្យយសៅព្រះកាកសៅ�ើង។ យ៉ូូ�ណាសុព្រះប្តាប�់ួកអំំកសៅដូើរិកបូ្តាល់័ឲ្យយសៅប្តាះគា�ច់�ល័ 
កំុងសុម្ពីុព្រះទ្ធ។ បូុខែនា ព្រះ�ះបញំ្ច� នព្រះ�ីធំ�ម្ពីយួ៉ូឲ្យយម្ពីកជំួយ៉ូសុសៅ�ង្គាា ះយ៉ូូ�ណាសុ។
 ព្រះ�ះបងខ�ឲ្យយយ៉ូូ�ណាសុសុព្រះ�កសៅ�កំុងសៅ�ះព្រះ�ីបីថ្ងៃ�ា។ សៅ�កំុងអំ��ុងសៅ�ល័សៅនាះយ៉ូូ�ណាសុសៅម្ពីើល័
សៅ�ើញ�ីទ្ធ�ហ៍�ថ្ងៃនសៅសុចកូីព្រះ�ូេការិព្រះ�ះរិបស់ុគា�។់ ជំួនកាល័ព្រះ�ះព្រះ�ូេខែ�នា�សៅយ៉ូើងសៅ�កានក់ខែនាងម្ពីយួ៉ូសៅ�កំុង
ជំីេ�ិខែដូល័សៅយ៉ូើងគាម នទី្ធ�ឹងសៅស្គាះសៅព្រះ��ីព្រះ�ះ។ សៅ�ល័សៅនាះសៅយ៉ូើងសៅម្ពីើល័សៅ�ើញថាព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�េគ��ិ�ជាព្រះ�ះខែ�
ម្ពីយួ៉ូអំងាគ�ខ់ែដូល័សៅយ៉ូើងព្រះ�ូេការិ។
  សុ�ម្ពីអានអំ��ីការិអំធិំដាា នរិបស់ុយ៉ូូ�ណាសុសៅ�កំុងសៅ�ះព្រះ�ី (យ៉ូូ�ណាសុ ២៖១-៩)។ សៅ�ើគា�អ់ំធិំដាា នសុ�ម្ពីអានអំ��ីការិអំធិំដាា នរិបស់ុយ៉ូូ�ណាសុសៅ�កំុងសៅ�ះព្រះ�ី (យ៉ូូ�ណាសុ ២៖១-៩)។ សៅ�ើគា�អ់ំធិំដាា ន  
អំ��ីអំេី?អំ��ីអំេី?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះប្តាកដូណាស់ុយ៉ូូ�ណាសុសុិិ�សៅ�កំុងបញ្ញាា និងសៅព្រះគាះថំាកយូ់៉ាងធំានធ់ំារិ។ សៅនាះសៅហ៍ើយ៉ូជាម្ពី�ល័សៅហ៍�ុ 
ខែដូល័គា�អ់ំធិំដាា ន។ ការិអំធិំដាា នរិបស់ុគា�គ់�អំ��ីព្រះ�ះេ�ិរិ។ គា�ន់ិយ៉ាយ៉ូថា បូុខែនាទ្ធ�ល័បងា�សុម្ពីាងឹសៅម្ពីើល័ 
សៅ�ព្រះ�ះេ�ិរិបរិសុិុទ្ធធថ្ងៃនព្រះទ្ធង ់(យ៉ូូ�ណាសុ ២៖៤)។ សៅហ៍�ុអំេីប្តានជាយ៉ូូ�ណាសុនិយ៉ាយ៉ូដូ�សៅចំះ?
 ព្រះ�ះេ�ិរិគ�ជាខែផំកសុ�ខានប់�ផុ�ថ្ងៃនការិអំធិំស្គាា នរិបស់ុគា�។់
 ព្រះ�ះេ�ិរិគួរិខែ�ជាខែផំកដូស៏ុ�ខានប់�ផុ�ថ្ងៃនការិអំធិំស្គាា នរិបស់ុសៅយ៉ូើងផងខែដូរិ។ សៅគអាចរិកសៅ�ើញ 
ព្រះ�ះសៅ�កំុងកខែនាងខែ�ម្ពីយួ៉ូគ�ស់ៅ�កំុងគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុ គ�កំុងសៅរ៉ាងឧសៅប្តាសុ� (សុ�ម្ពីអាននិកខម្ពីន� ១៥៖១៧, 
និកខម្ពីន� ២៥៖៨)។ សៅរ៉ាងឧសៅប្តាសុ�គ�ជាម្ពីជំឈម្ពីណ៍ឌ ល័សុព្រះ�បអ់ំធិំដាា ននិងទ្ធ�នាកទ់្ធ�នងជាម្ពីយួ៉ូនឹងព្រះ�ះ។
 បូុខែនាយ៉ូូ�ណាសុម្ពីនិខែម្ពីនក��ុងនិយ៉ាយ៉ូអំ��ីសៅរ៉ាងឧសៅប្តាសុ�ថ្ងៃនគម្ពីីរីិសុញ្ញាា ចាំស់ុសៅនាះសៅទ្ធ។ គា�ក់៏
ម្ពីនិខែម្ពីនក��ុងនិយ៉ាយ៉ូអំ��ីព្រះ�ះេ�ិរិខែដូល័សៅសុូចស្គា��ម្ពីូ�នប្តានស្គាងសុងស់ៅនាះខែដូរិ។ យ៉ូូ�ណាសុក��ុងនិយ៉ាយ៉ូ 
អំ��ីព្រះ�ះេ�ិរិសៅ�ឋានសួុគា។
 សៅសុចកូីសុងឹមឹ្ពីរិបស់ុគា�ម់្ពីក�ីព្រះ�ះេ�ិរិសៅ�ឋានសួុគាសៅហ៍�ុអំេី? �ីសៅព្រះ�ះព្រះ�ះអំងាសុសៅ�ង្គាា ះនិងសៅសុចកាី 
សៅម្ពីតាា ករិុណារិបស់ុព្រះទ្ធងស់ុព្រះ�បប់្តាបជំនសុិិ�សៅ�ទី្ធសៅនាះ។
 ទ្ធីប�ផុ�យ៉ូូ�ណាសុសៅម្ពីើល័សៅ�ើញ�ីសៅសុចកូី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិដូស៏ុ�ខានស់ៅនះ។ ឥ��េសៅនះយ៉ូូ�ណាសុយ៉ូល់័ 
�ីព្រះ�ះគុណ៍។ ព្រះ�ះគុណ៍គ�ជាអំ�សៅណាយ៉ូទាំនថ្ងៃនសៅសុចកាីសៅម្ពីតាា ករិុណា និងការិអំ�ឱ់នសៅទាំសុម្ពីក�ីព្រះ�ះ និងជា 
អំ�ណាចសៅល័ើអំ�សៅ�ើប្តាប។ សៅ�សៅ�ល័ព្រះ�ីធំ�ខំាកយ់៉ូូ�ណាសុម្ពីកេញិ យ៉ូូ�ណាសុយ៉ូល់័អំ��ីសៅសុចកូីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុ 
ព្រះ�ះសុព្រះ�បគ់ា� ់ជាអំំកនា�ស្គារិខែដូល័រិ�ស់ៅ�ឆ្នាំា យ៉ូ។ យ៉ូូ�ណាសុដូឹងថា ខែផនការិខែដូល័�នសុុេ�ិិភា�ខែ�ម្ពីយួ៉ូ 
គ�ស់ុព្រះ�បម់្ពីនុសុសណា�ំកគ់�សូ្គាបប់ង្គាា បត់ាម្ពីព្រះ�ះ។
 ឥ��េសៅនះយ៉ូូ�ណាសុសុសៅព្រះម្ពីចចិ�ាច�ល័សៅ�កានទ់្ធីព្រះកុងនីនីសៅេ សៅហ៍ើយ៉ូសៅធំេើន�េអំេីខែដូល័ព្រះ�ះសុុ�។ ព្រះប្តាកដូ 
ណាស់ុយ៉ូូ�ណាសុព្រះ�ូេការិជំ�សៅនឿជាសៅព្រះចើនសៅ�សៅល័ើដូ�សៅណ៍ើ រិសៅនាះ។ សៅហ៍ើយ៉ូគា�ស់ៅ�កានទ់្ធីព្រះកុងខែដូល័អាព្រះកកម់្ពី� 
អាព្រះកក។់ ម្ពីនិប្តាច�់ាល់័សៅទ្ធព្រះបជាជំនសៅ�ទី្ធព្រះកុងនីនីសៅេ និងម្ពីនិច�ល័ចិ�ាជំនចខែម្ពីាកសៅនះខែដូល័ច�ល័ម្ពីកកំុងទី្ធព្រះកុង 
រិបស់ុសៅគ សៅដូើម្ពីិពី្រះប្តាប�់ួកសៅគអំ��ីការិអាព្រះកករ់ិបស់ុ�ួកសៅគសៅនាះសៅ�ើយ៉ូ។
  សៅ�ើការិសៅ�កុំងសៅ�ះព្រះ�ីធំ�ជួំយ៉ូយ៉ូូ�ណាសុឲ្យយសៅម្ពីើល័សៅ�ឯបញ្ញាា រិបស់ុគា�ត់ាម្ពីេធិំី�មីម្ពីយួ៉ូយូ៉ាងដូ�ចសៅមូ្ពីច?សៅ�ើការិសៅ�កុំងសៅ�ះព្រះ�ីធំ�ជួំយ៉ូយ៉ូូ�ណាសុឲ្យយសៅម្ពីើល័សៅ�ឯបញ្ញាា រិបស់ុគា�ត់ាម្ពីេធិំី�មីម្ពីយួ៉ូយូ៉ាងដូ�ចសៅមូ្ពីច?  
សៅ�ើសៅរិឿងសៅនះអាចបសៅព្រះងៀនសៅយ៉ូើងអំ��ីអំេី?សៅ�ើសៅរិឿងសៅនះអាចបសៅព្រះងៀនសៅយ៉ូើងអំ��ីអំេី?

ថ្ងៃ�ាចន័ា   ១៣ កញ្ញាា
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ការិង្គារិម្ពីយួ៉ូព្រះ�ូេប្តានសៅធំេើប្តានយូ៉ាងល័អព្រះបសៅសុើរិការិង្គារិម្ពីយួ៉ូព្រះ�ូេប្តានសៅធំេើប្តានយូ៉ាងល័អព្រះបសៅសុើរិ

 សៅ�ើព្រះកុងនីនីសៅេធំ�បូុនណា? សុ�ម្ពីសៅព្រះបៀបសៅធំៀបនីនីសៅេសៅ�នឹងព្រះកុងណាម្ពីយួ៉ូសៅ�កំុងព្រះបសៅទ្ធសុអំុីព្រះស្គាខែអំល័។ 
សៅនាះអំំកនឹងសៅម្ពីើល័សៅ�ើញថាទ្ធីព្រះកុងនីនីសៅេធំ�ខាា �ងណាស់ុ។ ព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែចងថាទី្ធព្រះកុងសៅនះធំ�ណាស់ុ ម្ពីនុសុស�ំក ់
ព្រះ�ូេខែ�សៅដូើរិបីថ្ងៃ�ា សៅទ្ធើបប្តានសុ�េទី្ធព្រះកុងសៅនះ (យ៉ូូ�ណាសុ ៣៖៣)។
  យ៉ូូ�ណាសុព្រះបកាសុផាយ៉ូដូ�ណឹ៍ងកំុងទី្ធព្រះកុងនីនីសៅេកំុងគម្ពីីរីិយ៉ូូ�ណាសុ ៣៖១-១០។ សៅ�ើម្ពីនុសុសសៅ�យ៉ូូ�ណាសុព្រះបកាសុផាយ៉ូដូ�ណឹ៍ងកំុងទី្ធព្រះកុងនីនីសៅេកំុងគម្ពីីរីិយ៉ូូ�ណាសុ ៣៖១-១០។ សៅ�ើម្ពីនុសុសសៅ�  
ទ្ធីព្រះកុងដូអ៏ាព្រះកកស់ៅនះសៅ�ាើយ៉ូ�បយូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច? សៅ�ើសៅយ៉ូើងអាចសៅរិៀនអំេីសៅចញ�ីសៅរិឿងសៅនះអំ��ីការិខែចកចាំយ៉ូសៅសុចកាីទ្ធីព្រះកុងដូអ៏ាព្រះកកស់ៅនះសៅ�ាើយ៉ូ�បយូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច? សៅ�ើសៅយ៉ូើងអាចសៅរិៀនអំេីសៅចញ�ីសៅរិឿងសៅនះអំ��ីការិខែចកចាំយ៉ូសៅសុចកាី  
�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិជាម្ពីយួ៉ូនឹងម្ពីនុសុសដូថ្ងៃទ្ធ?�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិជាម្ពីយួ៉ូនឹងម្ពីនុសុសដូថ្ងៃទ្ធ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ព្រះ�ះគម្ពីីរីិព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូើងថា យ៉ូូ�ណាសុប្តានច�ល័សៅ�ច�កណូាល័ទី្ធព្រះកុង សៅហ៍ើយ៉ូប្តានចាំបស់ៅផូើម្ពីនិយ៉ាយ៉ូសៅ� 
កាន�់ួកបណូាជំន។ គា�ប់្តាននិយ៉ាយ៉ូថាបនាា ប�់ី៤០ថ្ងៃ�ាសៅ�ទី្ធព្រះកុងនីនីសៅេនឹងព្រះ�ូេប�ផ្លាា ញ។ (យ៉ូូ�ណាសុ ៣៖ 
៤។ ស្គារិរិបស់ុគា��់នអំ�ណាច។ យ៉ូូ�ណាសុចាំបស់ៅផូើម្ពីច�ច�ណុ៍ចសុ�ខាន។់ គា�ម់្ពីនិប្តាន�ំះខំាយ៉ូ�កយសុ�ដូ ី
សៅព្រះចើនសៅទ្ធ។ ម្ពីនិយ៉ូ�រិបូុនាម ន យ៉ូូ�ណាសុសៅម្ពីើល័សៅ�ើញថា�ួកបណូាជំនទ្ធទ្ធួល័ស្គារិរិបស់ុគា�។់ �ួកសៅគសៅជំឿការិ
ដាស់ុសៅ�ឿនរិបស់ុគា�ទ់ាំ�ងអំស់ុគំា។
 ម្ពីនិយ៉ូ�រិបូុនាម នសៅសុូចថ្ងៃនទី្ធព្រះកុងសៅនះប្តានសៅធំេើការិព្រះបកាសុម្ពីយួ៉ូ។ សៅសុូចសៅ�ម្ពីាុ �ប��ា ព្រះបសៅទ្ធសុប្តានសៅធំេើការិ 
ព្រះបកាសុសៅ�កំុងសុម្ពីយ័៉ូព្រះ�ះគម្ពីីរីិ សៅដូើម្ពីិបីង្គាា ញថា�ួកសៅគនិងព្រះបជាជំនរិបស់ុព្រះ�ះអំងាប្តានខែកខែព្រះបចិ�ា។ សៅសុូច 
ប្តានបង្គាា បឲ់្យយម្ពីនុសុសព្រះគបគំ់ា�ម្ពីអា�រិនិងទឹ្ធកម្ពីយួ៉ូរិយ៉ូៈសៅ�ល័�ាី។ សុ�េទាំ�ងឡាយ៉ូកច៏�ល័រិមួ្ពីកំុងការិ�ម្ពី
សៅនះខែដូរិ។ �ួកបណូាជំនបង្គាា ញថា�ួកសៅគ�នការិសៅស្គាកសូ្គាយ៉ូច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគ។ ព្រះ�ះរ៉ាជាយ៉ាង 
ចុះ�ីបល័័ាងក។ ព្រះ�ះអំងាគងស់ៅ�សៅល័ើដូី។ សុកម្ពីមភា�សៅនះគ�ជារិ�បស័ុ�ាម្ពីយួ៉ូដូស៏ុ�ខាន។់ សៅ�សៅ�ល័សៅសុូចគងស់ៅ� 
សៅល័ើដូី ព្រះទ្ធងប់ង្គាា ញ�ីព្រះ�ះទ្ធយ័៉ូដូគ៏ាម នអំ�នួ�រិបស់ុព្រះទ្ធង។់
  សុ�ម្ពីអានយ៉ូូ�ណាសុ ៣៖៦-៩ សុ�ម្ពីសៅព្រះបៀបសៅធំៀប�ទាំ�ងសៅនះជាម្ពីយួ៉ូ សៅយ៉ូសៅរិ� ២៥៖៥, សៅអំសៅសុគាល័សុ�ម្ពីអានយ៉ូូ�ណាសុ ៣៖៦-៩ សុ�ម្ពីសៅព្រះបៀបសៅធំៀប�ទាំ�ងសៅនះជាម្ពីយួ៉ូ សៅយ៉ូសៅរិ� ២៥៖៥, សៅអំសៅសុគាល័  
១៤៖៦ និងេេិរិណ៍ៈ ២៖៥។ សៅ�ើខែផំកណាថ្ងៃនព្រះ�ះបនា�ល័រិបស់ុសៅសុូចខែដូល័បង្គាា ញថាព្រះទ្ធងយ់៉ូល់័អំ��ីការិសៅស្គាក ១៤៖៦ និងេេិរិណ៍ៈ ២៖៥។ សៅ�ើខែផំកណាថ្ងៃនព្រះ�ះបនា�ល័រិបស់ុសៅសុូចខែដូល័បង្គាា ញថាព្រះទ្ធងយ់៉ូល់័អំ��ីការិសៅស្គាក 
សូ្គាយ៉ូច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាប?សូ្គាយ៉ូច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាប?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះបនា�ល័រិបស់ុសៅសុូចបង្គាា ញថា ព្រះ�ះអំងាយ៉ូល់័ចាស់ុអំ��ីសៅសុចកូី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ អំ��ីការិសៅស្គាក 
សូ្គាយ៉ូច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបនិងការិង្គាកខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាបសៅនាះ។ �ណ៍ៈខែដូល័សៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុព្រះបកាសុផាយ៉ូ 
ដូ�ណឹ៍ង ព្រះ�ះេញិ្ញាា ណ៍បរិសុិុទ្ធធសៅធំេើការិយូ៉ាងខាា �ងសៅ�កំុងចិ�ារិបស់ុអំំកព្រះកុងនីនីសៅេ។
 �ួកនីនីសៅេម្ពីនិប្តានដឹូងសៅរិឿង�ីសៅសុចកូីព្រះសុឡាញ់ដូទ៏្ធនភ់្លានរ់ិបស់ុព្រះ�ះ និងរិសៅបៀបខែដូល័ព្រះ�ះអំងាប្តាន
ដូឹកនា�ស្គាសុនអ៍ំុីព្រះស្គាខែអំល័កនាងម្ពីកសៅនាះសៅទ្ធ។ អំំកព្រះកុងនីនីសៅេសៅ�ាើយ៉ូ�បសៅ�ព្រះ�ះតាម្ពីរិសៅបៀបម្ពីយួ៉ូខែដូល័បង្គាា ញ 
ថា�ួកសៅគទ្ធទ្ធួល័យ៉ូកស្គារិរិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅហ៍ើយ៉ូទុ្ធកចិ�ាសៅល័ើព្រះទ្ធងទ់ាំ�ងព្រះសុុង។ �ួកសៅគបង្គាា ញថា�ួកសៅគទី្ធ�ឹងសៅល័ើ 
សៅសុចកូីសៅម្ពីតាា ករិុណារិបស់ុព្រះ�ះ សៅដូើម្ពីិជីំួយ៉ូសុសៅ�ង្គាា ះ�ួកសៅគសៅហ៍ើយ៉ូម្ពីនិខែម្ពីនទី្ធ�ឹងសៅល័ើអាកបិកិរិយិ៉ាល័អរិបស់ុ�ួក 
សៅគសៅទ្ធ។ �ួកបណូាជំនទី្ធ�ឹងទាំ�ងព្រះសុុងសៅ�សៅល័ើព្រះ�ះនិងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះអំងា។
 សៅ�ើសៅហ៍�ុអំេីប្តានជាការិខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប�នស្គារិៈសុ�ខានយូ់៉ាងខាា �ងច�សៅ�ះបទ្ធ�ិសៅស្គាធំនថ៍្ងៃន  សៅ�ើសៅហ៍�ុអំេីប្តានជាការិខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប�នស្គារិៈសុ�ខានយូ់៉ាងខាា �ងច�សៅ�ះបទ្ធ�ិសៅស្គាធំនថ៍្ងៃន 
ព្រះគីសុាបរិស័ិុទ្ធរិបស់ុសៅយ៉ូើង? សៅ�ើការិ�ិ�ខែដូល័អំំកខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប�ននយ័៉ូយូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច?ព្រះគីសុាបរិស័ិុទ្ធរិបស់ុសៅយ៉ូើង? សៅ�ើការិ�ិ�ខែដូល័អំំកខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើប្តាប�ននយ័៉ូយូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច?
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អំំកបសៅព្រះម្ពីើដូ�៏នក�ហ៍ឹងខែដូល័ម្ពីនិអាចសុព្រះ�ក អំំកបសៅព្រះម្ពីើដូ�៏នក�ហ៍ឹងខែដូល័ម្ពីនិអាចសុព្រះ�ក 

  សុ�ម្ពីអានយ៉ូូ�ណាសុ ៤៖១-១១ ដូ�ច�ទាំ�ងសៅនះបង្គាា ញដូល់័សៅយ៉ូើងអំ��ីយ៉ូូ�ណាសុសៅល័ើសុ�ីព្រះគបល់័កខណ៍៍សុ�ម្ពីអានយ៉ូូ�ណាសុ ៤៖១-១១ ដូ�ច�ទាំ�ងសៅនះបង្គាា ញដូល់័សៅយ៉ូើងអំ��ីយ៉ូូ�ណាសុសៅល័ើសុ�ីព្រះគបល់័កខណ៍៍  
ឆ្នាំា យ៉ូណាស់ុ។ សៅ�ើយ៉ូូ�ណាសុ�នបញ្ញាា អំេី? សៅ�ើសៅយ៉ូើងអាចសៅរិៀនសុ�ព្រះ�អំេីសៅចញ�ីក�ហុ៍សុរិបស់ុគា�?់ឆ្នាំា យ៉ូណាស់ុ។ សៅ�ើយ៉ូូ�ណាសុ�នបញ្ញាា អំេី? សៅ�ើសៅយ៉ូើងអាចសៅរិៀនសុ�ព្រះ�អំេីសៅចញ�ីក�ហុ៍សុរិបស់ុគា�?់
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 គម្ពីីរីិយ៉ូូ�ណាសុជំ���ក៤ ចាំបស់ៅផូើម្ពីជាម្ពីយួ៉ូនឹងការិខែដូល័យ៉ូូ�ណាសុប្តាន�ឹងជាម្ពីយួ៉ូនឹងព្រះ�ះ សៅដាយ៉ូស្គារិ 
ខែ�ព្រះ�ះប្តានសៅធំេើឲ្យយការិង្គារិរិបស់ុគា�ជ់ាការិង្គារិ�នសៅជាគជំយ័៉ូយូ៉ាងធំ�ម្ពីយួ៉ូ។ យ៉ូូ�ណាសុប្តានព្រះប្តាបដ់ូល់័បណូាជំន 
សៅ�ព្រះកុងនីនីសៅេថា ព្រះ�ះនឹងប�ផ្លាា ញទ្ធីព្រះកុងរិបស់ុ�ួកសៅគបនាា ប�់ី៤០ថ្ងៃ�ា។ បូុខែនាបណូាជំន ង្គាកខែបរិសៅចញ�ីអំ�សៅ�ើ 
ប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគ។ ព្រះ�ះទ្ធទ្ធួល័យ៉ូកការិខែកខែព្រះបចិ�ារិបស់ុ�ួកសៅគ។ ព្រះ�ះអំងាបង្គាា ញសៅសុចកូីសៅម្ពីតាា ករិុណាដូល់័
�ួកសៅគ។ ឥ��េសៅនះយ៉ូូ�ណាសុព្រះ�ួយ៉ូប្តារិម្ពីភខែព្រះកងសៅគសៅម្ពីើល័ម្ពីុ�គា�ថ់ាគា�ជ់ាម្ពីនុសុស�កួ�និងអំំកកុហ៍ក�ំក។់ 
សៅរិឿងសៅនះបង្គាា ញសៅយ៉ូើងថា សុ�ម្ពីិខីែ�អំំកសៅដូើរិតាម្ពីព្រះ�ះដូស៏ៅស្គាម ះព្រះ�ងខ់ែដូល័ជាអំំកនា�ស្គារិដូ�៏ិសៅសុសុរិបស់ុព្រះ�ះអំងា 
ក�៏នការិល័��ល្ងាស់ុ�ាះខែដូល័ព្រះ�ូេសៅធំេើខែដូរិ។
 យ៉ូូ�ណាសុដូឹងថាព្រះ�ះម្ពីនិប�ផ្លាា ញទ្ធីព្រះកុងសៅនះសៅទ្ធ។ �ួកបណូាជំនអាព្រះកកខ់ែម្ពីនសៅហ៍ើយ៉ូ បូុខែនា�ួកសៅគ 
ទ្ធទ្ធួល័យ៉ូកការិព្រះ��ន។ �ួកសៅគសៅសុាៀកសុ���ថ់្ងៃធំម សៅហ៍ើយ៉ូសៅរ៉ាយ៉ូសៅផះសៅ�សៅល័ើកាល័ សៅដូើម្ពីិបីង្គាា ញព្រះ�ះ�ីការិសៅស្គាក 
សូ្គាយ៉ូ ច�សៅ�ះអំ�សៅ�ើប្តាបរិបស់ុ�ួកសៅគ យ៉ូូ�ណាសុគួរិខែ�ជាម្ពីនុសុសដូ�ប�ង ខែដូល័បង្គាា ញ�ីកូីអំ�ណ៍រិ សៅដាយ៉ូស្គារិ
ខែ�សៅសុចកូីសៅម្ពីតាា ករិុណារិបស់ុព្រះ�ះ។ បូុខែនាយ៉ូូ�ណាសុម្ពីនិប្តានសៅធំេើដូ�សៅចំាំះសៅទ្ធ។ គា�ព់្រះ�ួយ៉ូប្តារិម្ពីភខាា ចខែព្រះកង�ួក 
បណូាជំននឹងគិ�ថា គា�គ់�ជាអំំកនា�ស្គារិខែកាងកាា យ៉ូ។ យ៉ូូ�ណាសុ�េល់័ខាេ យ៉ូ�ីកិ�ាិយ៉ូសុរិបស់ុគា�ខ់ាា �ងជាង 
�ីការិជំួយ៉ូសុសៅ�ង្គាា ះម្ពីនុសុស។ គា�ប់រ៉ាជំយ័៉ូសៅម្ពីើល័ម្ពីនិសៅ�ើញ�ថ្ងៃម្ពីារិបស់ុម្ពីនុសុសទាំ�ងអំស់ុ ខែដូល័ប្តានសុសៅ�ង្គាា ះ 
សៅ�កំុងទី្ធព្រះកុងដូអ៏ាព្រះកកស់ៅនាះសៅទ្ធ។ ដូកព្រះសុងស់ៅចញ�ីសៅសុៀេសៅ��ួកសៅ�រ៉ានិងសៅសុូចរិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំលី័ាន ជំីថ្ងៃេ�ូ ៍
ទ្ធ��រ័ិ ២៧១។
 ព្រះ�ះអំ�ធ់ំម�ជ់ាម្ពីយួ៉ូសៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុ។ ព្រះ�ះបនាចងស់ៅធំេើការិជាម្ពីយួ៉ូសៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុកំុងអំ��ុងសៅ�ល័ 
ថ្ងៃនសៅរិឿងទាំ�ងម្ពី�ល័។ សៅ�សៅ�ល័យ៉ូូ�ណាសុរិ�ស់ៅ�ឆ្នាំា យ៉ូ ព្រះ�ះបញំ្ច� ន�យុះនិងព្រះ�ីឲ្យយសៅ�នា�អំំកនា�ស្គារិខែដូល័រិ�ស់ៅ� 
ឆ្នាំា យ៉ូសៅនះព្រះ��បម់្ពីកេញិ។ ឥ��េសៅនះសៅ�សៅ�ល័យ៉ូូ�ណាសុ�ឹងព្រះ�ះ សៅហ៍ើយ៉ូព្រះ�ះសៅ�ខែ��ាយ៉ាម្ពីជំួយ៉ូឲ្យយយ៉ូូ�ណាសុ 
សៅម្ពីើល័សៅ�ើញថា អារិម្ពីមណ៍៍រិបស់ុគា�ស់ៅនាះ�ុសុសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះ�នបនា�ល័ថា ការិខែដូល័ឯង�ឹងសៅនះសៅ�ើគួរិឬ? (យ៉ូូ�ណាសុ 
៤៖៤)។
 សុ�ម្ពីអានល័�កា៩៖៥១-៥៦។ សៅ�ើសៅរិឿងសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះបង្គាា ញសៅយ៉ូើង�ីសៅរិឿងដូ�ចគំាខែដូល័សៅកើ�សៅ�ើងសុ�ម្ពីអានល័�កា៩៖៥១-៥៦។ សៅ�ើសៅរិឿងសៅ�កំុង�ទាំ�ងសៅនះបង្គាា ញសៅយ៉ូើង�ីសៅរិឿងដូ�ចគំាខែដូល័សៅកើ�សៅ�ើង  
សៅ�កំុងកណ៍ឌ គម្ពីីរីិយ៉ូូ�ណាសុយូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច?សៅ�កំុងកណ៍ឌ គម្ពីីរីិយ៉ូូ�ណាសុយូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះព្រះសុឡាញ់ម្ពីនុសុសសៅល្ងាកខាា �ងណាស់ុ។ សៅហ៍�ុដូ�សៅចំះសៅហ៍ើយ៉ូប្តានជាព្រះ�ះអំងាប្តានព្រះបទាំនព្រះ�ះ
រ៉ាជំបុព្រះតាព្រះទ្ធងខ់ែ�ម្ពីយួ៉ូគ�ស់ៅដូើម្ពីិឲី្យយអំំកណាខែដូល័សៅជំឿដូល់័ព្រះ�ះរ៉ាជំបុព្រះតាសៅនាះម្ពីនិព្រះ�ូេស្គាា បស់ៅ�ើយ៉ូ គ�ឲ្យយ�ន 
ជំីេ�ិអំស់ុកល័ិជានិចចេញិ (យ៉ូូ��ន ៣៖១៦)។ ព្រះ�ះខែដូល័�នបនា�ល័សៅ�កានស់ៅល្ងាកនីក�ដឹូម្ពីជាព្រះ�ះដូខែដូល័ 
ខែដូល័�នបនា�ល័សៅ�កានស់ៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុ សៅបើឯង�ឹងសៅដាយ៉ូស្គារិសៅដូើម្ពីេល័ាិសៅនះអំញក�៏នអារិម្ពីមណ៍៍សៅស្គាក
សូ្គាយ៉ូច�សៅ�ះទី្ធព្រះកុងដូធ៏ំ�ដូ�ចទី្ធព្រះកុងនីនីសៅេសៅនះខែដូល័�នម្ពីនុសុសជាងម្ពីយួ៉ូខែសុននាក ់ ខែដូល័ម្ពីនិដឹូងអំេីរិស់ុសៅ� 
សៅនាះខែដូរិ (យ៉ូូ�ណាសុ ៤៖១១)។ សៅ�ទ្ធីចុងប�ផុ�សៅយ៉ូើងគួរិអំរិគុណ៍ដូល់័ព្រះ�ះ ខែដូល័ព្រះ�ះជាសៅ�ព្រះកម្ពីថ្ងៃនចិ�ា និង 
គ�និ�ខែដូល័សៅយ៉ូើងម្ពីនិអាចសៅធំេើប្តាន។



94ថ្ងៃ�ាព្រះ�ហ៍សុិ�ិ៍   ១៦ កញ្ញាា

�នសុុេ�ិិភា�សៅ�កំុងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះ �នសុុេ�ិិភា�សៅ�កំុងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះ 

  ទ្ធីព្រះកុងនីនីសៅេ គ�ជាទ្ធីព្រះកុងខែដូល័សៅ�រិសៅ�ញសៅដាយ៉ូសៅព្រះគាះថំាក។់ បូុខែនាអំំកព្រះកុងនីនីសៅេម្ពីនិខែម្ពីនជាបញ្ញាា  
�ិ�ព្រះប្តាកដូសៅនាះសៅទ្ធ។ យ៉ូូ�ណាសុសៅទ្ធខែដូល័ជាបញ្ញាា ។ សៅ�សៅដូើម្ពីដូ�ប�ងកំុងសៅរិឿងសៅ�ល័យ៉ូូ�ណាសុរិ�ស់ៅ�ឆ្នាំា យ៉ូ ព្រះ�ះ 
យ៉ាងតាម្ពីសៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុ។ សៅ�ើអំេីសៅ�ខែដូល័សៅធំេើឲ្យយព្រះ�ះអំងាសៅធំេើដូ�សៅចំាំះ? សៅនាះគ�សៅដាយ៉ូស្គារិសៅសុចកូីព្រះសុឡាញ់។ 
ព្រះ�ះព្រះសុឡាញ់សៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុ ព្រះ�ះម្ពីនិសៅប្តាះបងអ់ំំកខែដូល័ព្រះទ្ធងព់្រះសុឡាញ់សៅចាំល័សៅទ្ធ។ ព្រះ�ះព្រះជាបថា យ៉ូូ�ណាសុ 
ព្រះ�ូេការិការិសៅធំេើដូ�សៅណ៍ើ រិសៅ�កានទ់្ធីព្រះកុងនីនីសៅេខាា �ងដូ�ចជាអំំកព្រះកុងនីនីសៅេព្រះ�ូេការិឮសៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុខែដូរិ។ ឥ��េ 
សៅនះច�រិសៅយ៉ូើងព្រះកសៅ�កសៅម្ពីើល័សៅ�កណ័៍ឌ គម្ពីីរីិយ៉ូ�ដាសុ សៅដូើម្ពីិជីំួយ៉ូឲ្យយសៅយ៉ូើងយ៉ូល់័កានខ់ែ�ចាស់ុ អំ��ីសៅសុចកូីព្រះសុឡាញ់ 
ដូអ៏ំស្គាច រិយខែដូល័ព្រះ�ះ�នសុព្រះ�បស់ៅយ៉ូើងសៅនះ។
 សុ�ម្ពីអានគម្ពីីរីិយ៉ូ�ដាសុ ១៖២១។ សៅ�ើសៅយ៉ូើងអាចរិកា�ាួនសៅយ៉ូើងឲ្យយ�នសុុេ�ិិភា�សៅ�កំុងសៅសុចកាីសុ�ម្ពីអានគម្ពីីរីិយ៉ូ�ដាសុ ១៖២១។ សៅ�ើសៅយ៉ូើងអាចរិកា�ាួនសៅយ៉ូើងឲ្យយ�នសុុេ�ិិភា�សៅ�កំុងសៅសុចកាី
ព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះយូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច? សៅ�ើ�កយសៅនាះ�ននយ័៉ូដូ�ចសៅម្ពីូច?ព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះយូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច? សៅ�ើ�កយសៅនាះ�ននយ័៉ូដូ�ចសៅម្ពីូច?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 គមី្ពីរីិយ៉ូ�ដាសុព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូើងឲ្យយរិកា�ាួនសៅយ៉ូើងឲ្យយ�នសុុេ�ិិភា�សៅ�កុំងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះ 
េធិំីម្ពីួយ៉ូខែដូល័សៅយ៉ូើងរិកា�ាួនសៅយ៉ូើងឲ្យយ�នសុុេ�ិិភា�សៅ�កុំងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះគ�ជំួយ៉ូដូល់័អំំក 
ដូថ្ងៃទ្ធនិងបង្គាា ញដូល់័�ួកសៅគ �ីទ្ធ�ហ៍�ខែដូល័សៅយ៉ូើងយ៉ូកចិ�ាទុ្ធកដាកច់�សៅ�ះ�ួកសៅគ។ សៅ�កំុង�បនាា បគ់ម្ពីីរីិយ៉ូ�ដា
សុព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូើងឲ្យយជំួយ៉ូដូល់័អំំកខែដូល័�នការិសុងសយ័៉ូ។ ជំួយ៉ូសុសៅ�ង្គាា ះម្ពីនុសុសខែដូល័�នសៅព្រះគាះថំាកស់ៅ�កំុង
សៅភ្លាើងនរិក។ �នម្ពីនុសុសខែដូល័អំំកគួរិព្រះបព្រះ�ឹ�ាសៅដាយ៉ូសុបិុរិសុ និងសៅម្ពីតាា ករិុណាសៅ�រិក�ួកសៅគ គម្ពីីរីិយ៉ូ�ដាសុ 
១៖២២-២៣។
 សុ�ម្ពីអានយ៉ូ�ដាសុជំ���ក១៖២០-២៣។ សៅ�ើ�ទាំ�ងសៅនះកំុងគម្ពីីរីិយ៉ូ�ដាសុក��ុងសុខែម្ពីូងអំ��ីអំេី? សៅ�ើ
�ទាំ�ងសៅនះជំួយ៉ូសៅយ៉ូើងឲ្យយយ៉ូល់័�ីសៅរិឿងសៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុកានខ់ែ�ចាស់ុយូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច? សៅ�ើ�ទាំ�ងសៅនះបសៅព្រះងៀន 
អំេីដូល់័សៅយ៉ូើងខែដូរិ? ព្រះ�ះបង្គាា បឲ់្យយសៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុសៅ�កានទ់្ធីព្រះកុងនីនសៅេ�ីសៅព្រះ�ះយ៉ូូ�ណាសុព្រះ�ូេការិសៅម្ពីើល័សៅ�ើញ 
អារិម្ពីមណ៍៍អាព្រះកកខ់ែដូល័ល្ងាកស់ៅ�កំុងចិ�ារិបស់ុគា�។់ សៅយ៉ូើងអាចស្គាម នប្តានខែដូរិថា យ៉ូូ�ណាសុម្ពីនិច�ល័ចិ�ាអំំក 
ព្រះកុងនីនីសៅេសៅទ្ធ។ យ៉ូូ�ណាសុអំ��់នគ�និ�អំ��ីទ្ធ�ហ៍�ខែដូល័គា�ស់ុអប�់ួកសៅគសៅទ្ធ ឬអំេីខែដូល័គា�ន់ឹងសៅធំេើសៅដូើម្ពីិសីៅជំៀសុ 
សៅេៀងអំ��ី�ួកសៅគខែដូរិ។ យ៉ូូ�ណាសុម្ពីនិប្តានសៅរិៀបច��ាួនសៅធំេើជាអំំកជិំ�ខាងជាម្ពីយួ៉ូនឹងអំំកព្រះកុងនីនីសៅេសៅ�ឋានសួុគា 
សៅទ្ធ។ យ៉ូូ�ណាសុម្ពីនិដឹូង�ីរិសៅបៀបព្រះសុឡាញ់ដូ�ចជាព្រះ�ះព្រះសុឡាញ់សៅទ្ធ។ ព្រះ�ះកប៏ញំ្ច� នយ៉ូូ�ណាសុឲ្យយសៅ�កានទ់្ធី 
ព្រះកុងនីនីសៅេ�ីសៅព្រះ�ះព្រះ�ះអំងាព្រះសុឡាញ់អំំកព្រះកុងនីនីសៅេ។ ព្រះ�ះចងឲ់្យយអំំកព្រះកុងនីនីសៅេប្តានសុសៅ�ង្គាា ះ សៅហ៍ើយ៉ូច�ល័រិមួ្ពី 
កំុងនគរិរិបស់ុព្រះទ្ធង។់ ព្រះ�ះចាំ�ស់ៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុឲ្យយសៅ�ទី្ធព្រះកុងនីនីសៅេ�ីសៅព្រះ�ះព្រះ�ះអំងាព្រះសុឡាញ់យ៉ូូ�ណាសុផង 
ខែដូរិ។ ព្រះ�ះចងឲ់្យយយ៉ូូ�ណាសុល័��ល្ងាស់ុ សៅហ៍ើយ៉ូប្តានខែកខែព្រះបសៅដាយ៉ូសៅសុចកូីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះ។ ព្រះ�ះចងឲ់្យយ
សៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុប្តានសុព្រះ�កខែដូល័ម្ពីក�ីការិសូ្គាបប់ង្គាា បព់្រះ�ះ និងការិជំួយ៉ូដូល់័ម្ពីនុសុសដូថ្ងៃទ្ធឲ្យយប្តានសុព្រះ�ក 
សៅ�កំុងព្រះទ្ធងផ់ងខែដូរិ។
 សៅ�ើអំំកច�ណាយ៉ូសៅ�ល័សៅធំេើការិជាម្ពីយួ៉ូព្រះ�ះសៅដូើម្ពីិជីំួយ៉ូសុសៅ�ង្គាា ះដូល់័ម្ពីនុសុសដូថ្ងៃទ្ធសៅព្រះចើនបូុនណា?  សៅ�ើអំំកច�ណាយ៉ូសៅ�ល័សៅធំេើការិជាម្ពីយួ៉ូព្រះ�ះសៅដូើម្ពីិជីំួយ៉ូសុសៅ�ង្គាា ះដូល់័ម្ពីនុសុសដូថ្ងៃទ្ធសៅព្រះចើនបូុនណា? 
សៅ�ើការិង្គារិសៅនះជំួយ៉ូអំំកអាចរិកសៅ�ើញការិសុព្រះ�កសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�េយូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច?សៅ�ើការិង្គារិសៅនះជំួយ៉ូអំំកអាចរិកសៅ�ើញការិសុព្រះ�កសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�េយូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច?
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ការិសិុកាបខែនិម្ពី៖ការិសិុកាបខែនិម្ពី៖  ព្រះ�ះព្រះបទាំនការិង្គារិដូស៏ុ�ខានម់្ពីយួ៉ូដូល់័សៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុ។ ព្រះ�ះកអ៏ាចព្រះបទាំនសៅជាគជំយ័៉ូ
ដូអ៏ំស្គាច រិយសៅ�កំុងការិង្គារិសៅនះដូល់័សៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុផងខែដូរិ។ ព្រះ�ះចងព់្រះបទាំន�រិដូល់័សៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុខាា �ង
ណាស់ុ។ បូុខែនាដូ�ប�ងសៅ�ើយ៉ូយ៉ូូ�ណាសុម្ពីនិប្តានស្គាា បប់ង្គាា បព់្រះ�ះសៅទ្ធ។ ដូ�សៅចំះយ៉ូូ�ណាសុ�នបទ្ធ�ិសៅស្គាធំនថ៍្ងៃន 
ការិឈ�ចាំបជ់ាសៅព្រះចើន។ សៅ�សៅ�ល័សៅល្ងាកយ៉ូូ�ណាសុ�នអារិម្ពីមណ៍៍ធ្លាា កចុ់ះ ព្រះ�ះជា�ច ស់ុម្ពីនិប្តានសៅប្តាះបងស់ៅចាំល័ 
គា�ស់ៅទ្ធ។ ព្រះ�ះសៅព្រះបើសៅ�ល័សៅេល្ងា�ិប្តាកៗនិងការិអំស្គាច រិយចខែម្ពីាកៗ�ាះ សៅដូើម្ពីិជីំួយ៉ូយ៉ូូ�ណាសុឲ្យយទុ្ធកចិ�ាសៅល័ើព្រះទ្ធង ់
និងសៅល័ើអំ�ណាចថ្ងៃនការិជំួយ៉ូសុសៅ�ង្គាា ះរិបស់ុព្រះទ្ធងស់ៅ�ើងេញិ។ អំ�ណាចថ្ងៃនការិជួំយ៉ូសុសៅ�ង្គាា ះសៅនះគាម នព្រះ��ខែដូនសៅទ្ធ។ 
ដូកព្រះសុង�់ីសៅសុៀេសៅ��ួកសៅ�រ៉ា និងសៅសុូចរិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំល័ាីន ជីំថ្ងៃេ�ូ ៍ទ្ធ��រ័ិ២៦៦។
 សៅយ៉ូើងអាចច�ល័សៅ�ដូល់័ម្ពីនុសុសរ៉ាប�់នន់ាកត់ាម្ពីរិសៅបៀបខែដូល័ង្គាយ៉ូព្រះសុួល័ប�ផុ�។ ឧទាំហ៍រិណ៍៍
ម្ពីយួ៉ូអំ��ីម្ពីនុសុសខែដូល័សៅយ៉ូើងអាចច�ល័សៅ�តាម្ពីរិសៅបៀបខែដូល័ង្គាយ៉ូព្រះសុួល័ គ�ជាម្ពីនុសុសខែដូល័ឆ្នាំា �វ៉ាងថ្ងៃេជាខាា �ង។ 
ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះចើនសៅគារិ�ជំ�នាញរិបស់ុម្ពីនុសុសទាំ�ងសៅនះ ច�សៅ�ះអំ�សៅណាយ៉ូទាំននិងបញ្ញាា រិបស់ុគា�។់ អំំក�ន 
ព្រះប្តាជំាទាំ�ងសៅនះខែ�ងខែ�ព្រះសុស់ុព្រះស្គាយ៉ូសៅដាយ៉ូស្គារិ�កយសុមូ្ពីរីិបស់ុម្ពីនុសុសខែដូល័ព្រះសុឡាញ់ព្រះ�ះយូ៉ាងខាា �ង។ 
ដូកព្រះសុង�់ីសៅសុៀេសៅ�សៅម្ពីសៅរិៀនខែដូល័ព្រះ�ះព្រះគីសុាប្តានបសៅព្រះងៀនរិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំល័ាីន ជីំថ្ងៃេ�ូ ៍ទ្ធ��រ័ិ២៣២។

