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ថ្ងៃតដលសាវ័ករកា? 
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ង្ែើអ្នកដឹកថាង្ ែុអ្វីអ្នកលិកអ្នកង្សសកង្ទ្ៀែអារសង្កេែង្មើលរួកង្គ? 

ង្ែើណាមួយតដលបាលល័យសាសនា? 

ព្បត លជាអ្នកព្ែូវបាលការសង្កេែថ្ងៃឈប់សព្ាករបស់អារកស? 
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ISBN 978-1-940482-17-0  

រកាសិទ្ធិ© 2016/2017 ង្ោយអ្នកភូមិណាសាតរ៉ែែង្សៀវង្ៅ។ ង្បាះរុមពង្លើក 2.2 ។ សលិែសព្ាប់បលតសាសនារព្កថ្លព្រះលិកជាអ្នកបលតង្វល, តែមួយគែ់សា ីវកមមមួយ។ 1036 W. Grand 

Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA.  

ង្សវាឥណ្ោល: រូបងែបាលងែង្ៅឯព្គបដណ្ត ប់ថ្លបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបកនុកទិ្វាតវលង្សឡក់ង្ោយ បាលងមី ។ ការបកតព្បថ្លព្រះគមពីរជាង្ព្រើលព្ែូវបាលង្គង្ព្បើង្ៅទូ្ោាំកព្ែូវបាលង្គ! 
តដលជាកតលែកតដលាម លង្ ម្ ះឬអ្កសរសង្កេបព្ែូវបាលសដល,់ បនាទ ប់មកង្សដរងមីង្ោក កាំតណ្ (NKJV) កាំរុកព្ែូវបាលង្លើកង្ឡើក (ងូា៉ា សង្ោក រកាសិទ្ធព្គប់យ៉ា ក©ឆ្ន ាំ 1997 បាលង្ព្បើង្ោយាលការអ្លុញ្ហា ែ) ។ 

 

 

 

 



ាែិកា 

1. ថ្ងៃបរសិទុ្ធទ្លល់កឹថ្ងៃឈបស់ព្ាកតដលង្រញលយិម 

2. រធិបីណុ្យរមែក *: ង្ែើវាាលតែអ្ាំរកីារសាែ បរ់បសព់្រះព្គសីទ? 

3. រាព្ែពី្ែវូបាលអ្ង្កេែង្ ើញលកិបណុ្យលាំបុក័ឥែង្មង្លះ 

4. បណុ្យថ្ងៃទ្ហីាសបិរែិអ្ាំរកីារង្ៅលកិមលិគរួឱ្យង្ ឿអ្ាំង្ណាយោលរបសព់្រះជាាច សរ់បសអ់្នក 

5. បណុ្យតព្ែ: ព្ែឡបម់កវញិរបសព់្រះព្គសីទលកិព្រែឹតកិារណ្ត៍ដលនាាំឱ្យវា 

6. ទ្វិាថ្លដង្វវ យធលួ: សាតាាំកបង្ណ្ដ ញទ្ទ្លួបាល 

7. បណុ្យបារាាំ: បាលង្ ើញរអី្វតីដលរភិរង្ោកង្មើលង្ៅដរូជាការង្សាយរា យរបសព់្រះព្គសិដមយួង្ព្កាម 

8. ថ្ងៃមហារកុង្ព្កាយ: តសលការរបសព់្រះតដលអ្សាច រយសព្ាបម់លសុសជាែថិ្លការសង្គង្វរ ះ 

9. ការបកតព្បលកិថ្ងៃសបបទ័្ 

10. -ខ្ចបង់្ឡើកវញិថ្ងៃឈបស់ព្ាកអារកស 

11 ព្រះជាាច សប់រសិទុ្ធថ្ងៃឬក ុក?   

ព្បែិទ្ិលបរិសុទ្ធថ្ងៃ 

ទ្ាំនាក់ទ្ាំលក  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ថ្ងៃបរសិុទ្ធទ្លល់កឹថ្ងៃឈបស់ព្ាកតដលង្រញលយិម 

ថ្លព្កុមជាង្ព្រើលតដលអ្ះអាកថាព្គីសទសាសនាោាំកអ្ស់សង្កេែង្មើលថ្ងៃឈប់សព្ាកង្សទើរតែមួយរាំលួលឬបរិសុទ្ធថ្ងៃ។ 

អ្នកគួរតែសង្កេែង្មើលរបស់ព្រះបរិសុទ្ធថ្ងៃឬថ្ងៃឈប់សព្ាករបស់អារកស? 

វាហាក់ដូរជាសាំណួ្រតដលព្សួលជាមួយលឹករង្មែើយង្វយព្សួល។ លិកសព្ាប់អ្នកតដលាលឆលទៈកនុកការង្ ឿថាព្រះគមពីរ ាំលួសឱ្យ វូកមលុសសជាង្ព្រើលវាគឺជា។ 

តដលជាកតលែកតដលបរិសុទ្ធថ្ងៃលិកថ្ងៃឈប់សាំរាកបាលមករីណា? ង្ែើរួកង្គបាលមករីព្រះគមពីរឬរួកង្គព្ែូវបាលោក់ទ្កង្ៅលឹកការមិលង្ ឿ / ការសង្កេែរបស់អារកសតបបព្បថ្រណ្ី? 

ព្បសិលង្បើអ្នកង្ ឿថាអ្នកគឺជាអ្នកព្គីសាទ លមួយ, ង្ែើអ្នករិែជាដឹកថាអ្វីតដលថ្ងៃ, ព្បសិលង្បើណាមួយតដលអ្នកគួរតែរកាលិកង្ ែុអ្វីបាល? 

ង្សៀវង្ៅខ្ែីង្លះង្តត ែសាំខាល់ង្លើថ្ងៃបរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីបលិកាលរព្បចាំឆ្ន ាំមួយរាំលួលថ្លថ្ងៃឈប់សព្ាកង្ៅង្លើព្បចាំឆ្ន ាំតដលថាអ្នកដថ្ទ្ង្ទ្ៀែសង្កេែង្មើល។ 

ព្រះបលទលូថ្ងៃឈបស់ព្ាក 

ង្លះង្បើង្យកតាមវរនាលុព្កម  
របស់, ថ្ងៃឈប់សព្ាករិភរង្ោកាលង្ដើមកាំង្ណ្ើែមករីចស ់ភាសាអ្ក់ង្គែស hāligdæg។ ង្ោះបីជាអ្វីតដលមលុសសបរចុបបលនហាក់ដូរជាគិែថាពាកយតដលមិលរិែជាាលល័យថាង្រលង្វោង្រញឱ្យាលថ្ងៃឈប់សព្ាក  
- ល័យថាថ្ងៃបរិសុទ្ធ។ 

ជាការរិែណាស់មិលតមលោាំកអ្ស់ "ថ្ងៃឈប់សព្ាក 
'ព្ែូវបាលបព្មុកទុ្កថាជាថ្ងៃបរិសុទ្ធសាសនា។ ថ្ងៃឈប់សព្ាកជាែិមិលព្ែូវបាលចែ់ទុ្កចាំបារ់ង្ដើមបីឱ្យាលសាសនាង្ ើយជាក់តសតកសូមបីតែព្រះង្យស វូបាលសង្កេែង្ ើញមួយឬង្ព្រើលថ្លអ្នកតដល (យ៉ាូហាល 10: 22-23) 

។ 

ដូរជាង្ៅឆ្ៃ យដូរព្រះង្យស ូង្ៅង្នាះព្រះគមពីររិង្សសតដលព្ទ្ក់បាលសង្កេែង្ ើញការកែ់ព្តាកនុកគមពីរប ៊ីលិកមង្ហាព្សរថ្ងៃបរិសុទ្ធដូរជារិធីបុណ្យរមែក * (លូកា 2: 41-42; 22: 7-19), បុណ្យបារាាំ (យ៉ាហូាល 
7: 10-26) លិក ទិ្វាមហារុកង្ព្កាយបាំសុែ (យ៉ាូហាល 7: 37-38; 8: 2) ។ រាំណុ្រគមពីរសញ្ហា ងមីង្ៅរួកសាវ័ករកាឱ្កាសបុណ្យរមែក * (កូរិលងូសទី្ 1 5: 7) តដលជាបុណ្យលាំប័ុកឥែង្ម (កិរចការ 
20: 6; កូរិលងូសទី្ 1 5: 8) បុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិប (កិរចការ 2: 1-14), តព្ែលិកបារាាំ ( ង្លវីវិល័យ 23: 24,33-37; កិរចការ18:21; 21: 18-24; 28:17) 

លិកទិ្វាថ្លដង្វវ យធួល (កិរចការ 27: 9) ។ 

គមពីរមិលបង្វា ញថាព្រះង្យស ូលិករួកសាវ័កបាលសង្កេែង្ ើញថ្ងៃឈប់សព្ាកសាសនាដូរជាអ្នកតដលរ៉ែូមមិលង្ ឿសង្កេែង្ ើញ។ ប៉ាុតលដមលុសសជាង្ព្រើលតដលបាលអ្ះអាកថាព្គីសទសាសនាជាសាសនារបស់ង្គសង្កេែង្ ើញកាំតណ្ថ្លថ្ងៃឈ
ប់សព្ាកសាសនាតដលបាលមករីព្បភរខាកង្ព្ៅព្រះគមពីរង្លះ។ 

រកួង្គគរួតែព្ែវូបាលរកាទ្កុ? 

ព្រះគមពីរោយថាង្រលង្វោលឹកមកដល់ង្រលតដលព្គប់ោាំកសាសល៍លឹករកាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបសព់្រះឬជាកមមវែថុថ្លការង្ព្ាះរាាំកសៃួែលិកង្ព្ាះការ (សាការី 14: 16-19) 

។ ចប់តាាំករីង្រលង្នាះគឺជាករណ្ងី្លះអ្នកមិលគួររិចរណាថាង្ែើអ្នកគួរង្ធវើដូង្រនះឥឡូវង្លះ? 

សូមអាលង្សៀវង្ៅោាំកព្សុករបស់ខ្ែួលង្លះង្ៅង្ហារណាស់រីរដក។ ការ ាំោស់ជាក់ោក់តដលមួយរាំលួលបាលង្លើកង្ឡើកអ្ាំរីអ្វីតដលព្រះគមពីរបង្វា ញព្ែូវបាលង្ោះព្សាយង្ៅកនុកវា។ ការង្ទ្វអាលសកឃឹមថាលឹកង្ឆែើយសាំណួ្រធៃល់ធៃរជាកង្លះ
ង្ៅង្ទ្ៀែអ្នកអារាល។ 

សូមរាយមង្ដើមបីសិកាព្បធាលបទ្ង្លះជាមួយលឹកការង្បើករាំ រិែតយ៉ា ករិែព្បាកដ។ វាគឺជាធមមជាែិសព្ាប់មលុសសោាំកអ្ស់, ង្បើង្យើកមិលព្បយ័ែនរបស់ង្យើកព្បឆ្ាំកលឹកវា, 
ង្ដើមបីង្មើលង្ៅង្លើបទ្បង្វា ញណាមួយថ្លការោាំកង្លះថ្ងៃបរិសុទ្ធព្បចាំឆ្ន ាំកនុកសាម រែីថ្លការង្រសីង្អ្ើកមួយ។ ព្រះគមពីរបង្ព្កៀលថា«អ្នកណាតដលង្ឆែើយបញ្ហា មុលតដលបាលសាដ ប់វា, វាគឺជាភារលៃីង្លៃើលិកាលការអាា៉ា ស់ដល់អ្នកង្នាះ» 

(សុភាសិែ 18:13) ដូង្រនះដូរ ថ្លការចស់ង្ៅង្មើលថាង្ែើង្រឿកោាំកង្លះង្ៅទី្ង្លះដូង្រនះ (កិរចការ 17:10 -11) ។ 



ដូង្រនះសូមឱ្យង្យើក, ង្ៅកនុកការរុះរូលបាំណ្កង្ដើមបីព្រះលិកឆលទៈ, តដលាលរិែត ាំរុញង្អាយាលង្សរីភាររួរសុែរីការង្រីសង្អ្ើករបស់ព្ទ្ក់ង្ោយាលគាំលិែង្បើករាំ រក់ការរិែង្ព្រើលជាកវិធីតទ ល់ខ្ែួលរបស់ង្យើក, 
ញាប់ញ័រជាខាែ ាំកមុលង្រលតដលព្រះបលទូលរិសិដឋលិកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះ (ង្អ្សាយ 66: 2), សូមសួរព្រះជាាច ស ់ ង្ោយបនាទ បខ្ែួលសព្ាប់ទិ្សង្ៅថ្លព្រះវញិ្ហា ណ្បរសិុទ្ធរបស់ព្ទ្ក់។ ង្ ើយង្ៅកនុករិែដគាំលិែព្បកប, រុះរូល, 

បាំណ្ក, ង្ៅង្ឡើយង្ទ្ព្បុកព្បយ័ែនលិកការព្បុកព្បយ័ែនង្លះសិកាបញ្ហា ង្លះ - ភសតុតាកអ្វីោាំកអ្ស់ (តងសាឡូលីរទី្ 1 5:21 ង្ព្ ើស / DRB) ។ 

រធិីបណុ្យរបសព់្រះលកិថ្ងៃបរសិទុ្ធ 

ង្ែើអ្នកដឹកង្ទ្ថាកនុករិធីបុណ្យព្រះជាាច ស់ព្ែូវបាលរាយង្ៅកនុកព្រះគមពីរង្លះ? ខ្ណ្ៈង្រលង្លះគួរតែាលការធមមតា, មលុសសជាង្ព្រើលមិលបាលដឹកថាង្លះគឺជាដូង្រនះឬកតលែកតដលព្ែូវរកង្ ើញរួកវាង្ៅកនុកគមពីរ។ 

ង្លើសរីង្លះង្ទ្ៀែបញ្ហា មួយជាមួយលឹករួកង្គគឺថារួកង្គព្ែូវបាលតសែកង្លើព្បែិទិ្លង្សសកជាកង្រលបរចុបបលនង្លះមលុសសភាគង្ព្រើលង្ព្បើ។ ព្បែិទិ្លរបស់ព្រះគឺជាមូលោឋ លមួយតាមរ័លទគែិ-
រលែឺព្រះអាទិ្ែយ។ ង្ដើមបី ួយអ្នកឱ្យបាលលែព្បង្សើរយល់រីការកាំណ្ែ់ង្រលង្វោរបស់ព្រះថ្ងៃបរិសុទ្ធ, រិលិែយង្មើលការង្រញតារាកង្ព្បៀបង្ធៀបដូរខាកង្ព្កាមថ្លព្បែិទិ្លគមពីរប ៊ីបលិកព្បែិទិ្លរ៉ែូាុាំក (ង្គ រង្ហារ ង្រៀល) 
(តដលរួកង្គមិលបាលធាែ ក់រុះង្ៅថ្ងៃព្បែិទិ្លដូរាន រ៉ែូាុាំកង្រៀករាល់ឆ្ន ាំ): 

(មួយព្បែទិ្ិលរ៉ែូាុាំកសម័យទ្ាំង្លើបជាមួយលកឹថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺព្ែូវបាលបង្វា ញង្ៅរុកបញ្ចប់កលូង្សៀវង្ៅង្លះ។ ) 

 

ដូរជាង្ៅឆ្ៃ យដូរជាព្រះរបស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមចប់ង្សតើមជាង្លើកដាំបូកជាមួយង្យកកនុកង្សៀវង្ៅង្ោកុបបែដិតដលបង្វា ញោាំករីរព្បូង្ែសតក់មួយលិកការបកតព្បកាែូលិក: 

តខ្           រាំលលួ ព្បតវក  សមមលូលកឹបណ្ត កឹរដឋបបង្វណ្ ី

Abib/Nisan  1  30 ថ្ងៃ   តខ្មីនា- តខ្ង្មសា 

Ziv/Iyar   2 29 ថ្ងៃ   តខ្ង្មសា- ឧសភា 

Sivan/Siwan  3  30 ថ្ងៃ   ឧសភា- តខ្មិងុនា 

Tammuz  4  29 ថ្ងៃ   តខ្មិងុនា- តខ្កកេោ 

Av/Ab   5  30 ថ្ងៃ   តខ្កកេោ- តខ្សីហា 

Elul   6  29 ថ្ងៃ   តខ្សីហា- តខ្កញ្ហា  

Ethanim/Tishri 7  30 ថ្ងៃ   តខ្កញ្ហា - តខ្ែុោ 

Bul/Cheshvan  8  29 ឬ30 ថ្ងៃ  តខ្ែុោ- តខ្វិរឆិកា 

Kislev   9  30 ឬ29 ថ្ងៃ  តខ្វិរឆិកា- តខ្ធនូ 

Tevet   10  29 ថ្ងៃ   តខ្ធនូ- តខ្មករា 

Shevat   11  30 ថ្ងៃ   តខ្មករា- តខ្កុមភៈ 

Adar   12  30 ថ្ងៃ   តខ្កុមភៈ- តខ្មីនា 

(សកតដរង្ៅកនុកគមពីរប ៊ីប "ឆ្ន ាំបគករប"់ ាលគឺជាតខ្មួយង្ទ្ៀែតដលង្គង្ៅថាសលរុល 2)  

 



14 ព្រះជាាច ស់ាលព្រះបលទូលថា: «រូរាលរលែឺង្ភែើកង្ៅង្លើង្ម ង្ដើមបីបាំតបកថ្ងៃង្រញរីយប់ង្លះ។ រួកង្គលឹកាលទី្សាំាល់លិកការលឹកព្បាររធរិធីបុណ្យសាសនា, ថ្ងៃលិកឆ្ន ាំ។ (ង្ោកុបបែតិ 1:14, 

បណាដ ាំរបស់ព្រះបកតព្ប, GWT) 

14 ព្រះជាាច ស់ាលព្រះបលទូលថា: "រូរាលដុាំរលែឺង្ៅកនុកលាំ អាកាសថ្លសាថ លបរមសុខ្ង្ដើមបតីញកថ្ងៃង្រញរីយប់ង្ ើយរួកង្គបាលបង្វា ញថារិធីបុណ្យសូមឱ្យថ្ងៃលិកឆ្ន ាំ។ (ង្ោកុបបែតិ 1:14, 

ងមីព្កុកង្យរូសាឡឹមព្រះគមពីរ, NJB) 

ពាកយភាសាង្ ព្បឺ mowed 'ង្ៅកនុកខ្ 14 សាំង្ៅង្ៅជារិធីបុណ្យសាសនា។ 

ង្ែើអ្នកដឹកង្ទ្ថាព្រះគមពីរបាលលិយយអ្ាំរីអ្ែថិភារថ្លរិធីបុណ្យសាសនាង្ៅកនុកង្សៀវង្ៅដាំបូករបស់ខ្ែួល? គមពីរទ្ាំលុកែង្មេើកបញ្ហា ក់សកតដរង្លះជាមូលង្ ែុតដលព្រះបាលង្ធវើឱ្យព្រះរ័លទ: 

19 ង្ោកបាលង្ធវើឱ្យព្រះរ័លទង្ដើមបីសារ ល់កនុករិធីបុណ្យង្លះ (ទ្ាំលុកែង្មេើក 104: 19, សាគមតខ្មរថ្លព្រះគមពីរបរិសុទ្ធ) 

ព្ែូវការអ្វីមួយដូរង្លះអ្នកបាលលឺរីមុល? 

ង្ែើអ្វីង្ៅជារិធីបុណ្យសាសនាថា«រលែឺង្ៅង្លើង្ម  "ព្រះជាាច ស់បាលោក់ាលង្ដើមបីសារ ល់អ្វីខ្ែះ? 

ជាការព្បង្សើរណាស,់ ង្ៅទី្ង្នាះគឺជាកតលែកមួយង្ៅកនុកព្រះគមពីរតដលជាកតលែកតដលោាំកអ្ស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធ (mowed ') គឺព្ែូវបាលរាយលិកង្ភែើកមួយរាំលួលព្ែូវបាលបង្វា ញ។ 

វាគឺង្ៅកនុកតសនកមួយថ្លព្រះគមពីរតដលថាមលុសសជាង្ព្រើលលឹកង្មើលរំលកព្បាថាន ឬការសលនិោឋ លព្ែូវបាលង្ធវើង្ៅឆ្ៃ យង្ៅកនុក របស់ខ្ែួល។ ខាកង្ព្កាមង្លះគឺព្ែូវបាលបង្វា ញរីអាង្មរិរព្រះគមពីរងមី (NAB) 

តដលជាការបកតព្បរ៉ែូាុាំកកាែូលិក (NAB 

ព្ែូវបាលង្ព្បើខាកង្ព្កាមង្លះជាព្បូង្ែសតក់ង្ព្រើលបាំសុែតាមតដលសាសនារព្កថ្លទី្ព្កុករ៉ែូមតដលោក់ទ្កលឹកជាង្ព្រើលថ្លរួកង្គបាលង្ធវើការថ្ងៃង្លះមិលបាលសង្កេែង្ ើញង្ ើយង្បើង្ោះបីជារដឋតរកទុ្កកនុកគមពីរអ្ាំរីអ្វីតដល): 

2 ... ខាកង្ព្កាមង្លះជារិធីបុណ្យរបសព់្រះអ្ាច ស់តដលអ្នកលឹកព្បកាសថ្ងៃបរិសុទ្ធ។ ោាំកង្លះគឺជារិធីបុណ្យរបស់ខុ្្ាំ: 

3 សព្ាប់រយៈង្រលព្បាាំមួយថ្ងៃង្ធវើការអារព្ែូវបាលង្ធវើ; ប៉ាុតលតថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរជាថ្ងៃសបប័ទ្ថ្លការឈប់សាំរាកង្រញង្លញ, 

មួយថ្ងៃបរិសុទ្ធព្បកាសមួយ; អ្នកលឹកង្ធវើការង្វរង្នាះង្ទ្។ វាគឺជាថ្ងៃសបប័ទ្របស់ព្រះអ្ាច ស់ង្ៅព្គប់ទី្កតលែកតដលអ្នករស់ង្ៅ។ 

4 ោាំកង្លះគឺជារិធីបុណ្យរបស់ព្រះអ្ាច ស់ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធតដលអ្នកលឹកព្បកាសតាមង្រលកាំណ្ែ់របស់រួកង្គ។ 5 បុណ្យរមែក * 

របស់ព្រះអ្ាច ស់បាលធាែ ក់ង្ៅថ្ងៃទី្ដប់បួលកនុកតខ្ទី្មួយង្ៅង្រលោៃ រង្រលោៃ រ។ 6 ង្ៅថ្ងៃទី្ដប់ព្បាាំកនុកតខ្ង្លះគឺជាបុណ្យរបសព់្រះអ្ាច ស់លាំប័ុកឥែង្ម។ ព្បាាំរីរថ្ងៃអ្នករាល់ាន ព្ែូវបរងិ្ភាគលាំប័ុកឥែង្ម។ 7 ង្ៅថ្ងៃ

ដាំបូកថ្លថ្ងៃោាំកង្លះអ្នកលឹកាលមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធព្បកាស; អ្នកលឹកង្ធវើការង្វរធៃល់។ (ង្លវីវិល័យ 23: 2-7, ខ្) 

15 ថ្ងៃបនាទ ប់រីការចប់ង្សដើមជាមួយលឹកសបប័ទ្គឺថ្ងៃតដលអ្នកនាាំយកកណាដ ប់ព្សូវសព្ាប់ការកាែ់បលថយង្លះ, 

អ្នកលឹករាប់សបាត  ៍ង្រញង្លញង្លះ; 16 អ្នករាល់ាន ព្ែូវរាប់ង្ៅមួយថ្ងៃបនាទ ប់រីសបាត  ៍ទី្ព្បាាំរីរហាសិបថ្ងៃ។ (ង្លវវីិល័យ 23: 15-16, ខ្) 

24 ... ង្ៅថ្ងៃទី្មួយថ្លតខ្ទី្ព្បាាំរីរអ្នកលឹកាលការឈប់សាំរាកថ្ងៃសបប័ទ្មួយង្ោយាលសាំង្ឡកតព្ែជាការរំលឹកមួយ, មួយថ្ងៃបរិសុទ្ធព្បកាស; (ង្លវីវិល័យ 23:24, ខ្) 

26 ព្រះអ្ាច ស់ាលព្រះបលទូលមកកាល់ង្ោកម៉ាូង្សថា: 27 ថ្ងៃទី្ដប់ថ្លតខ្ទី្ព្បាាំរីរង្លះជាទិ្វាថ្លដង្វវ យធួល។ អ្នកលឹកាលមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធបាលព្បកាស។ អ្នកលឹកបនាទ បខ្ែួលលិកការសតល់ ូលែង្វវ យង្ៅព្រះអ្ាច ស់។ 28 

ង្ៅថ្ងៃង្លះអ្នកមិលព្ែូវង្ធវើការអ្វីង្ឡើយង្ព្ពាះវាជាថ្ងៃថ្លដង្វវ យធួល, 
ង្ៅង្រលតដលដង្វវ យធួលព្ែូវបាលង្ធវើង្ឡើកសព្ាប់អ្នកមុលង្រលតដលព្រះអ្ាច ស់ជាព្រះរបស់អ្នក។ 29អ្ស់អ្នកតដលមិលបនាទ បខ្ែួលង្ៅថ្ងៃង្លះលឹកព្ែូវដកង្រញរីព្បជា ល។ 30 ព្បសិលង្បើលរណាាន ក់ង្ធវើការង្វរណាមួយ
ង្ៅថ្ងៃង្លះខុ្្ាំលឹកយកបុគរលង្នាះរីការកណាដ លរបស់ព្បជា ល។ 31 អ្នករាល់ាន ង្ធវើការង្វរង្ទ្ ង្លះគឺជាការរ ូែព្គប់ ាំនាល់របស់អ្នកព្គប់ទី្កតលែកតដលអ្នករស់ង្ៅ; វាជាថ្ងៃសបប័ទ្ 32 សាំរាកង្រញង្លញសព្ាប់អ្នក។
 អ្នកណាោក់ខ្ែួល។ ការចប់ង្សតើមង្ៅោៃ រថ្លទី្ព្បាាំបួលកនុកតខ្ង្នាះអ្នករាល់ាន ព្ែូវរកាសបប័ទ្របស់អ្នករីោៃ រដល់ោៃ រ។ 



33 ព្រះអ្ាច ស់ាលព្រះបលទូលមកកាល់ង្ោកម៉ាូង្សថា: 34 រូរព្បាប់ លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លថា: 
ង្ៅថ្ងៃទី្ដប់ព្បាាំកនុកតខ្ទី្ព្បាាំរីរង្លះគឺជាបុណ្យរបស់ព្រះអ្ាច ស់ខ្ទមតដលព្ែូវបលតរយៈង្រលព្បាាំរីរថ្ងៃ។ 35ង្ៅថ្ងៃដាំបូកតដលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធបាលព្បកាសថាអ្នកលឹកមិលង្ធវើកិរចការធៃល់។ 36 អ្នករាល់ាន លឹករាំលួលព្បាាំរីរថ្ងៃព្រះ
អ្ាច ស់ថាវ យមួយង្ ើយង្ៅថ្ងៃទី្ព្បាាំបីអ្នកលឹកាលមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធបាលព្បកាស។ អ្នកលឹកសតល់ ូលលូវែង្វវ យង្ៅព្រះអ្ាច ស់។ វាគឺជាការបិទ្បញ្ចប់រិធីបុណ្យង្លះ។ អ្នកលឹកង្ធវើការង្វរធៃល់។ 

37 ង្លះ, ដូង្រនះគឺបុណ្យថ្លព្រះអ្ាច ស់ ... (ង្លវីវិល័យ 23: 26-37, ខ្) 

ព្រះគមពីរបាលរាយយ៉ា ករាស់រិធីបុណ្យរបស់ព្រះលិកថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះ។ ប៉ាុតលដមលុសសភាគង្ព្រើលតដលអ្ះអាកថាជាព្គិសដសាសលិកមិលរិែជារកាថ្ងៃបរិសុទ្ធថាព្រះជាបញ្ហា ។ 

រាំណាាំ: ង្ៅកនុកព្រះគមពីរង្រញមួយថ្ងៃរីង្រលថ្ងៃលិរ-រែ់ង្ៅថ្ងៃលិរ (ង្ោកុបបែតិ 1: 5; ង្លវវីល័ិយ 23:32; ង្ចទិ្យកថា 16: 6; 23:11; យ៉ាូង្សវ 8: 9; ា៉ា កុស 1:32) 

មិលតមលមករីកណាត លយប់ង្ៅ 

កណាត លអ្ព្ធាព្ែជាថ្ងៃព្ែូវបាលរាប់ង្ៅថ្ងៃង្លះ។ រាំណាាំសកតដរថាខ្ណ្ៈង្រលតដលាលគឺជាទិ្ដឋភារថ្លរិធីបុណ្យភាា ប់ជាមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធង្ៅកនុកព្រះគមពីរសញ្ហា ចសត់ដលព្ែូវបាលតែ ស់បតូរសព្ាប់ព្គិសដសាសលិកតដលជាសញ្ហា ងមី ួយង្ធវើ

ឱ្យ - ឧា៉ា ថាយ 26:18, 26-30; ង្ ង្ព្រើរ 10: 1-14 - រិែង្នាះគឺថាថ្ងៃលិករិធីបុណ្យោាំកង្លះង្ៅតែាលលិកព្ែូវបាលរកាទុ្កង្ោយរួកព្គីសាទ លង្ៅសម័យង្ដើមរួមបញ្ចូលោាំកអ្នកតដលជាសាសល៍ដថ្ទ្។ 

ង្យើកង្ៅបលតសាសនារព្កថ្លព្រះរកាគមពីរដូរាន ថ្ងៃបរិសុទ្ធតដលព្រះង្យស ូវ, រួកសិសសរបស់ព្ទ្ក់ង្ ើយតាម ាំង្លឿរបស់រួកង្គបាលរកា, រួមោាំកង្មដឹកនាាំរបស់រួកសាសល៍ដថ្ទ្តដលជាព្គិសដសាសលិកដូរ 
ព្កុកសមឺនា៉ា ។ ង្យើករការួកង្គង្ៅកនុកលកេណ្ៈមួយតដលព្គីសាទ លង្ៅសម័យង្ដើមង្ ើយង្ព្កាយមកបាលរកាទុ្ករួកង្គ។ ង្លះខុ្សាន ង្ៅកនុកវិធីមួយរាំលួលរីថ្ងៃជាមូលោឋ លដូរាន តដលរួកសាសល៍យូោតដលបាលរកា, 
តដលជាសាសល៍យូោមិលទ្ទួ្លយកការបង្ព្កៀលកនុកគមពីរសញ្ហា ងមីង្ៅង្លើអ្វីោាំកអ្ស់ង្លះាលល័យថាថ្ងៃឬថាង្ែើរួកង្គព្ែូវបាលរកាទុ្កង្ោយរួកព្គីសាទ ល។ 

រួកព្គីសាទ លជាង្ព្រើលតដលបាលសង្កេែង្មើលរិធីបុណ្យរបស់ព្រះបាលដឹកថាថ្ងៃបរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីបរកែុលង្ឆ្ព ះង្ៅរកទី្មួយលិកទី្រីរខាកមុខ្ថ្លព្រះង្យស ូវព្រមោាំកតសលការថ្លង្សរកដីសង្គង្វរ ះរបស់ព្រះជាាច ស់រូបភារ ាំលួយ។ 

2. រធិបីណុ្យរមែក *: ង្ែើវាាលតែអ្ាំរីការសាែ បរ់បសព់្រះព្គសីទ? 

រួកព្គីសាទ លគួរតែរកាឱ្កាសបុណ្យរមែក * ង្លះ? 

កនុកនាមជាមលុសសជាង្ព្រើលបាលដឹក, អីុ្ព្សាតអ្លព្ែូវបាលព្បាប់ជារិង្សសង្ដើមបីសង្កេែង្មើលរំលកង្ៅង្សៀវង្ៅលិកេមលាំ។ ព្កុមព្គួសារបាលយកកូលង្រៀមលែឥែង្ខាច ះ (លិកេមលាំ 12: 5) សព្ាប់ការលះបក់ង្លះ (លិកេមលាំ 12: 

3-4) ។ សារ់ង្រៀមង្លះព្ែូវបាលថាវ យយញ្ាបូជាង្ៅង្លើដប់បួលង្លះង្ៅង្រលោៃ រ (លិកេមលាំ 12: 6) លិក្មរបស់ខ្ែួលព្ែូវបាលង្គោក់ង្ៅង្លើោវ រថ្លសទះរបស់ព្គួសារង្លះ (លិកេមលាំ 12: 7) ។ 

អ្ស់អ្នកតដលបាលយក ាំហាលតដលព្រះជាាច ស់បាលតណ្នាាំព្ែូវបាល "ឆែក" រីង្សរកតីសាែ ប់ខ្ណ្ៈតដល លជាែិង្អ្សុីបតដលមិលបាលង្ធវើតបបង្លះព្ែូវបាលង្គមិល (លិកេមលាំ 12: 28-30) ។ 

ជាការយល់ដឹកជាង្ព្រើលតដលព្រះង្យស ូវបាលង្ធវើរិធីបុណ្យរមែកជាង្រៀករាល់ឆ្ន ាំ (លិកេមលាំ 13:10) រីង្រលង្វោថ្លការយុវ លរបស់ង្ោក (លូកា 2: 41-42) លិកង្ៅទូ្ោាំកមួយ ីវិែរបស់ព្ទ្ក់ (លូកា 22:15) 

។ 

បុណ្យរមែក * ង្គសង្កេែង្ ើញថាង្ៅថ្ងៃទី្ដប់បួលថ្លតខ្តខ្ដាំបូកង្លះ (ង្លវីវិល័យ 23: 5; បាលង្ៅង្រព្ែកនុកង្ចទិ្យកថា 16: 1 ឬនាកង្អ្សង្ធើរ 3 កនុកតខ្តណ្សាល: 7) 

។ វាបាលង្កើែង្ឡើកង្ៅកនុករដូវកាលលិោ រដូវថ្លឆ្ន ាំង្លះ។ 

ង្ោះបីជាព្រះង្យស ូវបាលតែ ស់បតូរការអ្លុវែតល៍ជាង្ព្រើលតដលភាា ប់ជាមួយវា (លូកា 22: 19-22 យ៉ាូហាល 13: 1-17), ព្រះអ្ករសង្គង្វរ ះរបស់ង្យើកបាលព្បាប់រួកសិសសរបសព់្ទ្ក់ង្ដើមបីរកាវា (លូកា 22: 7-

13) ។ ដូរាន ង្លះសកតដរង្នាះគមពីរសញ្ហា ងមីគឺរាស់ោស់, ថាង្ោយសារតែព្រះង្យស ូវ "ការលះបក់ង្ោយបាលសាែ ប់ង្រៀមលិកោក់្មង្លើព្កបោវ រ (លិកេមលាំ 12: 6-7) មិលព្ែូវការង្ទ្ៀែង្ទ្ ( ង្ ង្ព្រើរ 7: 12-

13,26-27; 9:11 -28) ។ 

សាវកប៉ាុលបាលបង្ព្កៀលជារិង្សសថារួកព្គិសដសាសលិកង្ដើមបីរកាឱ្កាសបុណ្យរមែក * ង្ៅកនុកការអ្លុង្ោមជាមួយលឹកង្សរកតីតណ្នាាំរបសព់្រះង្យស ូ (កូរិលងូសទី្ 1 5: 7-8; 11: 23-26) ។ 



ព្រះគមពីរបង្ព្កៀលថាព្រះង្យស ូវ "ព្ែូវបាលង្ព្ ើសតាាំកព្រះព្គិសដមុលកាំង្ណ្ើែង្ោកីយ៍» (ង្រព្ែុសទី្ 1 1:20) ង្ៅជា" កូលង្រៀមសាែ ប់រីមូលោឋ លព្គឹះថ្លរិភរង្ោកង្លះ» (វិវរណ្ៈ 13: 8) 

។ ដូង្រនះតសលការរបស់ព្រះថ្លង្សរកដីសង្គង្វរ ះតាមរយៈបរិសុទ្ធថ្ងៃលិករិធីបុណ្យរួមោាំកព្រះង្យស ូជា«កូលង្រៀមសព្ាប់បុណ្យរលំក»របស់ាែ់ព្ែូវបាលង្គសារ ល់ថាមុលង្រលតដលមលុសសព្ែូវបាលង្គោក់ង្ៅង្លើភរតសលដី។ ង្នាះជាមូ
លង្ ែុមួយរាំលួលថ្លសាកសរង្សង្ឡសាទ លង្លះព្ែូវបាលោក់ង្ៅង្លើង្ម ង្ដើមបីអារ 

គណ្នារួកង្គ! 

សាែ ែជាង្ព្រើលោាំកអ្ស់ទ្ទួ្លសារ ល់ថាព្រះវិហារព្រះគមពីរបង្ព្កៀលថាព្រះង្យស វូបាលបាំង្រញអ្វីមួយតដលបាលសារភាា ប់ជាមួយលឹករិធីបុណ្យរមែក * ង្ៅង្រលតដលាែ់ព្ែូវបាលង្គសាែ ប់។ 

ង្យើកបាលរកង្ ើញព្បែិបែតិការថ្លការលះបក់អ្សាច រយង្លះសូមបីតែរិភាកាង្ៅកនុកសួលរារង្អ្តដល។ បនាទ ប់រីព្រះង្យស ូវព្ែូវបាលង្គោយ (ង្ោកុបបែតិ 3:15) ព្រះជាាច ស់បាលសាែ ប់សែវមួយ (ព្បត លជាង្រៀមឬរតរ) 
កនុកង្ាលបាំណ្កង្ដើមបីព្គបដណ្ត ប់ង្ករខាម ស (ជាែាំណាកថ្លព្បង្ភទ្មួយថ្លអ្ាំង្រើបាបង្ៅកនុកឧបបែតិង្ ែុង្លះ) អ័្ោមលិកង្អ្វា៉ែ ជាមួយលឹកតសបករបស់ខ្ែួល (ង្ោកុបបែតិ 3:21) 

។ ង្យើកបាលង្ ើញង្ាលការណ្៍ថ្លការព្បែិបែដិការលះបក់ង្លះង្ៅង្រលតដលង្អ្បិលថាវ យយញ្ាបូជាជាកូលង្រៀមមួយរី វកូង្រៀមរបស់ខ្ែួល (ង្ោកុបបែតិ 4: 2-4) ។ 

ង្លះលបីលាញង្ៅកនុកថ្ងៃបុណ្យរមែក * របស់ង្ោកម៉ាូង្សបាលបង្វា ញថាការសង្គង្វរ ះរបស់ លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លបាលង្រញរីព្សុកង្អ្សុី (លិកេមលាំ 12: 1-38) 

។ ង្ោកម៉ាូង្សបាលកែ់ព្តាទុ្កការតណ្នាាំរបស់ព្រះអ្ាំរីង្រឿកង្លះព្រមោាំកព្បែិទិ្ល (ង្ោកុបបែតិ 1:14; 2: 1; លិកេមលាំ 12: 1) លិកបុណ្យរបស់ាែ់ (ង្លវវីិល័យ 23) ។ រិធីបុណ្យរមែក * 
ជាមូលោឋ លកាែ យជា លដាំបូកថ្លព្រឹែតិការណ្៍ោាំកង្លះជាង្រៀករាល់ឆ្ន ាំព្សថ្មដល់កុាររបសព់្រះតសលការថ្លង្សរកដីសង្គង្វរ ះរបស់ាែ់យ៉ា កខាែ ាំក។ 

ង្ៅកនុកគមពីរសញ្ហា ចស,់ រូបភារបុណ្យរមែក * ថ្លការរងំ្ោះរីោសភារង្អ្សុីបលិកអ្លតរាគមល៍របស់ព្រះ។ ប៉ាុតលតរាការី, 
វាព្ែូវបាលង្គសមែឹកង្មើលង្ឆ្ព ះង្ៅរកការង្រលង្វោសកតដរថាព្រះង្យស ូលឹកបាលមកង្ ើយព្ែូវកូលង្រៀមសព្ាប់បុណ្យរលំករបស់ង្យើក (កូរិលងូសទី្ 1 5: 7) 

។ ជាកូលង្រៀមរបស់ព្រះជាាច ស់តដលបាលយកមកង្ដើមបីដកបាបថ្លរិភរង្ោកង្រញ (យ៉ាូហាល 1:29; Cf. 3: 16-17) ។ 

ង្ៅថ្ងៃទី្រំលករុកង្ព្កាយរបស់ង្ោកង្យស ជូាមលុសស, ាែ់បាលបលដរកាវាង្ៅកនុកង្រលថ្លរាព្ែីង្ ើយបាលព្បាប់រួកសិសសរបស់ព្ទ្ក់ង្ដើមបីរកាវា (លូកា 22: 14-19; Cf. យ៉ាូហាល 13: 2,12-15) 

លិកង្ៅង្លើ ទ្ី14 តណ្សាល / ង្រព្ែ ( Cf. លូកា 22:14; 23: 52-54) ។ 

ប៉ាុតលដព្រះង្យស ូបាលតែ ស់បតូរជាង្ព្រើលថ្លការអ្លុវែតតដលាលទ្ាំនាក់ទ្ាំលកជាមួយអ្នកសង្កេែការណ្រ៍បស់ខ្ែួល។ ព្រះង្យស ូវបាលង្ធវើលាំឥែដាំតបលិកព្សាទ្ាំពាាំកបាយ ូរជាតសនកមួយថ្លរិធីបុណ្យរមែក * (ា៉ា ថាយ 26:18, 26-

30) លិកបាលបតលថមង្ទ្ៀែថាការអ្លុវែតជាក់តសតកថ្ល (យ៉ាូហាល 13: 12-17) ។ 

ព្រះង្យស ូវមិលបាលបង្ព្កៀលថាវាមិលតមលជារិធីបុណ្យរំលកព្បចាំឆ្ន ាំឬង្ែើព្ទ្ក់បាលតែ ស់បតូរង្រលង្វោថ្លថ្ងៃថ្លការសង្កេែការរបស់ខ្ែួលង្ៅកាល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិ្ែយដូរអ្ស់អ្នកតដលង្ធវើតាមទ្ាំង្លៀមទ្ាែ ប់ 

ង្ធវើ។ ង្ោះបីជាអ្នកព្បា ្ព្គិសតអូ្សសូដក់ភាសាព្កិរង្ៅសែវែសទី្ 1 ទ្ទ្ួលសារ ល់ថាទ្ីលិកទ្ី 2 រួកព្គីសាទ លតដលបាលង្ធវើរិធីបុណ្យរមែកង្ៅង្រលយប់ (គ បុណ្យ លិកសបាត  ៍អ្សាច រយង្លះ - ព្គិសតអូ្សសូដក់រុរតសនកទី្មួយបរិសុទ្ធកាកបាទ្, 

1992) ដូរជាង្យើកង្ៅបលតសាសនារព្កថ្លព្រះបាលង្ធវើ ង្ៅសែវែសទ្ី 21 ។ បុណ្យរមែក * គឺព្ែូវតែមួយគែ់ង្ដើមបីព្ែូវបាលយកង្ោយរួកព្គីសាទ លបាលទ្ទួ្លបុណ្យព្ មុ ទឹ្កឱ្យបាលព្ែឹមព្ែូវ ( Cf. កូរិលងូសទី្ 1 11: 

27-29; រ៉ែូម 6: 3-10; លិកេមលាំ 12:48;  លគណ្នា 9:14) ។ 

វាព្បត លជាគួរតែព្ែូវបាលបតលថមថាសាសនារព្កថ្លទី្ព្កុករ៉ែូម (ដូរជាង្ព្រើលថ្លកូលង្ៅរបស់រួកព្បូង្ែសដរបស់ខ្ែួល) 
បង្ព្កៀលសែូវការថាវារកាបុណ្យរមែកង្ោះបីង្ៅវាថាអ្វីតដលខុ្សាន ង្ៅកនុកភាសាអ្ក់ង្គែសលិកមិលរកាវាជាការតដលព្រះង្យស ូវបាលង្ធវើ (ថ្លសាសនារព្កកាែូលិក។, ញូវយ៉ាកឆ្ន ាំ 1995, p ។ 332) ។ 

ព្សាទ្ាំពាាំកបាយ មូលិតមលទ្កឹ 

ង្បើង្ោះបីជាការរិែតដលថាព្រះង្យស តូបរទឹ្កង្ៅជាព្សាទ្ាំពាាំកបាយ ូរ (យ៉ាហូាល 2: 3-10) លិកពាកយភាសាព្កិរតដលបាលង្ព្បើង្ៅកនុកគមពីរសញ្ហា ងម ី(oinos) សាំង្ៅង្ៅង្លើព្សា (ធីម៉ាូង្ងទី្ 1 3: 8) 

អ្នកតដលាលជាង្ព្រើលបាលអ្ះអាកថាវាគឺជាទ្ាំពាាំកបាយ ូ ទឹ្កលិកមិលព្សា, តដលព្ែូវបាលង្ព្បើសព្ាប់បុណ្យរំលក។ សាសល៍យូោបាលង្ោយខ្ែួលឯកង្ោះបីជាង្ព្បើព្សាង្ៅកនុកឱ្កាសបុណ្យរមែក (ឧ, ។ ព្សា។ 
សរវវរនាធិបាយសាសល៍យូោ។ ឆ្ន ាំ 1907, pp ។ 532-535) ។ 

ង្យើកដឹកថាទឹ្កទ្ាំពាាំកបាយ ូព្ែូវបាលង្គមិលអារង្ធវើង្ៅបាលង្ព្បើង្ោយព្រះង្យស យូ៉ា កដូរង្មដរ? 