សុ�ណួ៍រិ�ិភាកា៖សុ�ណួ៍រិ�ិភាកា៖
១. សៅ�ើអំំកនា�ស្គារិម្ពីក�ីព្រះ�ះអាចអំនច់ិ�ាសៅ�សៅ�ល័ម្ពីនុសុសខែដូល័គា�ព់្រះ��នទ្ធទ្ធួល័ស្គារិខែដូល័គា�ផ់ូល់័ឲ្យយ�ួក ១. សៅ�ើអំំកនា�ស្គារិម្ពីក�ីព្រះ�ះអាចអំនច់ិ�ាសៅ�សៅ�ល័ម្ពីនុសុសខែដូល័គា�ព់្រះ��នទ្ធទ្ធួល័ស្គារិខែដូល័គា�ផ់ូល់័ឲ្យយ�ួក 
សៅគសៅនាះយូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច? សៅ�ើអំំកគិ�ថា យ៉ូូ�ណាសុ�នអារិម្ពីមណ៍៍យូ៉ាងណា?សៅគសៅនាះយូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច? សៅ�ើអំំកគិ�ថា យ៉ូូ�ណាសុ�នអារិម្ពីមណ៍៍យូ៉ាងណា?
សៅ�ើសៅរិឿងអំ��ីយ៉ូូ�ណាសុបង្គាា ញសៅយ៉ូើងថា ព្រះ�ះ�នព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័៉ូអំ�ធ់ំម�ជ់ាខាា �ងជាម្ពីយួ៉ូនឹងរ៉ា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងា សៅ�ើសៅរិឿងអំ��ីយ៉ូូ�ណាសុបង្គាា ញសៅយ៉ូើងថា ព្រះ�ះ�នព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័៉ូអំ�ធ់ំម�ជ់ាខាា �ងជាម្ពីយួ៉ូនឹងរ៉ា�សុារិបស់ុព្រះ�ះអំងា 
យូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច? សៅទាំះបីសៅ�សៅ�ល័�ួកសៅគ�នអាកបិកិរិយិ៉ា�ុសុ�ាងកស៏ៅដាយ៉ូ?យូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច? សៅទាំះបីសៅ�សៅ�ល័�ួកសៅគ�នអាកបិកិរិយិ៉ា�ុសុ�ាងកស៏ៅដាយ៉ូ?
២. សៅរិឿងអំ��ីយ៉ូូ�ណាសុសុនម�ិព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូើងថា ព្រះ�ះម្ពីនិខែម្ពីនព្រះគានខ់ែ�ចាំបអ់ារិម្ពីមណ៍៍កំុងការិជំួយ៉ូសុសៅ�ង្គាា ះអំំករិ�់២. សៅរិឿងអំ��ីយ៉ូូ�ណាសុសុនម�ិព្រះប្តាបស់ៅយ៉ូើងថា ព្រះ�ះម្ពីនិខែម្ពីនព្រះគានខ់ែ�ចាំបអ់ារិម្ពីមណ៍៍កំុងការិជំួយ៉ូសុសៅ�ង្គាា ះអំំករិ� ់ 
សៅ�ឆ្នាំា យ៉ូ និងប្តាបជំនបូុសៅណាះ ះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះកច៏ាំបអ់ារិម្ពីមណ៍៍កំុងការិខែកខែព្រះបជីំេ�ិរិបស់ុអំំកខែដូល័សៅដូើរិតាម្ពីព្រះទ្ធងផ់ងសៅ�ឆ្នាំា យ៉ូ និងប្តាបជំនបូុសៅណាះ ះសៅទ្ធ។ ព្រះ�ះកច៏ាំបអ់ារិម្ពីមណ៍៍កំុងការិខែកខែព្រះបជីំេ�ិរិបស់ុអំំកខែដូល័សៅដូើរិតាម្ពីព្រះទ្ធងផ់ង  
ខែដូរិ។ សៅ�ើសៅយ៉ូើងអាចទ្ធទ្ធួល័ចិ�ា�មីនិងេញិ្ញាា ណ៍�មីយូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច សៅទាំះបីសៅយ៉ូើងស្គាា ល់័ព្រះ�ះជា�ច ស់ុ និងសៅសុចកាីខែដូរិ។ សៅ�ើសៅយ៉ូើងអាចទ្ធទ្ធួល័ចិ�ា�មីនិងេញិ្ញាា ណ៍�មីយូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច សៅទាំះបីសៅយ៉ូើងស្គាា ល់័ព្រះ�ះជា�ច ស់ុ និងសៅសុចកាី
�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�សៅ�ល័សៅនះរិចួសៅ�សៅហ៍ើយ៉ូកស៏ៅដាយ៉ូ? សៅ�ើការិស្គាា ល់័សៅសុចកូី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ�ុសុគំា�ីការិប្តាន �ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅ�សៅ�ល័សៅនះរិចួសៅ�សៅហ៍ើយ៉ូកស៏ៅដាយ៉ូ? សៅ�ើការិស្គាា ល់័សៅសុចកូី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ�ុសុគំា�ីការិប្តាន 
ផ្លាា ស់ុខែព្រះបសៅដាយ៉ូសៅសុចកូី�ិ�យូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច?ផ្លាា ស់ុខែព្រះបសៅដាយ៉ូសៅសុចកូី�ិ�យូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច?
៣. សុ�ម្ពីអានកណ័៍ឌ គម្ពីីរីិយ៉ូ�ដាសុម្ពីូងសៅទ្ធៀ� សៅ�ើអំេីសៅ�ជាស្គារិថ្ងៃនកណ័៍ឌ គម្ពីីរីិសៅនះ? សៅហ៍�ុអំេីប្តានជាស្គារិសៅនះ�ន ៣. សុ�ម្ពីអានកណ័៍ឌ គម្ពីីរីិយ៉ូ�ដាសុម្ពីូងសៅទ្ធៀ� សៅ�ើអំេីសៅ�ជាស្គារិថ្ងៃនកណ័៍ឌ គម្ពីីរីិសៅនះ? សៅហ៍�ុអំេីប្តានជាស្គារិសៅនះ�ន 
ស្គារិៈសុ�ខានស់ុព្រះ�បស់ៅយ៉ូើងជា�ួកជុំ�នុ�នាសៅ�ល័សុ�េថ្ងៃ�ាសៅនះ?ស្គារិៈសុ�ខានស់ុព្រះ�បស់ៅយ៉ូើងជា�ួកជុំ�នុ�នាសៅ�ល័សុ�េថ្ងៃ�ាសៅនះ?
៤. សៅ�ើបទ្ធ�ិសៅស្គាធំនថ៍្ងៃនការិសៅធំេើការិរិបស់ុសៅយ៉ូើងជាម្ពីយួ៉ូព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�េ សៅដូើម្ពីិជីំួយ៉ូសុសៅ�ង្គាា ះម្ពីនុសុសដូថ្ងៃទ្ធ ជំួយ៉ូសៅយ៉ូើង ៤. សៅ�ើបទ្ធ�ិសៅស្គាធំនថ៍្ងៃនការិសៅធំេើការិរិបស់ុសៅយ៉ូើងជាម្ពីយួ៉ូព្រះ�ះសៅយ៉ូសូុ�េ សៅដូើម្ពីិជីំួយ៉ូសុសៅ�ង្គាា ះម្ពីនុសុសដូថ្ងៃទ្ធ ជំួយ៉ូសៅយ៉ូើង 
ឲ្យយល័��ល្ងាស់ុខាងព្រះ�លឹ័ងេញិ្ញាា ណ៍យូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច?ឲ្យយល័��ល្ងាស់ុខាងព្រះ�លឹ័ងេញិ្ញាា ណ៍យូ៉ាងដូ�ចសៅម្ពីូច?
៥. ព្រះបខែហ៍ល័យ៉ូូ�ណាសុគិ�ថាគា��់នសៅហ៍�ុផល័ល័អៗជាសៅព្រះចើនកំុងការិម្ពីនិសៅ�កានទ់្ធីព្រះកុងនីនីសៅេ។ បូុខែនាព្រះ�ះ ៥. ព្រះបខែហ៍ល័យ៉ូូ�ណាសុគិ�ថាគា��់នសៅហ៍�ុផល័ល័អៗជាសៅព្រះចើនកំុងការិម្ពីនិសៅ�កានទ់្ធីព្រះកុងនីនីសៅេ។ បូុខែនាព្រះ�ះ 
ប្តានបង្គាា ញគា�អ់ំ��ីក�ហុ៍សុ�ាង�ិ�ព្រះប្តាកដូរិបស់ុគា�។់ សៅ�ើអំំក�នអារិម្ពីមណ៍៍យូ៉ាងណាច�សៅ�ះម្ពីនុសុសខែដូល័ ប្តានបង្គាា ញគា�អ់ំ��ីក�ហុ៍សុ�ាង�ិ�ព្រះប្តាកដូរិបស់ុគា�។់ សៅ�ើអំំក�នអារិម្ពីមណ៍៍យូ៉ាងណាច�សៅ�ះម្ពីនុសុសខែដូល័ 
បង្គាា ញអារិម្ពីមណ៍៍�ុសុ�ាងដូ�ចយ៉ូូ�ណាសុ?បង្គាា ញអារិម្ពីមណ៍៍�ុសុ�ាងដូ�ចយ៉ូូ�ណាសុ?
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 សុ�ម្ពីគិ�ព្រះសុថ្ងៃម្ពីថាអំំក�នអាយុ៉ូ៧ឆំ្នាំ� សៅហ៍ើយ៉ូរិ�ស់ៅគច�ាួនសៅ�កំុងថ្ងៃព្រះ�ម្ពីយួ៉ូ។ សៅនះគ�ជាជំីេ�ិរិបស់ុជំីម្ពី ី
កំុងព្រះបសៅទ្ធសុម្ពីយូី៉ាន�ូ់។ ជំីម្ពីបី្តានបណុូ៍ះការិអំនច់ិ�ាយូ៉ាងខាា �ងច�សៅ�ះរិដូាអំ�ណាច�ីសៅព្រះ�ះខែ�បទ្ធ�ិសៅស្គាធំន៍
រិបស់ុគា�។់ សៅ�ច�ណុ៍ចម្ពីយួ៉ូខែដូល័េសៅងេងសៅ�កំុងថ្ងៃព្រះ�គា�ប់្តានគិ�ថាគា�ន់ឹងស្គាា ប។់ គា�ប់្តានសុសៅព្រះម្ពីចចិ�ា 
ថា សៅបើគា�ស់ៅ��នជំីេ�ិរិស់ុសៅ�គា�ន់ឹងកានអ់ាេុធំសុងសឹុក។ បនាា ប�់ី២ឆំ្នាំ�ថ្ងៃនការិខែបកប្តាកស់ៅនះម្ពីក ជំីម្ពីី
ប្តានរិកសៅ�ើញឪ�ុករិបស់ុគា�ស់ៅ�កំុងជំ�រិ �ជំនសៅភ្លៀសុ�ាួនកំុងព្រះបសៅទ្ធសុថ្ងៃ�។ បូុខែនាឪ�ុករិបស់ុគា�ម់្ពីនិយ៉ូល់័ព្រះសុប 
ជាម្ពីយួ៉ូខែផនការិរិបស់ុជំីម្ពីសីៅទ្ធ។ គា�ន់ិយ៉ាយ៉ូថា វ៉ាម្ពីនិល័អកំុងការិសៅ�ា ះគំាសៅនាះសៅទ្ធ។ ផាុយ៉ូសៅ�េញិ គា�ប់្តាន 
ជំ�រិុញជំីម្ពីឲី្យយសៅធំេើជាព្រះគូគង្គាេ ល័។ វ៉ាម្ពីនិង្គាយ៉ូព្រះសុួល័សុព្រះ�បជ់ំីម្ពីកីំុងការិសៅប្តាះបងស់ៅចាំល័ក�ហ៍ឹង និងការិអំនច់ិ�ា 
ដូខ៏ាា �ងសៅនាះសៅទ្ធ។ បូុខែនាគា�ប់្តានសៅម្ពីើល័សៅ�ើញ សៅសុចកាីសុុ�ស្គានាថ្ងៃនឪ�ុករិបស់ុគា� ់�ណ៍ៈខែដូល័�ួកសៅគច�ល័
រិមួ្ពីកំុងព្រះ�ះេ�ិរិសៅសុសៅេនសៅដូយ៉ូអា�ស់ៅេនទី្ធសុាសៅ�កំុងជំ�រិ �ជំនសៅភ្លៀសុ�ាួន។ គា�ប់្តានអានអំ��ីទ្ធ�នាស់ុរិវ៉ាងព្រះ�ះព្រះគីសុា 
និងស្គាតា�ងសៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិ។ គា�ប់្តានដូឹងថា ឪ�ុករិបស់ុគា�ន់ិយ៉ាយ៉ូព្រះ�ូេ សៅហ៍ើយ៉ូប្តានសុសៅព្រះម្ពីចចិ�ាអំ� ់
ឱនសៅទាំសុ។ ជំីម្ពីបី្តានកាា យ៉ូជាព្រះគូគង្គាេ ល័�ំក ់សៅហ៍ើយ៉ូសៅព្រះកាយ៉ូម្ពីកគា�ប់្តានផ្លាា ស់ុទ្ធីល័�សៅ�សៅ�កានស់ុហ៍រិដូា
អាសៅម្ពីរិកិ។ ម្ពីនិយ៉ូ�រិបូុនាម នគា�ប់្តានរិកសៅ�ើញព្រះគួស្គារិជាសៅព្រះចើនខែដូល័គា�ប់្តានស្គាា ល់័សៅ�កំុងជំ�រិ �ជំនសៅភ្លៀសុ�ាួន 
កំុងព្រះបសៅទ្ធសុថ្ងៃ� ឥ��េសៅនះប្តានរិស់ុសៅ�រ៉ាយ៉ូបូ្តាយ៉ូ�សុសៅ�ញអាសៅម្ពីរិកិខាងសៅជំើង។ �ួកសៅគក��ុង�ាយ៉ាម្ពីខែសុេង 
រិកព្រះ�ះេ�ិរិ បូុខែនា�ួកសៅគម្ពីនិសៅចះភាស្គាអំងស់ៅគាសុ សៅដូើម្ពីិអីាចយ៉ូល់័ស្គារិ ឬច�ល័រិមួ្ពីសៅ�កំុងកម្ពីមេធិំីថាេ យ៉ូបងា�
ប្តានសៅទ្ធ។ �ួកសៅគជាសៅព្រះចើនប្តានប្តាកទ់្ធឹកចិ�ា។ ជំីម្ពីអីំនាះស្គាចងស់ៅ�សួុរិសុុ�ទុ្ធកខ និងសៅល័ើកទឹ្ធកចិ�ា�ួកសៅគកំុង
សៅសុចកាីជំ�សៅនឿ។ គា�ច់ងជ់ំួយ៉ូ�ួកសៅគឲ្យយបសៅងកើ�ព្រះកុម្ពី��ចៗ សៅដូើម្ពីិឲី្យយសៅគអាចថាេ យ៉ូបងា�ជាភាស្គារិបស់ុ�ួកសៅគ
ផ្លាា ល់័។ សៅដាយ៉ូការិអំធំិដាា នជាសៅព្រះចើន ជំីម្ពីបី្តានបសៅងកើ�ព្រះ�ះេ�ិរិបី។ បូុខែនាការិសៅធំេើការិសៅ�ញសៅ�ូង សៅដូើម្ពីិឧីប�ិម្ពីភ 
ព្រះគួស្គារិរិបស់ុគា� ់ គា�ម់្ពីនិ�នសៅ�ល័ឬព្រះប្តាកក់ាសុ សៅដូើម្ពីិសីៅធំេើដូ�សៅណ៍ើ រិសៅ�ជំួយ៉ូជំនសៅភ្លៀសុ�ាួនអា�ស់ៅេនទី្ធសុាក�សៅរិ ូ
ជាង២០០០នាក ់ខែដូល័ប្តានរិស់ុសៅ�រិបូ្តា�រ់ិបូ្តាយ៉ូ�សុសៅ�ញទាំ�ងទ្ធេីបសៅនាះសៅទ្ធ។ «បូុខែនាព្រះ�ះព្រះជាបចិ�ា និងសៅសុចកា ី
ព្រះ�ូេការិរិបស់ុ�ំុ �» ជំីម្ពីបី្តាននិយ៉ាយ៉ូ។ ឥ��េសៅនះ បូ្តាសុា័រិ�ំកស់ៅ�កំុង�ុនហ៍េ�រិនិកាលី័ហ៍េរិញូ៉ា និងអំំកបសៅងកើ�
ព្រះកុម្ពីជំ�នុ�ក�សៅរិសូៅ�ភ្ល�ម្ពីភិាគអាសៅម្ពីរិកិខាងសៅជំើង និងព្រះកសួុងអំសៅនាា ព្រះបសៅេសុន ៍ព្រះ�ះក��ុងដឹូកនា�ព្រះគបស់ៅ�ល័សៅេល្ងា សៅហ៍ើយ៉ូ 
ព្រះ�ះអំងា�នខែផនការិរិចួសៅ�សៅហ៍ើយ៉ូ។
 �ង្គាេ យ៉ូសុបា�ហ៍៍សុា�ល័សុបូ្តាហ៍៍ទ្ធី១៣ ខែដូល័ប្តានព្រះបម្ពី�ល័សៅ�ឆំ្នាំ� ២០១១ ជំួយ៉ូដូល់័ជំនសៅភ្លៀសុ 
�ាួនក�សៅរិ ូ ខែដូល័ប្តានរិស់ុសៅ�រិបូ្តា�រ់ិបូ្តាយ៉ូ�សុសៅ�ញសុហ៍រិដូាអាសៅម្ពីរិកិ និងព្រះបសៅទ្ធសុកាណាដា។ សៅដូើម្ពីិជីំួយ៉ូ�ួក 
សៅគឲ្យយសៅរិៀបច�ព្រះកុម្ពីជំ�នុ�ជាភាស្គារិបស់ុ�ួកសៅគផ្លាា ល់័ និងបសៅព្រះម្ពីើសុហ៍គម្ពីនរ៍ិបស់ុ�ួកសៅគ។ តាម្ពីរិយ៉ូៈកិចចការិសៅនះ 
ព្រះ�ះេ�ិរិក�សៅរិចូ�នួន៥៥ព្រះ�ូេប្តានបសៅងកើ�សៅ�ើង�ាងកា�ទ់្ធេីបសៅ�ទ្ធ�ទាំ�ងទ្ធសុេ�សរិក៍នាងសៅ�សៅនះ។
 កិចចការិទាំ�ងសៅនះអាចសៅកើ�សៅ�ើងសៅ�ប្តានសៅដាយ៉ូស្គារិខែ�សុ�ជំិក�ួកជំ�នុ�ប្តានថាេ យ៉ូ�ង្គាេ យ៉ូ សៅហ៍ើយ៉ូ 
ជំីម្ពីនីិងម្ពីនុសុសដូថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀ�ដូ�ចគា�ប់្តានអំនុញ្ញាា �ឲ្យយព្រះ�ះផ្លាា ស់ុបូ�រិការិអំនច់ិ�ារិបស់ុ�ួកសៅគជាម្ពីយួ៉ូនឹងសៅសុចកាី 
ព្រះសុឡាញ់។
 �ង្គាេ យ៉ូសុបា�ហ៍៍សុា�ល័ សុប្តាា ហ៍៍ទ្ធី១៣ សៅ�ព្រះ�ី�សុសៅនះនឹងជំួយ៉ូខែចកចាំយ៉ូដូ�ណឹ៍ងល័អជាម្ពីយួ៉ូ
  នឹងជំនសៅភ្លៀសុ�ាួនសៅ�ភ្ល�ម្ពីភិាគអាសៅម្ពីរិកិខាងសៅជំើងម្ពីូងសៅទ្ធៀ�។ សុ�ម្ពីអំរិគុណ៍ 
  សៅល្ងាកអំំកច�សៅ�ះការិសៅរិៀបច��ង្គាេ យ៉ូដូស៏ុបិុរិសុសៅនះ។

  សៅរិឿង�ាី  សៅរិឿង�ាី
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ការសម្រា�កនៅ�កុ�ងនៅសចកី�សន្យាារបសម់្រា�ះនៅ�សូ�វ

ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៨ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២១ល្ងាា ច ថ្ងៃ�ាបរិសុិុទ្ធធ - ថ្ងៃ�ាសៅ�រិ ៍ទី្ធ១៨ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២១

អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ វិវិិរិណៈៈ ១៖៩-១៩, �ា ថាយ ២៤៖៤-៨, ២៣-អំ�ណានព្រះ�ះគមី្ពីរីិសុព្រះ�បស់ៅម្ពីសៅរិៀនព្រះបចាំ�សុប្តាា ហ៍៍សៅនះ៖ វិវិិរិណៈៈ ១៖៩-១៩, �ា ថាយ ២៤៖៤-៨, ២៣-
៣១, វិវិិរិណៈៈ ១៤៖៦-១២, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១១៖១៣-១៦។៣១, វិវិិរិណៈៈ ១៤៖៦-១២, សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១១៖១៣-១៦។

�ចងចាំ�៖ «ដូូច�នសៅសុចកាីខែចងទុ្ធកម្ពីកថា ‘សៅសុចកាីខែដូលខែ�ំកម្ពីនិខែដូលសៅ��ញ ព្រះ�សៅចៀកម្ពីនិខែដូលឮ សៅហ៍�យ�ចងចាំ�៖ «ដូូច�នសៅសុចកាីខែចងទុ្ធកម្ពីកថា ‘សៅសុចកាីខែដូលខែ�ំកម្ពីនិខែដូលសៅ��ញ ព្រះ�សៅចៀកម្ពីនិខែដូលឮ សៅហ៍�យ  
ចិ�ានឹកម្ពីនិខែដូលដូល់ គឺសៅសុចកាីសៅ�ះឯងខែដូលព្រះ�ះប្តានសៅរិៀបច�ទុ្ធក សុព្រះ�ប�់ួកអំំកខែដូលព្រះសុឡាញ់ព្រះទ្ធង’់»។ចិ�ានឹកម្ពីនិខែដូលដូល់ គឺសៅសុចកាីសៅ�ះឯងខែដូលព្រះ�ះប្តានសៅរិៀបច�ទុ្ធក សុព្រះ�ប�់ួកអំំកខែដូលព្រះសុឡាញ់ព្រះទ្ធង’់»។  
(កូរិនិ�ូសុទី្ធ១ ២៖៩)។(កូរិនិ�ូសុទី្ធ១ ២៖៩)។

 សៅ��អំំកធ្លាា ប�់នអារិម្ពីមណ៍ៈថាអំំកសៅ�កណាា លសុង្គ្រា�ា ម្ពីម្ពីយួដូធ៏ំ�ឬសៅទ្ធ? សុង្គ្រា�ា ម្ពីរិវាងអំ�សៅ��លអ និង 
អំ�សៅ��អាព្រះកក?់ ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះច�ន�នអារិម្ពីមណ៍ៈយ៉ាា ងដូូសៅចំះ សៅ�ះបីជាអំំកសៅ�ះម្ពីនិខែម្ពីនជាអំំកកានស់ាសុ
�កស៏ៅ�យ។ កុំង�ម្ពីជាអំំកសៅសុសៅវិនសៅដូយអា�ស់ៅវិនទី្ធសុទសៅយ�ង�នអារិម្ពីមណ៍ៈយ៉ាា ងដូូសៅចំះព្រះប្តាកដូណាស់ុ 
�ីសៅព្រះ�ះសៅយ�ងដូឹងថាសុង្គ្រា�ា ម្ពីសៅនះគឺ�ិ�ព្រះប្តាកដូ។ ព្រះ�ះគមី្ពីរីិបសៅព្រះងៀនថាសៅយ�ងសៅ�កណាា លសុង្គ្រា�ា ម្ពីដូធ៏ំ�ម្ពីយួ 
រិវាងអំ�សៅ��លអគឺព្រះ�ះសៅយសូូុវិនិងអំ�សៅ��អាព្រះកកគ់ឺសាតាំ�ង។
 សុង្គ្រា�ា ម្ពីរិវាងព្រះ�ះសៅយសូូុវិនិងសាតាំ�ងសៅក��សៅ��ងជាសាកល។ ព្រះប្តាកដូណាស់ុសុង្គ្រា�ា ម្ពីសៅនះធំ�
ជាងសៅ�ះសៅ�សៅទ្ធៀ� �ីសៅព្រះ�ះសុង្គ្រា�ា ម្ពីសៅ�ះប្តានចាំបស់ៅ�ា�ម្ពីសៅ��ងសៅ�នគរិឋានសួុគ ៌(វិវិិរិណៈៈ ១២៖៧)។ �ណៈៈ 
ខែដូលសៅយ�ងរិស់ុសៅ�កុំងជីីវិ�ិដូម៏្ពី�ញឹករិបស់ុសៅយ�ង សៅយ�ងសៅម្ពី�លម្ពីនិសៅ��ញខែ�នការិសៅគចសៅវិសុ�ីសុង្គ្រា�ា ម្ពីសៅនះ 
ខែដូលព្រះ�ះប្តានបសៅងើ��សុព្រះ�បស់ៅយ�ង។ ការិ�យ័ខ្លាា ចកអ៏ាចបណាា លឲ្យយសៅយ�ងសៅម្ពី�លម្ពីនិសៅ��ញខែ�នការិសៅនះ 
�ងខែដូរិ។ កិចចការិជាសៅព្រះច�នសៅ�កុំងជីីវិ�ិអាចសៅធំើ�ឲ្យយសៅយ�ង�យ័ខ្លាា ច ព្រះបសៅទ្ធសុសៅ�សងៗសៅ�កុំងសុង្គ្រា�ា ម្ពីព្រះបឆ្នាំ�ង 
គំ្នាសៅ�វិញិសៅ�ម្ពីក ភ្លាា ម្ពីៗសៅ�ះព្រះសាបខ់ែ��នសៅព្រះគ្នាះធំម្ពីមជា�ិសៅក��សៅ��ង សៅហ៍�យព្រះបជាជីនសៅ�ា ះព្រះបខែកកគំ្នា 
ឯង បាុខែនាព្រះ�ះគមី្ពីរីិអាចជួីយសៅយ�ងឲ្យយសៅ�សៅសុាៀម្ពី �ីសៅព្រះ�ះសៅយ�ងដឹូង�ីកខែនាងខែដូលសៅយ�ងក��ុងសៅ� និង�ីរិសៅបៀប 
ខែដូលអំើីៗនឹងព្រះកឡាបច់ាំក។់ សុង្គ្រា�ា ម្ពីរិវាងអំ�សៅ��លអអំ�សៅ��អាព្រះកកគ់ឺជាសៅរិឿងផ្ទាទ ល់�ាួន�ងខែដូរិ។ សៅយ�ង��ង
អំស់ុគំ្នា�នការិសាកលបងសៅសុចកាីជី�សៅនឿសៅ�កុំងជីីវិ�ិព្រះបចាំ�ថ្ងៃ�ារិបស់ុសៅយ�ង។ សុប្តាា ហ៍៍សៅនះសៅយ�ងព្រះកសៅ�ក
សៅម្ពី�លសៅ�ឯរិសៅបៀបខែដូលសៅយ�ងអាចសុព្រះ�កសៅ�កុំងព្រះ�ះសៅយសូូុវិ សៅ�ះបីជាសៅយ�ងសៅ�កណាា លសុង្គ្រា�ា ម្ពីដូធ៏ំ�
សៅនះកស៏ៅ�យ។

សៅម្ពីសៅរិៀនទី្ធ ១៣    ១៨ - ២៤ កញ្ញាា
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កាីព្រះសុថ្ងៃម្ពីអំ��ីព្រះគ្នាអំវិសានាកាីព្រះសុថ្ងៃម្ពីអំ��ីព្រះគ្នាអំវិសានា

 
 សៅល្ងាកយាូហានព្រះ�ូវិប្តានសៅគបញូូ្ជូនសៅ�ឲ្យយសាា បស់ៅ�សៅកាះប្តាា �ម់្ពីាុសុជាសៅកាះខែដូលសៅ�រិសៅ�ញសៅ�សៅ�យ 
�មយាូហានគឺជាសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវិខែ��ំកគ់�កុំ់ងច�សៅណាម្ពីសិុសុស��ង១២�កខ់ែដូលសៅ��នជីីវិ�ិរិស់ុ 
សៅ�។ ឥ�ូវិសៅនះយាូហានចាំស់ុសៅហ៍�យ។ គ្នា�រ់ិស់ុសៅ�ឆ្នាំា យ�ីអំើីៗជាទ្ធីព្រះសុឡាញ់ដូល់គ្នា�។់ សៅ��គ្នា�ព់្រះប្តាកដូ 
ជាគិ�អំ��ីអំើី �ណៈៈខែដូលគ្នា�អ់ំងាុយខែ��ំកឯ់ងសៅ�សៅល�សៅកាះខែដូលគ្នា�ន់ឹងច�ណាយសៅ�លថ្ងៃនជីីវិ�ិចុងសៅព្រះកាយ 
រិបស់ុគ្នា�ស់ៅនះ? ព្រះប្តាកដូណាស់ុសៅល្ងាកយាូហានគិ�អំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវិ។ សៅល្ងាកយាូហានប្តានសៅម្ពី�លសៅ��ញព្រះ�ះ-
សៅយសូូុវិយ៉ាងព្រះ��បស់ៅ�កានឋ់ានសួុគវ៌ិញិ។ សៅល្ងាកយាូហានប្តានសៅ��ញសៅទ្ធវិតាំ�ីរិអំងាខែដូល�នបនទូលថា 
�ួកអំំកព្រះសុុកកាលីសៅ�សៅអំ�យសៅហ៍�ុអំើីប្តានជាឈរិសៅង�យសៅម្ពី�លសៅ�សៅល�សៅម្ពី�ដូូសៅចំាំះ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិសៅនះឯងខែដូល
ព្រះ�ះប្តានសៅល�ក�ីអំំករាល់គំ្នាសៅ��ងសៅ�ឋានសួុគ ៌ព្រះទ្ធងយ់៉ាងព្រះ��បម់្ពីកវិញិតាំម្ពីខែបបដូខែដូល ដូូចជាអំំករាល់
គំ្នាប្តានសៅ��ញព្រះទ្ធងស់ៅ�សៅ�ះខែដូរិ (កិចចការិ១៖១១)។ សៅទ្ធវិតាំប្តាន�នបនទូល�កយសៅ�ះជាសៅព្រះច�នឆំ្នាំ�កនាងម្ពីក 
សៅហ៍�យ បាុខែនាព្រះ�ះសៅយសូូុវិសៅ�ខែ�ម្ពីនិ�នយ់៉ាងព្រះ��បម់្ពីកវិញិដូខែដូល �ួកសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវិខែដូលប្តាន 
សៅ�ទ្ធីសៅ�ះសៅ�ថ្ងៃ�ាសៅ�ះប្តានសាា បអ់ំស់ុសៅហ៍�យ �ួកសិុសុស��ងសៅ�ះភ្លាគសៅព្រះច�នព្រះ�ូវិប្តានសៅគសុ�ា ប។់ ឥ�ូវិសៅនះ 
�ួកជី�នុ�ខែដូលប្តានបសៅងើ��សៅ��ងសៅ�យម្ពីនុសុសសៅកមងៗខែដូលម្ពីនិធ្លាា បជ់ីួបព្រះ�ះសៅយសូូុវិទ្ធល់ម្ពីុ�នឹងម្ពីុ� �ួកជី�នុ�
សៅនះសៅ�សៅព្រះកាម្ពីការិវាយព្រះបហារិដូស៏ាហាវិ�ីនគរិរិ ាូម្ពី អាព្រះកកប់��ុ�សៅ�ះ�ួកព្រះគូខែកាងកាា យកំុង�ួកជី�នុ�វាយព្រះបហារិ 
សៅ�សៅល�សៅសុចកាី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគម្ពីីរីិ។ បញ្ញាា ��ងសៅនះសៅហ៍�យខែដូលសៅធំើ�ឲ្យយសៅល្ងាកយាូហាន�នអារិម្ពីមណ៍ៈអំស់ុក�ា �ង 
និងសៅហ៍វិហ៍�។់ ប�ទ បម់្ពីកភ្លាា ម្ពីសៅ�ះសៅ�ទី្ធសៅ�ះសៅល�សៅកាះសៅល្ងាកយាូហានសៅម្ពី�លសៅ��ញការិសៅប�កសុ�ខែដូងម្ពីយួម្ពីក 
�ីព្រះ�ះ។
 សៅ��ការិសៅប�កសុ�ខែដូងសៅនះ�ាល់ការិក�សានាចិ�ាអំើីដូល់សៅល្ងាកយាូហាន? (សុព្រះ�បច់សៅម្ពីា�យសូុម្ពីអាន  សៅ��ការិសៅប�កសុ�ខែដូងសៅនះ�ាល់ការិក�សានាចិ�ាអំើីដូល់សៅល្ងាកយាូហាន? (សុព្រះ�បច់សៅម្ពីា�យសូុម្ពីអាន 
វិវិិរិណៈៈ ១៖៩-១៩)។វិវិិរិណៈៈ ១៖៩-១៩)។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ព្រះ�ះសៅយសូូុវិប្តាន�នបនទូលព្រះប្តាប�់ួកសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះអំងា ចូរិបសៅព្រះងៀនដូល់�ួកសៅគនូវិអំើីខែដូល�ំុ �
ប្តានប�ា ញដូល់អំំករាល់គំ្នា។ �ំុ �សៅ�ជាម្ពីយួអំំករាល់គំ្នាដូរាបដូល់ប��ុ�កលប (�ា ថាយ ២៨៖២០)។ ព្រះ�ះ 
បនទួល��ងសៅនះព្រះប្តាកដូជាប្តានសៅល�កទឹ្ធកចិ�ាដូល់សៅល្ងាកយាូហានសៅ�សៅល�សៅកាះប្តាា �ម់្ពីាុសុ។ ដូូចគំ្នាសៅនះខែដូរិការិ 
សៅប�កសុ�ខែដូងសៅ�កំុងគម្ពីីរីិវិវិិរិណៈៈព្រះប្តាកដូជាប្តានក�សានាចិ�ាដូល់សៅល្ងាកយាូហាន�ងខែដូរិ។
 កំុងការិសៅប�កសុ�ខែដូងម្ពីក�ីព្រះ�ះសៅយសូូុវិ សៅល្ងាកយាូហានសៅម្ពី�លសៅ��ញអំ�គ�ថ្ងៃន�ួកជី�នុ�សៅ�សៅល�ខែ�នដីូ 
រិហូ៍�ដូល់ព្រះគ្នាអំវិសានា។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិប�ា ញសៅល្ងាកយាូហាន�ីរិសៅបៀបខែដូលអំើីៗ��ងឡាយនឹងបញ្ជូចបស់ៅ�។ 
សៅល្ងាកយាូហាន�នព្រះបសាសុនថ៍ា រិចួ�ំុ �សៅ��ញថ្ងៃ�ទសៅម្ពី��មី ខែ�នដីូ�មី ដូប�ិថ្ងៃ�ទសៅម្ពី�ម្ពីុន និងខែ�នដីូម្ពីុនប្តានកនាង 
ប្តា�ស់ៅ�សៅហ៍�យ កគ៏្នាម នសុម្ពីុព្រះទ្ធសៅទ្ធៀ�សៅ��យសៅហ៍�យយាូហាន�ំុ �កស៏ៅ��ញទ្ធីព្រះកុងខែដូលបរិសុិុទ្ធធគឺជាព្រះកុងសៅយរិូសា�ឹម្ពី 
�មី ចុះ�ីឋានសួុគម៌្ពីក�ីព្រះ�ះតាំកខ់ែ�ងដូូចជាព្រះប�នធសៅថាម ង�មីខែ�ង�ាួនទ្ធទ្ធួលបាី (វិវិិរិណៈៈ ២១៖១,២)។
 សៅល្ងាកយាូហានប្តានសុរិសៅសុរិអំ��ីការិសៅប�កសុ�ខែដូងថ្ងៃនព្រះគ្នាអំវិសានាដូធ៏ំ�សៅនះសៅ�កុំងកណ័ៈឌ គមី្ពីរីិវិវិិរិណៈៈ។ 
ការិសៅប�កសុខែម្ពីាងថ្ងៃនខែ�នដីូ�មីសៅនះជួីយឲ្យយសៅល្ងាកយាូហានប្តានសុព្រះ�កសៅ�កំុងសៅសុចកាីសុនារិបស់ុព្រះ�ះ។
  សៅ��ការិដូឹងដូ�ណឹៈងលអអំ��ីអំ�គ��ាល់ការិកម្ពីានាចិ�ាយ៉ាា ងណាដូល់សៅយ�ងសៅ�សៅ�លសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ?សៅ��ការិដូឹងដូ�ណឹៈងលអអំ��ីអំ�គ��ាល់ការិកម្ពីានាចិ�ាយ៉ាា ងណាដូល់សៅយ�ងសៅ�សៅ�លសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ?
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 សៅ�កំុងគម្ពីីរីិ�ា ថាយជី��ូក២៤ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិព្រះប្តាប�់ួកសិុសុសរិបស់ុព្រះ�ះអំងា និងសៅយ�ងរាល់គំ្នាអំ��ី
អំើីខែដូលសៅក��សៅ��ងសៅ�សៅ�លអំ�គ� សៅសុចកាីអំធិំបាយរិបស់ុព្រះ�ះអំងាព្រះគបដូណៈា បព់្រះបវិ�ាិសាង្គ្រាសុា�សៅ�លអំ�គ� 
តាំ�ង�ីសុម្ពីយ័រិបស់ុព្រះ�ះអំងារិហូ៍�ដូល់ការិយ៉ាងម្ពីកជាសៅល�កទី្ធ២ និងហ៍ួសុ�ីសៅ�ះសៅ�សៅទ្ធៀ�។

 ព្រះ�ះសៅយសូូុវិចងប់�ា ញដូល់រាង្គ្រាសុារិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅ�សៅ�លសៅ�ះ និងសៅ�លឥ�ូវិសៅនះជាអំើីខែដូលនឹង 
សៅក��សៅ��ងសៅដូ�ម្ពីបឲី្យយសៅគអាចសៅរិៀបច��ាួនសុព្រះ�បក់ារិយ៉ាងម្ពីកជាសៅល�កទី្ធ២។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិខែចករិ �ខែលកអំ��ីអំ�គ� 
ជាម្ពីយួសៅយ�ង��ងអំស់ុគំ្នា កំុងគម្ពីីរីិ�ា ថាយជី��ូក២៤ �ីសៅព្រះ�ះព្រះ�ះអំងាចងឲ់្យយសៅយ�ងប្តានសុព្រះ�កសៅ�កំុងសៅសុចកា ី
ព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធងខ់ែដូរិ។ ព្រះគ្នាអំវិសានាអំើីៗ��ងឡាយសៅ�ជុី�វិញិសៅយ�ងនិងខែបកខែ�ំកជាប�ខែណៈក បាុខែនាសៅយ�ង
អាចទុ្ធកចិ�ាសៅល�សៅសុចកាីសុនារិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវិ សៅដូ�ម្ពីបរីិកាសៅយ�ងឲ្យយ�នសុុវិ�ិិភ្លា�។

 អំំកសៅសុសៅវិនសៅដូយអា�ស់ៅវិនទី្ធសុទដូឹងអំ��ីការិ�ិប្តាក�សៅ�លអំ�គ� សៅ�ព្រះគ្នាសៅ�ះនឹង�នព្រះគ្នាសៅវិទ្ធ�
ជាខ្លាា �ងដូល់សៅម្ពីាាះប្តានជាចាំបត់ាំ�ង�ី�ននគរិដូរាបដូល់សៅវិល្ងាសៅ�ះឯងសៅ�ះម្ពីនិខែដូលសៅក���នយ៉ាា ងដូូសៅចំាំះ 
សៅ��យ (�នីខែយាល ១២៖១)។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិចងឲ់្យយសៅយ�ងប្តានសៅរិៀបច��ាួនរិចួរាល់សុព្រះ�បស់ៅ�លសៅ�ះ ខែដូល
សៅក��សៅ��ងសៅ�ម្ពីុនការិយ៉ាងម្ពីកវិញិជាសៅល�កទី្ធ២ រិបស់ុព្រះ�ះអំងា។

  សៅ��នឹង�នអំើីសៅក��សៅ��ងសៅ�ព្រះគ្នាយ៉ាងម្ពីកវិញិសៅល�កទី្ធ២? សៅ��សៅយ�ងអាចសៅជីៀសុវាង�ីការិសៅប្តាកបសៅញ្ញាោ � សៅ��នឹង�នអំើីសៅក��សៅ��ងសៅ�ព្រះគ្នាយ៉ាងម្ពីកវិញិសៅល�កទី្ធ២? សៅ��សៅយ�ងអាចសៅជីៀសុវាង�ីការិសៅប្តាកបសៅញ្ញាោ � 
រិបស់ុព្រះគូបសៅព្រះងៀនខែកាងកាា យសៅ�ម្ពីុនសៅ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវិយ៉ាងម្ពីកវិញិយ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច? (សុព្រះ�បច់សៅម្ពីា�យសូុម្ពីអានរិបស់ុព្រះគូបសៅព្រះងៀនខែកាងកាា យសៅ�ម្ពីុនសៅ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវិយ៉ាងម្ពីកវិញិយ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច? (សុព្រះ�បច់សៅម្ពីា�យសូុម្ពីអាន  
�ា ថាយ ២៤៖៤-៨, ២៣-៣១)។�ា ថាយ ២៤៖៤-៨, ២៣-៣១)។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ការិយ៉ាងម្ពីកវិញិសៅល�កទ្ធី២នឹងកាា យជាសៅរិឿងខែដូលសៅក��សៅ��ងយ៉ាា ង�ិ�ព្រះប្តាកដូសៅ�ព្រះគ្នាចុងប��ុ�។ 

ព្រះ�ះសៅយសូូុវិច�ណាយសៅ�លជាសៅព្រះច�ន�នបនទូលអំ��ីការិយ៉ាងម្ពីករិបស់ុព្រះ�ះអំងា សៅ�កំុងគម្ពីីរីិ�ា ថាយជី��ូក២៤ 
ដូូសៅចំះការិយ៉ាងម្ពីកវិញិជាសៅល�កទី្ធ២�នសារិៈសុ�ខ្លានខ់្លាា �ងណាស់ុ។ សៅ��អំើីសៅ�ជាព្រះ�ឹ�ាិការិណ៍ៈជាសុកលចុង 
សៅព្រះកាយខែដូលប្តានប�ផ្ទាា ញខែ�នដីូសៅនះ? គឺទ្ធឹកជី�ននសូ់ុម្ពីគិ�អំ��ីសៅរិឿងសៅនះ �នម្ពីនុសុសខែ�៨�កគ់�ស់ៅ�សៅល� 
ខែ�នដីូ��ងម្ពីូល ខែដូលប្តានសៅរិៀបច��ាួនរិចួជាសៅព្រះសុចសុព្រះ�បព់្រះ�ឹ�ាិការិណ៍ៈសៅនះ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិសៅព្រះបៀបសៅធំៀបការិ
យ៉ាងម្ពីកជាសៅល�កទី្ធ២សៅ�នឹងទឹ្ធកជី�នន ់(គម្ពីីរីិ�ា ថាយ ២៤៖៣៧-៣៩)។

 គ្នាម នអំំកណាដឹូង�ីថ្ងៃ�ានិងសៅ�ា ងខែដូលព្រះ�ះសៅយសូូុវិនឹងយ៉ាងព្រះ��បម់្ពីកវិញិសៅទ្ធ (�ា ថាយ ២៤៖៣៦)។
 បាុខែនាព្រះ�ះប្តានព្រះប្តាបស់ៅយ�ងអំ��ីសុញ្ញាា ��ងឡាយខែដូលនឹងសៅក��សៅ��ងសៅ�សៅល�ខែ�នដូីសៅនះ ម្ពីុនសៅ�លព្រះ�ះសៅយសូូុវិ 
យ៉ាងព្រះ��បម់្ពីកវិញិ។ ដូូសៅចំះសៅ�សៅ�លសៅយ�ង�ិនិ�យសៅម្ពី�លសុញ្ញាា ��ងសៅនះសៅ�ះសៅយ�ងនឹងដឹូងថា ការិយ៉ាងម្ពីក 
វិញិសៅល�កទី្ធ២កានខ់ែ�ជិី�ម្ពីកដូល់សៅហ៍�យ។ សៅហ៍�យសៅយ�ងនឹងប្តានសៅរិៀបច��ាួន។

 ព្រះ�ះប្តានព្រះប�នកិចចការិដូស៏ុ�ខ្លានឲ់្យយសៅយ�ងប�សៅ�ញ�សុម្ពីយ័ចុងសៅព្រះកាយ។ សៅ��កិចចការិសៅ�ះគឺជា  ព្រះ�ះប្តានព្រះប�នកិចចការិដូស៏ុ�ខ្លានឲ់្យយសៅយ�ងប�សៅ�ញ�សុម្ពីយ័ចុងសៅព្រះកាយ។ សៅ��កិចចការិសៅ�ះគឺជា 
ការិអំើីសៅ�? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីា�យសូុម្ពីអាន�ា ថាយ ២៤៖៩-១៤។ការិអំើីសៅ�? សុព្រះ�បច់សៅម្ពីា�យសូុម្ពីអាន�ា ថាយ ២៤៖៩-១៤។
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 សៅ�កំុងសុង្គ្រា�ា ម្ពីជាសុកលរិវាងអំ�សៅ��លអនិងអំ�សៅ��អាព្រះកក ់ សៅយ�ងម្ពីនិព្រះគ្នានខ់ែ�ជាអំំកសៅម្ពី�លបាុសៅណាះ ះ
សៅទ្ធ។ សៅយ�ងជីួយខែចកចាំយដូ�ណឹៈងលអអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវិជាម្ពីយួម្ពីនុសុសដូថ្ងៃទ្ធសៅ��សុសៅ�ញសៅល�ខែ�នដីូសៅនះ។ 
សៅ��ការិសៅនះ�ននយ័ដូូចសៅម្ពីាចសុព្រះ�បស់ៅយ�ង? ម្ពីនុសុសនឹងព្រះបយុទ្ធធជាម្ពីយួសៅយ�ងសៅព្រះ�ះខែ�ជី�សៅនឿរិបស់ុសៅយ�ង។ 
សៅ��សៅយ�ងសៅ�រិកាជី�សៅនឿឲ្យយប្តានរិងឹ��រិហូ៍�ដូល់ព្រះគ្នាអំវិសានាយ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច?

ថ្ងៃ�ាចន័ទ   ២០ កញ្ញាា
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កិចចការិខែដូលព្រះ�ះព្រះប�នឲ្យយសៅយ�ងសៅធំើ�សៅ�សៅ�លឥ�ូវិសៅនះ កិចចការិខែដូលព្រះ�ះព្រះប�នឲ្យយសៅយ�ងសៅធំើ�សៅ�សៅ�លឥ�ូវិសៅនះ 
 
 គម្ពីីរីិវិវិិរិណៈៈជី��ូក១៤ ព្រះប្តាបស់ៅយ�ងអំ��ីម្ពីូលសៅហ៍�ុខែដូលសៅយ�ងរិស់ុសៅ�ទ្ធីសៅនះជា�ួកជី�នុ�សៅ�សៅល�ខែ�នដីូ 
សៅនះ។ ឥ�ូវិសៅនះគឺជាសៅ�លសៅវិល្ងាខែដូលព្រះ�ះនឹងជី�នុ�ជីព្រះម្ពីះម្ពីនុសុសសៅ�សៅល�ខែ�នដីូសៅហ៍�យ។ សៅយ�ងព្រះ�ូវិខែ�ជីួយ
ម្ពីនុសុសសៅ�ព្រះគបទ់្ធីកខែនាងសៅ�សៅល�ខែ�នដីូឲ្យយសៅរិៀបច��ាួនសុព្រះ�បក់ារិយ៉ាងម្ពីកជាសៅល�កទី្ធ២រិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវិ។
  សូុម្ពីអានវិវិិរិណៈៈ ១៤៖៦-១២។ សៅ��សារិជាសាកលអំើីខែដូលសៅយ�ងព្រះ�ូវិខែ�ព្រះបកាសុព្រះប្តាបដ់ូល់ម្ពីនុសុសសូុម្ពីអានវិវិិរិណៈៈ ១៤៖៦-១២។ សៅ��សារិជាសាកលអំើីខែដូលសៅយ�ងព្រះ�ូវិខែ�ព្រះបកាសុព្រះប្តាបដ់ូល់ម្ពីនុសុស  
សៅ�សៅល�ខែ�នដីូ? សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាសារិ��ងសៅនះ�នសារិៈសុ�ខ្លានខ់្លាា �ងសៅម្ពីាាះ? សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាសៅយ�ងព្រះ�ូវិការិព្រះបកាសុ សៅ�សៅល�ខែ�នដីូ? សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាសារិ��ងសៅនះ�នសារិៈសុ�ខ្លានខ់្លាា �ងសៅម្ពីាាះ? សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាសៅយ�ងព្រះ�ូវិការិព្រះបកាសុ 
សារិ��ងសៅនះសៅ�សៅ�លឥ�ូវិសៅនះ?សារិ��ងសៅនះសៅ�សៅ�លឥ�ូវិសៅនះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ជាអំំកសៅសុសៅវិនសៅដូយអា�ស់ៅវិនទី្ធសុទ សៅយ�ងសៅជីឿសៅល�សៅសុចកាី�ិ�បចចុបបនំ (សៅ�ព្រះ�ុសុទី្ធ២ ១៖១២)។ 
សៅសុចកាី�ិ�បចចុបបនំគឺជាសៅសុចកាី�ិ�ថ្ងៃនព្រះ�ះគមី្ពីរីិខែដូលសៅយ�ងព្រះ�ូវិការិខ្លាា �ងប��ុ�សៅ�សុម្ពីយ័កាលរិបស់ុសៅយ�ង
សៅនះ។ គម្ពីីរីិ វិវិិរិណៈៈ ១៤៖៦-១២ ប�ា ញសៅយ�ង�ីសៅសុចកាី�ិ�បចចុបបនំសុព្រះ�បស់ុម្ពីយ័កាលរិបស់ុសៅយ�ងគឺ
សារិរិបស់ុសៅទ្ធវិតាំ៣អំងា សារិ��ងសៅនះប�ា ញសៅយ�ងអំ��ីកិចចការិរិបស់ុសៅយ�ង សៅ�សៅ�លសៅនះសៅ�កំុងព្រះបវិ�ាិសាង្គ្រាសុា។
សៅ��អំំកសៅម្ពី�លសៅ��ញសៅទ្ធថាសារិរិបស់ុសៅទ្ធវិតាំទី្ធម្ពីយួ ចាំបស់ៅ�ា�ម្ពីជាម្ពីយួនឹងដូ�ណឹៈងលអដូស៏ៅ�អំស់ុកលជានិចចខែដូរិ 
ឬសៅទ្ធ (វិវិិរិណៈៈ ១៤៖៦)? សៅសុចកាីសុងឹមឹ្ពីខែ�ម្ពីយួគ�រ់ិបស់ុសៅយ�ងថ្ងៃនការិប្តានសុសៅង្គ្រា�ា ះសុិិ�សៅ�សៅល�ដូ�ណឹៈងលអ 
សៅនះ។ ប�ទ បម់្ពីកសៅយ�ងដឹូង�ីសារិរិបស់ុសៅទ្ធវិតាំទី្ធ១ ថាសៅ�លសៅវិល្ងាខែដូលព្រះ�ះអំងាជី�នុ�ជីព្រះម្ពីះម្ពីនុសុសសៅល្ងាកសៅ�ះ 
ប្តានម្ពីកដូល់សៅហ៍�យ វិវិិរិណៈៈ ១៤៖៧ ប�ទ បម់្ពីកសៅទ្ធវិតាំទី្ធ១សៅនះព្រះបកាសុថា សៅយ�ងព្រះ�ូវិខែ�ថាើ យបងា�ព្រះ�ះខែដូល 
ប្តានបសៅងើ��ថ្ងៃ�ទសៅម្ពី� ខែ�នដីូ សុម្ពីុព្រះទ្ធ និងរិនធទឹ្ធក��ងបាុ�ម ន (វិវិិរិណៈៈ ១៤៖៧)។ សៅទ្ធវិតាំទី្ធ២ព្រះបកាសុថា ទ្ធីព្រះកុង 
ប្តាបី�ូនដូធ៏ំ�ប្តានរិល�សៅហ៍�យ វិវិិរិណៈៈ ១៤៖៨ ប្តាបូ�ូីនគឺជារិូបស័ុ�ទសុព្រះ�បស់ាសុ�ខែកាងកាា យ។ ប�ទ ប ់
ម្ពីកសៅទ្ធវិតាំទី្ធ៣ព្រះ��នថា ព្រះ�ះនឹង�កទ់្ធណៈឌ កម្ពីមដូល់ម្ពីនុសុស��ងអំស់ុ ខែដូលថាើ យបងា�សុ�ើសាហាវិខែដូល
សៅ��ងម្ពីក�ីសុម្ពីុព្រះទ្ធ និងរិូបរិបស់ុវាខែដូលជាព្រះ�ះខែកាងកាា យ (វិវិិរិណៈៈ ១៤៖៩)។ ជី��ូកសៅនះបញ្ជូចបជ់ាម្ពីយួនឹង 
�សៅនះអំ��ីព្រះគ្នាអំវិសានាថ្ងៃនរាង្គ្រាសុារិបស់ុព្រះ�ះ ការិប�ា បស់ៅនះសុុ�ឲ្យយសៅយ�ង�នការិអំ�ធ់ំម� ់ការិអំ�ធ់ំម�ម់្ពីក�ីរាង្គ្រាសុា 
បរិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះ�ះ ខែដូលរិកាបញ្ជូា�ាិរិបស់ុព្រះ�ះនិង�នសៅសុចកាីជី�សៅនឿថ្ងៃនព្រះ�ះសៅយសូូុវិ (វិវិិរិណៈៈ ១៤៖១២)។ 
សៅសុចកាីជី�សៅនឿថ្ងៃនព្រះ�ះសៅយសូូុវិម្ពីនិដូូចគំ្នានឹងសៅសុចកាីជី�សៅនឿសៅល�ព្រះ�ះសៅយសូូុវិសៅទ្ធ សៅសុចកាីជី�សៅនឿសៅល�ព្រះ�ះសៅយសូូុវិជា
ជី�សៅនឿរិបស់ុសៅយ�ងសៅល�ព្រះ�ះសៅយសូូុវិជាព្រះ�ះអំងាសុសៅង្គ្រា�ា ះរិបស់ុសៅយ�ង។ បាុខែនាសៅសុចកាីជី�សៅនឿថ្ងៃនព្រះ�ះសៅយសូូុវិ គឺជាព្រះ�ះ-
ជីនមដូប៏រិសុិុទ្ធធរិបស់ុព្រះ�ះថ្ងៃនការិសាា បប់�ា ប។់ ព្រះ�ះអំងាសុ�អ �ចិ�ារិបស់ុសៅយ�ង សៅហ៍�យព្រះប�នការិសាា បប់�ា ប ់
រិបស់ុព្រះទ្ធងដ់ូល់សៅយ�ង។
  សូុម្ពីអានវិវិិរិណៈៈ ១៤៖១១។ �សៅនះប�ា ញសៅយ�ង�ីម្ពីនុសុសខែដូលថាើ យបងា�សុ�ើសាហាវិ ខែដូលសៅ��ង សូុម្ពីអានវិវិិរិណៈៈ ១៤៖១១។ �សៅនះប�ា ញសៅយ�ង�ីម្ពីនុសុសខែដូលថាើ យបងា�សុ�ើសាហាវិ ខែដូលសៅ��ង 
ម្ពីក�ីសុម្ពីុព្រះទ្ធនិងរិូបវា។ ម្ពីនុសុសខែដូលថាើ យបងា�សុ�ើសៅនះ ម្ពីនិប្តានសុព្រះ�កសៅទ្ធសៅហ៍�ុអំើីប្តានជាសៅហ៍�ុដូូសៅចំាំះ?ម្ពីក�ីសុម្ពីុព្រះទ្ធនិងរិូបវា។ ម្ពីនុសុសខែដូលថាើ យបងា�សុ�ើសៅនះ ម្ពីនិប្តានសុព្រះ�កសៅទ្ធសៅហ៍�ុអំើីប្តានជាសៅហ៍�ុដូូសៅចំាំះ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ម្ពីនិប្តានសុព្រះ�ក��ងយប�់�ងថ្ងៃ�ា? សៅវិទ្ធ�ខ្លាា �ងណាស់ុ! ម្ពីនុសុស��ងសៅនះម្ពីនិ�នការិសុព្រះ�ក
ខែដូលព្រះ�ះព្រះប�នដូល់រាង្គ្រាសុាខែដូលទុ្ធកចិ�ាសៅល�ព្រះទ្ធងស់ៅទ្ធ។
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ចូរិសុព្រះ�កកំុងសៅសុចកាីសុុ�សានាចូរិសុព្រះ�កកំុងសៅសុចកាីសុុ�សានា
  

 �ួកព្រះគិសុទបរិស័ិុទ្ធប្តានរិងច់ាំ�ការិយ៉ាងព្រះ��បម់្ពីកវិញិរិបស់ុព្រះ�ះសៅយសូូុវិអំស់ុជាសៅព្រះច�នរិយឆំ្នាំ�។ ការិ 
យ៉ាងម្ពីករិបស់ុព្រះទ្ធងគ់ឺជាសៅសុចកាីសុងឹមឹ្ពី�ីស់ុប��ុ�រិបស់ុសៅយ�ង។ ការិយ៉ាងម្ពីកជាសៅល�កទី្ធ�ីរិគឺជាសៅសុចកាីសុងឹមឹ្ពី 
ជាទ្ធីព្រះសុឡាញ់ប��ុ�ថ្ងៃនរាង្គ្រាសុារិបស់ុព្រះ�ះខែដូលធ្លាា ប�់នជីីវិ�ិរិស់ុសៅ�។

 សូុម្ពីអានសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១១៖១៣-១៦។ សៅ�កំុង���ងសៅនះសៅ��សៅយ�ងអានអំ��ីសៅសុចកាីសុនាដូស៏ុ�ខ្លាន់សូុម្ពីអានសៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១១៖១៣-១៦។ សៅ�កំុង���ងសៅនះសៅ��សៅយ�ងអានអំ��ីសៅសុចកាីសុនាដូស៏ុ�ខ្លាន ់ 
អំើី? សៅ��សៅសុចកាីសុនាសៅនះសុព្រះ�បម់្ពីនុសុសសៅ�ជី��នស់ៅដូ�ម្ពីនិងសុព្រះ�បស់ៅយ�ងយ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច?អំើី? សៅ��សៅសុចកាីសុនាសៅនះសុព្រះ�បម់្ពីនុសុសសៅ�ជី��នស់ៅដូ�ម្ពីនិងសុព្រះ�បស់ៅយ�ងយ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច?
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
 សៅ��អំំកសៅម្ពី�លសៅ��ញសៅទ្ធថា គម្ពីីរីិសៅហ៍សៅព្រះ��រិខែចងថាម្ពីនុសុស��ងអំស់ុប្តានសាា បអ់ំស់ុសៅហ៍�យ សៅ�ខែ�សៅជីឿ 

សៅល�ព្រះ�ះដូខែដូល�ួកសៅគម្ពីនិប្តានទ្ធទ្ធួលសៅរិឿងខែដូលព្រះ�ះប្តានសុនាជាម្ពីយួ�ួកសៅគសៅទ្ធ (សៅហ៍សៅព្រះ��រិ ១១៖១៣)? 
សៅ�កុំងរិសៅបៀបជាសៅព្រះច�ន���ងសៅនះនឹងម្ពីនិ�នថ្ងៃនអំើីសុព្រះ�បស់ៅយ�ងសៅទ្ធព្រះបសិុនសៅប�សៅយ�ងសៅជីឿសៅល�ការិបសៅព្រះងៀន
ដូ�៏នព្រះបជាព្រះបិយអំ��ីសៅសុចកាីសាា បស់ៅ�សៅ�លសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ។ ការិបសៅព្រះងៀនដូ�៏នព្រះបជាព្រះបិយនិយ៉ាយថាសៅ� 
សៅ�លម្ពីនុសុសសាា បស់ៅ��ួកសៅគសៅ�កានឋ់ានសួុគ។៌  ឥ�ូវិសៅនះ�ួកសៅគរិស់ុសៅ�សៅរិៀងរិហូ៍�ជាម្ពីយួព្រះ�ះសៅយសូូុវិ
�នអំ�ណៈរិជាម្ពីយួនឹងជីីវិ�ិអំស់ុកលប។ សៅ�ះសៅហ៍�យជាអំើីខែដូលម្ពីនុសុសប្តាននិយ៉ាយសៅ�សៅ�លខែដូលសៅល្ងាក 
សៅដូលីជាប្តាា សុទ័រិថ្ងៃនគណៈៈប្តាបទី្ធសុទប្តានសាា ប។់

 សៅយ�ងប្តានឮម្ពីាងសៅហ៍�យម្ពីាងសៅទ្ធៀ�ថា គ្នា�ប់្តានរិស់ុសៅ�នគរិឋានសួុគជ៌ាម្ពីយួព្រះ�ះសៅយសូូុវិ �កយ
សៅ�ះច�ខែ�កណាស់ុ�ីសៅព្រះ�ះម្ពីនុសុសខែដូលសៅជីឿសៅល�គ�និ�សៅនះ ខែ�ងខែ�និយ៉ាយ�កយសៅ�សងៗសៅទ្ធៀ�ខែដូលព្រះបឆ្នាំ�ង 
សៅ�នឹងគ�និ�សៅនះ សៅ�សៅ�លអំំកណា�ំកស់ាា បស់ៅព្រះ�ះសៅគនិយ៉ាយថា ព្រះបខែហ៍លជាអំំកសៅ�ះសុព្រះ�កកំុងសៅសុចកាី 
សុុ�សានា សៅ��នឹង�នអំើីសៅក��សៅ��ងសៅ�ទី្ធសៅ�ះ? សៅ��អំំកសាា បក់��ុងសុព្រះ�កសៅ�យសៅសុចកាីសុុ�សានាសៅ�កំុង 
�ំូរិឬ? ឬ�ួកសៅគ�នជីីវិ�ិរិស់ុសៅ�សៅ�ឋានសួុគ?៌ សូុម្ពីសៅយ�ងសួុរិព្រះ�ះគម្ពីីរីិសៅដូ�ម្ពីបរីិកចសៅម្ពីា�យ។

 សៅ��ព្រះ�ះសៅយសូូុវិ�នបនទូលយ៉ាា ងណាអំ��ីសៅសុចកាីសាា បក់ំុងគម្ពីីរីិយាូហានជី��ូក ១១៖១១? សៅ��ព្រះ�ះសៅយសូូុវិ�នបនទូលយ៉ាា ងណាអំ��ីសៅសុចកាីសាា បក់ំុងគម្ពីីរីិយាូហានជី��ូក ១១៖១១?
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ព្រះ�ះសៅយសូូុវិប�ា ញសៅយ�ងថា ម្ពីនុសុសសាា បម់្ពីនិខែម្ពីនក��ុងរិស់ុសៅ�កំុងនគរិឋានសួុគ ៌ប�ទ ប�់ី�ួក 
សៅគសាា បស់ៅ�សៅហ៍�យសៅ�ះសៅទ្ធ។ ម្ពីនុសុសសាា បស់ុព្រះ�ក។ សុព្រះ�ប�់ួកអំំកសៅជីឿសៅសុចកាីសាា បព់្រះគ្នានខ់ែ�ជាបញ្ញាា
�ូចម្ពីយួបាុសៅណាះ ះ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិ�នបនទូលថាសៅយ�ងម្ពីនិគួរិ�ើល់ខ្លាើ យអំ��ីសៅសុចកាីសាា ប�់ល់ខែ�សៅសាះ។ សៅ�� 
សៅហ៍�ុអំើី? �ីសៅព្រះ�ះសៅសុចកាីសាា បន់ឹងម្ពីនិបនាជាសៅរិៀងរិហូ៍�សៅ��យ។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិ�នបនទូលថា�ំុ �ព្រះប្តាបអ់ំំករាល់ 
គំ្នាជាព្រះប្តាកដូថាសៅប�អំំកណាម្ពីយួសាា បត់ាំម្ពីការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុ�ំុ � អំំកសៅ�ះម្ពីនិព្រះ�ូវិសាា បស់ៅ��យ (យាូហាន ៨៖ 
៥១)។ សៅហ៍�យអំស់ុអំំកណាខែដូរិសាា បត់ាំម្ពីការិបសៅព្រះងៀនរិបស់ុ�ំុ �នឹងម្ពីនិខែដូលសាា បស់ៅទ្ធ (យាូហាន ៨៖៥២)។ 
សុព្រះ�ប�់ួកព្រះគិសុទបរិស័ិុទ្ធ សៅសុចកាីសាា បគ់ឺសៅព្រះបៀបប្តាននឹងការិសៅដូកលក។់ សៅសុចកាីសាា បគ់ឺជាភ្លា�សៅសុាៀម្ពីសាា � ់
និងភ្លា�សៅ�ម ងងឹ�ម្ពីយួរិយៈ�ាី។ សៅ��ព្រះ�ះសៅយសូូុវិជាជីីវិ�ិរិបស់ុអំំកខែម្ពីនសៅទ្ធ? សៅប�ខែម្ពីនសៅ�ះសៅ�សៅ�លព្រះ�ះអំងា
យ៉ាងម្ពីកវិញិម្ពីកម្ពីាងសៅទ្ធៀ�អំំកនឹងទ្ធទ្ធួលសៅសុរិលីអរិបស់ុព្រះទ្ធង ់(កូ�ូសុ ៣៖៤)។ ដូកព្រះសុង�់ីសៅសុៀវិសៅ�ព្រះ�ះថ្ងៃន 
សៅសុចកាីព្រះសុល្ងាញ់រិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំលីនជីីថ្ងៃវិ ា� ៍ទ្ធ��រ័ិ៧៨៧។ ព្រះ�ះសៅយសូូុវិសៅព្រះបៀបសៅធំៀបសៅសុចកាីសាា បស់ៅ�នឹង
ការិសៅដូកលកស់ៅ� (យាូហាន ១១៖១១,១៤)។ ព្រះ�ះអំងាបខែនិម្ពីថា��ងអំំកប្តានសុសៅង្គ្រា�ា ះនិង��ងអំំកខែដូល
ប្តា�ប់ងទ់្ធទ្ធួលរិ�ើ នរ់ិបស់ុ�ាួនប�ទ ប�់ី�ួកសៅគរិស់ុ�ីសាា បស់ៅ��ងវិញិ (យាូហាន ៥៖២៨,២៩)។ ដូូសៅចំះសៅយ�ង 
ព្រះ�ូវិខែ�សៅរិៀបច��ាួនសុព្រះ�បស់ៅសុចកាីសាា បស់ៅ�សៅ�លណាខែដូលវាចូលម្ពីកដូល់។
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ចូរិ�នសៅ�ញសៅ�យកាីអំ�ណៈរិ ចូរិ�នសៅ�ញសៅ�យកាីអំ�ណៈរិ 

 ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះច�នខែដូល�នទូ្ធរិស័ុ�ទទ្ធ�សៅន�បសៅព្រះប�ខែ�នទី្ធហ៍ាូហ៍ាល។ ចុះអំំកប្តានរិស់ុសៅ�សៅ�យគ្នាម ន 
ខែ�នទី្ធសៅ�ះ សៅ��យ៉ាា ងណាខែដូរិ?! ព្រះបខែហ៍លអំំក�នកងើល់អំ��ីការិសៅធំើ�ដូ�សៅណៈ� រិសៅ�កានក់ខែនាងខែដូលអំំកម្ពីនិធ្លាា ប ់
ប្តានសៅ��ីម្ពីុន។ អំំកអាចរិក�ាូវិរិបស់ុអំំកប្តានយ៉ាា ង�យព្រះសុួលព្រះគបទ់្ធីកខែនាង សៅ�ះបីជាសៅ�កំុងទឹ្ធកដីូបរិសៅទ្ធសុ 
កស៏ៅ�យ។ ខែ�នទី្ធហ៍ាូហ៍ាលគឺជារិូបស័ុ�ទសុព្រះ�បស់ៅសុចកាីសុុ�សានានិងការិសុព្រះ�កខែដូលព្រះ�ះចងឲ់្យយសៅយ�ង�ន 
សៅ�សៅ�លខែដូលសៅយ�ងទុ្ធកចិ�ាសៅល�ព្រះ�ះអំងា។ អំ��ីអំើីខែដូលព្រះ�ះគម្ពីីរីិខែចងនឹងសៅក��សៅ��ងសៅ�សៅ�លអំ�គ�។
 ជីួនកាលសៅយ�ងអាច�កអ់ាសុយ�ា ន�ុសុសៅ�សៅល�ខែ�នទី្ធហ៍ាូហ៍ាល។ ឬសៅយ�ងព្រះបខែហ៍លជាសុសៅព្រះម្ពីច 
ចិ�ាម្ពីនិចូលតាំម្ពីទិ្ធសុសៅ�សៅ�ះសៅទ្ធ សៅព្រះ�ះសៅយ�ងគិ�ថាសៅយ�ងសាា ល់�ាូវិកា�។់ ដូូសៅចំះទី្ធបញ្ជូចបស់ៅយ�ងនឹងសៅ�ដូល់ 
កខែនាងខែដូលសៅយ�ងម្ពីនិចងស់ៅ�។ សៅ�ះព្រះបខែហ៍លជាកខែនាងខែដូលសៅយ�ងម្ពីនិប្តានសុព្រះ�កខែដូរិ (សូុម្ពីអាន�លីី� 
៤៖៤-៦)។ សៅ��សៅល្ងាកបាុលនិយ៉ាយថាសៅយ�ងព្រះ�ូវិសៅធំើ�អំើីសៅដូ�ម្ពីបឲី្យយប្តានសុព្រះ�ក និង�នសៅសុចកាីសុុ�សានាសៅ�
កំុងជីីវិ�ិដូរ៏ិវិល់ និងខែ�ងខែ��នការិឈចឺាំបរ់ិបស់ុសៅយ�ង? សៅ�កំុង���ងសៅនះសៅល្ងាកបាុលម្ពីនិប្តាននិយ៉ាយ
អំ��ី�នអំ�ណៈរិជានិចចសៅ�កំុងបញ្ញាា រិបស់ុអំំកសៅ�ះសៅទ្ធ។ អំើីខែដូលសៅល្ងាកបាុល�ិ�ជានិយ៉ាយសៅ�ះគឺ�នអំ�ណៈរិ 
ជានិចចកំុងព្រះ�ះជា�ច ស់ុ (�លីី� ៤៖៤-៦)។ សៅ��អំំក�នបញ្ញាា សៅព្រះច�នសៅ�កំុងជីីវិ�ិឬសៅទ្ធ? សៅល្ងាកបាុល�ន 
ព្រះបសាសុនព៍្រះប្តាបស់ៅយ�ងឲ្យយគិ�អំ��ីព្រះ�ះ សៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះទ្ធង ់និងការិសុុគ�រិបស់ុព្រះ�ះអំងាសៅ�សៅល�សៅឈ� 
ឆ្នាំើ ងជី�នួសុសៅយ�ង។ សៅ�លសៅ�ះអំំកនឹងរិកសៅ��ញកាីអំ�ណៈរិសៅ�កំុងព្រះ�ះសៅយសូូុវិ។ ព្រះ�ះអំងានឹងព្រះប�នសៅសុចកាី
សុុ�សានាដូល់សៅយ�ង។
 ព្រះបសាសុនរ៍ិបស់ុសៅល្ងាកបាុលកំុងគម្ពីីរីិ�លីី�ប�សៅ�ញចិ�ាសៅយ�ងសៅ�យការិសុព្រះ�ក សៅសុចកាីសុុ�សានា 
និងសៅសុចកាីសុងឹមឹ្ពីសុព្រះ�បស់ៅរិឿងរាា វិខែដូលហ៍ួសុ�ីជីីវិ�ិសៅនះ។
 សៅល្ងាកបាុល�នព្រះបសាសុនថ៍ាកុ�ឲ្យយ�ើល់ខ្លាើ យអំើីសៅ��យ (�លីី� ៤៖៦)។ ចុះព្រះបសិុនសៅប�សៅយ�ងសៅធំើ�
តាំម្ពីដូ�បូ�ម នសៅនះសៅ��យ៉ាា ងណាខែដូរិ? ព្រះប្តាកដូណាស់ុដូ�បូ�ម នសៅនះសៅ�ល�ាះ�ិប្តាកសៅធំើ�តាំម្ពីណាស់ុ។ សៅល្ងាកបាុល 
ផ្ទាទ ល់�នការិ�ើល់ខ្លាើ យជាសៅព្រះច�ន។ បាុខែនាសៅយ�ងដឹូងថា សៅយ�ងបសៅព្រះម្ពី�ព្រះ�ះថ្ងៃនសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់ខែដូលព្រះទ្ធងព់្រះគបព់្រះគង 
សៅហ៍�យនិងជីួយសុសៅង្គ្រា�ា ះសៅយ�ងចូលសៅ�កំុងនគរិរិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ ដូូសៅចំះសៅយ�ងអាចទុ្ធកចិ�ាដូល់ព្រះ�ះ ឲ្យយជីួយសៅយ�ង 
ជាម្ពីយួនឹងសៅរិឿងរាា វិខែដូលសៅយ�ងប្តាន�ើល់ខ្លាើ យ។
 គម្ពីីរីិព្រះប្តាបស់ៅយ�ងថាព្រះ�ះជា�ច ស់ុគងស់ៅ�ជីិ�សៅយ�ងជានិចច សៅ�ះបីសៅ�សៅ�លសៅយ�ងសាា បក់ស៏ៅ�យ។ 
សៅ�សៅ�លសៅយ�ងបិ�ខែ�ំកសាា ប ់ ប�ទ បម់្ពីកសៅរិឿងជាបនាខែដូលសៅយ�ងសៅម្ពី�លសៅ��ញសៅ�ះគឺព្រះ�ះសៅយសូូុវិក��ុងយ៉ាង
ម្ពីកសៅ�កំុង��ក។
 ខែម្ពីនសៅហ៍�យជីីវិ�ិសៅ�រិសៅ�ញសៅ�យការិឈចឺាំបប់ញ្ញាា និងសៅ�ល�ិប្តាកៗ។ គ្នាម ននរិណា�ំកស់ៅគច
�ុ��ីការិ��ងសៅនះសៅ��យ។ សូុម្ពីព្រះកសៅ�កសៅម្ពី�លសៅ�ជីីវិ�ិរិបស់ុសៅល្ងាកបាុល។ គ្នា�ម់្ពីនិប្តានសៅគចសៅចញ�ីបញ្ញាា  
សៅទ្ធ (សូុម្ពីអានកូរិនិ�ូសុទី្ធ២ ជី��ូក១១)។ សៅល្ងាកបាុលចងឲ់្យយសៅយ�ងយល់ថា សៅយ�ងអាចរិកសៅ��ញកាីអំ�ណៈរិ
សៅ�កំុងព្រះ�ះជា�ច ស់ុ សៅ�ះបីជាសៅយ�ង�នសៅ�ល�ិប្តាកៗកស៏ៅ�យ។
  សូុម្ពីអាន�លីី� ៤៖៤-៦ ម្ពីាងសៅទ្ធៀ�។ សៅ�����ងសៅនះ�ាល់កាីសុងឹមឹ្ពីដូល់អំំកសៅ�យវិធិំីណាសៅ�សូុម្ពីអាន�លីី� ៤៖៤-៦ ម្ពីាងសៅទ្ធៀ�។ សៅ�����ងសៅនះ�ាល់កាីសុងឹមឹ្ពីដូល់អំំកសៅ�យវិធិំីណាសៅ�  
សៅ�លឥ�ូវិសៅនះ សៅ�ះបីជាសៅយ�ងសៅ�កំុងសៅ�ល�ិប្តាកៗឬបញ្ញាា កស៏ៅ�យ?សៅ�លឥ�ូវិសៅនះ សៅ�ះបីជាសៅយ�ងសៅ�កំុងសៅ�ល�ិប្តាកៗឬបញ្ញាា កស៏ៅ�យ?
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ការិសិុកាបខែនិម្ពី៖ការិសិុកាបខែនិម្ពី៖  សៅយ�ង��ងអំស់ុគំ្នាចងឲ់្យយព្រះ�ះសៅ�ា�យ�បដូល់ការិអំធិំ�ា នរិបស់ុសៅយ�ងភ្លាា ម្ពីៗ។ សៅយ�ងខែ�ង
ខែ�ប្តា�ប់ងក់ាីសុងឹមឹ្ពីសៅ�សៅ�លចសៅម្ពីា�យថ្ងៃនការិអំធិំ�ា នម្ពីនិប្តានសៅក��ម្ពីកយ៉ាា ងរិហ័៍សុ ឬម្ពីកតាំម្ពីរិសៅបៀបខែដូល 
សៅយ�ងរិ ��ឹងចងប់្តានសៅ�ះ។ បាុខែនាព្រះ�ះ�នបញ្ញាា ខ្លាា �ងណាស់ុ សៅដូ�ម្ពីបសីៅ�ា�យ�បសៅ�នឹងការិអំធិំ�ា នរិបស់ុសៅយ�ង។ 
ឲ្យយព្រះ�ូវិសៅ�លសៅវិល្ងានិងតាំម្ពីចិ�ាសៅយ�ងចងប់្តានជានិចច។ ព្រះ�ះនឹងសៅធំើ�កិចចការិកានខ់ែ�លអសុព្រះ�បស់ៅយ�ងសៅល�សុ�ី
ការិព្រះគ្នានខ់ែ�ព្រះប�នរិបស់ុសៅ�សងៗ ខែដូលសៅយ�ងព្រះប្តាថំាចងប់្តានសៅ�ះសៅ�សៅទ្ធៀ�។ សៅយ�ងអាចទុ្ធកចិ�ាសៅល�ព្រះ�ះ�ព្រះម្ពីះិ 
និងសៅសុចកាីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុព្រះ�ះ។ ដូូសៅចំះសៅយ�ងម្ពីនិគួរិសុុ�ឲ្យយព្រះ�ះសៅធំើ�តាំម្ពីអំើីខែដូលសៅយ�ងចងប់្តានសៅ�ះសៅទ្ធ។ សៅយ�ង 
គួរិ�ាយ៉ាម្ពីសៅធំើ�នូវិអំើីខែដូលព្រះ�ះជា�ច ស់ុសុ�ើព្រះ�ះហ៍ឫទ្ធយ័ចងស់ៅធំើ�សៅ�ះវិញិ។ សៅយ�ងព្រះ�ូវិខែ��កខ់ែ�នការិរិបស់ុ
ព្រះ�ះអំងាជាម្ពីុនសៅ�កំុងជីីវិ�ិរិបស់ុសៅយ�ង។
 សៅ�លសៅ�ះសៅយ�ងនឹង�កខ់ែ�នការិរិបស់ុព្រះ�ះអំងាម្ពីុនសៅសុចកាីព្រះប្តាថំារិបស់ុសៅយ�ងផ្ទាទ ល់។ ដូកព្រះសុង�់ ី
សៅសុៀវិសៅ�អំំក�ាយដូ�ណឹៈងលអរិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំលាីន ជីីថ្ងៃវិ ា� ៍ទ្ធ��រ័ិ២១៩។ 
 បនាិចសៅទ្ធៀ�ព្រះ�ះសៅយសួូុវិនឹងយ៉ាងម្ពីកជីួយសុសៅង្គ្រា�ា ះកូនរិបស់ុព្រះ�ះអំងា។ សៅ�លសៅ�ះព្រះ�ះអំងានឹងព្រះប�ន 
ជីីវិ�ិអំស់ុកលបដូល់�ួកសៅគ។
 �ំូរិ��ងឡាយនឹងរិសៅប�កសៅ��ង។ អំំកសាា បន់ឹងសៅព្រះកាកសៅ��ងសៅហ៍�យសៅដូ�រិសៅចញ�ី�ំូរិរិបស់ុ�ាួន។ �ួកសៅគ 
នឹងខែព្រះសុកសៅ��ងសៅ�យកាីអំ�ណៈរិ។ សៅសុចកាីសាា បស់ៅអំ�យសៅ��សៅជាគជីយ័រិបស់ុឯងសៅ�ឯណា? សៅសុចកាីសាា បស់ៅអំ�យ 
សៅ��អំ�ណាចរិបស់ុឯងសៅ�ឯណា? (កូរិនិ�ូសុទ្ធី១ ១៥៖៥៥)។ ម្ពីនុសុសជាទ្ធីព្រះសុឡាញ់រិបស់ុសៅយ�ងខែដូលប្តាន 
សាា បស់ៅ�កំុងព្រះ�ះសៅយសូូុវិរិស់ុសៅ��ងវិញិ�នរិូបកាយ�មីខែដូលនឹងម្ពីនិចាំស់ុឬសាា បស់ៅទ្ធៀ�សៅ��យ។ ដូកព្រះសុង�់ី
សៅសុៀវិសៅ�ដូ�បូ�ម នសុាី�ីការិខែ�រិកាព្រះទ្ធ�យសុម្ពីប�ាិរិបស់ុព្រះ�ះ រិបស់ុអំំកព្រះសីុខែអំលាីន ជីីថ្ងៃវិ ា� ៍ទ្ធ��រ័ិ៣៥០។