តសែទ្ាំពាាំកបាយ ូជាធមមតាព្ែូវបាលព្បមូលសលង្ៅ ុាំវញិតខ្កញ្ហា លិកបុណ្យរមែក * ជាធមមតាង្ៅកនុកតខ្ព្បែិទិ្លរ៉ែូាុាំកង្គង្ៅថាតខ្ង្មសា។ ង្ៅកនុកថ្ងៃព្រះង្យស ូវ ", រួកង្គមិលាលទូ្រទឹ្កកកទ្ាំង្លើបឬង្ព្កៀវ។ ង្ ែុ, 
ទឹ្កទ្ាំពាាំកបាយ ូបាលកាល់តែរវាកង្រលង្វោថ្លការព្បមូលសលលិកបុណ្យរំលក។ 

អ្នកង្សសកង្ទ្ៀែបាលកែ់សារ ល់ថាវាគឺមិលអារង្ៅរួរង្នាះង្ទ្សព្ាប់រួកសាសល៍យោូបាលរកាទុ្កជាទឹ្កទ្ាំពាាំកបាយ ូតដលតវក (ង្ោក ថ្ល ។ បាលព្រះគមពីរវរនាលុព្កម។ គ ព្រះបុព្តារបស់ឆ្ន ាំ 1909 ទ្ាំ។ 974) 

។ ដូង្រនះព្សាតែមួយគែ់តដលអារង្ៅខ្ារ់សព្ាប់សូមបីតែង្ព្រើលឆ្ន ាំមកង្ ើយលឹកព្ែូវបាលង្ព្បើ។ (ការង្ព្បើព្បាស់ង្ព្គឿកព្សវឹកង្លះដូរជាព្សាព្ែូវបាលាាំព្ទ្បុណ្យបារាាំង្ៅង្ចទិ្យកថា 26:14, ប៉ាុតលតមិលព្ែូវបាលោមោរ) ។ 

ព្គិសដសាសលិកមិលឱ្យាល«ព្សវឹកព្សាង្ព្ពាះព្សាបណាដ លង្អាយង្ថាកោប "ដូរប៉ាុលបាលសរង្សរថា (ង្អ្ង្ភសរូ 5:18, ង្ព្ ើស) ។ ាលតែមួយយ៉ា កែូរថ្លព្សាកនុកង្ព្បើព្បាសជ់ាធមមតាង្ៅកនុកឱ្កាសបុណ្យរមែក 
(ព្បត លមួយសាែ បព្ពាកាង្ វង្រញង្លញឬែិរជាក) ។ 

បណុ្យរមែក * គងឺ្ៅថ្ង ៃទ្ ី14 មលិតមលជាង្លើកទ្ ី15 

មួយរាំលួលព្ែូវបាលយល់ព្រឡាំអ្ាំរីថ្ងៃថ្លបុណ្យរលំកគមពីរប ៊ីបង្លះ។ 

ព្រះគមពីរបង្ព្កៀលថាវាព្ែូវបាលរកាទ្ុកង្ៅថ្ងៃទ្ី 14 ថ្លតខ្ដាំបូកថ្លព្បែិទិ្លរបស់ព្រះ (ង្លវីវិល័យ 23: 5) ។ 

ង្ៅកនុកខ្ទ្ី 6 ថ្លលិកេមលាំ ាំរូកទី្ 12 បាលតរកថាកូលង្រៀមព្ែូវបាលសាំោប់មលុសស "ង្ៅព្រលប់" (GWT លិកង្បាះរុមពសាយ វី វសករមការបកតព្ប) ។ ខ្ទ្ី 8 

បាលលិយយថារួកង្គព្ែូវបរងិ្ភាគសារ់ង្ៅយប់ង្នាះ។ វាលឹកព្ែូវបាលអាាំកលិកបរិង្ភាគយប់។ ង្ ើយបាទ្ជាមលុសសាន ក់តដលបាលសាែ ប់កូលង្រៀមមួយតដលអារសាែ ប់មលុសសបាលយ៉ា កង្វយព្សួល, 

អាាំកលិកបរិង្ភាគសារ់ង្រៀមមួយថ្លឆ្ន ាំដាំបូក (លិកេមលាំ 12: 5) រវាកង្រលថ្ងៃលិរលិកកណាត លអ្ព្ធាព្ែតដលជាមូលោឋ លគឺជាអ្វីតដលអីុ្ព្សាតអ្លបាលង្ធវើង្ៅង្លើកែ់ព្តាទុ្ក កនុកឱ្កាសបុណ្យរមែកង្ៅកនុកលិកេមលាំ 12 ង្រចកង្ទ្ស, 

រួកង្គាលរ ូែដល់ព្រឹកង្ដើមបីបាលបរិង្ភាគវាកនុកមួយលិកេមលាំ 12:10 ។ ឥឡូវង្លះព្រះគមពីរង្លះគឺរាស់ណាស់ថាង្ទ្វតាតដលបាលង្កើែង្ឡើកបុណ្យរមែក * "ង្ៅយប់ង្នាះ» (លិកេមលាំ 12:12) ង្ៅយប់ដតដលទ្ី 14 ។ 

ព្រះគមពីរបង្ព្កៀលថាព្រះង្យស ូវគឺជាការតែង្ៅង្រលតដលព្ែូវថាវ យយញ្ាបូជា (ង្រព្ែុសទី្ 1 3:18; ង្ ង្ព្រើរ 9:28; 10: 10-14) 

។ ង្ៅកនុកគមពីរសញ្ហា ងមីវាជាការរាស់ណាសត់ដលថាព្រះង្យស វូបាលង្ធវើរិធីបុណ្យរមែករុកង្ព្កាយរបស់ាែ់ (លូកា 22: 14-16) ង្ ើយតដលព្ែូវបាលសាែ ប់។ ព្រះគមពីរបង្វា ញថាព្រះង្យស ូ វព្ែូ វបាលង្គយកង្រញរីភាគ  ុលមុលង្រលង្លើកទ្ី 15 

ង្លះ។ ង្ ែុអ្វីបាលជា? ង្ោយសារតែង្លះគឺជាង្លើកទ្ី 15 "ថ្ងៃខ្ពស់» (យ៉ាូហាល 19: 28-31) ជារិង្សសង្ៅថ្ងៃដាំបូកថ្លរិធីបុណ្យលាំប័ុកឥែង្ម (ង្លវីវិល័យ 23: 6) ។ ដូង្រនះព្រះង្យស ូបាលរកាលិកបាលបាំង្រញបុណ្យរមែក 
* ង្ៅថ្ងៃទ្ី 14 ។ 

ព្បវែតិសាព្សាសាសនារព្កង្ដើមសកតដរកែ់ ព្តាថារិធីបុណ្យរំលកព្ែូវបាលរកាទ្ុកង្ៅង្លើថ្ងៃទ្ី 14 ថ្លតខ្តណ្សាលង្ោយង្មដឹកនាាំព្គីសាទ លសាសល៍យូោលិកសាសល៍ដថ្ទ្តដលង្សាម ះព្ែក់កនុកទី្មួយទី្រីរលិកសែវែសទី្បី (។ សាសនារព្កព្បវែតិសាព្សា, ង្សៀវង្ៅ,  ាំរូកទី្ 24) 

ង្ ើយតដលវាព្ែូវបាលរកាទុ្ក ង្ៅង្រលោៃ រ  ។ 

ង្មដឹកនាាំភាគង្ព្រើលតដលអ្ះអាកថាព្រះព្គិសដបាលអ្ះអាកថាង្ដើមបីសង្កេែង្មើលកាំតណ្មួយរាំលួលថ្លបុណ្យរំលកង្ោះបីជាមលុសសជាង្ព្រើលបាលតែ ស់បតូរង្ ម្ ះជាកាលបរងិ្រឆទ្ង្រលង្វោ 

លិមិែតសញ្ហា លិកអ្ែថល័យ (សូមង្មើលតសនកង្ៅកនុក ាំរូក 10 បុណ្យ) ។ 

ព្រះគមពីរបង្ព្កៀលយ៉ា ករាស់ថាព្រះព្គិសដបាលថាវ យយញ្ាបូជាជាកូលង្រៀមសព្ាប់រិធីបុណ្យរមែក * សព្ាប់ង្យើកង្ ើយថាង្យើកាលង្ដើមបីរកាបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មតដលថាជាមួយ: 

7  ព្មះង្រញរីង្មង្មៅចស់, ដូង្រនះអ្នកអារកាែ យជាបារ់ព្សស់ង្ោរង្ឡើកង្ព្ពាះអ្នកកាំរុកឥែង្ម។ រាំង្ពាះសារ់ង្រៀម របស់ង្យើក, 
ព្រះព្គីសទបាលព្ែូវបូជា។ 8 ង្ ែុង្លះង្យើកព្ែូវង្ធវើរិធីបុណ្យរមែកង្ោយមិលង្ៅជាមួយង្មង្មៅចស,់ 

សសិែថ្លអ្ាំង្រើអាព្កក់លិកអ្ាំង្រើង្ថាកោបង្នាះង្ឡើយគឺង្យើកង្ព្បើលាំប័ុកឥែង្មជាសញ្ហា ថ្លភារង្សាម ះព្ែក់លិកង្សរកដីរិែ។ (កូរិលងូសទី្ 1 5: 7-8, ខ្) 

រូរកែ់សាំាល់ថារិធីបុណ្យង្លះគឺព្ែូវបាលរកាទុ្កជាមួយលាំប័ុកឥែង្មង្សាម ះអ្ស់រីរិែដលិកង្សរកដីរិែ។ សាវកប៉ាុលបាលដឹកថាព្រះង្យស ូវគឺជាការ ាំលួសឱ្យកូលង្រៀមសព្ាប់បុណ្យរំលកតដលព្បជា ល វី វតដលព្ែូវបាលង្ព្បើង្នាះង្ទ្។ 
ង្ោកបាលបង្ព្កៀលថារួកព្គីសាទ លង្ៅតែបលតង្ដើមបីសង្កេែង្មើលរំលក។ 

ប៉ាុតលតជាទូ្ង្ៅង្ែើរួកព្គិសដសាសលិកង្ដើមបងី្ធវើង្រឿកង្លះ? 

សាវកប៉ាុលបាលរលយល់ថា: 



23 ខុ្្ាំបាលទ្ទួ្លរីព្រះអ្ាច ស់មកតដលខុ្្ាំបាលបញ្ាូលង្ៅកាល់អ្នក: 

ថាព្រះអ្ាច ស់ង្យស ូវង្ៅយប់ដូរាន ង្លះង្ៅកនុកការតដលាែ់ព្ែូវបាលង្គបញ្ាូលយកលាំប័ុក; 24 ង្ ើយង្ៅង្រលតដលង្ោកបាលអ្រព្រះគុណ្ព្រះជាាច ស់ព្ទ្ក់បាលបាំតបកវាង្ ើយលិយយថា«រូរយករិសារុះង្លះជារូប

កាយខុ្្ាំតដលព្ែូវបូជាសាំរាប់អ្នករាល់ាន រូរង្ធវើដូង្រនះង្ដើមបីលឹករំឭកដល់ខុ្្ាំ»។ 25 កនុកលកេណ្ៈដូរាន ង្លះតដរង្ោកបាលយកតរកសកតដរង្ព្កាយរីបរិង្ភាគរួរង្ពាលថា: 
«ង្លះជាតរកថ្លសមពលធង្មព្ែីងមីរកង្ឡើកង្ោយង្ោ ិែរបស់ខុ្្ាំ។ 

ង្លះបាលង្ធវើជាញឹកញាប់ដូរជាអ្នកបាលសឹកវាង្ៅកនុកការរំឭកដល់ខុ្្ាំ»។ 26 រាំង្ពាះការបាលញឹកញាប់តាមតដលអ្នកបរិង្ភាគលាំប័ុកលិករិសារីតរកង្លះអ្នកព្បកាសការសាែ ប់របស់ង្ោកាច ស់រ ូែដល់ព្ទ្ក់យកមក។ (
កូរិលងូសទី្ 1 11: 23-29) 

ដូង្រនះសាវកប៉ាុលបាលបង្ព្កៀលថារួកព្គីសាទ លង្ដើមបរីកាឱ្កាសបុណ្យរមែក * 
ង្ៅកនុកលកេណ្ៈតដលព្រះង្យស ូវបាលសង្កេែង្ ើញកនុកឱ្កាសបុណ្យរមែករុកង្ព្កាយរបស់ព្ទ្ក់ជាមួយលាំប័ុកលិកព្សាង្នាះង្ទ្។ ង្ ើយង្នាះគឺង្ៅង្រលយប់ជាការរកចាំឬការរំលឹក - 
រំលឹកជាព្បចាំឆ្ន ាំមួយមិលតមលជាព្រឹែតិការណ្៍ព្បចាំសបាត  ៍។ 

ង្លះ  ថ្លសាសនារព្កកាែូលិកបាលកែ់សារ ល់យ៉ា កព្ែឹមព្ែូវថា«ព្រះង្យស ូបាលង្ព្ ើសង្រីសយកឱ្កាសបុណ្យរមែក * ង្លះ ... យកលាំប័ុក ... ាែ់បាលបាំតបកវា "សកតដរលិកសដល់ឱ្យវាព្ែូវបាលបរិង្ភាគ។ 

វាព្ែូវបាលរកព្កកជាឯកសារង្ៅកនុកព្រះគមពីរតដលង្ោកង្យស ូបាលការ់លាំប័ុកឥែដាំតបង្ ើយ ុរឱ្យង្ដើរតាមព្ទ្ក់ង្ដើមបីបរិង្ភាគ។ ព្រះង្យស ូវបាលអ្លុម័ែព្សាង្ដើមបីង្ដើរតាមព្ទ្ក់ង្ដើមបីសឹករាំលួលទឹ្កព្បាក់ែូរមួយ។ ង្យើកង្ៅបលតសាសនា
រព្កថ្លព្រះអ្ធិសាឋ លការសព្ាកលិកតរកចយលាំប័ុកឥែង្មលិកតរកចយព្សាសព្ាប់អ្នកង្ដើរតាមង្សាម ះព្ែក់របស់ព្ទ្ក់កនុកការង្ព្បើព្បាស់។ ប៉ាុតលដសាសនារព្កថ្លទី្ព្កុករ៉ែូម (ដូរជាអ្នកដថ្ទ្ង្ទ្ៀែជាង្ព្រើល) 
មិលយូរង្ទ្ៀែង្ទ្បាំតបកលាំប័ុកឥែង្ម (វាង្ព្បើ "ា៉ា សុីលោាំកមូល) ឬង្ែើវាជាធមមតាតរកចយព្សាង្ដើរតាមរបស់ខ្ែួលង្ដើមបីសឹក (ការតរកចយថ្លព្សាព្ែូវបាលចែ់ទុ្កថាជាង្ព្សររិែតង្ោយសាសនារព្កថ្លទី្ព្កុករ៉ែូម, 
ង្ ើយវាព្ែូវបាលញឹកញាប់មិលបាលង្ធវើង្ៅកនុកព្រះវិហារព្បូង្ែសតក់) ។ 

ង្ែើាលអ្វអី្ាំរ ី"កនកុនាមជាអ្នកជាញកឹញាប ់... អ្នកព្បកាស? 

ង្ែើង្ធវើដូរង្មតរជាញឹកញាប់បុណ្យរមែក * គួរព្ែូវបាលយក? 

ព្រះង្យស បូាលាលបលទលូថា«ែបែិជាញកឹញាបដ់រូជាអ្នករាលា់ន បរងិ្ភាគលាំបុក័ង្លះង្ ើយសកឹរតីរកង្លះអ្នកព្បកាសការសាែ បរ់បសង់្ោកាច សរ់ ែូដលព់្ទ្កយ់កមក។ " 

សូមរិចរណាថាវាជាការសាែ ប់របស់ព្រះង្យស វូថាង្លះរំលឹកដល់។ 

ការសាែ ប់របសព់្រះព្គីសទបាលសសះសាង្យើកលឹកព្រះ (រ៉ែូម 5:10) លិកព្រះង្យស ូវបាលព្បោល ីវិែរបសព់្ទ្ក់សព្ាប់ង្សរកដីសង្គង្វរ ះរបស់ង្យើក (យ៉ាូហាល 3: 16-17, ង្ ង្ព្រើរ 5: 5-11) 

។ ការសាែ ប់របស់ាែ់បង្ព្កៀលង្យើកថាព្គិសដសាសលិកមិលឱ្យាលបាបង្សាយរា យរីង្លើរូបកាយរតមកសាែ ប់របសង់្យើក (រ៉ែមូ 6: 3-12) ។ ព្គីសាទ លបុណ្យរមែក * ង្លះជាការរំលឹកព្បចាំឆ្ន ាំមរណ្ភាររបសង់្ោកង្យស ូ។ 

ព្រះង្យស ូវមិលបាលលិយយថាការង្ធវើរិធីង្លះបាលញឹកញាប់តាមតដលអ្នករក់បាល, តែថាង្ៅង្រលតដលអ្នកង្ធវើវាអ្នកព្ែូវបាលព្បកាសរីការសាែ ប់របស់ព្ទ្ក់។ ពាកយភាសាព្កិរសព្ាប់កូរិលងូសទី្ 1 11:26 

ជាញឹកញាប់ង្ៅ, hosakis, ព្ែូវបាលង្ព្បើង្រលង្វោមួយង្សសកង្ទ្ៀែង្ៅកនុកគមពីរសញ្ហា ងមី។ វាមិលាលល័យថាបាលញឹកញាប់តាមតដលអ្នករក់បាលង្ទ្លុះព្តាតែពាកយភាសាព្កិរសព្ាប់ "អ្នករក់បាល," 

ឬ , ាលវែតាលសកតដរ (តដលវាគឺង្ៅកនុកវិវរណ្ៈ 11: 6; កតលែកង្សសកង្ទ្ៀែតែមួយគែ់ង្ៅកនុកព្រះគមពីរពាកយង្លះព្ែូវបាលង្ព្បើ) ។ ង្ោះជាយ៉ា កណា, ចប់តាាំករីង្លះគឺមិលាលវែតាលង្ៅកនុកកូរិលងូសទី្ 1 11:26, 

ង្ោកប៉ាូលមិលព្បាប់ង្យើកង្ដើមបងី្ធវើបុណ្យរំលករបស់ព្រះអ្ាច ស់បាលញឹកញាប់តាមតដលង្យើករក់បាលង្នាះង្ទ្ប៉ាុតលតថាង្ៅង្រលតដលង្យើកកាល់តាមវាង្ៅង្លើបុណ្យរមែក * ង្នាះវាមិលតមលព្ាល់តែ 

រិធី, វាព្ែូវបាលបង្វា ញរីការសាែ ប់របសព់្រះព្គីសទ។ 

ង្លើសរីង្លះង្ទ្ៀែប៉ាុលបាលសរង្សរថាង្លះ: 

27 ង្ ែុង្លះព្បសិលង្បើអ្នកណារិសាលាំប័ុកង្លះឬសឹករីតរកថ្លព្រះអ្ាច ស់កនុកលកេណ្ៈមិលសកតិសមលឹកាលកាំ ុសង្ោយកាយលិកព្រះង្ោ ិែរបស់ព្រះអ្ាច ស់។ 28 ប៉ាុតលតរូរឱ្យមលុសសព្ែូវរិលិែយរិរ័យង្មើលខ្ែួលឯក

ង្ ើយសិលសឹមរិសាលាំប័ុកលិករិសារីតរកង្លះ។ 29 ដបិែអ្នកណារិសាលាំប័ុកលិកង្ភស ាៈកនុកលកេណ្ៈមិលសកតិសមជាសុីសឹកវិលិរឆ័យង្ោសខ្ែួលឯក, មិលយល់ដល់ព្រះកាយរបស់ព្រះអ្ាច ស់។ (កូរិលងូសទី្ 1 

11: 27-29) 



ង្ោកប៉ាុលបាលបង្ព្កៀលយ៉ា ករាស់ថាការទ្ទួ្លយកលាំប័ុកលិកព្សាមួយព្ែូវតែរិលិែយង្មើលខ្ែួលឯក។  

តដលព្ែូវបាលរំរឹកថាអ្មដាំង្ណ្ើរកនុកឱ្កាសបុណ្យរមែកអារ ួយង្យើកង្តត ែង្លើកាំ ុសលិកអ្ាំង្រើបាបរបស់ង្យើកង្ ើយដូង្រនះអារ ួយបាំង្រញតាមការបញ្ហា រីង្ោកប៉ាូលង្លះង្ដើមបីរិលិែយង្មើលខ្ែួលង្យើក។ កនុកនាមជា 
អារទ្ទួ្លយកបាលជាង្ព្រើលថ្លការខិ្ែខ្ាំព្បឹកតព្បកង្លះសកតដរាាំព្ទ្គាំលិែថ្លការព្បឡកព្បចាំឆ្ន ាំ (នាក់ព្ែូវបាលង្គមិលយកង្រញដាំតបឬមួយសបាត  ៍ជាង្រៀករាល់ថ្ងៃ) ។ 

គមពីរសញ្ហា ងមីបាលកែ់ព្តាថាោាំកព្រះង្យស ូលិកប៉ាុលបាលបង្ព្កៀលង្ដើមបីសង្កេែង្មើលរិធីបុណ្យរមែក * ង្ៅកនុកលកេណ្ៈព្គីសាទ ល។ ង្ ើយង្នាះគឺជាការអ្ង្កេែព្បចាំឆ្ន ាំ។ 

ការោកង្ ើក 

ការោកង្ ើក  ួយបង្វា ញរិែដរាបោបង្ ើយថាសូមបីតែអ្នកង្ដើរតាមព្រះព្គីសទង្ៅតែាលបាំណ្កឱ្យាលែាំបល់តដលព្ែូវបាលសាែ ែបរិសុទ្ធ (យ៉ាូហាល 13:10) ។ 

ព្រះង្យស ូវបាលបង្ព្កៀលថាអ្នកង្ដើរតាមព្ទ្ក់គួរតែង្ធវើង្លះ: 

13 អ្នកង្ៅខុ្្ាំថាព្រះព្គូលិកព្រះអ្ាច ស់ង្ ើយអ្នកលិយយបាលលែសព្ាប់ការដូង្រនះខុ្្ាំ។ 14 ង្បើខុ្្ាំជាព្រះអ្ាច ស់លិកជាព្រះព្គូបាលោកង្ ើករបស់អ្នក, 

អ្នកព្ែូវតែោកង្ ើកង្អាយាន ង្ៅវញិង្ៅមក។15 ដបិែខុ្្ាំបាលសដល់ឱ្យអ្នកឧោ រណ្៍មួយតដលអ្នកគួរង្ធវើដូរតដលខុ្្ាំបាលង្ធវើរាំង្ពាះអ្នករាល់ាន ។ 16 ព្បាកដ, 

ខុ្្ាំសុាំព្បាប់អ្នករាល់ាន ថាអ្នកបាំង្រីមិលតដលធាំជាកាច ស់របស់ាែ់; មិលតមលជាការតដលាែ់តដលព្ែូវបាលង្ស្ើធាំជាកព្រះអ្ករតដលបាលចែ់ាែ់។ 17 ព្បសិលង្បើអ្នកដឹកង្សរកដីង្លះង្ ើយព្បោលររដល់អ្នកព្បសិលង្បើអ្នក

ង្ធវើឱ្យរួកង្គ។ (យ៉ាូហាល 13: 13-17) 

មិលសូវតដលអ្ះអាកថាព្គីសទសាសនាដូរជាការោកង្ ើកព្រះង្យស វូាលបលទូលថាឱ្យង្ធវើ។ 

ប៉ាុតលតង្យើកង្ៅបលតសាសនារព្កថ្លព្រះអ្លុវែតតាមការតណ្នាាំរបស់ព្រះង្យស ងូ្ៅង្លើង្លះជាង្រៀករាល់ឆ្ន ាំ។ 

ព្បភរខាកង្ព្ៅថ្លព្រះគមពរី 

វាមិលតមលព្ាល់តែង្ៅកនុកព្រះគមពីរតដលង្យើកង្មើលង្ ើញថារិធីបុណ្យរំលកព្ែូវបាលរកាទុ្កជាង្រៀករាល់ឆ្ន ាំង្ោយរួកព្គីសាទ ល។ កាំណ្ែ់ព្តាព្បវែតិសាព្សាតដលង្សាម ះព្ែក់ង្លះជាង្រៀករាល់ឆ្ន ាំកនុកឱ្កាសបុណ្យរមែកង្ៅង្លើរកាទ្ុកង្លើកទ្ី 14 

រីការតដលរួកសាវ័កង្ដើមង្រលង្លះលិកង្ៅទូ្ោាំកអាយុរី (Thiel ខ្បលតព្បវែតិថ្លសាសនារព្កថ្លព្រះ។ ការព្បកួែង្លើកទ្ី 2 ។ អ្នកភូមិណាសាតរ៉ែែង្សៀវង្ៅឆ្ន ាំ 2016) ង្លះ។ 

ាលរគួរឱ្យចប់អារមមណ្៍មួយរាំលួលង្ៅកនុកអ្ែថបទ្តដលបាលខូ្រតដលង្គសារ ល់ថាជា ីវែិរបស់ប៉ាូលីខាប (ឯកសារង្លះហាក់ដូរជាព្ែូវបាលតសែកង្លើការសរង្សរង្ៅកនុកសែវែសទី្រីរង្លះប៉ាុតលតកាំតណ្ង្សសសល់ឥឡូវង្លះង្យើកង្ ើញាលរ័
ែាល / តែ ស់បតូរតដលហាក់ដូរជាព្ែូវបាលបតលថមង្ៅកនុកសែវែសទី្បួល; ង្ ើញ សាសនារព្កថ្លព្កុកសមឺនា៉ា ។ ង្ទ្វវិទ្ាថ្លព្បវែតិលិកព្គិសដសាសលិកស គមល៍ង្រព្ែុសតដលជាការង្បាះរុមពសាយបុរវកាលឡក់, 2015, 31) 

។ ។ ។ អ្វីតដលជាការគួរឱ្យចប់អារមមណ្ង៍្នាះគឺថាវាបាលបង្វា ញថាការសង្កេែបុណ្យរមែក * ង្ៅកនុកែាំបល់អាសុីែូរអារលឹកមិលបាលមកង្លើកដាំបូកង្ៅកាល់ព្កុកសមឺនា៉ា រីសាវកយ៉ាូហាល, ប៉ាុតលតសូមបីតែមុលរីសាវកប៉ាុល (។  ីវិែរបស់ 
 ាំរូកទី្ 2) ។ 

 ីវែិរបស់ប៉ាូលីខាបបាលបង្វា ញថាបុណ្យរមែកជាមួយញូកែិកាសញ្ហា លាំប័ុកឥែង្មលិកព្សាគឺព្ែូវបាលអ្ង្កេែង្ ើញកនុកអ្ាំឡុកង្រលរដូវកាលបុណ្យលាំប័ុកឥែង្ម។ វាបាលបញ្ហា ក់ថារួកង្ហារាតកែកកាែ យបាលង្ធវើវាតាមវិធីង្សសកង្ទ្ៀែ។ លិកការ
សរង្សរង្នាះគឺាាំព្ទ្គាំលិែតដលថាលាំប័ុកឥែដាំតបលិកព្សាទ្ាំពាាំកបាយ ូរព្ែូវបាលង្គយកង្ៅង្ ើយព្ែូវបាលង្គយកជាង្រៀករាល់ឆ្ន ាំសកតដរ។ 

កាំណ្ែ់ព្តាព្បវែតសិាព្សាតដលរួកសាវ័កគមពីរប ៊ី-តដលបាលរាយ (រួមោាំកភីលីរលិកង្ោក) ដូរជាប ៊ីសសរ / ព្គូគង្វវ ល, លិកអ្នកដថ្ទ្ង្ទ្ៀែបាលង្ធវើរធិីបុណ្យរមែកជាង្រៀករាល់ឆ្ន ាំង្ៅថ្ងៃទ្ី 14 (។ ព្បវែតិរបស់ សាសនារព្កង្សៀវង្ៅ,  ាំរូក 24 ខ្គមពីរ 2-7) 

។ រ៉ែូាុាំក, ព្គិសតអូ្សសូដក់ភាគខាកង្កើែលិកព្គីសតបរិស័ទ្ោាំកអ្ស់រិចរណាង្មដឹកនាាំ អ្នកឱ្យាលរួកបរិសុទ្ធបាលង្ៅង្ឡើយង្ទ្ាម ល ាំង្លឿអ្នកតដលង្ធវើតាមគាំរូរបស់រួកង្គង្ៅង្លើង្លះ។ 

ប ៊ីសសរ / ព្គូគង្វវ ល របស់ង្ រា៉ែ ប៉ាូលង្ៅព្សុកព្រីាព្សុកថ្លែាំបល់អាសុីមីល័របាលសរង្សរង្ៅ ុាំវិញ 180 គព្បាប់ព្គិសដសាសលិកឱ្យរិធីបុណ្យរមែកង្ៅថ្ងៃទ្ី 14: 

ថ្ងៃទី្ដប់បួលតដលជាការរិែបុណ្យរមែក * របស់ព្រះអ្ាច ស់! យញ្ាបូជាយ៉ា កធាំព្រះបុព្តារបស់ព្រះជាាច ស់កូលង្រៀម ាំលួសអ្នកតដលព្ែូវបាលង្គរក ... 
លិកអ្នកតដលព្ែូវបាលង្គកប់ង្ៅថ្ងៃថ្លបុណ្យរមែកងមង្លះព្ែូវបាលោក់ង្ៅង្លើសនូរ។ 



ង្ោកង្យស ូបាលបរិង្ភាគលិកបាលង្ធវើរិធីបុណ្យរមែកង្ៅថ្ងៃទ្ី 14 ព្ែូវបាលង្គសាែ ប់ ង្ៅថ្ងៃទ្ី 14 លិកព្ែូវបាលង្គកប់ង្ៅថ្ងៃទ្ី 14 ។ ង្លះមិលតមលជាថ្ងៃទ្ី 15 ង្ ើយង្ៅកនុកឆ្ន ាំថ្លការសាែ ប់របស់ាែ់, ង្លះគឺមិលតមលង្ៅថ្ងៃអាទិ្ែយ។ ព្រះង្យស ូវលឹកព្ែូវបាលយកឱ្កាសបុណ្យរមែក * 
ង្លះបនាទ ប់រីថ្ងៃលិរង្ ើយលឹកព្ែូវបាលសាែ ប់កនុកអ្ាំឡុកង្រលរលែឺថ្ងៃលិកព្ែូវបាលង្គកប់ង្ៅមុលង្រលតដលបាលកាំណ្ែ់ជាងមីមតកង្ទ្ៀែព្រះអាទិ្ែយ (ង្ដើមបីចប់ង្សតើមថ្ងៃងមីមួយ) ។ 

ង្ៅរុកសែវែសទី្រីរ, ប ៊ីសសរ / ព្គូគង្វវ ល ព្កុកង្អ្ង្ភសូង្ស្ើលិខិ្ែមួយង្ៅរ៉ែូាុាំកប ៊ីសសរង្ជាគ ័យង្ៅង្រលតដលាលង្ជាគ ័យបាលរាយមបកេាំឱ្យអ្នកសង្កេែការណ្៍ថ្លរិធីបុណ្យរមែក * ង្ៅថ្ងៃអាទ្ិែយមួយ ាំលួសឱ្យការទ្ី 14: 

បាលសរង្សរថា: «ង្យើកសង្កេែង្ ើញថ្ងៃរិែព្បាកដ; មិលបាលបតលថមង្ទ្ៀែឬទ្ទួ្លយកង្ៅឆ្ៃ យ។ សព្ាប់ង្ៅកនុកទ្វីបអាសុីសកតដរង្ភែើកធាំបាលធាែ ក់រុះង្ដកលក់, 

តដលលឹករស់ង្ឡើកវិញង្ៅថ្ងៃថ្លព្រះអ្ាច ស់លឹកយកមកង្ៅង្រលតដលព្រះអ្ករយកមកង្ោយសិររីុកង្រឿករីង្លើង្ម លឹកតសវករករួកបរិសុទ្ធោាំកអ្ស់។ កនុករាំង្ណាមោាំកង្លះគឺង្ោកភីលីរមួយថ្លរួកសាវកដប់រីរនាក់

តដលបាលង្ដកលក់កនុកព្សុកង្ រា៉ែ ប៉ាូល; លិកកូលព្សីរបស់ាែ់ោាំករីរនាក់តដលាលអាយុរីគសតីព្រ មចរីលិកកូលព្សីមួយង្សសកង្ទ្ៀែតដលរសង់្ៅកនុកព្រះវិញ្ហា ណ្បរិសុទ្ធង្ ើយឥឡូវង្លះអាព្ស័យង្ៅព្កុកង្អ្ង្ភស ូង្ ើ

យង្លើសរីង្លះង្ៅង្ទ្ៀែ, ង្ោក តដលជាោាំករីរសាកសីលិកជាព្គូបង្ព្កៀលាន ក់តដលអ្ករុយង្ៅង្លើព្ទូ្ករបស់ព្រះអ្ាច ស់លិកជាបូជាចរយមួយពាក់ចល ង្លះ។ាែ់បាលធាែ ក់រុះង្ដកលក់ង្ៅព្កុកង្អ្ង្ភសូ។ លិក 

ង្ៅព្កុកសមឺនា៉ា តដលជាប ៊ីសសរលិកការរកទុ្កេ; លិក, ប ៊ីសសរលិកទុ្កេរបុគរលរី តដលង្ដកលក់កនុកព្កុកសមឺនា៉ា ។ ង្ ែុអ្វីបាលជាព្ែូវការខុ្្ាំលឹកលិយយរីប ៊ីសសរលិកការរកទុ្កេ តដលបាលង្ដកលក់កនុកព្សុកង្ៅឌីង្សឬររ 
ឬ, អាាដតដលបាលរសង់្ៅរួមាន កនុកព្រះវិញ្ហា ណ្បរិសុទ្ធលិកអ្នកតដលសថិែង្ៅកនុកព្កុកង្សើង្ដសរក់ចាំការព្គឹសតសាសនារីង្លើង្ម ង្ៅង្រលតដលង្ោកលឹករស់រី 

សាែ ប់ង្ ើយឬ? ោាំកអ្ស់ង្លះបាលសង្កេែង្ ើញថ្ងៃទី្ដប់បួលថ្លបុណ្យរមែកង្លះង្បើង្យកតាមដាំណ្ឹកលែខុ្សង្ៅកនុកការង្ាររង្ទ្ប៉ាុតលតដូរខាកង្ព្កាមថ្លង្សរកដី ាំង្លឿ។ ង្ ើយខុ្្ាំសកតដរ, , 

យ៉ា កង្ហារណាស់អ្នកោាំកអ្ស់ាន , 

ង្ធវើតាមព្បថ្រណ្ីថ្លសារ់ញាែិរបស់ខុ្្ាំមួយរាំលួលតដលខុ្្ាំបាលតាមោលយ៉ា ក ិែដិែង្នាះង្ទ្។ រាំង្ពាះសារ់ញាែិរបស់ខុ្្ាំបាលព្បាាំរីរនាក់របស់ប ៊ីសសរ; ង្ ើយខុ្្ាំជាទី្ព្បាាំបី។ សារ់ញាែិរបស់ខុ្្ាំតែកតែលិកការសង្កេែង្ ើ

ញថ្ងៃង្រលតដលមលុសសតដលបាលោក់ង្រញដាំតប។ ខុ្្ាំដូង្រនះបកបែូលង្អ្ើយតដលបាលរស់ង្ៅរវាក ុកសិបព្បាាំឆ្ន ាំកនុកព្រះអ្ាច ស់ង្ ើយបាល ួបជាមួយលឹកបកបែូលង្ៅទូ្ោាំករិភរង្ោកង្លះង្ ើយបាលឆែកកាែ់រាល់បទ្គមពីរ

បរិសុទ្ធ, ខុ្្ាំមិលភ័យខាែ រង្ោយពាកយរលធែ់។ សព្ាប់អ្នកតដលធាំជាកតដលខុ្្ាំបាលលិយយថា: "ង្យើកព្ែូវសាដ ប់បង្វរ ប់ព្រះជាាច ស់ជាជាកមលុសស" ... 

ខុ្្ាំអារលិយយរីប ៊ីសសរតដលាលវែតាលតដលខុ្្ាំបាលង្កាះង្ៅង្ៅបាំណ្កព្បាថាន របស់អ្នក! តដលង្ ម្ ះ, ខុ្្ាំគួរតែសរង្សរវាលឹកបង្កេើែបាលជាាលបណាដ  លង្ព្រើលកុះករ។ ង្ ើយរួកង្គ, 
ង្មើលង្ៅែូររបស់ខុ្្ាំបាលព្បគល់យល់ព្រមរបស់រួកង្គង្ៅលឹកលិខិ្ែង្លះង្ោយដឹកថាខុ្្ាំមិលបាលទ្ទួ្លង្ៅសក់សេូវរបស់ខុ្្ាំង្ៅកនុកការឥែព្បង្យ ល៍ង្នាះង្ទ្ប៉ាុតលតតែកតែបាលព្គប់ព្គក ីវិែរបស់ខុ្្ាំង្ោយព្រះអ្ាច ស់ង្យស វូ
។ 

រូរកែ់សាំាល់ង្ៅកនុកលិខិ្ែ, របស់ាែ់: 

1) បាលលិយយថាាែ់ព្ែូវបាលង្គង្ធវើតាមការបង្ព្កៀលយករីសាវកយ៉ាូហាល។  

2) បាលលិយយថាាែ់ង្សាម ះព្ែក់រាំង្ពាះការបង្ព្កៀលរបស់ដាំណ្ឹកលែ។  

3) ការរឹកតសែកង្លើ ាំ រថាការបង្ព្កៀលរីព្រះគមពីរង្ៅខាកង្លើោាំកង្នាះថ្លព្បថ្រណ្ី លជាែិរ៉ែូមបាលទ្ទួ្លយក។  

4) បាលលិយយថាង្ោកព្ែូវបាលការង្សាម ះព្ែក់លឹកង្សរកដីបង្ព្កៀលតដលបាលអ្លុម័ែរុះង្ៅាែ់ង្ោយង្មដឹកនាាំព្រះវិហារមុល។  

5) បង្វា ញថាាែ់គឺជាបនាទ ប់មកអ្នកនាាំពាកយសព្ាប់ភារង្សាម ះព្ែក់កនុកែាំបល់អាសុីែូរង្លះ។  

6) បាលលិយយថាាែ់លិកអ្នកកាល់ែាំតណ្កមុលរបស់ង្ោកបាលសង្កេែង្ ើញង្រលបុណ្យលាំប័ុកឥែង្ម។  

7) បដិង្សធមិលទ្ទួ្លយកអ្ាំណារថ្លព្បថ្រណ្ីតដលមិលតមលជាគមពីរប ៊ីបរ៉ែូាុាំកង្លើព្រះគមពីរ។  

8) បដិង្សធមិលទ្ទួ្លយកសិទ្ធិអ្ាំណាររបស់ប ៊ីសសររបស់ទី្ព្កុករ៉ែូម - ង្ោកង្រញរិែតង្ដើមបីឱ្យាលការោរ់ង្ោយតឡក ( វិវរណ្ៈ 18: 4) ។  
9) តងែកថា ីវិែរបស់ង្ោកគឺព្ែូវបាលព្គប់ព្គកង្ោយព្រះង្យស ូវង្ ើយមិលបាលមែិរបស់មលុសស។ 

ង្ែើអ្នកលឹកង្ធវើតាមគាំរូរបស់ព្រះង្យស ូវលិករួកសាវកដូរ បាលង្ធវើង្នាះ? 

ង្ោយសារតែព្គីសាទ លង្ៅសម័យង្ដើមបាលង្ធវើរិធីបុណ្យរមែកង្ៅថ្ងៃទ្ី 14 រួកង្គលិកអ្នកង្សសកង្ទ្ៀែតដលបាលោក់សាែ ក ដូង្រនះព្ែូវបាលង្គ (ឡាតាាំកសព្ាប់ទី្ដប់បួល) ង្ោយអ្នកព្បវែតសិាព្សាជាង្ព្រើល។ 

រួកព្គីសាទ លសម័យង្ដើមបាលដឹកថារិធីបុណ្យរំលកបាលង្ធវើជាមួយលឹកតសលការថ្លង្សរកដីសង្គង្វរ ះរបសព់្រះ។ រូរកែ់សាំាល់ថាង្ោយ 180 គ, ប ៊ីសសរ / ព្គូគង្វវ ល ង្សើង្ដសបាលសរង្សរថា: 



ឥឡូវង្លះង្កើែាលរាំង្ពាះអ្ែថល័យោក់កាំបាាំកអ្ាំរីបុណ្យរមែកង្លះង្ោះបីជាវាឈរកនុកព្កឹែយវិល័យាលតរក ... មលុសស, ដូង្រនះ, 

បាលកាែ យជាគាំរូសព្ាប់សាសនារព្កង្លះលិករាប់ការបង្វា ញព្បង្ភទ្រូបភារបូលង្លះ។ ប៉ាុតលតដាំណ្ឹកលែង្លះបាលកាែ យជាការរលយល់ថ្លរាប់ង្លះលិកការបាំង្រញរបស់ខ្ែួលខ្ណ្ៈង្រលតដលសាសនារព្កតដលបាលកាែ យ

ង្ៅជាឃ្ែ ាំកថ្លង្សរកដីរិែ ... មួយង្លះគឺជាបុណ្យរមែកថ្លង្សរកដីសង្គង្វរ ះរបស់ង្យើក។ ង្លះគឺជាការមួយតដលស ូព្ោាំយ៉ា កអ្ែ់ធមែ់យ៉ា កង្ព្រើលង្ោយមលុសសជាង្ព្រើល ... 
ង្លះគឺជាការមួយតដលបាលកាែ យជាមលុសសង្ៅកនុកគសតីព្កមុាំាន ក់តដលព្ែូវបាលង្គរយួរកង្ៅង្លើង្ដើមង្ឈើតដលព្ែូវបាលង្គកប់ង្ៅង្លើតសលដីង្លះតដលព្ែូវបាលង្ព្បាសឱ្យរស់ង្ឡើកវិញរីរាំង្ណាមមលុសសសាែ ប់លិកអ្នកតដលបា

លង្លើកង្ឡើកមលុសសជាែិ ង្ឡើកង្រញរីសនូរដូរខាកង្ព្កាមដល់កមពស់ថ្លសាថ លបរមសុខ្បាលង្ឡើយ។ ង្លះគឺជាសារ់ង្រៀមតដលព្ែូវង្គសាែ ប់។ 

ព្ែូវបាលរកាទ្ុកជាង្រៀករាល់ឆ្ន ាំរិធីបុណ្យរមែកង្ៅថ្ងៃទ្ី 14 ថ្លតខ្តណ្សាលង្ោយង្សាម ះព្ែក់លិកអ្នកដថ្ទ្ង្ទ្ៀែកនុកសែវែសង្ៅង្រលង្ព្កាយ។ អ្នកព្បា ្កាែូលិក (សូព្កាែ,) កែ់ព្តាង្លះបាលង្កើែង្ឡើកង្ៅថ្ងៃទ្ី 4, ទ្ី 5, ទ្ ី6 លិកសែវែសទ្ី -8 

ង្ៅង្រលង្ព្កាយ។ រួក ាំលុាំថ្លព្រះនានាតដលបាលឆែុះបញ្ហច ាំកការព្បែិបែតិតាមអ្នកលិរលធរបស់ខ្ែួលរីង្រលង្វោរបស់រួកសាវក័ង្ៅលឹកសម័យទ្ាំង្លើប (ឧ អាល ។ ព្បវែតិសាព្សាថ្លសាសនារិែមួយ, ed ទី្ 3 ។ ព្កុកង្យរូសាឡឹម, 
ឆ្ន ាំ 1972 (សាសនារព្កថ្លព្រះ, ថ្ងៃទី្ 7) ង្លះ។ ខ្ បលតព្បវែតិថ្លសាសនារព្កថ្លព្រះជាអ្នកភូមិណាសាតរ៉ែែង្សៀវង្ៅ។ , 2016) ។ 

អ្នកព្បា ្ព្កិកឡាទ្ទួ្លសារ ល់ថាទិ្ដឋភារថ្លរិធីបុណ្យរមែកដូរ ការោកង្ ើក ព្ែូវបាលង្គសង្កេែង្ ើញសកតដរង្ោយអ្នកតដលរួកង្គចែ់ទុ្ករួកព្គីសាទ លង្សាម ះព្ែក់ង្ៅសម័យង្ដើម ឧ, (ឆ្ន ាំ 1912) ។ ោកង្ ើកលិកថ្ដ។ 
ង្ៅកនុកកាែូលិកសរវវរនាធិបាយ) ។ 

បុណ្យរមែក * ង្លះគឺជារិធីបុណ្យព្បចាំឆ្ន ាំ ង្លើកដាំបូកតដលបាលរាយកនុក ាំរូកទ្ី 23 ថ្លង្លវីវិល័យ។ 

បុណ្យរមែក *  ួយសង្គង្វរ ះលិកព្រះគុណ្រូបភារសព្ាប់រួកព្គីសាទ ល។ វាគួរតែព្ែូវបាលកែ់សារ ល់ថាការសរង្សររបស់រួកព្គីសាទ លង្ដើមជាញឹកញាប់បាំសុែង្យកង្ៅវាជាបុណ្យរំលកលិកមិល "អាហាររបស់ព្រះអ្ាច ស់»។ 

ខ្ណ្ៈង្រលខ្ែះអារ ឆ្ៃ យចាំបារ់ថ្លបុណ្យរំលករបសង់្មដឹកនាាំចែ់ទុ្កថាជារួកបរិសុទ្ធង្ោយ រ៉ែូមលិកសាសនារព្កថ្លព្រះបាលរកាវារយញ្ាលៈ។ 

ង្យើកង្ៅបលតសាសនារព្កថ្លព្រះង្ៅតែង្ធវើដូង្រនះង្ៅថ្ងៃង្លះ។ 

ង្យើកង្ៅបលតសាសនារព្កថ្លព្រះរិធីបុណ្យរមែកលិករួមបញ្ចូលបាលរកាព្បវែតិសាព្សា, លិកកនុកគមពីរប ៊ី, ការអ្លុវែតល៍ថ្លការោកង្ ើកង្អាយាន ង្ៅវិញង្ៅមក។ 

តសលការរកីារចបង់្សតើម 

បុណ្យរមែក * បង្វា ញថាព្រះាលតសលការមួយមុលកាំង្ណ្ើែរិភរង្ោក (ង្រព្ែុសទី្ 1 1:20) ង្ដើមបីង្ស្ើព្រះង្យស វូការសាែ ប់រាំង្ពាះអ្ាំង្រើបាបរបស់ង្យើកថាព្រះព្សឡាញង់្យើក (យ៉ាូហាល 3:16) 

តដលព្រះអាររំង្ោះង្យើកង្ ើយថាព្រះរា បុព្តាព្ទ្ក់ រកទុ្កេង្ ើយបាលសុគែសព្ាប់ង្យើក។ បុណ្យរមែក * បង្វា ញថាព្គីសាទ លព្ែូវបាលង្ោះតលករីអ្ាំង្រើបាបង្ោយការសាែ ប់របសព់្ទ្ក់ង្ ើយមិលឱ្យង្ៅតែាលង្ៅកនុកអ្ាំង្រើបាប (រ៉ែូម 
6: 1-5) ។ 

ប៉ាុតលតព្ាល់តែទ្ទួ្លយកការបូជាថ្លព្រះង្យស វូង្លះគឺមិលតមលោាំកអ្ស់ង្ៅទី្ង្នាះគឺង្ដើមបីតសលការថ្លង្សរកដីសង្គង្វរ ះរបស់ព្រះ។ 

ាលមលុសសជាង្ព្រើលបាលរកាការចប់ង្សតើមថ្លបុណ្យថ្លការសង្គង្វរ ះរបស់ព្រះជាាច ស់បលតិរទ្ទួ្លសារ ល់ង្ោយបុណ្យរំលកលិក / ឬបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិប, ប៉ាុតលតមិលង្ៅដឹកថា " ង្ព្ៅថ្លព្ទ្រយសមបែដិ" (រ៉ែូម 11:33) 

ថ្លព្រះគុណ្របស់ព្រះជាាច ស់ (ង្រព្ែុសទី្ 2 3:18) ែាំណាកង្ោយបុណ្យព្រះគមពីរង្សសកង្ទ្ៀែ។ 

ព្រះព្គីសទគឺមិលព្ែឹមតែជាអ្នកលិរលធ / ដាំបូកថ្លការសង្គង្វរ ះរបស់ង្យើក (ង្ ង្ព្រើរ 5: 9), ប៉ាុតលតគឺជាង្មសង្ព្មរលូវង្សរកដីសង្គង្វរ ះរបស់ង្យើកសកតដរ (ង្ ង្ព្រើរ 12: 2; 1 ង្រព្ែុស 1: 1-9) 

។ តាមរិែព្បាកដរបស់ង្ោករកាលិោ រដូវរបស់ព្ទ្ក់លិកការធាែ ក់បរិសុទ្ធថ្ងៃ។ 

3. រាព្ែងី្លះព្ែវូបាលអ្ង្កេែង្ ើញលកិបុណ្យលាំបុក័ឥែង្មង្លះ 

ព្រះគមពីរបាលបង្វា ញថាព្បង្ទ្សង្អ្ សុីបគឺជាព្បង្ភទ្មួយថ្លអ្ាំង្រើបាបតដលបាលមករីអីុ្ព្សាតអ្លព្ែូវបាលបញ្ាូល (លិកេមលាំ 13: 3; វិវរណ្ៈ 11: 8) 

។ ព្រះគមពីរបង្វា ញថាព្គិសដសាសលិកសរវថ្ងៃរស់ង្ៅកនុករិភរង្ោកតដលជាព្បង្ភទ្ថ្លវញិ្ហា ណ្ "បាប ៊ីឡូល" មួយ (វិវរណ្ៈ 17: 1-6) 



។ ព្រះគមពីរបង្វា ញថារួកព្គីសាទ លលឹកទ្ាំនាក់ទ្ាំលកកនុកង្រលឆ្ប់ព្ែូវបាលបញ្ាូលរីវាបនាទ ប់រីព្រះចក់ង្ព្ាះការរបស់ព្ទ្ក់មកង្លើបាប ៊ីឡូល (វិវរណ្ៈ 18: 1-8) 

។ មួយរាំលួលថ្លង្សរកដីង្វទ្នាតដលបាលរាយង្ៅកនុកង្សៀវង្ៅថ្លវិវរណ្ៈង្លះគឺព្សង្ដៀកាន ង្ៅលឹកអ្នកតដលធាែ ប់ង្ព្បើង្ៅកនុកព្បង្ទ្សង្អ្ សុីបង្ៅមុលង្រលរាគសដរបស់ព្រះព្ែូវបាលង្គសតល់ ូល។ 

 លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លចកង្រញរីព្សុកង្អ្សុីបង្ៅថ្ងៃដាំបូកថ្លបុណ្យលាំប័ុកឥែង្ម។ 

ព្រះគមពីរបាលង្ៅង្លវវីិល័យ 23: 7-8 បង្ព្កៀលថាោាំកថ្ងៃដាំបូកលិករុកង្ព្កាយលាំប័ុកឥែង្មតដលាលដកសព្ាប់ "ការង្កាះអ្ង្ញ្ាើញ«បរិសុទ្ធ (NKJV) តដលជា" ការ ួបព្ប ុាំរិសិដឋ» (NJB) 

។ ោៃ រថ្ងៃទី្ដប់ព្បាាំថ្លតខ្តណ្សាល (តដលបាលចប់ង្សតើមង្ ើយថាថ្ងៃតដលបរិសុទ្ធ) បាលចប់ង្សតើមរិធីបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មតដលជាប់ពាក់រ័លធលឹកបរិង្ភាគ (លិកេមលាំ 12:16; ង្លវីវិល័យ 23: 6) ។ 

ព្រះគមពីរបាលកែ់ព្តាដូរខាកង្ព្កាមង្លះ: 

42 វាគឺជាយប់មួយតដលលឹកព្ែូវបាលសង្កេែង្ ើញង្ព្រើលមករកព្រះអ្ាច ស់តដលបាលនាាំរួកង្គង្រញរីព្សុកង្អ្សុីប: 
ង្លះគឺជាយប់ង្នាះរបស់ព្រះអ្ាច ស់តដលលឹកព្ែូវបាលសង្កេែង្ ើញកុារោាំកអ្ស់របស់ លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លង្ៅ ាំនាល់របសរួ់កង្គ។ (លិកេមលាំ 12:42, ង្ព្ ើស) 

ង្លះជាយប់តដលអារង្ធវើការអ្ង្កេែរបស់ព្រះអ្ាច ស់ថ្លង្យើកតដលបាលនាាំរួកង្គង្រញរីដីរបស់: យប់កុារោាំកអ្ស់របស់អីុ្ព្សាតអ្លព្ែូវតែសង្កេែង្ ើញង្ៅកនុក ាំនាល់របស់រួកង្គង្លះ។ (ង្ដើមដូង្វ៉ែ) 

រាំង្ពាះរួកព្គីសាទ លរាព្ែីង្លះព្ែូវបាលអ្ង្កេែង្ ើញរូបភារសកមមភាររបស់ង្យើកង្ដើមបីចកង្រញរីការទ្ទួ្លយកខាកវញិ្ហា ណ្ព្បង្ទ្សង្អ្សុីប (វិវរណ្ៈ 11: 8) - 

ង្លះគឺជាអ្វីតដលគួរតែបណាត លឱ្យរួកព្គិសដសាសលិកាលអ្ាំណ្រសបាយ។ 

ព្បវែតិសាគសតរាព្ែីង្លះព្ែូវបាលអ្ង្កេែង្ ើញជាធមមតាការរូលរួមរីអាហារង្រលោៃ របុណ្យ។ អាហារង្រលោៃ រតដលបាលរមួបញ្ចូលជាធមមតាប៉ាុតលតមិលព្ែូវបាលកាំណ្ែ់ង្ៅ, លាំប័ុកឥែង្ម។ 