សុ�ណួៈរិ�ិភ្លាកា៖សុ�ណួៈរិ�ិភ្លាកា៖
១. សូុម្ពីគិ�អំ��ីសុង្គ្រា�ា ម្ពីជាសុកលរិវាងព្រះ�ះនិងសាតាំ�ង។ សៅ��សុង្គ្រា�ា ម្ពីសៅនះប្តានព្រះបយុទ្ធធគំ្នាយ៉ាា ងណាសៅ�សៅល�១. សូុម្ពីគិ�អំ��ីសុង្គ្រា�ា ម្ពីជាសុកលរិវាងព្រះ�ះនិងសាតាំ�ង។ សៅ��សុង្គ្រា�ា ម្ពីសៅនះប្តានព្រះបយុទ្ធធគំ្នាយ៉ាា ងណាសៅ�សៅល�  
ខែ�នដីូសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ?  សុង្គ្រា�ា ម្ពីសៅនះ�ិ�ព្រះប្តាកដូខ្លាា �ងណាស់ុខែម្ពីនសៅទ្ធ? សៅយ�ងសាា ល់សុង្គ្រា�ា ម្ពីសៅនះចាស់ុជាងម្ពីនុសុសខែ�នដីូសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះ?  សុង្គ្រា�ា ម្ពីសៅនះ�ិ�ព្រះប្តាកដូខ្លាា �ងណាស់ុខែម្ពីនសៅទ្ធ? សៅយ�ងសាា ល់សុង្គ្រា�ា ម្ពីសៅនះចាស់ុជាងម្ពីនុសុស  
ជាសៅព្រះច�នគិ�។ ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះច�នសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះម្ពីនិ��ងសៅជីឿសៅល�ការិអាព្រះកក�់ិ��ង។ សៅ��ការិយល់រិបស់ុសៅយ�ងអំ��ី ជាសៅព្រះច�នគិ�។ ម្ពីនុសុសជាសៅព្រះច�នសុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះម្ពីនិ��ងសៅជីឿសៅល�ការិអាព្រះកក�់ិ��ង។ សៅ��ការិយល់រិបស់ុសៅយ�ងអំ��ី 
សុង្គ្រា�ា ម្ពីជាសុកលរិវាងព្រះ�ះនិងសាតាំ�ងជីួយសៅយ�ងឲ្យយយល់�ីម្ពីូលសៅហ៍�ុខែដូលសៅរិឿងរាា វិ��ងឡាយកានខ់ែ�អាព្រះកក់សុង្គ្រា�ា ម្ពីជាសុកលរិវាងព្រះ�ះនិងសាតាំ�ងជីួយសៅយ�ងឲ្យយយល់�ីម្ពីូលសៅហ៍�ុខែដូលសៅរិឿងរាា វិ��ងឡាយកានខ់ែ�អាព្រះកក ់ 
ជាខ្លាា �ងសៅ�សៅល�ខែ�នដីូសៅនះយ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច? សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាការិយល់រិបស់ុសៅយ�ងអំ��ីសុង្គ្រា�ា ម្ពីជាសុកលសៅនះកម្ពីានា ជាខ្លាា �ងសៅ�សៅល�ខែ�នដីូសៅនះយ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច? សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាការិយល់រិបស់ុសៅយ�ងអំ��ីសុង្គ្រា�ា ម្ពីជាសុកលសៅនះកម្ពីានា 
ចិ�ាសៅយ�ង? ចិ�ាសៅយ�ង? 
២. សៅយ�ងអាចរិ�ចូ់លសៅ�កំុងបញ្ញាា  ជាម្ពីយួនឹងសារិ�ិសៅសុសុសៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំ��ីសៅ�លអំ�គ� ព្រះបសិុនសៅប� ២. សៅយ�ងអាចរិ�ចូ់លសៅ�កំុងបញ្ញាា  ជាម្ពីយួនឹងសារិ�ិសៅសុសុសៅ�កំុងព្រះ�ះគម្ពីីរីិអំ��ីសៅ�លអំ�គ� ព្រះបសិុនសៅប� 
សៅយ�ង�ាយ៉ាម្ពីសៅធំើ�ឲ្យយ���ងសៅនះសុខែម្ពីាងកានខ់ែ�ចាស់ុជាងលកខណៈៈ�ិ�ព្រះប្តាកដូរិបស់ុវា។ សៅ��ព្រះគីសាទ នធ្លាា កចូ់លសៅយ�ង�ាយ៉ាម្ពីសៅធំើ�ឲ្យយ���ងសៅនះសុខែម្ពីាងកានខ់ែ�ចាស់ុជាងលកខណៈៈ�ិ�ព្រះប្តាកដូរិបស់ុវា។ សៅ��ព្រះគីសាទ នធ្លាា កចូ់ល  
សៅ�កំុងបញ្ញាា ញឹកញាបប់ាុនណាសៅ�យនិយ៉ាយ�ីអំើីខែដូលនឹងសៅក��សៅ��ងសៅ�សៅ�លអំ�គ� សៅ�សៅ�លសៅរិឿងសៅ�ះសៅ�កំុងបញ្ញាា ញឹកញាបប់ាុនណាសៅ�យនិយ៉ាយ�ីអំើីខែដូលនឹងសៅក��សៅ��ងសៅ�សៅ�លអំ�គ� សៅ�សៅ�លសៅរិឿងសៅ�ះ  
ម្ពីនិប្តានសៅក��សៅ��ងតាំម្ពីសៅសុចកាីសុនារិបស់ុ�ួកសៅគ? សៅ��សៅយ�ងអាចការិ�រិ�ាួនសៅយ�ង�ីការិធ្លាា កចូ់លសៅ�កំុងម្ពីនិប្តានសៅក��សៅ��ងតាំម្ពីសៅសុចកាីសុនារិបស់ុ�ួកសៅគ? សៅ��សៅយ�ងអាចការិ�រិ�ាួនសៅយ�ង�ីការិធ្លាា កចូ់លសៅ�កំុង
អំ�ទ កស់ៅនះយ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច?អំ�ទ កស់ៅនះយ៉ាា ងដូូចសៅម្ពីាច?
៣. សៅ�កំុងថំាក ់សូុម្ពីអានវិវិិរិណៈៈ ១៤៖៩-១១។ សៅ�កំុង���ងសៅនះម្ពីនុសុសខែដូលថាើ យបងា�សុ�ើសាហាវិ៣. សៅ�កំុងថំាក ់សូុម្ពីអានវិវិិរិណៈៈ ១៤៖៩-១១។ សៅ�កំុង���ងសៅនះម្ពីនុសុសខែដូលថាើ យបងា�សុ�ើសាហាវិ
ម្ពីក�ីសុម្ពីុព្រះទ្ធ និងព្រះ�ះខែកាងកាា យរិបស់ុវានឹងម្ពីនិប្តានសុព្រះ�កសៅទ្ធ។ សៅ���កយថា�ួកសៅគម្ពីនិប្តានសុព្រះ�ក�នម្ពីក�ីសុម្ពីុព្រះទ្ធ និងព្រះ�ះខែកាងកាា យរិបស់ុវានឹងម្ពីនិប្តានសុព្រះ�កសៅទ្ធ។ សៅ���កយថា�ួកសៅគម្ពីនិប្តានសុព្រះ�ក�ន
នយ័ដូូចសៅម្ពីាច?នយ័ដូូចសៅម្ពីាច?
៤. ព្រះបធ្លានបទ្ធសុ�ខ្លានក់ំុង�ួកជី�នុ�សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះគឺ ខែ�ំកខែដូលសៅយ�ង�នកំុងការិជី�រិុញឲ្យយការិយ៉ាងម្ពីកវិញិសៅល�ក៤. ព្រះបធ្លានបទ្ធសុ�ខ្លានក់ំុង�ួកជី�នុ�សុ�ើថ្ងៃ�ាសៅនះគឺ ខែ�ំកខែដូលសៅយ�ង�នកំុងការិជី�រិុញឲ្យយការិយ៉ាងម្ពីកវិញិសៅល�ក  
ទ្ធី២សៅក��សៅ��ងយ៉ាា ងឆ្នាំបរ់ិហ័៍សុ។ ម្ពីនិថា អំំកសៅជីឿយ៉ាា ងណាសៅ�ះសៅទ្ធ សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាការិខែដូលសៅយ�ងបនាខែចកទ្ធី២សៅក��សៅ��ងយ៉ាា ងឆ្នាំបរ់ិហ័៍សុ។ ម្ពីនិថា អំំកសៅជីឿយ៉ាា ងណាសៅ�ះសៅទ្ធ សៅហ៍�ុអំើីប្តានជាការិខែដូលសៅយ�ងបនាខែចក
ចាំយដូ�ណឹៈងអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវិយ៉ាងព្រះ��បម់្ពីកវិញិឆ្នាំប់ៗ សៅនះ�នសារិៈសុ�ខ្លានជ់ាទ្ធីប��ុ�?ចាំយដូ�ណឹៈងអំ��ីព្រះ�ះសៅយសូូុវិយ៉ាងព្រះ��បម់្ពីកវិញិឆ្នាំប់ៗ សៅនះ�នសារិៈសុ�ខ្លានជ់ាទ្ធីប��ុ�?
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                        គ�និ�អំ��ីថ្ងៃ�ាចូលសៅរិៀនដូ�បូងគ�និ�អំ��ីថ្ងៃ�ាចូលសៅរិៀនដូ�បូង 

 ថ្ងៃ�ាចូលសៅរិៀនដូ�បូងគឺជាថ្ងៃ�ាដូ�៏ិប្តាកសុព្រះ�ប�់ងម្ពីងួ។ �ិប្តាកខ្លាា �ងខែម្ពីនខែទ្ធន។ សៅកមងព្រះសីុខែដូល�ន 
អាយុ៩ឆំ្នាំ� សៅទ្ធ�បប្តានម្ពីកដូល់សុហ៍រិដូាអាសៅម្ពីរិកិខែ�ម្ពីុនបាុសៅណាះ ះ �ីព្រះបសៅទ្ធសុម្ពីយី៉ាា ន�់ា ។ ឪ�ុក�ា យរិបស់ុ�ង 
ជាជីនសៅ�ៀសុ�ាួន។ �ងម្ពីនិសៅចះភ្លាសាអំងស់ៅគាសុនិងម្ពីនិ�នម្ពី�ិា�កើិសៅទ្ធ។ «សៅហ៍�ូសៅ��អំំកសៅ�ម ះអំើី?» សៅកមង 
ព្រះសីុ�ំកប់្តានសួុរិ�ង។ �ងប្តានព្រះគវិកីាល។ សៅទ្ធ «�ងប្តាននិយ៉ាយ»។ «អំូ! សៅ��អំំកម្ពីក�ីណា?» សៅកមង
ព្រះសីុសៅ�ះប្តាននិយ៉ាយ��ងសៅងឿង�ាល់។ �ងប្តានព្រះគវិកីាលម្ពីាងសៅទ្ធៀ�។ «សៅទ្ធ» �ងប្តាននិយ៉ាយ។ �ងម្ពីនិ 
ប្តាន�ាយ៉ាម្ពីសៅធំើ�ឫកសៅ�ម�ងថ្ងៃ�មសៅទ្ធ �ងព្រះគ្នានខ់ែ�ម្ពីនិយល់បាុសៅណាះ ះ។
 សៅ�យម្ពីនិសៅចះភ្លាសាអំងស់ៅគាសុ�ងប្តានអំងាុយ យ៉ាា ងសៅសុាៀម្ពីសាា �ស់ៅ�កំុងថំាកស់ៅ�ញម្ពីយួព្រះ�ឹក 
សៅ�សៅ�លប្តាយថ្ងៃ�ាព្រះ�ង�់ងប្តានសៅដូ�រិតាំម្ពីសៅកមងៗដូថ្ងៃទ្ធសៅទ្ធៀ�សៅ�កានក់ខែនាងបរិសិៅភ្លាគអាហារិ សៅហ៍�យប្តានសុម្ពីាងឹ 
សៅម្ពី�លសៅ�ឯអាហារិខែដូលសៅគប្តានសៅរិៀប �នណាចូឈស៍ីុ និង�ហី៍ាសាច�់ន ់អាហារិសៅ�ះ�ុសុខែបាក�ីអាហារិ 
ខែដូល�ងធ្លាា បញុ់ា�ខ្លាា �ងណាស់ុ �នព្រះជីកថ់្ងៃសុីសៅ�ៀវិនិងសុាឹកសៅបាងសៅប្តាះសុខែណៈា កព្រះកហ៍ម្ពី។ ប�ទ ប�់ី�ាកសអាហារិ 
រិចួម្ពីក�ងប្តានព្រះ��បម់្ពីកកានថំ់ាកស់ៅរិៀនវិញិ សៅហ៍�យប្តានអំងាុយយ៉ាា ងសៅសុាៀម្ពីសាា �រ់ិហូ៍�ដូល់�ុ�សៅ�ា ងសៅរិៀន។
សៅ�ឯ�ទះ�ងប្តានអំធិំ�ា នរិកជី�នួយ។ «ឱព្រះ�ះជាទី្ធព្រះសុឡាញ់សៅអំ�យសូុម្ពីជីួយ�ំុ ��ច ស់ុឲ្យយប្តានរិស់ុសៅ�ម្ពីយួ
ថ្ងៃ�ាសៅទ្ធៀ�សៅ�ឯសាល្ងា�ង» �ងប្តាននិយ៉ាយ។
 ថំាកទ់្ធី៤�ឹងខែ�ងណាស់ុ បាុខែនាថំាកទ់្ធី៥ព្រះគ្នានស់ៅប�ជាង។ �ងប្តានចាំបស់ៅ�ា�ម្ពីនិយ៉ាយភ្លាសាអំង-់
សៅគាសុ និងរាបអ់ានម្ពី�ិា�ក័ាិ ។ «សៅ���ងសៅ�ម ះអំើី» សៅកមងព្រះសីុ�ំកប់្តានសួុរិ។ «�ំុ �សៅ�ម ះ�ង» �ងប្តានសៅ�ា�យ 
�បសៅ�យញញឹម្ពីសៅអំៀនសៅព្រះបៀន។ «អូំ�ងប្តានម្ពីក�ីណា» សៅកមងព្រះសីុសៅ�ះប្តាននិយ៉ាយ។ «�ុំ�ម្ពីក�ីសៅប��ា ខែដូល 
សៅ�ថាម្ពីយី៉ាា ន�់ា �ងខែដូរិ» �ងប្តាននិយ៉ាយ។ សៅកមងព្រះសីុសៅ�ះប្តានងកក់ាល។ �ងធ្លាា បប់្តានឮ�ីព្រះបសៅទ្ធសុ 
សៅ�ះ។ កុ�រិជីនសៅ�ៀសុ�ាួនជាសៅព្រះច�នម្ពីក�ីព្រះបសៅទ្ធសុម្ពីយី៉ាា ន�់ា ប្តានសិុកាសៅ�សាល្ងារិបស់ុ�ួកសៅគ�ងខែដូរិ។
សៅកមងព្រះសីុសៅ�ះប្តាននិយ៉ាយ «សៅ���ងចងស់ៅលងសៅទ្ធ?»។ �ង�នអារិម្ពីមណ៍ៈសុបាយចិ�ា �ងក��ុងចាំបស់ៅ�ា�ម្ពី 
ចុះសុព្រះម្ពីុងនឹងសៅគ សៅយ�ង�នអារិម្ពីមណ៍ៈកានខ់ែ�សុបាយសៅ�ថំាកទ់្ធី៧ �ងអាចសៅ�ទរិការិសិុកា�ីសាល្ងារិដូា 
ម្ពីកកានស់ាល្ងាសៅសុសៅវិនសៅដូយអា�ស់ៅវិនទី្ធសុទ។ 
 សូុម្ពីអំរិគុណៈច�សៅ�ះ�វិកិាម្ពីក�ី��ើ យសុបា�ហ៍៍សុាូលសុប្តាា ហ៍៍ ទ្ធី១៣ ឆំ្នាំ�២០១១ សៅដូ�ម្ពីបជីីួយ
ដូល់ជីនសៅ�ៀសុ�ាួនសៅ��ូម្ពីភិ្លាគអាសៅម្ពីរិកិខ្លាងសៅជី�ង។
 �ងប្តានអំរិគុណៈដូល់ព្រះ�ះសៅ�កំុងការិអំធិំ�ា នព្រះបចាំ�ថ្ងៃ�ារិបស់ុ�ង។ «ឱព្រះ�ះអំងាជាទី្ធព្រះសុឡាញ់ 
សៅអំ�យសូុម្ពីអំរិគុណៈព្រះ�ះអំងាជាសៅព្រះច�នច�សៅ�ះការិជីួយ�ំុ ��ច ស់ុឲ្យយសៅរិៀនភ្លាសា�មីសៅនះ និងការិខែ�រិកា�ំុ ��ច ស់ុ» 
�ងប្តានអំធិំ�ា ន។
 ��ើ យសុប្តាា ហ៍៍ទ្ធី១៣ព្រះ�ី�សុសៅនះនឹងជីួយដូល់កុ�រិជីនសៅ�ៀសុ�ាួនជាសៅព្រះច�ន�កស់ៅទ្ធៀ�ដូូចជា
  �ងឲ្យយសិុកាសៅ�សាល្ងាអា�ស់ៅវិនទី្ធសុទ។ ឥ�ូវិសៅនះ�ង�នអាយុ២១ឆំ្នាំ� 
   សៅហ៍�យក��ុងសិុកាឲ្យយកាា យសៅ� ជាសៅវិជីូបណៈឌិ ��ំក។់

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

នៅ�នៅ�លដែ�ល�ួកវ៉៉លនៅ�នយកព្រះ�ះទុុកជាទីុមួួយនៅ�នៅ�លដែ�ល�ួកវ៉៉លនៅ�នយកព្រះ�ះទុុកជាទីុមួួយ
  ពួួកវ៉ល៉ដេ�នបានបាត់ប់ង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់ដេ�ដេពួលដែ�លពួួកដេ�យកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ។ ពួួកវ៉ល៉ដេ�នបានបាត់ប់ង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់ដេ�ដេពួលដែ�លពួួកដេ�យកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ។ 
ដេបើដេទាំះប�ជាដេព្រះ�យមួក ពួួកដេ�មួនិដេបាះបង់ក់ី�។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះពួ�ពួួកដេបើដេទាំះប�ជាដេព្រះ�យមួក ពួួកដេ�មួនិដេបាះបង់ក់ី�។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះពួ�ពួួកវ៉ល៉វ៉ល៉
ដេ�នដែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?ដេ�នដែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?
  ដេ�កុុង់ស់ត់វ៉ត់សទុ�១២ ព្រះពួះវ៉ហិា�� ៉�មុ៉ាំងំ់�ត់�លិកបានហាមួព្រះបាមួមួនិឲ្យយព្រះបជាជួនទុ�ដេ�ដេ�កុុង់ស់ត់វ៉ត់សទុ�១២ ព្រះពួះវ៉ហិា�� ៉�មុ៉ាំងំ់�ត់�លិកបានហាមួព្រះបាមួមួនិឲ្យយព្រះបជាជួនទុ�ដេ�
អានព្រះពួះ�មីួ��ដេ�ើយ។ ជួនណាដែ�លហាា នព្រះបឆាំងំ់នឹង់អំ្វីណាច�បស់់ព្រះពួះវ៉ហិា� ជាពួិដេស់ស់ស់ដេមីួចអានព្រះពួះ�មីួ��ដេ�ើយ។ ជួនណាដែ�លហាា នព្រះបឆាំងំ់នឹង់អំ្វីណាច�បស់់ព្រះពួះវ៉ហិា� ជាពួិដេស់ស់ស់ដេមីួច  
ប៉ាប �ឺពួួកដេ�នឹង់ព្រះតូ់វ៉�ង់ន�វ៉��ដេ�ីើទុុកខបុកដេមុួញ។ ព្រះបពួន័ធប៉ាបបាន�ះ យជាស់តី់សាហាវ៉ដែ�លទាំយប៉ាប �ឺពួួកដេ�នឹង់ព្រះតូ់វ៉�ង់ន�វ៉��ដេ�ីើទុុកខបុកដេមុួញ។ ព្រះបពួន័ធប៉ាបបាន�ះ យជាស់តី់សាហាវ៉ដែ�លទាំយ
ព្រះបាបដ់េ�កុុង់ព្រះពួះ�មីួ��។ ព្រះបាបដ់េ�កុុង់ព្រះពួះ�មីួ��។ 
 កុុង់អំ្វី�ុង់យុ�ដេ�ៅ ង់ងឹ់ត់ថ្ងៃនព្រះបវ៉តិី់សាស្ត្រស់ីមួនុស់សជាត់ិ ដេ�កភិតិ់ឺ� វ៉ល៉�� សុ់ខ្លះចិតី់លះ បង់់ កុុង់អំ្វី�ុង់យុ�ដេ�ៅ ង់ងឹ់ត់ថ្ងៃនព្រះបវ៉តិី់សាស្ត្រស់ីមួនុស់សជាត់ិ ដេ�កភិតិ់ឺ� វ៉ល៉�� សុ់ខ្លះចិតី់លះ បង់់
ព្រះទុពួយ ស់មួបតិី់ និង់ឧទុាិស់ខ្លះះួនដេ�កផ្ទាា ល់ស់ព្រះម៉ាំបជួ់ួយ�ល់អុ្វីក�ថ្ងៃទុ។ ចលនាមួយួបានចាបដ់េ�ីើមួព្រះទុពួយ ស់មួបតិី់ និង់ឧទុាិស់ខ្លះះួនដេ�កផ្ទាា ល់ស់ព្រះម៉ាំបជួ់ួយ�ល់អុ្វីក�ថ្ងៃទុ។ ចលនាមួយួបានចាបដ់េ�ីើមួ
ដេ�ើង់ដេ�កុុង់ព្រះបដេទុស់បារាំងំ់កុុង់នាមួជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយស់ៅ័ព្រះ�ចិតី់ដែ�លលះបង់ព់្រះទុពួយស់មួបតី់ិដេ�កិយដេ�ើង់ដេ�កុុង់ព្រះបដេទុស់បារាំងំ់កុុង់នាមួជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយស់ៅ័ព្រះ�ចិតី់ដែ�លលះបង់ព់្រះទុពួយស់មួបតី់ិដេ�កិយ  
និង់�ស់់ដេ�យ៉៉ាង់ដេសាៅ ះស់ៅ័ព្រះ�តាមួព្រះពួះ�មីួ��។ ដេ�លបំណង់ចំបង់�បស់់ពួួកវ៉ល៉ដេ�ន�ឺដេ�ីើយ៉៉ាង់ណានិង់�ស់់ដេ�យ៉៉ាង់ដេសាៅ ះស់ៅ័ព្រះ�តាមួព្រះពួះ�មីួ��។ ដេ�លបំណង់ចំបង់�បស់់ពួួកវ៉ល៉ដេ�ន�ឺដេ�ីើយ៉៉ាង់ណា
ឲ្យយមួនុស់សទុ�ដេ�អាចអានព្រះពួះ�មីួ��តាមួភាសាដេ�ៀង់ខ្លះះួន។ឲ្យយមួនុស់សទុ�ដេ�អាចអានព្រះពួះ�មីួ��តាមួភាសាដេ�ៀង់ខ្លះះួន។
 ដេ�ឆុាំ១ំ១៧៩ ដេ�កវ៉ល៉�� និង់មួតីិ់ភិកិី�ត់មុ់៉ាំកប់ានដេ�ីើ�ំដេណើ �ដេ��នទ់ុ�ព្រះកុង់� ៉�មួ ដេ�ើយ ដេ�ឆុាំ១ំ១៧៩ ដេ�កវ៉ល៉�� និង់មួតីិ់ភិកិី�ត់មុ់៉ាំកប់ានដេ�ីើ�ំដេណើ �ដេ��នទ់ុ�ព្រះកុង់� ៉�មួ ដេ�ើយ
ព្រះតូ់វ៉បានសីា�មួនដ៍េ�យស់ដេមីួចប៉ាបអា�ិចសាន�ឺ�ទុ�ប� និង់មួស្ត្រនី�ជានខី់្លះស់់� ៉�មួបានសីា�មួនពួ៍ួកដេ�។ព្រះតូ់វ៉បានសីា�មួនដ៍េ�យស់ដេមីួចប៉ាបអា�ិចសាន�ឺ�ទុ�ប� និង់មួស្ត្រនី�ជានខី់្លះស់់� ៉�មួបានសីា�មួនពួ៍ួកដេ�។  
ពួួកដេ�កព្រះតូ់វ៉ពួនយល់អ្វីំពួ�ដេស់ចកី�ជួំដេនឿ�បស់់ខ្លះះួនដេ�ពួ�មួុខ្លះមួស្ត្រនី�ប���ប។ លទុធ�លថ្ងៃន��ព្រះបជំុួដេនាះពួួកដេ�កព្រះតូ់វ៉ពួនយល់អ្វីំពួ�ដេស់ចកី�ជួំដេនឿ�បស់់ខ្លះះួនដេ�ពួ�មួុខ្លះមួស្ត្រនី�ប���ប។ លទុធ�លថ្ងៃន��ព្រះបជំុួដេនាះ
�ឺមួនិចាស់់�ស់់ដេទុ ប៉ុដែនីព្រះកុមួព្រះបឹកាដេលដេ�ើដែ�ន៉ទុ�ប�បានដេ�ោ លដេទាំស់�ល់�ំនិត់ �បស់់ដេ�ក វ៉ល៉���ឺមួនិចាស់់�ស់់ដេទុ ប៉ុដែនីព្រះកុមួព្រះបឹកាដេលដេ�ើដែ�ន៉ទុ�ប�បានដេ�ោ លដេទាំស់�ល់�ំនិត់ �បស់់ដេ�ក វ៉ល៉��  
ដេ�ឆុាំ�ំដែ�លដេនាះ។ ដេ�ឆុាំ�ំដែ�លដេនាះ។ 
 ដេ�កវ៉ល៉�� និង់�ុ��ុ�បស់់ដេ�កបានបដេង់ោើត់ព្រះបពួន័ធមួយួដែ�លពួួកដេ�កព្រះតូ់វ៉ដេ�ីើ�ំដេណើ � ដេ�កវ៉ល៉�� និង់�ុ��ុ�បស់់ដេ�កបានបដេង់ោើត់ព្រះបពួន័ធមួយួដែ�លពួួកដេ�កព្រះតូ់វ៉ដេ�ីើ�ំដេណើ �
ពួ�កដែនះង់មួយួដេ�កដែនះង់មួយួដេទុៀត់ដេ�ើមួប�ជួួបព្រះបជំុួ�ុសាៃ ត់់ៗ ជាមួយួព្រះកុមួត់�ចៗ�បស់់ពួួកវ៉ល៉ដេ�ន។  ពួ�កដែនះង់មួយួដេ�កដែនះង់មួយួដេទុៀត់ដេ�ើមួប�ជួួបព្រះបជំុួ�ុសាៃ ត់់ៗ ជាមួយួព្រះកុមួត់�ចៗ�បស់់ពួួកវ៉ល៉ដេ�ន។  
ដេ�ទុ�ដេនាះពួួកដេ�បានសា�ភាពួអំ្វីដេពួើបាប និង់ម៉ាំន���ីយបង់ំំព្រះពួះ។ អុ្វីកដេ�ីើ�ំដេណើ �អ្វី�ិបាយដេ�ទុ�ដេនាះពួួកដេ�បានសា�ភាពួអំ្វីដេពួើបាប និង់ម៉ាំន���ីយបង់ំំព្រះពួះ។ អុ្វីកដេ�ីើ�ំដេណើ �អ្វី�ិបាយ
សាស់ន ៍វ៉ល៉ដេ�ន��បដេនះព្រះតូ់វ៉បានដេ�សំាល់�ជាបា�បា(barba)។ ព្រះកុមួព្រះតូ់វ៉ដេ�ៀបជំួ�កជួ�នបា�បា សាស់ន ៍វ៉ល៉ដេ�ន��បដេនះព្រះតូ់វ៉បានដេ�សំាល់�ជាបា�បា(barba)។ ព្រះកុមួព្រះតូ់វ៉ដេ�ៀបជំួ�កជួ�នបា�បា 
និង់ជួួយដេ�ៀបចំឲ្យយដេ�កបនី�ំដេណើ �ដេ�មួយួកដែនះង់ដេទុៀត់ដេ�យស់ៃបស់ាៃ ត់។់និង់ជួួយដេ�ៀបចំឲ្យយដេ�កបនី�ំដេណើ �ដេ�មួយួកដែនះង់ដេទុៀត់ដេ�យស់ៃបស់ាៃ ត់។់
  ពួួកដេ�បានបាត់ប់ង់ត់់ំដែណង់កុុង់ស់ងំ់មួ និង់ទុ�បំ�ុត់បាន�ត់ដ់េ�ចដេ�ដេ�តាមួថ្ងៃព្រះពួភុិនិំង់ពួួកដេ�បានបាត់ប់ង់ត់់ំដែណង់កុុង់ស់ងំ់មួ និង់ទុ�បំ�ុត់បាន�ត់ដ់េ�ចដេ�ដេ�តាមួថ្ងៃព្រះពួភុិនិំង់
�ា ង់ភុិ។ំ ពួួកដេ�ដេ�ដែត់បនីយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�យខ្លះិត់ខំ្លះពួនយល់បទុព្រះពួះ�មីួ���ល់មួនុស់សព្រះ�ប់�ា ង់ភុិ។ំ ពួួកដេ�ដេ�ដែត់បនីយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�យខ្លះិត់ខំ្លះពួនយល់បទុព្រះពួះ�មីួ���ល់មួនុស់សព្រះ�ប់
�ុដែ�ល�ួ�ជួួប។ ទុ�បំ�ុត់ពួួកដេ�បានយល់�ចលនា�បស់់ពួួកដេ��ឺជាពួនះឺដេ�ទុ�ង់ងឹ់ត់។ ពួួកដេ��ឺ�ុដែ�ល�ួ�ជួួប។ ទុ�បំ�ុត់ពួួកដេ�បានយល់�ចលនា�បស់់ពួួកដេ��ឺជាពួនះឺដេ�ទុ�ង់ងឹ់ត់។ ពួួកដេ��ឺ
ជាអុ្វីក�ួីចដេ�ីើមួឲ្យយម៉ាំន��ដែកទុព្រះមួង់ព់្រះបូដេត់ស់ីង់ត់់ ៍និង់តំ់ណាង់ឲ្យយព្រះកុមួសំ់ណល់ដែ�លបានប�ិដេស់�ជាអុ្វីក�ួីចដេ�ីើមួឲ្យយម៉ាំន��ដែកទុព្រះមួង់ព់្រះបូដេត់ស់ីង់ត់់ ៍និង់តំ់ណាង់ឲ្យយព្រះកុមួសំ់ណល់ដែ�លបានប�ិដេស់�
យកភាពួសុ់ខ្លះព្រះស់ួលផ្ទាា ល់ខ្លះះួន�ំជាង់ន���បស់់ព្រះពួះ។ យកភាពួសុ់ខ្លះព្រះស់ួលផ្ទាា ល់ខ្លះះួន�ំជាង់ន���បស់់ព្រះពួះ។ 
  ស់ពីួថ្ងៃ�ៃព្រះពួះព្រះទុង់ប់ានព្រះតាស់់ដេ�ដេយើង់រាំល់�ុឲ្យយដេ�ីើជារាំស្ត្រស់ីសំ់ណល់ �ឺជាមួនុស់សព្រះបុស់ស់ពីួថ្ងៃ�ៃព្រះពួះព្រះទុង់ប់ានព្រះតាស់់ដេ�ដេយើង់រាំល់�ុឲ្យយដេ�ីើជារាំស្ត្រស់ីសំ់ណល់ �ឺជាមួនុស់សព្រះបុស់
ព្រះស់�ទាំងំ់ឡាយដែ�លបនីដេសាៅ ះព្រះត់ង់ច់ំដេ�ះព្រះពួះបនា�ល�បស់់ព្រះពួះដេ�យយកន���បស់់ព្រះពួះទុុកជាព្រះស់�ទាំងំ់ឡាយដែ�លបនីដេសាៅ ះព្រះត់ង់ច់ំដេ�ះព្រះពួះបនា�ល�បស់់ព្រះពួះដេ�យយកន���បស់់ព្រះពួះទុុកជា
ទុ�មួយួជានិចច។ទុ�មួយួជានិចច។
  ពួួកវ៉ល៉ដេ�នបានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ ដេបើដេទាំះប�ជាពួួកដេ�ព្រះត់ូវ៉បាត់ប់ង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់កី�។ពួួកវ៉ល៉ដេ�នបានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ ដេបើដេទាំះប�ជាពួួកដេ�ព្រះត់ូវ៉បាត់ប់ង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់កី�។  
ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ពួួកដេ�កប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉បានលះបង់់ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ពួួកដេ�កប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉បានលះបង់់
អី្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញដេយើង់ឲ្យយយកអី្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញដេយើង់ឲ្យយយក
ន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជំួនួយ��ព្រះបមួ�លព្រះបាក់ន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជំួនួយ��ព្រះបមួ�លព្រះបាក់
�ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។�ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។
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  នៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កចនហាស់យ់កព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ  នៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កចនហាស់យ់កព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ  
  
 ដេ�កចនហាស់់បានបាត់ប់ង់ជ់ួ�វ៉តិ់�បស់់ដេ�កដេពួលដែ�លដេ�កយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១។  ដេ�កចនហាស់់បានបាត់ប់ង់ជ់ួ�វ៉តិ់�បស់់ដេ�កដេពួលដែ�លដេ�កយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១។ 
ស់ពួីថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអ្វីី�បានខ្លះះះពួ�ដេ�កចនហាស់់ដែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�ស់ពួីថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអ្វីី�បានខ្លះះះពួ�ដេ�កចនហាស់់ដែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�
១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់ខ្លះះួន�បស់់ដេយើង់?១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់ខ្លះះួន�បស់់ដេយើង់?
 �ដេ�ស់ត់វ៉ត់សទុ�១៤ ព្រះពួះវ៉ហិា�� ៉�មុ៉ាំងំ់�ត់�លិកបានលកស់់ញ្ញាា បព្រះត់ដេលើកដែលង់ដេទាំស់�ល់ �ដេ�ស់ត់វ៉ត់សទុ�១៤ ព្រះពួះវ៉ហិា�� ៉�មុ៉ាំងំ់�ត់�លិកបានលកស់់ញ្ញាា បព្រះត់ដេលើកដែលង់ដេទាំស់�ល់
ព្រះ�ួសា�ជាដេព្រះចើនដែ�លចង់ម់ួនុស់សជាទុ�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ខ្លះះួនដែ�លបានសាះ បដ់េ�ដេ�ើយឲ្យយព្រះបាក��ព្រះ�ួសា�ជាដេព្រះចើនដែ�លចង់ម់ួនុស់សជាទុ�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ខ្លះះួនដែ�លបានសាះ បដ់េ�ដេ�ើយឲ្យយព្រះបាក��
បានដេ�ដេ�សាា នសួ់�ជ៌ាជាង់ដែ�លព្រះត់ូវ៉�ង់ដេវ៉ទុនាដេ�កុុង់ន�ក។ ជួនណាដែ�លហាា នព្រះបឆាំងំ់នឹង់បានដេ�ដេ�សាា នសួ់�ជ៌ាជាង់ដែ�លព្រះត់ូវ៉�ង់ដេវ៉ទុនាដេ�កុុង់ន�ក។ ជួនណាដែ�លហាា នព្រះបឆាំងំ់នឹង់
អ្វីំណាច�បស់់ព្រះពួះវ៉ហិា� ជាពួិដេស់ស់ស់ដេមីួចប៉ាប �ឺពួួកដេ�នឹង់ព្រះតូ់វ៉�ង់ន�វ៉��ដេ�ីើទុុកខបុកដេមុួញ។ អ្វីំណាច�បស់់ព្រះពួះវ៉ហិា� ជាពួិដេស់ស់ស់ដេមីួចប៉ាប �ឺពួួកដេ�នឹង់ព្រះតូ់វ៉�ង់ន�វ៉��ដេ�ីើទុុកខបុកដេមុួញ។ 
ព្រះបពួន័ធព្រះបពួន័ធប៉ាបបាន�ះ យជាស់តី់សាហាវ៉ដែ�លទាំយប៉ាបបាន�ះ យជាស់តី់សាហាវ៉ដែ�លទាំយព្រះបាបដ់េ�កុុង់ព្រះពួះ�មីួ��។ព្រះបាបដ់េ�កុុង់ព្រះពួះ�មីួ��។
  កុុង់អំ្វី�ុង់ព្រះ�ដេ�ៅ ង់ងឹ់ត់ថ្ងៃនព្រះបវ៉តិី់សាស្ត្រស់ីមួនុស់សជាត់ិ ដេ�កចនហាស់់�ឺជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយកុុង់អំ្វី�ុង់ព្រះ�ដេ�ៅ ង់ងឹ់ត់ថ្ងៃនព្រះបវ៉តិី់សាស្ត្រស់ីមួនុស់សជាត់ិ ដេ�កចនហាស់់�ឺជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយ
មុ៉ាំកដ់េ�ទុ�ព្រះកុង់ព្រះបាក (Prague) កុុង់សាធា�ណ��ឋដេ�ក។ ដេ�កបានម៉ាំនព្រះបសាស់នជ៍ាចំ�មុ៉ាំកដ់េ�ទុ�ព្រះកុង់ព្រះបាក (Prague) កុុង់សាធា�ណ��ឋដេ�ក។ ដេ�កបានម៉ាំនព្រះបសាស់នជ៍ាចំ�  
ព្រះបឆាំងំ់នឹង់ដេស់ចកី�កុ�ក និង់បាន����ដេស់ចកី�ពួិត់ដែ�លបាន�កដេ�ើញដេ�កុុង់ព្រះពួះបនា�ល�បស់់ព្រះបឆាំងំ់នឹង់ដេស់ចកី�កុ�ក និង់បាន����ដេស់ចកី�ពួិត់ដែ�លបាន�កដេ�ើញដេ�កុុង់ព្រះពួះបនា�ល�បស់់
ព្រះពួះ។ ស់�មួប�ដែត់ដេ�ទុ�និ�ដេទុស់ កដ៏េ�កបនីយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។ព្រះពួះ។ ស់�មួប�ដែត់ដេ�ទុ�និ�ដេទុស់ កដ៏េ�កបនីយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។
  ដេ�ដេពួលដែ�លព្រះកុមួព្រះបឹកាខុ្លះនស់ីិនស៍់(Council of Constance)បានព្រះបជំុួ�ុ ដេ�កប៏ានដេ�ដេពួលដែ�លព្រះកុមួព្រះបឹកាខុ្លះនស់ីិនស៍់(Council of Constance)បានព្រះបជំុួ�ុ ដេ�កប៏ាន
ស់�មួឲ្យយហាស់់ច�ល�មួួបដេ�ច ញទុស់សនៈ�បស់់ដេ�ក។ ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កមួក�ល់ ដេ�កច៏ាបខ់្លះះួនស់�មួឲ្យយហាស់់ច�ល�មួួបដេ�ច ញទុស់សនៈ�បស់់ដេ�ក។ ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កមួក�ល់ ដេ�កច៏ាបខ់្លះះួន
ដេ�ក យកដេ��ក�ុ់ក។ ទុ�បំ�ុត់ដេ�កកព៏្រះតូ់វ៉ដេ�ចាបយ់កដេ�ឈ�ពួ�មួុខ្លះព្រះកុមួព្រះបឹកា និង់ឲ្យយផ្ទាះ ស់់ដេ�ក យកដេ��ក�ុ់ក។ ទុ�បំ�ុត់ដេ�កកព៏្រះតូ់វ៉ដេ�ចាបយ់កដេ�ឈ�ពួ�មួុខ្លះព្រះកុមួព្រះបឹកា និង់ឲ្យយផ្ទាះ ស់់
បី��ទុស់សនៈ�បស់់ដេ�ក។ ដេ�កបានដេ�ះើយ� «ខ្លះំុ ំនឹង់មួនិទុទួុលយកម៉ាំស់មួយួ�ុំ���នឹង់ដេស់ចកី�បី��ទុស់សនៈ�បស់់ដេ�ក។ ដេ�កបានដេ�ះើយ� «ខ្លះំុ ំនឹង់មួនិទុទួុលយកម៉ាំស់មួយួ�ុំ���នឹង់ដេស់ចកី�
ពួិត់ដេ�ើយ!» ដេពួលដែ�លដេ�កប�ិដេស់� ដេ�កច៏ាបដ់េ�ក�ក�ុ់កវ៉ញិ។ ដេ�ថ្ងៃ�ៃទុ�៦ ដែខ្លះកកោ�ពួិត់ដេ�ើយ!» ដេពួលដែ�លដេ�កប�ិដេស់� ដេ�កច៏ាបដ់េ�ក�ក�ុ់កវ៉ញិ។ ដេ�ថ្ងៃ�ៃទុ�៦ ដែខ្លះកកោ�  
ឆុាំ១ំ៤៥១ ដេ�កព្រះតូ់វ៉បានដេ��ុត់ទាំងំ់�ស់់ដេព្រះ�មួបទុព្រះបឆាំងំ់នឹង់លទុធិ�បស់់ព្រះពួះវ៉ហិា��ត់�លិក។ឆុាំ១ំ៤៥១ ដេ�កព្រះតូ់វ៉បានដេ��ុត់ទាំងំ់�ស់់ដេព្រះ�មួបទុព្រះបឆាំងំ់នឹង់លទុធិ�បស់់ព្រះពួះវ៉ហិា��ត់�លិក។
  ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី�ពួិត់ព្រះតូ់វ៉បានមួនុស់សដេ�កដេ�ីើព្រះពួដេង់ើយកដេនីើយនិង់ប�ិដេស់�តាមួដេព្រះចើនស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី�ពួិត់ព្រះតូ់វ៉បានមួនុស់សដេ�កដេ�ីើព្រះពួដេង់ើយកដេនីើយនិង់ប�ិដេស់�តាមួដេព្រះចើន
�ដេបៀបណាស់់។ ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉លបួង់ឲ្យយស់ព្រះមួបស់ព្រះមួួលដេ�លជួំដេនឿ�បស់់ដេយើង់ដេទាំះត់ិចដេព្រះចើនកី�ដែ��។�ដេបៀបណាស់់។ ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉លបួង់ឲ្យយស់ព្រះមួបស់ព្រះមួួលដេ�លជួំដេនឿ�បស់់ដេយើង់ដេទាំះត់ិចដេព្រះចើនកី�ដែ��។  
ព្រះពួះព្រះទុង់ប់នីអ្វីដេ�ើ ើញដេយើង់រាំល់�ុឲ្យយដេបីជំាចិតី់ចំដេ�ះដេស់ចកី�ពួិត់។ ជួួន�ល��ដេបីជំាចិតី់ដេនះព្រះពួះព្រះទុង់ប់នីអ្វីដេ�ើ ើញដេយើង់រាំល់�ុឲ្យយដេបីជំាចិតី់ចំដេ�ះដេស់ចកី�ពួិត់។ ជួួន�ល��ដេបីជំាចិតី់ដេនះ
នឹង់�ឹកនាដំេ��ក��ដេ�ីើទុុកខ�ល់សាះ ប�់ង់កម៏៉ាំន។ ដេទាំះជាយ៉៉ាង់ណា ដេយើង់ព្រះតូ់វ៉ដែត់ម៉ាំនដេស់ចកី�នឹង់�ឹកនាដំេ��ក��ដេ�ីើទុុកខ�ល់សាះ ប�់ង់កម៏៉ាំន។ ដេទាំះជាយ៉៉ាង់ណា ដេយើង់ព្រះតូ់វ៉ដែត់ម៉ាំនដេស់ចកី�
�ះ ហានពួ�ព្រះពួះវ៉ញិ្ញាា ណប�សុិ់ទុធដេ�ើមួប�យកព្រះពួះទុុកជាទុ�១មួនិ�ម៉ាំនអី្វី�ដេកើត់ដេ�ើង់ដេ�ើយ។�ះ ហានពួ�ព្រះពួះវ៉ញិ្ញាា ណប�សុិ់ទុធដេ�ើមួប�យកព្រះពួះទុុកជាទុ�១មួនិ�ម៉ាំនអី្វី�ដេកើត់ដេ�ើង់ដេ�ើយ។
 ដេយើង់បានព្រះពួះពួ�តាមួ�យៈទុ�បនាា ល់�បស់់មួនុស់សព្រះបុស់ព្រះស់�ជាដេព្រះចើនដែ�លបានលះបង់់ ដេយើង់បានព្រះពួះពួ�តាមួ�យៈទុ�បនាា ល់�បស់់មួនុស់សព្រះបុស់ព្រះស់�ជាដេព្រះចើនដែ�លបានលះបង់់
ភាពួព្រះស់ណុកព្រះសួ់លដេ�ដេ�កិយ�បស់់ពួួកដេ�មួកទុទួុលដេបស់កកមួៅដែ�លព្រះពួះដេយស់ា� វ៉បានព្រះបទាំនភាពួព្រះស់ណុកព្រះសួ់លដេ�ដេ�កិយ�បស់់ពួួកដេ�មួកទុទួុលដេបស់កកមួៅដែ�លព្រះពួះដេយស់ា� វ៉បានព្រះបទាំន
�ល់ពួួកជំួនំុ។ �ំណឹង់លាថ្ងៃនដេស់ចកី�ស់ដេស្ត្រងំ្វាះអាចនឹង់មួនិបានឮ�ល់ដេយើង់ដេ�ើយព្រះបសិ់នដេបើពួួកជំួនំុ�ល់ពួួកជំួនំុ។ �ំណឹង់លាថ្ងៃនដេស់ចកី�ស់ដេស្ត្រងំ្វាះអាចនឹង់មួនិបានឮ�ល់ដេយើង់ដេ�ើយព្រះបសិ់នដេបើពួួកជំួនំុ
ពំុួម៉ាំនដេស់ចកី��ះ ហាននិង់��ដេបីជំាចិតី់ដេទុដេនាះ។ ឥ��វ៉ដេនះ�ល់ដេពួលដែ�លដេយើង់ព្រះតូ់វ៉យកព្រះពួះទុុកពំុួម៉ាំនដេស់ចកី��ះ ហាននិង់��ដេបីជំាចិតី់ដេទុដេនាះ។ ឥ��វ៉ដេនះ�ល់ដេពួលដែ�លដេយើង់ព្រះតូ់វ៉យកព្រះពួះទុុក
ជាទុ�១ និង់ដេ�ីើឲ្យយដេបស់កកមួៅដេនះបានស់ដេព្រះមួចដេ�ើយ។ជាទុ�១ និង់ដេ�ីើឲ្យយដេបស់កកមួៅដេនះបានស់ដេព្រះមួចដេ�ើយ។
  ដេ�កចនហាស់់បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ ដេបើដេទាំះប�ជាដេ�កព្រះតូ់វ៉បាត់ប់ង់អី់្វី�ៗទាំងំ់ដេ�កចនហាស់់បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ ដេបើដេទាំះប�ជាដេ�កព្រះតូ់វ៉បាត់ប់ង់អី់្វី�ៗទាំងំ់
អ្វីស់់អ្វីស់់កី�។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉កី�។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉
បានលះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញបានលះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញ
ដេយើង់ឲ្យយយកដេយើង់ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជំួនួយ��ន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជំួនួយ��
ព្រះបមួ�លព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ព្រះបមួ�លព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១
ដែ��។ដែ��។  
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    នៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កម៉៉ាទុីនលនូៅ�ើរយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កម៉៉ាទុីនលនូៅ�ើរយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ  
  ដេ�កម៉៉ាំទុ�នល�ដេ�ើ�បានបាត់ប់ង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កយកព្រះពួះទុុកជាទុ�ដេ�កម៉៉ាំទុ�នល�ដេ�ើ�បានបាត់ប់ង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កយកព្រះពួះទុុកជាទុ�
១។ ដេបើដេទាំះប�ជាដេព្រះ�យមួក ដេ�កមួនិដេបាះបង់ក់ី�។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះពួ�ដេ�ក១។ ដេបើដេទាំះប�ជាដេព្រះ�យមួក ដេ�កមួនិដេបាះបង់ក់ី�។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះពួ�ដេ�ក
ម៉៉ាំទុ�នល�ដេ�ើ�ដែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?ម៉៉ាំទុ�នល�ដេ�ើ�ដែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?
  ដេ�ស់ត់វ៉ត់សទុ�១៦ ព្រះពួះវ៉ហិា�� ៉�មុ៉ាំងំ់�ត់�លិកបាន�ឹកនាមំួនុស់សទាំងំ់ឡាយឲ្យយដេជួឿ�ដេ�ស់ត់វ៉ត់សទុ�១៦ ព្រះពួះវ៉ហិា�� ៉�មុ៉ាំងំ់�ត់�លិកបាន�ឹកនាមំួនុស់សទាំងំ់ឡាយឲ្យយដេជួឿ�  
ពួួកដេ�ព្រះតូ់វ៉��ព្រះពួះវ៉ហិា�ដេ�ើមួប�ដេ�ង់�ល់ព្រះពួះព្រះ��ស់ា និង់ទុទួុលដេស់ចកី�ស់ដេស្ត្រងំ្វាះបាន។ ពួួកដេ�ព្រះតូ់វ៉��ព្រះពួះវ៉ហិា�ដេ�ើមួប�ដេ�ង់�ល់ព្រះពួះព្រះ��ស់ា និង់ទុទួុលដេស់ចកី�ស់ដេស្ត្រងំ្វាះបាន។ ជួនណាជួនណា
ដែ�លហាា នព្រះបឆាំងំ់នឹង់អំ្វីណាច�បស់់ព្រះពួះវ៉ហិា� ជាពិួដេស់ស់ស់ដេមីួចប៉ាប �ឺពួួកដេ�នឹង់ព្រះតូ់វ៉�ង់ន�វ៉ដែ�លហាា នព្រះបឆាំងំ់នឹង់អំ្វីណាច�បស់់ព្រះពួះវ៉ហិា� ជាពិួដេស់ស់ស់ដេមីួចប៉ាប �ឺពួួកដេ�នឹង់ព្រះតូ់វ៉�ង់ន�វ៉
����ដេ�ីើទុុកខបុកដេមុួញ។ ព្រះបពួន័ធប៉ាបបាន�ះ យជាស់តី់សាហាវ៉ដែ�លទាំយដេ�ីើទុុកខបុកដេមុួញ។ ព្រះបពួន័ធប៉ាបបាន�ះ យជាស់តី់សាហាវ៉ដែ�លទាំយព្រះបាបដ់េ�កុុង់ព្រះពួះ�មីួ��។ព្រះបាបដ់េ�កុុង់ព្រះពួះ�មីួ��។
  កុុង់អំ្វី�ុង់ព្រះ�យុ�ង់ងឹ់ត់ថ្ងៃនព្រះបវ៉តិី់សាស្ត្រស់ីមួនុស់សជាត់ិ ដេ�កម៉៉ាំទុ�នល�ដេ�ើ��ឺជាស់ង់ឃកុុង់អំ្វី�ុង់ព្រះ�យុ�ង់ងឹ់ត់ថ្ងៃនព្រះបវ៉តិី់សាស្ត្រស់ីមួនុស់សជាត់ិ ដេ�កម៉៉ាំទុ�នល�ដេ�ើ��ឺជាស់ង់ឃ
ព្រះពួះវ៉ហិា�� ៉�មុ៉ាំងំ់�ត់�លិក�ខ៏្ជាើ បខ់្លះើួនមួយួអ្វីងំ់។ ខ្លះណៈដែ�លដេ�កកំពុួង់សិ់កាព្រះពួះ�មីួ�� ដេ�កបានព្រះពួះវ៉ហិា�� ៉�មុ៉ាំងំ់�ត់�លិក�ខ៏្ជាើ បខ់្លះើួនមួយួអ្វីងំ់។ ខ្លះណៈដែ�លដេ�កកំពុួង់សិ់កាព្រះពួះ�មីួ�� ដេ�កបាន
ទុទួុលសំាល់� មួនុស់សមុ៉ាំក់ៗ អាចភាើ បទ់ុំនាកជ់ាមួយួព្រះពួះដេ�យផ្ទាា ល់ ដេ�យពំុួចាបំាចម់៉ាំនមួនុស់សទុទួុលសំាល់� មួនុស់សមុ៉ាំក់ៗ អាចភាើ បទ់ុំនាកជ់ាមួយួព្រះពួះដេ�យផ្ទាា ល់ ដេ�យពំុួចាបំាចម់៉ាំនមួនុស់ស
ណាមួកដេ�ីើជាអុ្វីកស់ព្រះងួ់បស់ព្រះងួ់មួដេ�ើយ។ ��ដែ�លដេ�កបានដេលើកត់ដេមួោើង់អំ្វីណាច ថ្ងៃនព្រះពួះ�មីួ��ណាមួកដេ�ីើជាអុ្វីកស់ព្រះងួ់បស់ព្រះងួ់មួដេ�ើយ។ ��ដែ�លដេ�កបានដេលើកត់ដេមួោើង់អំ្វីណាច ថ្ងៃនព្រះពួះ�មីួ��
��ដេចុះ ម៉ាំននយ័�ដេ�កបានត់តាងំ់នឹង់សិ់ទុធិអ្វីំណាច�បស់់បុ�ំល�ម៏៉ាំនអ្វីំណាច បំ�ុត់ដេ�ដែ�ន����ដេចុះ ម៉ាំននយ័�ដេ�កបានត់តាងំ់នឹង់សិ់ទុធិអ្វីំណាច�បស់់បុ�ំល�ម៏៉ាំនអ្វីំណាច បំ�ុត់ដេ�ដែ�ន��
ជួំនានដ់េនាះដេ�ើយ�ឺស់ដេមីួចប៉ាបដេលអ្វី�ទុ�១០។ ជួំនានដ់េនាះដេ�ើយ�ឺស់ដេមីួចប៉ាបដេលអ្វី�ទុ�១០។ 
  ដេ�កល�ដេ�ើ�បានបដេព្រះង់ៀន�ដេស់ចកី�ស់ដេស្ត្រងំ្វាះ និង់ជួ�វ៉តិ់អ្វីស់់កលបមួនិដែមួន�កបានដេ�យដេ�កល�ដេ�ើ�បានបដេព្រះង់ៀន�ដេស់ចកី�ស់ដេស្ត្រងំ្វាះ និង់ជួ�វ៉តិ់អ្វីស់់កលបមួនិដែមួន�កបានដេ�យ
អ្វីំដេពួើលាដេទុ ប៉ុដែនី បានទុទួុលដេ�យសា�ដែត់ជាអំ្វីដេណាយទាំនថ្ងៃនព្រះពួះ�ុណ�បស់់ព្រះពួះ តាមួ�យៈអ្វីំដេពួើលាដេទុ ប៉ុដែនី បានទុទួុលដេ�យសា�ដែត់ជាអំ្វីដេណាយទាំនថ្ងៃនព្រះពួះ�ុណ�បស់់ព្រះពួះ តាមួ�យៈ
ដេស់ចកី�ជួំដេនឿដេ�ដេលើអ្វីងំ់ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉ព្រះ��ស់ាដែ�លជាព្រះពួះ�ដ៏េព្រះបាស់ដេ�ះពួ�អ្វីំដេពួើបាប។ ដេទុវ៉វ៉ទិុាដេស់ចកី�ជួំដេនឿដេ�ដេលើអ្វីងំ់ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉ព្រះ��ស់ាដែ�លជាព្រះពួះ�ដ៏េព្រះបាស់ដេ�ះពួ�អ្វីំដេពួើបាប។ ដេទុវ៉វ៉ទិុា
�បស់់ដេ�កបានព្រះបឆាំងំ់នឹង់សិ់ទុធិអ្វីំណាច និង់��យិ៉ាល័យ�បស់់ស់ដេមីួចប៉ាបដេ�យបដេព្រះង់ៀន��បស់់ដេ�កបានព្រះបឆាំងំ់នឹង់សិ់ទុធិអ្វីំណាច និង់��យិ៉ាល័យ�បស់់ស់ដេមីួចប៉ាបដេ�យបដេព្រះង់ៀន�  
ព្រះពួះ�មីួ���ឺជាព្រះបភិពួថ្ងៃនចំដេណះ�ឹង់ដែត់មួយួ�ត់ដ់ែ�លព្រះពួះព្រះទុង់ប់ានដេបើកសំ់ដែ�ង់ ដេ�ើយដេ�កបានព្រះពួះ�មីួ���ឺជាព្រះបភិពួថ្ងៃនចំដេណះ�ឹង់ដែត់មួយួ�ត់ដ់ែ�លព្រះពួះព្រះទុង់ប់ានដេបើកសំ់ដែ�ង់ ដេ�ើយដេ�កបាន
ជួំទាំស់់នឹង់ទុស់សនៈចដេង់ាៀត់ចង់ាល់�បស់់ពួួកស់ង់ឃដេ�យយល់ដេ�ើញ�ព្រះ��សាា នទាំងំ់អ្វីស់់ដែ�លជួំទាំស់់នឹង់ទុស់សនៈចដេង់ាៀត់ចង់ាល់�បស់់ពួួកស់ង់ឃដេ�យយល់ដេ�ើញ�ព្រះ��សាា នទាំងំ់អ្វីស់់ដែ�ល
ទុទួុលបុណយព្រះជួមុួជួទឹុកដេ�ើយ�ឺជាពួួកស់ង់ឃ�ប៏�សុិ់ទុធដែ��។ទុទួុលបុណយព្រះជួមុួជួទឹុកដេ�ើយ�ឺជាពួួកស់ង់ឃ�ប៏�សុិ់ទុធដែ��។
 ដេ�កព្រះតូ់វ៉បានដេ�ឈបរ់ាំប�់ក និង់ព្រះតូ់វ៉ព្រះពួះវ៉ហិា��ត់�លិកនិង់អ្វី�ិរាំជួ� ៉�មុ៉ាំងំ់ដេ�ីើទុុកខបុក- ដេ�កព្រះតូ់វ៉បានដេ�ឈបរ់ាំប�់ក និង់ព្រះតូ់វ៉ព្រះពួះវ៉ហិា��ត់�លិកនិង់អ្វី�ិរាំជួ� ៉�មុ៉ាំងំ់ដេ�ីើទុុកខបុក-
ដេមុួញ។ ដេ�ឿង់ដេនះមួនិបានប�ឈបដ់េ�កមួនិឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ និង់ឈ�យ៉៉ាង់ម៉ាំដំេ�ើមួប�����ដេមុួញ។ ដេ�ឿង់ដេនះមួនិបានប�ឈបដ់េ�កមួនិឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ និង់ឈ�យ៉៉ាង់ម៉ាំដំេ�ើមួប�����
��ដេជួឿជាក�់បស់់ដេ�កដេ�ើយ។ ដេ�កម៉៉ាំទុ�នល�ដេ�ើ�បានស់�ដេស់�អ្វីំពួ��ដេបៀបដែ�លដេ�កយល់��ដេជួឿជាក�់បស់់ដេ�កដេ�ើយ។ ដេ�កម៉៉ាំទុ�នល�ដេ�ើ�បានស់�ដេស់�អ្វីំពួ��ដេបៀបដែ�លដេ�កយល់
ដេ�ើញអ្វីំពួ���ព្រះបឈមួដេនះដេ�កុុង់បទុចដេព្រះមួៀង់�ល៏ប�មួយួជា�កយដេពួចនផ៍្ទាា ល់�បស់់ដេ�កដែ�លដេ�ើញអ្វីំពួ���ព្រះបឈមួដេនះដេ�កុុង់បទុចដេព្រះមួៀង់�ល៏ប�មួយួជា�កយដេពួចនផ៍្ទាា ល់�បស់់ដេ�កដែ�ល
ម៉ាំនចំណង់ដេជួើង់� «បនាា យ��៏ងឹ់ម៉ាំ»ំ។ម៉ាំនចំណង់ដេជួើង់� «បនាា យ��៏ងឹ់ម៉ាំ»ំ។
 ព្រះពួះបនា�លខី្លះស់់ដេលើស់អ្វីស់់អ្វីំណាចដេ�កិយ �ៅ នអី្វី�ដេទុៀត់ដែ�លព្រះតូ់វ៉អ្វី��ុណដេ�ើយ ព្រះពួះបនា�លខី្លះស់់ដេលើស់អ្វីស់់អ្វីំណាចដេ�កិយ �ៅ នអី្វី�ដេទុៀត់ដែ�លព្រះតូ់វ៉អ្វី��ុណដេ�ើយ
 ព្រះពួះវ៉ញិ្ញាា ណ និង់អំ្វីដេណាយទាំន�ឺជា�បស់់ដេយើង់តាមួ�យៈព្រះទុង់ដ់ែ�ល�ង់ជ់ាមួយួដេយើង់ ព្រះពួះវ៉ញិ្ញាា ណ និង់អំ្វីដេណាយទាំន�ឺជា�បស់់ដេយើង់តាមួ�យៈព្រះទុង់ដ់ែ�ល�ង់ជ់ាមួយួដេយើង់
 រាំល់�ុ រាំល់�ុ
 ស់�មួឲ្យយដេស់ចកី�លា និង់ដេស់ចកី�ស់បបុ�ស់ដេចញ�ំដេណើ �ចុះ ព្រះពួមួទាំងំ់ជួ�វ៉តិ់ដែ�លដែត់ង់ដែត់ ស់�មួឲ្យយដេស់ចកី�លា និង់ដេស់ចកី�ស់បបុ�ស់ដេចញ�ំដេណើ �ចុះ ព្រះពួមួទាំងំ់ជួ�វ៉តិ់ដែ�លដែត់ង់ដែត់
 សាះ បដ់េនះដែ�� សាះ បដ់េនះដែ��
 ដេ�អាចស់ម៉ាំះ ប�់�ប�យបាន ប៉ុដែនីដេស់ចកី�ពិួត់�បស់់ព្រះពួះមួនិដេចះសាះ បដ់េ�ើយ ដេ�អាចស់ម៉ាំះ ប�់�ប�យបាន ប៉ុដែនីដេស់ចកី�ពិួត់�បស់់ព្រះពួះមួនិដេចះសាះ បដ់េ�ើយ
 ន���បស់់ព្រះពួះអ្វីងំ់ដេ�អ្វីស់់កលបជានិចច។ ន���បស់់ព្រះពួះអ្វីងំ់ដេ�អ្វីស់់កលបជានិចច។
 ដេ�កម៉៉ាំទុ�នល�ដេ�ើ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ដេបើដេទាំះប�ជាពួួកដេ�ព្រះតូ់វ៉បាត់ប់ង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់ ដេ�កម៉៉ាំទុ�នល�ដេ�ើ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ដេបើដេទាំះប�ជាពួួកដេ�ព្រះតូ់វ៉បាត់ប់ង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់
កី�។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ពួួកដេ�កប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉បានកី�។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ពួួកដេ�កប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉បាន
លះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញដេយើង់លះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញដេយើង់
ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជំួនួយ��ព្រះបមួ�លឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជំួនួយ��ព្រះបមួ�ល
ព្រះបាក់ព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។�ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។

 ស់បាត់�៍ទុ�២៩ ថ្ងៃ�ៃទុ�១៧ ដែខ្លះកកោ� ឆុាំ២ំ០២១
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នៅ�នៅ�លដែ�លវ៉ិ�ា មួ�ិននៅ�លយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លវ៉ិ�ា មួ�ិននៅ�លយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
  ដេ�កវ៉�ិះ មួ�ិនដេ�លបានបាត់ប់ង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កយកព្រះពួះទុុកជាដេ�កវ៉�ិះ មួ�ិនដេ�លបានបាត់ប់ង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កយកព្រះពួះទុុកជា
ទុ� ១។ ដេបើដេទាំះប�ជាដេព្រះ�យមួក ដេ�កមួនិដេបាះបង់ក់ី�។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះពួ�ដេ�កទុ� ១។ ដេបើដេទាំះប�ជាដេព្រះ�យមួក ដេ�កមួនិដេបាះបង់ក់ី�។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះពួ�ដេ�ក
វ៉�ិះ មួ�ិនដេ�លដែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?វ៉�ិះ មួ�ិនដេ�លដែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?
  ដេ�ស់ត់វ៉ត់សទុ�១៦ ព្រះពួះវ៉ហិា�� ៉�មុ៉ាំងំ់�ត់�លិកបានហាមួព្រះបាមួមួនុស់ស�មួៅតាអាននិង់សិ់កាដេ�ស់ត់វ៉ត់សទុ�១៦ ព្រះពួះវ៉ហិា�� ៉�មុ៉ាំងំ់�ត់�លិកបានហាមួព្រះបាមួមួនុស់ស�មួៅតាអាននិង់សិ់កា
ព្រះពួះ�មីួ��។ ព្រះពួះ�មីួ��។ ជួនណាជួនណាដែ�លហាា នព្រះបឆាំងំ់នឹង់អំ្វីណាច�បស់់ព្រះពួះវ៉ហិា� ជាពួិដេស់ស់ស់ដេមីួចប៉ាប �ឺដែ�លហាា នព្រះបឆាំងំ់នឹង់អំ្វីណាច�បស់់ព្រះពួះវ៉ហិា� ជាពួិដេស់ស់ស់ដេមីួចប៉ាប �ឺ
ពួួកដេ�នឹង់ព្រះតូ់វ៉�ង់ន�វ៉��ពួួកដេ�នឹង់ព្រះតូ់វ៉�ង់ន�វ៉��ដេ�ីើទុុកខបុកដេមុួញ។ ព្រះបពួន័ធប៉ាបបាន�ះ យជាស់តី់សាហាវ៉ដែ�លទាំយដេ�ីើទុុកខបុកដេមុួញ។ ព្រះបពួន័ធប៉ាបបាន�ះ យជាស់តី់សាហាវ៉ដែ�លទាំយព្រះបាប់ព្រះបាប់
ដេ�កុុង់ព្រះពួះ�មីួ��។ ដេ�កុុង់ព្រះពួះ�មីួ��។ កុុង់អំ្វី�ុង់យុ�ង់ងឹ់ត់ថ្ងៃនព្រះបវ៉តិី់សាស្ត្រស់ីមួនុស់សជាត់ិដេនះ ដេ�កវ៉�ិះ មួ�ិនដេ�លកុុង់អំ្វី�ុង់យុ�ង់ងឹ់ត់ថ្ងៃនព្រះបវ៉តិី់សាស្ត្រស់ីមួនុស់សជាត់ិដេនះ ដេ�កវ៉�ិះ មួ�ិនដេ�ល
�ឺជាពួនះឺ�ឺជាពួនះឺដែ�លបានជួួយឲ្យយម៉ាំន��ផ្ទាះ ស់់បី���ល់ព្រះបវ៉តិី់សាស្ត្រស់ីមួនុស់សដេ�កដេ�យបានដេ�ីើឲ្យយព្រះពួះ-ដែ�លបានជួួយឲ្យយម៉ាំន��ផ្ទាះ ស់់បី���ល់ព្រះបវ៉តិី់សាស្ត្រស់ីមួនុស់សដេ�កដេ�យបានដេ�ីើឲ្យយព្រះពួះ-
�មីួ��អាច�មីួ��អាចអានបានកុុង់ភាសាអ្វីង់ដ់េ�ះស់។អានបានកុុង់ភាសាអ្វីង់ដ់េ�ះស់។
  ��បកដែព្រះប�បស់់ដេ�ក�ិនដេ�ល�ឺជាព្រះពួះ�មីួ��ជាភាសាអ្វីង់ដ់េ�ះស់�ំប�ង់ដេ�ដែ�លបានបក��បកដែព្រះប�បស់់ដេ�ក�ិនដេ�ល�ឺជាព្រះពួះ�មីួ��ជាភាសាអ្វីង់ដ់េ�ះស់�ំប�ង់ដេ�ដែ�លបានបក
ដែព្រះបដេ�យផ្ទាា ល់ពួ�ភាសាដេ�ដេព្រះពួើ�និង់ដេព្រះកក។ ព្រះពួះ�មីួ��ដេនះកជ៏ា��បកដែព្រះបជាភាសាអ្វីង់ដ់េ�ះស់ដែព្រះបដេ�យផ្ទាា ល់ពួ�ភាសាដេ�ដេព្រះពួើ�និង់ដេព្រះកក។ ព្រះពួះ�មីួ��ដេនះកជ៏ា��បកដែព្រះបជាភាសាអ្វីង់ដ់េ�ះស់
�ំប�ង់ដែ�លទុទួុលព្រះបដេយ៉ាជួនព៍ួ�ដេរាំង់ពុួមីួ ដែ�លជាបដេចចកវ៉ទិុា�ៅ�ព្រះស់ឡាង់បំ�ុត់កុុង់ជំួនានដ់េនាះ�ំប�ង់ដែ�លទុទួុលព្រះបដេយ៉ាជួនព៍ួ�ដេរាំង់ពុួមីួ ដែ�លជាបដេចចកវ៉ទិុា�ៅ�ព្រះស់ឡាង់បំ�ុត់កុុង់ជំួនានដ់េនាះ
ស់ព្រះម៉ាំប់ស់ព្រះម៉ាំប�់ាយសា�។ ដេ�ឿង់ដេនះដេ�ីើឲ្យយដេ�កម៉ាំនទុំនាស់់ដេ�យផ្ទាា ល់ជាមួយួនឹង់ព្រះពួះវ៉ហិា� ដែ�ល�ាយសា�។ ដេ�ឿង់ដេនះដេ�ីើឲ្យយដេ�កម៉ាំនទុំនាស់់ដេ�យផ្ទាា ល់ជាមួយួនឹង់ព្រះពួះវ៉ហិា� ដែ�ល
ដេជួឿ�មួនុស់សទុ�ដេ�មួនិព្រះតូ់វ៉ម៉ាំនជំួនាញស់ព្រះម៉ាំបយ់ល់�ឹង់ព្រះពួះ�មីួ��ដេ�ើយ �ឺម៉ាំនដែត់ព្រះពួះវ៉ហិា�ដេទុដេជួឿ�មួនុស់សទុ�ដេ�មួនិព្រះតូ់វ៉ម៉ាំនជំួនាញស់ព្រះម៉ាំបយ់ល់�ឹង់ព្រះពួះ�មីួ��ដេ�ើយ �ឺម៉ាំនដែត់ព្រះពួះវ៉ហិា�ដេទុ
ដែ�លព្រះតូ់វ៉ដេ�ីើកិចច��ដេនាះស់ព្រះម៉ាំបពួ់ួកដេ�។ ដែ�លព្រះតូ់វ៉ដេ�ីើកិចច��ដេនាះស់ព្រះម៉ាំបពួ់ួកដេ�។ 
  ដេព្រះ�យពួ�ដេ�ចខ្លះះួនពួ�ព្រះបដេទុស់អ្វីង់ដ់េ�ះស់ ដេ�ក�ិនដេ�លបានដែស់ីង់�កទុ�ព្រះជួកដេ�នដេ�កុុង់ដេព្រះ�យពួ�ដេ�ចខ្លះះួនពួ�ព្រះបដេទុស់អ្វីង់ដ់េ�ះស់ ដេ�ក�ិនដេ�លបានដែស់ីង់�កទុ�ព្រះជួកដេ�នដេ�កុុង់
ដែ�ន��ដេ�ីះមួសិ់�បស់់អ្វី�ិរាំជួ�ត់�លិកឆាំលស៍់ទុ�ព្រះបា។ំ កុុង់ឆុាំ១ំ៥៣៥ ដេ�កព្រះតូ់វ៉បានចាបខ់្លះះួន�ក់ដែ�ន��ដេ�ីះមួសិ់�បស់់អ្វី�ិរាំជួ�ត់�លិកឆាំលស៍់ទុ�ព្រះបា។ំ កុុង់ឆុាំ១ំ៥៣៥ ដេ�កព្រះតូ់វ៉បានចាបខ់្លះះួន�ក់
�ុកដេ�កុង់ព្រះបាសាទុវ៉លិវ៉�(Vilvoorde)ដេ�ខ្ជាង់ដេព្រះ�ព្រះបាូដេស់សលអ្វីស់់ជាង់មួយួឆុាំ។ំ ដេ�ឆុាំ១ំ៥៣៦�ុកដេ�កុង់ព្រះបាសាទុវ៉លិវ៉�(Vilvoorde)ដេ�ខ្ជាង់ដេព្រះ�ព្រះបាូដេស់សលអ្វីស់់ជាង់មួយួឆុាំ។ំ ដេ�ឆុាំ១ំ៥៣៦  
ដេ�កព្រះតូ់វ៉បានព្រះបហា�ជួ�វ៉តិ់ដេ�យ�ុត់ទាំងំ់�ស់់។ ដេស់ចកី�អ្វី�ិ�ឋ នដេពួលដែ�ល�ត់ក់ំពុួង់សាះ បដ់េនាះដេ�កព្រះតូ់វ៉បានព្រះបហា�ជួ�វ៉តិ់ដេ�យ�ុត់ទាំងំ់�ស់់។ ដេស់ចកី�អ្វី�ិ�ឋ នដេពួលដែ�ល�ត់ក់ំពុួង់សាះ បដ់េនាះ
�ឺស់�មួឲ្យយដេស់ីចថ្ងៃនព្រះបដេទុស់អ្វីង់ដ់េ�ះស់បានដេបើកដែភុិកដេ�ើង់។�ឺស់�មួឲ្យយដេស់ីចថ្ងៃនព្រះបដេទុស់អ្វីង់ដ់េ�ះស់បានដេបើកដែភុិកដេ�ើង់។
 ដេស់ចកី�អ្វី�ិ�ឋ ន�បស់់ដេ�កកព៏្រះតូ់វ៉បានដេ�ះើយត់ប។ មួនិយ��ប៉ុនាៅ នដេព្រះ�យដេពួលដែ�ល ដេស់ចកី�អ្វី�ិ�ឋ ន�បស់់ដេ�កកព៏្រះតូ់វ៉បានដេ�ះើយត់ប។ មួនិយ��ប៉ុនាៅ នដេព្រះ�យដេពួលដែ�ល
ដេ�កបានលះបង់ជ់ួ�វ៉តិ់�បស់់ដេ�កស់ព្រះម៉ាំបយ់កព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ព្រះពួះ�មីួ���ិង់ដេជួមួស៍់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេ�កបានលះបង់ជ់ួ�វ៉តិ់�បស់់ដេ�កស់ព្រះម៉ាំបយ់កព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ព្រះពួះ�មីួ���ិង់ដេជួមួស៍់កព៏្រះតូ់វ៉បាន
ចង់ព្រះកង់និង់ទុទួុលសំាល់ដេ�យដេស់ីចថ្ងៃនព្រះបដេទុស់អ្វីង់ដ់េ�ះស់។ ព្រះពួះ�មីួ���ឺជាព្រះ�ឹះថ្ងៃនស់ងំ់មួដេ�ក-ចង់ព្រះកង់និង់ទុទួុលសំាល់ដេ�យដេស់ីចថ្ងៃនព្រះបដេទុស់អ្វីង់ដ់េ�ះស់។ ព្រះពួះ�មីួ���ឺជាព្រះ�ឹះថ្ងៃនស់ងំ់មួដេ�ក-
ខ្ជាង់លិច ដេ�ើយដេ�ក�ិនដេ�លពិួត់ជាបានជួួយឲ្យយពិួភិពួដេ�កផ្ទាះ ស់់បី��ដេ�យបាននាមំួកន�វ៉បទុខ្ជាង់លិច ដេ�ើយដេ�ក�ិនដេ�លពិួត់ជាបានជួួយឲ្យយពិួភិពួដេ�កផ្ទាះ ស់់បី��ដេ�យបាននាមំួកន�វ៉បទុ
ព្រះពួះ�មួី��ដែ�លព្រះពួះវ៉ញិ្ញាា ណបណីាលឲ្យយដែត់ង់ដេ�ើង់ជួ�ន�ល់មួនុស់សទាំងំ់ឡាយឲ្យយអាចយល់បាន។ព្រះពួះ�មួី��ដែ�លព្រះពួះវ៉ញិ្ញាា ណបណីាលឲ្យយដែត់ង់ដេ�ើង់ជួ�ន�ល់មួនុស់សទាំងំ់ឡាយឲ្យយអាចយល់បាន។
 ដេយើង់រាំល់�ុព្រះតូ់វ៉បានព្រះតាស់់ដេ�ឲ្យយជួួយ�ល់មួនុស់សទាំងំ់ឡាយឲ្យយយល់�ឹង់អំ្វីពួ�ព្រះពួះ- ដេយើង់រាំល់�ុព្រះតូ់វ៉បានព្រះតាស់់ដេ�ឲ្យយជួួយ�ល់មួនុស់សទាំងំ់ឡាយឲ្យយយល់�ឹង់អំ្វីពួ�ព្រះពួះ-
�មីួ��ដេ�ើមួប�ឲ្យយពួួកដេ�អាច�កដេ�ើញដេស់� �ភាពួ ��ពួាបាល និង់កី�ស់ង់ឃមឹួកុុង់ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉។ �ល�មីួ��ដេ�ើមួប�ឲ្យយពួួកដេ�អាច�កដេ�ើញដេស់� �ភាពួ ��ពួាបាល និង់កី�ស់ង់ឃមឹួកុុង់ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉។ �ល
ណាដេយើង់ដេសាៅ ះព្រះត់ង់ន់ឹង់ព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ �បស់់ដេយើង់ ម៉ាំននយ័�ដេយើង់ កំពុួង់ណាដេយើង់ដេសាៅ ះព្រះត់ង់ន់ឹង់ព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ �បស់់ដេយើង់ ម៉ាំននយ័�ដេយើង់ កំពុួង់
ជួួយនាយំកសា�ថ្ងៃនដេទុវ៉តាប�អ្វីងំ់�ល់ពួិភិពួដេ�កទាំងំ់មួ�ល��ចដែ�លព្រះពួះព្រះទុង់ប់ានបងំ្វាបម់ួកដេនាះជួួយនាយំកសា�ថ្ងៃនដេទុវ៉តាប�អ្វីងំ់�ល់ពួិភិពួដេ�កទាំងំ់មួ�ល��ចដែ�លព្រះពួះព្រះទុង់ប់ានបងំ្វាបម់ួកដេនាះ
ដេ�ើយ។ ��យកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួដេ�យ��ឧបត់ាមួភ�ពំ្រះទុ�ល់ដេបស់ស់កមួៅ�បស់់ព្រះពួះ �ឺសំ់ខ្ជាន់ដេ�ើយ។ ��យកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួដេ�យ��ឧបត់ាមួភ�ពំ្រះទុ�ល់ដេបស់ស់កមួៅ�បស់់ព្រះពួះ �ឺសំ់ខ្ជាន់
ណាស់់។ ដេទាំះជាយ៉៉ាង់ណា ដេយើង់�ួ�ដែត់វ៉និិដេយ៉ា�ដេពួលដេវ៉�និង់កម៉ាំះ ងំ់�មួពួល�បស់់ដេយើង់ណាស់់។ ដេទាំះជាយ៉៉ាង់ណា ដេយើង់�ួ�ដែត់វ៉និិដេយ៉ា�ដេពួលដេវ៉�និង់កម៉ាំះ ងំ់�មួពួល�បស់់ដេយើង់
ស់ព្រះម៉ាំបម់ួនុស់សដែ�លដេ�ជុួំវ៉ញិដេយើង់ បណីាលចិតី់ពួួកដេ�ឲ្យយសំាល់ដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះពួះស់ព្រះម៉ាំបម់ួនុស់សដែ�លដេ�ជុួំវ៉ញិដេយើង់ បណីាលចិតី់ពួួកដេ�ឲ្យយសំាល់ដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះពួះ
�នដ់ែត់ខ្ជាះ ងំ់ដេ�ើង់។�នដ់ែត់ខ្ជាះ ងំ់ដេ�ើង់។
  ដេ�កម៉៉ាំទុ�នល�ដេ�ើ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ដេបើដេទាំះប�ជាពួួកដេ�ព្រះតូ់វ៉បាត់ប់ង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់ដេ�កម៉៉ាំទុ�នល�ដេ�ើ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ដេបើដេទាំះប�ជាពួួកដេ�ព្រះតូ់វ៉បាត់ប់ង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់
កី�។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ពួួកដេ�កប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉បានកី�។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ពួួកដេ�កប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉បាន
លះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញដេយើង់លះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញដេយើង់
ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជំួនួយ��ព្រះបមួ�លឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជំួនួយ��ព្រះបមួ�ល
ព្រះបាក់ព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។�ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។