ភាគង្ព្រ ើលថ្លសាសលយ៍ោូបាលង្ៅទ្រូសរ័ ទង្ៅបណុ្យរំលកង្លើកទ្ ី15 

 លជាែិយូោនាាំកាលបរិង្រឆទ្លិកការតែ ស់បតូរថ្លការអ្លុវែតរបស់រួកង្គមួយរាំលួលបាលសារភាា ប់ជាមួយលឹករិធីបុណ្យរមែក * ។ ព្បភរ ខ្ែះបាលង្លះគឺង្ោយសារតែរួកង្គមិលរក់រកាវាដូរាន លឹករួកព្គីសាទ លង្សាម ះព្ែក់ (ររក ី 
លិកព្បវែតិសាព្សាង្ៅង្លើរូលរួមវិភាគោលព្រះគមពីរលិក បុណ្យរមែក * ។  ីររក, 1991) ។ 

ប៉ាុតលតតដរព្បត លជាង្ោយសារតែការង្ព្បើព្បាសថ់្លការបរងិ្ភាគអាហារមួយង្ៅរាព្ែីង្លះព្ែូវបាលអ្ង្កេែង្ ើញលិកព្បថ្រណ្ីមួយរាំលួលរួមជាមួយលឹករង្បៀបតដលរួកសាសល៍យូោជាង្ព្រើលង្ដើមបីង្ោះព្សាយជាមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធង្ោយសារតែព្កុ
ម ង្លះ (រួកសាសល៍យូោង្ៅង្ព្ៅទឹ្កដីអីុ្ព្សាតអ្ល) លិកបញ្ហា ព្បែិទិ្ល ( បរិសុទ្ធថ្ងៃ។  វី វសរវវរនាធិបាយឆ្ន ាំ 1906), រួកសាសល៍យូោាលលិនាន ការង្ៅង្ៅរាព្ែីង្លះង្ដើមបីព្ែូវបាលសង្កេែង្ ើញឱ្កាសបុណ្យរមែក 
* ង្លះជាសាសល៍យូោង្ព្រើលបាំសុែរកាវាោៃ រថ្ងៃទ្ី 15 តខ្តណ្សាល / ង្រព្ែង្លះ។ មួយរាំលួលបាលរកាទ្ីោាំកទ្ី 14 លិក 15 តដលជាការបុណ្យរមែក * ។ 

ង្ៅង្រលង្ោកង្យស តូដលជារួកសាឌូសុីទ្ាំលកជាង្ដើមបីរកាឱ្កាសបុណ្យរមែក * ង្ៅថ្ងៃទ្ី 14 លិករួកតរិសីុង្ៅថ្ងៃទ្ី 15 (ង្ោកព្គូត ដបុលយូ ។ ង្ ែុអ្វីបាលជារួកសាសល៍យូោង្ៅកនុកព្បង្ទ្សអាង្មរិកាល បុណ្យរមែក * រីរ?) ។ 

ប៉ាុតលដព្រះគមពីរបង្ព្កៀលដករីរង្សសកាន គឺសព្ាប់ង្ាលបាំណ្ករីរង្សសកាន ។ គមពីរសញ្ហា ចស់ឱ្កាសបុណ្យរមែក * 
បង្វា ញថាកូលង្ៅអីុ្ព្សាតអ្លព្ែូវបាលការពារលិកមិលបាលទ្ទួ្លរករីង្ទ្វតាសាែ ប់។ គមពីរសញ្ហា ងមីកនុកឱ្កាសបុណ្យរមែកបាលបង្វា ញ, 

សព្ាប់រួកព្គីសាទ លតដលព្រះង្យស វូបាលបង្កេើែរិល័យសព្ាប់អ្ាំង្រើបាបរបស់ង្យើកព្ទ្ក់តទ ល់តាមរយៈការសុគែរបសព់្ទ្ក់។ 

ប៉ាុតលតរាព្ែីង្លះង្ដើមបីព្ែូវបាលសង្កេែង្ ើញ លជាែិយូោតដលរួកង្គបាលរំលឹកគួរដឹកគុណ្រាំង្ពាះការសង្គង្វរ ះរបសព់្រះោសភារោសភាររីង្អ្ សុីប (លិកេមលាំ 12:42) 

ង្លះ។ រាំង្ពាះរួកព្គីសាទ លរាព្ែីព្ែូវបាលអ្ង្កេែង្ ើញបង្ព្កៀលង្យើកព្ែូវអ្រសបាយលិកអ្រគុណ្រាំង្ពាះការង្ោះតលកង្ោកង្យស ូបាលរីរាំណ្កថ្លអ្ាំង្រើបាប (យ៉ាូហាល 8: 34-36) ។ 

អ្នកព្បា ្ លជាែិ វី វមួយរាំលួលមិលបាលដឹកថាព្រះគមពីរង្លះព្ែូវបាលរាយង្ៅកនុករិធីបុណ្យរមែកជាមួយតដលជាកាលបរិង្រឆទ្ខុ្សាន ជាកបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មង្លះ: 

ង្លវី។ ។ XXIII, ង្ោះជាយ៉ា កណា, ហាក់ដូរជាាលការតបកតរករវាកបុណ្យរមែក * តដលព្ែូវបាលកាំណ្ែ់សព្ាប់ថ្ងៃទី្ដប់បួលថ្លតខ្ង្លះង្ ើយ (បុណ្យលាំប័ុកឥែង្ម; 
ἑορτήτῶνἀζύμωνលូកា XXII 1; ។ ។ យ៉ាូ  ខ្ 1, § 3 ) បាលតែកតាាំកសព្ាប់ថ្ងៃទី្ដប់ព្បាាំង្លះ។ (បុណ្យរមែក * ។ សរវវរនាធិបាយរបស់សាសល៍យូោឆ្ន ាំ 1906) 



ដូង្រនះង្ោះបីជាភាគង្ព្រើលរួកសាសល៍យូោបាលង្ៅអ្វី តដលរួកង្គបាលរកាង្ៅង្លើទ្ី 15 តដលជារិធីបុណ្យរមែក * ង្លើកទ្ី 15 

ព្ែូវបាលចែ់ទុ្កកនុកគមពីរប ៊ីបជាតសនកមួយថ្លរិធីបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មរាំលួលព្បាាំរីរថ្លថ្ងៃ។ង្ោយសារតែរួកសាសល៍យូោាលទ្ាំង្នារង្ៅរកចកង្រញរីព្សុកង្អ្សុីបបញ្ហា ក់លិករឹកតសែកង្លើព្បថ្រណ្ងី្ព្ៅគមពីរប ៊ីបមួយរាំលួល, 
រួកង្គាលទ្ាំង្នារង្ដើមបីសង្កេែង្មើលភាគង្ព្រើលបាលតែកាលបរិង្រឆទ្ទី្រីរ។ 

 ាំរូកទី្ 12 

បាលរិភាកាលិកេមលាំបុណ្យរំលកលិកបាលចប់ង្សតើមជាមួយលឹកព្រះបង្វរ ប់ម៉ាូង្សលិកង្អ្ើរ៉ែុអ្ាំរីអ្វីតដលរួកង្គព្ែូវបាលង្គបង្ព្កៀលមលុសសដូរជាអ្វីតដលលឹកង្កើែង្ឡើក។ ការតណ្នាាំង្លះរួមបញ្ចូលោាំកការយកង្រញថ្លកូលង្រៀមង្ៅថ្ងៃទី្ដប់តខ្ទី្ង្លះ
ង្ៅថាង្រព្ែ, លិកការរកាទ្ុកវារ ូែដល់ថ្ងៃទ្ី 14 ង្ៅង្រលតដលវាព្ែូវបាលសាែ ប់ង្ៅង្រលោៃ រ - ការចប់ង្សតើមថ្លការង្លើកទ្ី 14 ង្លះ។ 

សារ ល់ង្ ើញអ្វីមួយរីតណ្នាាំដូរខាកង្ព្កាមង្លះអ្ាំរីបុណ្យរំលកង្លះ: 

21 ង្ោកម៉ាូង្សបាលអ្ាំពាវនាវឱ្យព្រឹោធ ចរយោាំកអ្ស់របស់ លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លាលព្រះបលទូលង្ៅង្គថា "ង្ព្ ើសយកង្រញលិកយកកូលង្រៀមសព្ាប់ខ្ែួលង្លះង្បើង្យកតាមព្កុមព្គួសាររបស់អ្នក, 
ង្ ើយសាែ ប់កូលង្រៀមសព្ាប់បុណ្យរលំក។ 22 ង្ ើយអ្នកព្ែូវយក ថ្លសែឹក ុីសុបមួយព្ លក់កនុក្មតដល 
គឺង្ៅកនុកង្សើកមួយរួរង្ធវើកូដកមមធនឹមលិកព្កបោវ រោាំកសកខាកជាមួយ្មតដលង្ៅកនុកអាកង្ ើយកនុករាំង្ណាមអ្នករាល់ាន ាម លលរណាលឹកចកង្រញរីោវ រសទះរបស់ាែ់រ ូែដល់ង្រលព្រឹក (លិកេមលាំ 12: 21-

22) ។ ។ 

ពាកយតដលថា«រ ូែដល់ព្រឹក "មករីពាកយភាសាង្ ង្ព្រើរាលល័យថា" ការបាំតបកតាមរយៈថ្លការរលែឺថ្ងៃង្នាះង្ទ្ "" ការយកមកថ្លរលែឺថ្ងៃ, "ឬ" ការមកដល់ថ្លថ្ងៃរះ»។ 

ដូង្រនះ លជាែិអ្ុីព្សាតអ្លមិលបាលង្រញង្ៅង្ព្ៅសទះរបស់រួកង្គរ ូែដល់បនាទ ប់រីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទ្ី 14 ។ ង្ែើាលអ្វីង្កើែង្ឡើកកាលរីង្ដើមង្ៅយប់ង្នាះ? 

29 លុះដល់ពាក់កណាដ លអ្ព្ធាព្ែតដលព្រះអ្ាច ស់បាលព្បហារកូលរបកោាំកអ្ស់ង្ៅព្សុកង្អ្សុីបរីបុព្ែរបករបស់ព្រះង្ៅតង្រា៉ែ លតដលគក់ង្ៅង្លើបលែ័កេរបស់ាែ់ង្ៅជាបុព្ែរបករបសង់្ឈែើយតដលាលង្ៅកនុកអ្ណ្ដូ ក

ង្ ើយកូលរបកោាំកអ្ស់របស់សែវរិញ្ចឹម ... 33  លជាែិង្អ្សុីបបាល ាំរុញឱ្យព្បជា លង្នាះរួកង្គលឹកបញ្ាូលរួកង្គង្រញរីទឹ្កដីង្លះង្ៅកនុកការព្បញាប់។ រាំង្ពាះការតដលរួកង្គបាលលិយយថា: 

«ង្យើកោាំកអ្ស់ាន លឹកព្ែូវសាែ ប់»។ (លិកេមលាំ 12: 29,33) 

ម៉ាូង្សលិកង្អ្ើរ៉ែុមិលបាលង្រញង្ៅង្ព្ៅង្រលយប់ - ថាគឺជាការសលមែ់មិលព្ែឹមព្ែូវមលុសសជាង្ព្រើលាល: 

28 ព្រះង្ៅតង្រា៉ែ លាលព្បសាសល៍ង្ៅាែ់ថា: «រូរង្រញឆ្ៃ យរីខុ្្ាំ! យករិែដទុ្កោក់រាំង្ពាះខ្ែួលអ្នកលិកង្មើលង្ ើញមុខ្ខុ្្ាំង្ទ្ៀែង្ ើយដបិែង្ៅកនុកថ្ងៃង្លះអ្នកង្មើលង្ ើញមុខ្របស់ខុ្្ាំអ្នកលឹកព្ែូវសាែ ប់! » 

29 ង្ោកម៉ាូង្សថា: «អ្នកលិយយបាលលែ។ ខុ្្ាំលឹកមិលង្មើលង្ ើញមុខ្របស់អ្នកមតកង្ទ្ៀែ។ " (លិកេមលាំ 10: 28-29) 

បនាទ ប់រីការសាែ ប់របស់កូលព្បុសរបកតដល លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លាលរាំលួលថ្លភារកិរចង្ដើមបីបញ្ចប់មុលង្រលចកង្រញព្សុកង្អ្សុីប។ រួកង្គបាលសាន ក់ង្ៅកនុកសទះរបស់រួកង្គរ ូែដល់ព្រឹកតសែកការ់រលែឺថ្ងៃដុែសាំណ្ល់ថ្លកូលង្រៀមតដលមិល
ព្ែូវបាលង្គបរិង្ភាគរូលង្ៅកាល់ភូមិលិកទី្ព្កុកតដលជាកតលែកតដល លជាែិង្អ្សុីបបាលរស់ង្ៅលិកបាលង្សនើសុាំឱ្យរួកង្គង្ដើមបឱី្យរួកង្គាលព្បាក់ាសលិកសង្មែៀកបាំពាក់ 
ព្បមូលសតុាំលិកការសទុកង្ឡើកព្ទ្រយសមបែដិអ្វីតដលរួកង្គាលង្ដើមបីអ្លុវែតលិកង្ោយាល វូកង្ាលិក វូកង្រៀមរបសង់្គង្ធវើដាំង្ណ្ើរង្ៅង្លើង្ ើក, 
សព្ាប់មលុសសមួយរាំលួលជាង្ព្រើលដូរជាថ្មភា៉ា យង្ៅព្កុករា៉ែ មង្សសតដលជាកតលែកតដលរួកង្គបាលង្រៀបរាំង្រញដាំង្ណ្ើររីព្សកុង្អ្សុីបគឺង្ដើមបីចប់ង្សតើម។ រូរកែ់សាំាល់: 

34 ព្បជា លយកង្មៅរបស់រួកង្គមុលង្រលតដលវាព្ែូវបាលង្គតដលាលង្ម, 

របស់រួកង្គព្ែូវបាលង្គរកង្មៅង្ឡើកង្ៅកនុកសង្មែៀកបាំពាក់ង្ៅង្លើសាម របស់រួកង្គ។ 35  លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លង្ធវើតាមព្រះបលទូលរបស់ង្ោកម៉ាូង្ស! ង្ ើយរួកង្គបាលខ្ចីង្រព្ តដល លជាែិង្អ្សុីបថ្លការព្បាក់លិកង្ព្គឿកអ្
លង្វេ រង្ធវើរីាសលិកាលសង្មែៀកបាំពាក់: 36 ព្រះអ្ាច ស់ព្បោលង្អាយព្បជា លអ្លុង្ព្ាះ លជាែិង្អ្សុីប, 

ដូង្រនះថារួកង្គបាលសតល់ព្បាក់កមចីង្ដើមបីឱ្យរួកង្គតដលង្គបាលោមោរ។ ង្ ើយរួកង្គកាល់តែ លជាែិង្អ្សុីប។ 37  លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លង្ធវើដាំង្ណ្ើររីព្កុករា៉ែ មង្សសង្ៅស ូកូែព្បាណ្ព្បាាំមួយតសលនាក់ង្ៅង្លើង្ ើកតដ

លព្ែូវបាលបុរសង្ៅតកបរកុារ។ 38 បណាដ  លបាលង្កើលង្ឡើកមួយតដលបាលោយជាមួយរួកង្គសកតដរ! លិក វូកង្រៀមលិក វូកង្ា, សូមបីតែ វូកសែវយ៉ា កង្ព្រើល។ 39 ង្គដុែលាំឥែដាំតបតដលរួកង្គបាលនាាំ 



ង្រញព្សុកង្អ្សុីបសព្ាប់វាមិលព្ែូវបាលង្មង្លះ; ង្ោយសារតែរួកង្គព្ែូវបាលង្បាះង្រញរីព្សុកង្អ្សុីបមិលអារបកែក់មិលោល់រួកង្គបាលង្រៀបរាំង្សបៀកអាហារសព្ាប់ខ្ែួលង្គតទ ល់ណាមួយ។ (លិកេមលាំ 12: 

34-39, ង្ព្ ើស) 

រាព្ែីព្ែូវបាលអ្ង្កេែង្ ើញង្នាះគឺង្ៅយប់ង្នាះរួកង្គបាលចកង្រញរីព្កុករា៉ែ មង្សសង្លះ។ យប់ង្នាះរួកង្គរិែង្រញរីព្សុកង្អ្សុី។ 

បនាទ ប់រីការង្ធវើអ្វីតដលព្រះបាលព្បាប់ឱ្យរួកង្គង្ធវើ, រួកង្គបាលចកង្រញ។ 

លិកេមលាំ 13:18 ព្បាប់ង្យើកថា« លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លបាលង្កើលង្ឡើកកនុក ួរណាត ប់ធាន ប់ង្រញរីព្សុកង្អ្សុីប»។ 
រិចរណាអ្ាំរីរាំលួលមលុសសលិក ួរអាយុង្លះវាជាការគួរឱ្យកែ់សារ ល់ថារួកង្គអារសង្ព្មរបាលង្ៅង្រលយប់ោាំកអ្ស់ង្លះបនាទ ប់រី បុណ្យរមែក។ 

លាំបុ័កឥែង្ម 

ង្យើកជារួកព្គីសាទ លទ្ទួ្លសារ ល់ថាព្រះង្យស ូវបាលបក់ព្បាក់រិល័យសព្ាប់អ្ាំង្រើបាបរបស់ង្យើកង្ៅង្លើបុណ្យរំលកលិកថាង្យើកាលង្ដើមបីរាយមង្ដើមបីរស់, 
ដូរតដលាែ់បាលង្ធវើង្ោយាម លអ្ាំង្រើបាបលិករុែែបុែតដលាលសែឹកអារែាំណាកជាលិមិែតរូប (លូកា 12: 1) ។ 

រុកង្ោក Herbert រដបុលយូអាមគសតកបាលសរង្សរអ្ាំរីង្រឿកង្លះ: 

ង្ ើយតដល លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លបាលង្រញង្ៅង្ព្ៅជាមួយលឹកថ្ដខ្ពស់ ( លគណ្នា 33: 3) កនុកង្រលរីករាយយ៉ា កខាែ ាំកលិកកដីរីករាយថ្ព្កតលករល់ង្រកង្លើរួកង្គព្ែូវបាលសង្គង្វរ ះរីោសភារ, 
ដូង្រនះង្ែើងមីបង្កេើែជាព្គិសដសាសលិកបាលចប់ង្សតើមង្រញរី ីវិែជាព្គីសាទ លរបស់ង្ោក - ង្ឡើកង្ៅកនុកររកថ្លសុភមករលលិកអ្ាំណ្រ។ ប៉ាុតលតង្ែើាលអ្វីង្កើែង្ឡើក? 

ប៉ាុតលតព្បសិលង្បើារសាតាាំកង្ ើយភាែ មបលតបនាទ ប់រីង្កើែកូលរបស់ងមីតដលព្រះ - 
លិកឆ្ប់ជាព្គិសដសាសលិកងមីលិកាម លបទ្រិង្សាធង្លះបាលរកង្ ើញគឺធាែ ក់រុះកនុកង្ោកធាែ ក់ទឹ្ករិែដតដលបាល ង្ព្ៅលិកបាលលបួកឱ្យសតល់ឱ្យង្ឡើកលិកការចកង្រញ។ 

រូរកែ់សាំាល់លិកេមលាំ 14 ចប់ង្សតើមខ្ 10 - 

ឱ្យបាលឆ្ប់ដូរ លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លង្ ើញកកទ័្រមួយយ៉ា កធាំង្លះង្ដញតាមរួកង្គង្នាះរួកង្គបាលបាែ់បក់ភារកាែ ហាលរបស់ង្គ។ ការភ័យខាែ របាលមកង្លើរួកង្គ។ រួកង្គបាលចប់ង្សដើមរអ្ ូរោាំលិកែែូញតែែរ។ រួកង្គបា
លង្ ើញវាជាការមិលអារង្ៅរួរង្ទ្សព្ាប់រួកង្គង្ដើមបីទ្ទួ្លបាលង្ៅឆ្ៃ យរីព្រះង្ៅតង្រា៉ែ លលិករលទ័្ររបស់ាែ់ង្ោយសារតែាែ់ជាអ្នកតដលាលឥទ្ធិរលសកតដរសព្ាប់រួកង្គ។ ង្ ើយរួកង្គព្ែូវអ្ស់សកឃឹម។ ដូ
ង្រនះវាគឺជាមួយលឹករួកង្យើក។ 

កាែ ាំករបសង់្យើកមលិព្គបព់្ាល!់ 

ប៉ាុតលតបាលកែ់សារ ល់ង្ ើញសាររបស់ព្រះជាាច សង់្ដើមបីឱ្យរួកង្គតាមរយៈង្ោកម៉ាូង្សថា: «រូរអ្នករាល់ាន កុាំខាែ រអ្វីង្ឡើយឈរង្ៅតែង្មើលង្សរកតីសង្គង្វរ ះរបសព់្រះអ្ាច ស់ ... សព្ាប់ លជាែិង្អ្សុីប ... 
អ្នករាល់ាន លឹកង្ ើញរួកង្គមតកង្ទ្ៀែកាល់តែង្ព្រើលសព្ាប់ការតដលមិលធាែ ប់ង្ទ្ព្រះអ្ាច ស់លឹករាាំក ាំលួស។ អ្នក "! ង្ែើង្ធវើដូរង្មតរអ្សាច រយ! 

អ្ស់សកឃឹម, 
ង្យើកព្ែូវបាលង្គព្បាប់ឱ្យឈរង្ៅតែាលលិកង្មើលង្ ើញការសង្គង្វរ ះរបសព់្រះអ្ាច ស់។ ង្ោកលឹកព្បយុទ្ធសព្ាប់ង្យើក។ ង្យើកមិលអារយកឈនះសាថាលលិកព្បព្រឹែតអ្ាំង្រើបាបង្នាះង្ទ្ប៉ាុតលតាែ់អារង្ធវើបាល។ វាជាព្រះ
ព្គីសទបាលរស់ង្ឡើកវិញ - សង្មដរសកឃរបស់ង្យើក - តដលលឹកសាំអាែង្យើក - បរិសុទ្ធង្យើក - រំង្ោះង្យើក - តដលបាលលិយយថាង្ោកលឹកមិលចកង្រញរីង្យើកឬង្បាះបក់ង្ចលង្យើក! 

ង្យើកមិលអាររកាបញ្ាែតិតដលង្ៅកនុកអ្ាំណាររបស់ង្យើកតទ ល់លិកកាែ ាំក។ រីឯព្រះព្គិសដង្ៅអាង្មរិកអាររកាទុ្ករួកង្គ! ង្យើកព្ែូវតែរឹកតសែកង្លើព្ទ្ក់ង្ោយង្សរកដី ាំង្លឿ។ អាមគសតក HW 

។ ឬថ្ងៃឈប់សព្ាកបរសិុទ្ធថ្ងៃ-តដល-មិលង្ ឿព្រះឬង្ទ្? ង្ៅទូ្ោាំករិភរង្ោកសាសនារព្ករបស់ព្រះ, 1976) 

ង្ាលបាំណ្កថ្លរធិបីណុ្យ 

ប៉ាុតលតអ្លុញ្ហា ែឱ្យង្យើកង្រៀលលូវសារៈសាំខាល់ថ្លង្រឿកង្លះ។ ង្ ែុអ្វីបាលជាព្រះតែកតាាំកថ្ងៃរិធីបុណ្យោាំកង្លះ? ង្ែើអ្វីង្ៅជាង្ាលបាំណ្ករបស់ាែ់គឺ? ង្បើកង្ៅកាល់លិកេមលាំ 13 ខ្ 3: " ... 

ង្ោកម៉ាូង្សាលព្បសាសល៍ង្ៅព្បជា ល, ចាំថ្ងៃតដលអ្នកង្រញមករីព្សុកង្អ្សុី ... ង្លះ" ង្លះជាង្លើកទី្ 15 ថ្លតខ្ង្លះ។ ខ្ 6: 



«ព្បាាំរីរថ្ងៃអ្នករាល់ាន ព្ែូវបរងិ្ភាគលាំប័ុកឥែង្មង្ ើយង្ៅថ្ងៃទី្ព្បាាំរីររូរង្ធវើរិធីបុណ្យមួយអ្ស់កលបជាលិរច ... ង្លះព្ែូវបាលង្ធវើង្ោយសារតែការតដលអ្ស់កលបជាលិរចតដលបាលង្ធវើ [រំលឹក] ... 
ង្ ើយវាលឹកព្ែូវបាលសព្ាប់ងូខឹ្ល "- (ភសតុតាកជាអ្រភូែង្ ែុថ្លអ្ែតសញ្ហា ណ្) -" ង្ដើមបីឱ្យអ្នកង្ៅង្លើថ្ដរបស់អ្នកលិកសព្ាប់រំលឹកមួយរវាកតភនកអ្នក» - ង្ ែុអ្វី? - 

"ថារាប់របស់ព្រះអ្ាច ស់អារាលង្ៅកនុកាែ់របស់អ្នក ... អ្នកលឹកង្ ែុដូង្រនះង្ ើយរកាបទ្បញ្ាែតិរាប់ង្លះ ... " 

អូ្បកបែូលជាទី្ព្សឡាញ់ង្អ្ើយង្ែើអ្នកង្ ើញអ្ែថល័យអ្សាច រយង្ទ្ឬ? ង្ែើអ្នកយល់លូវសារៈសាំខាល់រិែរបស់វាោាំកអ្ស់? ង្ែើអ្នកង្មើលង្ ើញរីង្ាលបាំណ្ករបស់ព្រះ? រិធីបុណ្យរមែក * 
ែាំណាកការសាែ ប់របស់ព្រះព្គីសទសព្ាប់ការតដ រ់បាបតដលាលកលែកមកង្លះ។ បាលទ្ទួ្លយកព្រះង្ោ ិែរបស់ព្ទ្ក់មិលអ្ែ់ង្ោសបាបង្យើកមិលបាលព្បព្រឹែត - វាមិលសតល់អាជ្ាប័ណ្ណ ង្ដើមបីបលតង្ៅកនុកអ្ាំង្រើបាប - 
ង្ ែុង្លះង្ ើយបាលជាង្ៅង្រលតដលង្យើកទ្ទួ្លយកអ្ាំង្រើបាបរបស់ង្យើកព្ែូវបាលអ្ែ់ង្ោសតែរ ូែដល់ង្រលង្នាះ - អ្ាំង្រើបាបកលែកមក។ 

ប៉ាុតលដង្យើកលឹកបញ្ឈប់ការង្ៅទី្ង្នាះ? ការង្លើកតលកង្ោសបាបកលែកមក។ ប៉ាុតលតង្យើកង្ៅតែព្ែូវបាលសារ់ព្ែូវបាល។ ង្យើកង្ៅតែទ្ទួ្លរកការលបួកលឹក។ សុិលបាលង្រៀបរាំរួកង្យើកង្ៅកនុកកាដ ប់របស់ខ្ែួល - 
ង្យើកបាលបាំង្រីអ្ាំង្រើបាប, ង្ៅកនុកអ្ាំណាររបស់ខ្ែួល។ ង្ ើយង្យើកគឺមិលាលអ្ាំណារង្ដើមបីរំង្ោះខ្ែួលង្យើកង្រញរីវា! ង្យើកបាលង្ៅកនុករាំណ្កថ្លអ្ាំង្រើបាប។ សូមឱ្យង្យើកយល់រីរូបភារ - អ្ែថល័យ។ (អាមគសតក ។ 
អ្វីតដលអ្នកគួរតែដឹកអ្ាំរីបុណ្យរំលកលិកបុណ្យលាំប័ុកឥែង្ម។ ដាំណ្ឹកលែតខ្មីនាឆ្ន ាំ 1979) 

ង្ៅអ្វីតដលសញ្ហា ប័ព្ែលឹករួកព្គីសាទ លតដលបាលោក់ឆ្ៃ យរីអ្ាំង្រើបាប? ព្សុកដូរព្រះង្យស ូវបាលបង្ព្កៀលថា«អ្នកលឹកបាលលែឥែង្ខាច ះដូរតដលព្រះបិតារបស់អ្នកគឺលែឥែង្ខាច ះ» (ា៉ា ថាយ 5:48) 

។លិមិែតរូបទុ្កអារជាព្បង្ភទ្ថ្លអ្ាំង្រើបាប (កូរិលងូសទី្ 1 5: 7-8) មួយ។ ដូរជាព្បសិលង្បើ, ដាំតបង្ឡើក។ 

ជាព្បាាំរីរគឺជាង្លខ្របស់ព្រះលិមិែតសញ្ហា ង្រញង្លញ, រួកព្គីសាទ លគឺង្ដើមបីង្ធវើតាមរិធីបុណ្យរមែក * ាលព្បាាំរីរថ្ងៃថ្លរិធីបុណ្យលាំប័ុកឥែង្ម។ អ្ែថល័យលិកលិមិែតរូបគឺមិលង្រញង្លញជាមួយលឹករិធីបុណ្យរមែក * 

ព្ាល់តែជា។ បុណ្យរមែក * ែាំណាកទ្ទួ្លយកថ្លព្រះង្ោ ិែរបស់ព្រះព្គីសទសព្ាប់ការអ្ភ័យង្ោសរីអ្ាំង្រើបាបកលែកមកលិកការសាែ ប់របស់ព្រះង្យស ូ។ 

ង្យើកគួរតែចកង្រញរីព្រះព្គិសដជាលិមិែតរូបរយួរង្ៅង្លើង្ដើមង្ឈើថ្លការសាែ ប់របស់ាែ់ (កាឡាទី្ 3:13) 

ង្នាះ? ង្លខ្ ព្បាាំរីរថ្ងៃថ្លរិធីបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មខាកង្ព្កាមរូបភាររិធីបុណ្យរំលកង្ដើមបី ួយង្យើកឱ្យបាលង្រញង្លញោក់លុបបាំបាែ់បាប, ការព្បែិបែដិតាមបទ្បញ្ហា ង្លះ - 
បនាទ ប់រីបាបរីមុលព្ែូវបាលអ្ភ័យង្ោសជាលទ្ធសលថ្លការលះបក់របស់ព្រះង្យស ូ។ 

ថ្ងៃថ្លលាំប័ុកឥែង្មព្សថ្ម ីវិែលិកការង្វររបស់ង្កើលង្ឡើកព្រះង្យស ូ។ ព្រះង្យស ូយកង្ឡើកង្ៅបលែ័កេថ្លព្រះតដលជាកតលែកតដលាែ់គឺជាអ្នកឥឡូវង្លះយ៉ា កសកមមង្ៅកតលែកង្ធវើការង្ៅង្លើកនុកនាមរបស់ង្យើកតដលជាមហាបូជាចរយរបស់
ង្យើក, សាំអាែង្យើករីអ្ាំង្រើបាប (កិរចការ 2: 17-18) សតល់ឱ្យង្យើកោាំកព្សុករីអ្ាំណាររបស់ខ្ែួល! 

ង្ៅទី្ង្លះមួយរាំលួលថ្លអ្វីតដលព្រះគមពីរបាលលិយយអ្ាំរីភាសាង្ ព្បឺថ្ងៃបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មគឺ: 

15 កនុកអ្ាំឡុកង្រលព្បាាំរីរថ្ងៃអ្នករាល់ាន ព្ែូវបរិង្ភាគលាំប័ុកឥែង្ម។ ង្ៅថ្ងៃដាំបូកតដលអ្នកលឹកព្ែូវយកង្មលាំប័ុកង្រញរីសទះរបស់អ្នក។ ដបិែអ្នកណាបរិង្ភាគលាំប័ុកាលង្មចប់រីថ្ងៃដាំបូករ ូែដល់ថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរអ្នកង្នាះលឹក

ព្ែូវដកង្រញរីអីុ្ព្សាតអ្ល។ 16 ង្ៅថ្ងៃទី្មួយព្ែូវ ួប ុាំាន ថាវ យបករាំព្រះអ្ាច ស់ង្ ើយង្ៅថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរអ្នកលឹកាលមួយ ួប ុាំាន ថាវ យបករាំសព្ាប់អ្នក។ ាម លលកេណ្ៈថ្លការង្វរតដលលឹកព្ែូវបាលង្ធវើង្លើង្គ ប៉ាុតលតថាមលុ

សសព្គប់ាន តដលព្ែូវបរិង្ភាគ - ថាាលតែអារព្ែូវបាលង្រៀបរាំង្ោយអ្នក។ 17 ដូង្រនះអ្នកលឹកសង្កេែង្ ើញបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មង្លះ, សព្ាប់ង្ៅថ្ងៃដតដលង្លះទី្ 1 

បាលនាាំទ័្រលឹកអ្នកង្រញរីព្សុកង្អ្សុីប។ ង្ ែុង្លះង្ ើយបាលជាអ្នករាល់ាន ព្ែូវង្ាររថ្ងៃង្លះព្គប់ ាំនាល់របស់អ្នកជារិធីបរិសុទ្ធអ្ស់កលបជាលិរច។ 18 ង្ៅតខ្ទី្មួយង្ៅថ្ងៃទី្ដប់ព្បាាំថ្លតខ្ង្ៅង្រលោៃ រង្នាះអ្នកព្ែូវបរិ

ង្ភាគលាំប័ុកឥែង្មរ ូែដល់ថ្ងៃទី្ថ្មភថ្លតខ្ង្ៅោៃ រ។ 19 កនុកអ្ាំឡុកង្រលព្បាាំរីរថ្ងៃង្នាះង្ទ្ដាំតបលឹកព្ែូវបាលរកង្ ើញង្ៅកនុកសទះរបស់អ្នក, ចប់តាាំករីអ្ស់អ្នកតដលបរិង្ភាគអ្វីតដលព្ែូវបាលង្ម, 

មលុសសដូរាន តដលលឹកព្ែូវបង្ណ្ដ ញង្រញរីស គមល៍អីុ្ព្សាតអ្លថាង្ែើាែ់ជាសាសល៍ដថ្ទ្ឬជាង្ដើមកាំង្ណ្ើែថ្លដីង្លះ។ 20 អ្នករាល់ាន លឹកបរិង្ភាគអ្វីង្សាះង្ម; ។ 
កនុកលាំង្ៅោឋ លោាំកអ្ស់របស់អ្នកអ្នកព្ែូវបរិង្ភាគលាំប័ុកឥែង្ម "(លិកេមលាំ 12: 15-20) 

ង្លវីវិល័យ 23: 6-8 បង្ព្កៀលអ្ាំរីវាសកតដរ។ លិកង្ចទិ្យកថា 16:16 បង្វា ញថាព្ែូវបាលង្គរំរឹកថាលឹកថាវ យែង្វវ យបាលសតល់ឱ្យង្ៅថ្ងៃតដលព្ែូវការលាំប័ុកឥែង្មបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិប, លិកការធាែ ក់បរិសុទ្ធថ្ងៃង្លះ។ 

ង្ដើមមិលាល«ដង្វវ យដុែឬយញ្ាបូជា»ជាង្រលតដលព្រះ»បាលនាាំរួកង្គង្រញរីព្សុកង្អ្សុីប» (ង្យង្រា 7:22) ។ រួកង្គព្ែូវបាលបតលថមថាង្ោយសារតែការមិលសាដ ប់បង្វរ ប់ (ង្យង្រា 7: 21-27) 

លិកសញ្ហា ងមីគឺរាស់ណាស់ថាង្យើកមិលព្ែូវាលការថាវ យយញ្ាបូជាែង្វវ យដុែឬសែវឥឡូវង្លះ (ង្ ង្ព្រើរ 9: 11-15) ។ 

ដូរតដលង្យើកបាលបរិង្ភាគលាំប័ុកឥែង្មជាង្រៀករាល់ថ្ងៃង្នាះង្យើកដឹកថាង្យើកាលង្ដើមបីង្ ៀសវាកព្បសិលង្បើង្នាះគឺជាដូង្រនះជាទូ្ង្ៅកនុករិភរង្ោកង្ៅ ុាំវិញង្យើក។ 



សតលឱ់្យឆ្ៃ យឬទ្កុ? 

ព្ែូវបាលង្គថ្ងៃបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មបាលង្ធវើង្ៅឆ្ៃ យ? សូមរិចរណាអ្វីង្សសកង្ទ្ៀែតដលង្ោក ដបុលយូអាមគសតកបាលសរង្សរថា: 

មលិបាលលបុង្ចលង្ោយាលកែកិាសញ្ហា ចស ់

សង្កេែង្ ើញថាបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មគឺាលរយៈង្រលមួយថ្ងៃាលកព្មិែខ្ពស់រីរថ្ងៃង្ៅរ៍។ ង្ ើយង្ៅង្រលង្លះព្ែូវបាលបង្កេើែង្ឡើកជាង្រៀករ ូែ - 
ខ្ណ្ៈង្រលតដល លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លង្ៅតែាលង្ៅកនុកព្បង្ទ្សង្អ្ សុីប - មុលង្រលរាប់របស់ង្ោកម៉ាូង្សបាលរិធីព្ែូវបាលសតល់ឬសរង្សរ - 

មុលង្រលតដលព្រះជាាច ស់ង្ោះបីជាបាលង្សនើង្ឡើកង្លះកែិកាសញ្ហា ចស់! ង្ែើអ្វីង្ៅជារាប់របស់ង្ោកម៉ាូង្សឬកែិកាសញ្ហា ចស់មិលបាលនាាំយកឬវិទ្ាសាថ លរួកង្គមិលអារយកង្ៅឆ្ៃ យ! ង្ៅកនុកការបកតព្ប 

របស់ខ្ទី្ 17 ព្ែូវបាលបកតព្ប: «ដូង្រនះរូរបលដរយៈង្រលង្លះជាសាថ ប័លតដលមិលធាែ ប់ាលជាង្រៀករ ូែ "។ រយៈង្រលោាំកមូលព្ែូវបាលរួមបញ្ចូល។ 

ង្លះតែាន ក់ឯកគួរតែបង្វា ញថាថ្ងៃបរិសុទ្ធង្លះ - លិកព្បាាំរីរថ្ងៃបុណ្យលាំប័ុកឥែង្ម - ព្ែូវបាលរកភាា ប់ថ្ងៃង្លះលិកជាង្រៀករ ែូ! 

ឥឡូវង្លះព្បសិលង្បើអ្ែថបទ្ោាំកង្លះព្ែូវលឹកថ្ងៃទី្ 15 ង្លះ, មិលតមល 14 ដូរតដលរួកង្គព្បាកដង្ធវើង្ ើយគឺង្ៅទី្ង្លះបាលបង្វា ញការសលនិោឋ ល, 

បនាទ ប់មកព្ែូវបាលបង្កេើែង្ឡើកសព្ាប់រិធីបុណ្យរមែកតដលមិលធាែ ប់ាល? ជាការរិែណាស់វាជា! ប៉ាុតលតអ្ែថបទ្ខាកង្លើសាំង្ៅង្ៅបុណ្យង្លះលិកមិលបុណ្យរំលក។ កនុកកថាខ្ណ្ឌ លិកេមលាំ 12:21 

ចប់ង្សតើមរិធីបុណ្យរមែកង្លះព្ែូវបាលសាំង្ៅជាងមីមតកង្ទ្ៀែង្ៅ, លិកខ្ 24 បាលបង្កេើែវាជាង្រៀករ ូែ! ... 

ង្ដើមបីង្ធវើបុណ្យរំលកតែាន ក់ឯកង្ ើយបនាទ ប់មកបាលបរា ័យង្ដើមបីសង្កេែង្មើលព្បាាំរីរថ្ងៃបុណ្យលាំប័ុកឥែង្ម, មង្ធាបាយកនុកការលិមិែតសញ្ហា , ង្ដើមបីទ្ទួ្លយកព្រះង្ោ ិែរបស់ព្រះព្គីសទលិកការបលតង្ៅកនុកអ្ាំង្រើបាប 
- ង្ដើមបីលិយយថា ... រាប់ង្លះព្ែូវបាលង្ធវើរួរង្ៅឆ្ៃ យ, ង្យើកង្ៅង្ព្កាមព្រះគុណ្ ាលល័យអាជ្ាប័ណ្ណ ង្ដើមបីបលតង្ៅកនុកអ្ាំង្រើបាប? 

ព្បាាំរីរថ្ងៃថ្លបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មព្សថ្មរកាបែដិតាមបទ្បញ្ហា តដលជាវិធីមួយង្សសកង្ទ្ៀែថ្លការលិយយថាជាការលះបក់ង្ចលអ្ាំង្រើបាប។ (អាមគសតក ។ អ្វីតដលអ្នកគួរតែដឹកអ្ាំរីបុណ្យរំលកលិកបុណ្យលាំប័ុកឥែង្ម។ 
ដាំណ្ឹកលែតខ្មីនាឆ្ន ាំ 1979) 

ព្គីសាទ លង្ៅសម័យង្ដើមមិលង្ ឿថាបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មតដលព្ែូវបាលង្ធវើរួរង្ៅឆ្ៃ យ។ សាវកប៉ាុលបាលអ្លុម័ែឱ្យបាលព្ែឹមព្ែូវកនុករិធីបុណ្យង្នាះង្ោយាលការរកាលាំប័ុកឥែង្ម (កូរិលងូសទី្ 1 5: 7) 

។ ង្ោកលិកអ្នកដថ្ទ្ង្ទ្ៀែង្ៅតែព្ែូវបាលសារ ល់ / សង្កេែង្ ើញវាលិកបាលសង្កេែង្ ើញវាង្ៅខាកង្ព្ៅថ្លសិសស 

6 ប៉ាុតលតង្យើកង្ៅឆ្ៃ យរីព្កុកភីលីរង្ៅរុះសាំង្ៅបនាទ ប់រីថ្ងៃថ្លថ្ងៃបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មង្ ើយង្ៅកនុករយៈង្រលព្បាាំថ្ងៃបាលរូលរួមង្ៅឯតសនកតដលជាកតលែកតដលង្យើកសាន ក់ង្ៅព្បាាំរីរថ្ងៃ។ (កិរចការ 20: 6) 

ង្បើព្គិសដមិលព្ែូវបាលរកាបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មតដលជាព្រះវញិ្ហា ណ្បរសិុទ្ធលឹកមិលព្ែូវបាលបាំសុសគាំលិែង្លះលឹកព្ែូវបាលកែ់ព្តាទុ្កដូរង្លះ។ ឥឡូវង្លះជា គឺជាទី្ព្កុកសាសល៍ដថ្ទ្ង្ៅព្សុកា៉ា ង្សដូល។ វាព្ែូវបាលព្គប់ព្គកង្ោយរួករ៉ែូម - 
ដូង្រនះរកាថ្ងៃោាំកង្លះមិលព្ែូវបាលកាំណ្ែ់ង្ៅកតលែកដូរង្ៅ។ ង្ៅកនុកការយ៉ា កង្ហារណាស់រីរកតលែកង្ៅកនុកគមពីរសញ្ហា ងមីង្យើកង្ ើញថាបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មនាក់ព្ែូវបាលរកាទុ្កង្ៅែាំបល់របស់រួកសាសល៍ដថ្ទ្ (កូរិលងូសទី្ 1 5: 

7, 20: 6) ។ 

សូមរិចរណាសកតដរថាង្សរកតីតងែកការណ្៍ង្លះ "វាជាអ្ាំឡុកង្រលបុណ្យលាំប័ុកឥែង្ម»ង្ៅកនុកកិរចការ 12: 3 ។ ចប់តាាំករីការលិរលធសាសល៍ដថ្ទ្លូកាបាលង្ោះព្សាយគមពីរកិរចការដល់រួកសាសល៍ដថ្ទ្ង្សសកង្ទ្ៀែ (1: 1) 

ង្ ែុអ្វីបាលជាង្ោកបាលលិយយថ្ងៃង្លះព្បសិលង្បើរួកង្គមិលសារ ល់ង្ៅព្គិសដសាសលិកសាសល៍ដថ្ទ្ង្ ើយបាលឈប់ង្ដើមបីឱ្យោល់ាលង្ៅង្ឡើយ? 

ព្បត លជាវាគួរតែព្ែូវបាលបតលថមថាពាកយបណ្ត ឹកភាែ ាំកភាែ ែ់សារសែវែសទ្ី 3 របស់រួកសាវ័កព្រះង្យស ូបាលបង្ព្កៀលអ្នកកាល់តាមង្ោកគួររកាបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មង្លះរ ូែដល់ាែ់បាលព្ែឡប់។ ខ្ណ្ៈង្រលតដលង្យើកមិលអាររឹកតសែកង្លើឯកសារង្នាះវាមិលបាលបង្វា ញថាមួយរាំលួលព្ែូ វបាលរកាថ្ងៃោាំកង្នាះរូលង្ៅកនុកសែវែសទ្ី 3 

។ 

ររីខាកង្ព្ៅព្រះគមពីរង្លះរាយការណ្៍ថារួកសាវកប៉ាុលបាល, យ៉ាូហាលភីលីររួមជាមួយប៉ាូលីខាបថ្លព្កុកសមឺនា៉ា លិកព្គីសាទ លឯង្ទ្ៀែង្ៅសម័យង្ដើម, បាលរកាថ្ងៃបុណ្យលាំប័ុកឥែង្ម (។  ីវិែរ ុ ាំរូកទី្ 2) ។ 

ង្បើង្ោះបីង្លះព្កុម  ុល 38 ថ្លព្កមុព្បឹកាព្សកុង្ៅឌីង្សថ្លសែវែសរ៍ទី្បួល (គ។ 363-364) 

បាលហាមឃ្ែ់ការអ្ង្កេែថ្លថ្ងៃបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មង្លះ។ អ្នកតដលង្ៅកនុកសាសនារព្កថ្លព្រះជាាច ស់មិលអារង្ាររតាមរាប់ជាង្ព្រើលថ្លព្កុមព្បឹកាតដលបាលព្បឆ្ាំកលឹកគមពីរលិកព្បថ្រណ្ីដាំបូកថ្លការង្សាម ះព្ែក់ង្លះ។ 



ដូង្រនះថ្ងៃសបប័ទ្- នានាបាលបលតការរកាថ្ងៃបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មបនាទ ប់រីង្នាះ (ភូមិណាសាតរ៉ែែជាសាសល៍យូោព្គីសទសាសនា, ព្កុកង្យរូសាឡឹម, 1988, ទ្ាំរ័រ 35; ។ ។ ។ ង្ោកង្ រ៉ែូមជាអ្នកតដលង្លើកង្ៅកនុក ទ្ាំរ័រ 
58,62,63 ។ ង្លះ។ ការ ថ្លព្កុកសាឡាមីល: ។ ។ ង្សៀវង្ៅ 2 (លិកាយ 1-46) តសនកទី្ 1  ាំរូកទី្ 19, 7-9 ង្យ, 1987, 117-119 ទ្ាំ) ង្ ើយរូលង្ៅកនុកម ឈឹមវ័យលិកង្លើសរី (  
កនុកដប់ព្បាាំសែវែសទី្។ សាកលវិទ្ាល័យរុរ, លិោ រដូវ (1001), ឆ្ន ាំ 1993, ទ្ាំរ័រ 61-62 ។ យ៉ាូហាល មួយរបស់ង្ោកយ៉ាូហាល លិកង្រឿកព្បង្ោម, ទ្ាំរ័រ 57-58 

ដូរតដលបាលង្លើកង្ឡើកង្ៅថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរព្ាប់បាល់ខ្លិក បុរស។ ។ ង្ៅព្បង្ទ្សអ្ក់ង្គែសលិកង្វលស,៍ 1600-1800, ង្បាះរុមពជាង្លើកទី្ 2 ។ ង្ោក កាែ  2009, ។ 49-50) ។ 

ង្ៅកនុកការបលតសាសនារព្កថ្លព្រះខ្ណ្ៈតដលង្យើកមិលទ្ទួ្លយកថាព្កមុព្បឹកាង្ៅឌីង្សបាលលិយយសព្ាប់សាសនារព្កព្គិសដសាសលិករិែង្យើកង្ៅតែរកាបុណ្យលាំប័ុកឥែង្ម។ ង្យើកបាលបរិង្ភាគលាំប័ុកឥែដាំតបមួយរាំលួលសព្ាប់
ាន ថ្លព្បាាំរីរថ្ងៃជាោស់ង្ែឿលព្រះគមពីរ (លិកេមលាំ 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18) ។ អាហារង្លះអារព្ែូវបាលង្ធវើរីព្ាប់ធញ្ាជាែិង្សសកាន  / ព្ាប់តដលគមពីរប ៊ី-ការង្ព្បើព្បាស់ព្សវូសាលីមិលព្ែូវបាលោមោរ។ 

(វាព្បត លជាគួរតែព្ែូវបាលង្លើកង្ឡើកថាមលុសសាន ក់អារបរិង្ភាគមាូបអាហារង្សសកង្ទ្ៀែជាកលាំប័ុកឥែង្មតែកនុកអ្ាំឡុកង្រលបុណ្យង្លះវាគឺព្ាល់តែថាាម លលាំប័ុកាលង្មលឹកព្ែូវបាលព្ែូវបាលបរងិ្ភាគ។ 
ដូរាន ង្លះសកតដរមិលដូរបុណ្យរមែក * ជាថ្ងៃដាំបូកលិករុកង្ព្កាយលាំប័ុកឥែង្មគឺថ្ងៃ, ដូរជា ព្បចាំសបាត  ៍ថ្ងៃសបប័ទ្, មួយតដលមិលព្ែូវការង្ធវើការ) ។ 

ខ្ណ្ៈង្រលតដលមួយរាំលួលរក់ ឆ្ៃ យតសនកជាង្ព្រើលថ្លព្រះគមពីរ, 
ង្ោះបីជារិែជាការយល់ដឹកខាកវិញ្ហា ណ្ង្ៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺាលរាកកាយមួយសកតដរ។ លិកការព្បែិបែតិតាមរាកកាយ ួយង្យើកឱ្យយល់រីង្មង្រៀលខាកវិញ្ហា ណ្លែព្បង្សើរជាកមុល។ 

ថ្ងៃថ្លរូបភារ ាំលួយលាំប័ុកឥែង្មតដលង្យើកព្គីសាទ លព្ែូវខិ្ែខ្ាំង្ដើមបីោក់ង្រញង្បើសិលលិករុែែបុែថ្ល ីវិែរបស់ង្យើក (សូមង្មើលា៉ា ថាយ 16: 6-12; 23:28, លូកា 12: 1) ។ ង្ោយរកាឱ្យរួកង្គរាកកាយ, 

វាអារ ួយង្យើកឱ្យង្រៀលង្មង្រៀលខាកវិញ្ហា ណ្តដលព្រះព្ទ្ក់ាលបាំណ្កលែព្បង្សើរជាកមុល។ 

4. បនាទ បរ់ីបណុ្យថ្ងៃទ្ីហាសបិរែិអ្ាំរកីារង្ៅលកិមលិគរួឱ្យង្ ឿអ្ាំង្ណាយោលរបសព់្រះជាាច សរ់បសអ់្នក 

ភាគង្ព្រើលតដលព្បកាសព្រះព្គិសដដឹកអ្វីមួយអ្ាំរីបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិប។ មលុសសជាង្ព្រើលបាលព្ែឹមព្ែូវរិចរណាវាចប់ង្សតើមថ្លគមពីរសញ្ហា ងមីកនុកសាសនារព្កង្លះ។ 

ង្ព្កាយរីង្ោកង្យស បូាលសាែ ប់រួកសិសសព្ែូវបាលង្គព្បាប់ឱ្យរក់ចាំង្ដើមបីទ្ទួ្លបាលអ្ាំណារថ្លព្រះវិញ្ហា ណ្បរិសុទ្ធ; 

4 ង្រលព្រះអ្ករកាំរុកង្សាយព្រះង្សាៃ យជាមួយព្កុមសាវ័កព្ទ្ក់ហាមង្គមិលង្អាយង្រញង្ៅណាឆ្ៃ យរីព្កុកង្យរូសាឡឹមង្ទ្តែរក់ចាំសព្ាប់ការសលារបស់ព្រះបិតា "តដល" ាែ់បាលលិយយថា: 

«អ្នកបាលឮរីខុ្្ាំ: 5 ង្ោកយ៉ាូហាលបាលង្ធវើរិធីព្ មុ ង្អាយង្គកនុកទឹ្កប៉ាុតលដ អ្នកលឹកទ្ទួ្លរិធីព្ មុ ព្រះវិញ្ហា ណ្បរិសុទ្ធជាង្ព្រើលមិលថ្ងៃ "។ (កិរចការ 1: 4-5) 

ដូង្រនះរួកង្គរក់ចាំង្ ើយ! 