119ស់បាត់�៍ទុ�៣១ ថ្ងៃ�ៃទុ�៣១ ដែខ្លះកកោ� ឆុាំ២ំ០២១

នៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កវ៉ិ�ា មួមួិនៅលាើរយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កវ៉ិ�ា មួមួិនៅលាើរយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
  ដេ�កវ៉�ិះ មួមួដិេលះើ�ព្រះតូ់វ៉បានដេ�ចាត់ទុ់ុក�ជាមួនុស់ស�ោួត់ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កយកព្រះពួះដេ�កវ៉�ិះ មួមួដិេលះើ�ព្រះតូ់វ៉បានដេ�ចាត់ទុ់ុក�ជាមួនុស់ស�ោួត់ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កយកព្រះពួះ
ទុុកជាទុ�ទុុកជាទុ�១។ ដេបើដេទាំះប�ជាដេព្រះ�យមួក ដេ�កមួនិដេបាះបង់ក់ី�។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះ១។ ដេបើដេទាំះប�ជាដេព្រះ�យមួក ដេ�កមួនិដេបាះបង់ក់ី�។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះ
ពួ�ដេ�កវ៉�ិះ មួមួដិេលះើ�ដែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?ពួ�ដេ�កវ៉�ិះ មួមួដិេលះើ�ដែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?
 ដេ�ក�ឺជាមួនុស់សដេសាៅ ះព្រះត់ង់មុ់៉ាំកដ់ែ�លមួនិអាចនាខំ្លះះួនឯង់ឲ្យយដេជួឿ�ព្រះពួះ�មីួ��ពិួត់បាន។  ដេ�ក�ឺជាមួនុស់សដេសាៅ ះព្រះត់ង់មុ់៉ាំកដ់ែ�លមួនិអាចនាខំ្លះះួនឯង់ឲ្យយដេជួឿ�ព្រះពួះ�មីួ��ពិួត់បាន។ 
ប៉ុដែនីព្រះពឹួតី់ិ��ណ៍ដែ�លមួនិអាចពួនយល់បានមួយួដេកើត់ដេ�ើង់កុុង់ស់ស្ត្រងំ្វាមួដេ�ីើឲ្យយទុស់សនៈដេ�កវ៉�ិះ មួប៉ុដែនីព្រះពឹួតី់ិ��ណ៍ដែ�លមួនិអាចពួនយល់បានមួយួដេកើត់ដេ�ើង់កុុង់ស់ស្ត្រងំ្វាមួដេ�ីើឲ្យយទុស់សនៈដេ�កវ៉�ិះ មួ
មួដិេលះើ�កព៏្រះតូ់វ៉�ដេងំ្វាះ�ដេងំ់ើ។ ដេ�កបានសួ់�ខ្លះះួនឯង់� «ព្រះបសិ់នដេបើចាប�់មួៅជាតិ់�ឺជាកម៉ាំះ ងំ់ដែត់មួយួមួដិេលះើ�កព៏្រះតូ់វ៉�ដេងំ្វាះ�ដេងំ់ើ។ ដេ�កបានសួ់�ខ្លះះួនឯង់� «ព្រះបសិ់នដេបើចាប�់មួៅជាតិ់�ឺជាកម៉ាំះ ងំ់ដែត់មួយួ
ដែ�ល�ំដេណើ ���ដេ�កុុង់ស់កលដេ�កពិួត់ដែមួន ដេ�តុ់ដេមីួចបានជាដេ�កមួនិសាះ បដ់េពួលដែ�លដែ�ល�ំដេណើ ���ដេ�កុុង់ស់កលដេ�កពិួត់ដែមួន ដេ�តុ់ដេមីួចបានជាដេ�កមួនិសាះ បដ់េពួលដែ�ល
ព្រះ�បដ់ែបក�ាុះដេ�ដែកប�ខ្លះះួន�បស់់ដេ�ក?» ដេ�កបានស់ដេព្រះមួចចិតី់ចាបដ់េ�ីើមួសិ់កាព្រះពួះ�មីួ���នដ់ែត់ព្រះ�បដ់ែបក�ាុះដេ�ដែកប�ខ្លះះួន�បស់់ដេ�ក?» ដេ�កបានស់ដេព្រះមួចចិតី់ចាបដ់េ�ីើមួសិ់កាព្រះពួះ�មីួ���នដ់ែត់
សុ់�ជួដេព្រះ�ដេ�ើង់។ ព្រះត់�បដ់េ�ឯ ចម៉ាំោ ��បស់់ដេ�កដេ�ថ្ងៃវ៉ត៉់�៍ល ញ� វ៉យក៉ ដេ�កមួដិេលះើ�បានដេបីជំាចិតី់សុ់�ជួដេព្រះ�ដេ�ើង់។ ព្រះត់�បដ់េ�ឯ ចម៉ាំោ ��បស់់ដេ�កដេ�ថ្ងៃវ៉ត៉់�៍ល ញ� វ៉យក៉ ដេ�កមួដិេលះើ�បានដេបីជំាចិតី់
ចំដេ�ះ��អាន និង់ដែស់ីង់យល់  ព្រះពួះ�មីួ�� មួយួខ្លះមីួង់ៗ។ ��ព្រះបឹង់ដែព្រះបង់ពួាយ៉ាមួដេនះព្រះតូ់វ៉បានដេ�ីើចំដេ�ះ��អាន និង់ដែស់ីង់យល់  ព្រះពួះ�មីួ�� មួយួខ្លះមីួង់ៗ។ ��ព្រះបឹង់ដែព្រះបង់ពួាយ៉ាមួដេនះព្រះតូ់វ៉បានដេ�ីើ
ដេ�ើ ង់ អ្វីស់់�យៈ�លពួ��ឆុាំ ំ(១៨១៦-១៨១៨) �ឺកុុង់អំ្វី�ុង់ដេពួលដេនាះដេ�ើ យដែ�ល ដេ� កបានដេ�ើ ង់ អ្វីស់់�យៈ�លពួ��ឆុាំ ំ(១៨១៦-១៨១៨) �ឺកុុង់អំ្វី�ុង់ដេពួលដេនាះដេ�ើ យដែ�ល ដេ� កបាន
ចាបច់ិតី់ព្រះស់ឡាញ់ព្រះពួះអ្វីងំ់ស់ដេស្ត្រងំ្វាះ�បស់់ដេ�ក�ឺព្រះពួះដេយស់ា� វ៉ព្រះ��ស់ា។ ចាបច់ិតី់ព្រះស់ឡាញ់ព្រះពួះអ្វីងំ់ស់ដេស្ត្រងំ្វាះ�បស់់ដេ�ក�ឺព្រះពួះដេយស់ា� វ៉ព្រះ��ស់ា។ 
  មួយួកុុង់ចំដេណាមួ���កដេ�ើញ�សំ៏់ខ្ជានប់ំ�ុត់ដែ�លដេ�កវ៉�ិះ មួមួដិេលះើ�បាន�កដេ�ើញមួយួកុុង់ចំដេណាមួ���កដេ�ើញ�សំ៏់ខ្ជានប់ំ�ុត់ដែ�លដេ�កវ៉�ិះ មួមួដិេលះើ�បាន�កដេ�ើញ
កុុង់ជំួនានដ់េនាះ�ឺជាបទុទំុនាយស់ី�អ្វីំពួ�២៣០០ «�ៃ ចនិង់ព្រះពឹួក» ដែ�ល�កដេ�ើញដេ�កុុង់ខ្លះ�មីួ��កុុង់ជំួនានដ់េនាះ�ឺជាបទុទំុនាយស់ី�អ្វីំពួ�២៣០០ «�ៃ ចនិង់ព្រះពឹួក» ដែ�ល�កដេ�ើញដេ�កុុង់ខ្លះ�មីួ��
�ន�ដែយល៉៨៖១៤។ បទុទំុនាយបានទាំយព្រះបាប�់ ព្រះពួឹតី់ិ��ណ៍�សំ៏់ខ្ជានម់ួយួនឹង់ដេកើត់ដេ�ើង់�ន�ដែយល៉៨៖១៤។ បទុទំុនាយបានទាំយព្រះបាប�់ ព្រះពួឹតី់ិ��ណ៍�សំ៏់ខ្ជានម់ួយួនឹង់ដេកើត់ដេ�ើង់
ព្រះបដែ�លកុុង់ឆុាំ១ំ៨៤៣ ឬ១៨៤៤ ដេ�ើយដេ�កកព៏្រះតូ់វ៉បានជំួ�ុញទុឹកចិតី់ឲ្យយដែចកចាយចំដេណះ�ឹង់ព្រះបដែ�លកុុង់ឆុាំ១ំ៨៤៣ ឬ១៨៤៤ ដេ�ើយដេ�កកព៏្រះតូ់វ៉បានជំួ�ុញទុឹកចិតី់ឲ្យយដែចកចាយចំដេណះ�ឹង់
ជាមួយួមួនុស់សជាដេព្រះចើនដែ�លដេ�កជួួប។ ដេទាំះជាយ៉៉ាង់ណា ដេ�កមួនិដែមួនជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយ ដេ�ើយជាមួយួមួនុស់សជាដេព្រះចើនដែ�លដេ�កជួួប។ ដេទាំះជាយ៉៉ាង់ណា ដេ�កមួនិដែមួនជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយ ដេ�ើយ  
ដេ�ើយដែត់ង់ដែត់ប�ិដេស់�មួនិអ្វី�ិបាយដេទុ។ ខ្លះណៈដែ�លព្រះពួះវ៉ញិ្ញាា ណប�សុិ់ទុធបនីជំួ�ុញដេ�កឲ្យយដេ�ើយដែត់ង់ដែត់ប�ិដេស់�មួនិអ្វី�ិបាយដេទុ។ ខ្លះណៈដែ�លព្រះពួះវ៉ញិ្ញាា ណប�សុិ់ទុធបនីជំួ�ុញដេ�កឲ្យយ
ព្រះបាបដ់េ�អុ្វីក�ថ្ងៃទុដេទុៀត់អំ្វីពួ�អី្វី�ដែ�លដេ�កបាន�កដេ�ើញ ដេ�កកប៏ានទុ�លស់�មួដេ�ព្រះពួះដេ�ើមួប�ឲ្យយព្រះបាបដ់េ�អុ្វីក�ថ្ងៃទុដេទុៀត់អំ្វីពួ�អី្វី�ដែ�លដេ�កបាន�កដេ�ើញ ដេ�កកប៏ានទុ�លស់�មួដេ�ព្រះពួះដេ�ើមួប�ឲ្យយ
ចាស់់អ្វីំពួ���ព្រះតាស់់ដេ�ដេនះ។ ព្រះបសិ់នដេបើម៉ាំនន�ណាមុ៉ាំកស់់�មួឲ្យយដេ�កដែចកចាយ���កដេ�ើញចាស់់អ្វីំពួ���ព្រះតាស់់ដេ�ដេនះ។ ព្រះបសិ់នដេបើម៉ាំនន�ណាមុ៉ាំកស់់�មួឲ្យយដេ�កដែចកចាយ���កដេ�ើញ
ទាំងំ់ដេនះ ដេនាះវានឹង់�ះ យជាទុ�សំ់�ល់�វាង់ដេ�កនិង់ព្រះពួះដែ�ល�ដេ�ក�ួ�ដែត់ដេ�ីើកិចច��ដេនាះ។ទាំងំ់ដេនះ ដេនាះវានឹង់�ះ យជាទុ�សំ់�ល់�វាង់ដេ�កនិង់ព្រះពួះដែ�ល�ដេ�ក�ួ�ដែត់ដេ�ីើកិចច��ដេនាះ។  
មួនិ�ល់មួយួដេម៉៉ាំង់ដេព្រះ�យមួក ស់ម៉ាំជិួកព្រះ�ួសា�មុ៉ាំកប់ានមួក�ល់ចំ��ដេ�ើមួប�សំុ់ឲ្យយដេ�កដែចកចាយមួនិ�ល់មួយួដេម៉៉ាំង់ដេព្រះ�យមួក ស់ម៉ាំជិួកព្រះ�ួសា�មុ៉ាំកប់ានមួក�ល់ចំ��ដេ�ើមួប�សំុ់ឲ្យយដេ�កដែចកចាយ
���កដេ�ើញ�បស់់ដេ�ក។ �ំប�ង់ដេ�ើយ មួដិេលះើ�មួនិស់បាយចិតី់ដេ�ើយពួ�ដេព្រះ�ះព្រះពួះបានចាត់�់����កដេ�ើញ�បស់់ដេ�ក។ �ំប�ង់ដេ�ើយ មួដិេលះើ�មួនិស់បាយចិតី់ដេ�ើយពួ�ដេព្រះ�ះព្រះពួះបានចាត់�់�
អ្វីដេ�ើ ើញដេនះដេលឿនដេពួក។  ប៉ុដែនីដេ�ក�ឺជាមួនុស់សដែ�ល�កាន�វ៉�កយស់នា។ ដេ�ថ្ងៃ�ៃដេនាះដេ�កអ្វីដេ�ើ ើញដេនះដេលឿនដេពួក។  ប៉ុដែនីដេ�ក�ឺជាមួនុស់សដែ�ល�កាន�វ៉�កយស់នា។ ដេ�ថ្ងៃ�ៃដេនាះដេ�ក
មួដិេលះើ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ ដេ�ើយបានចាបដ់េ�ីើមួអ្វី�ិបាយសា��អ៏្វីសាច �យដេនះ�ព្រះពួះព្រះទុង់់មួដិេលះើ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ ដេ�ើយបានចាបដ់េ�ីើមួអ្វី�ិបាយសា��អ៏្វីសាច �យដេនះ�ព្រះពួះព្រះទុង់់
ពំុួបានដេបាះបង់ព់ួិភិពួដេ�កដេនះដេចាលដេ�ើយ ព្រះទុង់ដ់េ�ីើដេ�ឿង់�អ៏្វីសាច �យឆាំប់ៗ ដេនះដេ�ើយ។ពំុួបានដេបាះបង់ព់ួិភិពួដេ�កដេនះដេចាលដេ�ើយ ព្រះទុង់ដ់េ�ីើដេ�ឿង់�អ៏្វីសាច �យឆាំប់ៗ ដេនះដេ�ើយ។
 ��អ្វី�ិបាយ�បស់់ដេ�កនាមំួកន�វ៉��ខ្លះកចិតី់��៏ំដេ�ថ្ងៃ�ៃ២២ ដែខ្លះតុ់� ឆុាំ១ំ៨៤៤។  ��អ្វី�ិបាយ�បស់់ដេ�កនាមំួកន�វ៉��ខ្លះកចិតី់��៏ំដេ�ថ្ងៃ�ៃ២២ ដែខ្លះតុ់� ឆុាំ១ំ៨៤៤។ 
មួនុស់សរាំប�់យ�នន់ាកប់ាន�ពំួឹង់� ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉នឹង់យ៉ាង់មួកវ៉ញិដេ�ថ្ងៃ�ៃដេនាះ។ ប៉ុដែនី ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉មួនុស់សរាំប�់យ�នន់ាកប់ាន�ពំួឹង់� ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉នឹង់យ៉ាង់មួកវ៉ញិដេ�ថ្ងៃ�ៃដេនាះ។ ប៉ុដែនី ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉
ពំុួបានយ៉ាង់មួកវ៉ញិដេ�ើយ។ �ាុយដេ�វ៉ញិ ព្រះទុង់ប់ានចាបដ់េ�ីើមួពួនធកិចច�បស់់ព្រះពួះអ្វីងំ់ដេ�ទុ�ប�សុិ់ទុធពំុួបានយ៉ាង់មួកវ៉ញិដេ�ើយ។ �ាុយដេ�វ៉ញិ ព្រះទុង់ប់ានចាបដ់េ�ីើមួពួនធកិចច�បស់់ព្រះពួះអ្វីងំ់ដេ�ទុ�ប�សុិ់ទុធ
បំ�ុត់កុុង់ដេរាំង់ឧដេបាស់�ដេ�សាា នសួ់�។៌ ព្រះពួះព្រះទុង់ប់ានព្រះតាស់់ដេ�ពួួកអុ្វីកព្រះតួ់ស់ព្រះតាយថ្ងៃនព្រះពួះវ៉ហិា�បំ�ុត់កុុង់ដេរាំង់ឧដេបាស់�ដេ�សាា នសួ់�។៌ ព្រះពួះព្រះទុង់ប់ានព្រះតាស់់ដេ�ពួួកអុ្វីកព្រះតួ់ស់ព្រះតាយថ្ងៃនព្រះពួះវ៉ហិា�
ដេស់ដេវ៉នដេ�យអ៍ាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ាដេចញពួ���ខ្លះកចិតី់ដេនះឯង់។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ដេវ៉នដេ�យអ៍ាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ាដេស់ដេវ៉នដេ�យអ៍ាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ាដេចញពួ���ខ្លះកចិតី់ដេនះឯង់។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ដេវ៉នដេ�យអ៍ាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ា
កំពុួង់�ាយ�ំណឹង់លាអ្វីំពួ���យ៉ាង់មួកវ៉ញិ�បស់់ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉ដេ�ជាង់២០០ព្រះបដេទុស់ដេ�ើយ។កំពុួង់�ាយ�ំណឹង់លាអ្វីំពួ���យ៉ាង់មួកវ៉ញិ�បស់់ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉ដេ�ជាង់២០០ព្រះបដេទុស់ដេ�ើយ។  
មួនុស់សរាំប�់ននាកក់ំពុួង់ម៉ាំនកី�ស់ង់ឃមឹួដេ�យសា�ដែត់ដេ�កមួដិេលះើ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១។មួនុស់សរាំប�់ននាកក់ំពុួង់ម៉ាំនកី�ស់ង់ឃមឹួដេ�យសា�ដែត់ដេ�កមួដិេលះើ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១។
  ដេ�កវ៉�ិះ មួមួដិេលះើ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ដេបើដេទាំះប�ជាដេ�កព្រះតូ់វ៉ដេ�ដេស់ើចចំអ្វីក�ក់ដេ�កវ៉�ិះ មួមួដិេលះើ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ដេបើដេទាំះប�ជាដេ�កព្រះតូ់វ៉ដេ�ដេស់ើចចំអ្វីក�ក់
កី�។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉បានកី�។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉បាន
លះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញដេយើង់លះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញដេយើង់
ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជំួនួយ��ព្រះបមួ�លឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជំួនួយ��ព្រះបមួ�ល
ព្រះបាក់ព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។�ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។
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នៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កយ៉ដូែស់បនៅបតស់យ៍កព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កយ៉ដូែស់បនៅបតស់យ៍កព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
  
  ដេ�កយ៉�ដែស់បដេបត់ស៍់ព្រះត់ូវ៉បានដេ�ចាត់ទុ់ុក�ជាមួនុស់ស�ោួត់ដេពួលដែ�លដេ�កយកព្រះពួះដេ�កយ៉�ដែស់បដេបត់ស៍់ព្រះត់ូវ៉បានដេ�ចាត់ទុ់ុក�ជាមួនុស់ស�ោួត់ដេពួលដែ�លដេ�កយកព្រះពួះ
ទុុកជាទុ�១។ ទុុកជាទុ�១។ ដេទាំះជា��ដេចុាះកី� កដ៏េ�កមួនិដេបាះបង់ដ់ែ��។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះដេទាំះជា��ដេចុាះកី� កដ៏េ�កមួនិដេបាះបង់ដ់ែ��។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះ
ពួ�ពួ�ដេ�កយ៉�ដែស់បដេបត់ស៍់ដែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?ដេ�កយ៉�ដែស់បដេបត់ស៍់ដែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?
 ដេ�ក�ឺជា�ពួ�ដែត់នកប៉ាល់ស់មួុព្រះទុដេពួលដែ�លដេ�កបានឮសា�អំ្វីពួ�ព្រះពួះព្រះ��ស់ាយ៉ាង់ ដេ�ក�ឺជា�ពួ�ដែត់នកប៉ាល់ស់មួុព្រះទុដេពួលដែ�លដេ�កបានឮសា�អំ្វីពួ�ព្រះពួះព្រះ��ស់ាយ៉ាង់
មួកជាដេលើកទុ�ពួ��ឆាំប់ៗ �បស់់ដេ�កវ៉�ិះ មួមួដិេលះើ�។ ដេ�កបានដេជួឿដេលើដេ�ឿង់ដេនាះ�ជា ដេ�ឿង់ពិួត់។មួកជាដេលើកទុ�ពួ��ឆាំប់ៗ �បស់់ដេ�កវ៉�ិះ មួមួដិេលះើ�។ ដេ�កបានដេជួឿដេលើដេ�ឿង់ដេនាះ�ជា ដេ�ឿង់ពិួត់។  
ដេ�កដេបត់ស៍់�ឺជាព្រះបដេភិទុមួនុស់សដែ�លយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១។ ដេ�តុ់ដេនាះដេ�ើយបានជាដេ�កដេ�កដេបត់ស៍់�ឺជាព្រះបដេភិទុមួនុស់សដែ�លយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១។ ដេ�តុ់ដេនាះដេ�ើយបានជាដេ�ក
លះបង់�់មួពួល�បស់់ដេ�ក លុយ�ក�់បស់់ដេ�ក និង់ស់�មួប��ាះ�បស់់ដេ�កកដ៏េ�កបានលក់លះបង់�់មួពួល�បស់់ដេ�ក លុយ�ក�់បស់់ដេ�ក និង់ស់�មួប��ាះ�បស់់ដេ�កកដ៏េ�កបានលក់
ដេ�ើមួប�ជួួយ�សពីួ�ាយ�ំណឹង់លាថ្ងៃន��យ៉ាង់មួកវ៉ញិដេលើកទុ�ពួ��ដែ��។ដេ�ើមួប�ជួួយ�សពីួ�ាយ�ំណឹង់លាថ្ងៃន��យ៉ាង់មួកវ៉ញិដេលើកទុ�ពួ��ដែ��។
  ដេទាំះជាយ៉៉ាង់ណា ��លំបាក��៏ំមួយួដេទុៀត់ដេនាះ�ឺក�នព្រះបុស់�បស់់ដេ�កបានប�ិដេស់�ដេទាំះជាយ៉៉ាង់ណា ��លំបាក��៏ំមួយួដេទុៀត់ដេនាះ�ឺក�នព្រះបុស់�បស់់ដេ�កបានប�ិដេស់�
សា�ដេនាះដេ�ើយបានចាកដេចញពួ��ាះទាំងំ់កំ�ឹង់ដេ�ព្រះបកប�ប�ដេ�ដេលើស់មួុព្រះទុបាត់ដ់េ�។ ដេ�កសា�ដេនាះដេ�ើយបានចាកដេចញពួ��ាះទាំងំ់កំ�ឹង់ដេ�ព្រះបកប�ប�ដេ�ដេលើស់មួុព្រះទុបាត់ដ់េ�។ ដេ�ក
ដេបត់ស៍់ពំុួបានដេបាះបង់ដ់េ�ើយដេបើដេទាំះប�ជាអី្វី�ៗហាក�់�ចជាមួនិបានដេកើត់ដេ�ើង់តាមួកី�ស់ង់ឃមឹួកី�។ដេបត់ស៍់ពំុួបានដេបាះបង់ដ់េ�ើយដេបើដេទាំះប�ជាអី្វី�ៗហាក�់�ចជាមួនិបានដេកើត់ដេ�ើង់តាមួកី�ស់ង់ឃមឹួកី�។  
ឆុាំ១ំ៨៤៣មួក�ល់ ដេ�ើយកក៏នះង់បាត់ដ់េ� ប៉ុដែនីព្រះពួះព្រះ��ស់ាមួនិបានយ៉ាង់មួកដេ�ើយ។ បនាា បម់ួកឆុាំ១ំ៨៤៣មួក�ល់ ដេ�ើយកក៏នះង់បាត់ដ់េ� ប៉ុដែនីព្រះពួះព្រះ��ស់ាមួនិបានយ៉ាង់មួកដេ�ើយ។ បនាា បម់ួក  
��ខ្លះកចិតី់��៏ំកុុង់ឆុាំ១ំ៨៤៤បានអ្វីព្រះងួ់នដេស់ចកី�ជួំដេនឿ�បស់់ដេ�កដេបត់ស៍់និង់ពួួកអុ្វីកដេជួឿតាមួ��ខ្លះកចិតី់��៏ំកុុង់ឆុាំ១ំ៨៤៤បានអ្វីព្រះងួ់នដេស់ចកី�ជួំដេនឿ�បស់់ដេ�កដេបត់ស៍់និង់ពួួកអុ្វីកដេជួឿតាមួ
ដេ�កមួដិេលះើ�។ ពួួកដេ�ព្រះតូ់វ៉បានដេ�ដេស់ើចចំអ្វីក�ក�ឺយ ដេ�ើយព្រះត់ូវ៉ចាបដ់េ�ីើមួកសាង់�ាះស់ដែមួបង់ដេ�កមួដិេលះើ�។ ពួួកដេ�ព្រះតូ់វ៉បានដេ�ដេស់ើចចំអ្វីក�ក�ឺយ ដេ�ើយព្រះត់ូវ៉ចាបដ់េ�ីើមួកសាង់�ាះស់ដែមួបង់
និង់ជួ�វ៉តិ់�បស់់ពួួកដេ�សាជា�ៅ�ដេ�ើង់វ៉ញិកុុង់ភាពួព្រះក�ព្រះកដេ�យសា�ដែត់ពួួកដេ�បានលះបង់ទ់ាំងំ់អ្វីស់់និង់ជួ�វ៉តិ់�បស់់ពួួកដេ�សាជា�ៅ�ដេ�ើង់វ៉ញិកុុង់ភាពួព្រះក�ព្រះកដេ�យសា�ដែត់ពួួកដេ�បានលះបង់ទ់ាំងំ់អ្វីស់់
កដ៏េព្រះ�ះដែត់ដេ�ឿង់ដេនាះ។កដ៏េព្រះ�ះដែត់ដេ�ឿង់ដេនាះ។
 ដេ�កដេបត់ស៍់និង់អុ្វីក�ថ្ងៃទុដេទុៀត់បានព្រះត់�បដ់េ�សិ់កាព្រះពួះ�មីួ��ដេ�ើង់វ៉ញិ ដេ�ើយបាន ដេ�កដេបត់ស៍់និង់អុ្វីក�ថ្ងៃទុដេទុៀត់បានព្រះត់�បដ់េ�សិ់កាព្រះពួះ�មីួ��ដេ�ើង់វ៉ញិ ដេ�ើយបាន
�កដេ�ើញ�ជួំនួស់ឲ្យយ��វ៉លិព្រះត់�បម់ួកវ៉ញិដេ�ថ្ងៃ�ៃទុ�២២ដែខ្លះតុ់�ឆុាំ១ំ៨៤៤ ដេនាះ�ឺជា�ល�កដេ�ើញ�ជួំនួស់ឲ្យយ��វ៉លិព្រះត់�បម់ួកវ៉ញិដេ�ថ្ងៃ�ៃទុ�២២ដែខ្លះតុ់�ឆុាំ១ំ៨៤៤ ដេនាះ�ឺជា�ល
ប�ដិេចេទុដែ�លព្រះពួះព្រះ��ស់ាបានយ៉ាង់ច�លដេ�កុុង់ដេរាំង់ឧដេបាស់�ដេ�សាា នសួ់�ដ៌េ�ើមួប�ទុ�លអ្វីងី់�ដេ�ប�ដិេចេទុដែ�លព្រះពួះព្រះ��ស់ាបានយ៉ាង់ច�លដេ�កុុង់ដេរាំង់ឧដេបាស់�ដេ�សាា នសួ់�ដ៌េ�ើមួប�ទុ�លអ្វីងី់�ដេ�
ចំដេ�ះព្រះពួះវ៉�បិតាជួំនួស់ដេយើង់ដេ�វ៉ញិ។ចំដេ�ះព្រះពួះវ៉�បិតាជួំនួស់ដេយើង់ដេ�វ៉ញិ។
  ប៉ុដែនី ��លំបាកដេ�ដែត់បនី។ ថ្ងៃ�ៃមួយួ ដេ�កដេបត់ស៍់ពំុួម៉ាំនអី្វី�ប�ដិេភា�ដេ��ាះដេ�ើយ។ប៉ុដែនី ��លំបាកដេ�ដែត់បនី។ ថ្ងៃ�ៃមួយួ ដេ�កដេបត់ស៍់ពំុួម៉ាំនអី្វី�ប�ដិេភា�ដេ��ាះដេ�ើយ។  
ដេ�កបានដេបីជំានិង់ស់នាជាមួយួព្រះពួះ� នឹង់ដេ�ដែត់ដេសាៅ ះព្រះត់ង់ដ់េបើដេទាំះប�ជាម៉ាំនបញ្ញាា អី្វី�ដេកើត់ដេ�កបានដេបីជំានិង់ស់នាជាមួយួព្រះពួះ� នឹង់ដេ�ដែត់ដេសាៅ ះព្រះត់ង់ដ់េបើដេទាំះប�ជាម៉ាំនបញ្ញាា អី្វី�ដេកើត់
ដេ�ើង់កដ៏េ�យ។ ដេ�ថ្ងៃ�ៃដេនាះ ព្រះសាបដ់ែត់ម៉ាំនដេព្រះសាមួសំ់បុព្រះត់មួយួបានមួក�ល់ជាមួយួនឹង់លុយដេ�ើង់កដ៏េ�យ។ ដេ�ថ្ងៃ�ៃដេនាះ ព្រះសាបដ់ែត់ម៉ាំនដេព្រះសាមួសំ់បុព្រះត់មួយួបានមួក�ល់ជាមួយួនឹង់លុយ
លៅមួស់ព្រះម៉ាំបឲ់្យយ�ត់ច់ិ�ច ឹមួជួ�វ៉តិ់បនីដេទុៀត់។ ព្រះពួះព្រះទុង់ប់ានបណីាលឲ្យយន�ណាមុ៉ាំកដ់េ�ំើលុយដេនះលៅមួស់ព្រះម៉ាំបឲ់្យយ�ត់ច់ិ�ច ឹមួជួ�វ៉តិ់បនីដេទុៀត់។ ព្រះពួះព្រះទុង់ប់ានបណីាលឲ្យយន�ណាមុ៉ាំកដ់េ�ំើលុយដេនះ
�ល់ដេ�កដេបត់ស៍់ស់ព្រះម៉ាំបប់ំដេពួញ��ខី្លះះខ្ជាត់។�ល់ដេ�កដេបត់ស៍់ស់ព្រះម៉ាំបប់ំដេពួញ��ខី្លះះខ្ជាត់។
 ខ្លះណៈដែ�លដេ�កបនីសិ់កាជាមួយួមួតីិ់ភិកិីទាំងំ់ឡាយ ដេ�កដេបត់ស៍់បាន�កដេ�ើញ ខ្លះណៈដែ�លដេ�កបនីសិ់កាជាមួយួមួតីិ់ភិកិីទាំងំ់ឡាយ ដេ�កដេបត់ស៍់បាន�កដេ�ើញ
ដេស់ចកី�ពួិត់ស់ី�អ្វីំពួ�ថ្ងៃ�ៃទុ�ព្រះបាពំួ���ឺជាថ្ងៃ�ៃស់បាត់�៍ ដេ�ើយបានដែចកចាយដេ�ឿង់ដេនះជាមួយួនឹង់អុ្វីកដេស់ចកី�ពួិត់ស់ី�អ្វីំពួ�ថ្ងៃ�ៃទុ�ព្រះបាពំួ���ឺជាថ្ងៃ�ៃស់បាត់�៍ ដេ�ើយបានដែចកចាយដេ�ឿង់ដេនះជាមួយួនឹង់អុ្វីក
ដេជួឿ�ថ្ងៃទុដេទុៀត់ ��ចជាដេ�កដេចមួស៍់ថ្ងៃវ៉ត៉់ ៍និង់ដែអ្វីលះិនថ្ងៃវ៉ត៉់ជ៍ាដេ�ើមួ។ ព្រះកុមួត់�ចដេនះមួនិយ��ប៉ុនាៅ នក៏ដេជួឿ�ថ្ងៃទុដេទុៀត់ ��ចជាដេ�កដេចមួស៍់ថ្ងៃវ៉ត៉់ ៍និង់ដែអ្វីលះិនថ្ងៃវ៉ត៉់ជ៍ាដេ�ើមួ។ ព្រះកុមួត់�ចដេនះមួនិយ��ប៉ុនាៅ នក៏
បានបដេង់ោើត់ជាព្រះពួះវ៉ហិា�ដេស់ដេវ៉នដេ�យអ៍ាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ាដេ�ើង់ ដែ�លបានល�ត់�ស់់�ះ យជាចលនាបានបដេង់ោើត់ជាព្រះពួះវ៉ហិា�ដេស់ដេវ៉នដេ�យអ៍ាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ាដេ�ើង់ ដែ�លបានល�ត់�ស់់�ះ យជាចលនា
ពួិភិពួដេ�ក��៏ំ���ត់មួកទុល់នឹង់ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះ។ពួិភិពួដេ�ក��៏ំ���ត់មួកទុល់នឹង់ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះ។
 ដេ�កយ៉�ដែស់បដេបត់ស៍់បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ ដេបើដេទាំះប�ជាដេ�កព្រះតូ់វ៉ដេ�ដេស់ើចចំអ្វីក ដេ�កយ៉�ដែស់បដេបត់ស៍់បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ ដេបើដេទាំះប�ជាដេ�កព្រះតូ់វ៉ដេ�ដេស់ើចចំអ្វីក
កី�។  ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉កី�។  ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉
បានបានលះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញលះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញ
ដេយើង់ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជំួនួយ��ដេយើង់ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជំួនួយ��
ព្រះបមួ�លព្រះបមួ�លព្រះបាក់ព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ�ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ
ដែ��។ដែ��។
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នៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កនៅចមួស់ ៍និងអ្ននកព្រះស់ដីែអ្នលានិវ៉ៃវ៉៉ត៍យកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កនៅចមួស់ ៍និងអ្ននកព្រះស់ដីែអ្នលានិវ៉ៃវ៉៉ត៍យកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
  ដេ�កដេចមួស៍់និង់ដែអ្វីលះិនជួ�ថ្ងៃវ៉ត៉់ម៍៉ាំនវ៉យ័ដេកៅង់ដេ�ដេ�ើយដេ�ដេពួលដែ�លពួួកដេ�កស់ដេព្រះមួចដេ�កដេចមួស៍់និង់ដែអ្វីលះិនជួ�ថ្ងៃវ៉ត៉់ម៍៉ាំនវ៉យ័ដេកៅង់ដេ�ដេ�ើយដេ�ដេពួលដែ�លពួួកដេ�កស់ដេព្រះមួច
ចិតី់យកព្រះពួះទុុកជាទុ� ១។ ដេបើដេទាំះជាដេ�ឿង់ដេនះដេ�ីើឲ្យយពួួកដេ�កលះបង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់ដែ�លពួួកដេ�ចិតី់យកព្រះពួះទុុកជាទុ� ១។ ដេបើដេទាំះជាដេ�ឿង់ដេនះដេ�ីើឲ្យយពួួកដេ�កលះបង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់ដែ�លពួួកដេ�
ម៉ាំនកី�កពួ៏ួកដេ�កមួនិដេបាះបង់ដ់េ�ើយ។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះពួ�ដេ�កដេចមួស៍់ និង់ម៉ាំនកី�កពួ៏ួកដេ�កមួនិដេបាះបង់ដ់េ�ើយ។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះពួ�ដេ�កដេចមួស៍់ និង់
ដែអ្វីលះិនថ្ងៃវ៉ត៉់ដ៍ែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?ដែអ្វីលះិនថ្ងៃវ៉ត៉់ដ៍ែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?
 ដេ�កដេចមួស៍់ថ្ងៃវ៉ត៉់ព៍្រះតូ់វ៉បានបំបសួ់ជាព្រះ�ូ�ងី្វាលកុុង់ឆុាំ១ំ៨៤៣ បនាា បព់ួ�មួនុស់ស១០០០ ដេ�កដេចមួស៍់ថ្ងៃវ៉ត៉់ព៍្រះតូ់វ៉បានបំបសួ់ជាព្រះ�ូ�ងី្វាលកុុង់ឆុាំ១ំ៨៤៣ បនាា បព់ួ�មួនុស់ស១០០០
នាកប់ានច�ល�មួួកុុង់ចលនា�ង់ច់ាពំ្រះពួះដេយស់ា� វ៉មួកវ៉ញិតាមួ�យៈ��អ្វី�ិបាយ�បស់់ដេ�ក។ ដេ�កនាកប់ានច�ល�មួួកុុង់ចលនា�ង់ច់ាពំ្រះពួះដេយស់ា� វ៉មួកវ៉ញិតាមួ�យៈ��អ្វី�ិបាយ�បស់់ដេ�ក។ ដេ�ក
បានដេ�ីើ���ាយ�ំណឹង់លាដែ�ល�ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉នឹង់យ៉ាង់មួកវ៉ញិដេ�ឆុាំ១ំ៨៤៤ដេ�យមួនិ�ិត់�ត់់បានដេ�ីើ���ាយ�ំណឹង់លាដែ�ល�ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉នឹង់យ៉ាង់មួកវ៉ញិដេ�ឆុាំ១ំ៨៤៤ដេ�យមួនិ�ិត់�ត់់
ដេនឿយដេ�ើយ។ ដែអ្វីលះិនថ្ងៃវ៉ត៉់�៍ឺដេកៅង់ព្រះស់�មុ៉ាំកដ់ែ�លម៉ាំនជំួង់ឺព្រះបចា�ំយដេ�យសា�ដែត់ដេព្រះ�ះ�ុក�់លដេនឿយដេ�ើយ។ ដែអ្វីលះិនថ្ងៃវ៉ត៉់�៍ឺដេកៅង់ព្រះស់�មុ៉ាំកដ់ែ�លម៉ាំនជំួង់ឺព្រះបចា�ំយដេ�យសា�ដែត់ដេព្រះ�ះ�ុក�់ល
ពួ�កុម៉ាំ�ភាពួ។ ព្រះ�ួសា��បស់់នាង់បានស់ដេព្រះមួចចិតី់ដេជួឿដេលើព្រះពួះ�មីួ��ជាជាង់ដេលើទុំដេនៀមួទុម៉ាំះ ប�់បស់់ពួ�កុម៉ាំ�ភាពួ។ ព្រះ�ួសា��បស់់នាង់បានស់ដេព្រះមួចចិតី់ដេជួឿដេលើព្រះពួះ�មីួ��ជាជាង់ដេលើទុំដេនៀមួទុម៉ាំះ ប�់បស់់
ព្រះពួះវ៉ហិា�។ ដេ�យសា�ដែត់ពួួកដេ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ ព្រះ�ួសា��បស់់នាង់កព៏្រះតូ់វ៉បានបដេណីញព្រះពួះវ៉ហិា�។ ដេ�យសា�ដែត់ពួួកដេ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ ព្រះ�ួសា��បស់់នាង់កព៏្រះតូ់វ៉បានបដេណីញ
ដេចញពួ�ព្រះពួះវ៉ហិា�និង់ស់��មួនដ៍ែ�លពួួកដេ�ធាះ បប់ានសំាល់ជាដេព្រះចើនឆុាំមំួកដេ�ើយ។ ដេចញពួ�ព្រះពួះវ៉ហិា�និង់ស់��មួនដ៍ែ�លពួួកដេ�ធាះ បប់ានសំាល់ជាដេព្រះចើនឆុាំមំួកដេ�ើយ។ 
  ដេ�កដេចមួស៍់ និង់នាង់ដែអ្វីលះិនបានជួួប�ុបនាា បព់ួ���ខ្លះកចិតី់��៏ំឆុាំ១ំ៨៤៤ ដេ�ើយបានដេ�កដេចមួស៍់ និង់នាង់ដែអ្វីលះិនបានជួួប�ុបនាា បព់ួ���ខ្លះកចិតី់��៏ំឆុាំ១ំ៨៤៤ ដេ�ើយបាន
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កី�។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់អុ្វីកទាំងំ់ពួ��កប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉កី�។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់អុ្វីកទាំងំ់ពួ��កប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉
បានបានលះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញលះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញ
ដេយើង់ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជួំនួយ��ដេយើង់ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជួំនួយ��  
ព្រះបមួ�លព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។ព្រះបមួ�លព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។



122ស់បាត់�៍ទុ�៣៤  ថ្ងៃ�ៃទុ�២១ ដែខ្លះកកោ� ឆុាំ២ំ០២១

នៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កចនដែអ្ននព្រះ�ូវ៉៍យកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កចនដែអ្ននព្រះ�ូវ៉៍យកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
  ដេ�កចនដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ព៍្រះតូ់វ៉ព្រះបកួត់ព្រះបដែជួង់យ៉៉ាង់ខ្ជាះ ងំ់�ះ ដេ�ើមួប�ឲ្យយអាចម៉ាំនព្រះទុពួយស់មួបតិី់និង់ដេ�កចនដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ព៍្រះតូ់វ៉ព្រះបកួត់ព្រះបដែជួង់យ៉៉ាង់ខ្ជាះ ងំ់�ះ ដេ�ើមួប�ឲ្យយអាចម៉ាំនព្រះទុពួយស់មួបតិី់និង់
អ្វីំណាច។ �ាុយដេ�វ៉ញិ ដេ�កបានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ និង់បានលះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�អ្វីំណាច។ �ាុយដេ�វ៉ញិ ដេ�កបានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ និង់បានលះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�
នាយំកដេស់ចកី�ពួិត់បចចុបបនុព្រះបាបដ់េ�ពួិភិពួដេ�ក។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះពួ�ដេ�កនាយំកដេស់ចកី�ពួិត់បចចុបបនុព្រះបាបដ់េ�ពួិភិពួដេ�ក។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះពួ�ដេ�ក
ចនដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ដ៍ែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?ចនដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ដ៍ែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?
 ដេ�កចនដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉�៍ឺជាមួនុស់សដែ�លម៉ាំនស់មួត់ាភាពួពួ�ដែកមុ៉ាំក។់ ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�ក  ដេ�កចនដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉�៍ឺជាមួនុស់សដែ�លម៉ាំនស់មួត់ាភាពួពួ�ដែកមុ៉ាំក។់ ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�ក 
អាយុ១៣ឆុាំ ំដេ�កបានស់ដេព្រះមួចចិតី់ទុទួុលយកព្រះពួះដេយស់ា� វ៉ជាព្រះពួះអ្វីងំ់ស់ដេស្ត្រងំ្វាះ។ ដេ�កម៉ាំនចិតី់អាយុ១៣ឆុាំ ំដេ�កបានស់ដេព្រះមួចចិតី់ទុទួុលយកព្រះពួះដេយស់ា� វ៉ជាព្រះពួះអ្វីងំ់ស់ដេស្ត្រងំ្វាះ។ ដេ�កម៉ាំនចិតី់
ព្រះស់ឡាញ់ព្រះពួះ�មីួ��តាងំ់ពួ�ដេកៅង់ ដេ�ើយបានទុម៉ាំះ បខ់្លះះួនឯង់ឲ្យយអានព្រះពួះ�មីួ��ជាភាសាដេ�ដេព្រះពួើ� ដេព្រះកក ព្រះស់ឡាញ់ព្រះពួះ�មីួ��តាងំ់ពួ�ដេកៅង់ ដេ�ើយបានទុម៉ាំះ បខ់្លះះួនឯង់ឲ្យយអានព្រះពួះ�មីួ��ជាភាសាដេ�ដេព្រះពួើ� ដេព្រះកក 
និង់ឡាតាងំ់។ ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កបានសិ់កាអំ្វីពួ�សា�ស់ី�អ្វីំពួ�ថ្ងៃ�ៃស់បាត់�៍ ដេ�កកប៏ានទុទួុលនិង់ឡាតាងំ់។ ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កបានសិ់កាអំ្វីពួ�សា�ស់ី�អ្វីំពួ�ថ្ងៃ�ៃស់បាត់�៍ ដេ�កកប៏ានទុទួុល
ដេជួឿដេស់ចកី�ពួិត់ដេនះ ដេ�ើយបានស់ដេព្រះមួចចិតី់�ីយជួ�វ៉តិ់ដេ�ើមួប�យល់�ឹង់ និង់អ្វី�ិបាយអ្វីំពួ�ដេ�ឿង់ដេនះ។ដេជួឿដេស់ចកី�ពួិត់ដេនះ ដេ�ើយបានស់ដេព្រះមួចចិតី់�ីយជួ�វ៉តិ់ដេ�ើមួប�យល់�ឹង់ និង់អ្វី�ិបាយអ្វីំពួ�ដេ�ឿង់ដេនះ។  
ដេ�កបានជួួយដេ�ៀបចំឲ្យយម៉ាំនដេ�លលទុធិនិង់ឯកសា�ជាដេព្រះចើនស់ព្រះម៉ាំបព់្រះពួះវ៉ហិា�ដេស់ដេវ៉នដេ�យ-៍ដេ�កបានជួួយដេ�ៀបចំឲ្យយម៉ាំនដេ�លលទុធិនិង់ឯកសា�ជាដេព្រះចើនស់ព្រះម៉ាំបព់្រះពួះវ៉ហិា�ដេស់ដេវ៉នដេ�យ-៍  
អាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ា។ ដេ�កចនដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ប៍ានឧទុាិស់�ីយព្រះបាជំានិង់�មួពួល�បស់់ដេ�កដេ�ើមួប�បដេព្រះមួើអាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ា។ ដេ�កចនដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ប៍ានឧទុាិស់�ីយព្រះបាជំានិង់�មួពួល�បស់់ដេ�កដេ�ើមួប�បដេព្រះមួើ
ពួួកជំួនំុសំ់ណល់តាមួបទុទំុនាយដេ�យ��យកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ។ពួួកជំួនំុសំ់ណល់តាមួបទុទំុនាយដេ�យ��យកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ។
 ដេ�ដេពួលដែ�លព្រះពួះវ៉ហិា�បានស់ដេព្រះមួចចិតី់ឧបត់ាមួភដេបស់កជួនឲ្យយដេ�ដេ�ីើ��ដេ�ទីុ�បអឺ្វី� ៉ុប  ដេ�ដេពួលដែ�លព្រះពួះវ៉ហិា�បានស់ដេព្រះមួចចិតី់ឧបត់ាមួភដេបស់កជួនឲ្យយដេ�ដេ�ីើ��ដេ�ទីុ�បអឺ្វី� ៉ុប 
ដេ�កចន ដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉�៍ឺជាមួនុស់ស�ំប�ង់បំ�ុត់ដែ�លអាចដេ�ីើ��ដេនះបាន។ ដេបើដេទាំះប�ជាដេ�កកំពុួង់ដេ�កចន ដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉�៍ឺជាមួនុស់ស�ំប�ង់បំ�ុត់ដែ�លអាចដេ�ីើ��ដេនះបាន។ ដេបើដេទាំះប�ជាដេ�កកំពុួង់
ដែត់�នទុ់ុកខដេ�យសា�ព្រះបពួនធ�បស់់ដេ�កសាះ បក់ី� ដេ�កដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ប៍ានលះបង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់ដែ�លដែត់�នទុ់ុកខដេ�យសា�ព្រះបពួនធ�បស់់ដេ�កសាះ បក់ី� ដេ�កដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ប៍ានលះបង់អី់្វី�ៗទាំងំ់អ្វីស់់ដែ�ល
ដេ�កបានសាា បនាដេ�ើង់ ដេ�ើយបានដេ�ះើយត់បដេ�នឹង់��ព្រះតាស់់ដេ�ឲ្យយដេ�ីើ�ំដេណើ �ដេ��នឯ់ដេ�កបានសាា បនាដេ�ើង់ ដេ�ើយបានដេ�ះើយត់បដេ�នឹង់��ព្រះតាស់់ដេ�ឲ្យយដេ�ីើ�ំដេណើ �ដេ��នឯ់
នាយស់មួុព្រះទុ។ ដេ�កយល់អ្វីំពួ�ហានិភិយ័ថ្ងៃនភាពួព្រះក�ព្រះកនិង់ជំួង់ឺ។ ដេ�កយល់អ្វីំពួ�ភាពួលំបាកនាយស់មួុព្រះទុ។ ដេ�កយល់អ្វីំពួ�ហានិភិយ័ថ្ងៃនភាពួព្រះក�ព្រះកនិង់ជំួង់ឺ។ ដេ�កយល់អ្វីំពួ�ភាពួលំបាក
ដែ�លព្រះតូ់វ៉ព្រះបឈមួ។ ប៉ុដែនី ដេ�កចនដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉សុ៍់ខ្លះចិតី់ព្រះទាំពំ្រះទុបាន។ដែ�លព្រះតូ់វ៉ព្រះបឈមួ។ ប៉ុដែនី ដេ�កចនដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉សុ៍់ខ្លះចិតី់ព្រះទាំពំ្រះទុបាន។
 ដេ�ឆុាំ១ំ៨៧៤ ដេ�កបានជិួះទុ�កដេ��នទ់ុី�បអឺ្វី� ៉ុបជាមួយួក�នទាំងំ់ពួ���បស់់ដេ�ក�ឺ  ដេ�ឆុាំ១ំ៨៧៤ ដេ�កបានជិួះទុ�កដេ��នទ់ុី�បអឺ្វី� ៉ុបជាមួយួក�នទាំងំ់ពួ���បស់់ដេ�ក�ឺ 
ឆាំលស៍់ និង់ម៉៉ាំ� �។ ដេបើដេទាំះប�ជាពួួកដេ�ដេ�ដេកៅង់ខ្លះច�កី� ក�នៗ�បស់់ដេ�កបាន�ះ យជាអុ្វីកព្រះតួ់ស់ព្រះតាយឆាំលស៍់ និង់ម៉៉ាំ� �។ ដេបើដេទាំះប�ជាពួួកដេ�ដេ�ដេកៅង់ខ្លះច�កី� ក�នៗ�បស់់ដេ�កបាន�ះ យជាអុ្វីកព្រះតួ់ស់ព្រះតាយ
�ះ�វ៉វ៉យ័ដេកៅង់កុុង់ព្រះបដេទុស់សី់�ស់ ដេ�យដេ�ីើ��ដែកស់ព្រះមួួល បកដែព្រះប ដេ�ៀបចំម៉៉ាំសុ់�នដេបាះពុួមីួ ជួួយ�ះ�វ៉វ៉យ័ដេកៅង់កុុង់ព្រះបដេទុស់សី់�ស់ ដេ�យដេ�ីើ��ដែកស់ព្រះមួួល បកដែព្រះប ដេ�ៀបចំម៉៉ាំសុ់�នដេបាះពុួមីួ ជួួយ
សាា បនាទុស់សនាវ៉�ី�ដេបស់កជួនអ្វីនី�ជាតិ់ដេ�ៅ ះ� ទុ�សំ់�ល់ថ្ងៃនដេពួលដេវ៉� (�� � �Les Signes សាា បនាទុស់សនាវ៉�ី�ដេបស់កជួនអ្វីនី�ជាតិ់ដេ�ៅ ះ� ទុ�សំ់�ល់ថ្ងៃនដេពួលដេវ៉� (�� � �Les Signes 
desdes Temps)ដេ�យមួនិ�ិត់ពួ���ដេនឿយ�ត់។់ ដេ�ឆុាំ១ំ៨៧៨ ដេ�កចន ដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ប៍ានច�ល Temps)ដេ�យមួនិ�ិត់ពួ���ដេនឿយ�ត់។់ ដេ�ឆុាំ១ំ៨៧៨ ដេ�កចន ដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ប៍ានច�ល�ួ�ួ
មួកុុង់អ្វីងំ់ស់និុបាត់ព្រះពួះវ៉ហិា�ពួិភិពួដេ�ក ដេ�ើយបានយកម៉៉ាំ� �ដេ�ជាមួយួ�ត់ព់ួ�ដេព្រះ�ះ�ត់ហ់ាក់មួកុុង់អ្វីងំ់ស់និុបាត់ព្រះពួះវ៉ហិា�ពួិភិពួដេ�ក ដេ�ើយបានយកម៉៉ាំ� �ដេ�ជាមួយួ�ត់ព់ួ�ដេព្រះ�ះ�ត់ហ់ាក់
��ចជា�ឹង់�នាង់បាន�ះង់ជំួង់ឺ�ដេបង់។ ភាះ មួៗដែ�លដេ�កបានមួក�ល់ Battle Creek Sanitarium��ចជា�ឹង់�នាង់បាន�ះង់ជំួង់ឺ�ដេបង់។ ភាះ មួៗដែ�លដេ�កបានមួក�ល់ Battle Creek Sanitarium  
ដេពួទុយកប៏ានបញ្ញាើ កព់ួ�ជួំង់ឺ�បស់់នាង់។ ឆាំលស៍់ដេ�មុ៉ាំកឯ់ង់ដេ�អ្វីឺ� ៉ុបបានស់�ដេស់�សំ់បុព្រះត់ ដេ��ន់ដេពួទុយកប៏ានបញ្ញាើ កព់ួ�ជួំង់ឺ�បស់់នាង់។ ឆាំលស៍់ដេ�មុ៉ាំកឯ់ង់ដេ�អ្វីឺ� ៉ុបបានស់�ដេស់�សំ់បុព្រះត់ ដេ��ន ់ 
ឪពុួក�បស់់�ត់�់ «��ដែបក�ុ�បស់់ដេយើង់នឹង់មួក�ល់ឆាំប់ៗ ដេនះដេ�ើយ ��ដេចុះដេបើ ដេសាៅ ះ  ព្រះត់ង់ ់ឪពុួក�បស់់�ត់�់ «��ដែបក�ុ�បស់់ដេយើង់នឹង់មួក�ល់ឆាំប់ៗ ដេនះដេ�ើយ ��ដេចុះដេបើ ដេសាៅ ះ  ព្រះត់ង់ ់
ដេយើង់នឹង់បានជួួបមួនុស់សជាទុ�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ដេយើង់មីួង់ដេទុៀត់។ ដេ�តុ់ដេនះ ស់�មួប៉ាកំុម៉ាំនអា�មួៅណ៍ដេយើង់នឹង់បានជួួបមួនុស់សជាទុ�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ដេយើង់មីួង់ដេទុៀត់។ ដេ�តុ់ដេនះ ស់�មួប៉ាកំុម៉ាំនអា�មួៅណ៍
បាកទ់ុឹកចិតី់�ី�។ ដេយើង់អ្វី�ិ�ឋ នជួ�នប៉ាដេព្រះចើនៗ»។ ចន ដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ប៍ានដេមួើលដែ�នាង់ដេ�យដេ�ដែកប�បាកទ់ុឹកចិតី់�ី�។ ដេយើង់អ្វី�ិ�ឋ នជួ�នប៉ាដេព្រះចើនៗ»។ ចន ដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ប៍ានដេមួើលដែ�នាង់ដេ�យដេ�ដែកប�
នាង់យ៉៉ាង់ព្រះបុង់ព្រះបយតុ័់���ត់�ល់�ដេង់ាើមួចុង់ដេព្រះ�យ�បស់់នាង់។ ម៉៉ាំ� � ដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ប៍ានស់ព្រះម៉ាំកដេ�នាង់យ៉៉ាង់ព្រះបុង់ព្រះបយតុ័់���ត់�ល់�ដេង់ាើមួចុង់ដេព្រះ�យ�បស់់នាង់។ ម៉៉ាំ� � ដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ប៍ានស់ព្រះម៉ាំកដេ�
ព្រះតឹ់មួវ៉យ័១៧ឆុាំ។ំ ដេ�កបានវ៉លិព្រះត់�បដ់េ�អ្វីឺ� ៉ុបវ៉ញិ ដេ�ើយបានសាះ បដ់េ�យជួំង់ឺ�ដេបង់បនួព្រះបា ំព្រះតឹ់មួវ៉យ័១៧ឆុាំ។ំ ដេ�កបានវ៉លិព្រះត់�បដ់េ�អ្វីឺ� ៉ុបវ៉ញិ ដេ�ើយបានសាះ បដ់េ�យជួំង់ឺ�ដេបង់បនួព្រះបា ំ
ឆុាំបំនាា ប។់ ដេ�កចន ដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉�៍ឺជាមួនុស់សដែ�លម៉ាំនព្រះបាជំាយ៉៉ាង់ខ្ជាះ ងំ់កុុង់ចលនាអាត់ដ់េវ៉នទុ�ឆុាំបំនាា ប។់ ដេ�កចន ដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉�៍ឺជាមួនុស់សដែ�លម៉ាំនព្រះបាជំាយ៉៉ាង់ខ្ជាះ ងំ់កុុង់ចលនាអាត់ដ់េវ៉នទុ�
ស់ា�ំប�ង់ៗ ដេ�ើយដេ�កបានច�ល�មួួចំដែណកយ៉៉ាង់ដេព្រះចើនឲ្យយព្រះពួះវ៉ហិា�បានល�ត់�ស់់ដេ�ើង់។ ស់ា�ំប�ង់ៗ ដេ�ើយដេ�កបានច�ល�មួួចំដែណកយ៉៉ាង់ដេព្រះចើនឲ្យយព្រះពួះវ៉ហិា�បានល�ត់�ស់់ដេ�ើង់។ 
ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេយើង់ព្រះពួះវ៉ហិា�កុុង់២០៧ព្រះបដេទុស់។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេយើង់ព្រះពួះវ៉ហិា�កុុង់២០៧ព្រះបដេទុស់។ ដេ�កចនដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ប៍ានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ ដេ�កចនដែអ្វីនព្រះ�ូវ៉ប៍ានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ 
ដេបើដេទាំះប�ជាដេ�កលះបង់យ៉់៉ាង់ដេព្រះចើនកី�។ ដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់ដេបើដេទាំះប�ជាដេ�កលះបង់យ៉់៉ាង់ដេព្រះចើនកី�។ ដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុ�ុ
ដែ��។ ដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់និង់��ពួល��បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញដេយើង់ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ដែ��។ ដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់និង់��ពួល��បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញដេយើង់ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់
ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជំួនួយ��ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីកជំួនួយ��ព្រះបមួ�លព្រះបមួ�លព្រះបាក់ព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  �ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  
ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួដែ��។ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួដែ��។



123ស់បាត់�៍ទុ�៣៥  ថ្ងៃ�ៃទុ�២៨ ដែខ្លះស់�ហា ឆុាំ២ំ០២១

នៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កអាប់រ៉៉ាមួ ឡារ ូយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កអាប់រ៉៉ាមួ ឡារ ូយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ

  ដេ�កអាបរ៉់ាំមួឡា��បានស់ដេព្រះមួចចិតី់យកព្រះពួះទុុកជាទុ� ១ដេ�ដេពួលដែ�លអុ្វីក�ថ្ងៃទុដេទុៀត់ដេ�កអាបរ៉់ាំមួឡា��បានស់ដេព្រះមួចចិតី់យកព្រះពួះទុុកជាទុ� ១ដេ�ដេពួលដែ�លអុ្វីក�ថ្ងៃទុដេទុៀត់
�ិត់��ត់ច់ាស់់ណាស់់ដេ�ើយមួនិអាចដេ�ីើជាដេបស់កជួនបានដេទុ។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី��ិត់��ត់ច់ាស់់ណាស់់ដេ�ើយមួនិអាចដេ�ីើជាដេបស់កជួនបានដេទុ។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�
ខ្លះះះពួ�ដេ�កអាបរ៉់ាំមួឡា��ខ្លះះះពួ�ដេ�កអាបរ៉់ាំមួឡា��ដែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?ដែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?
 ដេ�ឆុាំ១ំ៨៨៣ ដេ�កអាបរ៉់ាំមួឡា���ឺជាអុ្វីកឃី្វាលដេចៀមួនិង់�បដ់េឈើដែ�លម៉ាំនវ៉យ័៦៥ ដេ�ឆុាំ១ំ៨៨៣ ដេ�កអាបរ៉់ាំមួឡា���ឺជាអុ្វីកឃី្វាលដេចៀមួនិង់�បដ់េឈើដែ�លម៉ាំនវ៉យ័៦៥
ឆុាំពំួ���ឋ�ល��ី័�ញ៉៉ា។ ដេ�កម៉ាំនមួ�ិចេតា�នឹង់យក�ំណឹង់លាដេ��នព់្រះបដេទុស់ចិន។ ដេ�ដេពួលឆុាំពំួ���ឋ�ល��ី័�ញ៉៉ា។ ដេ�កម៉ាំនមួ�ិចេតា�នឹង់យក�ំណឹង់លាដេ��នព់្រះបដេទុស់ចិន។ ដេ�ដេពួល
ដែ�លដេ�កបានស់�ដេស់�ដេ��នសុ់ាក�់�ព្រះពួះវ៉ហិា�ពួិភិពួដេ�ក ពួួកដេ�និយ៉ាយ�ដេ�កចាស់់ដែ�លដេ�កបានស់�ដេស់�ដេ��នសុ់ាក�់�ព្រះពួះវ៉ហិា�ពួិភិពួដេ�ក ពួួកដេ�និយ៉ាយ�ដេ�កចាស់់
ដេពួកដេ�ើយ។ ពួួកដេ�កន៏ិយ៉ាយ�ង់ដែ���ពួួកដេ��ៅ នលុយប�ើ� នដេ�កដេទុ។ ដេ�យដេ�ដែត់ម៉ាំនដេពួកដេ�ើយ។ ពួួកដេ�កន៏ិយ៉ាយ�ង់ដែ���ពួួកដេ��ៅ នលុយប�ើ� នដេ�កដេទុ។ ដេ�យដេ�ដែត់ម៉ាំន
បំណង់ �ព្រះតូ់វ៉ដែត់ដេ� ដេ�កឡា��បានដែស់ីង់�កមួដេ�ាបាយដេ�ើមួប�ជួិះកប៉ាល់ដេ��នទ់ុ�ព្រះកុង់�ុង់កុង់។បំណង់ �ព្រះតូ់វ៉ដែត់ដេ� ដេ�កឡា��បានដែស់ីង់�កមួដេ�ាបាយដេ�ើមួប�ជួិះកប៉ាល់ដេ��នទ់ុ�ព្រះកុង់�ុង់កុង់។  
ដេ�កបានដេ��ល់ទុ�ដេនាះដេ�ឆុាំ១ំ៨៨៨ ដេ�ើយបានចាបដ់េ�ីើមួដេ�ីើ��ជាអុ្វីក�ដែស់ត់អ្វីស់់�យៈ�លដេ�កបានដេ��ល់ទុ�ដេនាះដេ�ឆុាំ១ំ៨៨៨ ដេ�ើយបានចាបដ់េ�ីើមួដេ�ីើ��ជាអុ្វីក�ដែស់ត់អ្វីស់់�យៈ�ល
១៤ឆុាំ។ំ ១៤ឆុាំ។ំ 
 ចាបព់ួ�ឆុាំ១ំ៨៨៨�ល់ឆុាំ១ំ៩០២ ដេ�កតាឡា���ឺជាមួនុស់សដែត់មុ៉ាំក�់ត់ដ់ែ�លព្រះពួះបាន  ចាបព់ួ�ឆុាំ១ំ៨៨៨�ល់ឆុាំ១ំ៩០២ ដេ�កតាឡា���ឺជាមួនុស់សដែត់មុ៉ាំក�់ត់ដ់ែ�លព្រះពួះបាន 
ព្រះតាស់់ដេ�ឲ្យយឈ�ដែត់ឯង់។ ដេ�ថ្ងៃ�ៃទុ�២ដែខ្លះកុមួភៈឆុាំ១ំ៩០២ ��សីាមួ�ដេចអិ្វីនដែអ្វីន�ឺសុ់ន និង់កញ្ញាា អុ្វី��ព្រះតាស់់ដេ�ឲ្យយឈ�ដែត់ឯង់។ ដេ�ថ្ងៃ�ៃទុ�២ដែខ្លះកុមួភៈឆុាំ១ំ៩០២ ��សីាមួ�ដេចអិ្វីនដែអ្វីន�ឺសុ់ន និង់កញ្ញាា អុ្វី��
�មួសុ់នបានមួក�ល់ដេ�ើមួប�ជួួយ�ត់។់ មួនិយ��ប៉ុនាៅ ន មួនុស់ស៩នាកប់ានទុទួុលដេស់ចកី�ពួិត់និង់�មួសុ់នបានមួក�ល់ដេ�ើមួប�ជួួយ�ត់។់ មួនិយ��ប៉ុនាៅ ន មួនុស់ស៩នាកប់ានទុទួុលដេស់ចកី�ពួិត់និង់
ទុទួុលបុណយព្រះជួមុួជួទឹុក ភា�ដេព្រះចើនបានមួកពួ���ព្រះបឹង់ដែព្រះបង់�បស់់ដេ�កឡា��។ ដេនាះ�ឺជាដេពួលទុទួុលបុណយព្រះជួមុួជួទឹុក ភា�ដេព្រះចើនបានមួកពួ���ព្រះបឹង់ដែព្រះបង់�បស់់ដេ�កឡា��។ ដេនាះ�ឺជាដេពួល
ដែ�លដែ�លព្រះតូ់វ៉នាយំកដេស់ចកី�ពួិត់បចចុបបនុដេ��នព់្រះបដេទុស់ចិន��ដេ�ក។ព្រះតូ់វ៉នាយំកដេស់ចកី�ពួិត់បចចុបបនុដេ��នព់្រះបដេទុស់ចិន��ដេ�ក។
 ដេ�កឡា�� �ឺជាអុ្វីកដេ�ើ�តាមួ�ព៏ួិត់�បស់់ព្រះពួះព្រះ��ស់ា ដែ�លបានឧទុាិស់ខ្លះះួនកុុង់ដេស់ចកី� ដេ�កឡា�� �ឺជាអុ្វីកដេ�ើ�តាមួ�ព៏ួិត់�បស់់ព្រះពួះព្រះ��ស់ា ដែ�លបានឧទុាិស់ខ្លះះួនកុុង់ដេស់ចកី�
អ្វី�ិ�ឋ នអ្វី�ិ�ឋ ននិង់���ីយបង់ំំ។ ដេ�កអ្វីត់�់ៅត់ ់ម៉ាំនចិតី់អាណិត់អាស់�� និង់ត់ស់ា�។ ដេ�កបានឈ�និង់���ីយបង់ំំ។ ដេ�កអ្វីត់�់ៅត់ ់ម៉ាំនចិតី់អាណិត់អាស់�� និង់ត់ស់ា�។ ដេ�កបានឈ�
ដែត់មុ៉ាំកឯ់ង់អ្វីស់់�យៈដេពួល១៤ឆុាំដំេ�ដែ�ន���ដ៏ែស់នឆាំៃ យ ដេ�យទុទុួលបនាុកកិចច��ដែ�លឧបត់ាមួភដែត់មុ៉ាំកឯ់ង់អ្វីស់់�យៈដេពួល១៤ឆុាំដំេ�ដែ�ន���ដ៏ែស់នឆាំៃ យ ដេ�យទុទុួលបនាុកកិចច��ដែ�លឧបត់ាមួភ
ដេ�យខ្លះះួនឯង់ បង្វាា ញឲ្យយដេ�ើញ�ដេ�កម៉ាំនស់មួត់ាភាពួពិួដេស់ស់ដែ�លព្រះតូ់វ៉��ដេ�កុុង់កិចច��ព្រះត់ួស់ដេ�យខ្លះះួនឯង់ បង្វាា ញឲ្យយដេ�ើញ�ដេ�កម៉ាំនស់មួត់ាភាពួពិួដេស់ស់ដែ�លព្រះតូ់វ៉��ដេ�កុុង់កិចច��ព្រះត់ួស់
ព្រះតាយ។ ដេបើដេទាំះប�ជា��លំបាកៗកី� ដេ�កឡា��បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១។ បនួព្រះបាថំ្ងៃ�ៃមុួនដេពួលព្រះតាយ។ ដេបើដេទាំះប�ជា��លំបាកៗកី� ដេ�កឡា��បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១។ បនួព្រះបាថំ្ងៃ�ៃមុួនដេពួល
សាះ ប ់ដេ�កបានស់�ដេស់�បណីាំមួ�ត់កដេ�យបាន�ីយភា�ដេព្រះចើនបំ�ុត់ថ្ងៃនព្រះបាកប់និីចបនួីច�បស់់សាះ ប ់ដេ�កបានស់�ដេស់�បណីាំមួ�ត់កដេ�យបាន�ីយភា�ដេព្រះចើនបំ�ុត់ថ្ងៃនព្រះបាកប់និីចបនួីច�បស់់
ដេ�ក�ល់ដេបស់កកមួៅកុុង់ព្រះបដេទុស់ចិន។ ដេ�កបាន�ីយទាំងំ់អ្វីស់់ដែ�លដេ�កម៉ាំនស់ព្រះម៉ាំប់ដេ�ក�ល់ដេបស់កកមួៅកុុង់ព្រះបដេទុស់ចិន។ ដេ�កបាន�ីយទាំងំ់អ្វីស់់ដែ�លដេ�កម៉ាំនស់ព្រះម៉ាំប់
បុពីួដេ�តុ់ដែ�លដេ�កបានព្រះស់ឡាញ់។បុពីួដេ�តុ់ដែ�លដេ�កបានព្រះស់ឡាញ់។
 ដេ�កអាបរ៉់ាំមួឡា��ព្រះតូ់វ៉បានប�ចុ ះដេ�កុុង់ទុ�ព្រះកុង់�ុង់កុង់ជាកដែនះង់ដែ�លដេ�កបានដេ�ីើ ដេ�កអាបរ៉់ាំមួឡា��ព្រះតូ់វ៉បានប�ចុ ះដេ�កុុង់ទុ�ព្រះកុង់�ុង់កុង់ជាកដែនះង់ដែ�លដេ�កបានដេ�ីើ
����អ្វីស់់�យៈដេពួល១៥ឆុាំ។ំ ដេបើដេទាំះប�ជាដេ�កមួនិបានជាន�់�ព្រះបដេទុស់ចិនកុុង់នាមួជាដេបស់ក-អ្វីស់់�យៈដេពួល១៥ឆុាំ។ំ ដេបើដេទាំះប�ជាដេ�កមួនិបានជាន�់�ព្រះបដេទុស់ចិនកុុង់នាមួជាដេបស់ក-
ជួនកី� កក៏ិចច��ព្រះត់ួស់ព្រះតាយ�បស់់ដេ�កបានដេ�ើ�តួ់យ៉៉ាង់សំ់ខ្ជានក់ុុង់��ចាកព់្រះ�ឹះស់ព្រះម៉ាំប�់�ជួនកី� កក៏ិចច��ព្រះត់ួស់ព្រះតាយ�បស់់ដេ�កបានដេ�ើ�តួ់យ៉៉ាង់សំ់ខ្ជានក់ុុង់��ចាកព់្រះ�ឹះស់ព្រះម៉ាំប�់�
នាំនាសំា�អាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ាដេ��នព់្រះបដេទុស់ចិន��ដេ�ក�ង់ដែ��។សា�អាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ាដេ��នព់្រះបដេទុស់ចិន��ដេ�ក�ង់ដែ��។
  ដេ�កអាបរ៉់ាំមួឡា��បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ដេ�ដេពួលដែ�លមួនុស់ស�ថ្ងៃទុដេទុៀត់មួនិដេជួឿដេ�កអាបរ៉់ាំមួឡា��បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ដេ�ដេពួលដែ�លមួនុស់ស�ថ្ងៃទុដេទុៀត់មួនិដេជួឿ
ដេលើដេ�ក។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះ-ដេលើដេ�ក។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះ-
ដេយស់ា� វ៉បានដេយស់ា� វ៉បានលះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់់លះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់់
កជ៏ួំ�ុញដេយើង់ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីក -កជ៏ួំ�ុញដេយើង់ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីក -
ជួំនួយ�� ព្រះបមួ�លព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះជួំនួយ�� ព្រះបមួ�លព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះ
ទុុកទុុកជាទុ�១ដែ��។ជាទុ�១ដែ��។
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នៅ�នៅ�លដែ�លស់ុដីែអ្នហ្វវអ្នុី ថមួស់នុយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លស់ុដីែអ្នហ្វវអ្នុី ថមួស់នុយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
  
  ដេ�កសុ់�ដែអ្វី�ីអុ្វី��មួសុ់នបានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ ដេ�ដេពួលដែ�លស់ភាពួ��ណ៍ដេ�កសុ់�ដែអ្វី�ីអុ្វី��មួសុ់នបានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ ដេ�ដេពួលដែ�លស់ភាពួ��ណ៍
កំពុួង់ជួួបភាពួមួនិព្រះបាក�ព្រះបជា។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះពួ�ដេ�កដែ�លនឹង់ជួួយកំពុួង់ជួួបភាពួមួនិព្រះបាក�ព្រះបជា។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះពួ�ដេ�កដែ�លនឹង់ជួួយ
ដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?ដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?
 ដេ�កសុ់�ដែអ្វី�ីអុ្វី��មួសុ់ន�ឺជាបុ�ស់ចាថ្ងៃមួ�៉វ៉យ័ដេកៅង់មុ៉ាំកដ់ែ�លដេ�ីើចំណាកព្រះស់ុកពួ� ដេ�កសុ់�ដែអ្វី�ីអុ្វី��មួសុ់ន�ឺជាបុ�ស់ចាថ្ងៃមួ�៉វ៉យ័ដេកៅង់មុ៉ាំកដ់ែ�លដេ�ីើចំណាកព្រះស់ុកពួ�
ព្រះបដេទុស់ដេស់រ៉ាំដេ�អ្វី�ន ជាកដែនះង់ដែ�លដេ�កបានយល់�ឹង់អំ្វីពួ�សា�អាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ា។ ដេ�កបានព្រះបដេទុស់ដេស់រ៉ាំដេ�អ្វី�ន ជាកដែនះង់ដែ�លដេ�កបានយល់�ឹង់អំ្វីពួ�សា�អាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ា។ ដេ�កបាន
ទុទួុលបុណយព្រះជួមុួជួទឹុកកុុង់ឆុាំ១ំ៩០៧ ដេ�យដេ�ក��សុ់�ដែប�ខុ្លះក(D. C. Badcock) ដេ�ើយទុទួុលបុណយព្រះជួមុួជួទឹុកកុុង់ឆុាំ១ំ៩០៧ ដេ�យដេ�ក��សុ់�ដែប�ខុ្លះក(D. C. Badcock) ដេ�ើយ
បានដេ�ីើ��បដេព្រះមួើព្រះពួះស់ព្រះម៉ាំបព់្រះពួះវ៉ហិា�ដេ�ដេស់រ៉ាំដេ�អ្វី�ន។បានដេ�ីើ��បដេព្រះមួើព្រះពួះស់ព្រះម៉ាំបព់្រះពួះវ៉ហិា�ដេ�ដេស់រ៉ាំដេ�អ្វី�ន។
 មួនិយ��ប៉ុនាៅ នបនាា បព់ួ�ព្រះជួមុួជួទឹុក�ចួ ដេ�ក�មួសុ់នបានដេ�ីើ�ំដេណើ �ដេ��នព់្រះបដេទុស់ មួនិយ��ប៉ុនាៅ នបនាា បព់ួ�ព្រះជួមុួជួទឹុក�ចួ ដេ�ក�មួសុ់នបានដេ�ីើ�ំដេណើ �ដេ��នព់្រះបដេទុស់
ហំាណាស់ព្រះម៉ាំបដ់េបស់កកមួៅខ្លះះ�មួយួកុុង់ឆុាំ១ំ៩០៩ ដេ�ើមួប�ដេ�ៀបចំពួិ���ាយ�ំណឹង់លាជាដេស់ា� �កុុង់ហំាណាស់ព្រះម៉ាំបដ់េបស់កកមួៅខ្លះះ�មួយួកុុង់ឆុាំ១ំ៩០៩ ដេ�ើមួប�ដេ�ៀបចំពួិ���ាយ�ំណឹង់លាជាដេស់ា� �កុុង់
ចំដេណាមួព្រះបជាជួន Nsimbia ដេ�ទុ�ព្រះកុង់ Kickam និង់ Axim ប៉ុដែនីបានព្រះត់�បដ់េ�ដេស់រ៉ាំដេ�អ្វី�ន ចំដេណាមួព្រះបជាជួន Nsimbia ដេ�ទុ�ព្រះកុង់ Kickam និង់ Axim ប៉ុដែនីបានព្រះត់�បដ់េ�ដេស់រ៉ាំដេ�អ្វី�ន 
វ៉ញិបនាា បព់ួ�កមួៅវ៉�ិ�ចប។់វ៉ញិបនាា បព់ួ�កមួៅវ៉�ិ�ចប។់
 ដេ�ខ្លះណៈដេពួលដេនាះ អី្វី�ៗដេ�កុុង់ព្រះបដេទុស់ហំាណាដេ�មួនិទាំនល់ាព្រះបដេស់ើ�ដេ�ដេ�ើយ ដេ�ខ្លះណៈដេពួលដេនាះ អី្វី�ៗដេ�កុុង់ព្រះបដេទុស់ហំាណាដេ�មួនិទាំនល់ាព្រះបដេស់ើ�ដេ�ដេ�ើយ
ដេទុ។ អុ្វីកព្រះស់�ដែស្ត្រ�ីន�ដ៍ែ�លជាព្រះ�ូដេបស់កជួនបានទុទួុលមួ�ណភាពួដេ�យសា�ជួំង់ឺព្រះ�ុន។ សីាមួ�ដេទុ។ អុ្វីកព្រះស់�ដែស្ត្រ�ីន�ដ៍ែ�លជាព្រះ�ូដេបស់កជួនបានទុទួុលមួ�ណភាពួដេ�យសា�ជួំង់ឺព្រះ�ុន។ សីាមួ�
�បស់់អុ្វីកព្រះស់�កព៏្រះតូ់វ៉បានទុទួុលឱវាទុឲ្យយព្រះត់�បដ់េ��ាះវ៉ញិដេ�ើមួប�ដេមួើលដែ�សុ់ខ្លះភាពួ�បស់់�ត់។់ �បស់់អុ្វីកព្រះស់�កព៏្រះតូ់វ៉បានទុទួុលឱវាទុឲ្យយព្រះត់�បដ់េ��ាះវ៉ញិដេ�ើមួប�ដេមួើលដែ�សុ់ខ្លះភាពួ�បស់់�ត់។់ 
��ខ្លះកចិតី់កប៏ានដេកើត់ដេ�ើង់ដែ�លដេមួើលដេ�ហាក�់�ចជា�ៅ នន�ណាមុ៉ាំកន់ឹង់បនីកិចច��ដេ�កុុង់��ខ្លះកចិតី់កប៏ានដេកើត់ដេ�ើង់ដែ�លដេមួើលដេ�ហាក�់�ចជា�ៅ នន�ណាមុ៉ាំកន់ឹង់បនីកិចច��ដេ�កុុង់
ព្រះបដេទុស់ហំាណាត់ដេ�ដេទុៀត់។ព្រះបដេទុស់ហំាណាត់ដេ�ដេទុៀត់។
 ដេត់ើអុ្វីកណាជាអុ្វីកបនី�ាយសា�អាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ាដេ�កុុង់ព្រះបដេទុស់ហំាណា? ដេ�ក�មួសុ់ន ដេត់ើអុ្វីកណាជាអុ្វីកបនី�ាយសា�អាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ាដេ�កុុង់ព្រះបដេទុស់ហំាណា? ដេ�ក�មួសុ់ន
បានដេ�ះើយ� «ខ្លះំុ ំនឹង់ដេ�»។ ដេ�កកប៏ានទុទួុលឱវាទុឲ្យយទុម៉ាំះ ក�់�ង្វា�ដេ�ដេស់រ៉ាំដេ�អ្វី�ន ដេ�ើយបានដេ�ះើយ� «ខ្លះំុ ំនឹង់ដេ�»។ ដេ�កកប៏ានទុទួុលឱវាទុឲ្យយទុម៉ាំះ ក�់�ង្វា�ដេ�ដេស់រ៉ាំដេ�អ្វី�ន ដេ�ើយ
ដេ�ីើ�ំដេណើ �ដេ�ហំាណាដេ�ើមួប�បនីកិចច��ដែ�លបានដេ�ីើ�ចួដេ�ើយដេ�យព្រះ�ួសា�ជួនជាត់ិបារាំងំ់។ ដេ�ីើ�ំដេណើ �ដេ�ហំាណាដេ�ើមួប�បនីកិចច��ដែ�លបានដេ�ីើ�ចួដេ�ើយដេ�យព្រះ�ួសា�ជួនជាត់ិបារាំងំ់។ 
ដេនះមួនិដែមួនជា��ស់ដេព្រះមួចចិតី់�ង៏្វាយព្រះស់ួលដេ�ើយខ្លះណៈដែ�លស់ភាពួ��ណ៍មួនិទាំនព់្រះសួ់លដេនះមួនិដែមួនជា��ស់ដេព្រះមួចចិតី់�ង៏្វាយព្រះស់ួលដេ�ើយខ្លះណៈដែ�លស់ភាពួ��ណ៍មួនិទាំនព់្រះសួ់ល
បលួដេ�ដេ�ើយ។ ប៉ុដែនីដេ�ក�មួសុ់ន�ឺជាព្រះបដេភិទុមួនុស់សដែ�លយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១។បលួដេ�ដេ�ើយ។ ប៉ុដែនីដេ�ក�មួសុ់ន�ឺជាព្រះបដេភិទុមួនុស់សដែ�លយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១។
 ដេ�ក�មួសុ់នបានដេ��ល់ព្រះបដេទុស់ហំាណាដេ�ើមួប�ទុទួុលកិចច���បស់់ដេ�កដេ�ដែខ្លះ ដេ�ក�មួសុ់នបានដេ��ល់ព្រះបដេទុស់ហំាណាដេ�ើមួប�ទុទួុលកិចច���បស់់ដេ�កដេ�ដែខ្លះ
កុមួភៈឆុាំ១ំ៩១០ ជាកដែនះង់ដែ�លដេ�ីើ��យ៉៉ាង់ម៉ាំនកិតី់ិយស់�យៈដេពួល២ឆុាំ។ំ ដេ�កម៉ាំនវ៉យ័កុមួភៈឆុាំ១ំ៩១០ ជាកដែនះង់ដែ�លដេ�ីើ��យ៉៉ាង់ម៉ាំនកិតី់ិយស់�យៈដេពួល២ឆុាំ។ំ ដេ�កម៉ាំនវ៉យ័
ព្រះតឹ់មួដែត់៣៦ឆុាំបំ៉ុដេណាះ ះដេពួលដែ�លដេ�កអ្វីស់់�ដេង់ាើមួដេ�កុុង់ឆុាំ១ំ៩១២។ ដេ�កបានសាះ ប់ព្រះតឹ់មួដែត់៣៦ឆុាំបំ៉ុដេណាះ ះដេពួលដែ�លដេ�កអ្វីស់់�ដេង់ាើមួដេ�កុុង់ឆុាំ១ំ៩១២។ ដេ�កបានសាះ ប់
ដេ�យសា�ជំួង់ឺមួា៉ង់ដេ�ថ្ងៃ�ៃទុ�៥ ដែខ្លះមួ�នា ឆុាំ១ំ៩១២។ដេ�យសា�ជំួង់ឺមួា៉ង់ដេ�ថ្ងៃ�ៃទុ�៥ ដែខ្លះមួ�នា ឆុាំ១ំ៩១២។
 បនាា បព់ួ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់�ខ៏្លះះ��បស់់ដេ�ក ដេ�ក�មួសុ់នឥ��វ៉ដេនះ បនាា បព់ួ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់�ខ៏្លះះ��បស់់ដេ�ក ដេ�ក�មួសុ់នឥ��វ៉ដេនះ
បានស់ព្រះម៉ាំកដេ�កុុង់ព្រះពួះអ្វីម៉ាំច ស់់។ មួនិយ��ដេទុព្រះពួះដេយស់ា� វ៉នឹង់យ៉ាង់មួកវ៉ញិ ដេនាះដែភុិក�បស់់បានស់ព្រះម៉ាំកដេ�កុុង់ព្រះពួះអ្វីម៉ាំច ស់់។ មួនិយ��ដេទុព្រះពួះដេយស់ា� វ៉នឹង់យ៉ាង់មួកវ៉ញិ ដេនាះដែភុិក�បស់់
ដេ�កអាចដេ�ើញ��យ៉ាង់មួកវ៉ញិដេលើកទុ�ពួ��បាន។ដេ�កអាចដេ�ើញ��យ៉ាង់មួកវ៉ញិដេលើកទុ�ពួ��បាន។
  ដេ�កសុ់�ដែអ្វី�ីអុ្វី��មួសុ់នបានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ដេ�ដេពួលដែ�លស់ភាពួ��ណ៍មួនិដេ�កសុ់�ដែអ្វី�ីអុ្វី��មួសុ់នបានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ដេ�ដេពួលដែ�លស់ភាពួ��ណ៍មួនិ
ទាំនព់្រះបាក�ព្រះបជាដេកើត់ដេ�ើង់ដេ�ដេ�ើយ។ ទាំនព់្រះបាក�ព្រះបជាដេកើត់ដេ�ើង់ដេ�ដេ�ើយ។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាលស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាល
ចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉បានលះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉បានលះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយ
ដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញដេយើង់ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់ក់ជ៏ួំ�ុញដេយើង់ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់
ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីក ជំួនួយ�� ព្រះបមួ�លព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីក ជំួនួយ�� ព្រះបមួ�លព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉
បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។
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នៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កចចឃិងិយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កចចឃិងិយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ

 ដេ�កចច�ិង់បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ� ១ដេ�ដេពួលដែ�លព្រះពួះវ៉ហិា�មួនិទុទួុលយក�ត់់ ដេ�កចច�ិង់បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ� ១ដេ�ដេពួលដែ�លព្រះពួះវ៉ហិា�មួនិទុទួុលយក�ត់់
ដេ�ីើជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយព្រះពួះបនា�ល។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�ខ្លះះះពួ�ដេ�កចច�ិង់ដែ�លនឹង់ដេ�ីើជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយព្រះពួះបនា�ល។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�ខ្លះះះពួ�ដេ�កចច�ិង់ដែ�លនឹង់ជួួយជួួយ
ដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?ដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?
  ដេ�កចច�ិង់ដេជួឿ� ព្រះពួះជាម៉ាំច ស់់បានព្រះតាស់់ដេ��ត់ឲ់្យយអ្វី�ិបាយ�ំណឹង់លាថ្ងៃនដេ�កចច�ិង់ដេជួឿ� ព្រះពួះជាម៉ាំច ស់់បានព្រះតាស់់ដេ��ត់ឲ់្យយអ្វី�ិបាយ�ំណឹង់លាថ្ងៃន
ដេស់ចកី�ដេស់ចកី�ស់ដេស្ត្រងំ្វាះដេ��នម់ួនុស់សព្រះ�ប�ុ់ដែ�លកំពុួង់�ស់់រាំនម៉ាំនជួ�វ៉តិ់។ ដេពួលដេនាះ�ឺជាឆុាំ១ំ៨៨០ ស់ដេស្ត្រងំ្វាះដេ��នម់ួនុស់សព្រះ�ប�ុ់ដែ�លកំពុួង់�ស់់រាំនម៉ាំនជួ�វ៉តិ់។ ដេពួលដេនាះ�ឺជាឆុាំ១ំ៨៨០ 
ដេ�ើយដេ�កដេចមួស៍់ ថ្ងៃវ៉ត៉់ដ៍េ��ស់់ដេ�ដេ�ើយ ��ដេចុះចច�ិង់កប៏ានដេស់ុើដេ��ត់។់ដេ�ើយដេ�កដេចមួស៍់ ថ្ងៃវ៉ត៉់ដ៍េ��ស់់ដេ�ដេ�ើយ ��ដេចុះចច�ិង់កប៏ានដេស់ុើដេ��ត់។់
 ដេ�កដេចមួស៍់ និង់អុ្វីកព្រះស់�ថ្ងៃវ៉ត៉់ប៍ានអ្វីដេ�ើ ើញ�ត់ឲ់្យយដេ��ាះ�បស់់�ត់។់ ពួួក�ត់�់ឹង់ ចាស់់  ដេ�កដេចមួស៍់ និង់អុ្វីកព្រះស់�ថ្ងៃវ៉ត៉់ប៍ានអ្វីដេ�ើ ើញ�ត់ឲ់្យយដេ��ាះ�បស់់�ត់។់ ពួួក�ត់�់ឹង់ ចាស់់ 
� ព្រះពួះបានព្រះតាស់់ដេ�ដេ�កចច�ិង់ដេ�ើយ�ឹង់��ត់ម់៉ាំនចិតី់ចង់ប់ដេព្រះមួើព្រះពួះ  ប៉ុដែនីពួួកដេ�ក� ព្រះពួះបានព្រះតាស់់ដេ�ដេ�កចច�ិង់ដេ�ើយ�ឹង់��ត់ម់៉ាំនចិតី់ចង់ប់ដេព្រះមួើព្រះពួះ  ប៉ុដែនីពួួកដេ�ក
មួនិទាំនច់ាស់់� ដេ�កចច�ិង់ម៉ាំនចំដេណះវ៉ជិាើ  ឬដេទុពួដេ�ស់លយលៅមួនឹង់ដេ�ីើជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយមួនិទាំនច់ាស់់� ដេ�កចច�ិង់ម៉ាំនចំដេណះវ៉ជិាើ  ឬដេទុពួដេ�ស់លយលៅមួនឹង់ដេ�ីើជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយ
បានដេ�ើយឬដេ�ដេទុ។ ពួ��ស់បីា�៍ដេព្រះ�យមួក ដេ�កដេចមួស៍់ ថ្ងៃវ៉ត៉់ប៍ាននិយ៉ាយជាមួយួដេ�ក� �ឆាំត់ បានដេ�ើយឬដេ�ដេទុ។ ពួ��ស់បីា�៍ដេព្រះ�យមួក ដេ�កដេចមួស៍់ ថ្ងៃវ៉ត៉់ប៍ាននិយ៉ាយជាមួយួដេ�ក� �ឆាំត់ 
និង់�ាុល� �ំ�សម៉៉ាំកបនាា បព់ួ�កមួៅវ៉�ិ��ីយបង់ំំចប ់និង់បានដេស់ុើឲ្យយទុទួុលយកដេ�កចច�ិង់ដេ�ីើនិង់�ាុល� �ំ�សម៉៉ាំកបនាា បព់ួ�កមួៅវ៉�ិ��ីយបង់ំំចប ់និង់បានដេស់ុើឲ្យយទុទួុលយកដេ�កចច�ិង់ដេ�ីើ
ជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយ។ជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយ។
 ដេ�កចច�ិង់កប៏ានដែណនាឲំ្យយសំាល់ព្រះ�ួសា��ោ�សម៉៉ាំក ដេ�ើយកប៏ានដេ�ៀបចំដេពួលដេវ៉� ដេ�កចច�ិង់កប៏ានដែណនាឲំ្យយសំាល់ព្រះ�ួសា��ោ�សម៉៉ាំក ដេ�ើយកប៏ានដេ�ៀបចំដេពួលដេវ៉�
មួយួឲ្យយ�ត់អ់្វី�ិបាយដេ�កុុង់បនាា បព់្រះ�ួសា��បស់់ពួួកដេ�។ ដេនះ�ឺជាដេពួលដេវ៉��ឈ៏ចឺាបស់់ព្រះម៉ាំប់មួយួឲ្យយ�ត់អ់្វី�ិបាយដេ�កុុង់បនាា បព់្រះ�ួសា��បស់់ពួួកដេ�។ ដេនះ�ឺជាដេពួលដេវ៉��ឈ៏ចឺាបស់់ព្រះម៉ាំប់
�ត់។់ ដេ�កបានដេព្រះ�កពួ�ព្រះពឹួកមុួនថ្ងៃ�ៃ�ះដេ�ើមួប�អ្វី�ិ�ឋ ន និង់បាន�ីឹកហាត់ស់់មួរាំបដ់េម៉៉ាំង់ដេ�កុុង់�ត់។់ ដេ�កបានដេព្រះ�កពួ�ព្រះពឹួកមុួនថ្ងៃ�ៃ�ះដេ�ើមួប�អ្វី�ិ�ឋ ន និង់បាន�ីឹកហាត់ស់់មួរាំបដ់េម៉៉ាំង់ដេ�កុុង់
ជួព្រះងុ់ក ដេបើដេទាំះជាព្រះបឈមួនឹង់ភាពួ�ង្វាកី�។ជួព្រះងុ់ក ដេបើដេទាំះជាព្រះបឈមួនឹង់ភាពួ�ង្វាកី�។
 ថ្ងៃ�ៃកំណត់ក់ម៏ួក�ល់ ដេ�បានដេ�ៀបចំដេ�អ្វី�ជាដេព្រះស់ច។ បនាា បព់ួ�សីាបដ់េ�កចប ់ពួួកដេ�ក៏ ថ្ងៃ�ៃកំណត់ក់ម៏ួក�ល់ ដេ�បានដេ�ៀបចំដេ�អ្វី�ជាដេព្រះស់ច។ បនាា បព់ួ�សីាបដ់េ�កចប ់ពួួកដេ�ក៏
បានព្រះបាបដ់េ�កព្រះត់ង់់ៗ � �ត់ម់ួនិអាចដេ�ីើជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយបានដេទុ។ ��ដេ�ីើព្រះទាំពំ្រះទុនឹង់��ប�ិដេស់�បានព្រះបាបដ់េ�កព្រះត់ង់់ៗ � �ត់ម់ួនិអាចដេ�ីើជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយបានដេទុ។ ��ដេ�ីើព្រះទាំពំ្រះទុនឹង់��ប�ិដេស់�
មួនិដែមួនជាដេ�ឿង់ង្វាយព្រះសួ់លដេ�ើយ។ ប៉ុដែនីដេ�កចច�ិង់�ឺជាព្រះបដេភិទុមួនុស់សដែ�លយកព្រះពួះទុុកមួនិដែមួនជាដេ�ឿង់ង្វាយព្រះសួ់លដេ�ើយ។ ប៉ុដែនីដេ�កចច�ិង់�ឺជាព្រះបដេភិទុមួនុស់សដែ�លយកព្រះពួះទុុក
ជាទុ�មួយួដេលើដេ�ឿង់ព្រះ�បយ៉់៉ាង់។ មួនិយ��ប៉ុនាៅ ន�ត់ប់ាន�ះ យជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយ�ដ៏េ�ះ�លួមុ៉ាំក។់ជាទុ�មួយួដេលើដេ�ឿង់ព្រះ�បយ៉់៉ាង់។ មួនិយ��ប៉ុនាៅ ន�ត់ប់ាន�ះ យជាអុ្វីកអ្វី�ិបាយ�ដ៏េ�ះ�លួមុ៉ាំក។់  
ដេ�កបានដេ�ីើ�ំដេណើ �ពួ��ាះមួយួដេ��ាះមួយួដេ�ើមួប�លកខ់្លះិតី់បណ័ះ និង់ដេស់ៀវ៉ដេ�។ដេ�កបានដេ�ីើ�ំដេណើ �ពួ��ាះមួយួដេ��ាះមួយួដេ�ើមួប�លកខ់្លះិតី់បណ័ះ និង់ដេស់ៀវ៉ដេ�។
  អ្វីស់់�យៈ�ល៣០ឆុាំ�ំ��ត់�ល់�ត់ស់ាះ បក់ុុង់ឆុាំ១ំ៩០៦ ដេ�កចច�ិង់បានបងឹី់កអ្វីស់់�យៈ�ល៣០ឆុាំ�ំ��ត់�ល់�ត់ស់ាះ បក់ុុង់ឆុាំ១ំ៩០៦ ដេ�កចច�ិង់បានបងឹី់ក
មួនុស់សរាំប�់យនាកឲ់្យយដេចះលកដ់េស់ៀវ៉ដេ�កុុង់អាដេមួ�កិខ្ជាង់ត់ប�ង់ និង់ខ្ជាង់ដេជួើង់ និង់តំ់បនដ់េ�សង់មួនុស់សរាំប�់យនាកឲ់្យយដេចះលកដ់េស់ៀវ៉ដេ�កុុង់អាដេមួ�កិខ្ជាង់ត់ប�ង់ និង់ខ្ជាង់ដេជួើង់ និង់តំ់បនដ់េ�សង់
ដេទុៀត់។ វ៉�ិ�សាស្ត្រស់ី�បស់់ដេ�កចច�ិង់ម៉ាំនឥទុធិពួលដេលើអុ្វីក�ឹកនាដំែ�ុកលកដ់េស់ៀវ៉ដេ��ំប�ង់ៗដេទុៀត់។ វ៉�ិ�សាស្ត្រស់ី�បស់់ដេ�កចច�ិង់ម៉ាំនឥទុធិពួលដេលើអុ្វីក�ឹកនាដំែ�ុកលកដ់េស់ៀវ៉ដេ��ំប�ង់ៗ
ដេ�ជំុួវ៉ញិពួិភិពួដេ�ក��ចជាដេ�កវ៉�ិះ មួអាណ� ល�ដ៍េ�ព្រះបដេទុស់អ្វី�ស្ត្រសីាល� ដេ�កអាបរ៉់ាំមួ ឡា��ដេ�ជំុួវ៉ញិពួិភិពួដេ�ក��ចជាដេ�កវ៉�ិះ មួអាណ� ល�ដ៍េ�ព្រះបដេទុស់អ្វី�ស្ត្រសីាល� ដេ�កអាបរ៉់ាំមួ ឡា��
ដេ�ទុ�ព្រះកុង់�ុង់កុង់ ដេ�កអាល់បឺត់ស់ី��ីឺ�ដេ�ដេព្រះបសុ់�ល ដេ�ក�ឺបឺត់ដេមួដេយើ�ដេ�ភិ�ម៉ាំ និង់ដេ�កដេ�ទុ�ព្រះកុង់�ុង់កុង់ ដេ�កអាល់បឺត់ស់ី��ីឺ�ដេ�ដេព្រះបសុ់�ល ដេ�ក�ឺបឺត់ដេមួដេយើ�ដេ�ភិ�ម៉ាំ និង់ដេ�ក
� ៉�បឺត់ខ្ជាលដែវ៉ល៉ដេ�ព្រះបដេទុស់�ីា�ល�ពួ�ន។ ដេ�ឆុាំ១ំ៨៨៦ ដេ�ដេពួលដែ�លអុ្វីកដេ�ីើ��បដេព្រះមួើព្រះពួះម៉ាំន� ៉�បឺត់ខ្ជាលដែវ៉ល៉ដេ�ព្រះបដេទុស់�ីា�ល�ពួ�ន។ ដេ�ឆុាំ១ំ៨៨៦ ដេ�ដេពួលដែ�លអុ្វីកដេ�ីើ��បដេព្រះមួើព្រះពួះម៉ាំន
មួនិ�ល់១០០នាកដ់េទុ � �ឯអុ្វីកលកដ់េស់ៀវ៉ដេ�វ៉ញិម៉ាំន�ុ�ល់៤០០នាកក់ំពុួង់លកដ់េស់ៀវ៉ដេ� និង់មួនិ�ល់១០០នាកដ់េទុ � �ឯអុ្វីកលកដ់េស់ៀវ៉ដេ�វ៉ញិម៉ាំន�ុ�ល់៤០០នាកក់ំពុួង់លកដ់េស់ៀវ៉ដេ� និង់
ខ្លះិតី់បណ័ះ ពួ��ាះមួយួដេ��ាះមួយួដេទុៀត់។ ខ្លះិតី់បណ័ះ ពួ��ាះមួយួដេ��ាះមួយួដេទុៀត់។ 
  ដេ�កចច�ិង់បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�ប�ិដេស់�មួនិឲ្យយ�ត់ដ់េ�ីើជាអុ្វីកដេ�កចច�ិង់បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�ប�ិដេស់�មួនិឲ្យយ�ត់ដ់េ�ីើជាអុ្វីក
អ្វី�ិបាយអ្វី�ិបាយ។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះ-។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះ-
ដេយស់ា� វ៉បានដេយស់ា� វ៉បានលះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់់លះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់់
កជ៏ួំ�ុញដេយើង់ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីក -កជ៏ួំ�ុញដេយើង់ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លអុ្វីក -
ជួំនួយ�� ព្រះបមួ�លព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះជួំនួយ�� ព្រះបមួ�លព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកព្រះពួះ
ទុុកទុុកជាទុ�១ដែ��។ជាទុ�១ដែ��។
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នៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កអាលប់ឺតស់ូហូ្វវរឺយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លនៅ�កអាលប់ឺតស់ូហូ្វវរឺយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
  
  ដេ�កអាល់បឺត់ស់ី��ីឺ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កចាកដេចញពួ�ដេ�កអាល់បឺត់ស់ី��ីឺ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួ ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កចាកដេចញពួ�
ព្រះបដេទុស់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេ�កដេ�ីើជាដេបស់កជួន។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះពួ�ដេ�កដែ�លព្រះបដេទុស់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេ�កដេ�ីើជាដេបស់កជួន។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនអី្វី�បានខ្លះះះពួ�ដេ�កដែ�ល
នឹង់ជួួយនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?ដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?
 ដេ�កអាល់បឺត់អាចដេព្រះជួើស់ដេ� ើស់បនី�ស់់កុុង់លំដេ�ឋាន�សុ៏់ខ្លះព្រះស់ួលនិង់សុ់វ៉តិី់ភាពួ។  ដេ�កអាល់បឺត់អាចដេព្រះជួើស់ដេ� ើស់បនី�ស់់កុុង់លំដេ�ឋាន�សុ៏់ខ្លះព្រះស់ួលនិង់សុ់វ៉តិី់ភាពួ។ 
ប៉ុដែនីដេ�កអាល់បឺត់�ឺជាព្រះបដេភិទុមួនុស់សដែ�លយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ដេ�តុ់ដេនាះបានជាដេ�កទុទួុល ប៉ុដែនីដេ�កអាល់បឺត់�ឺជាព្រះបដេភិទុមួនុស់សដែ�លយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ ដេ�តុ់ដេនាះបានជាដេ�កទុទួុល 
��ព្រះតាស់់ដេ�ពួ�ព្រះពួះតាមួ�យៈព្រះពួះវ៉ហិា�ពិួភិពួដេ�កឲ្យយដេ�ីើ�ំដេណើ �ដេ��នព់្រះបដេទុស់ដេព្រះបសុ់�ល��ព្រះតាស់់ដេ�ពួ�ព្រះពួះតាមួ�យៈព្រះពួះវ៉ហិា�ពិួភិពួដេ�កឲ្យយដេ�ីើ�ំដេណើ �ដេ��នព់្រះបដេទុស់ដេព្រះបសុ់�ល
ដេ�ើមួប�ដេ�ើមួប�លកដ់េស់ៀវ៉ដេ�ស់ី�ពួ�ដេស់ចកី�ពួិត់បចចុបបនុ។លកដ់េស់ៀវ៉ដេ�ស់ី�ពួ�ដេស់ចកី�ពួិត់បចចុបបនុ។
  ព្រះ�ដេនាះ�ឺជាឆុាំ១ំ៨៩៤ និង់ដេជា�ជួយ័កម៏ួនិទាំនព់្រះបាក� ខ្លះណៈដែ�លដេ�កព្រះតូ់វ៉ព្រះ�ដេនាះ�ឺជាឆុាំ១ំ៨៩៤ និង់ដេជា�ជួយ័កម៏ួនិទាំនព់្រះបាក� ខ្លះណៈដែ�លដេ�កព្រះតូ់វ៉
�ស់់�ស់់ដេ�ដេ�យពឹួង់ដែ�ាកដេលើ��លកដ់េស់ៀវ៉ដេ� និង់ខិ្លះតី់បណ័ះ ។ ដេទាំះជាយ៉៉ាង់ណា កិចច���បស់់ដេ�ដេ�យពឹួង់ដែ�ាកដេលើ��លកដ់េស់ៀវ៉ដេ� និង់ខិ្លះតី់បណ័ះ ។ ដេទាំះជាយ៉៉ាង់ណា កិចច���បស់់
�ត់�់នដ់ែត់ពិួបាកខ្ជាះ ងំ់ដេ�ើង់ដេ�យសា�ដែត់ដេស់ៀវ៉ដេ�និង់ខិ្លះតី់បណ័ះ ទាំងំ់ដេនាះមួនិដែមួនដេបាះពុួមីួ�ត់�់នដ់ែត់ពិួបាកខ្ជាះ ងំ់ដេ�ើង់ដេ�យសា�ដែត់ដេស់ៀវ៉ដេ�និង់ខិ្លះតី់បណ័ះ ទាំងំ់ដេនាះមួនិដែមួនដេបាះពុួមីួ
ជាភាសាពួ�័ទុុយហំាល់ដេនាះ។ អ្វី��ុណ�ល់ព្រះពួះ ដែ�លម៉ាំនដេបស់កជួន�ថ្ងៃទុដេទុៀត់បានបដេង់ោើត់ជាភាសាពួ�័ទុុយហំាល់ដេនាះ។ អ្វី��ុណ�ល់ព្រះពួះ ដែ�លម៉ាំនដេបស់កជួន�ថ្ងៃទុដេទុៀត់បានបដេង់ោើត់
ដេរាំង់ពុួមីួ និង់បដេង់ោើត់�ដេបៀបស់�ដេស់� បកដែព្រះប និង់ដេបាះពុួមីួស់ម៉ាំភ �ៈ�ៅ�ៗដេ�ើង់។ ដេរាំង់ពុួមីួ និង់បដេង់ោើត់�ដេបៀបស់�ដេស់� បកដែព្រះប និង់ដេបាះពុួមីួស់ម៉ាំភ �ៈ�ៅ�ៗដេ�ើង់។ 
 ពួ��ឆុាំដំេព្រះ�យមួក ដេ�កអាល់បឺត់និង់�ុ��ុ�ត់ប់ានដេ�ច�ល�មួួកុុង់ព្រះពួះវ៉ហិា�ដេអ្វីវុាងំ់ ពួ��ឆុាំដំេព្រះ�យមួក ដេ�កអាល់បឺត់និង់�ុ��ុ�ត់ប់ានដេ�ច�ល�មួួកុុង់ព្រះពួះវ៉ហិា�ដេអ្វីវុាងំ់
ដេចល�ខ្លះលកុុង់រាំជួធាន�ថ្ងៃន��ឋផ្ទារ៉ាំណា កុុង់ដេព្រះបសុ់�លខ្ជាង់ត់ប�ង់។ អុ្វីកព្រះស់�អាណា អ្វី�ត់� ដែ�លជាដេចល�ខ្លះលកុុង់រាំជួធាន�ថ្ងៃន��ឋផ្ទារ៉ាំណា កុុង់ដេព្រះបសុ់�លខ្ជាង់ត់ប�ង់។ អុ្វីកព្រះស់�អាណា អ្វី�ត់� ដែ�លជា
�ៅប�ល៏ប�ដេ�កុុង់ទុ�ព្រះកុង់កម៏៉ាំនវ៉តី់ម៉ាំនដេ�ទុ�ដេនាះដែ��។ នាង់ហាកច់ំដែ�កចិតី់ដែ�លដេ�ើញម៉ាំន�ៅប�ល៏ប�ដេ�កុុង់ទុ�ព្រះកុង់កម៏៉ាំនវ៉តី់ម៉ាំនដេ�ទុ�ដេនាះដែ��។ នាង់ហាកច់ំដែ�កចិតី់ដែ�លដេ�ើញម៉ាំន
មួនុស់សពួ��នាកដ់ែ�លនាង់មួនិទាំនសំ់ាល់។ ពិួត់ណាស់់អុ្វីកទាំងំ់ពួ��មួនិដែមួនជាមួនុស់សមួ�ល�ឋ នមួនុស់សពួ��នាកដ់ែ�លនាង់មួនិទាំនសំ់ាល់។ ពិួត់ណាស់់អុ្វីកទាំងំ់ពួ��មួនិដែមួនជាមួនុស់សមួ�ល�ឋ ន
ដេ�ើយ។ ស់បីា�៍បនាា ប ់នាង់កត់សំ់់�ល់ដេ�ើញ�ទាំងំ់ពួ��នាកប់ានមួកដេទុៀត់។ បនាា ប�់ត់ក់៏ដេ�ើយ។ ស់បីា�៍បនាា ប ់នាង់កត់សំ់់�ល់ដេ�ើញ�ទាំងំ់ពួ��នាកប់ានមួកដេទុៀត់។ បនាា ប�់ត់ក់៏
បានសួ់�នា ំដេ�ើយបានជួួយទុិញដេស់ៀវ៉ដេ� «ព្រះពួះជួនៅ�បស់់ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉» ជាភាសាអា�ឺមួង៉់។់បានសួ់�នា ំដេ�ើយបានជួួយទុិញដេស់ៀវ៉ដេ� «ព្រះពួះជួនៅ�បស់់ព្រះពួះដេយស់ា� វ៉» ជាភាសាអា�ឺមួង៉់។់
 ថ្ងៃ�ៃអាទុិត់យដេព្រះ�យ ពួួកដេ�បានជួួប�ុដេទុៀត់ ដេ�ើយបានសិ់កាព្រះពួះ�មីួ��ជាមួយួ�ុអ្វីស់់ ថ្ងៃ�ៃអាទុិត់យដេព្រះ�យ ពួួកដេ�បានជួួប�ុដេទុៀត់ ដេ�ើយបានសិ់កាព្រះពួះ�មីួ��ជាមួយួ�ុអ្វីស់់
មួយួព្រះពឹួក។ ជាលទុធ�ល អុ្វីកព្រះស់�អាណា និង់សីាមួ�ដេ�ៅ ះអ្វី�សាោ � អ្វី�ត់�កប៏ានទុទួុលយកដេស់ចកី�មួយួព្រះពឹួក។ ជាលទុធ�ល អុ្វីកព្រះស់�អាណា និង់សីាមួ�ដេ�ៅ ះអ្វី�សាោ � អ្វី�ត់�កប៏ានទុទួុលយកដេស់ចកី�
ពួិត់អាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ា។ ពួិត់អាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ា។ 
  ពួួកអុ្វីកលកដ់េស់ៀវ៉ដេ�បានឧទុាិស់ជួ�វ៉តិ់�បស់់ពួួកដេ�កុុង់��ដែចកចាយដេស់ៀវ៉ដេ�ស់ដេស្ត្រងំ្វាះពួួកអុ្វីកលកដ់េស់ៀវ៉ដេ�បានឧទុាិស់ជួ�វ៉តិ់�បស់់ពួួកដេ�កុុង់��ដែចកចាយដេស់ៀវ៉ដេ�ស់ដេស្ត្រងំ្វាះ
ជួ�វ៉តិ់ដេ�ទុ�ទាំងំ់ព្រះបដេទុស់ដេព្រះបសុ់�ល អា�សង់ទ់ុ�ន អ្វីាុយរ៉ាំហំាយ និង់ព្រះបដេទុស់ជាដេព្រះចើនដេទុៀត់ដេ�ទីុ�បជួ�វ៉តិ់ដេ�ទុ�ទាំងំ់ព្រះបដេទុស់ដេព្រះបសុ់�ល អា�សង់ទ់ុ�ន អ្វីាុយរ៉ាំហំាយ និង់ព្រះបដេទុស់ជាដេព្រះចើនដេទុៀត់ដេ�ទីុ�ប
អាដេមួ�កិខ្ជាង់ត់ប�ង់និង់ពិួភិពួដេ�ក។ ដេ�ៀង់រាំល់ព្រះពឹួក ពួ��ាះមួយួដេ��ាះមួយួដេទុៀត់ ពួួកដេ�បានអាដេមួ�កិខ្ជាង់ត់ប�ង់និង់ពិួភិពួដេ�ក។ ដេ�ៀង់រាំល់ព្រះពឹួក ពួ��ាះមួយួដេ��ាះមួយួដេទុៀត់ ពួួកដេ�បាន
យកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួកុុង់ជួ�វ៉តិ់�បស់់ពួួកដេ�។  ដេបើ�ៅ នពួួកដេ�ដេទុ ដេមួះះ៉ស់មួសា�ដេទុវ៉តាទាំងំ់ប�មួនិយកព្រះពួះទុុកជាទុ�មួយួកុុង់ជួ�វ៉តិ់�បស់់ពួួកដេ�។  ដេបើ�ៅ នពួួកដេ�ដេទុ ដេមួះះ៉ស់មួសា�ដេទុវ៉តាទាំងំ់ប�មួនិ
បាន�ាយស់ពីួជាង់២០០ព្រះបដេទុស់ និង់ដែ�ន����ចស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេទុ។បាន�ាយស់ពីួជាង់២០០ព្រះបដេទុស់ និង់ដែ�ន����ចស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេទុ។
 ដេ�កអាល់បឺត់ស់ី��ីឺ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ជាដេ�ៀង់រាំល់ថ្ងៃ�ៃកុុង់នាមួជាអុ្វីកលក់ ដេ�កអាល់បឺត់ស់ី��ីឺ�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ជាដេ�ៀង់រាំល់ថ្ងៃ�ៃកុុង់នាមួជាអុ្វីកលក់
ដេស់ៀវ៉ដេ�។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះ-ដេស់ៀវ៉ដេ�។ ស់ពីួថ្ងៃ�ៃដេនះដេស់ចកី��ះ ហាន�បស់់ដេ�កកប៏ណីាលចិតី់ដេយើង់រាំល់�ុដែ��។ ព្រះពួះ-
ដេយស់ា� វ៉បានលះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់់ដេយស់ា� វ៉បានលះបង់អី់្វី�ៗព្រះ�បយ៉់៉ាង់ដេ�ើមួប�ដេព្រះបាស់ដេ�ះដេយើង់ ដេ�ើយដេស់ចកី�ព្រះស់ឡាញ់�បស់់ព្រះទុង់់
កជ៏ួំ�ុញដេយើង់ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�លកជ៏ួំ�ុញដេយើង់ឲ្យយយកន���បស់់ព្រះទុង់ទុ់ុកជាទុ�១កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់ដែ��។ ខ្លះណៈដែ�ល
អុ្វីក ជំួនួយ�� ព្រះបមួ�លព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយកអុ្វីក ជំួនួយ�� ព្រះបមួ�លព្រះបាក�់ងី្វាយ១០��ត់១ និង់ស់ទាំធ  ដេយើង់កព៏្រះតូ់វ៉បានដេលើកទឹុកចិតី់ឲ្យយយក
ព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។ព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដែ��។
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នៅ�នៅ�លដែ�លវ៉ិ�ា មួនៅអ្នវ៉ៃស់ៃស៉់រឺយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយនៅ�នៅ�លដែ�លវ៉ិ�ា មួនៅអ្នវ៉ៃស់ៃស៉់រឺយកព្រះ�ះទុុកជាទុីមួួយ
  
  ដេ�កវ៉�ិះ មួដេអ្វីថ្ងៃស់បសឺ៉់�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ� ១ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កដេ�ីើ�ំដេណើ � ជំុួវ៉ញិដេ�កវ៉�ិះ មួដេអ្វីថ្ងៃស់បសឺ៉់�បានយកព្រះពួះទុុកជាទុ� ១ដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កដេ�ីើ�ំដេណើ � ជំុួវ៉ញិ
ពួិភិពួដេ�ក និង់បានកំណត់�់�អ្វីិនដេអ្វី�បស់់ដេបស់កកមួៅអាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ា។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀនពួិភិពួដេ�ក និង់បានកំណត់�់�អ្វីិនដេអ្វី�បស់់ដេបស់កកមួៅអាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ា។ ថ្ងៃ�ៃដេនះដេត់ើដេយើង់អាចដេ�ៀន
អី្វី�ខ្លះះះពួ�ដេ�កដែ�លនឹង់អី្វី�ខ្លះះះពួ�ដេ�កដែ�លនឹង់ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?ជួួយដេយើង់ឲ្យយយកព្រះពួះទុុកជាទុ�១ដេ�កុុង់ជួ�វ៉តិ់ផ្ទាា ល់�បស់់ដេយើង់?
  ដេ�កថ្ងៃស់បសឺ៉់�ម៉ាំនអាយុព្រះតឹ់មួដែត់២២ឆុាំបំ៉ុដេណាះ ះដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កជិួះកប៉ាល់ដេ�ដេ�កថ្ងៃស់បសឺ៉់�ម៉ាំនអាយុព្រះតឹ់មួដែត់២២ឆុាំបំ៉ុដេណាះ ះដេ�ដេពួលដែ�លដេ�កជិួះកប៉ាល់ដេ�
ព្រះបដេទុស់អ្វីង់ដ់េ�ះស់ដេ�ើមួប�សាា បនាកិចច���បស់់ព្រះពួះវ៉ហិា�ដេ�ទុ�ដេនាះ។ បនាា បម់ួកដេ�កបានព្រះត់�ប់ព្រះបដេទុស់អ្វីង់ដ់េ�ះស់ដេ�ើមួប�សាា បនាកិចច���បស់់ព្រះពួះវ៉ហិា�ដេ�ទុ�ដេនាះ។ បនាា បម់ួកដេ�កបានព្រះត់�ប់
មួកស់���ឋអាដេមួ�កិវ៉ញិដេ�ើមួប�ដេ�ីើ��ដេ�សុាក�់�កំពួ�លថ្ងៃនព្រះពួះវ៉ហិា�អាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ាកុុង់នាមួជាមួកស់���ឋអាដេមួ�កិវ៉ញិដេ�ើមួប�ដេ�ីើ��ដេ�សុាក�់�កំពួ�លថ្ងៃនព្រះពួះវ៉ហិា�អាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ាកុុង់នាមួជា
ដេលខ្ជា�ិ��ដេបស់កកមួៅប�ដេទុស់ ដែ�លដេ�កបានបនីពួព្រះង់�ក�នដ់ែត់�ំដេ�ើង់ជាលំ�ប�់�ចជា��ដេលខ្ជា�ិ��ដេបស់កកមួៅប�ដេទុស់ ដែ�លដេ�កបានបនីពួព្រះង់�ក�នដ់ែត់�ំដេ�ើង់ជាលំ�ប�់�ចជា��
�កាបានន�វ៉��ដេ�កុុង់ព្រះបដេទុស់�សមឹួបាដេវ៉ ជាកដែនះង់ដែ�លស់កលវ៉ទិុាល័យស់�ល�សុ់�កំពុួង់�ំដេណើ ��កាបានន�វ៉��ដេ�កុុង់ព្រះបដេទុស់�សមឹួបាដេវ៉ ជាកដែនះង់ដែ�លស់កលវ៉ទិុាល័យស់�ល�សុ់�កំពុួង់�ំដេណើ �
��បចចុបបនុ។ បនាា បម់ួកប៉ាស់ា័�ថ្ងៃស់បសឺ៉់�បានដេ�ីើ�ំដេណើ �ដេ�ព្រះបដេទុស់ឥណាា កុុង់ឆុាំ១ំ៨៩៨។ ដេ�ក��បចចុបបនុ។ បនាា បម់ួកប៉ាស់ា័�ថ្ងៃស់បសឺ៉់�បានដេ�ីើ�ំដេណើ �ដេ�ព្រះបដេទុស់ឥណាា កុុង់ឆុាំ១ំ៨៩៨។ ដេ�ក  
�ឺជាប៉ាស់ា័�មុ៉ាំកក់ុុង់ចំដេណាមួប�នាកដ់ែ�លបានបំបសួ់ដេ�ើយដេ�កុុង់អាសុ់�ខ្ជាង់ត់ប�ង់។ ដេ�កបាន�ឺជាប៉ាស់ា័�មុ៉ាំកក់ុុង់ចំដេណាមួប�នាកដ់ែ�លបានបំបសួ់ដេ�ើយដេ�កុុង់អាសុ់�ខ្ជាង់ត់ប�ង់។ ដេ�កបាន
សាា បនាទុស់សនាវ៉�ី�អាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ាដេ�ទុ�ដេនាះ និង់បានបដេង់ោើត់មួ�លនិ�ិស់ព្រះម៉ាំប�់�ល�ត់�ស់់�ល់សាា បនាទុស់សនាវ៉�ី�អាត់ដ់េវ៉នទុ�ស់ាដេ�ទុ�ដេនាះ និង់បានបដេង់ោើត់មួ�លនិ�ិស់ព្រះម៉ាំប�់�ល�ត់�ស់់�ល់
ពួួកជំួនំុ�ង់ដែ��។ ដេព្រះ�យពួ�ព្រះត់�បម់ួក�នស់់���ឋអាដេមួ�កិកុុង់ឆុាំ១ំ៩០២ ដេ�កថ្ងៃស់បសឺ៉់�បានពួួកជំួនំុ�ង់ដែ��។ ដេព្រះ�យពួ�ព្រះត់�បម់ួក�នស់់���ឋអាដេមួ�កិកុុង់ឆុាំ១ំ៩០២ ដេ�កថ្ងៃស់បសឺ៉់�បាន
�ះ យជាអ្វី�ំដេលខ្ជាថ្ងៃនព្រះពួះវ៉ហិា�កំពួ�លពិួភិពួដេ�ក។ មួយួកុុង់ចំដេណាមួ��ទុទួុលខុ្លះស់ព្រះត់ូវ៉សំ់ខ្ជាន់ៗ�ះ យជាអ្វី�ំដេលខ្ជាថ្ងៃនព្រះពួះវ៉ហិា�កំពួ�លពិួភិពួដេ�ក។ មួយួកុុង់ចំដេណាមួ��ទុទួុលខុ្លះស់ព្រះត់ូវ៉សំ់ខ្ជាន់ៗ
ថ្ងៃនកិចច��ដេលខ្ជា�ិ���ឺព្រះតូ់វ៉ប�ើ� នដេបស់កជួនដេ�ប�ដេទុស់ ដែ�លដេ�កថ្ងៃស់បសឺ៉់�បានដេ�ីើអ្វីស់់�យៈថ្ងៃនកិចច��ដេលខ្ជា�ិ���ឺព្រះតូ់វ៉ប�ើ� នដេបស់កជួនដេ�ប�ដេទុស់ ដែ�លដេ�កថ្ងៃស់បសឺ៉់�បានដេ�ីើអ្វីស់់�យៈ
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