1 ង្ៅបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបបាលមកយ៉ា កង្រញង្លញ, រួកង្គបាលរួមព្ប ុាំោាំកអ្ស់ាន ង្ៅកតលែកតែមួយ (2: 1) ។ 

ររូកែស់ាំាលង់្សរកតតីងែកការណ្ម៍យួតដលបញ្ហា កថ់ាជាការរែិតដលថាថ្ងៃថ្លបណុ្យថ្ងៃទ្ហីាសបិបាលមកយ៉ា កង្រញង្លញ។ ព្រះគមពរីង្លះព្ែវូបាលង្ធវើឱ្យវារាសណ់ាសថ់ាព្រែឹតកិារណ្ត៍ដលអ្លវុែតតាមព្ែវូបាលោកទ់្កង្ោយតទ លង់្ៅលឹ

កការរែិតដលថាថ្ងៃថ្លបណុ្យថ្ងៃទ្ហីាសបិបាលមកដលង់្រញង្លញ។ ង្ ើយវាបាលង្កើែង្ឡើកង្ៅរួកសិសសោាំកអ្ស់ង្ោយសាររួកង្គព្ែូវបាលង្គសង្កេែង្មើលវារួមាន ។ 

ខាកង្ព្កាមង្លះគឺជាអ្វីតដលង្កើែង្ឡើកបនាទ ប់មក: 

2 រំង្ររង្នាះព្សាប់តែាលឮសនូរសលធឹករីង្លើង្ម ដូរខ្យល់បក់ង្បាកយ៉ា កខាែ ាំកព្បញាប់ព្បញាលង្ ើយវាង្រញកនុកសទះតដលង្គង្ៅ។ 3 បនាទ ប់មកាលបាលបង្វា ញខ្ែួលង្ឡើកង្ដើមបីឱ្យរួកង្គលិយយភាសារាំតឡកអ្សាច រយ

បាលតបកតរកង្ភែើកលិកមួយអ្ករុយង្លើាន របស់រួកង្គ។ 4 ង្ ើយរួកង្គបាលង្ពារង្រញង្ោយព្រះវញិ្ហា ណ្បរិសុទ្ធលិកបាលចប់ង្សតើមលិយយភាសាង្សសកង្ទ្ៀែតាមព្រះវិញ្ហា ណ្ង្ព្បាសព្បោលង្អាយ។ ... 

38 ង្ោកង្រព្ែុសាលព្បសាសល៍ង្ៅង្គថា: «រូរតកតព្បរិែដគាំលិែង្ ើយឱ្យអ្នករាល់ាន ព្ែូវទ្ទួ្លរិធីព្ មុ ទឹ្កកនុកព្រះនាមថ្លព្រះង្យស ូវព្គីសទសព្ាប់ការតដ រ់ការ 

អ្ាំង្រើបាប; ង្ ើយអ្នកលឹកបាលទ្ទួ្លអ្ាំង្ណាយោលថ្លព្រះវិញ្ហា ណ្បរសិុទ្ធ។ 39 ដបិែព្រះអ្ករាលព្រះបលទូលសលាង្លះគឺង្ដើមបីអ្នកលិកកូលរបស់អ្នកលិកង្ដើមបីឱ្យអ្ស់អ្នកតដលង្ៅឆ្ៃ យជាង្ព្រើលដូរជាព្រះអ្ាច ស់ជាព្រះរ
បស់ង្យើកលឹកង្ៅ "។ 



បាលសដល់សកេីភារ 40 ង្ោយពាកយង្ររល៍ជាង្ព្រើលង្ទ្ៀែតដលង្ោកលិកោស់ង្ែឿលរួកង្គថា: 

«រូរទ្ទួ្លការសង្គង្វរ ះរីមលុសសអាព្កក់សម័យង្លះ»។ 41 អ្ស់អ្នកតដលយល់ព្រមទ្ទួ្លពាកយរបស់ាែ់បាលទ្ទួ្លរិធីព្ មុ ទឹ្ក! ង្ ើយង្ៅថ្ងៃង្នាះព្បត លបីពាល់នាក់ព្ែូវបាលបតលថមង្ដើមបីឱ្យរួកង្គ។ 42 រួក

ង្គបាលបលតយ៉ា កខាា ប់ខ្ាួលកនុកង្ាលលទ្ធិលិកការព្បកបព្កុមសាវ័កការ់លាំប័ុកលិករាយមអ្ធិសាឋ ល។ ... 47 សរង្សើរព្រះាលការង្រញរិែតជាមួយលឹកមលុសសោាំកអ្ស់។ ព្រះអ្ាច ស់បតលថមរាំលួលអ្នកតដលបាលង្ៅកនុករួ

ក ាំលុាំបាលសង្គង្វរ ះព្បចាំថ្ងៃ។ (កិរចការ 2: 2-4, 38-42, 47) ។ 

រួកង្គបាលទ្ទួ្លមួយរាំលួលថ្លអ្ាំណារថ្លព្រះវិញ្ហា ណ្បរិសុទ្ធ។ ង្ ើយង្លះព្ែូវបាលចែ់ទុ្កថាជាការចប់ង្សតើមថ្លព្កុម ាំលុាំព្គិសដសាសលិកង្ោយរួកកាែូលិករ៉ែូាុាំកព្គិសតអូ្សសូដក់ខាកង្កើែព្បូង្ែសតក់ង្ព្រើលបាំសុែ, 

សាកសីព្រះង្យ ូវា៉ែ លិកសាសនារព្កថ្លព្កុមព្រះ។ ដូង្រនះព្រះវិញ្ហា ណ្បរិសុទ្ធព្ែូវបាលសតល់ឱ្យង្ៅង្រលជាក់ោក់មួយ (ង្រលដូរាន ថាជាង្ព្រើលថ្លសាសល៍យោូបាលសង្កេែង្ ើញបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិប) 
ង្ ើយរួកសិសសរបសព់្រះង្យស ូបាលង្គង្ៅតែសង្កេែង្មើលវា។ 

ង្នាះជាមិលតមលជាង្រឿកថ្រដលយង្ទ្។ 

ង្ែើាលបតលថមង្ទ្ៀែង្ដើមប ីរួក? 

មលុសសជាង្ព្រើលមិលបាលដឹកថាបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបែាំណាកង្ព្រើលជាកោលថ្លព្រះវញិ្ហា ណ្បរសិុទ្ធលិកចប់ង្សតើមថ្លគមពីរសញ្ហា ងមកីនុកសាសនារព្កង្លះ។ 

សមែឹកង្មើលការឆែកកាែ់ង្ៅកនុកការចស់លិកសញ្ហា ងមីបាលសតល់លូវការបតលថមង្ទ្ៀែអ្ាំរីថ្ងៃង្លះលិកអ្ែថល័យរបស់វា។ 

បុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបព្ែូវបាលរកាទុ្កង្ោយរួកព្គីសាទ លបនាទ ប់រីដាំបូកមួយ, ប៉ាុតលតជាមួយលឹកការង្លើកង្ឡើករីការលិយយភាសាដថ្ទ្ង្ទ្។ សាវកប៉ាុលបាលបលតង្ដើមបីរកាការបុណ្យ Easter បនាទ ប់រីបុណ្យ Easter 

ជាង្ព្រើលទ្សវែសរត៍ដលបាលង្រៀបរាប់ង្ៅ ាំរូកទី្រីរថ្លគមពីរកិរចការ។ រូរកែ់សាំាល់លូវអ្វីតដលាែ់បាលសរង្សរថាព្បត ល 56 គ; 

8 1 មិលរក់មក ួបបកបែូលង្ៅតាមសែូវ; 1 ប៉ាុតលតសកឃឹមថាលឹកសាន ក់ង្ៅខ្ណ្ៈង្រលតដលមួយជាមួយអ្នក, ព្បសិលង្បើព្រះអ្ាច ស់អ្លុញ្ហា ែ។ 1 ប៉ាុតលតព្ែូវសាន ក់ង្ៅព្កុកង្អ្ង្ភសូង្លះរ ូែដល់បុណ្យថ្ងៃទី្ 
(កូរិលងូសទី្ 1 16: 8) ។ 

ង្លះបង្វា ញថាប៉ាូលបាលដឹកថាង្ៅង្រលបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបគឺថាាែ់ាលអារមមណ្៍ថាកូរិលងូសទី្ព្ែូវតែដឹកថាង្ៅង្រលបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបជាង្ ើយថាង្អ្ង្ភសូរលឹកបាលង្គសារ ល់ថាង្ៅង្រលបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបង្នាះង្ទ្។ ដូង្រនះវាជាក់តសត
កកាំរុកព្ែូវបាលង្គសង្កេែង្ ើញង្ោយង្ោកប៉ាូលលិកង្ោកង្ៅព្កុកង្អ្ង្ភសរូលិក លជាែិព្កិកូរិលងូសង្នាះ។ 

ង្ៅឆ្ន ាំង្ទ្ៀែសាវ័កប៉ាុលបាលសកតដរព្បាថាន ង្ដើមបីឱ្យាលង្ៅកនុកព្កុកង្យរសូាឡឹមបាលសព្ាប់បុណ្យ, ព្បត ល 60 គ; 

16 ង្ោកប៉ាូលបាលសង្ព្មររិែតង្ដើមបីង្ធវើដាំង្ណ្ើរកលែកមកព្កុកង្អ្ង្ភសូដូង្រនះថាង្ោកលឹកមិលាលការរាំណាយង្រលង្វោង្ៅកនុកែាំបល់អាសុី! សព្ាប់ាែ់ព្ែូវបាលរូែរាសង្ដើមបីឱ្យាលង្ៅព្កុកង្យរូសាឡឹមព្បសិលង្បើ
អារង្ធវើង្ៅបាលង្ៅថ្ងៃថ្លបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបង្លះ (កិរចការ 20:16) ។ 

ដូង្រនះព្គិសដសាសលិកង្ៅព្កុកង្យរូសាឡឹមបាលង្គង្ៅតែការសង្កេែ 

លិកប៉ាូលបាលព្ែូវសង្កេែង្មើលវាសកតដរ។ ង្បើមិលដូង្រនះង្ទ្លឹកមិលាលង្ ែុសលរាស់ោស់ថាង្ ែុអ្វីបាលជាង្ោកប៉ាុលរក់ាលង្ៅកនុកព្កុកង្យរូសាឡឹមង្ៅថ្ងៃថ្លបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបង្លះ។ 

បុណ្យថ្ងៃទ្ីហាសិបពាកយង្លះគឺជាពាកយភាសាព្កិរាលល័យថាង្លើកទ្ី 50 ។ ពាកយតដលបាលមករីការង្រៀបរាប់ដូរខាកង្ព្កាមថ្លការគណ្នាកាលបរងិ្រឆទ្ភាសាង្ ព្បឺថា: 

15 ង្ ើយអ្នកលឹកព្ែូវរាប់សព្ាប់ខ្ែួលរីថ្ងៃបនាទ ប់រីថ្ងៃសបប័ទ្រីថ្ងៃតដលអ្នកបាលនាាំកណាដ ប់ព្សូវថាវ យែង្វវ យរលកង្លះ: 

រាំលួលព្បាាំរីរថ្ងៃសបប័ទ្លឹកព្ែូវបាលបញ្ចប់។ 16 ថ្ងៃង្ដើមបីរាប់ហាសិបថ្ងៃបនាទ ប់រីថ្ងៃសបប័ទ្ទី្ព្បាាំរីរង្លះ (ង្លវីវិល័យ 23: 15-16) ។ 

ថ្ងៃថ្លបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបង្លះាលង្ ម្ ះជាង្ព្រើលលិកង្ោយសារតែថា, មួយរាំលួលព្ែូវបាលង្គយល់ព្រឡាំអ្ាំរីវា។ ង្ ម្ ះង្សសកង្ទ្ៀែរបស់ខ្ែួលតដលរួមបញ្ចូលោាំកការជាគមពីរប ៊ីប: 
បុណ្យព្បមូលសលតដលជាបុណ្យថ្លសបាត  ៍លិកថ្ងៃថ្លសលដាំបូក។ 



ព្បថ្រណ្រីបសស់ាសលយ៍ោូង្ ើយង្ៅង្រលបណុ្យ ជា? 

ការង្ព្រៀកជាញឹកញាប់អ្មរិធីបុណ្យបរិសុទ្ធថ្លព្រះតដលបាលចប់ង្សតើមង្ៅង្រលថ្ងៃលិរ; 

29 អ្នករាល់ាន លឹកាលបទ្រង្ព្មៀកមួយដូរង្ៅកនុកង្រលយប់ង្រលតដលរិធីបុណ្យបរិសុទ្ធព្ែូវបាលរកាទុ្កលិកអ្ាំណ្រសបាយរបស់ង្បះដូកថាជាង្រលមួយតដលង្ៅជាមួយខ្ែុយមួយង្ដើមបីរូលង្ៅកនុកភនាំរបស់ព្រះអ្ាច

ស់បាលង្ៅង្រសាដ ថ្ល លជាែិអីុ្ព្សាតអ្ល។ (ង្អ្សាយ 30:29) 

សាសល៍យូោសម័យទ្ាំង្លើបាលលិនាន ការង្ៅង្ៅបុណ្យ ង្ោយរយៈង្រល  ង្លះ។ 

ខ្ែះបាលយល់ព្រឡាំង្ៅង្រលបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបគឺ។ រួកសាសល៍យូោជាង្ព្រើលមិលរកាទុ្កវាង្ៅថ្ងៃដតដលតដលបលតសាសនារព្កថ្លព្រះរកាវា។ 

ង្លះជារួកសាឌូសុី វី វបាលលិយយថាយ៉ា កព្ែឹមព្ែូវ "តដលបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបតែកតែលឹកធាែ ក់រុះកាលរីថ្ងៃអាទិ្ែយ," ង្ោះជាយ៉ា កណា 212, "[ខុ្្ាំ] ង្ព្កាយ លិកអ្កសរសាព្សា ... បុណ្យ ធាែ ក់ង្ៅង្លើទី្ 6 ថ្ល ង្លះ" 
(តសលវិល័យ»ទ្ាំ។ ព្កុកវីតយលឆ្ន ាំ 1861 ។ ។ បុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបសរវវរនាធិបាយសាសល៍យូោឆ្ន ាំ 1906) កាលបរិង្រឆទ្រួកសាសល៍យូោជាង្ព្រើលបាលង្ព្បើ (តដលាលង្ៅកនុកអ្កសរសាព្សាង្ព្កាយ 
តដលព្ែូវបាលោក់បញ្ចូលាន បនាទ ប់រីគមពីរសញ្ហា ងមងី្ ើយមិលព្ែូវបាលសរង្សរ) គឺជាការតែ ស់បតូរង្ៅង្រលង្ព្កាយលិកមិលកាលបរិង្រឆទ្ព្រះគមពីរ ។ ង្យើកាលកនុកការបលតសាសនារព្កថ្លព្រះសង្កេែង្មើលវធីិសាព្សាព្រះគមពីរ។ 

ង្សរកតី ូលដាំណ្ឹកសកតដរដូរខាកង្ព្កាមរីអ្ែីែព្បធាលរា៉ែ ប ៊ីព្រះអ្ាច ស់ង្ដញង្រញ! 

រួកតរិសុីតដលង្ ឿង្លើរាប់តទ ល់ាែ់ព្រមោាំកសរង្សរមួយតដលបាលយល»់តដលជាថ្ងៃសបប័ទ្»ាលល័យថាង្ៅទី្ង្លះតដលជាថ្ងៃដាំបូកថ្ល (15 តខ្តណ្សាល) 

។ រួកសាឌូសុីតដលង្ ឿកនុករាប់សរង្សរតែប៉ាុង្ណាណ ះ, បាលយកអ្ែថបទ្ង្លះរយញ្ាលៈ។ ថ្ងៃបនាទ ប់រីថ្ងៃសបប័ទ្ង្លះគឺថ្ងៃអាទិ្ែយ។ ដូង្រនះការរាប់ង្លះតែកតែចប់ង្សតើង្ៅង្លើថ្ងៃអាទិ្ែយង្ ើយ Shavuot 

ហាសិបថ្ងៃង្ព្កាយមកសកតដរតែកតែបាលធាែ ក់ង្ៅថ្ងៃអាទិ្ែយ។ (ង្ដញង្រញអិ្លសាសនា: ។ ការគិែសព្ាប់, ទី្ 3 តខ្មិងុនាឆ្ន ាំ 2014) 

រួកព្គិសដសាសលិកគួរតែរកចាំថាព្រះង្យស ូវបាលង្ថាេ លង្ោសរួកតរិសុីសព្ាប់ការរឹកតសែកខាែ ាំកង្រកង្លើរាប់តទ ល់ាែ់ង្លើរាប់តដលបាលសរង្សរង្លះ (ា៉ា កុស 7: 5-13) 

។ ព្រះង្យស ូាលបលទូលព្បាប់រួកង្គថារួកង្គព្ែូវបាល "ការង្ធវើឱ្យព្រះបលទូលរបស់ព្រះថ្លព្បសិទ្ធិភារង្ទ្តាមរយៈព្បថ្រណ្រីបស់អ្នកតដលអ្នកបាលសង្ព្មរ។ ង្ ើយអ្វីតដលដូរជាង្ព្រើលតដលអ្នកង្ធវើ» (ា៉ា កុស 7:13) ។ 

ង្ ើយដូរតដលបាលបង្វា ញខាកង្ព្កាម, បុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបសាំង្ៅង្ៅង្លើង្រលង្វោថ្លការរាប់ហាសិបដូរតដលព្ែូវបាលសារភាា ប់ជាមួយលឹកសលដាំបូក: 

16 រាប់ហាសិបថ្ងៃង្ៅមួយថ្ងៃបនាទ ប់រីថ្ងៃសបប័ទ្ទី្ព្បាាំរីរ; បនាទ ប់មកអ្នកព្ែូវថាវ យែង្វវ យង្មៅមួយងមីមកថាវ យព្រះអ្ាច ស់។ 17 អ្នកព្ែូវយករីលាំង្ៅោឋ លរបស់អ្នកលាំប័ុករលករីរថ្លរីរភាគដប់ថ្លង្អ្ត * 

។ រួកង្គលឹកង្ៅជាង្មៅម៉ាដដ; រួកង្គលឹកព្ែូវដុែង្ម។ រួកង្គគឺជាតសែដាំបូកថាវ យដល់ព្រះអ្ាច ស់ (ង្លវីវិល័យ 23: 16-17) ង្លះ។ 

ង្ៅង្រលតដលអ្នកគិែហាសិបថ្ងៃង្ៅមួយថ្ងៃបនាទ ប់រីថ្ងៃសបប័ទ្ទី្ព្បាាំរីរអ្នករកង្ ើញថាបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបគឺតែកតែរូលមកង្ៅថ្ងៃអាទិ្ែយ។ បុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបរែ់រីថ្ងៃង្ៅររ៍ ូែដល់ថ្ងៃលិរង្រលថ្ងៃលិរកាលរីថ្ងៃអាទិ្ែយ។  
តដលបាលអ្ះអាកថាបាល ួបប៉ាូលីខាបថ្លព្កុកសមឺនា៉ា បាលសរង្សរថារួកសាវ័កបាលរកាទុ្កបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបង្ៅថ្ងៃអាទិ្ែយ (បាំតណ្កថ្ល, 7) ។ 

សលដាំបកូ 

ការង្ព្បើព្បាស់ពាកយ«សលដាំបូក»ង្លះបាលបង្វា ញថាការព្បមូលសលង្លើកទី្រីរ។ លិកការរិែ, ង្លះគឺជាសកតដរបាលរកែុលបង្វា ញង្ៅកនុកគមពីរសញ្ហា ចស:់ 

16 ... បុណ្យព្បមូលសលជាសលដាំបូកថ្លកាែ ាំករលកមមរបស់អ្នកតដលអ្នកបាលសាបង្ព្ពាះកនុកវាល; 17 លិកបុណ្យព្បមូលង្ៅរុកឆ្ន ាំង្លះង្ៅង្រលតដលអ្នកបាលព្បមូលសតុាំាន ង្ៅកនុកតសែថ្លកិរចការរបស់អ្នករីវាល 

(លិកេមលាំ 23: 16-17) ង្លះ។  
 
22 ង្ ើយអ្នកលឹកសង្កេែង្ ើញបុណ្យថ្លសបាត  ៍ថ្លសលដាំបូកថ្លការព្បមូលសលព្សូវង្ ើយព្បាររធរិធីបុណ្យព្បមូលង្ៅរុកឆ្ន ាំង្លះ (លិកេមលាំ 34:22) ។ 



26 ង្ៅថ្ងៃតដលសកតដរតដលជាសលដាំបូកង្ៅង្រលតដលអ្នកនាាំយកែង្វវ យង្មៅមួយងមីមកថាវ យព្រះអ្ាច ស់កនុកឱ្កាសបុណ្យរមែករបស់អ្នកថ្លសបាត  ៍, អ្នកលឹកាលការ ួប ុាំាន ថាវ យបករាំ ( លគណ្នា 
28:26) ។ 

ខ្ណ្ៈង្រលតដលអ្នកង្ធវើអ្តាថ ធិបាយព្បូង្ែសតក់មួយរាំលួលសាំង្ៅង្ៅង្លើែង្វវ យកណាដ ប់ព្សវូរិធីបុណ្យថ្លរលកសលដាំបូកម៉ាាក (ឧ ង្វប់លិករង្វប់លិករបាល។ ការសិកាព្រះគមពីរង្លះបាលណ្ិលសុល។ 

ង្ោកងូា៉ា សណ្លិសុលបាលង្បាះរុមពសាយង្ៅ, 1997, p ។ 213) ង្លះគឺជាការ មួយ។ ខ្ណ្ៈង្រលតដល "កណាដ ប់ព្សូវមួយថ្លសលដាំបូក" ព្ែូវបាលសតល់ ូលង្នាះមក (ង្លវវីិល័យ 23: 10-11) 

ដូរតដលបាលបង្វា ញខាកង្លើព្រះគមពីរង្លះសាំង្ៅង្ៅង្លើបុណ្យថ្លសបាត  ត៍ដលជាង្រលង្វោថ្លការសលដាំបូក (មិលតមលព្ាល់តែមួយកណាដ ប់ព្សូវ) ។ 

ង្ែើគាំលិែថ្លង្មៅ ួយង្យើកឱ្យយល់ថ្ងៃង្លះង្ោយរង្បៀបណា? 

បុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបឬបុណ្យសលដាំបូក (លិកេមលាំ 34:22) 

បាលរំលឹកង្យើកថាព្រះព្ែូវបាលង្ៅព្ែឹមតែជា«សលដាំបូក»ែូរបាលព្បមូលសលខាកវិញ្ហា ណ្ង្ោយាលទិ្វាមហាមុលមកតដលែាំណាកការព្បមូលសលកាល់តែង្ព្រើលង្ៅង្រលង្ព្កាយ។ ព្បមូលសលលិោ រដូវ, 
ង្ៅកនុកែាំបល់ភាគង្ព្រើលបាំសុែង្ៅកនុកជាង្ព្រើលាលទ្ាំ ាំែូរជាកការព្បមូលសលធាែ ក់កាល់តែង្ព្រើលង្ ើយង្លះគឺព្សបលឹកតសលការរបស់ព្រះសព្ាប់មលុសសជាែិថ្លង្សរកដីសង្គង្វរ ះ។ 

ប៉ាុតលតអ្វីអ្ាំរីព្រះង្យស ូ? មិលតមលជាព្បង្ភទ្ថ្លការសលដាំបូកង្ោកមួយ? 

បាទ្ង្ោករិែជាាល។ ប៉ាុលបាលកែ់សារ ល់ថា: 

20 ប៉ាុតលដព្រះព្គិសដាលព្រះ លមរស់រីសាែ ប់ង្ឡើកវិញង្ ើយបាលកាែ យង្ៅជាសលដាំបូករីរួកអ្នកតដលបាលធាែ ក់រុះង្ដកលក់។ 21 ង្ព្ពាះង្ោយបុរសាន ក់បាលរូលមកសាែ ប់ង្ោយមលុសសបាលមករស់ង្ឡើកវិញបាល។ 22 

មលុសសោាំកអ្ស់បាលសាែ ប់កនុកង្ោកអ័្ោមសូមបីតែដូង្រនះង្ៅកនុកព្រះព្គីសទោាំកអ្ស់លឹកព្ែូវបាលង្ធវើឱ្យរស់។ 23 ប៉ាុតលដមួយាន ង្ៅកនុកង្ាលបាំណ្កតទ ល់ខ្ែួលរបស់ាែ់: ព្រះព្គិសដសលដាំបូក, 

ង្ព្កាយមកអ្ស់អ្នកតដលជារបស់ព្រះព្គីសទង្ៅឯព្ទ្ក់យកមក។ (កូរិលងូសទី្ 1 15: 20-23) ។ 

ព្គីសទគឺជាការបាំង្រញថ្លែង្វវ យកណាដ ប់ព្សវូរលកង្លវីវិល័យ 23 ង្លះង្ៅ: 10-11 

។ ាែ់ជាកណាដ ប់ព្សូវតដលជាសលដាំបូកង្លះ។ ង្ោកបាលបាំង្រញែួនាទី្ង្នាះង្ៅង្រលតដលព្ទ្ក់បាលយកង្ឡើកង្ៅសាថ លបរមសុខ្ង្ៅថ្ងៃអាទិ្ែយង្លះ (ែង្វវ យកណាដ ប់ព្សូវរលកជាង្លើអាទិ្ែយ) 

បនាទ ប់រីង្ោកព្ែូវបាលង្ព្បាសឱ្យរស់ង្ឡើកវិញ (យ៉ាហូាល 20: 1,17) ។ ប៉ាុតលតង្ោកឬតាមរិែព្បាកដរបស់ង្ោកបាលសង្កេែង្ ើញអ្វីតដលឥឡូវង្លះព្ែូវបាលង្គង្ៅថាបុណ្យ Easter ។ 

ដូរាន ង្លះសកតដរង្ោក បាលកែ់សារ ល់ថាង្ោកង្យស ូបាលនាាំរួកង្យើកង្រញង្ដើមបីឱ្យាលព្បង្ភទ្ថ្លការយកសលដាំបូកថាវ យមួយ: 

18 ព្ទ្ក់តទ ល់ព្ទ្ក់លឹកនាាំរួកង្យើកង្រញមកង្ោយសារព្រះបលទូលថ្លង្សរកដីរិែង្ដើមបីង្អាយង្យើកបាលសលដាំបូកម៉ាាកថ្លសែវរបស់ាែ់ (យ៉ា កុប 1:18) មួយ។ 

ដូង្រនះខ្ណ្ៈង្រលតដលព្រះង្យស វូគឺជាការយកសលដាំបូកថាវ យែាំណាកង្ដើមែង្វវ យកណាដ ប់ព្សូវរលកព្គិសដសាសលិករិែគឺជាព្បង្ភទ្មួយថ្លសលដាំបូកតដលែាំណាកង្ោយថ្ងៃថ្លបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបង្លះ។ «សលដាំបូក»ាលល័យថាា
លតែមួយរាំលួលលឹកកាែ យជាតសនកមួយថ្លការព្បមូលសលង្ៅកនុកអាយុង្លះ (លូកា 12:32; រ៉ែូម 9:27; 11: 5) - ប៉ាុតលតរួកង្គសកតដរបាលបញ្ហា ក់ថាលឹកាលការព្បមូលសលកាល់តែង្ព្រើល - មួយ 
ង្រលង្វោតដលោាំកអ្ស់តដលមិលតដលាលឱ្កាសសព្ាប់ការសង្គង្វរ ះមួយង្ៅង្រលង្ព្កាយលឹកាលឱ្កាសរិែលិករិែព្បាកដ។ 

រូរកែ់សាំាល់លូវអ្វីតដលង្រព្ែុសបាលបញ្ហា ក់ថាង្ៅង្លើបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិប: 

29 «បកបែូលង្អ្ើយសូមឱ្យខុ្្ាំលិយយង្ោយង្សរងី្ៅកាល់អ្នកអ្ាំរីព្រះបាទ្ោវីឌជាបុរវបុរសរបស់ង្យើកង្នាះថាព្រះអ្ករបាលង្សាយទិ្វករែសុែង្ៅបញ្ចុះលិកសនូររបស់ាែ់ង្ៅជាមួយង្យើករ ូែដល់សរវថ្ងៃង្លះ។ 30 ង្ ែុ
ង្លះង្ ើយបាលជារាការីមួយរូបព្ទ្ក់ព្ជាបថាព្រះជាាច ស់បាលសបងរូលកាល់ែាំតណ្កង្ោយាល 
សបងង្ៅាែ់ថាតសែង្ឈើថ្លរាកកាយរបស់ាែ់ង្លះង្បើង្យកតាមលិសសយ័ង្ោកីយ៍ព្ទ្ក់លឹកបង្កេើលង្ឡើកព្រះព្គិសដង្ៅអ្ករុយង្ៅង្លើបលែ័កេរបស់ព្រះអ្ករ 31 ព្រះអ្ករបាលង្ព្ាកទុ្កជាមុលង្លះបាលលិយយោក់ទ្កលឹកការរ
ស់ង្ឡើកវិញថ្លព្រះព្គីសទតដលថាព្រលឹករបស់ាែ់មិលព្ែូវបាលចកង្រញង្ៅកនុកសាថ លមលុសសសាែ ប់ 
ឬបាលជាសារ់របស់ព្ទ្ក់ព្ែូវរលួយតដរ។ 32 ព្រះង្យស ូាលព្រះជាាច ស់ង្លះបាលរស់ង្ឡើកវិញតដលង្យើកោាំកអ្ស់ាន ជាសាកសី។ 33 ង្ ែុង្លះង្ ើយបាលង្លើកែង្មេើកង្ោកឱ្យថ្ដខាកសាត ាំថ្លព្រះង្ ើយបាលទ្ទួ្លរីព្រះ
បិតាតាមព្រះបលទូលសលាថ្លព្រះវិញ្ហា ណ្បរិសុទ្ធ, ាែ់បាលចក់ង្រញ ។ ង្លះឥឡូវង្លះតដលអ្នកបាលង្ ើញលិកឮ (កិរចការ 2: 29-33) 



រូរកែ់សារ ល់ថាង្រព្ែុសង្ៅង្លើបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិប, 

សាំង្ៅង្ៅព្រះង្យស ូវជាតសែង្ឈើង្ ើយថាាែ់ព្ែូវបាលង្គង្លើកង្ឡើក។ បុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបបង្វា ញថាការព្បមូលសលែូរមួយតដលព្រះព្បោលររដល់ការសដល់ង្លះង្ោយព្រះវិញ្ហា ណ្បរិសុទ្ធព្ទ្ក់ង្ដើមបីឱ្យង្យើកអារយកឈនះង្លើការង្ធវើកិរច
ការរបស់ព្ទ្ក់លិកការរីកលូែោស់ខាកវញិ្ហា ណ្ង្ោះបីជារស់ង្ៅកនុក "តដលាលអាយុអាព្កក់ង្លះ» (កាឡាទី្ 1: 4) 

ឥឡូវង្លះព្រះង្យស ូវគឺមិលព្ែឹមតែជាង្លើកដាំបូកតដលជាសលដាំបូកាែ់ជាកូលរបកកនុករាំង្ណាមបកបែូលជាង្ព្រើលសកតដរ: 

29 ដបិែអ្ស់អ្នកតដលព្រះអ្ករបាលង្ព្ ើសង្រីសព្ទ្ក់សកតដរែាំរូវទុ្កជាមុលង្ដើមបីព្ែូវបាលព្តាប់តាមង្ៅរូបភារថ្លព្រះបុព្តារបស់ព្រះអ្ករតដលព្ទ្ក់អារលឹកកូលរបកកនុករាំង្ណាមបកបែូលជាង្ព្រើល (រ៉ែូម 8:29) ង្លះ។  
 
5 ព្រះង្យស ូព្គីសទជាសាកសីង្សាម ះព្ែក់របករីការសាែ ប់ង្លះ (វិវរណ្ៈ 1: 5) ។ 

ចប់តាាំករីព្រះង្យស ូវគឺជាកូលរបកង្លះរិែជាបញ្ហា ក់ថាវាលឹកកាែ យជាអ្នកដថ្ទ្ង្ទ្ៀែតដលាលកាែ យដូរព្ទ្ក់។ ដូង្រនះការកាែ យដូរជាព្រះង្យស ូវព្គីសទគឺជាតសនកមួយថ្លសារថ្លបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបង្លះសកតដរ។ ជាការរិែណាស់គាំលិែថ្ល

ការកាែ យដូរព្រះព្គីសទព្ែូវបាលបង្ព្កៀលង្រញព្រះគមពីរង្ ើយមិលព្ែូវបាលកាំណ្ែ់ង្ៅជាបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិប។ រូរកែ់សាំាលលូ់វអ្វីតដលង្ោកយ៉ាហូាលបាលសរង្សរថា: 

2 ... ង្យើកលឹកបាលដូរព្ទ្ក់ (យ៉ាូហាលទី្ 1 3: 2) ។ 

ង្ោយសារតែវាគឺជាការ ួប ុាំាន ថាវ យបករាំវាព្ែូវបាលសង្កេែង្ ើញព្សង្ដៀកាន ង្ៅជាថ្ងៃសបប័ទ្ព្បចាំសបាត  ៍, ប៉ាុតលតជាមួយលឹកែង្វវ យ (ង្ចទិ្យកថា 16:16) ។ ង្ៅកនុកគមពីរសញ្ហា ចស,់ 

បុណ្យថ្លសបាត  ង៍្លះពាក់រ័លធលឹកសលដាំបូកតដលព្ែូវបាលង្គរកាទុ្ក 50 ថ្ងៃបនាទ ប់រីថ្ងៃសបប័ទ្ង្ព្កាយបុណ្យរមែក។ 

បនាទ ប់រីការសាែ ប់របស់ព្រះព្គីសទង្នាះរួកសាវ័កបាលព្បមូលសតុាំាន ង្ៅថ្ងៃង្នាះ។ លិកង្ៅថ្ងៃង្នាះព្រះវិញ្ហា ណ្បរិសុទ្ធបាលចក់មកង្ដើមបីសដល់លូវការរូលដាំង្ណ្ើរការង្ៅកាល់រួកព្គិសដសាសលិកតដលព្រះជាព្បង្ភទ្ថ្លសលដាំបូកមួយ។ ព្រះង្យ
ស ូវគឺជាង្លើកដាំបូកតដលជាសលដាំបូកោាំកង្លះលិករួកព្គីសាទ លតដលព្ែូវបាលង្គង្ៅង្ៅអាយងុ្លះគឺាលសកតដរង្ដើមបីជាសលដាំបូកដូរជាព្ទ្ក់គឺ (អ្នកតដលបាលង្ៅង្ៅង្រលង្ព្កាយសកតដរគឺដូរជាព្រះង្យស ូវគឺជា, 

ប៉ាុតលតជាធមមតាលឹកមិលាលសលដាំបូក) ។ 

អារបរសិទុ្ធព្ែវូបាលរកាទ្កុង្ៅខាកង្ព្ៅថ្ងៃង្ៅព្កកុង្យរសូាឡមឹ? 

មួយរាំលួលបាលបង្វា ញថាថ្ងៃបរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីបមិលអារព្ែូវបាលរកាទុ្កង្ៅង្រលង្លះដូរជារួកង្គលឹកែព្មូវឱ្យថាមលុសសព្គប់ាន រក់ង្ៅព្កុកង្យរសូាឡឹម។ 

ប៉ាុតលតង្នាះមិលតមលជាករណ្ីង្លះជាព្បវែតិសាព្សា, សូមបីតែជាមួយព្រះង្យស ូ។ 

ង្ឆ្ព ះង្ៅរកការចប់ង្សតើមថ្លការបង្ព្មើរបស់ព្ទ្ក់កនុកខ្ណ្ៈង្រលណាសាតរ៉ែែង្ោកង្យស ូបាលលិយយង្ៅង្លើ "ថ្ងៃថ្លថ្ងៃសបប័ទ្» (លូកា 4:16) ។ បុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបព្ែូវបាលង្ៅសកតដរថាបុណ្យថ្លសបាត  ៍ / ថ្ងៃសបប័ទ្ 

(ង្ចទិ្យកថា 16: 10,16) ។ លូកាល័យថារ ុវរលៈថាអារលឹកព្ែូវបាលបញ្ហា ក់ថាង្លះង្ោយសមែឹកង្មើលពាកយភាសាព្កិររិែព្បាកដ។ ពាកយរិែព្បាកដ (ការោក់ជាព្កមុខាែ ាំកមិលបាលដូររបស់ពាកយ) សាំរាប់ថ្ងៃសបប័ទ្, 

σαββάτωνគឺរ ុវរលៈ (σαββάτωដូរង្ៅកនុកលូកា 14: 1, ជាឯកវរលៈ) ។ ការអ្លុម័ែង្លះព្ែូវបាលបកតព្បតាមរយញ្ាលៈដូរខាកង្ព្កាម: 

16 ព្រះអ្ករយករូលង្ៅកនុកភូមិណាសាតរ៉ែែជាកតលែកតដលាែ់ព្ែូវបាលង្គនាាំយកមកង្ឡើក។ លិកង្បើង្យកតាមការតទ ល់ខ្ែលួរបស់ព្ទ្ក់ង្នាះព្ទ្ក់យករូលង្ៅកនុកង្ៅថ្ងៃថ្ងៃសបប័ទ្តដលបាលរូលង្ៅសាោព្ប ុាំង្ ើយ

ង្ព្កាកឈរង្ឡើកង្ដើមបីអាលគមពីរ។ (លូកា 4:16, ថ្បែក) 

ដូង្រនះង្លះអារ ួយបង្វា ញថាលរណាាន ក់អាររកាថ្ងៃបរិសុទ្ធដូរតដលព្រះង្យស ូបាលង្ធវើង្ៅកនុកទី្តាាំកង្សសកង្ទ្ៀែជាកព្កុកង្យរូសាឡឹម។ ង្ោកហាក់ដូរជាអារង្ធវើង្ៅបាលរកាថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយង្ទ្ៀែកនុកព្សុកកាលីង្ឡង្ៅលូកា 6: 

1-2 (ថ្បែក , ជាល់ខ្ពស់ភាសាព្កិកលិកភាសាអ្ក់ង្គែសរង្នាែ ះគមពីរសញ្ហា ងម,ី ង្លើកទី្បីង្ោក, 2002) ។ ។ 

ព្បត លជាវាគួរតែព្ែូវបាលង្រៀបរាប់ថាង្ៅង្រលតដលគសដសីាា៉ា របីាលបញ្ហា ក់ថាការថាវ យបករាំអារង្ធវើង្ៅបាលគួរតែព្ែូវបាលោក់កព្មិែង្ៅែាំបល់ព្កុកង្យរូសាឡឹម (យ៉ាូហាល 4:19) 

ង្ោកង្យស បូាលលិយយថាមិលាលការោក់កព្មិែការង្ាររបូជាព្កុកង្យរសូាឡឹម 



។ 21 ព្រះង្យស ូាលព្រះបលទូលង្ៅនាកថា: 
«នាកង្អ្ើយង្ ឿខុ្្ាំរុះដល់ង្រលកាំណ្ែ់ព្ែូវមកង្ៅង្រលតដលអ្នកលឹកមិលាលង្ៅង្លើភនាំង្លះឬង្ៅព្កុកង្យរសូាឡឹមថាវ យបករាំព្រះបិតា 22 អ្នករាល់ាន ង្ាររលូវអ្វីតដលអ្នកមិលបាលដឹកង្ ើយង្យើកដឹកថាអ្វីតដលង្យើកថាវ យ
បករាំដបិែការសង្គង្វរ ះ ។ របស់សាសល៍យូោ 23 ប៉ាុតលដដល់ង្រលកាំណ្ែ់ព្ែូវមកឥឡូវង្លះង្ ើយង្រលតដលរួកអ្នកថាវ យបករាំរិែលឹកថាវ យបករាំព្រះបិតាតាមវិញ្ហា ណ្លិកតាមង្សរកដីរិែ។ 

ដបិែព្រះបិតាកាំរុកតសវករកដូរង្ដើមបីថាវ យបករាំព្ទ្ក់ 24 ព្រះជាាច ស់ជាវិញ្ហា ណ្ង្ ែុង្លះអ្ស់អ្នកតដលថាវ យបករាំព្រះអ្ករព្ែូវតែថាវ យបករាំ វិញ្ហា ណ្លិកង្សរកតីរិែ»។ (យ៉ាូហាល 4: 21-24) 

គមពីរសញ្ហា ងមីបាលបង្វា ញយ៉ា ករាស់ថាថ្ងៃបរិសុទ្ធឬង្ាររបូជាង្សសកង្ទ្ៀែមិលព្ែូវបាលោក់កព្មិែង្ៅព្កុកង្យរូសាឡឹម (សមូង្មើលសកតដរា៉ា ថាយ 10:23; 23:24) ។ 

វាគួរតែព្ែូវបាលកែ់សារ ល់ថាព្កុម ាំលុាំព្កិកឡាសកតដរទ្ទួ្លសារ លថ់ាបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិប, ង្រលខ្ែះសាំង្ៅង្ៅដូរជារិធីបុណ្យថ្លសបាត  ៍ (ង្លវីវិល័យ 23: 15-16) ឬថ្ងៃថ្លសលដាំបូក (ង្លខ្ 28:26) 

ង្ៅកនុកគមពីរសញ្ហា ចសត់ដលាលសារៈសាំខាល់តដលជាព្គិសដសាសលិក ។ ង្ ើយរួកង្គមិលបាលោក់កព្មិែការសង្កេែការណ្៍របស់ខ្ែួលង្ៅទី្ព្កុកមួយ។ 

សូមរិចរណាសកតដរថាគាំលិែរបស់រួកព្គីសាទ លព្ែូវបាលមុលង្គគឺព្ែូវបាលបញ្ហា ក់ង្ៅកនុកគមពីរសញ្ហា ងម ី (យ៉ា កុប 1:18) 

។ ង្ៅអីុ្ព្សាតអ្លនាសម័យបុរាណ្ាលការព្បមូលសលាលទ្ាំ ាំែូរង្ៅកនុកលិោ រដូវលិកការព្បមូលសលធាំជាកង្ៅកនុកការធាែ ក់ង្លះ។ លិោ រដូវបរិសុទ្ធថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបង្ៅង្រលតដលបាលយល់បាលព្ែឹមព្ែូវ ួយឱ្យរូបភារថា
ព្រះគឺាលតែការង្ៅទូ្រស័រទមួយរាំលួលឥឡូវង្លះសព្ាប់ការសង្គង្វរ ះ (យ៉ាូហាល 6:44; កូរិលងូសទី្ 1 1:26; រ៉ែូម 11:15) ជាមួយលឹកការព្បមូលសលតដលាលទ្ាំ ាំធាំបាលរូលមកង្ៅង្រលង្ព្កាយ (យ៉ាហូាល 7: 

37- 38) ។ 

ព្កុម ាំលុាំព្កិកឡាជាង្ព្រើលសង្កេែង្ ើញកាំតណ្មួយរាំលួលថ្លបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិប។ ប៉ាុតលដង្ោយតសនកង្ព្ពាះង្គមិលកាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីបមួយរាំលួលង្សសកង្ទ្ៀែ, 
រួកង្គបាលបរា ័យកនុកការយល់ង្ ែុអ្វីបាលជាព្រះជាាច ស់ព្ែូវបាលង្ៅតែមួយរាំលួលឥឡូវង្លះ, ង្ ើយថាាែ់បាលង្ធវើតសលការង្ដើមបីសតល់ ូលាលការសង្គង្វរ ះោាំកអ្ស់ (លូកា 3: 6; ង្អ្សាយ 52:10) 

។ ង្ជាគ ័យង្សរកដីង្មតាដ ករុណាង្សរកដី ាំលុាំ ាំរះ» (យ៉ា កុប 2:13) ។ 

5. បណុ្យតព្ែ: ព្ែឡបម់កវិញរបសព់្រះព្គីសទលកិព្រែឹតកិារណ្ត៍ដលនាាំឱ្យវា 

ភាគង្ព្រើលថ្លព្កុម ាំលុាំព្កិកឡាមិលរកាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគមពីរប ៊ីបតដលជាទូ្ង្ៅង្កើែង្ឡើកង្ៅកនុកការធាែ ក់ង្លះ។ ប៉ាុតលដថ្ងៃបរិសុទ្ធោាំកង្លះបាលបង្វា ញព្រឹែតិការណ្៍សាំខាល់ជាង្ព្រើលង្ៅកនុកតសលការរបស់ព្រះ។ 

បុណ្យថ្លតព្ែមិលព្ែឹមតែែាំណាកការយកមករបស់ព្រះព្គីសទង្ដើមបីង្ព្បាសសលដាំបូករីការសាែ ប់ង្លះវាែាំណាកង្រលង្វោអាព្កក់ថ្លការបាំសែិរបាំតែ ញព្ាល់តែង្រលខាកមុខ្លិកការង្ធវើអ្លតរាគមល៍របស់ព្រះព្គិសដង្យស ូង្ដើមបីសង្គង្វរ ះ ីវិែរីការ
ង្ធវើង្អាយអ្ស់សរុបលិកការបង្កេើែលគរព្រះង្លើ តសលដី។ 

រូរង្យើកយល់រីរង្បៀបតដលរិធីបុណ្យង្លះសមលឹករូលង្ៅកនុកតសលការង្មរបសព់្រះបាល។ 

សូមរិចរណាថាាលគាែ ែធាំរវាកង្រលង្វោមួយថ្ងៃថ្លបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបលិកបុណ្យថ្លតព្ែង្លះ។ ចប់តាាំករីការចប់ង្សតើម ាំលុាំគមពីរសញ្ហា ងមីលិកជាមូលោឋ លង្ៅង្លើបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបង្ៅង្រលតដលព្រះង្យស ូព្ែឡប់បញ្ចប់ង្ៅតព្ែរុក
ង្ព្កាយ (កូរិលងូសទី្ 1 15: 51-57) កនុកល័យមួយរយៈង្រលថ្លការង្រលង្វោរវាកបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបលិកបុណ្យថ្លតព្ែអារព្ែូវបាលចែ់ទុ្កថាជាែាំណាកឱ្យព្ារួក ាំលុាំ ។ 

ទិ្វាបរិសុទ្ធទី្បួល, បុណ្យតព្ែ, ព្ែូវបាលអ្ង្កេែង្ ើញង្ៅកនុក "តខ្ទី្ព្បាាំរីរង្ៅង្លើថ្ងៃដាំបូកថ្លតខ្ង្លះ" (ង្លវីវិល័យ 23: 23-25) ។ 

រាំលួលង្លះរាំលួលព្បាាំរីរកនុកតសលការរបស់ព្រះាលល័យថាការបញ្ចប់លិកឥែង្ខាច ះ។ ង្ៅតខ្ទី្ព្បាាំរីរថ្លព្បែិទិ្លរបស់ព្រះ (ង្កើែង្ឡើកង្ៅកនុកតខ្កញ្ហា លិក / ឬតខ្ែុោ) 

ាលរិធីបុណ្យបួលនាក់រុកង្ព្កាយែាំណាកបញ្ចប់ថ្លតសលការង្មរបស់ព្រះសព្ាប់អ្សាច រយង្យើក។ រិធីបុណ្យតដលធាែ ក់មកង្លើថ្ងៃដាំបូកថ្លតខ្ង្លះគឺជាការចប់ង្សតើមថ្លព្រឹែតិការណ្៍រុកង្ព្កាយង្លះង្ៅកនុកតសលការរបស់ព្រះ។ 

វាគឺជាថ្ងៃសបប័ទ្ព្បចាំឆ្ន ាំមួយង្ទ្ៀែថ្លការឈប់សាំរាករីការង្វរជាង្ទ្ៀកោែ់មួយង្ ើយវាគឺង្ដើមបីជារិធីរំឭកការសែុាំតសនកមួយ (ង្លវីវិល័យ 23: 24-25) ។ វាជាង្រលង្វោង្ដើមបីង្រៀលអ្ាំរីព្រះ (ង្លង្ ា 8: 2-3; Cf. 

តអ្សរា៉ែ  3: 1-7) សកតដរ។ ភាគង្ព្រើលថ្លអ្វីតដលបាលង្កើែង្ឡើករាំង្ពាះ លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លព្ែូវបាលសរង្សរសព្ាប់របសង់្យើក 
"ឧោ រណ្ង៍្ ើយរួកង្គព្ែូវបាលសរង្សរង្ដើមបីទូ្នាម លរួកង្យើករុកថ្លសម័យង្លះបាលមកតដលជាអ្ករ» (កូរិលងូសទី្ 1 10:11) ។ 

វាគឺជាការរីសែុាំតព្ែតដលបាលឱ្កាសបុណ្យតព្ែការគូរង្ ម្ ះរបស់វា។ 



ាលយ៉ា កង្ព្រើលថ្លអ្ែថល័យជាលិមិែតរូបរកជាមួយតព្ែសែុាំោាំកង្លះជារិង្សសោក់ទ្កង្ៅលឹកដកទី្បញ្ចប់តដលង្យើកកាំរុករស់ង្ៅគឺ។ វាគួរតែព្ែូវបាលកែ់សារ ល់ថាង្ ម្ ះ វី វទ្ាំង្លើបសព្ាប់កាលបរងិ្រឆទ្ង្លះ, 

គឺមិលតមលឬជាគមពីរប ៊ីបបាលសូមបីតែង្ដើមសព្ាប់រួកយូោ។ វាជាអ្វីតដលរួកង្គបាលអ្លុម័ែសែវែសង្ព្កាយរីព្រះបាលឱ្យវាង្ៅរួកង្គលិកបនាទ ប់រីគមពីរសញ្ហា ចស់ព្ែូវបាលសរង្សរ (, អាមី ព្បភរង្ដើម។ រកាសិទ្ធព្គប់យ៉ា ក© 

1998-1999 អ្វីព្គប់យ៉ា កតដលជាសាសល៍យូោ ) ។ 

ព្រះគមពីរបង្ព្កៀលថាតព្ែសែុាំង្ដើមបីព្បកាសព្ែូវបាលរបស់ព្រះរិធីដូរជាង្ដើមបីង្ៅមលុសសតដលព្បមូលសតុាំាន  ( លគណ្នា 10: 1-3, 10) ។ 

ង្សៀវង្ៅថ្ល វីែិ 

គួរឱ្យចប់អារមមណ្,៍ អ្នកព្បា ្ លជាែិយូោបាលរកបុណ្យតព្ែង្ៅជាមួយលឹក 'ង្សៀវង្ៅថ្ល ីវិែ (បាល, ព្រះព្គូ។ ង្ែើាលអ្វីង្ៅកនុកការសាវ គមល៍? តខ្កញ្ហា  17, 2012) ។ ង្ ែុអ្វីបាលជាថាការថ្លការចប់អារមមណ្៍ជាអ្វ?ី 

ជាការព្បង្សើរណាស,់ ព្រះគមពីរបង្ព្កៀលថាអ្នកតដលព្ែូវបាលរាយង្ៅកនុកតសនក 'ង្សៀវង្ៅថ្ល ីវិែ» (ភីលីរ 4: 3; វិវរណ្ៈ 3: 5) លឹកព្ែូវបាលង្ព្បាសឱ្យរស់ង្ឡើកវិញ (ង្ ព្បឺ 12: 22-23) ។ ង្រលណា
? តព្ែទី្ព្បាាំរីរង្ ើយង្ៅរុកង្ព្កាយង្លះ: 

51 ខុ្្ាំសុាំព្បាប់អ្នកង្រឿកសាៃ ែ់: ង្យើកមិលព្ែូវសាែ ប់ោាំកអ្ស់ាន ង្ទ្ប៉ាុតលដង្យើកលឹកព្ែូវតព្បព្ទ្ក់ព្ោយោាំកអ្ស់ាន  - 52 ង្ៅកនុកង្រលមួយង្ៅកនុករបស់តភនកមួយង្ៅតព្ែរុកង្ព្កាយ។ រាំង្ពាះលឹកាលសាំង្ឡកតព្ែបលែឺង្ឡើក, 
មលុសសសាែ ប់លឹករស់ង្ឡើកវិញមិលង្រះរលួយរីឯង្យើកង្យើកលឹកព្ែូវតែ ស់បតូរ។ 53 ង្ព្ពាះព្ែូវបាលោក់រលួយង្លះមិលង្រះរលួយង្ ើយរូបកាយតដលរតមកតែកតែសាែ ប់ង្លះព្ែូវទ្ទួ្លយកភារអ្មែៈ។ (កូរិលងូសទី្ 1 

15: 51-53) 

ង្សៀវង្ៅវវិរណ្ៈង្លះបាលបង្ព្កៀលយ៉ា ករាស់ថាលឹកព្ែូវបាលតព្ែព្បាាំរីរសែុាំ (8: 2), ការោក់ទ្ណ្ឌ កមមមកង្លើអ្នកតដលមិលព្ែូវបាលការពារង្ោយព្រះ (9: 4) ង្ ើយបនាទ ប់មកលគរលិកការវិលិរឆ័យរបស់ព្រះលឹកមក (11: 

15-18) ។ ទី្បាំសុែវាបាលបង្ព្កៀលថាអ្នកតដលាលង្ ម្ ះមិលព្ែូវបាលសរង្សរកនុកគមពីរថ្ល ីវិែលឹក ួបព្បទ្ះង្ ើយជាង្សរកដីសាែ ប់ទី្រីរ (វិវរណ្ៈ 20: 14-15) ។ 

សទុះតព្ែ 

សូមរិចរណាថាព្រះគមពីរបាលបង្វា ញថាកនុកអ្ាំឡុកង្រលព្បវែតិសាព្សារបស់អីុ្ព្សាតអ្លតដលព្ែូវបាលបញ្ចប់យ៉ា កខាែ ាំកង្ោយាល ង្ាែ ះលិកការបះង្បារ, 
តព្ែបលតព្ែូវបាលង្ព្បើជាឧបករណ្៍ការព្រាលង្ដើមបីង្ៅទូ្រស័រទង្ៅកាល់ថ្ដឬជាការង្សតើង្ៅលឹកសារសាំខាល់ - តែកតែង្ដើមបីសារ ល់ព្រឹែតិការណ្ថ៍្លការនាាំរូលយ៉ា កខាែ ាំកង្ដើមបីោាំកមូល ព្បង្ទ្សជាែិ។ 

ព្រះព្ទ្ក់បាលង្ព្បើរួករាការីកនុករាំង្ណាមរួកង្គង្អ្សាយង្អ្ង្សាល ងូ្សយ៉ាូតអ្លលិកង្ដើមបពី្រាលអីុ្ព្សាតអ្លអ្ាំរីការសតនាទ ង្ោសាែ់លឹកនាាំយកមកង្លើរួកង្គកនុកការង្កើបបះង្បារព្បឆ្ាំកលឹករាប់របស់រួកង្គង្ៅង្ងររបសា់ែ់។ រួក
រាការីោាំកង្លះព្ែូវបាលឱ្យង្ព្បើសាំង្ឡករបស់រួកង្គដូរតសនកង្ៅ ការព្រាលរបស់រួកង្គង្ដើមបីរាគសដរបស់ព្រះ។ 

1 យាំខាែ ាំក, ទុ្កង្ឡើយ! រូរបលែឺសាំង្ឡករបស់អ្នកដូរតព្ែ; រូរព្បាប់ព្បជា លរបសង់្យើកកាំ ុសរបស់រួកង្គង្ ើយសទះរបស់ង្ោកយ៉ា កុបអ្ាំង្រើបាបរបសង់្គ។ (ង្អ្សាយ 58: 1) 

ង្យើកង្ៅបលតសាសនារព្កថ្លព្រះកាំរុកង្ធវើការង្ដើមបីង្ធវើដូរង្នាះង្ៅថ្ងៃង្លះ។ ង្យើកាលរិែដកាែ ហាលហា លព្បាប់រីបាបរបសស់ករមលិករង្បៀបតដលព្រឹែដិការណ្៍រិភរង្ោកព្ែូវបាល លឹកទ្ាំនាយបាលយល់ឱ្យបាលព្ែឹមព្ែូវ - 
តដលង្យើករាយមរលយល់។ 

ប៉ាុតលតាលសកតដរលឹកាលសាំង្ឡកតព្ែរយញ្ាលៈរូលមកង្ៅកនុកង្រលអ្នាគែង្សៀវង្ៅវិវរណ្ៈបង្ព្កៀល (វវិរណ្ៈ 8: 1-13, 9: 1-18) ។ ប៉ាុតលតភាគង្ព្រើលលឹកមិលសាដ ប់តាមការព្រាលោាំកង្នាះ។ 

ជាង្ព្រើលព្ែូវបាលសែុាំកនុកគមពីរថ្លវិវរណ្ៈលិកជាង្ព្រើលព្ែូវបាលសែុាំង្ៅង្លើបុណ្យថ្លតព្ែ (ង្លវវីិល័យ 23:24) - សកឃឹមថាមលុសសជាង្ព្រើលអារង្មើលង្ ើញការែភាា ប់។ 

ប៉ាុតលតតព្ែសាំខាល់បាំសុែង្ៅកនុកល័យមួយ, អារជារុកង្ព្កាយ, ទី្ព្បាាំរីរមួយ។ ខាកង្ព្កាមង្លះគឺជាអ្វីតដលវវិរណ្ៈបង្ព្កៀលអ្ាំរីថា: 

15 បនាទ ប់មកង្ទ្វតាទី្ព្បាាំរីរសែុាំតព្ែង្ឡើកព្សាប់តែ: 

ង្ ើយាលសាំង្ឡកោល់ឮរំរកង្ៅង្លើង្ម ថា: «រា យកនុកង្ោកង្លះបាលកាែ យង្ៅជាលគររបសព់្រះអ្ាច ស់ថ្លង្យើកលិកថាវ យព្រះព្គិសដរបស់ព្រះអ្ករង្ ើយព្ទ្ក់លឹកព្គករា យអ្ស់កលបជាអ្តកវកែង្រៀកង្ៅ! » 16 រួក
ព្រឹោធ ចរយោាំកថ្មភបួលរូបតដលអ្ករុយមុលង្រលតដលព្រះជាាច ស់ង្លើបលែ័កេរបស់ខ្ែួលបាលធាែ ក់រុះង្ៅង្លើមុខ្របស់រួកង្គង្ ើយថាវ យបករាំព្រះជាាច ស់ 17 ោាំកង្ពាលថា: 
«ង្យើកបាលសតល់ឱ្យអ្នកអ្រគុណ្ឱ្ព្រះអ្ាច ស់ជាព្រះថ្លរិភរោាំកមូលតដលមលុសសលិកការតដលាលលិកអ្នកតដលព្ែូវមកង្លះង្ោយសារតែ 



អ្នកបាលយកអ្ាំណារយ៉ា កខាែ ាំករបស់អ្នកលិកការង្ឡើកង្សាយរា យ។ 18 ជាែិសាសល៍នានាបាលនាាំាន ខឹ្កង្ ើយព្រះរិង្រាធរបស់ព្រះបាលមកង្ ើយង្រលង្វោថ្លការសាែ ប់ង្លះង្ ើយថារួកង្គគួរតែព្ែូវបាលវិលិរឆ័យ, 

ង្ ើយថាអ្នកគួរសតល់រង្វវ ល់ដល់អ្នកបង្ព្មើរបស់រួករាការីលិករួកអ្នកបរិសុទ្ធលិកអ្ស់អ្នកតដល 

ង្ាររង្កាែខាែ រព្រះនាមរបស់អ្នកែូរោាំកអ្នកធាំង្ ើយព្ែូវបាំតែ ញអ្ស់អ្នកតដលបាលបាំតែ ញតសលដីតដរ»។ 19 បនាទ ប់មកព្រះវិហារថ្លព្រះព្ែូវបាលង្បើកង្ៅកនុកសាថ លបរមសុខ្លិក ិបថ្លសមពលធង្មព្ែីរបស់ព្ទ្ក់ព្ែូវបាល

ង្គង្ ើញង្ៅកនុកព្រះវហិារបរិសុទ្ធរបស់ព្ទ្ក់។ ង្ ើយាលង្សែកបង្នាទ រសាំង្ឡក, សររោល់ាលរញ្ាួយដីមួយលិកការង្ាររយ៉ា កខាែ ាំក។ (វិវរណ្ៈ 11: 15-19) 

បុណ្យថ្លរូបភារសែុាំតព្ែតព្ែលិកនាង្រលអ្នាគែរិែតដលថាព្រះង្យស ូវលឹកមកលិកបង្កេើែរាជាណារព្ករបស់ព្រះង្ៅង្លើតសលដី។ ដាំណ្ឹកលែអ្ាំរីព្រះរា យ * 
ព្រះជាាច ស់លឹកយកមកគឺជាតសនកមួយធាំថ្លអ្វីតដលព្រះង្យស ូវរក់ឱ្យរួកអ្នកបាំង្រីរបស់ង្ោកង្ដើមបពី្បកាសឥឡូវង្លះ (ា៉ា ថាយ 24:14; 28: 19-20) ង្ ើយបនាទ ប់មកបាលបញ្ចប់លឹកមកដល់ (ា៉ា ថាយ 24:14) 

។ បុណ្យថ្លរិលទុតព្ែង្ដើមបី ័យ ាំលះរបស់ព្រះព្គីសទង្លើរិភរង្ោកង្លះ។ 

ង្លះជាការព្បឆ្ាំករួកយូោរបស់ង្ោកយ៉ាូហាល បាលរាយមជារិង្សសង្ដើមបីបញ្ឈប់ព្បជា លរីការរកាបុណ្យតព្ែង្ៅរុកសែវែសរ៍ទី្បួល (យ៉ាូហាល ការសាំតដកធមមង្ទ្សនាខុ្្ាំព្បឆ្ាំកលឹករួកសាសល៍យូោខុ្្ាំ: 5; VI: ។ 5; 

 មរួល: 2) ។ ង្ោះជាយ៉ា កណា, អ្នកតដលកាំរុកតែរាយមង្ដើមបីជាការង្សាម ះព្ែក់បលដង្ធវើដូង្រនះង្ៅទូ្ោាំកព្បវែតិសាព្សា។ ង្លះបាលបលតសាសនារព្កថ្លព្រះង្ធវើដូង្រនះឥឡូវង្លះ។ 

6. ទ្វិាថ្លដង្វវ យធលួ: សាតាាំកបង្ណ្ដ ញទ្ទ្លួបាល 

ង្លះជាការធាែ ក់ង្ព្កាយថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាទិ្វាថ្លដង្វវ យធួល: 

26 ព្រះអ្ាច ស់ាលព្រះបលទូលមកកាល់ង្ោកម៉ាូង្សថា: 27 «ង្ៅថ្ងៃទី្ដប់ថ្លតខ្ទី្ព្បាាំរីរង្លះសកតដរលឹកជាទិ្វាថ្លដង្វវ យធួលវាលឹកកាែ យជាការ ួប ុាំាន ថាវ យបករាំសព្ាប់អ្នកង្ទ្អ្នកព្ែូវែមអាហារង្ ើយថាវ យែង្វវ យដុែ
ង្ៅ។ 
ព្រះអ្ាច ស់។ 28 អ្នករាល់ាន ព្ែូវង្ធវើកិរចការអ្វីង្ៅថ្ងៃដតដលង្នាះសព្ាប់វាគឺជាទិ្វាថ្លដង្វវ យធួលង្ធវើរិធីរំង្ោះបាបសព្ាប់អ្នកមុលង្រលតដលព្រះអ្ាច ស់ជាព្រះរបស់អ្នក។ 29 រាំង្ពាះបុគរលណាតដលមិលព្ែូវរកទុ្កេកនុក
ព្រលឹកង្ៅថ្ងៃដតដលង្នាះលឹកបាលជា កាែ់តត រ់រីមលុសសរបស់ង្ោក 30 ង្ ើយមលុសសាន ក់តដលបាលង្ធវើការង្វរណាមួយង្ៅថ្ងៃដតដលង្នាះណា, 

មលុសសាន ក់តដលខុ្្ាំលឹកបាំតែ ញរីរាំង្ណាមព្បជា លរបស់ង្ោកថា 31 អ្នករាល់ាន លឹកង្ធវើលកេណ្ៈថ្លការង្វរង្ឡើយ។ ។ វាាលរាប់តដលព្ែូវអ្លុវែតជាង្រៀករ ូែែង្ៅង្ៅព្គប់ ាំនាល់របស់អ្នកង្ៅកនុកោាំកអ្ស់របស់អ្នក 
។ លាំង្ៅោឋ ល 32 វាលឹកាលដល់អ្នកយ៉ា កឱ្ឡារិកថ្ងៃសបប័ទ្ថ្លការឈប់សាំរាកមួយង្ ើយអ្នកព្ែូវែមអាហារ។ ង្ៅថ្ងៃទី្ព្បាាំបួលថ្លតខ្ង្ៅង្រលោៃ ររីោៃ រដល់ោៃ រង្នាះអ្នកលឹកអ្បអ្រថ្ងៃសបប័ទ្របស់អ្នក 
" (ង្លវវីិល័យ 23: 26-32) ។ 

7 ង្ៅថ្ងៃទី្ដប់ថ្លតខ្ទី្ព្បាាំរីរង្លះអ្នកលឹកាលការ ួប ុាំាន ថាវ យបករាំព្រះអ្ាច ស់។ អ្នកព្ែូវែមអាហាររបស់អ្នក; អ្នកមិលព្ែូវង្ធវើការង្វរណាមួយ។ ( លគណ្នា 29: 7) 

ការែមអាហារគឺជាព្បវែតិសាគសតយ៉ា កសាំខាល់រីរង្បៀបតដលឃ្ែ  "ែមអាហារ" ព្ែូវបាលបកតព្បង្ោយ វី វលិកសាសនារព្កថ្លស គមល៍ព្រះ (ង្លះគឺព្ែូវបាលបញ្ហា ក់សកតដរថាការអ្លុម័ែង្ោយដូរទ្ាំលុកែង្មេើក 35:13; 

69:10 លិកង្អ្សាយ 58: 5) ាលល័យថាការែមអាហារ, លុះព្តាតែមួយគឺឈឺដូរង្មដរង្ ើយដូង្រនះព្ែូវរកទុ្កេរួរង្ៅង្ ើយ។ ោៃ រដល់ោៃ រាលល័យថាចប់រីង្រលថ្ងៃលិរដល់ង្រលថ្ងៃលិរ។ 

គមពីរសញ្ហា ងមីបាលង្ៅទិ្វាថ្លខ្ែួលវាតទ ល់ដង្វវ យធួលជា«ង្លឿល» (កិរចការ 27: 9) តដលមិលព្ែឹមតែបាលបង្វា ញថាសាវកប៉ាុលបាលរកាវា (តដលាែ់លឹកាលមួយង្សរកតីតងែកការណ្៍កនុកកិរចការ 21: 18-24; 

28:17 ), ប៉ាុតលតថាភាសាព្កិកាលង្ ម្ ះ (ព្គិសដសាសលិកតដលគមពីរកិរចការង្លះព្ែូវបាលង្ស្ើង្ៅង្ៅកនុកគមពីរកិរចការ 1: 1) ព្ែូវបាលឬរយៈង្រលមួយង្ទ្ៀែលឹកព្ែូវបាល ាំលួស។ 

បុគរលសង្កេែទ្ាំនាក់ទ្ាំលកជាមួយព្កុម ាំលុាំរបស់ព្រះជាាច ស់យ៉ា កង្លឿលរីង្រលថ្ងៃលិរលឹកង្លះរ ូែដល់ង្រលថ្ងៃលិរង្ៅយប់ង្លះយប់បនាទ ប់ (ព្បសិលង្បើរួកង្គាលរាកកាយអារ - ាត យតងោាំកុារែូរ, 
គសតីាលថ្សទង្ពាះលិកអ្នកង្សសកង្ទ្ៀែជាង្ព្រើលមិលព្ែូវរកទុ្កេង្វទ្នាែមអាហារបាលរំរឹកថាលឹក - ង្លះគឺព្សប ជាមួយលឹកការអ្លុវែតល៍ វី វកនុកែាំបល់ង្លះសកតដរ) ។ កនុកង្លបឿលង្លឿលង្លះង្យើករូលង្ៅបាលង្ោយាម លអាហារឬង្ភស ាៈ។ 

, របាយការណ្៍មួយបាលអ្ះអាកថាព្បូង្ែសដមួយតដលរួកព្គិសដសាសលិកមូលង្ ែុមិលចាំបារ់ង្ដើមបីរកាទិ្វាថ្លដង្វវ យធួលគឺង្ោយសារតែមិលាលព្បាសាទ្ វី វនាង្រលបរចុបបលនង្លះ ( 
គួរង្ធវើតាមរបស់ព្រះព្គិសដយ៉ា កង្លឿលង្ៅង្លើថ្ងៃបុណ្យរងំ្ោះបាប?) 

។ ប៉ាុតលដការរិែកនុកគមពីរប ៊ីបគឺថាអីុ្ព្សាតអ្លរកាទុ្កទិ្វាថ្លដង្វវ យធួលសព្ាប់សែវែសមុលង្រលតដលាលព្រះវិហារបរិសុទ្ធលិកការរិែង្សសកង្ទ្ៀែគឺថាគមពីរសញ្ហា ងមីបាលបង្វា ញថាឥឡូវង្លះរួកព្គីសាទ លជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាាច ស់ 
(កូរិលងូសទី្ 1 3: 16-17) ។ 

សែវរតរររី 



ង្ៅកនុកគមពីរសញ្ហា ចស,់ ទិ្វាថ្លដង្វវ យធួលតដលបាលរួមបញ្ចូលង្ៅកនុករិធីតដលជាកតលែកតដលព្ែូវថាវ យរតរតដលង្គបាំបរបក់ព្ែូវបាលបញ្ាូលង្ៅវាលរង្ហាសាថ ល (ង្លវវីិល័យ 16: 1-10) 

ង្លះ។ ព្គិសដសាសលិកមួយរាំលួលបាលង្ ើញង្លះង្ស្ើការង្រញរតរអាសាតអ្លង្ៅង្រលង្នាះកនុកអ្ាំឡុកង្រលង្នាះែាំណាកស វែសតដលសាតាាំកលឹកព្ែូវបាលរកសព្ាប់មួយពាល់ឆ្ន ាំកនុកលរកអ្វិរីង្នាះ (វិវរណ្ៈ 20: 1-4) 

។ ង្លះាលល័យថាង្ោកលឹកមិលអារង្ដើមបីលបួកលិកបង្ញ្ហឆ ែកនុកអ្ាំឡុកង្រលង្នាះ។ ង្ោយសារតែការបូជាថ្លព្រះង្យស ូវរតរមួយតដលមិលព្ែូវបាលរលីកនុកការង្ាររថ្ងៃង្លះ ( Cf. ង្ ព្បឺ 10: 1-10) ។ 

ង្ោះបីជាព្រះង្យស ូវគឺជាកូលង្រៀមង្ធវើយញ្ាបូជាសព្ាប់បុណ្យរមែក * របស់ង្យើករួកង្យើក (កូរិលងូសទី្ 1 5: 7-8) ង្ ើយង្ោកព្ែូវបាលង្គសាែ ប់តែមតកប៉ាុង្ណាណ ះ (ង្ ង្ព្រើរ 9:28) 

ង្យើកង្ ើញង្រលង្សសកង្ទ្ៀែតដលជាកតលែកតដលព្រះង្យស ូវបាលង្ធវើរិធីបុណ្យរមែកជាជាកព្ែូវបាលង្គសាែ ប់ង្ៅកនុករិធីមួយ។ 

ង្ ែុអ្វីបាលជា? 

ជាង្ព្រើលបាលបា៉ា ល់សាម លង្នាះង្ទ្ប៉ាុតលតវាអារលឹកាលែព្មុយរួមជាមួយលឹកការរិែតដលថាការលះបក់ង្លះបាលង្កើែង្ឡើកមុលង្រលង្រញសាយរតរទី្រីរង្លះ។ 

បុណ្យរមែកជាលទ្ធសលាលតែង្ៅកនុកង្ដើមអីុ្ព្សាតអ្លព្ែូវបាលអ្លុម័ែជាកសព្ាប់អ្ាំង្រើបាបរបស់ខ្ែួល។ ង្ៅកនុកអាយុង្លះ, អ្នកតដលាលព្គិសដសាសលិករិែបាលអ្ះអាកថាការលះបក់របស់ព្រះង្យស ូវង្ៅង្លើបុណ្យរមែក * 

ង្ៅង្លើតសលដីរុកង្ព្កាយរបស់ង្ោកសព្ាប់ការបក់ព្បាក់រិល័យសព្ាប់អ្ាំង្រើបាបរបស់ង្យើក។ ប៉ាុតលដព្គិសដសាសលិករិែព្បាកដគឺជា លជាែិភាគែិរែូរថ្លរាំលួលព្បជា លសរុបរបស់រិភរង្ោកង្លះ (លូកា 12:32; រ៉ែូម 11: 

5) ។ 

ចប់តាាំករីព្រះគមពីរង្ៅសាតាាំក«ព្រះរបស់មលុសសង្ោកង្លះបាល "តដលាល" ខាវ ក់ "រិភរង្ោក (កូរិលងូសទី្ 2 4: 4), 

ភាគង្ព្រើលព្ែូវបាលង្គខាវ ក់ង្ ើយមិលោល់ព្ែូវបាលព្គបដណ្ត ប់ង្ោយការថាវ យយញ្ាបូជារបសព់្រះង្យស ូ។ ប៉ាុតលដការង្លះលឹកង្កើែង្ឡើកអ្ស់រយៈង្រល ិែអ្ស់អ្នកតដលលឹកព្ែូវបាលង្ៅថា - ោាំកង្ៅកនុកអាយុង្លះឬអាយុង្ៅមក (ា៉ា ថាយ 
12:32) 

។ ការបង្វា ញការលះបក់ង្លះបាលបរិសុទ្ធរីព្ារួក ាំលុាំបញ្ចប់ ួយបង្វា ញថាការលះបក់របស់ព្រះង្យស ូវគឺមិលព្ាល់តែសព្ាប់អ្នកតដលង្ៅថាង្ៅកនុកព្ារួក ាំលុាំតដលជាតសលការរបសព់្រះាលរួមបញ្ចូលោាំកការសតល់ ូលលូវការសង្គង្វរ ះ
ដល់មលុសសោាំកអ្ស់ង្ ើយនាង្រលបរចុបបលនង្លះព្ាល់តែមិលបាលង្ព្ ើសង្រីស។ 

ង្ោយបង្វា ញការលះបក់មុលរតរង្សសកង្ទ្ៀែព្ែូវបាលង្ោះតលកង្ ើយង្លះបង្វា ញថាព្រះង្យស វូមិលព្ែូវបាលង្គទ្ទួ្លយកអ្ាំង្រើបាបរបស់អារកសសាតាាំកឆ្ៃ យ។ 

ព្រះង្យស ូវបាលយកការរិល័យរបស់មលុសសោាំកអ្ស់។ ប៉ាុតលតវាមិលព្ែូវបាលអ្លុវែតង្ៅមលុសសរ ូែដល់បនាទ ប់រីព្រះជាាច សប់ាលព្តាស់ង្ៅង្យើកលិកសដល់ឱ្យង្យើកលូវការតព្បរិែត (យ៉ាូហាល 6:44) 

ង្ ើយង្យើកបាលមកដល់ាលឆលទៈកនុកការតកតព្បរិែតគាំលិែង្ ើយង្យើកង្ ឿ។ មិលព្ែឹមតែង្ៅកនុកព្រះង្យស ូង្នាះង្ទ្ប៉ាុតលតង្យើកង្ ឿថាព្រះបុព្តាលិកព្រះបិតាង្យើកង្ ឿថាង្លះគឺថាង្យើកង្ ឿថាអ្វីតដលរួកង្គលិយយ។ ដូរាន ង្លះសកតដរង្យើករ
ក់បង្វា ញវាង្ោយការតព្បរិែត, ទ្ទួ្លបុណ្យព្ មុ ទឹ្ក, ការទ្ទួ្លព្រះវិញ្ហា ណ្បរិសុទ្ធ (កិរចការ 2:38) ង្ ើយរិែជាការរាយមង្ដើមបរីស់ង្ៅដូរតដលរួកង្គរក់ឱ្យង្យើករសង់្ៅ ( Cf. យ៉ាូហាលទី្ 1 2: 6) ។ 

រកាទ្ុកង្ៅទ្ោូាំកព្បវែត ិ

ទ្ិវាថ្លដង្វវ យធួលព្ែូ វបាលង្គរកាទ្ុកង្ៅកនុកសែវែសទ្ី 4 ង្លះង្បើង្យកតាមង្ោក តដលបាលអ្ធិបាយព្បឆ្ាំកលឹកវា (យ៉ាូហាល ការសាំតដកធមមង្ទ្សនាតដលខុ្្ាំបាលព្បឆ្ាំកលឹកខុ្្ាំសាសល៍យូោ។ 5: 5;  មរួល: 2) ។ 

ង្លះអារព្ែូវបាលង្គង្ ើញង្ៅកនុកព្កុម  ុល 69/70 ថ្លភូមិភាគព្កមុ  ុល សុីរីង្ៅតកបរង្រលតដលបាលរាយមហាមឃ្ែ់វា (ង្លះ ការង្ធវើទុ្កេបុកង្មនញរួកសាសល៍យូោង្ៅកនុករព្កភររ៉ែូម (300-438), 

បញ្ហា ថ្លសាកលវិទ្ាល័យរាំលួល 30 តកលការង្បាះរុមពសាយ។ ការសិកា។ សាកលវិទ្ាល័យ ការង្បាះរុមពសាយឆ្ន ាំ 1952, ។ 34-35) ។ 

ឯកសារមូសែីមបាលរុះកាលបរិង្រឆទ្រីសម័យថ្លសែវែសរ៍ទី្ព្បាាំភាគដប់ង្លះបាលតរកថាព្រះង្យស ូលិករួកសិសសរបស់ង្ោកបាលរកាយ៉ា កង្លឿលង្ៅង្លើថ្ងៃដូរាន លឹករួកយូោ។ វាបង្វា ញថារួកព្គិសដសាសលិកព្ែូវបាល 
រកាទិ្វាថ្លង្ៅតែដង្វវ យធួលរបស់ខ្ណ្ៈង្រលតដល -រ៉ែូមបាលមកង្ឡើកជាមួយលឹក 50 ថ្ងៃ - 

អ្ាំឡុកង្រលការែមអាហារថាព្រះង្យស ូមិលបាលរកា (បាល -ង្សែព្ទី្អិ្លរូបភារថ្ល -ព្គិសដសាសលិកង្ៅយូោលិករួកព្គីសាទ លតដលាលព្រះ លមរីបុរាណ្អ្កសរសាព្សា, កព្មិែ 158, ឆ្ន ាំ 2003, ទ្ាំរ័រ 70-72 ។ 
សលិែកមម សព្មក់សមតីរី ដាំណ្ឹកលែង្ៅកនុក '។ ។  ជាទិ្នាលុបបវែតិអាល់ថ្លព្ទឹ្សដីការសិកា, សង្លខ្ទី្ XVIII (1) តខ្ង្មសាឆ្ន ាំ 1967: ។ ។ 34-57) 

។ របាយការណ្៍រីរួកព្បវែតិវិទូ្ដថ្ទ្ង្ទ្ៀែាាំព្ទ្ទិ្ដឋភារង្លះ (ឧព្សល់, ។ 32-34) ។ ង្លើសរីង្លះង្ទ្ៀែង្យើកង្មើលង្ ើញថាវាជាព្បវែតិសាព្សារបាយការណ្ង៍្ៅតែព្ែូវបាលរកាទុ្កបាលកនុក ង្ៅសែវែសទ្ី 16 ( ។ 61-62) 

។ 



ចស់វិទ្យុសាសនារព្កថ្លព្រះសង្កេែង្ ើញទិ្វាថ្លដង្វវ យធួល (លិកថ្ងៃបរិសុទ្ធង្សសកង្ទ្ៀែ) កនុកកាំឡុកសែវែសទ្ី 20 ។ ង្យើកង្ៅបលតសាសនារព្កថ្លព្រះបលតង្ដើមបីសង្កេែង្មើលវាង្ៅថ្ងៃង្លះ។ 

7. បណុ្យបារាាំ: បាលង្ ើញរអី្វីតដលរភិរង្ោកង្មើលង្ៅដរូជាការង្សាយរា យរបសព់្រះព្គសិដមយួង្ព្កាម 

បុណ្យបារាាំែាំណាកជាព្រឹែតិការណ្៍រុកង្ព្កាយង្ៅកនុកតសលការរបសព់្រះ។ បនាទ ប់រីព្រះង្យស ូវបាលសុគែសព្ាប់អ្ាំង្រើបាបរបស់ង្យើកង្ដើមបីង្ព្បាសង្ោះមលុសសង្ោកង្ ើយបនាទ ប់រីង្ោកបាលចែ់ង្យើកឱ្យព្រះវិញ្ហា ណ្បរិសុទ្ធលិកបាល
ង្ព្ ើសង្រសីង្រញរីមលុសសសព្ាប់ព្រះនាមរបស់ព្ទ្ក់បាលកាែ យង្ៅជាង្សដរលិកជាសកឃង្ៅង្សាយរា យជាមួយព្ទ្ក់ង្ៅង្លើតសលដី (វិវរណ្ៈ 5:10) លិកបនាទ ប់រីការយកមកង្លើកទី្រីររបស់ព្ទ្ក់, 
ង្ ើយបនាទ ប់រីង្ោកបាលទី្បាំសុែបាលោក់អ្ាំង្រើបាបោាំកអ្ស់តដលង្ៅង្លើកាលរបសអ់ារកសសាតាាំកបាលបាំតបកោាំករីរាែ់លិកអ្ាំង្រើបាបរីវែតាលរបស់ព្រះលិកមលុសសរបស់ព្ទ្ក់ 
(ការង្ធវើឱ្យទី្បាំសុែង្យើកបាលរូលរួមង្ៅកនុកមួយជាមួយព្ទ្ក់ង្ោះបាប), បនាទ ប់មកង្យើកាលការង្ព្ែៀមខ្ែួលជាង្ព្សរសព្ាប់ង្ស រីរុកង្ព្កាយ 
ថ្លព្រឹែតិការណ្៍ការចប់ង្សតើមថ្លការបង្កេើែថ្លរាជាណារព្ករបស់ព្រះរា យមួយពាល់ឆ្ន ាំង្ៅង្លើតសលដីង្លះ។ 

បុណ្យបារាាំែាំណាកខាកវិញ្ហា ណ្លិកសាភ រៈតដលសមបរូតដលលឹកង្កើែាលង្ឡើកកនុកអ្ាំឡុកង្រលង្សាយរា យមួយពាល់ឆ្ន ាំរបស់ព្រះព្គិសដង្យស ូង្ៅង្រលតដលមលុសសលឹករការាប់របស់ព្រះង្ោយាម លការង្បាកព្បាស់របស់អារកសសាតាាំក 
(វិវរណ្ៈ 20: 1-6) ។ ង្លះគឺជាការសទុយង្ៅលឹកអ្វីតដលកាំរុកង្កើែង្ឡើកឥឡូវង្លះង្ៅកនុករិភរង្ោកង្បាកបង្ញ្ហឆ ែង្ោយសាតាាំកមួយ (វិវរណ្ៈ 12: 9) ។ ការង្បាករបស់សាតាាំកតដលលឹកព្ែូវបាលបាែ់បក់បនាទ ប់មក 
(វិវរណ្ៈ 20: 1-3) ជាតសនកមួយថ្លមូលង្ ែុតដលភាគង្ព្រើលតដលព្បកាសព្ែូវបាលបាំភាល់ព្គីសទសាសនាង្ោយ "សាែ ែ" រដឋមព្លាីមិលរិែព្រមោាំកមូលង្ ែុជាង្ព្រើលថ្លរដឋមព្លាីោាំកង្នាះព្ែូវបាលង្គបាំភាល់ (កូរិលងូសទី្ 2 

11: 14-15) ។ 

ព្រះង្យស ូាលខ្ែួលាែ់បាលរកាបុណ្យបារាាំង្នាះង្ ើយបាលបង្ព្កៀលវាតាមយ៉ាូហាល 7: 10-26 ។ 

ខាកង្ព្កាមង្លះជាការតណ្នាាំមួយរាំលួលអ្ាំរីវារីបទ្គមពីរភាសាង្ ព្បឺាលង្លះ: 

33 ង្រលង្នាះព្រះអ្ាច ស់ាលព្រះបលទូលមកកាល់ង្ោកម៉ាូង្សថា: 34 «រូរព្បាប់ លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លថា: "។ 
ង្ៅថ្ងៃទី្ដប់ព្បាាំកនុកតខ្ទី្ព្បាាំរីរង្លះលឹកង្ៅជាបុណ្យបារាាំរាំលួលព្បាាំរីរថ្ងៃង្ៅព្រះអ្ាច ស់ 35ង្ៅថ្ងៃដាំបូកលឹកាល ជាការ ួប ុាំាន ថាវ យបករាំព្រះអ្ាច ស់។ អ្នកលឹកមិលង្ធវើកិរចការព្បថ្រណ្ីង្ៅង្លើវា។ 

41 អ្នករាល់ាន លឹករកាវាជារិធីបុណ្យមួយង្ៅព្រះអ្ាច ស់អ្ស់រយៈង្រលព្បាាំរីរថ្ងៃកនុកឆ្ន ាំង្លះ។ វារាប់តដលព្ែូវអ្លុវែតជាង្រៀករ ូែកនុក ាំនាល់របស់អ្នក។ អ្នកលឹកព្បាររធវាង្ៅកនុកតខ្ទី្ព្បាាំរីរ។ 42អ្នករាល់ាន លឹករស់ង្ៅ
កនុកបារាាំរាំលួលព្បាាំរីរថ្ងៃ។ អ្ស់អ្នកតដល លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លព្ែូវរស់ង្ៅកនុកបារាាំ (ង្លវវីិល័យ 23: 33-35, 41-42) 

13 «អ្នកព្ែូវង្ធវើរិធីបុណ្យបារាាំរាំលួលព្បាាំរីរថ្ងៃ 
... 14 ង្ ើយអ្នករាល់ាន លឹកាលអ្ាំណ្រសបាយកនុករិធីបុណ្យរបស់អ្នកអ្នកលិកកូលព្បុសលិកកូលព្សីរបស់អ្នកបង្ព្មើព្បុសអ្នកបង្ព្មើរបស់អ្នកលិកអ្នកបង្ព្មើព្សីរបស់អ្នកលិករួកង្លវី លបរង្ទ្សលិកង្កមកកាំព្ពាលិកគសតីង្មា៉ា
យរបស់អ្នក, 
តដលាលង្ៅកនុកោវ ររបស់អ្នក។ 15 កនុកអ្ាំឡុកង្រលព្បាាំរីរថ្ងៃអ្នករាល់ាន ព្ែូវរកាជាបុណ្យរិសិដឋព្រះអ្ាច ស់ជាព្រះរបស់អ្នកង្ៅកនុកកតលែកតដលព្រះអ្ាច ស់បាលង្ព្ ើសង្រីសង្នាះង្ទ្ង្ព្ពាះព្រះអ្ាច ស់ជាព្រះរបស់អ្នកលឹក
ព្បោលររដល់អ្នកកនុកព្គប់សលិែសលរបស់អ្នកលិកកនុកការង្វរោាំកអ្ស់ថ្លថ្ដរបស់អ្នក, ដូង្រនះ រាស់ណាស់ថាាលអ្ាំណ្រសបាយតដលអ្នក។ 

16 "បីដកកនុកមួយឆ្ន ាំបុរសោាំកអ្ស់របស់អ្នកលឹកង្លរង្ឡើកមុលង្រលតដលព្រះអ្ាច ស់ជាព្រះរបស់អ្នកង្ៅកតលែកតដលង្ោកបាលង្ព្ ើសង្រីសង្លះ: 
ង្ៅបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មង្ៅបុណ្យសបាត  ង៍្ ើយង្ៅបុណ្យបារាាំង្យើករួកង្គលឹកមិលព្ែូវបាលបង្វា ញមុលង្រល ព្រះអ្ាច ស់សាែ ែថ្ដ 17 មលុសសព្គប់រូបលឹកព្ែូវបាលសតល់ឱ្យដូរជាាែ់អារ, 
ង្លះង្បើង្យកតាមរររបសព់្រះអ្ាច ស់ជាព្រះរបស់តដលព្ទ្ក់បាលព្បោលដល់អ្នក (ង្ចទិ្យកថា 16: 13-17) ។ ។ 

ព្រះាលអីុ្ព្សាតអ្លសម័យបុរាណ្រស់ង្ៅកនុកបារាាំ / បារាាំ"ង្ៅកនុកភាសាង្ ព្បឺ) កនុកទី្រង្ហាសាថ លអ្ស់ជាង្ព្រើលទ្សវែសរ៍មកង្ ើយមុលង្រលតដលរួកង្គបាលរូលង្ៅដីតដលបាលសលាង្នាះ។ សតក់ោាំកង្នាះ, ង្ៅកនុកល័យមួយ, 

រូបភារថារួកង្គព្ាល់តែជាអ្នកទ្ទួ្លមរែកង្ៅទឹ្កដីសលា។ សូមបីតែកនុកអ្ាំឡុកង្រលស សសវែសរ,៍ ង្ៅង្រលតដលរាជាណារព្ករបសព់្រះកាំរុកព្គប់ព្គកង្លើព្បជាជាែិកនុក ីវិែរតមកសាែ ប់, 
មលុសសកនុក ីវិែរតមកសាែ ប់ង្លះលឹកព្ែូវទ្ទួ្លលូវព្រះរាជាណារព្កប៉ាុង្ណាណ ះង្នាះ។ រួកង្គព្ែូវតែយកឈនះលិកការរីកលូែោស់ង្ៅកនុករាំង្ណ្ះដឹកលិកព្បាជ្ាង្ដើមបីឱ្យបាលទ្ទួ្លង្សរកដីសលាង្នាះ។ 



ព្រះជាាច ស់បាលលិយយថាង្អ្ព្បាអីុ្ម (ង្រលខ្ែះបង្វា ញជាព្បង្ភទ្មួយថ្ល លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លោាំកង្ៅកនុកគមពីរ) ថារួកង្គលឹក«រស់ង្ៅកនុកបារាាំដូរង្ៅកនុកថ្ងៃថ្លរិធីបុណ្យង្លះ» ( ូង្ស 12: 9, ដូង្វ៉ែ-) 
។ អីុ្ព្សាតអ្លង្ៅវាលរង្ហាសាថ លជាព្បង្ភទ្ថ្លមលុសសោាំកអ្ស់តដលព្ែូវតែង្ៅតាមរយៈការសាកលបកលិកទុ្កេលាំបាកង្ដើមបីឱ្យបាលទ្ទួ្លង្សរកដីសលា (កូរិលងូសទី្ 1 10:11) 

មួយ។ រួកង្គបាលសាន ក់ង្ៅជាបង្ណាដ ះអាសលនរក់ចាំង្ដើមបីឱ្យបាលទ្ទួ្លង្សរកដីសលារបស់ព្រះ។ 

ង្យើកជារួកព្គីសាទ លគឺង្ដើមបីដឹកថាង្យើកមិលាលព្កុកអ្រិថ្ព្លាយ៍ង្ៅកនុកអាយុង្លះង្ ើយង្មើលង្ៅមួយតដលលឹកមកដល់ (ង្ ង្ព្រើរ 13:14) 

។ ង្ៅកនុកលាំង្ៅោឋ លសាន ក់ង្ៅបង្ណាត ះអាសលនកនុកអ្ាំឡុកង្រលបុណ្យបារាាំអារ ួយរំឭកង្យើករីការង្នាះ។ រួកព្គិសដសាសលិកគួររូលរួមបង្ព្មើកនុកសាសនារព្កង្បើអារង្ធវើបាលជាង្រៀករាល់ថ្ងៃបុណ្យបារាាំង្ដើមបងី្រៀល (ង្ចទិ្យកថា 31: 

10-13; ង្លង្ ា 8: 17-18) ការលះបក់ព្ែូវបាលរស់ង្ៅ, តដលជា "ង្សវាសមង្ ែុសមសល»របស់ង្យើក (រ៉ែូម 12: 1) ។ 

បណុ្យបារាាំគជឺាង្រលង្វោអ្រសបាយ (ង្ចទិ្យកថា 14:26; 16:15) មួយ។ ការង្ព្បើព្បាសថ់្លែង្វវ យមួយភាគដប់តដលពាក់រ័លធ (ង្ៅជាទូ្ង្ៅថា " ីរអ្ង្វេ មទី្រីរ") 
បាលបង្វា ញថាង្លះគឺង្ដើមបីឱ្យាលង្រលង្វោថ្លការង្ព្រើលថ្ព្កតលកមួយ (ង្ចទិ្យកថា 14: 22-26) ប៉ាុតលតតងមោាំកថាព្កសួកគួរតែព្ែូវបាលយករិែតទុ្កោក់ង្ៅកនុកអាយុង្លះ (ង្ចទិ្យកថា 14: 27) 

។ បុណ្យបារាាំ ួយង្រលង្វោថ្លការសមបូររូបភារបាលមួយពាល់ឆ្ន ាំ។ ង្លះសតល់ឱ្យង្យើកង្ ើញរូលង្ៅកនុកង្រលង្វោបនាទ ប់រីព្រះង្យស ូវព្ែឡប់មកវិញង្លះ។ 

ស សសវែសរ៍ង្លះែាំណាកឱ្យថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរថ្លតសលការ 7,000 ឆ្ន ាំរបស់ព្រះ។ គួរឱ្យចប់អារមមណ្,៍ ជាង្រៀករាល់ព្បាាំរីរឆ្ន ាំ, ង្សៀវង្ៅថ្លរាប់ង្លះព្ែូវបាលបញ្ហា ឱ្យព្ែូវបាលអាលង្ៅបុណ្យបារាាំ (ង្ចទិ្យកថា 31: 10-13) 

។ ង្លះ ួយឱ្យរូបភារតដលរាប់ង្លះរួមបញ្ចូលោាំកពាកយបញ្ហា ដប់លឹកព្ែូវបាលរកាទុ្កង្ៅកនុកស សសវែសរ៍ដូរជាព្រះគមពីរបង្វា ញរាប់ង្លះលឹកព្ែូវបាលបង្ព្កៀលង្ ើយបនាទ ប់មក (ង្អ្សាយ 2: 2-

3; បតលថមង្ទ្ៀែង្ៅង្លើបញ្ាែដិង្លះអារព្ែូវបាលរកង្ ើញង្ៅកនុកកូលង្សៀវង្ៅអ្លឡាញឥែគិែថ្ងែរបស់ង្យើក 
បទ្បញ្ហា ោាំកដប់ព្បការ) ។ វាព្ែូវបាលរស់ង្ៅង្លះង្បើង្យកតាមរាប់របស់ព្រះតដលលឹកព្បោលររយ៉ា កបរិបូរកនុកអ្ាំឡុកង្រលស សសវែសរ៍ង្ ើយង្នាះ។ 

ឥឡូវង្លះង្យើកជារួកព្គីសាទ លកាំរុករក់ចាំស វែសខាកមុខ្លិកការតែ ស់បតូរតដលបាលង្កើែង្ឡើកង្ៅឯតព្ែរុកង្ព្កាយ (កូរិលងូសទី្ 1 15:52) តដលព្ែូវបាលង្គង្ៅសកតដរបាលរស់ង្ឡើកវិញជាង្លើកដាំបូក: 

4 ខុ្្ាំង្ ើញបលែ័កេង្ ើយរួកង្គអ្ករុយង្ៅង្លើរួកវាលិកការវិលិរឆ័យព្ែូវបាលង្បតជ្ារិែតង្ដើមបីឱ្យរួកង្គ។ បនាទ ប់មកខុ្្ាំង្ ើញវិញ្ហា ណ្កេ័លធរបស់អ្ស់អ្នកតដលព្ែូវបាលង្គកាែ់កង្ព្ពាះតែបាលសដល់សកេីភារអ្ាំរីព្រះង្យស ូលិកអ្ាំរី
ព្រះបលទូលរបស់ព្រះជាាច ស់តដលមិលបាលង្ាររបូជាសែវឬរូបភាររបស់ាែ់ង្ ើយមិលបាលទ្ទួ្លសញ្ហា របស់ាែ់ង្ៅង្លើថាៃ សឬង្ៅង្លើថ្ដរបស់ខ្ែួលរបស់រួកង្គ។ ង្ ើយរួកង្គបាលរស់ង្ៅលិកបាលង្សាយរា យជាមួយ
ព្រះព្គិសដកនុករយៈង្រលមួយពាល់ឆ្ន ាំ។ (វិវរណ្ៈ 20: 4) 

ព្រះគមពីរបាលបង្វា ញថាបនាទ ប់រីព្រះង្យស ូវព្បមូលសាសនារព្កង្ដើមបីព្ទ្ក់តទ ល់, 
ង្ ើយបនាទ ប់រីាែ់ព្ែូវបាលង្គអ្ករុយង្ៅង្លើបលែ័កេរបស់ព្ទ្ក់តដលជាកតលែកតដលង្យើកលឹកព្ែូវបាលកាល់អ្ាំណារជាមួយលឹកព្ទ្ក់ង្នាះព្ទ្ក់លឹកព្បមូលព្បជាជាែិនានាង្ៅរាំង្ពាះព្ទ្ក់ង្ ើយលិយយង្ៅកាល់រួកព្គីសាទ ល: 

34 អ្ស់អ្នកព្បោលររថ្លព្រះបិតារបស់ខុ្្ាំព្គកលគរង្លះ 

បាលង្រៀបរាំសព្ាប់អ្នកមករីមូលោឋ លព្គឹះថ្លរិភរង្ោកង្លះ: (ា៉ា ថាយ 25:34) ។ 

ឥឡូវង្លះអ្ស់អ្នកតដលរកាបុណ្យបារាាំង្មើលង្ៅមុខ្ង្ៅង្លះជាវាអារ ួយកនុកព្រះរា យមួយពាល់ឆ្ន ាំង្នាះកនុករូបភារ។ 

ង្ៅសែវែសទី្រីរង្ដើម, របស់ង្ រា៉ែ ប៉ាូលបាលលិយយថា: 

ង្ៅទី្ង្លះលឹកកាែ យជារយៈង្រលមួយពាល់ឆ្ន ាំមួយរាំលួលបនាទ ប់រីការរស់ង្ឡើកវិញថ្លការសាែ ប់ង្លះង្ ើយថាព្រះរា យ * របស់ព្រះព្គិសដលឹកព្ែូវបាលបង្កេើែង្ឡើកង្ៅកនុកសាំណុ្ាំតបបបទ្ង្លើតសលដីយ៉ា កខាែ ាំកសាភ រៈង្លះ។ 

អ្នកសង្កេែការណ្៍ថ្លបុណ្យបារាាំង្លះគឺជាព្សង្ាលថ្លលគរស សសវែសរ៍យកមកដល់របស់ព្រះតដលរួកព្គីសាទ លង្សាម ះព្ែក់បាលរកាទុ្កតាាំករី ាំនាល់ព្រះគមពីរសញ្ហា ងមី។ 

តដលជាកតលែកតដលវាអារព្ែវូបាលរកាទ្កុ? 

បុណ្យបារាាំគឺជាការសាំខាល់មួយ 'ធមមយព្តា "(ទ្ាំលុកែង្មេើក 84: 1-5) រយៈង្រលល័យថាវាពាក់រ័លធលឹកការង្ធវើដាំង្ណ្ើរង្ៅខាកង្ព្ៅជាធមមតាថ្លស គមល៍ធមមតារបស់មលុសសាន ក់។ ព្រះង្យស ូវ "ឋិែ" 
ជាមួយមលុសសង្ៅង្រលតដលាែ់ាលង្ៅទី្ង្លះ (ដូរἐσκἠνωσενកនុកភាសាព្កិរពាកយយ៉ាូហាល 1:14 អារបកតព្បង្ោយថ្បែក Jean-។ ភាសាព្កិកលិកភាសាអ្ក់ង្គែសរង្នាែ ះសមព័លធង្មព្ែីងមី។ ង្ោក, 
1996, ង្បាះរុមពង្លើកទី្ 5 ឆ្ន ាំ 2002, p ។ 282) ។ 



ខ្ណ្ៈង្រលតដលមួយរាំលួលបាលអ្ះអាកថាមិលរិែតដលថាបុណ្យបារាាំរីអ្ែីែកាលកនុកង្រលបរចុបបលនព្ែូវបាលរកាតែង្ៅកនុកព្កុកង្យរូសាឡឹមង្លះគឺង្ៅាលកាំ ុស។ អីុ្ព្សាតអ្លមិលព្ែូវបាលសូមបីតែង្ៅកនុកព្កុកង្យរូសាឡឹមសព្ាប់សែ
វែសបនាទ ប់រីពាកយបញ្ហា សព្ាប់ការព្បែិបែតិតាមរបស់ខ្ែួលង្ៅកនុកង្លវវីិល័យ 23 ង្លះព្ែូវបាលង្គកែ់ព្តាទុ្ក-

ង្ ែុព្កុកង្យរសូាឡឹមគឺមិលតមលជា ង្ព្មើសដាំបូកសព្ាប់រួកង្គ។ ព្រះគមពីរបង្វា ញបុណ្យបារាាំអារព្ែូវបាលរកាទុ្កង្ៅកនុកទី្ព្កុកង្សសកង្ទ្ៀែជាកព្កុកង្យរសូាឡឹម (ង្លង្ ា 8:15; ទុ្ែិយកថា 14: 23-24) 

។ កនុកអ្ាំឡុកង្រលព្បាសាទ្ព្រះវិហារង្លើកទី្រីរ (530 មុលគ - 70 គ), រួកសាសល៍យូោជាញឹកញាប់បាលរកាវាង្ៅកតលែកង្សសកង្ទ្ៀែ (បាលកែ់សារ ល់ថា« គឺជារិធីបុណ្យធាំសូមបីតែង្ៅង្ព្ៅព្កុកង្យរសូាឡឹមង្ឡើយ។ 
"បុណ្យ ល: មគរុង្ទ្ទសង្ៅព្បវែតិសាព្សាលិករិធីរបស់រួកង្គមួយ, 1938 ទ្ាំ។ 184) ។ 

វាអារលឹកាលការចប់អារមមណ្៍កនុកការកែ់សារ ល់ ព្កុកសមឺនា៉ា ង្ៅកនុកសែវែសទ្ី 2 ( ីវិែរបស់ប៉ាូលីខាប,  ាំរូកទី្ 19) លិកអ្នកង្សសកង្ទ្ៀែមួយរាំលួលង្ៅកនុកែាំបល់អាសីុតប៉ាកខាកលិរង្ៅរុកសែវែសរ៍ទ្ី 4 

តដលបាលរកាទុ្កបុណ្យបារាាំង្ៅែាំបល់អាសុីមីល័រមិលព្ែូវបាលព្កុកង្យរូសាឡឹម។ ង្លះព្ែូវបាលបញ្ហា ក់ង្ោយព្បភរដូរជារួកបរិសុទ្ធកាែូលិកង្ោកង្ រ៉ែូម (MPL025 ការសសរវសាយ 1415 - 

1542A) លិកការព្សាវព្ជាវបាលង្ធវើង្ោយសែវែសទ្ី 20 ខា សក់ោលីតយ៉ាល (ោលីតយ៉ាលខា សក់ ា៉ា រីបាលដកព្សក់ថ្លព្គីសទសាសនា វី វ។ ។ បកតព្បង្ោយង្ោក ង្ោក ។ ង្លះ រុរ, 1964, ។ 343-346) ។ 

មួយសែវែសទី្ដប់ព្បាាំបួលអ្នកព្បា ្ព្បឆ្ាំកង្ោក ាលង្ ម្ ះមួយពាល់ឆ្ន ាំ បាលសរង្សរដូរខាកង្ព្កាមង្លះអ្ាំរីង្អ្ សុីបប ៊ីសសរ ថ្លសែវែសទី្បីលិកអ្នកតដលាាំព្ទ្ស វែសង្លះ: 

... អ្ស់អ្នកតដលបង្ព្កៀលស សសវែសរ៍  ុមរ័ទ្ធង្បើង្យកតាមគាំលិែរបស់ លជាែិយូោមួយបាលលិយយថាកនុកអ្ាំឡកុង្រលស វែសង្លះរាប់របស់ម៉ាូង្សលឹកព្ែូវបាលសាដ រ ... ោាំកង្លះព្ែូវបាលង្គង្ៅ 
រួកសាសល៍យូោមិលបាលជាមលុសសង្នាះង្ទ្ប៉ាុតលតជាបាលបង្កេើែលិកបាលាាំព្ទ្ស សសវែសរ៍ង្លះង្បើង្យកតាមនាយកសាោមួយ ... អ្នកលិរលធថ្លកាំ ុសង្លះព្ែូវបាលង្គ 
ជាប ៊ីសសរអាគ វិកព្បឆ្ាំកលឹកលរណាសែូវង្ឌសរង្សរង្សៀវង្ៅរបស់ាែ់រីរង្ៅង្លើការសលា; លិក តដលសែូវ បាំតែ ញង្ៅកនុកការង្វររបស់ាែ់ព្បឆ្ាំកលឹកសាសនាខុ្សឆរក។ (ង្ោក ។ ង្បាះរុមពង្ោយង្ោក, 
1855, 252-253 ទ្ាំរ័រ។ ) 

វាគួរតែាលការចប់អារមមណ្៍កនុកការកែ់សារ ល់ថាមិលប ៊ីសសរ ឬ ជាសាសល៍យូោង្ទ្ប៉ាុតលតព្ែូវបាលង្គង្ថាេ លង្ោសរាំង្ពាះការាលសាសនាតដលាល ាំង្លឿ« វី វ»មួយ។ ង្ ើយចប់តាាំករី ព្ែូវបាលង្ៅថាបរិសុទ្ធកាែូលិក, 
វាគួរតែាលការបញ្ហា ក់យ៉ា ករាស់ថាង្មដឹកនាាំព្គីសាទ លតដលមិលតមលជា លជាែិយូោង្ាររង្ៅសែវែសទី្បីង្ដើមយ៉ា ករាស់បាលកាល់គាំលិែតដលព្ែូវបាលង្ថាេ លង្ោសង្ោយ 
ង្លះ។ ការរិែតដលថារួកង្គបាលព្បាររធង្ឡើកង្ដើមប«ីរាប់របស់ម៉ាូង្ស "ង្លះគឺជាភសតុតាកថារួកង្គោាំករីរង្ ើយបនាទ ប់មកបាលយល់អ្ែថល័យថ្លលិកបាលរកាទុ្កបុណ្យបារាាំង្នាះង្ទ្ប៉ាុតលតជាមួយលឹកការង្តត ែសាំខាល់ព្គីសាទ ល។ 

ង្លះព្កិកឡាប ៊ីសសរលិករួកបរិសុទ្ធ របស់ព្កុម  ុល ង្ៅរុកទ្ី 3 ឬង្ដើមសែវែសរ៍ទ្ី 4 បាលបង្ព្កៀលថាព្ែូវបាលង្គបញ្ហា បុណ្យបារាាំង្ ើយថាវាាលង្មង្រៀលសព្ាប់រួកព្គីសាទ លថា: 

ចប់តាាំករីង្ៅកនុករយៈង្រលព្បាាំមួយថ្ងៃតដលព្រះបាលបង្កេើែថ្សទង្ម លិកតសលដីង្ ើយបាលបញ្ចប់ង្ៅង្លើរិភរង្ោកោាំកមូលង្ ើយឈប់សាំរាកង្ៅថ្ងៃទី្ព្បាាំរីររីសាន ថ្ដរបស់ង្ោកោាំកអ្ស់តដលព្ទ្ក់បាលង្ធវើង្ ើយបាល
ព្បោលររដល់ថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរលិកតញកជាបរិសុទ្ធវា, ដូង្រនះង្ោយាលែួង្លខ្ង្ៅកនុកទី្ព្បាាំរីរង្លះ តខ្តសែង្ឈើថ្លតសលដីព្ែូវបាលព្បមូលសតុាំាន ង្ៅង្នាះង្យើកព្ែូវបាលបញ្ហា ឱ្យង្ធវើរិធីបុណ្យង្លះព្រះអ្ាច ស់ថា ... 
វាព្ែូវបាលបង្វរ ប់ថាបុណ្យបារាាំរបសង់្យើកលឹកព្ែូវបាលព្បាររធង្ៅព្រះអ្ាច ស ់ ... សព្ាប់ដូរ លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លាល 
ចកង្រញរីព្រាំតដលថ្លព្បង្ទ្សង្អ្ សុីបបាលមកជាង្លើកដាំបូកង្ដើមបីសក់ង្រាកលិករីង្ ែុដូរង្លះង្ ើយ, បាលោក់ង្រញជាងមីមតកង្ទ្ៀែបាលមករូលង្ៅកនុកដីថ្លការសលាង្លះដូង្រនះតដរង្យើក។ សព្ាប់ខុ្្ាំសកតដរ, 
ការទ្ទួ្លយកការង្ធវើដាំង្ណ្ើររបស់ខុ្្ាំង្ ើយង្រញរីព្សុកង្អ្សុីបថ្ល ីវិែង្លះបាលមកជាង្លើកដាំបូកង្ៅឱ្យរស់ង្ឡើកវិញតដលជាបុណ្យរិែបារាាំង្ ើយាលបាលដាំង្ឡើកព្រះរនាែ របស់ខុ្្ាំ, 
ែុបតែកង្ោយតសែង្ឈើថ្លសីលង្ៅង្លើ ង្ៅថ្ងៃដាំបូកថ្លការរស់ង្ឡើកវិញតដលជាថ្ងៃថ្លការ ាំលុាំ ាំរះ, 
អ្បអ្រជាមួយលឹកព្រះព្គីសទស សសវែសរថ៍្លការឈប់សាំរាកតដលព្ែូវបាលង្គង្ៅថាថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរតដលជាថ្ងៃសបប័ទ្ជាការរិែសូមបីតែ។ (។ រិធី ប់ង្លៀកគសតីព្កមុាំដប់នាក់, 9) 

បូជាចរយកាែូលិកលិកអ្នកព្បា ្ង្ោកង្ រ៉ែូមបាលលិយយថារួកព្គីសាទ លតដលបាលរកាទុ្កវាលិកអ្នកភូមិណាសាតរ៉ែែតដលរួកង្គង្ ឿថាវាបាលរកែុលង្ៅង្សាយរា យមួយពាល់ឆ្ន ាំរបសព់្រះង្យស ូព្គីសទ (MPL025 Ab 

ការសសរវសាយ 1415 - 1542A) 

។ រកាង្លះថ្លបុណ្យបារាាំង្ោយរួកព្គីសាទ លអ្នកភូមិណាសាតរ៉ែែង្ៅរុកសែវែសរ៍ទី្បួលតដលព្ែូវបាលង្គអ្ះអាកសកតដរង្ោយកាែូលិកលិកព្គិសតអូ្សសូដក់ខាកង្កើែថ្លព្កុកសាឡាមីលបរិសុទ្ធ ។ 

ភារខ្សុាន តដលជាព្គសិដសាសលកិមករ ីលជាែិអ្ុពី្សាតអ្ល 

ជារមបកង្ោយតសែកង្លើគមពីរសញ្ហា ងម,ី រួកព្គីសាទ លរកាបុណ្យបារាាំបលតិរង្សសកាន ជាក លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លបាលង្ធវើ។ 

កាំណ្ែ់ព្តាបង្វា ញថាបុណ្យបារាាំហាក់ដូរជាព្ែូវបាលង្គរកាទុ្កង្ៅកនុកែាំបល់អឺ្រ៉ែុបកនុកអ្ាំឡុកង្រលអាយុកណាត ល (វគរឯកអ្គររដឋទូ្ែមហាវិទ្ាល័យង្ឆែើយឆែក, ង្មង្រៀលទី្ 51 

"ង្ ើយគសតីង្នាះបាលរែ់ង្គរខ្ែួលរូលង្ៅកនុកវាលរង្ហាសាថ លជាកតលែកតដលនាកាម លកតលែកមួយ ... " វិវរណ្ៈ 12: 6 សកតដរ។ 1968) ជារិង្សសង្ៅ កនុកឆ្ន ាំ 1500 (។ 61-62) 



ង្ៅកតលែកង្ោយមិលសាខាដូក។ ាលភសតុតាកមួយរាំលួលង្ដើមបីសដល់ង្យបល់ថាវាព្ែូវបាលរកាទុ្កង្ៅកនុកទ្វីបអាង្មរិកង្ៅកនកុ 1600 លិក 1700 

គឺជា។ វាព្ែូវបាលរកាទ្ុកង្ោយវិទ្យុសាសនារព្កតដលាលអាយុរបស់ព្រះជាាច ស់លិករបស់ព្រះសាសនារព្កទ្ូោាំករិភរង្ោកោាំកអ្ស់ង្ៅ ុាំវិញរិភរង្ោកកនុកសែវែសទ្ី 20 ។ 

ង្យើកង្ៅបលតសាសនារព្កថ្លព្រះបលតង្ដើមបីរកាវាង្ៅកនុកកតលែកង្ៅ ុាំវញិរិភរង្ោកង្ ើយង្យើកបាលបង្ព្កៀលថាបុណ្យថ្លរាំណុ្របារាាំង្ៅង្សាយរា យមួយពាល់ឆ្ន ាំរបសព់្រះព្គិសដង្យស ូកនុកព្រះរា យព្រះជាាច ស់បាលង្ឡើយ។ 

បុណ្យបារាាំបាលង្គសង្កេែង្ ើញង្ោយរួកព្គីសាទ លសម័យទ្ាំង្លើបជាង្ព្រើលង្ៅកនុកែក់ោាំកបលទប់សណាឋ ារឬ / សណាឋ ារាលមុខ្ង្វរជា " ាំរក" - 

លិកមិលតមលព្ាល់តែង្ៅកនុកខ្ទមដូកសាខាតដល លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លតដលង្ព្បើជាធមមតា។ គមពីរសញ្ហា ងមីបាលបង្វា ញថារួកព្គីសាទ លាលព្រះរនាែ ង្សសកាន  ( Cf. ង្ ង្ព្រើរ 8: 2; 9: 11-15) 

តដលជាព្សបជាមួយលឹកការមិលាលការតទ ល់ង្ដើមបីកសាកដូកសតក់។ ព្រះគមពីរបង្វា ញថា លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លបាលរសង់្ៅជារមបកង្ៅកនុក ាំរំមួយលិកេមលាំ 33: 8 

(លិកង្រលខ្ែះង្ទ្ៀែតដលជាក់តសតកជាបង្ណាត ះអាសលនកនុកមួយង្ចទិ្យកថា 4: 45-49, សទះ) ខ្ណ្ៈង្រលតដលរួកង្គាលង្ៅកនុកវាលរង្ហាសាថ លង្លះអ្ស់រយៈង្រលតសសិបឆ្ន ាំង្ ើយតដលព្រះបាលចែ់ទុ្កជា " បារាាំ 
"ង្លវវីិល័យ 23:43 កនុក។ រស់ង្ៅកនុកែក់ឬបលទប់សណាឋ ារគឺជាព្បង្ភទ្ថ្លលាំង្ៅោឋ លបង្ណាត ះអាសលនតដលព្សង្ដៀក / ព្រះរនាែ ង្ៅថ្ងៃង្លះ។ 

ព្រះគមពីរបង្វា ញព្គិសដសាសលិកមិលចាំបារ់ង្ធវើការបូជាសែវ / ែង្វវ យ (ង្ ង្ព្រើរ 9: 9) ដូរែង្វវ យដុែោាំកមូលតដល លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លបាលង្ព្បើង្ដើមបីសតល់កនុកអ្ាំឡុកង្រលបុណ្យបារាាំ (ង្លវីវិល័យ 23: 36-37) 

។ សទុយង្ៅវិញង្យើកព្ែូវបាលសតល់លូវការរស់ង្ៅង្យើកជាយញ្ាបូជាតដលជាង្សវាសមង្ ែុសលរបសង់្យើក (រ៉ែូម 12: 1) ជាធមមតារួមបញ្ចូលោាំកការរូលរួមកនុក - 
បាលង្សវាង្ទ្ៀកោែ់អ្ាំឡុកង្រលបុណ្យកនុកសាសនារព្កថ្លព្រះរនាែ ។ 

ខ្ែះអារឆៃល់ថាង្ ែុអ្វីបាលង្សវាតដលបាលរូលរួមព្ែូវបាលង្ធវើសព្ាប់ថ្ងៃោាំកអ្ស់កនុកឱ្កាសបុណ្យបារាាំង្នាះង្ៅង្ឡើយង្ទ្ង្លះមិលព្ែូវបាលោមោរសព្ាប់ថ្ងៃថ្លលាំប័ុកឥែង្ម។ មូលង្ ែុព្រះគមពីរជាមូលោឋ លគឺថាពាកយបញ្ហា ង្លះបាលលិយ
យថា "អ្នកព្ែូវង្ធវើរិធីបុណ្យបារាាំរាំលួលព្បាាំរីរថ្ងៃ ... កនុកអ្ាំឡុកង្រលព្បាាំរីរថ្ងៃអ្នករាល់ាន ព្ែូវរកាជាបុណ្យរិសិដឋព្រះអ្ាច ស់ជាព្រះរបស់អ្នកង្ៅកនុកកតលែកតដលព្រះអ្ាច ស់បាលង្ព្ ើសង្រីសយក" (ង្ចទិ្យកថា 16: 13,15) 

ប៉ាុតលតថាមិលព្ែូវបាលបញ្ហា ក់ោក់ទ្កង្ៅលឹកថ្ងៃថ្លលាំប័ុកតដលពាកយបញ្ហា ឥែដាំតបង្ដើមបីឱ្យវាបាលលិយយថាការបរិង្ភាគលាំប័ុកឥែង្មរាំលួលព្បាាំរីរថ្ងៃង្ៅង្លវីវិល័យ 23: 6 លិកង្ចទិ្យកថា 16: 3, 

ជាការព្បឆ្ាំកង្ៅលឹករិធីបុណ្យព្បាាំរីរថ្ងៃ (ង្យើកង្ធវើ មួយ "ការលះបក់" ព្បាាំរីរថ្ងៃថ្លរិធីបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មង្ោយការបរិង្ភាគលាំប័ុកឥែង្មង្ៅង្លើាន ថ្លថ្ងៃង្លះ) 
។ ព្រះគមពីរបាលលិយយសកតដរថាលឹកាលង្ៅកនុកលាំង្ៅោឋ លបង្ណាត ះអាសលនកនុកអ្ាំឡុកង្រលបុណ្យបារាាំ (ង្លវីវិល័យ 23:42) ប៉ាុតលតមិលបាលបញ្ហា ក់ង្លះតដលពាក់រ័លធង្ៅលឹកថ្ងៃបរិសុទ្ធង្សសកង្ទ្ៀែ។ 

ចប់តាាំករីង្រលសាតាាំកលឹកព្ែូវរកសព្ាប់ង្សាយរា យមួយពាល់ឆ្ន ាំង្លះ (វិវរណ្ៈ 20: 1-2) 

លឹកាលការង្បាកព្បាស់ែិរជាក។ ធមមយព្តាង្ៅឆ្ៃ យសព្ាប់ការង្រលង្វោថ្លបុណ្យបារាាំលិកបាល ួបព្ប ុាំជាង្រៀករាល់ថ្ងៃអារ ួយឱ្យរូបភារង្រលង្ៅង្រលតដលរិភរង្ោកលឹកាលភារខុ្សាន ខាែ ាំកជាកវាគឺឥឡូវង្លះមួយ។ 

"អាណារព្ករបស់អ្នកសូមអ្ង្ញ្ាើញមក! » (ា៉ា ថាយ 6:10) ។ 

ព្រះគមពរីបង្ព្កៀលថាបណុ្យបារាាំង្នាះលកឹព្ែវូបាលរកាទ្កុង្ៅស សសវែសរល៍កិជាព្រះលកឹទ្បីាំសុែ "ង្រាកឧង្បាសង" ជាមយួង្យើកខ្្ុាំ 

ទ្ាំនាយកនុកគមពីរបង្វា ញថាបុណ្យបារាាំលឹកព្ែូវបាលរកាទុ្កង្ៅកនុកស វែសង្លះ: 

16 ង្ ើយវាលឹកង្កើែង្ឡើកព្គប់ាន តដលព្ែូវបាលចកង្រញរីព្បជាជាែិោាំកអ្ស់តដលបាលរូលមកព្បឆ្ាំកលឹកព្កុកង្យរូសាឡឹមលឹកង្ៅង្ឡើករីមួយឆ្ន ាំង្ៅមួយឆ្ន ាំង្ដើមបីថាវ យបករាំព្រះមហាកសព្ែរបស់ព្រះអ្ាច ស់ថ្លរិភរោាំ

កមូលលិកង្ដើមបីរកាបុណ្យបារាាំង្នាះ។ 17 ង្ ើយវាលឹកព្ែូវថាណាមួយថ្លព្កុមព្គួសារថ្លតសលដីមិលង្ឡើកមកព្កុកង្យរសូាឡឹមង្ដើមបីថាវ យបករាំព្រះមហាកសព្ែរបស់ព្រះអ្ាច ស់ថ្លរិភរោាំកមូលង្លើរួកង្គលឹកាលង្ភែៀកធាែ

ក់ង្នាះង្ទ្។ 18 ព្បសិលង្បើាលព្កុមព្គួសាររបសង់្អ្សុីបមិលង្ឡើកមកលឹករូលង្ៅកនុកង្ ើយរួកង្គលឹកមិលាលង្ភែៀកធាែ ក់ង្ទ្; រួកង្គលឹកទ្ទួ្លង្ព្ាះការតដលព្រះអ្ាច ស់បាលវាយព្បជាជាែិនានាតដលមិលង្ឡើកមកព្បា

ររធរិធីបុណ្យបារាាំង្នាះ។ 19 ង្លះព្ែូវសដនាទ ង្ោសង្អ្សុីបលិកព្បជាជាែិោាំកអ្ស់តដលមិលង្ឡើកមកង្ដើមបីរកាបុណ្យបារាាំ (សាការី 14: 16-19) ។ 

ដូង្រនះព្រះគមពីរបង្ព្កៀលថាព្រះលឹករំរឹកថាលឹកោាំកអ្ស់ង្ដើមបីព្បាររធរិធីបុណ្យបារាាំនាង្រលអ្នាគែ។ ង្ោះបីជាអ្នកអ្តាថ ធិបាយកាែូលិកទ្ទួ្លសារ ល់ថាតសលការរបសព់្រះរួមបញ្ចូលបុណ្យបារាាំង្នាះ។ ការអ្តាថ ធិបាយកាែូលិកង្ៅង្លើខ្
សាការី 14 តរកថា: 

កនុកល័យង្លះដូរជាការង្ធវើទុ្កបុកង្មនញមុលង្រលតដលសាសនារព្កលឹកព្ែូវបាលបតមែកលិកង្ោយង្ាររយ៉ា កខាែ ាំកលឹកព្បាររធរិធីបុណ្យង្លះ, 

លិកអ្លុវែតរិធីសាសនាង្ដើមបីកិែដិយសព្រះង្ ើយលឹកសមរង្វវ ល់យ៉ា កធាំ។ (ង្លះជាការរិែង្ ើយដូង្វ៉ែង្ដើមចស់ថ្ល គមពីរសញ្ហា  1610 កាលទី្ 2 824 ទ្ាំ។ ) 



លគរថ្លព្រះលឹក ាំលួសលគរោាំកប៉ាុនាម លកនុករិភរង្ោកង្លះ (វិវរណ្ៈ 11:15) លិករិធីបុណ្យង្លះអារ ួយឱ្យរូបភារង្លះង្ោយបាំតបក (វិវរណ្ៈ 18: 4; យ៉ាូហាលទី្ 1 2: 18-19) ធមមយព្តាព្គីសាទ ល (ង្រព្ែុសទី្ 
1 2: 1-12) រីទ្ាែ ប់ធមមតារបស់ខ្ែួល។ 

រកាថ្លបុណ្យបារាាំង្នាះសតល់ឱ្យង្យើកង្ ើញង្ៅកនុក ាំនាល់ថ្លអ្វីតដលលឹកង្កើែង្ឡើកង្ៅកនុកលគរស សសវែសរ៍នាង្រលអ្នាគែង្លះ។ គមពីរព្រះបង្វា ញថាង្ព្កាយមក»ព្រះរនាែ របស់ព្រះជាាច ស់»លឹកាលង្ៅង្លើតសលដី»ង្ ើយព្ទ្ក់លឹកគក់
ង្ៅជាមួយ "រួកង្យើក (វិវរណ្ៈ 21: 3) ។ 

ការរកាបុណ្យបារាាំង្នាះឥឡូវង្លះជាឱ្យដឹកជាមុលថ្លអ្វីង្ៅមកកនុកព្រះរា យថ្លព្រះ។ 

8. ថ្ងៃមហារកុង្ព្កាយ: តសលការរបសព់្រះតដលអ្សាច រយសព្ាបម់លុសសជាែថិ្លការសង្គង្វរ ះ 

ថ្ងៃទី្ព្បាាំបីង្លះជាថ្ងៃតដលបាលភាែ មបនាទ ប់រីព្បាាំរីរថ្ងៃថ្លបុណ្យបារាាំង្នាះ, ែាំណាកបញ្ចប់ថ្លតសលការថ្លការង្ព្បាសង្ោះង្នាះ។ 

ង្លះ "ង្សៀវង្ៅថ្ល ីវិែ" - ែួយ៉ា កអ្ាំរីការសង្គង្វរ ះ - លឹកព្ែូវបាលង្បើក (វិវរណ្ៈ 20:12) ។ ង្លះគឺព្ាល់តែមុលង្រលតដលថ្សទង្ម ងមីលិកតសលដីងមី (វិវរណ្ៈ 21: 1) ។ រួកសាសល៍យូោបាលង្ៅរិធីបុណ្យង្លះ  " 
តដលាលល័យថា" ថ្ងៃទី្ព្បាាំបីថ្លការ ួបព្ប ុាំាន  "(សកតដរាលល័យថាមុលព្បាាំរីរថ្ងៃថ្លបុណ្យបារាាំនាក់ថ្ងៃថ្លការ ួបព្ប ុាំ) ។ 

ខាកង្ព្កាមង្លះជាង្ព្រើលង្ទ្ៀែង្ៅថ្ងៃទី្ព្បាាំបីមករីព្រះគមពីរង្លះ: 

34 ... 'ង្ៅថ្ងៃទី្ដប់ព្បាាំកនុកតខ្ទី្ព្បាាំរីរង្លះលឹកព្ែូវព្បាររធរិធីបុណ្យបារាាំរាំលួលព្បាាំរីរថ្ងៃថាវ យព្រះអ្ាច ស់។ ... 36 ង្ៅថ្ងៃទី្ព្បាាំតដលអ្នកលឹកាលការ ួប ុាំាន ថាវ យបករាំព្រះអ្ាច ស់។ ... 
វាគឺជាការ ួបព្ប ុាំរិសិដឋង្ ើយអ្នកលឹកមិលង្ធវើកិរចការព្បថ្រណ្ីង្ៅង្លើវា។ (ង្លវវីិល័យ 23: 34,36) 

ថ្ងៃង្លះព្ែូវបាលសាំង្ៅជាញឹកញាប់ង្ៅកនុកសាសនារព្កថ្លព្រះរកវក់ជាថ្ងៃមហាមុលង្ោយសារតែអ្វីតដលព្រះគមពីរសញ្ហា ងមីបញ្ហា ក់អ្ាំរីវា: 

37 ង្ៅថ្ងៃរុកង្ព្កាយជាថ្ងៃធាំថ្លរិធីបុណ្យព្រះង្យស ឈូរង្ ើយតព្សកង្ឡើកថា: 
«ង្បើអ្នកណាង្ព្សករូរឱ្យអ្នកង្នាះមកឯខុ្្ាំង្ ើយរិសារុះ។ 38 អ្នកណាង្ ឿង្លើខុ្្ាំអ្នកង្នាះដូរជាខ្គមពីរបាលលិយយថាការង្រញរបស់ាែ់ ង្បះដូកលឹកាលទ្ង្លែបកាូរទឹ្កសដល់ ីវិែ»។ (យ៉ាូហាល 7: 37-38) 

ដូង្រនះព្រះង្យស ូវបាលរកាថ្ងៃង្នាះមកភាែ មបនាទ ប់រីរិធីបុណ្យរូបភារស សសវែសរ៍ង្លះង្ ើយបង្ព្កៀលង្ៅង្លើវា។ 

បនាទ ប់រីស សសវែសរង៍្ែើាលអ្វីង្កើែង្ឡើក? 

ការរសង់្ឡើកវិញមួយ (វិវរណ្ៈ 20: 5) ។ 

ង្លះជា ាំ រតដលបាលសាែ ប់មុលង្រលតដលព្រះ។ ង្លះលឹកមិលរួមបញ្ចូលព្គិសដសាសលិករិែនាង្រលបរចុបបលនង្លះដូរតដលរួកង្គព្ែូវបាលង្ព្បាសឱ្យរសង់្ឡើកវិញង្ៅង្រលតដលព្រះង្យស ូវព្ែឡប់។ អ្នកតដលង្ៅកនុកការរស់ង្ឡើកវញិង្លះព្ែូ
វតែជាអ្នកតដលបាលសាែ ប់ង្ៅកនុកការលៃក់ង្លែ ថ្លតសលការរិែរបស់ព្រះ 

ង្ៅកនុកព្ាអ្ែីែកាល។ ថ្ងៃង្លះជាថ្ងៃព្រះជាាច ស់វិលិរឆ័យង្ោសមលុសសតដលព្រះង្យស ូវបាលង្រៀបរាប់មតកង្ ើយមតកង្ទ្ៀែ: 

7 ង្ ើយជាអ្នករូលង្ៅសសរវសាយថា: "ព្រះរា យ * ថ្លសាថ លបរមសុខ្មក ិែបង្កេើយង្ ើយ" 
។ ... 14 អ្នកណាលឹកមិលទ្ទួ្លបាលអ្នកមិលព្រមសាដ ប់ពាកយរបស់អ្នកង្ៅង្រលតដលអ្នកចកង្រញរីសទះឬរីព្កុកង្នាះោាំករោស់ធូលីដីង្រញរីង្ ើករបស់អ្នក។ 15 ខុ្្ាំសុាំព្បាប់ឱ្យអ្នករាល់ាន វាលឹកព្ែូវបាលព្សាលព្កុកសូ
ដុមលិកព្កុកកូម៉ាូរា៉ែ ង្ៅថ្ងៃ ាំលុាំ ាំរះជាកអ្នកព្កុកង្នាះតដរ! (ា៉ា ថាយ 10: 7, 14-15) 

23 អ្នកព្កុកកាង្រើណ្ិតដលព្ែូវបាលដាំង្កើកង្ឡើកង្ៅសាថ លបរមសុខ្លឹកព្ែូវធាែ ក់ង្ៅសាថ លលរកវិញ! ង្បើអ្សាច រយតដលព្ែូវបាលង្ធវើរួរង្ៅកនុកអ្នកព្ែូវបាលង្ធវើង្ៅកនុកព្កុកសូដុមង្នាះវាលឹកង្ៅតែាលរ ូែដល់ថ្ងៃង្លះ។ 24 រីឯខុ្្ាំ
វិញខុ្្ាំសុាំព្បាប់អ្នករាល់ាន ថាវាលឹកង្ៅជាព្សាលព្កុកសូដុមង្ៅថ្ងៃព្រះជាាច ស់វិលិរឆ័យង្ោសមលុសសជាកសព្ាប់អ្នក។ (ា៉ា ថាយ 11: 23-24) 

រូរកែ់សាំាល់ថាវាគឺជាការអ្ែ់ឱ្លកាល់តែង្ព្រើលង្ៅថ្ងៃ ាំលុាំ ាំរះសព្ាប់អ្នកតដលព្រះជាាច ស់បាលបាំតែ ញង្ៅកនុកព្កុកសូដុមលិកកូម៉ាូរា៉ែ  (ង្ោកុបបែដិ 19:24) 

ជាកសព្ាប់អ្នកតដលបដិង្សធព្រះព្គីសទលិកសារថ្លព្រះរា យរបស់ព្ទ្ក់ង្ោយង្រែនា។ 



ព្រះង្យស ូវបាលបង្ព្កៀលថា«អ្ាំង្រើបាបោាំកអ្ស់លឹកព្ែូវបាលង្លើកតលកង្ោស» (ា៉ា កុស 3:28), ង្លើកតលកតែថា "បាបតដលមិលអារង្លើកតលកង្ោស '(ា៉ា កុស 3:29) 

។ វាគឺជាការបាំង្រញថ្លទិ្វាមហាមុលង្លះថាអ្ស់អ្នកតដលមិលាលឱ្កាសមួយសព្ាប់ការសង្គង្វរ ះង្លះលឹករិែជាាលឱ្កាសង្នាះង្ ើយង្សទើរតែោាំកអ្ស់លឹកទ្ទួ្លយកការសតល់ ូលង្នាះ។ 

 ិែមលុសសោាំកអ្ស់តដលធាែ ប់រស់ង្ៅលឹកព្ែូវបាលរកាទុ្ក! 

ង្ៅសែវែសទ្ី 2 ថ្លព្កុកសមឺនា៉ា រាយការណ្៍ថាប៉ាូលីខាបបង្ព្កៀលង្គអ្ាំរីបុណ្យបារាាំលិកទិ្វាមហារុកង្ព្កាយបាំសុែ ( ីវិែរបស់ប៉ាូលីខាប,  ាំរូកទី្ 19) ។ 

ការរិែកនុកគមពីរប ៊ីបគឺថាង្ោយសារតែង្សរកដីព្សឡាញរ់បស់ព្រះ, ព្រះង្យស ូវបាលយកមកសាែ ប់សព្ាប់ោាំកអ្ស់: 

16 ដបិែព្រះព្ទ្ក់ព្សឡាញ់រិភរង្ោកតដលព្ទ្ក់បាលព្បោលព្ទ្ក់តែព្រះបុព្តាវិញថាអ្ស់អ្នកតដលង្ ឿដលព់្ទ្ក់ង្នាះមិលព្ែូវវិនាសង្ឡើយគឺឱ្យាល ីវិែអ្ស់កលបជាលិរច។ 17 ដបិែព្រះជាាច ស់បាលចែ់ព្រះបុព្តារបស់
ព្រះអ្កររូលង្ៅកនុករិភរង្ោកង្ដើមបីង្ថាេ លង្ោសរិភរង្ោកង្លះង្ទ្តែថារិភរង្ោកតាមរយៈព្ទ្ក់អារលឹកព្ែូវបាលរកាទុ្ក។ (យ៉ាូហាល 3: 16-17) 

ដូង្រនះង្ែើព្រះព្សឡាញ់បញ្ាូលបុព្តារបស់ព្ទ្ក់ឱ្យសាែ ប់សព្ាប់រីរបីសារ់ញាែិឬរិភរង្ោក? 

ព្បូង្ែសតក់តដលជាញឹកញាប់បាលដកព្សក់យ៉ាហូាល 
3:16, ាលលិនាន ការង្ៅបង្ព្កៀលថារិភរង្ោកអារលឹកព្ែូវបាលរកាទុ្កង្ទ្ប៉ាុតលតថាភាគង្ព្រើលតដលធាែ ប់រសង់្ៅលឹកទ្ទួ្លរកោរុណ្កមមជាង្រៀករ ូែកនុក។ រួកង្គហាក់ដូរជាង្មើលរំលកសកតដរថាព្រះង្យស ូបាលយកមកសាែ ប់សព្ា
ប់ោាំកអ្ស់ាន  (យ៉ាូហាល 3:17) 

។ ង្ែើង្នាះជាព្បង្ភទ្ថ្លតសលការថ្លង្សរកដីសង្គង្វរ ះថាព្រះតដលាលព្គប់ោាំករាំង្ណ្ះលិកជាង្សរកដីព្សឡាញ់លឹកមកង្ឡើកជាមួយលឹក? ង្ែើគមពីរាាំព្ទ្គាំលិែតដលថាមលុសសព្គប់ាន អារព្ែូវបាលរកាទុ្កឥឡូវង្លះ? ព្បសិលង្បើមិលបាល, 
ជាការព្ែឹមព្ែូវង្នាះ? 

ចប់តាាំករីង្រលព្រះព្ែូវោាំកអ្ស់លិកអ្នកាលអ្ាំណារោាំកអ្ស់ាន ដឹកង្ ើយគឺជាង្សរកតីព្សឡាញ់ (យ៉ាូហាលទី្ 1 4: 8,16) លឹកព្រះជាាច ស់បាលែាំរូវទុ្កជាមុលង្ព្រើលបាំសុែតដលធាែ ប់រស់ង្ៅង្ដើមបីោរុណ្កមមជាង្រៀករ ូែ? 

ង្លខ្ 

ជាការរិែណាស់ព្រះព្ទ្ក់ាលព្បាជ្ាព្គប់ព្ាល់ង្ដើមបីាលតសលការមួយតដលរិែជាង្ធវើការង្លះ។ 

រ៉ែូម 9: 14-15 តរកថា: 

14 ង្ែើង្យើកព្ែូវគិែដូរង្មដរ? ង្ែើាល 
លឹកព្រះជាាច ស់? ជាការរិែណាស់មិលបាល! 15 ដបិែព្រះអ្ករាលព្រះបលទូលង្ៅកាល់ង្ោកម៉ាូង្សថាៈ«ង្យើកលឹកអាណ្ិែង្មតាត អ្នកតដលខុ្្ាំលឹកាលង្សរកដីង្មតាដ ករុណាង្ ើយខុ្្ាំលឹកអាណ្ិែអាសូរអ្នកតដលខុ្្ាំលឹកាលរិ
ែដង្មតាដ ករុណា»។ 

ង្យើកដឹកថាព្រះជាាច ស់បាលង្ព្ ើសង្រីសជាតសនកមួយថ្ល លជាែិអីុ្ព្សាតអ្លង្ៅកនុកគមពីរសញ្ហា ចស់លិកអ្នកដថ្ទ្ង្ទ្ៀែមួយរាំលួល។ ង្ែើង្ធវើដូរង្មតរង្សរកដីព្សឡាញ់ង្នាះគឺព្បសិលង្បើង្ៅសលព់្ែូវបាលកាែ់ង្ោសឱ្យង្ធវើោរណុ្កមមអ្ស់កលប
ជាលិរច? 

ព្រះ«តដលរក់មលុសសោាំកអ្ស់ព្ែូវបាលរកាទុ្កលិកង្ដើមបីមកកាល់រាំង្ណ្ះដឹកថ្លង្សរកតីរិែ» (ធីម៉ាូង្ងទី្ 1 2: 4) 

។ មូលង្ ែុតដលមិលតមលោាំកអ្ស់ព្ែូវបាលង្គង្ៅថាង្ៅកនុកអាយុង្លះគឺង្ោយសារតែាែ់បាលដឹកថាភាគង្ព្រើលលឹកមិលបាលង្ឆែើយែបលិកការស ូព្ោាំលឹកការរិែដល់ទី្បញ្ចប់តដលព្ែូវបាលរកាទុ្ក (ា៉ា កុស 13:13, លូកា 8: 

5-15) ។ ប៉ាុតលតង្លះមិលតមលាលល័យថាអ្នកមិលបាលង្ៅឥឡូវព្ែូវបាលកាែ់ង្រញលិកបាែ់បក់ោាំកអ្ស់។ 

ព្រះគមពីរបង្ព្កៀលថាមលុសសជាង្ព្រើលព្ែូវបាលង្គខាវ ក់ង្រែនាង្ៅអាយុង្លះ (យ៉ាូហាល 12: 37-40; ង្អ្សាយ 44:18) ។ អ្នកតដលព្ែូវបាលខាវ ក់តភនកអាយុង្លះង្ៅតែាលឱ្កាសមួយ (យ៉ាូហាល 9:41; ង្អ្សាយ 
42: 16-18) ។ រូរកែ់សាំាល់សកតដរ: 

14 ជាងមីមតកង្ទ្ៀែខុ្្ាំលឹកង្ធវើកិរចការអ្សាច រយកនុករាំង្ណាមព្បជា លង្លះ ... ោាំកង្លះសកតដរតដលាលរាំលួល 24 កនុកសាម រែីខុ្សលឹកមកដល់ការយល់ដឹកង្ ើយអ្ស់អ្នកតដលបាលបតឹកលឹកង្រៀលរីង្ាលលទ្ធិ។ (ង្អ្សាយ 29: 14, 

24) 



ព្រះជាាច ស់មិលង្រីសមុខ្ (រ៉ែូម 2:11) ង្នាះង្ទ្។ វាលឹកាលឱ្កាសសព្ាប់ោាំកអ្ស់ជា«រុកោាំកអ្ស់ថ្លតសលដីលឹកង្ ើញការសង្គង្វរ ះរបស់ព្រះថ្លង្យើក» (ង្អ្សាយ 52:10) មួយ។ 

អ្នកតដលមិលតមលជាតសនកមួយថ្លការរស់ង្ឡើកវញិជាង្លើកដាំបូកង្លះង្ៅថា«ង្ៅសលថ់្លការសាែ ប់ង្លះ "(វិវរណ្ៈ 20: 5) 

ព្ែូវបាលង្ព្បាសឱ្យរសង់្ឡើកវិញបនាទ ប់រីស វែសង្លះគឺាលជាក។ ង្លះគឺជាការរសង់្ឡើកវិញរាកកាយលិកការរូលរួមរបស់អ្នកតដលលឹកាលអារមមណ្៍ថាាលកតីសកឃឹមរបស់រួកង្គព្ែូវបាលកាែ់តត រ់ (ង្អ្ង្សាល 37: 1-14) ។ 

ង្បើង្ោះបីជារួកង្គលឹកព្ែូវបាលវិលិរឆ័យថាាលង្ោសថ្លអ្ាំង្រើបាប (វវិរណ្ៈ 20:12; រ៉ែូម 3:23;ង្រព្ែុសទី្ 1 4:17), "ង្ជាគ ័យង្សរកដីង្មតាដ ករុណាង្សរកដី ាំលុាំ ាំរះ» (យ៉ា កុប 2:13) 

។ ព្រះជាាច ស់លឹកវិលិរឆ័យង្ោសមលុសសោាំកអ្ស់ (ង្យង្រា 25:31 ង្អ្សាយ 3:13) លិកជាង្ព្រើលលឹកង្ឆែើយែប (ង្អ្សាយ 65:24) 

។ ង្ោះបីជាមិលតមលោាំកអ្ស់លឹកទ្ទួ្លយកការសតល់ ូលរបស់ព្ទ្ក់ង្ ើយង្លះមិលតមលជាឱ្កាសង្លើកទី្រីរ 
(អ្នកតដលរិែជាាលឱ្កាសមួយលិកបាលព្ចលង្ចលយ៉ា កង្រញង្លញព្រះវិញ្ហា ណ្បរិសុទ្ធរបសព់្រះលឹកមិលទ្ទួ្លបាលឱ្កាសមួយតដលទ្ទួ្លបាលការអ្ភ័យង្ោសកនុកមួយា៉ា កុស 3:29) 

មលុសសជាង្ព្រើលលឹកតព្បរិែត។ ទិ្វាមហាមុលអារ ួយបង្វា ញង្លះ។ 

សូមរិចរណាសកតដរដូរខាកង្ព្កាម: 

19 ឱ្ព្រះអ្ាច ស់ជាកាែ ាំកលិកជាកាំតរកការពារខុ្្ាំជាទី្រឹករបស់ខុ្្ាំង្ៅកនុកថ្ងៃថ្លការាលទុ្កេង្វទ្នាង្ ើយរួកសាសល៍ដថ្ទ្លឹកមកដល់អ្នករីព្សុកោរ់ព្សយលថ្លតសលដីង្ ើយលិយយថា 
"ការកុ កបុរវបុរសរបស់ង្យើកបាលទ្ទួ្លមរែកព្បាកដជាបាល, ាម លែថ្មែលិកង្រឿកធមមតាប៉ាុង្ណាណ ះ" ។ 20 ាលបុរសាន ក់លឹកង្ធវើរូបព្រះសាំរាប់ខ្ែួលឯក, 
តដលមិលតមលជាព្រះ? 21 «ង្ ែុង្លះង្ ើយបាលជាង្យើកលឹកង្លះមតកឱ្យង្គសារ ល់ង្ ើយខុ្្ាំលឹកឱ្យង្គសារ លថ់្ដរបស់ខុ្្ាំលិកកាែ ាំករបស់ង្យើកង្ ើយង្គលឹកដឹកថាខុ្្ាំង្ ម្ ះជាព្រះអ្ាច ស់ (ង្យង្រា 16: 19-21) 

។ 

17 ង្ ើយង្ៅសល់រីង្នាះាែ់បាលង្ធវើឱ្យង្ៅជាព្រះមួយរូបឆ្ែ ក់របស់ព្ទ្ក់។ ង្ោកបាលធាែ ក់រុះមុលង្រលតដលវាលិកថាវ យបករាំវា, អ្ធិសាឋ លង្ៅវាង្ ើយលិយយថា 
"សូមនាាំខុ្្ាំសព្ាប់អ្នកគឺព្រះរបស់ខុ្្ាំ!" 18 រួកង្គមិលបាលដឹកឬយល់ង្ទ្ ដបិែព្ទ្ក់បាលបិទ្តភនករបស់រួកង្គដូង្រនះរួកង្គមិលអារង្មើលង្ ើញង្ ើយរិែតរបស់រួកង្គដូង្រនះរួកង្គមិលអារយល់បាល។ ... 22 ខុ្្ាំបាលលុប
ង្រញដូរជាររកព្កាស់អ្ាំង្រើរំលករបស់អ្នក, ង្ ើយដូរររកអ្ាំង្រើបាបរបស់អ្នក។ ព្ែឡប់ង្ៅខុ្្ាំង្ព្ពាះខុ្្ាំបាលង្ោះអ្នក។ (ង្អ្សាយ 44: 17, 18, 22) 

សូមបីតែអ្នកតដលបាលទ្ទួ្លយកព្បថ្រណ្ីតកែកកាែ យរួមោាំកអ្នកតដលព្ែូវបាលង្គថាវ យបករាំព្រះតកែកកាែ យ (ង្អ្សាយ 44: 17-18) លឹកាលឱ្កាសរបស់ខ្ែួលជាង្លើកដាំបូករិែព្បាកដសព្ាប់ង្សរកដីសង្គង្វរ ះ (ង្អ្សាយ 
44:22) ។ រាប់ពាល់ោលទូ្ោាំកអាយុង្ៅកនុកព្បង្ទ្សអាគ វិក, អឺ្រ៉ែុប, អាសុ,ី អាង្មរិក, លិកង្កាះង្លះមិលតដលឮព្រះង្យស ូលិកដាំណ្ឹកលែរបស់ព្រះជាាច ស់កនុកព្រះរា យរិែលិកបាលង្ព្ ើសង្រីស-ង្លះលិកាលតសលការ (រ៉ែូម 11: 

2) ។ 

ង្យើកង្ៅបលតសាសនារព្កថ្លព្រះបាលយល់ព្សបថា«ព្រះរបស់ង្យើកជាព្រះថ្លង្សរកដីសង្គង្វរ ះ» (ទ្ាំលុកដាំង្កើក 68:20) 

ង្ ើយបង្ព្កៀលថាព្ទ្ក់ាលតសលការថ្លង្សរកដីសង្គង្វរ ះតដលរិែជាង្ធវើការង្ព្រើលជាកមួយរាំលួលតដលោក់ទ្កព្ាល់តែ។ 

(កិរចការ 4:12; ង្អ្សាយ 43:11) ង្ព្កាមង្ម ាលង្ ម្ ះតែមួយគែ់តដលមលុសសអារង្ោយព្ែូវបាលរកាទុ្កជាលិកថាគឺព្រះង្យស ូវព្គីសទ (កិរចការ 4:10; យ៉ាូហាល 3:18) 

។ ចប់តាាំករីង្រលភាគង្ព្រើលថ្លមលុសសជាែិមិលតដលបាលឮង្សរកដីរិែអ្ាំរីព្រះង្យស ូលិកអ្ាំរីដាំណ្ឹកលែថ្លរាជាណារព្ករបស់ព្រះ (រាំង្ពាះង្សរកតីលមែិែសូមង្មើលង្សៀវង្ៅង្ោយឥែគិែថ្ងែរបស់ង្យើកដាំណ្ឹកលែថ្លរាជាណារព្ករបស់
ព្រះង្ៅ www.ccog.org) លិក«មលុសសោាំកអ្ស់លឹកង្ ើញការសង្គង្វរ ះង្លះ ថ្លព្រះ» (លូកា 3: 6) លឹកាលឱ្កាសសព្ាប់ោាំកអ្ស់ង្ដើមបីទ្ទួ្លការសង្គង្វរ ះ-ោាំកង្ៅកនុកអាយុង្លះឬអាយុង្ៅមក (ា៉ា ថាយ 
12: 31-32 លូកា 13: 29-30) មួយ។ 

អាយុនាង្រលអ្នាគែង្ៅមកបនាទ ប់រីការរសង់្ឡើកវិញមកដល់ង្លើកទី្រីរ (ជាព្គិសដសាសលិករិែង្ៅង្រលង្នាះព្ែូវបាលង្គង្លើកង្ឡើកង្ៅកនុកការរស់ង្ឡើកវិញជាង្លើកដាំបូកង្ោយវិវរណ្ៈ 20: 5-6) 

លិករួមបញ្ចូលោាំកង្រលង្វោថ្លការ ាំលុាំ ាំរះបលែ័កេស (វិវរណ្ៈ 20: 11-12) ។ ង្អ្សាយ (ង្អ្សាយ 65:20) ព្រមោាំកកាែូលិករ៉ែូាុាំកលិកបរិសុទ្ធតដល ព្គិសតអូ្សសូដក់ (ង្សៀវង្ៅ,  ាំរូកទី្ 34 ខ្ 2-

3,4) បាលបង្វា ញថាង្លះជារិង្សសង្ដើមបីឱ្យាលអាយុលឹកាលរយៈង្រលយូរមកព្បត លមួយរយឆ្ន ាំមកង្ ើយ។ 

គាំលិែង្លះង្ៅតែព្ែូវបាលង្គព្បាររធង្ឡើកង្ៅកនុកម ឈឹមវ័យង្ោយអ្នកតដលសាសនារព្កថ្លទី្ព្កុករ៉ែូមង្ធវើទុ្កបុកង្មនញដូរតដលបាលរាយការណ្៍ង្ោយប ៊ីសសរង្ោក បាល (រាំណុ្រព្បោក់អ្នកង្ព្បើ: ង្សៀវង្ៅតណ្នាាំ របស់ ាំរូកទី្ 5) ។ 

ង្ាលលទ្ធិង្លះព្ែូវបាលបង្ព្កៀលង្ោយវិទ្យុ / ទ្ូោាំករិភរង្ោកសាសនារព្កថ្លព្រះង្ៅកនុកសែវែសរ៍ទ្ី 20 ង្ ើយវាង្ៅតែបលតបង្ព្កៀលង្ោយសាសនារព្កថ្លព្រះ។ 



តសលការថ្លង្សរកដសីង្គង្វរ ះរបសព់្រះ 

ការរកាថ្ងៃបរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីបបាលរំលឹកព្គិសដសាសលិករិែថ្លតសលការរិែរបស់ព្រះថ្លង្សរកដីសង្គង្វរ ះ។ ង្លះបាលបលតសាសនារព្កថ្លព្រះយល់អ្ាំរីរង្បៀបតដលតសលការរបស់ព្រះតដលោក់ទ្កលឹកការង្លះព្ែូវបាលោក់ង្រញង្ោយអាកបបកិរិ
យថ្លរិធីបុណ្យរបសង់្ោក (ង្លវវីិល័យ 23:37) ង្លះ។ 

ព្រះបាលបង្ព្កៀលយ៉ា ករាស់ថាាែ់មិលរក់ឱ្យការព្បព្រឹែដមិលង្ ឿបាលង្ព្បើង្ដើមបថីាវ យបករាំព្ទ្ក់: 

29 ង្ៅង្រលតដលព្រះអ្ាច ស់ជាព្រះរបស់អ្នកកាែ់ង្រញរីមុលង្រលតដលអ្នកព្បជាជាែិនានាតដលអ្នករូលង្ៅកាល់ង្ដញង្ ើយអ្នកធវរួកង្គលិកការរស់ង្ៅកនុកទឹ្កដីរបស់ខ្ែួលរាំលួល 30 

ព្បុកព្បយ័ែនង្ដើមបីខ្ែួលអ្នកថាអ្នកមិលព្ែូវបាលជាប់អ្នាទ ក់ឱ្យង្ដើរតាមរួកង្គបនាទ ប់រីរួកង្គព្ែូវបាលបាំតែ ញរីមុលង្រលតដលអ្នក ង្ ើយថាអ្នកមិលបាលសួរបនាទ ប់រីព្រះរបស់ង្គថា: 
<ង្ែើការោាំកង្លះបាលបង្ព្មើព្រះជាែិសាសល៍របស់រួកង្គយ៉ា កដូរង្មតរ? ង្យើកលឹកង្ធវើដូង្រនះតដរ "។ 31 

អ្នករាល់ាន មិលព្ែូវថាវ យបករាំព្រះអ្ាច ស់ជាព្រះរបស់អ្នកង្ៅកនុកវិធីតដល; សព្ាប់រាល់ង្សរកតីសែប់ង្ខ្ពើមដល់ព្រះអ្ាច ស់តដលព្ទ្ក់សែប់រួកង្គបាលង្ធវើដល់ព្រះរបស់រួកង្គ; ដបិែរួកង្គដុែសូមបីតែកូលព្បុសកូលព្សីរបស់
រួកង្គង្ៅកនុកង្ភែើកដល់ព្រះរបស់រួកង្គ។ 32 អ្វីតដលខុ្្ាំបាលបង្វរ ប់អ្នក, ព្ែូវព្បុកព្បយ័ែនង្ដើមបីសង្កេែង្មើលវា; អ្នកលឹកមិលព្ែូវបាលបតលថមង្ៅវាឬយកង្ៅឆ្ៃ យរីវា។ (ង្ចទិ្យកថា 12: 29-32) 

អ្ស់អ្នកតដលបាលរួមបញ្ចូលាន លូវការអ្លុវែតល៍ការង្ាររបូជាមិលង្ ឿជាមួយលឹកការតសលការថ្លង្សរកដីសង្គង្វរ ះរួកអ្នកតដលជាគមពីរប ៊ីបតដលមិលរាស់ោស់របស់ព្រះលិកជាទូ្ង្ៅមិលយល់រីវា។ 

គមពីរសញ្ហា ងមីបាលបង្វា ញថាសាវកប៉ាុលបាលសង្កេែង្ ើញថាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាគមពីរប ៊ីប (ឧកិរចការ 18:21, 20: 6,16; 27: 9; កូរិលងូសទី្ 1 5: 7-8, 16: 8) 

ដូរតដលាែ់បាលរកាទុ្ករាប់លិកទ្ាំង្លៀមទ្ាែ ប់របស់ាែ់ នាក់។ 

ង្ោកប៉ាុលបាលង្ថាេ លង្ោសរិង្សសរួមបញ្ចូលការព្បព្រឹែដមិលង្ ឿជាមួយលឹកការសង្កេែជាគមពីរប ៊ីប (កូរិលងូសទី្ 1 10: 20-23) 

។ ប៉ាុលបាលតងែកង្ៅ ិែទី្បញ្ចប់ថ្ល ីវិែរបស់ាែ់ថាាែ់រកាទុ្កព្គប់ោាំកសាសល៍យូោអ្លុវែតល៍ព្ែូវការង្ដើមបីរកា (កិរចការ 28: 17-19; កិរចការ 21: 18-24) 

ង្ ើយតដលលឹកាលង្ដើមបីរួមបញ្ចូលថ្ងៃសកាេ រៈោាំកប៉ាុនាម លតដលបាលរាយកនុកង្លវីវិល័យ 23 ។ 

តាមកបួលមួយព្កុម ាំលុាំ -មិលអ្លុវែតតាមការោស់ង្ែឿលសាវកប៉ាូលង្ៅយកែព្ាប់តាមង្ោកខ្ណ្ៈតដលង្ោកបាលយកែព្ាប់ព្រះព្គិសដ (កូរិលងូសទី្ 1 11: 1) 

ឬការោស់ង្ែឿលសាវកយ៉ាហូាលង្ដើមបីបលតង្ដើរដូរជាាែ់ង្ ើយបាលជាព្រះអ្ករមិលយក (យ៉ាូហាលទី្ 1 2: 6 , 18-19), 

ចប់តាាំករីរួកមិលរកាអ្ស់បរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីប។ ដូរាន ង្លះសកតដរព្កុម ាំលុាំោាំកង្នាះជាធមមតាបញ្ចូលាន លូវការអ្លុវែតល៍ព្បជាជាែិោាំកឡាយកនុកព្បែិទិ្លង្ាររបូជារបស់រួកង្គតដលរួកសាវ័កបាលព្បឆ្ាំក ាំោស់ (កូរិលងូសទី្ 1 10: 

20-23; កូរិលងូសទី្ 2 6: 14-18; យូោស 3-4, 12; យ៉ាូហាលទី្ 1 2: 6) ។ 

ង្ោយមិលរការបស់ព្រះបរិសុទ្ធថ្ងៃង្នាះង្ទ្ប៉ាុតលត ាំលួស ាំលួសឱ្យការមិលគមពីរប ៊ីប, មលុសសជាង្ព្រើលមិលបាលដឹកថាអ្ាំង្រើបាបតដលព្ែូវការង្ដើមបីឱ្យាលរិែព្បាកដង្រញរី ីវិែរបស់ង្យើកថាព្រះកាំរុកតែអ្ាំពាវនាវឱ្យាលមួយរាំលួលឥឡូវង្លះ, 
ថាោាំកអ្ស់លឹកាលឱ្កាសមួយសព្ាប់ការសង្គង្វរ ះង្ៅអាយងុ្លះឬ អាយុង្ដើមបីមកង្ ើយង្សទើរតែោាំកអ្ស់តដលធាែ ប់រស់ង្ៅលឹកព្ែូវបាលរកាទុ្កង្ៅកនុកការព្បមូលសលង្ៅង្រលង្ព្កាយ។ 

ថ្ងៃបរិសុទ្ធតដលព្រះបាលោក់ង្រញតសនកខ្ែះថ្លតសលការថ្លង្សរកដីសង្គង្វរ ះតដលភាគង្ព្រើលមិលយល់របស់ព្ទ្ក់។ វាគឺជាតសលការអ្សាច រយលិកការព្សឡាញ់។ 

9. ការបកតព្បលកិថ្ងៃសបបទ័្ 

ង្ ែុអ្វីបាលជាភាគង្ព្រើលតដលអ្ះអាកថាព្រះង្យស ូវមិលព្ែូវបាលរកាថ្ងៃបរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីប? កនុកការបតលថមង្ៅអារមមណ្៍ព្បឆ្ាំកលឹក, ការសព្មបសព្មួល, ភារលៃក់ង្លែ លិកគាំលិែខុ្សអ្ាំរី "ព្បថ្រណ្ី" 
ាលង្ ែុសលជាង្ព្រើលហាក់ដូរជាមិលាលឆលទៈកនុកការទ្ទួ្លយកថារួកង្គព្ែូវការង្ដើមបីសង្កេែង្មើលរិធីបុណ្យព្រះ។ 

ាលជាធមមតាបតីព្បរលធរបស់ ការអ្លុម័ែ / ការយល់ព្រលាំថាមលុសសតដលាលទ្ាំង្នារង្ៅរកែុលង្ៅដូរជាសលមែ់ថា "ភសតតុាកតដលថាថ្ងៃបរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីបព្ែូវបាលង្ធវើរួរង្ៅឆ្ៃ យជាមួយលឹក។ 

កឡូសូ 2: 16-17 

ព្បត លជាតសនកទូ្ង្ៅបាំសុែថ្លព្រះគមពីរតដលព្ែូវបាលង្លើកង្ឡើកជាញឹកញាប់ថាជា "ភសតុតាក" តដលថ្ងៃសបប័ទ្លិកថ្ងៃបរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីបបាលង្ធវើរួរង្ៅឆ្ៃ យជាការកូល៉ាសុ 2: 16-17 ។ ដូង្រនះ, សូមរិលិែយង្មើល បលតិរមួយថ្លវា: 



16 ង្ ែុង្លះាម លលរណាាន ក់ង្ថាេ លង្ោសបកបែូលអ្ាំរីង្រឿករាំណ្ីអាហារង្ភស ាៈឬការឬង្ៅកនុកការង្ាររថ្លការ 
ឬព្រះរ័លទងមីឬថ្ងៃសបប័ទ្ 17 តដលព្ាល់តែជាព្សង្ាលថ្លអ្វីង្ៅមកមួយ;ប៉ាុតលតរាកកាយវញិគឺព្រះព្គិសដ (កូល៉ាុស 2: 16-17, ង្ព្ ើស) ។ 

ការបកតព្បខាកង្លើគឺ ិែ, ង្ោះជាយ៉ា កណា, វាបាលបតលថមង្ទ្ៀែថាពាកយ "គឺជា" (តដលជាមូលង្ ែុតដលបាលបកតព្បង្ព្ ើសោក់គឺាលង្ៅកនុកអ្កសរង្ព្ទ្ែ) តដលមិលង្ៅកនុកភាសាព្កិរ។ 

ការបកតព្បតាមរយញ្ាលៈរិែជាលឹកចកង្រញរីវាង្រញដូរតដលវាមិលតមលជាង្ៅទី្ង្នាះ។ សារ ល់ង្ ើញាលង្លខ្របស់ខាែ ាំកពាក់រ័លធាលីសរទលិកពាកយខ្ 17 សព្ាប់: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195.... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  

តដលជាព្សង្ាលថ្លអ្វីង្ៅមកមួយ; ង្លះ ... ។ ប៉ាុតលត ... ។ រាកកាយ ............ ថ្ល ... ព្រះព្គីសទ។   

វាគួរតែព្ែូវបាលកែ់សារ ល់ថា 9999 ាលល័យថាាលពាកយកនុកអ្ែថបទ្ង្លះាម លពាកយកនុកគមពីរប ៊ីប "គឺ" គឺមិលង្ៅកនុកខ្គមពីរង្លះ។ 

ង្ោយសារតែបីពាកយដូរាន ខាែ ាំក (# 4983, 3588, លិក 5547) តដលព្ែូវបាលង្ព្បើរាំលួលបួលដកង្សសកង្ទ្ៀែង្ៅកនុកគមពីរសញ្ហា ងមីង្ ើយង្ៅកនុកដកោាំកង្នាះង្ព្ ើសការបកតព្បរួកង្គជា«រូបកាយរបស់ព្រះព្គីសទ» 

(រ៉ែូម 7: 4; កូរិលងូសទី្ 1 10:16; កូរិលងូសទី្ 1 12:27; ង្អ្ង្ភសូរ 4:12) - ដូរជាមិលបាល NKJV ដូង្រនះគួរតែព្ែូវបាលង្ព្ ើសង្នាះង្ទ្។ 

ដូង្រនះព្បសិលង្បើអ្នកបកតព្បោាំកង្នាះាលជាធមមតាព្សបជាមួយខ្ែួលឯករួកង្គលឹកបាលបកតព្បកូល៉ាុស 2: 16-17 ង្ៅរដឋ (រួមបញ្ចូលោាំកព្ករកឬលិកសញ្ហា ង្កបៀស): 

16 ង្ ែុង្លះកុាំង្អាយាលលរណាង្ៅព្កមកនុកការបរិង្ភាគលិកសឹកឬង្ៅកនុកការង្ាររថ្លរិធីបុណ្យឬការង្ាររព្រះរ័លទងមីមួយឬថ្ងៃសបប័ទ្ 17 (សព្ាប់ង្រឿកោាំកង្នាះព្ាល់តែជាព្សង្ាលថ្លអ្វីតដលលឹកមកដល់) 
ប៉ាុតលតរូបកាយរបស់ព្រះព្គីសទ។ 

ឬង្ៅកនុកពាកយង្សសកង្ទ្ៀែមិលអ្លុញ្ហា ែឱ្យអ្នកតដលង្ៅខាកង្ព្ៅ "កាយរបសព់្រះព្គិសដ" (សាសនារព្កង្លះកូល៉ាុស 1:18) ជាង្ៅព្កមោក់ទ្កលឹកថ្ងៃបរិសុទ្ធប៉ាុតលតាលតែកនុកសាសនារព្ករិែខ្ែួលវាតទ ល់។កូឡូស 2: 16-

17 មិលព្ែូវលិយយថាថ្ងៃសបប័ទ្លិកបរិសុទ្ធព្ែូវបាលង្ធវើរួរង្ៅឆ្ៃ យ។ 

ង្ោះបីជាប ៊ីសសរព្គិសតអូ្សសូដក់រីង្ដើមថ្លព្កុម បាលទ្ទួ្លសារ ល់ កូល៉ាុស 2:17 ព្ែូវបាលង្គតដលសាំង្ៅង្ៅ«រូបកាយរបស់ព្រះព្គីសទ»ខ្ណ្ៈតដលង្ោកបាលសរង្សរដូរខាកង្ព្កាមសដល់មែិង្យបល់ង្លើខ្គមពីរថា: 

សូមឱ្យង្យើកបនាទ ប់មក, តសវករកកាយរបសព់្រះព្គិសដ ... តដលជាកតលែកតដលរូបកាយរបស់ព្រះព្គីសទគឺថាង្ៅទី្ង្នាះគឺជាការរិែ។ (ថ្លព្កុម ។ ង្សៀវង្ៅង្លើកទី្ II ។ ង្ៅង្លើការង្ ឿង្លើការរស់ង្ឡើកវិញង្នាះ, 
តសនក 107) 

វាជាការង្សាកសាត យថាការបកតព្បភាសាព្កិរសម័យទ្ាំង្លើបបាលមិលង្អ្ើង្រើជាញឹកញាប់អ្វីតដលរិែជាាលល័យថាការបង្ញ្ចញមែិង្លះ។ 

វាគឺជាការ ព្កីព្ក (ការបកព្សាយគមពីរប ៊ីប) ង្ដើមបីរឹកតសែកង្លើ មួយង្ដើមបីអ្ះអាកថាថ្ងៃបរិសុទ្ធព្ែូវបាលង្ធវើរួរបាែ់ង្ៅជាមួយ។ 

កាឡាទ្ ី4: 8-10 

ការ ាំោស់មួយង្ទ្ៀែគឺការទូ្ង្ៅរកាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺកាឡាទី្ 4: 8-10 

។ ព្បូង្ែសតក់មួយរាំលួលបាលលាំង្អ្ៀកង្ៅរកការង្ព្បើវាង្ដើមបីលិយយថាមិលាលកាលបរិង្រឆទ្គមពីរប ៊ីបគឺព្ែូវបាលអ្ង្កេែង្ ើញ។ ដូង្រនះសូមង្មើលង្ៅអ្វីតដលបទ្គមពីរោាំកង្នាះរិែជាបង្ព្កៀល: 

8 ប៉ាុតលដបនាទ ប់មកជាការរិែង្ៅង្រលតដលអ្នកមិលបាលដឹកថាព្រះជាាច ស់តដលអ្នកបាលបង្ព្មើង្ោយធមមជាែិអ្ស់អ្នកតដលមិលតមលជាព្រះ។ 9 ប៉ាុតលតឥឡូវង្លះបនាទ ប់រីអ្នកបាលសារ ល់ព្រះជាាច ស់ឬជាព្ែូវបាលង្គសារ ល់

ង្ោយព្រះ, រង្បៀបតដលវាគឺថាអ្នកង្បើកជាងមីមតកង្ទ្ៀែង្ៅធាែុទ្ល់ង្ខ្ាយាម លបារមីោាំកង្នាះ, តដលអ្នករក់បាលជាងមីមតកង្ទ្ៀែង្ដើមបីឱ្យាលង្ៅកនុកោសភារ? 10 អ្នករាល់ាន កាល់ថ្ងៃតខ្លិករដូវកាលឆ្ន ាំ។ 

ាលបញ្ហា ជាង្ព្រើលជាមួយលឹកការអាគុយម៉ាក់ព្បឆ្ាំកបរិសុទ្ធថ្ងៃង្ៅទី្ង្លះ។ 

មួយគឺថារួកសាសល៍ដថ្ទ្ព្ែូវបាលកាឡាទី្ (ង្បើង្ោះបីជាាលជាក់តសតកមួយរាំលួលបាលង្ោះព្សាយង្ៅកនុករួកសាសល៍យោូខ្គមពីរង្ព្កាយ) លិកមិលព្ែូវបាលរកាថ្ងៃបរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីបបាលមុលង្រលការតព្បរិែតង្ ឿ។ 



បូក, ង្ៅទី្ង្នាះគឺជាវិធីតដលព្រះគមពីរលឹកបាលង្ៅថាជាែព្មូវការជាគមពីរប ៊ីបង្ទ្ "ធាែុបារមីោាំកង្នាះ" ។ 
ង្ោកប៉ាុលបាលព្រាលយ៉ា ករាស់ថាជាការព្បឆ្ាំកលឹករិធីបុណ្យសាសនាមិលរិែកាឡាទី្បាល»បាលបង្ព្មើអ្នកតដលាលលកេណ្ៈមិលាលព្រះ»។ 

មួយង្ទ្ៀែគឺថារួកកាែូលិក / ព្បូង្ែសតក់ / ខាកង្កើែព្គិសតអូ្សសូដក់គួរតែរិចរណាថារួកង្គជាញឹកញាប់ង្ធវើការសង្កេែថ្ងៃនានាលិកឆ្ន ាំ (ថ្ងៃអាទិ្ែយ, បុណ្យ, បុណ្យណូ្តអ្ល, ញូឆ្ន ាំ) 
ដូង្រនះរួកង្គមិលគួរសង្កេែង្មើលអ្វីង្នាះង្ទ្ព្បសិលង្បើរួកង្គាលអារមមណ្៍ថាាម លថ្ងៃសាសនាព្ែូវបាលអ្ង្កេែង្ ើញ។ 

កាឡាទី្ 4: 8-10 មិលព្ែូវបាលង្ធវើឱ្យឆ្ៃ យជាមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីបង្ទ្ប៉ាុតលត ាំលួសវិញគឺការព្រាលព្បឆ្ាំកលឹកង្តាករិធីបុណ្យតដលមិលតមលគមពីរប ៊ីបមួយ។ 

ង្ែើាលអ្វអី្ាំរថី្ងៃទ្ពី្បាាំររីថ្ងៃសបបទ័្? 

ង្ៅថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរថ្ងៃសបប័ទ្ង្លះជាង្លើកដាំបូកថ្លរិធីបុណ្យង្លះគឺជារបស់ព្រះជាាច ស់តដលបាលរាយកនុកង្លវីវិល័យ 23 ង្ោះបីវាជាសបាត  ៍មួយតដលមិលតមលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធព្បចាំឆ្ន ាំង្យបល់សង្កេបអារលឹកហាក់ដូរជាង្ៅកនុកលាំោប់។ 

ង្ៅថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរថ្លសបាត  ៍ង្លះតដលជាថ្ងៃសបប័ទ្កនុកគមពីរប ៊ី, 
ឥឡូវង្លះព្ែូវបាលង្គង្ៅថាថ្ងៃង្ៅរ៍។ ង្ោះបីជាកាលរីថ្ងៃអាទិ្ែយព្ែូវបាលបង្វា ញង្ៅង្លើព្បែិទិ្លមួយរាំលួលតដលជាថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរថ្លសបាត  ៍ង្លះរិែង្នាះគឺថាកាលរីថ្ងៃអាទិ្ែយជាថ្ងៃដាំបូកថ្លសបាត  ង៍្លះ។ គមពីរសញ្ហា ងមីបាលបង្វា ញយ៉ា ក
រាស់ថាព្រះង្យស ូ (លូកា 4:16, 21; 6: 6; 13:10) ព្រមោាំករួកសាវកលិកង្សាម ះព្ែក់ (កិរចការ 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; ង្ ព្បឺ 4: 9-11) 

រកាទុ្កថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរថ្ងៃសបប័ទ្។ 

ជាង្ព្រើលបាលអ្ះអាកថាង្ៅថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរថ្ងៃសបប័ទ្គឺមិលព្ែូវបាលបង្វរ ប់ង្ៅកនុកគមពីរសញ្ហា ងមីដូង្រនះវាមិលចាំបារ់ព្ែូវបាលរកាទុ្កង្ៅថ្ងៃង្លះ។ ប៉ាុតលតវិធីតែមួយគែ់ង្ដើមបីង្ធវើឱ្យពាកយបណ្ត ឹកង្នាះគឺរឹកតសែកង្លើ 
ថ្លព្រះគមពីរ។ ព្បសិលង្បើង្គព្កង្ឡកង្មើលអ្វតីដលព្ែូវបាលង្គង្ ឿថាជាភាសាព្កិរ, អារា៉ែ មង្ដើមលិកង្ដើមឡាទី្ល វាជាការរាស់ោស់ង្ៅកនុកការោាំកអ្ស់ថ្លភាសាោាំកង្នាះថាថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរថ្ងៃសបប័ទ្ព្ែូវបាលបង្វរ ប់រាំង្ពាះរួកព្គីសាទ ល។ 

សូមបីតែង្បើង្យកតាមបកតព្បកាែូលិកលិកព្បូង្ែសតក់មួយរាំលួលថ្លព្រះគមពីរ, សល់ថ្ងៃសបប័ទ្ថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរគឺង្ៅតែាលង្ៅសព្ាប់ព្បជា លតដលជាព្គិសដសាសលិកតដលសាដ ប់បង្វរ ប់របសព់្រះជាាច ស់: 

4 ដបិែង្ោកបាលលិយយង្ៅកតលែកណាមួយអ្ាំរីថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរកនុកលកេណ្ៈង្លះ, 
"ង្ ើយព្រះបាលឈប់សាំរាកង្ៅថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរកិរចការោាំកអ្សរ់បស់ព្រះអ្ករ!" 5 លិកជាងមីមតកង្ទ្ៀែង្ៅកនុកកតលែកតដលបាលង្រៀបរាប់រីមុលង្នាះថា: 
«រួកង្គលឹកមិលរូលកនុកការសព្ាករបស់ខុ្្ាំ»។ 6 ដូង្រនះចប់តាាំករីវាង្ៅតែថាមួយរាំលួលលឹករូលង្ៅកនុកវាលិកអ្ស់អ្នកតដលបាលទ្ទួ្លរីមុលដាំណ្ឹកលែមិលបាលរូលង្ព្ពាះង្គមិលសាដ ប់បង្វរ ប់ .. 
។ 9 ដូង្រនះង្ៅសល់ថ្ងៃសបប័ទ្តែង្ៅតែាលសព្ាប់ព្បជា លរបស់ព្រះជាាច ស់។ 10 អ្នកណារូលកនុកការសព្ាករបស់ព្រះបាលបង្កាើយកិរចការតដលខ្ែួលង្ធវើជាព្រះបាលង្ធវើរីរបស់ាែ់។ 11 ដូង្រនះរូរង្យើកខិ្ែខ្ាំរូល
ង្ៅសាំរាកតដលថា, ដូង្រនះាម លលរណាាន ក់អារធាែ ក់រុះបនាទ ប់រីឧោ រណ្៍ដូរាន ថ្លការមិលង្ាររតាម។ (ង្ ង្ព្រើរ 4: 4-6,9-11, ខ្) 

4 ដបិែកតលែកណាតដលាែ់បាលលិយយអ្ាំរីថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរកនុកពាកយោាំកង្លះ: «ង្ ើយង្ៅថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរព្រះជាាច ស់បាលបង្កាើយកិរចការោាំកអ្ស់»។ 5 កនុកអ្ែថបទ្គមពីរមដកង្ទ្ៀែង្ោកលិយយថាខាកង្លើ 
"រួកង្គលឹកមិលរូលង្ៅសាំរាកជាមួយង្យើកជាោរ់ខាែ»។ 6 វាង្ៅតែថាមួយរាំលួលលឹករូលសព្ាកង្នាះលិកអ្នកតដលធាែ ប់ាលដាំណ្ឹកលែង្ៅរួកង្គមិលបាលរូលង្ៅកនុកង្ោយសាររួកង្គមិលសាដ ប់បង្វរ ប់ 
... 9 ង្ៅតែាល, បនាទ ប់មក, ជាថ្ងៃសបប័ទ្-
សល់សព្ាប់ព្បជា លថ្លព្រះ; 10 ដបិែអ្នកណារូលង្ៅសាំរាកជាមួយព្រះជាាច ស់អ្នកង្នាះបាលបង្កាើយការង្វរតទ ល់ខ្ែួលរបស់ាែ់គឺព្ាល់តែជាព្រះបាលង្ធវើរីរបស់ាែ់។ 11 ដូង្រនះសូមឱ្យង្យើកង្ធវើឱ្យកិរចខិ្ែខ្ាំព្បឹកតព្ប
កង្ដើមបីរូលង្ៅកនុកការសព្ាកង្នាះជាង្រៀករាល,់ ដូង្រនះាម លលរណាាន ក់លឹកធាែ ក់រុះង្ោយការង្ធវើតាមគាំរូថ្លការមិលសាដ ប់បង្វរ ប់របស់រួកង្គ (ង្ ង្ព្រើរ 4: 4-6,9-11, NIV) 

គមពីរសញ្ហា ងមីបាលតរកយ៉ា ករាស់ថារួកព្គីសាទ លគឺង្ដើមបីរកាសបប័ទ្ថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរ។ កនុកការបតលថមង្ៅតដលអ្លុញ្ហា ែឱ្យការលែូោស់ខាកវិញ្ហា ណ្លិក តទ ល់ខ្ែួល, 
ថ្ងៃសបប័ទ្ង្រលខាកមុខ្សកតដរែាំណាកសាំរាកស សសវែសរ៍មួយរបស់ព្រះ។ 

ខ្ណ្ៈង្រលតដលមលុសសជាង្ព្រើលមិលបាលរិចរណាថាង្ៅថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរជាថ្ងៃសបប័ទ្គឺបរិសុទ្ធព្រះគមពីរ (ង្លវវីិល័យ 23: 3; លិកេមលាំ 20: 8; ង្អ្សាយ 58:13) ។ គមពីរសញ្ហា ងមីបាលព្រាលព្បឆ្ាំកលឹកការមិលរកាវា 
(ង្ ង្ព្រើរ 4: 4-11) មូលង្ ែុង្ៅង្ឡើយង្ទ្ជាង្ព្រើលង្ៅ ុាំវិញជាមួយ "ពាកយទ្ង្ទ្" (ង្អ្ង្ភសរូ 5:26) ។ 



វាព្បត លជាគួរតែព្ែូវបាលង្លើកង្ឡើកថាង្ោះបីជាាល ង្បើមិលដូង្រនះង្ទ្, ប ៊ីសសរសែវែសរ៍ទី្រីរថ្លអាល់ទី្យ៉ាូកបាល មិល ាំលួសថ្ងៃទី្ព្បាាំរីរថ្ងៃសបប័ទ្ជាមួយថ្ងៃអាទិ្ែយ (ខ្ លិកថ្ងៃសបប័ទ្បាលឆ្ម ាំថ្ងៃសបប័ទ្, កព្មិែសាំង្ឡក 69 (3) 

។ 18-21 ឆ្ន ាំ 2016 លិក ខ្បតលថមង្ទ្ៀែង្ៅង្លើ សបប័ទ្បាលឆ្ម ាំសបប័ទ្ភាគ 70 (2): ។ 15-17, 2017) ។ ឬបាលង្ធវើឯកសារបុរាណ្តដលង្ៅថាជា  (ខ្ លិកថ្ងៃសបប័ទ្បាលឆ្ម ាំសបប័ទ្ភាគ 69 

(2) ។ 10, 19-20, ឆ្ន ាំ 2016) ។ 

សព្ាប់រឯកសារបតលថមង្លើព្បវែតិសាព្សាថ្លសាសនារព្កង្លះ, រិលិែយង្មើលការង្រញង្សៀវង្ៅង្ែើរិែសាសនារព្កសរវថ្ងៃង្លះជាព្គិសដសាសលិក? លិកបលតព្បវែតិថ្លសាសនារព្កថ្លព្រះង្ៅ www.ccog.org ។ 

10. -ខ្ចបង់្ឡើកវញិថ្ងៃឈប់សព្ាកអារកស 

ង្ែើាលអ្វីអ្ាំរីបុណ្យណូ្តអ្ល, បុណ្យ, លិកថ្ងៃសាសនាង្សសកង្ទ្ៀែតដលសាព្សាា ចរយជាង្ព្រើលរបស់ព្រះព្គិសដសង្កេែង្មើល? 

ង្ែើរួកង្គមករីគមពីរ? ព្បសិលង្បើមិលបាលង្ែើរួកង្គមករីណា? ង្ែើវាាលបញ្ហា ង្លះង្បើង្យកតាមព្រះគមពីរង្លះ, ព្បសិលង្បើអ្នករកាទុ្ករួកវា? 

ាលថ្ងៃឈប់សព្ាកជាង្ព្រើលតដលថាព្កុម ាំលុាំរបស់រិភរង្ោកាាំព្ទ្, ង្ោះបីជាមិលតមលោាំកអ្ស់ថ្លរួកង្គព្ែូវបាលាាំព្ទ្ង្ោយរួកង្គោាំកអ្ស់។ ទូ្ោាំកព្បវែតិសាព្សា, 
សាសនាខ្ែះបាលយល់ព្រមដល់ង្រលខ្ែះព្រមោាំកង្រលខ្ែះង្ថាេ លង្ោស, ថ្ងៃឈប់សព្ាកដូរាន ង្នាះតដរ។ 

ខ្ណ្ៈង្រលតដលវាគឺជាវិសាលភារថ្លង្សៀវង្ៅង្លះង្ដើមបីរូលង្ៅកាល់លមែិែអ្ាំរីថ្ងៃឈប់សព្ាកមួយាន លិកជាព្បភរង្ដើមរបស់ខ្ែួល, ការរិែង្នាះគឺថាមលុសសជាង្ព្រើលព្ែូវបាល -

ខ្ចប់ង្ឡើកវិញអ្នកតដលអារកសខ្ណ្ៈតដលរួកង្គជាញឹកញាប់រីដាំបូកព្ែូវបាលង្គាលបាំណ្កង្ដើមបីង្ាររជាមិលង្ ឿព្រះ / នាគរា ាែ់មុលង្រលតដលព្កុម ាំលុាំនានាបាលអ្លុម័ែលិក / ឬបតូរង្ ម្ ះរួកង្គ។ 

ជាង្ព្រើលលឹកាលការភ្ាក់ង្សែើលតដលបាលដឹកថាសាសនាវិទ្ូព្កិកឡាបាលង្រលខ្ែះបាលង្ថាេ លង្ោសរាំង្ពាះថ្ងៃឈប់សព្ាកោាំកង្លះជាមិលង្ ឿលិកមិលសមរមយរាំ ង្ពាះរួកព្គីសាទ ល-ង្បើង្ោះបីការរិែតដលថាព្កុម ាំលុាំព្កិករ៉ែូាុាំកជាង្ព្រើលង្លើកកមពស់រួកង្គង្ៅកនុកសែវែសទ្ី 21 ង្លះ។ 

ថ្ងៃរលូឆ្ន ាំងមកីិែតយិស (ព្រះថ្លង្រលង្វោ) លកិ (ព្រះថ្លការបលសែុលកិសខុ្ាុលភារ) 

ព្រះគមពីរង្លះបាលចប់ង្សតើមង្ៅលិោ រដូវឆ្ន ាំង្លះ (លិកេមលាំ 12: 2), ប៉ាុតលតអ្វីតដលជាធមមតាង្ៅថាថ្ងៃរូលឆ្ន ាំងមីព្ែូវបាលសង្កេែង្ ើញង្ៅង្លើទី្ 1 តខ្មករាង្ៅង្លើព្បែិទិ្លសម័យទ្ាំង្លើប។ ង្ៅរុកសែវែសទី្ 2 ថ្លគ, 

អ្នកលបីខាកសាសនាព្កិកឡាង្ធើធូោលបាលង្ថាេ លង្ោសរួកអ្នកតដលបាលអ្ះអាកព្រះព្គិសដតដលព្ែូវបាលព្បាររធរិធីកាំតណ្របស់វា។ ប៉ាុតលតថាមិលបាលបញ្ឈប់ជាង្ព្រើលតដលរក់ព្បាររធរិធី។ 

សរវវរនាធិបាយកាែូលិកបាលរាយការណ្៍ថា: 

អ្នកលិរលធលិកព្កុមព្បឹកាព្គិសដសាសលិកង្ថាេ លង្ោសរាំង្ពាះការ សាសល៍ដថ្ទ្ឬដូរជា ួសង្ ែុបាលភាា ប់ជាមួយលឹករិធីបុណ្យង្លះ ... បាលព្បាររធង្ៅង្ដើមឆ្ន ាំង្លះ: 
ង្ោកង្ធើធូោលបាលបង្នាទ សរួកព្គីសាទ លតដលបាលចែ់ទុ្កថាអ្ាំង្ណាយទ្ាែ ប់ - ង្គង្ៅថា (étrennesបូ) រីនាគរា  តដលជាអ្ធិបែីកនុកទិ្វារូលឆ្ន ាំងមី (ង្គង្ៅថា 185-90) - 

តដលជាលិមិែតសញ្ហា ថ្លការរួមង្ភទ្ជាមិែតព្ាល់តែ (ដឺ xiv ។ ) ។ (ថ្ងៃ តាម ឆ្ន ាំងមី។ សរវវរនាធិបាយកាែូលិក។ ។ 11, 1911) 

ង្ៅ ុាំវិញ 487 គ, ការ -រ៉ែូមហាក់ដូរជាការទ្ទួ្លយកបាល "បុណ្យថ្លការកាែ់តសបក" ង្ៅង្លើទី្ 1 តខ្មករាទ្ី។ ង្លះង្ោះជាយ៉ា កណាមិលបាលបញ្ឈប់សកមមភាររបស់សាសល៍ដថ្ទ្ោាំកអ្ស់។ 

ឯកសារកាែូលិកសរវវរនាធិបាយ: 

សូមបីតែង្ៅកនុកថ្ងៃរបស់ង្យើកតទ ល់ង្លះាលលកេណ្ៈរិង្សសតដលមិលាលសាសនាថ្លការង្បើកថ្លឆ្ន ាំងមីង្លះរំខាលដល់អាកបបកិរិយខាកសាសនាថ្លការកាែ់តសបកង្លះង្ ើយាលលិនាន ការង្ៅង្ធវើឱ្យាលថ្ងៃឈប់សព្ាក
តដលតែែួអ្កសរគួរតែាលមួយថ្ងៃរិសិដឋបរិសុទ្ធ។ សែូវ បាលរកែុលបង្វា ញភារខុ្សាន រវាកលិកមិលង្ ឿការព្បាររធរិធីថ្ងៃលកេណ្ៈព្គីសាទ លង្លះ:  ប់ង្លៀកមិលង្ ឿលិកង្ព្រើលង្លើសព្ែូវបាល 
ង្ោយការែមអាហារលិកការអ្ធិសាឋ លរួកព្គិសដសាសលិក (។, XXXVIII, 1024.; ព្កុម  ុល cxcvii, cxcviii) ។ (ibid) 

ដូង្រនះវាសកតដរបាលតរកថា: 

... ង្ឆ្ព ះង្ៅរករុកបញ្ចប់ថ្លសែវែសទី្ព្បាាំមួយព្កុមព្បឹកាកែិប (អារង្ធវើបាល។ ខុ្្ាំ) បាលហាមមិលឱ្យរួកព្គិសដសាសលិក  ង្លះ។ 



កង្លាម  ព្បត លបកតព្បង្ៅជាភាសាអ្ក់ង្គែសមករីឡាទី្លជា "ការសង្កេែង្រលង្វោងមីរបស់អារកស។ " 
វាទ្ាំលកជាថាដាំង្ណាះព្សាយឆ្ន ាំងមីព្ែូវបាលោក់ទ្កង្ៅលឹកការអ្ធិសាឋ លលិកការអ្លុវែតល៍ង្ៅង្រលតដលបាលសដល់ឱ្យសព្ាប់ព្រះនាកមិលង្ ឿ។ 

តខ្មករា 1 គឺមិលតមលជាថ្ងៃឈប់សព្ាកជាគមពីរប ៊ីប, លិកសូមបីតែកនុកសាសនារព្កថ្លទី្ព្កុករ៉ែូមបាលហាមឃ្ែ់មួយរាំលួលថ្លគុណ្លកេណ្ៈរបស់ខ្ែួលជាអារកស។ 

ទ្វិាថ្លកតពី្សឡាញក់ែិតយិស / បា៉ា ល (ព្រះថ្ល វកូង្ាលកិការាលកលូ) 

ព្រះគមពីរមិលាលថ្ងៃឈប់សព្ាកដូរជាការទិ្វាថ្លកតីព្សឡាញ់មួយ, ប៉ាុតលតមលុសសជាង្ព្រើលសង្កេែង្មើលវា។ 

ខាកង្ព្កាមង្លះគឺជាអ្វីតដលជាព្បភរកាែូលិកបាលសរង្សរអ្ាំរីវា: 

ឫសថ្លសែូវថ្លកតីព្សឡាញ់កុ កទិ្វាកនុករិធីបុណ្យរ៉ែូាុាំកបុរាណ្ថ្ល តដលព្ែូវបាលព្បាររធង្ឡើកង្ៅង្លើតខ្កុមភៈ 15 800 ឆ្ន ាំរ៉ែូមបាលឧទ្ទិសថ្ងៃង្លះង្ៅព្រះ ង្លះ។ ង្ៅថ្ងៃទី្, 
បុរសវ័យង្កមកាន ក់ង្ ម្ ះរបស់លឹកគូរង្ៅកនុកគសតវី័យង្កមកមួយង្លះង្ ើយង្ឆ្ន ែបនាទ ប់មកលឹករកាគសតីតដលជាថ្ដគូសែូវង្ភទ្សព្ាប់ឆ្ន ាំង្លះ ... 

វហិារកាែូលិកង្ាររសែូវថ្លកតីព្សឡាញ់មិលយូរង្ទ្ៀែង្ទ្ជាសែូវការង្នាះង្ទ្ប៉ាុតលតថ្ងៃឈប់សព្ាកាលោាំកឫសរ៉ែាុូាំកលិកកាែូលិក។ (ព្បភរង្ដើមថ្លទិ្វាថ្លកតីព្សឡាញ់ង្លះសែូវ http: ។ 
//www.american catholic.org) 

ថ្ងៃថ្លការចក់ឬសមិលង្ ឿលិកអាជ្ាប័ណ្ណ សែូវង្ភទ្គឺជារិែជាមិលតមលជាថ្ងៃសព្ាប់រួកព្គីសាទ លង្ដើមបីសង្កេែង្មើលមួយ។ ព្បង្ភទ្ថ្លឥរិយបទ្ង្លះព្ែូវបាលព្រាលព្បឆ្ាំកលឹកការង្ៅកនុកគមពីរសញ្ហា ងមី (កូរិលងូសទី្ 1 6:18; យូោស 
4) ។ 

រូរកែ់សាំាល់ង្យបល់មួយរាំលួលអ្ាំរីអីុ្សាែ មង្ៅទិ្វាថ្លកតីព្សឡាញ:់ 

ព្បាររធទិ្វាថ្លកតីព្សឡាញ់គឺមិលអ្លុញ្ហា ែង្ទ្ង្ព្ពាះ: ដាំបូកវាគឺជាថ្ងៃឈប់សព្ាកជាងមី ... 
រួកព្គីសាទ លបាលដឹករីការចក់ឬសបាកាលថ្លទិ្វាថ្លកតីព្សឡាញ់។ វធិតីដលរកួព្គសីាទ លតដលបាលអ្លមុែ័ទ្ិវាសែវូថ្លកតពី្សឡាញគ់រួជាង្មង្រៀលសព្ាប ់លមសូែមីមយួ ... ង្យើកគរួតែង្ ៀសវាកអ្វោីាំកអ្សត់ដលជាបោ់កទ់្
កជាមយួការអ្លវុែតលព៍្បាសចកង្សរកតពី្សឡាញរ់វាក .. មិលង្ ឿព្កមុព្គសួារមែិតភកតិលកិមលសុសតដលង្រៀបការមលិព្ែវូការព្ែវូបាលព្បាររធង្ៅថ្ងៃជាមយួតបបង្លះ។ ... 
ព្បភរង្ដើម។ (ង្សរកដីសង្ព្មរង្លើការអ្បអ្រទិ្វាថ្លកតីព្សឡាញ់ http: ។ // www contactpakistan.com ។ ) 

រូរកែ់សាំាល់ថា លមូសែីមភាា ប់ទិ្វាថ្លកតីព្សឡាញ់ង្ោយាលព្គីសទសាសនា (រិែជាព្បង្ភទ្សព្មបសព្មួលមិលរិែ) លិកអ្ាំង្រើបាប។ 

ង្ៅកនុកពាកយង្សសកង្ទ្ៀែ, ទិ្វាថ្លកតីព្សឡាញ់បណាត លឱ្យង្ ម្ ះថ្លព្រះព្គីសទ (តាមរយៈពាកយថាព្គីសទសាសនា "ង្លះ) តដលលឹកព្ែូវសាសល៍ដថ្ទ្ព្បាង (រ៉ែូម 2:24; ង្អ្សាយ 52: 5) ។ មិលាល 
"ង្ ម្ ះរបស់ព្រះជាាច ស់ង្ោយសារតែព្បាងអ្នក» (រ៉ែូម 2:24) ការរកាថ្ងៃឈប់សព្ាកមិលង្ ឿ។ 

រួកព្គិសដសាសលិករិែព្បាកដមិលព្ែូវបាលរកាថ្ងៃឈប់សព្ាករបសអ់ារកស (កូរិលងូសទី្ 1 10:21) ។ 

ររិរ័ណ្រ៍បសង់្មកាំណារ 

រិធី លិកង្ព្បៀបដូរជាទិ្វាថ្លកតីព្សឡាញ់ (ង្ៅ ខាកង្ព្កាម) មករីអ្នកមិលង្ ឿបាល: 

មួយកនុករាំង្ណាមករណ្ីតដលបាលកែ់ព្តាដាំបូកថ្លរិធីបុណ្យលិោ រដូវព្បចាំឆ្ន ាំគឺរិធីបុណ្យ ង្ៅព្សុកង្អ្សុីប! វារំលឹកបលតថ្ល ីវិែនាាំយកមកង្ោយទឹ្ក ាំលល់ព្បចាំឆ្ន ាំថ្លទ្ង្លែលីល។ ង្ៅព្កុកអាតងលកនុកអ្ាំឡុកង្រលភាគទី្ 
6 ។ មុលគ, ការព្បាររធរិធីព្បចាំឆ្ន ាំង្ៅកនុកកិែតិយសថ្លព្រះ 
ង្លះគឺជាឧោ រណ្៍មួយតដលបាលកែ់ព្តាទុ្កដាំបូកថ្លការង្ព្បើព្បាស់ទ្សភាគមួយ។ វាគឺអ្ាំឡុកង្រលតដលរព្កភររ៉ែូមតដលរិធី្លដល់រាំណុ្រកាំរូលាម លអ្វីង្ព្បៀប 
ថ្ល ាំកឺសុីវិលលិកង្អ្ៀលខាម ស់។ ង្លះជារិធីរ៉ែូាុាំកធាំព្ែូវបាលង្គ, ង្ៅររ៍បស,់ លិក ង្លះ។ ង្ៅអឺ្រ៉ែុបព្បថ្រណ្ីថ្លការព្បាររធរិធី ីជាែិលិោ រដូវង្លះបាលបលតយ៉ា កលែកនុកសម័យរបស់រួកព្គីសាទ ល ... 
ង្ោយសារតែរិធីព្ែូវបាលចក់ឫសយ៉ា កង្ព្ៅង្ៅកនុកការអ្បិយ ាំង្លឿមិលង្ ឿលិកង្រឿកង្ព្រកថ្លទ្វីបអឺុ្រ៉ែុប, 



រ៉ែូាុាំកកាែូលិកសាសនារព្កគឺមិលអារបាំបាែ់រួកង្គង្រញង្ ើយទី្បាំសុែបាលទ្ទួ្លយកជាង្ព្រើលថ្លរួកង្គជាតសនកមួយថ្លសកមមភាររបស់សាសនារព្ក។ (រិរ័រណ្៍។ ង្លះ កនុកសរវវរនាធិបាយ, ទី្ 6 ។ 
2015) 

គឺង្ដើមបីព្រះ, ង្ៅសកតដរថា ។ ាែ់គឺជាព្រះថ្លការព្បមូលសលទ្ាំពាាំកបាយ ូ, លិកព្សាថ្លការឆេួែរិធីសាសនា,  ី, ង្ោេ លលិកង្ញៀលសាសនាង្ៅកនុកង្ទ្វកថាព្កិរ។ បទ្ង្លមើសណាមួយសែូវង្ភទ្ជាតសនកមួយថ្លការព្បាររធរិធី 
។ ការង្ាររបូជារបស់ាែ់ព្ែូវបាលង្ថាេ លង្ោសង្ោយង្មដឹកនាាំព្កិករ៉ែូាុាំក ង្ៅសែវែសទី្បី (។ ង្ៅថ្ងៃព្គិសដសាសលិកវិល័យ។ រីឪរុក មហាសលនិបាែ, ។ 4) ។ 

ការង្សរង្ព្គឿកព្សវឹកជារិង្សសព្សាង្ដើរែួនាទី្យ៉ា កសាំខាល់កនុកវបបធម៍របស់ លជាែិព្កិរជាមួយ កាែ យជាមូលង្ ែុសាំខាល់មួយសព្ាប់ររនាប័ទ្ម ីវិែកាាំព្ ួរលិកកាាំង្ភែើក (ខុ្្ាំង្ភស ាៈ ។ ង្សៀវង្ៅឆ្ន ាំ 2008 ទ្ាំ។ 11) ។  លិក 
ហាក់ដូរជាព្ែូវបាលោក់ទ្កង្ៅង្លះ។ 

ង្ៅរុកសែវែសទី្រីរ, រ៉ែូាុាំកកាែូលិកប ៊ីសសរលិកខាកង្កើែព្គិសតអូ្សសូដក់រួកបរិសុទ្ធតដល បាលង្ថាេ លង្ោសអ្នកកាល់តាមរួកង្ហារាតកែកកាែ យ 
សព្ាប់ការរូលរួមង្ៅកនុករិធីបុណ្យរបសស់ាសល៍ដថ្ទ្សារ់បរិង្ភាគខ្ណ្ៈតដលាែ់បាលសរង្សរថា: 

ង្ ែុង្លះង្ ើយបាលជាសកតដរវាង្កើែង្ឡើកង្ដើមបីឱ្យថា "ភាគង្ព្រើលលែឥែង្ខាច ះ" 
កនុករាំង្ណាមរួកង្គង្ញៀលង្ោយខ្ែួលឯកង្ោយមិលភ័យខាែ រង្ៅលឹកព្បង្ភទ្ោាំកង្នាះោាំកអ្ស់ថ្លការព្បព្រឹែដតដលបាលហាមឃ្ែ់បទ្គមពីរធានាង្យើកថា«អ្ស់អ្នកតដលព្បព្រឹែដតបបង្លះលឹកមិលបាលទ្ទួ្លព្រះរា យរបស់

ព្រះជាាច ស់»។ ឧោ រណ្៍រួកង្គបាលង្ធវើឱ្យ 

អ្ាំរីការបរិង្ភាគសារ់តដលបាលតសលរូបព្រះង្ទ្លឹកសាម លថារួកង្គអារង្ធវើបាលង្ៅកនុកវិធីតដលកិរចសលាង្លះង្ទ្ង្ៅ មក។ បនាទ ប់មកជាងមីមតកង្ទ្ៀែជាង្រៀករាល់រិធីបុណ្យព្បជាជាែិោាំកឡាយបាលព្បាររធង្ៅកនុកកិែតិយស

ថ្លព្រះតកែកកាែ យង្លះ។ ។ ។ អ្នកង្សសកង្ទ្ៀែរបស់រួកង្គង្ោយខ្ែួលង្គង្ឡើកង្ៅទិ្លនសលជារិែដប៉ាកព្បាថាន របស់លិសស័យមលុសសង្នាះង្ោយរិែដង្ោភលល់បាំសុែង្លះបាលអ្ះអាកថាង្រឿកខាកសារ់្មគួរព្ែូវបាលអ្លុញ្ហា

ែឱ្យធមមជាែិខាកសារ់្ម, ខ្ណ្ៈង្រលតដលង្រឿកខាកវិញ្ហា ណ្ព្ែូវបាលសតល់ ូលសព្ាប់ខាកវិញ្ហា ណ្។ រួកង្គមួយរាំលួល, 
ង្លើសរីង្លះង្ទ្ៀែគឺាលង្ៅកនុកទ្ាំោប់ថ្លការព្បាងង្លើគសតីអ្ស់អ្នកតដលរួកង្គបាលបង្ព្កៀលង្ាលលទ្ធិខាកង្លើ, 
ដូរតដលបាលជាញឹកញាប់ព្ែូវបាលសារភារង្ោយគសតីោាំកង្នាះតដលព្ែូវបាលង្គវង្កវកង្ោយមួយរាំលួលថ្លរួកង្គង្ៅង្លើរបស់រួកង្គវិលព្ែឡប់មកកាល់សាសនារព្កថ្លព្រះ, 

លិកការទ្ទួ្លសារ ល់ង្លះរួមជាមួយលឹកការង្ៅសល់ថ្លកាំ ុសរបស់រួកង្គ។ (។ ព្បឆ្ាំកលឹកសាសនាខុ្សឆរក។ ង្សៀវង្ៅទី្ 1,  ាំរូកទី្ 6 ខ្ 3) 

ង្ព្កាយមកង្ទ្ៀែ, ព្គិសតអូ្សសូដក់កាែូលិកកាល់ង្ ើក (សាែ ប់ 330 នាក់) បាលព្រាលព្បឆ្ាំកលឹកព្បង្ភទ្ថ្លការែមអាហារតដលអ្នកមិលង្ ឿបាល: 

ង្ែើអ្វីង្ៅជាព្បាជ្ារបស់កូលព្បុសកូលង្អ្ើយអ្នកលិយយ? អ្វីតដលអ្នកបាលរលរដឋថ្ល? រិែតរក់ដឹកថាង្ែើពាកយតដលអ្នកលឹកការពារអ្វីតដលវាាលះថាក់ណាស់ង្ដើមបីរកា, 

ឬអ្វីតដលអ្នកាលង្ោយសិលបៈង្ដើមបីសតល់លូវសុវែថិភារតដលបាលង្ៅែួលិកមូលង្ ែុរករបួសដូង្រនះសាែ ប់។ ង្លះគឺមិលាលការមិលទុ្ករិែតមិលរិែឬបាលជាអ្នក ង្ោយាលការង្ចទ្ព្បកាល់ការលិយយកុ ក: ថ្ល 
របស់អ្នកព្ែូវបាលព្បកាសោាំករីរង្ោយការចប់ង្សតើមមូលោឋ លរបស់រួកង្គលិកង្ោយកាំណ្ែ់ព្តាថ្លអ្កសរសិលប៍បុរាណ្ង្ោយសញ្ហា ខាែ ាំកណាស់, ង្ៅកនុកការតករិល័យ, តដលអ្នកង្ព្បើង្រលព្ែូវបាលសួរកនុកការទ្ទួ្ល 

អ្វីតដលរិសិដឋ, - "ខុ្្ាំបាលែមអាហារង្ ើយព្សវឹកង្សរកតីព្ពាករាប់ង្លះ! ខុ្្ាំបាលយកង្រញរី ង្រៀបរាំង្ធវើកិរចការ ាំលួញង្ ើយោក់រូលង្ៅកនុក -កញ្ចប់; ខុ្្ាំបាលទ្ទួ្លជាងមីមតកង្ទ្ៀែលិកបាលង្សទរង្ៅឱ្យព្ទូ្កែូរ។ (។ 
ព្បឆ្ាំកលឹកព្បជាជាែិនានា, ង្សៀវង្ៅ,  ាំរូកទី្ 26) 

សូមបីតែហាក់ដូរជាការព្រាលអ្ាំរីរិធី ប់ង្លៀក តាមរីង្ព្កាយង្ោយង្លបឿលង្លឿលមួយ: 

រិធីបុណ្យរបស់ព្រះង្សយងូ្លះគឺង្ៅថ្ងៃតសែក។ ភរព្រ សបែិ៍, ខុ្្ាំគិែថា, 

បរិង្ភាគអាហារលិកព្ែូវតែាលអារមមណ្៍តឆែែង្ោយាលរិធី ប់ង្លៀកមួយយ៉ា កធាំង្រញយូរជាមួយលឹកង្សរកដីប៉ាកព្បាថាន រក់សព្ាប់មាូបអាហារង្ោយការែមអាហារលិកការឃ្ែ លបនាទ ប់រីរង្នាែ ះង្រលធមមតា។ (, 
ព្បឆ្ាំកលឹកព្បជាជាែិនានា, ង្សៀវង្ៅ vii,  ាំរូកទី្ 32) 

ដូង្រនះអ្នកលិរលធង្ដើមបាលង្ថាេ លង្ោសថ្ងៃឈប់សព្ាកង្ព្រើលដូរតដលបាលសាត ប់ / មួយង្ោយសារតែទ្ាំនាក់ទ្ាំលករបស់ខ្ែួលង្ដើមបីថាវ យបករាំរូបព្រះមិលង្ ឿ។ 

ព្រះគមពីរបាលបង្ព្កៀលថា: 

13 សូមឱ្យង្យើកង្ដើរបាលព្ែឹមព្ែូវដូរជាង្ៅកនុកថ្ងៃង្លះ, មិលង្ៅកនុក 
សុីសឹកព្សវឹកមិលង្ៅកនុកបទ្ង្លមើសណាមួយលិកែណាា មិលង្ ែ្ ះព្បតកកលិកមិលព្រតណ្ល ន្ លីស។ 14 ប៉ាុតលដោក់ង្ៅង្លើព្រះអ្ាច ស់ង្យស ូព្គិសដលិកង្ធវើឱ្យការសតល់ ូលង្នាះង្ទ្សព្ាប់លិសស័យង្ោកីយ៍ង្ដើមបីបាំង្រញតាម
ែណាា ង្ោភលល់របស់ខ្ែួល។ (រ៉ែូម 13: 13-14) 



ខ្ណ្ៈង្រលតដលព្រះគមពីរមិលហាមអ្រសបាយ, លិកអ្នកសង្កេែការណ្៍ពាក់រ័លធគឺសទុយង្ៅលឹកបទ្គមពីរ។ កនុកបូលីវីរួកង្គបាលង្ៅវាថា "អារកសរិរ័រណ្៍" លិកង្ោយរាំ ថាវ យបករាំអារកសសាតាាំកជាព្រះរបស់រួកង្គ! 

រិរ័រណ្៍របស់អារកស (ឡា) លិោ រដូវង្រៀករាល់ ង្ៅរូលង្ៅកនុករង្បៀបកបួលង្  ... មួយថ្លគាំលួសគឺជាអ្នករាាំរបាាំារព្បថ្រណ្ីថ្លការតដលទ្ទួ្លបាលរីព្បង្ភទ្ថ្លការង្ាររបូជាអារកសបារមភ។  

គឺជាទី្ព្កុកតរ៉ែលិកអ្នកព្សុកង្នាះបាលរាំណាយង្រលង្វោជាង្ព្រើលង្ៅង្ព្កាមដី, សង្ព្មររិែតង្ដើមបីអ្លុម័ែព្រះថ្ល ង្លះ។ ព្បថ្រណ្ីព្គីសាទ លបញ្ហា ថាង្លះព្ែូវតែជាារលិកង្សាម ះព្ែក់ អ្លុម័ែដូង្រនះអារកសសាតាាំកឬទឹ្កធាែ ក់, 

ជាព្រះរបស់រួកង្គ / ( http://events.frommers.com/sisp/  

index.htm? FX = ព្រឹែតិការណ្ ៍& EVENT_ID = 5769) 

ជាថ្ងៃឈប់សព្ាករបស់អារកសង្ ើយរិែជាមិលតមលជាព្គិសដសាសលិកាន ក់។ វាមិលព្ែូវបាលរកាទុ្កង្ោយព្រះង្យស ូលិករួកសិសសង្សាម ះព្ែក់ណាមួយង្ដើមរបសព់្ទ្ក់។ 

ការសតលព់្បាកក់មច:ី រតមែកថ្លបណុ្យលាំបុក័ឥែង្មលកិបណុ្យថ្ងៃទ្ហីាសបិង្លះ? 

ង្ែើាលអ្វីអ្ាំរីការសតល់ព្បាក់កមចី? 

ង្បើង្ោះបីជាពាកយថា "ការសតលព់្បាក់កមចី 'ាលល័យថារដូវកាលលិោ រដូវ, ឥឡូវង្លះវាព្ែូវបាលអ្ង្កេែង្ ើញជារមបកង្ៅកនុករដូវរង្វខាកសាដ ាំបនាទ ប់  ង្លះ។ 

សរវវរនាធិបាយមួយបាលតរកថា: 

សតល់ព្បាក់កមចីគឺជារដូវកាលមួយតដលសង្កេែង្ ើញង្ៅកនុកសាសនាលិោ រដូវង្លះ ... វាចប់ង្សតើមង្ៅថ្ងៃរុធង្សះ, 40 ថ្ងៃមុលង្រលបុណ្យ, ង្ោយមិលរាប់បញ្ចូលថ្ងៃអាទិ្ែយ, លិកបញ្ចប់ង្ៅង្លើបុណ្យ 
ង្ៅថ្ងៃអាទិ្ែយ (ខ្សតល់ព្បាក់កមចី។ សរវវរនាធិបាយមួយ, ទី្ 50 ។ 1966) ។ 

ង្ែើាលអ្វីអ្ាំរីង្សះកាលរីថ្ងៃរុធ? 

ជាការព្បង្សើរណាស,់ វាមិលតមលជាព្គិសដសាសលិកង្ដើមឬទិ្វាបរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីប។ 

សរវវរនាធិបាយកាែូលិកបាលរាយការណ្៍ថា: 

ង្សះកាលរថី្ងៃរុធបាលសាែ ប ់cinerum ង្ ម្ ះ (ថ្ងៃថ្លង្សះ) តដលវា ង្ៅព្ែូវបាលរកង្ ើញរ៉ែូាុាំក រាប់រមែកតដលាលព្សាប់កនុកការង្គ រង្ហារ ង្រៀលដាំបូកបាំសុែលិកព្បត លជាកាលបរិង្រឆទ្ 
យ៉ា កង្ហារណាស់រីសែវែសទី្ព្បាាំបី។ 

ង្ៅថ្ងៃង្លះោាំកអ្ស់តដលង្សាម ះព្ែក់ង្ៅតាមទ្ាំោប់បុរាណ្បាលព្ែូវោស់ង្ែឿលឱ្យរូលង្ៅ ិែអាសលៈង្ៅមុលង្រលការចប់ង្សតើមថ្លការអ្ភិបូជាលិកាលបូជាចរយព្ លក់ាែ់ង្ៅកនុកង្សះង្មថ្ដកាលរីមុលព្បោលររ, 
គឺជាការថាៃ ស (ង្សះកាលរីថ្ងៃរុធ។ កាែូលិកសរវវរនាធិបាយ, ឆ្ន ាំ 1907 ) ។ 

ដូង្រនះសាសនារព្កថ្លទ្ីព្កុករ៉ែូមតដលបាលអ្លុម័ែជាសែូ វការកនុកវាសែវែសទ្ី 8 ។ 

វាគួរតែព្ែូវបាលកែ់សារ ល់ថាគាំលិែថ្លការោក់ង្ឈើឆ្េ កថ្លង្សះង្ៅង្លើថាៃ សង្លះបាលមករីការង្ាររបូជាព្រះព្រះអាទិ្ែយលិកទ្ព្មក់ង្សសកង្ទ្ៀែថ្លការង្ ឿ: 

... សដួរង្សដើម ... 
ង្រលង្លះែង្ៅលឹកាលព្រះអាទិ្ែយកាកបាទ្ង្លើថាៃ សរបស់រួកង្គ។ ព្សង្ដៀកាន ង្ៅលឹកង្ឈើឆ្េ កថ្លង្សះតដលបាលង្ធវើង្ៅង្លើថាៃ សង្ៅង្លើង្សះកាលរីថ្ងៃរុធព្គីសាទ លង្នាះព្ែូវបាលង្ធវើកូដកមម។ មួយរាំលួលបាលបង្វា ញថា
ង្លះង្ដើមបីជាឧោ រណ្៍មួយថ្លការព្គីសាទ លង្ៅសម័យង្ដើមខ្ចីព្បាក់រីការង្ាររ មួយ; អ្នកង្សសកង្ទ្ៀែបាលតណ្នាាំថាការគូរធមមការោាំករីរព្ែូវបាលង្គគាំរូដូរាន ង្លះតដរង្ៅង្លើ។ (ង្ោក អ្ែថល័យោក់កាំបាាំកអ្ាំរី ង្លះ: 
។ ។  ាំង្លឿសាសនាតកែកកាែ យតដលាលរាកង្ៅង្លើរិភរង្ោកតដលជាព្គិសដសាសលិកព្បថ្រណ្ីខាកកនុក / សែវខាែ  មុាំលិកព្កុម  ុល, 2005, 36 ទ្ាំ) 

ង្សះកាលរីថ្ងៃរុធបាលង្ចទ្ថារិធីបុណ្យព្គិសដសាសលិកង្លះបាលមករីង្ ឿរ៉ែូមតដលង្ៅកនុកង្វលបាលយកវារី ព្បង្ទ្សឥណាឌ ។ ង្សះព្ែូវបាលចែ់ទុ្កព្ាប់រូ ថ្លព្រះង្ភែើក 
ង្លះង្ោយាលអ្ាំណារង្ដើមបីង្លើកតលកង្ោសអ្ាំង្រើបាបោាំកអ្ស់ ... 
ង្ៅឱ្កាសបុណ្យរូលឆ្ន ាំងមីថ្លដង្វវ យធួលទី្ព្កុករ៉ែូមង្ៅកនុកតខ្មីនាង្សែៀកបាវព្បជា លពាក់ង្សះង្ដើមបីកូែទឹ្កកនុកការង្ោះបាបរបស់ង្គ។ បនាទ ប់មកជាង្រលង្លះនាកង្អ្វា៉ែ ឆ្ន ាំងមីជាបុណ្យសព្ាប់បរិង្ភាគ, សឹក, 



លិកការព្បព្រឹែដអ្ាំង្រើបាបង្ៅង្លើព្ទឹ្សតីតដលថាអ្ាំង្រើបាបោាំកអ្ស់លឹកព្ែូវបាលលុបង្ចលថ្ងៃបនាទ ប់ង្លះ។ កនុកនាមជាព្រះសាែ ប់តខ្មីនា, 

ភរព្រះអ្ង្វរ របាលយកអ្ាំង្រើបាបរបស់អ្នកថាវ យបករាំរបស់ាែ់ង្ៅជាមួយាែ់រូលង្ៅកនុកង្សរកតីសាែ ប់។ ង្ ែុង្លះង្ ើយបាលជាកបួលង្ ង្លះធាែ ក់ង្ៅង្លើង្ោក 
សាែ ប់ង្ៅទិ្វាថ្លភរព្រះអ្ង្វរ រង្នាះ។ ង្ៅកនុកភាសាអ្ក់ង្គែសង្លះគឺកាលរីថ្ងៃអ្ង្វរ រង្ោយសារតែភរព្រះអ្ង្វរ រព្ែូវបាលសារភាា ប់ជាមួយលឹកព្រះ   ុលង្លះ។ ង្ៅព្បង្ទ្សបារាាំកថ្ងៃកបួលង្ ង្លះព្ែូវបាលង្គង្ៅថា, 

"ជាែិខាែ ញ់អ្ង្វរ រ," ថ្ងៃ មុលង្រល កាលរីថ្ងៃរុធ។ (វ៉ែកង្ ើរខ្សរវវរនាធិបាយថ្លដាំង្ណាះព្សាយលិកការសាៃ ែ់របសគ់សដីង្លះ។ ឆ្ន ាំ 1983, 66-67 ទ្ាំរ័រ។ ) 

តដលជាកតលែកតដលង្ែើតសសបិថ្ងៃ សមូអ្ង្ញ្ាើញមកង្លឿលរ?ី 

ព្រះគមពីរព្បាប់ថារយៈង្រល 50 ថ្ងៃង្ដើមបីរាប់, តដលជាកតលែកតដលង្យើកទ្ទួ្លបាលង្ ម្ ះបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសបិង្លះ។ សែវែសទី្បួលង្ៅ ុាំវិញទី្ង្លះព្ែូវបាលង្គ -រ៉ែូមមួយរាំលួលថ្លការរកាព្បង្ភទ្ង្លបឿលង្លឿល 50 

ថ្ងៃមួយតដលាលរាកព្សង្ដៀកាន ង្ៅែមអាហារថ្លបុណ្យរា៉ែ ា៉ា អីុ្សាែ ម (ព្សល់,32) ។ ង្ៅកនុកង្រលង្លះបាលតែ ស់បតូរង្ៅជាការមិលរួមង្ភទ្តសសិបថ្ងៃមួយឬង្ព្រើល (ជាធមមតាអាហារ) ធាែុ។ 

ព្គីសាទ លង្ៅសម័យង្ដើមថ្លការរិែណាស់មិលបាលរកាការសដល់ព្បាក់កមចីតដលជាព្រះង្ៅបរសិុទ្ធសូមបីតែង្ោក កាែូលិកង្ៅសែវែសទី្ព្បាាំបាលដឹក: 

ប៉ាតុលតអ្នកគរួតែដកឹថាជាយរូមកង្ ើយតដលជាព្រះវហិារបរុវកាលបាលរកាទ្កុឥែង្ខាច ះរបសខ់្ែលួោាំកមលូ, អាកបបករិយិថ្លការសតលព់្បាកក់មចងី្លះមិលាលង្ទ្។ (ង្ោកយ៉ាូហាល។ សលនិសិទ្ 21 

ឆ្ន ាំជាសលនិសីទ្ង្លើកដាំបូកថ្ល ។ ង្ៅង្លើការសាំរាកលាំត ង្ៅកនុកអ្ាំឡុកង្រលហាសិបថ្ងៃ។  ាំរូកទី្ 30) 

ដូង្រនះាែ់បាលសារភារថាការសតល់ព្បាក់កមចីព្ែូវបាលបតលថមង្ ើយថាង្សាម ះព្ែក់ង្ដើមមិលបាលរកាវា។ 

សាវកប៉ាុលបាលយកមកង្ព្បើការរការំលកង្ ើយថ្ងៃបុណ្យលាំប័ុកឥែង្ម (កូរិលងូសទី្ 1 5: 7-8) 

។ ប៉ាុតលដាែ់មិលបាលង្ធវើដូង្រនះសព្ាប់អ្វីតដលង្ៅថាការសតលព់្បាក់កមចី។ ង្ោះជាយ៉ា កណាង្ោយសារតែបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មតដលបាលរូលរួមព្បាាំរីរថ្ងៃ "ង្លឿល" រីង្មលាំប័ុកង្ៅ ុាំវិញង្រលជាង្ព្រើលតដលង្ៅបុណ្យ 
វាអារលឹកថាមួយរាំលួលតដលាលទ្ាំនាក់ទ្ាំលកជាមួយទី្ព្កុករ៉ែូមលិកព្បង្ទ្សង្អ្សុីបាលអារមមណ្៍ថាអ្ាំឡុកង្រលរួមង្ភទ្ជាមួយលឹកាលភារសមរមយប៉ាុតលតរាំលួលថ្លង្រលង្វោ ដូរអ្វីតដលរួកង្គអ្លុបវាទ្រី, តែ ស់បតូរ។ 

សូព្កាែ បាលសរង្សរង្ៅកនុកសែវែសទី្ 5: 

ែមអាហារមុលង្រលបុណ្យ ង្លះលឹកព្ែូវបាលរកង្ ើញលឹកព្ែូវបាលសង្កេែង្ ើញភារខុ្សាន ង្ៅកនុករាំង្ណាមមលុសសខុ្សាន ។ អ្នកោាំកង្នាះង្ៅព្កុករ៉ែូមតដលាលង្លបឿលង្លឿលបីសបាត  ៍បលតបនាទ ប់មុលបុណ្យ 

ង្លើកតលកតែថ្ងៃង្ៅរ៍លិកអាទិ្ែយ។ អ្នកតដលង្ៅកនុក លិកង្ៅទូ្ោាំកព្បង្ទ្សព្កិកលិកអាឡិរសាល់សង្កេែតដលាលង្លបឿលង្លឿលព្បាាំមួយសបាត  ៍តដលរួកង្គបាលពាកយថាង្លះអ្ស់រយៈង្រលតសសិបថ្ងៃ 

"តដលាលង្លបឿលង្លឿល។ អ្នកង្សសកង្ទ្ៀែបាលចប់ង្សតើមរបស់រួកង្គរីយ៉ា កង្លឿលង្ៅសបាត  ៍ទី្ព្បាាំរីរមុលង្រលបុណ្យ លិកការែមអាហារបីព្បាាំថ្ងៃតែប៉ាុង្ណាណ ះង្ ើយថាង្ៅរង្នាែ ះង្រល, 

ង្ៅង្ឡើយង្ទ្ង្ៅង្រលង្វោតដល 'ការអ្ស់រយៈង្រលតសសិបថ្ងៃ "តដលាលង្លបឿលង្លឿល។ ... មួយរាំលួលសដល់ង្ ែុសលមួយសព្ាប់វា, លិកអ្នកដថ្ទ្ង្ទ្ៀែមួយង្សសកង្ទ្ៀែ, 

ង្លះង្បើង្យកតាមរុមពអ្កសរកបូរការ់ជាង្ព្រើលរបស់រួកង្គ។ ាន ក់អារង្មើលង្ ើញសកតដរថាការតខ្វកគាំលិែាន អ្ាំរីលកេណ្ៈថ្លការមិលបរិង្ភាគអាហារឬព្បត លជាសកតដររាំលួលថ្ងៃង្លះ។មួយរាំលួលោាំកព្សុកង្ ៀសវាករីអ្វី
តដលាល ីវិែ: អ្នកង្សសកង្ទ្ៀែរិញ្ចឹមព្ែីង្ៅង្លើតែមួយគែ់ថ្លសែវាល ីវិែោាំកអ្ស់: ជាង្ព្រើលរួមាន ជាមួយលឹកព្ែី, 

បរិង្ភាគសែវសាែ បសកតដរថាង្បើង្យកតាមង្ោកម៉ាូង្សថាោាំកង្លះព្ែូវបាលង្គង្ធវើដូង្ចន ះង្រញរីទឹ្ក។ មួយរាំលួលង្ ៀសវាករីស ុែលិកតសែង្ឈើព្គប់ព្បង្ភទ្: 

អ្នកង្សសកង្ទ្ៀែរិសាលាំប័ុកសៃួែតែប៉ាុង្ណាណ ះ; ង្ៅតែាលអ្នកង្សសកង្ទ្ៀែមិលបរិង្ភាគង្ឡើយង្ោះបីជាង្លះ: 
ខ្ណ្ៈង្រលតដលអ្នកង្សសកង្ទ្ៀែបាលែមអាហាររ ូែដល់ង្ា៉ា កបីរង្សៀលបនាទ ប់មកង្ទ្ៀែយកព្បង្ភទ្ថ្លមាូបអាហារណាមួយង្ោយាម លភារខុ្សាន  ... 
ចប់តាាំករីការង្ោះជាយ៉ា កណាាម លលរណាាន ក់អារបង្កេើែពាកយបញ្ហា មួយតដលបាលសរង្សរជារដឋអ្ាំណារមួយ ... (សូព្កាែ ខាកសាសនាព្បវែតសិាព្សា, កព្មិែសាំង្ឡក។ រ,  ាំរូកទី្ 22) 

រួកសាវ័កបាលភាគង្ព្រើលរិែជាមិលាលការែមអាហារខុ្សរីខុ្សាន ជាមួយលឹកែព្មូវការ (រិលងូសទី្ 1 1:10; 11: 1) ។ បាលែមអាហារអ្ស់រយៈង្រលតសសិបថ្ងៃ 
មិលព្ែូវបាលរូលរិែតថ្ងៃតសសិបែមអាហារបាលង្រៀបរាប់ង្ៅកនុកព្រះគមពីរតដលជាប់ពាក់រ័លធលឹកការអ្វែតាលរីអាហារលិកទឹ្កោាំកអ្ស់ (លិកេមលាំ 34:28; លូកា 4: 2) ។ 

សដីអ្ាំរីព្បភរង្ដើមការសតល់ព្បាក់កមចីរបស់បណ្ឌ ិែាន ក់តដលសារ លង់្ ើញរីអ្វីតដលបាលសរង្សរថា: 



ការសតល់ព្បាក់កមចីតសសិបថ្ងៃព្ែូវបាលង្គសង្កេែង្ ើញង្ោយអ្នកថាវ យបករាំរបស់បាប ៊ីឡូល លិកង្ោយង្ាររព្បណ្ិប័ែល៍ព្រះ ង្អ្ សុីបជាខាែ ាំក ឬ ង្លះ ... 

កនុករាំង្ណាមសាសល៍ដថ្ទ្ង្នាះរយៈង្រលសតលព់្បាក់កមចីង្លះហាក់ដូរជាបាលជាការមិលអារខ្វះបឋមធាំព្បចាំឆ្ន ាំង្ៅ (ជាធមមតាលិោ រដូវ ) រិធីបុណ្យ។ (ធីបុណ្យ 
ា៉ា សង្អ្សរបស់ព្រះង្ៅកនុកបទ្គមពីរលិកព្បវែតិសាព្សា, តសនកទី្ 1 ព្រះគមពីរ, លិោ រដូវ , ឆ្ន ាំ 1995, 108 ទ្ាំ។ ) 

វាទ្ាំលកជាថាគាំលិែថ្លការអ្ស់រយៈង្រលតសសិបថ្ងៃយ៉ា កង្លឿលមករីអាឡិរសាល់ង្ៅកនុកព្បង្ទ្សង្អ្ សុីបឬរីព្បង្ទ្សព្កិរលិកព្ែូវបាលោក់ទ្កង្ៅលឹកព្រះនាកមិលង្ ឿ 

។ ចប់តាាំករីការបាប ៊ីឡូលបាលយកជាកព្កិកលិក លជាែិង្អ្សុីបតដលអារព្ែូវបាលង្ៅង្រលតដលរួកង្គចប់ង្សតើមអ្លុវែតង្លះ។ 

ចប់តាាំករីង្រលតដលរួកព្គីសាទ លសម័យង្ដើមបាលង្ធវើសង្កេែបុណ្យលាំប័ុកឥែង្មតដលបាលែមអាហារមិលង្ ឿ ព្ែូវបាលង្គបតូរជាក់តសតកង្ៅកនុកវិធីង្សសកង្ោយ -រ៉ែូម។ 

រូរកែ់សាំាល់ថាសាវកប៉ាុលបាលព្រាលព្បឆ្ាំកលឹកព្ែូវបាលរូលរួមង្ៅកនុករិធីបុណ្យសាសនាមិលរិែ: 

14 កុាំោញយកខ្ែួលង្ៅព្កុមមិលង្សមើាន ជាមួយអ្នកមិលង្ ឿ! អ្ាំរីរង្បៀបតដលអារ 

លិករាប់បាំតបកជាថ្ដគូឬជាអ្វីតដលអារាលរលែឺលិកភារកកឹែាលង្ៅកនុកទូ្ង្ៅ? 15 ព្រះព្គិសដអារមកង្ធវើដូរង្មតរង្ដើមបីកិរចព្រមង្ព្រៀកជាមួយ 

មួយលិកអ្វីតដលអារព្ែូវបាលតរករំតលករវាកទី្ង្នាះលិកបាលង្ ឿមិលង្ ឿ? 16 ព្រះវិហារថ្លព្រះង្លះមិលអារសព្មបសព្មួលជាមួយលឹកព្រះតកែកកាែ យង្ ើយង្នាះគឺជាអ្វីតដលង្យើកាល - 

ព្រះវិហាររបស់ព្រះតដលាល ីវិែរស់ង្ៅបាល។ (កូរិលងូសទី្ 2 6: 14-16, NJB) 

19 ង្ែើង្លះាលល័យយ៉ា កណា? ថាការឧទ្ទិសឆែកថ្លអាហារដល់ព្រះតកែកកាែ យរាំលួលអ្វីង្ទ្? ឬថាព្រះមិលរិែង្ោយខ្ែួលឯករាំលួលអ្វីង្ទ្? 20 ង្ទ្វាមិល! ព្ាល់តែថាង្ៅង្រលតដលការថាវ យយញ្ាបូជាសាសល៍ដថ្ទ្, 

អ្វីតដលព្ែូវបាលរលីង្ោយរួកង្គព្ែូវថាវ យយញ្ាបូជាអារកសតដលមិលាលព្រះជាាច ស់។ ខ្្ុាំមលិរកឱ់្យអ្នកតរករតំលកជាមយួអារកស s 

បាលង្ទ្។ 21 អ្នកមិលអារសឹករីតរករបស់ព្រះអ្ាច ស់សកង្ ើយង្លើកតរករបស់រួកអារកសតដលជាការលែតដរ អ្នកមិលអារាលរាំតណ្កង្ៅែុរបសព់្រះអ្ាច ស់លិកែុជាមួយរួកអារកស 

'បាលសកតដរ។ 22 ង្ែើង្យើករិែជារក់ង្ធវើឱ្យការព្រតណ្លរបសព់្រះអ្ាច ស់! ង្យើកខាែ ាំករូតកជាកាែ់គឺជា? (កូរិលងូសទី្ 1 10: 19-22, NJB) 

ង្ែើមករីព្សុកង្អ្សុីបង្ ឿរ៉ែូាុាំកឬព្បភរអារកសង្សសកង្ទ្ៀែតដលជាកតលែកមួយង្ៅកតលែកសតល់ព្បាក់កមចីមិលបាលមករីការង្នាះគឺព្រះគមពីរ។ វាបាលឬមករីព្បថ្រណ្ីដាំបូកថ្លការង្ដើរតាមព្រះង្យស ូវជាង្លើកដាំបូក។ 

មលុសសមួយរាំលួលគិែថារួកង្គាលកាែ ាំកព្គប់ព្ាល់ខាកវិញ្ហា ណ្ដូង្រនះរួកង្គអារោយង្ ឿង្នាះង្ទ្ប៉ាុតលតរួកង្គរិែជាកតាត តដលនាាំង្អាយព្រះជាាច ស់សាំតដកព្រះរិង្រាធង្លះង្បើង្យកតាមសាវកប៉ាុល។ 

បណុ្យ  

មលុសសជាង្ព្រើលមិលបាលដឹកថាបុណ្យ  ព្ែូវបាលង្គសលមែ់ថាកនុកឱ្កាសបុណ្យរមែកង្ោកបាលតែ សង់្ៅង្ៅថ្ងៃអាទិ្ែយង្ោយសារតែការកាំសាកលិកសព្ាប់ការសែប់របស់សាសល៍យូោ (។ 101-103) ។ 

រូរកែ់សាំាល់លូវអ្វីតដលបាលង្ាររអ្នកព្បា ្រួកព្បូង្ែសដក់ង្  រាយការណ្៍អ្ាំរីសែវែសទី្រីរ: 

សាំខាល់បាំសុែង្ៅកនុករិធីបុណ្យង្លះគឺជាថ្ងៃបុណ្យរមែក, ទី្ 14 តខ្តណ្សាល ... ង្ៅកនុកវាតដលរួកង្គបាលបរិង្ភាគលាំប័ុកឥែង្ម, ព្បត លជាដូរសាសល៍យូោបាលព្បាាំបីថ្ងៃតាមរយៈ ... 
ាលោលថ្លរិធីបុណ្យព្បចាំឆ្ន ាំថ្លការរសង់្ឡើកវិញកនុករាំង្ណាមរួកង្គ ... រួកព្គីសាទ លថ្លែាំបល់អាសុីង្នាះង្ទ្ អ្លីែិ លបតឹកសាទុ្កេកនុកការង្រញរិែតថ្លឧឡារិកបុណ្យរមែករបស់រួកង្គង្ៅង្លើថ្ងៃទី្ 14 តខ្តណ្សាលង្ៅង្លះង្ោក ។ ( 
ង្ោក យ៉ាូហាល។ មួយអ្ែថបទ្គមពីរថ្លព្បវែតិសាគសតសាសនារព្ក។ ង្ោក បកបែូល, 1857, 166 ទ្ាំ។ ) 

ង្ោះបីជារួកព្គីសាទ លតដលបាលង្ធវើរិធីបុណ្យរមែកង្ៅថ្ងៃទ្ី 14 ថ្លតខ្តណ្សាល, ង្ោយសារតែាលបាំណ្ករក់ង្ ៀសឆ្ៃ យង្ោយសារតែការបះង្បារង្ោយរួកសាសល៍យូោង្ៅកនុកតកវតភនករបស់អាជ្ាធររ៉ែូម, មលុសសជាង្ព្រើលថ្ល 
រ៉ែូមង្ៅព្កុកង្យរូសាឡឹមទី្ព្កុករ៉ែូមលិកអាឡិរសាល់ (ប៉ាុតលតមិលអាសុីមីល័រ) 
សង្ព្មររិែតង្ដើមបីបតូររិធីបុណ្យរំលកង្ដើមបីថ្ងៃអាទិ្ែយ។ ង្ៅង្រលដាំបូករួកង្គបាលរកាទុ្កកាំតណ្ថ្លរិធីបុណ្យរំលកជាមួយលិកមិលព្ែូវបាលរកាទុ្កវាថ្ងៃឈប់សព្ាករស់ង្ឡើកវញិបាល។ 

ង្សរកតី ូលដាំណ្ឹកសកតដរដូរខាកង្ព្កាមរី ី: 

រួកព្គីសាទ លដាំបូកបាលព្បាររធការសាែ ប់របសព់្រះង្យស ូវជាមួយលឹកអាហារបុណ្យ (ការអ្រព្រះគុណ្) ង្ៅង្លើកាលបរិង្រឆទ្តាមរ័លទគែិថ្លរំលករបស់ លជាែិយូោ (រាំណាាំកូរិលងូសទី្ 1 5: ។ 7-8) ។ 



ង្ៅង្រលដាំបកូមលិាលការព្បាររធរធិពី្បចាំឆ្ន ាំថ្លការរសង់្ឡើកវញិង្នាះង្ទ្។ ទី្បាំសុែង្ៅង្លើរិភរង្ោកសាសល៍ដថ្ទ្តដលជាថ្ងៃថ្លការរសង់្ឡើកវិញព្ែូវបាលបតលថមង្ៅកនុករិធីបុណ្យបុណ្យ 

។ ថ្ងៃង្នាះជាថ្ងៃអាទិ្ែយ។ (មូលលិធិសកលង្អ្ៀរឡក់ព្រះង្យស ូវ, រ៉ែូាុាំកង្យស ូ។ ។ ។ ការបង្កេើែថ្លង្ដើមព្គីសទសាសនាព្រះព្ែីឯករុរង្អ្ៀរឡក់អ្លដរជាែិឆ្ន ាំ 2002 តដលបាល 183 ទ្ាំ) 

ង្ោយសារតែការមួយរាំលួលង្ៅកនុកែាំបល់អាសុីលិកង្ៅកតលែកង្សសកង្ទ្ៀែមិលបាលង្ៅជាមួយលឹកការតែ ស់បតូរកាលបរងិ្រឆទ្រួមដល់ថ្ងៃអាទិ្ែយតដលជាការង្ាររបូជាអ្ធិរា  តដលង្ៅថាព្កុមព្បឹកា 

តដលបាលព្បកាសកាលរីថ្ងៃអាទិ្ែយសព្ាប់ -រ៉ែូម។  បនាទ ប់មកខ្ែួលឯកបាលព្បកាសថា: 

សូមឱ្យង្យើកមិលាលអ្វីបនាទ ប់មកង្ៅកនុកង្រឿកធមមតាជាមួយ វូកមលុសស វី វង្លះគួរសែប់ង្ខ្ពើម! ដបិែង្យើកបាលទ្ទួ្លរីព្រះអ្ករសង្គង្វរ ះរបស់ង្យើកាលវិធីង្សសកាន ។ ( ីវិែ 'ថ្ល, ង្សៀវង្ៅ III,  ាំរូកទី្ 18) ។ 

រួកព្គីសាទ លមិលគួរសែប់សាសល៍យូោឬមិលបាលព្បាររធទិ្វាបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាាច ស់ង្ោយសារតែ លជាែិយូោជាង្ព្រើលង្ធវើឱ្យការប៉ាុលប៉ាកង្ដើមបីង្ធវើដូង្រនះបាល។ 

ព្រះង្យស ូវមិលបាលបញ្ហា ក់ថាការព្បណាាំកយូោគឺគួរឱ្យសែប់ង្ខ្ពើម (ព្ទ្ក់ជា លជាែិយូោ) តដលព្ទ្ក់បាលតែ ស់បតូរង្ឡើយកាលបរិង្រឆទ្ថ្លបុណ្យរំលក។ ង្ៅង្ឡើយង្ទ្ព្រះអាទិ្ែយ-

ង្ាររង្បើមិលដូង្រនះង្ទ្ការសលនិោឋ លតសទ។ លិកការព្បែិបែតិតាមថ្ងៃអាទិ្ែយឥឡូវង្លះព្ែូវបាលង្គសារ ល់ថាជាបុណ្យ 

។ ប៉ាុតលតង្ោយសារតែការព្បព្រឹែដព្រះអាទិ្ែយថាវ យបករាំង្ ើយង្ ៀសវាកការថ្លការអ្លុវែតតដលព្ែូវបាលង្គចែ់ទុ្កសកតដរ« វី វ»ជាការរិែជាង្ ែុអ្វីបាលជាបុណ្យ ព្ែូវបាលអ្ង្កេែង្ ើញង្ៅង្រលតដលវាគឺជា។ 

មលុសសជាង្ព្រើលថ្លការព្បព្រឹែដរបស់ខ្ែួលដូរជាការស ុែ ទ្លាយបុណ្យ ង្ ើយង្ភែើកបុណ្យ មករីង្ ឿង្បើង្យកតាមព្បភរកាែូលិករ៉ែូាុាំក (ឧ បុណ្យ ។ កាែូលិកសរវវរនាធិបាយ, ការកព្មិែសាំង្ឡកង្ោក ព្កុម  ុល ។ 1909) 

។ 

ប ៊ីសសរ មួយ បាលសរង្សរថា: 

... វិហាររបស់អាសុីមីល័របទ្បបញ្ាែតិរិធីបុណ្យអីុ្ង្សទើរ ... របស់រួកង្គង្ោយរំលករបស់ លជាែិយូោង្ោយមិលគិែថ្ងៃថ្លសបាត  ៍ង្លះប៉ាុតលត ... 

អ្នកតដលថ្លទី្ព្កុករ៉ែូមលិកអាឡិរសាល់លិកង្ៅកតលែកព្បង្ទ្ស រូសង្កេែង្ ើញកបួលមួយង្សសកង្ទ្ៀែ; ដងូ្រនះង្ ៀសវាកសមូបតីែសាសនាយោូភារ។ (, សាំបុព្ែង្ោកយ៉ាតូសប ង្ោកប៉ាូលង្ៅកាឡាទី្ង្លះ: ។ ។ ។ 
បាលតកសព្មួលជាមួយលឹកអ្ែថបទ្មួយតដលតណ្នាាំអ្ាំរីភកដិកាំណ្ែ់ព្តាកាំណ្ែ់លិកការង្បាះរុមពសាយង្ោយា៉ា ក់មីលែិលបរាធិបាយ, 1881, 317 ទ្ាំរ័រ, 331) 

លិកង្ ម្ ះបុណ្យ ង្លះ? ង្លះគឺជាការមួយថ្លព្រះនាក ព្រះអាទិ្ែយរះលិក 'មហាកសព្ែិយលីថ្លសាថ លបរមសុខ្: 

, នាកជាអ្នកោាំករីរាលកូលលិកនាគរា សគង្វរ ម។ ... បុណ្យ ឬ គាឺលព្បសទិ្ធភិារការថាវ យបករាំដរូាន ថ្លការង្ាររង្ភទ្អាយបុាប ៊ីឡលូង្ោយ  

ព្រះមហាកសព្ែិយលីបាលបង្កេើែអ្នករមាាំកតដលាលបាំណ្ករិែដង្ោភលល់សព្ាប់្ម។ (ព្បឈមលឹកព្បជា ល ។ សា ីវកមម, 2010, 164 ទ្ាំ។ ) 

ព្ែូវបាលង្គង្មើលង្ ើញថាជាែួអ្ករថ្លភរ ាលង្រញង្លះលិករួមជាមួយលឹកសាា៉ា សព្រះព្រះអាទិ្ែយង្ ើយសុីលព្រះរ័លទង្នាះនាកបាលបង្កេើែង្ឡើកជា ។ (។ ព្រះនាគរា លិកការ, ភាគ 6 បាល ឆ្ន ាំ 2005 ទ្ាំ។ 
760) 

ព្រះគមពីរបាលព្រាលព្បឆ្ាំកលឹកការបង្ព្មើ "រា លីថ្លសាថ លបរមសុខ្: 

17 ង្ែើអ្នកមិលង្មើលង្ ើញអ្វីតដលរួកង្គង្ធវើការង្ៅកនុកទី្ព្កុកថ្លព្សុកយូោលិកង្ៅតាមដកសែូវកនុកព្កុកង្យរូសាឡឹមង្ទ្? 18 កុារបាលព្បមូលសតុាំអុ្សឪរុកបង្វេ ែ់ង្ភែើកលិកគសតី  
ង្លះង្ដើមបីង្ធវើឱ្យលាំសព្ាប់ព្រះមហាកសព្ែិយលីថ្លសាថ លបរមសុខ្! ង្ ើយរួកង្គចក់ព្សាតសលព្រះដថ្ទ្ថារួកង្គអារបង្ញ្ឆះកាំ ឹក។ (ង្យង្រា 7: 17-19) 

លាំង្លះព្ែូវបាលង្គព្សង្ដៀកាន ង្ៅលឹក 'លាំង្ឈើឆ្េ កង្ៅត  (បាលគរិែតវិទ្ាថ្ល ីវិែសករម។, 1922, ។ 71 ង្លះ) ។ ព្រះមហាកសព្ែិយលីថ្លសាថ លបរមសុខ្? 

ង្យង្រា 7 ... លាំង្ៅព្រះមហាកសព្ែយិលថី្លសាថ លបរមសខុ្ (ខ្។ 18) ។ ព្បត លជាង្សរកដីង្យកង្ៅលឹកការាលកូលរបស់-ព្រះនាកបាប ៊ីឡូល ជាព្រះថ្លភរតសលដី 
ាលង្រញង្លះ។ (ការរលយល់វា៉ែ យ ែី វព្រះគមពីរមូលោឋ លទិ្លនល័យង្អ្ឡិរព្ែូលិ។ រកាសិទ្ធិ ) 1962 ង្ោយព្កុម  ុល រុរ) 

រួកព្គិសដសាសលិកមិលគួរោក់ង្ ម្ ះថ្ងៃឈប់សព្ាកបនាទ ប់រីព្រះនាកមិលង្ ឿមួយតដលអ្លុវែតល៍គមពីរសដនាទ ង្ោសតដរ។ ប៉ាុតលដភាគង្ព្រើលតដលអ្ះអាកថាព្គីសទសាសនាមិលហាក់ដូរជាាលបញ្ហា ជាមួយលឹកថាមួយ។ 



ថ្ងៃព្រ សបែិ៍លកិា៉ា សុលី  

កនុកនាមជាអ្នកង្សសកង្ទ្ៀែ " ាំលួសសព្ាប់បុណ្យរមែក * ខ្ែះរកា" ថ្ងៃព្រ សបែិ៍។ ង្ៅទី្ង្លះមួយរាំលួលថ្លអ្វីតដលកាែូលិកសរវវរនាធិបាយបង្ព្កៀលអ្ាំរីវាគឺ: 

បុណ្យថ្ល (ឬបរិសុទ្ធ) 
កាលរីថ្ងៃព្រ សបែិ៍ង្លះបាលយ៉ា ករាស់រំលឹកដលស់ាថ ប័លថ្លការអ្រព្រះគុណ្លិកាលវ័យរាំណាស់បាំសុែរបស់អ្នកសង្កេែការណ្៍បារមភង្ៅសបាត  ៍បរិសុទ្ធ។ ង្ៅកនុកទី្ព្កុករ៉ែូមរិធីង្ព្គឿកបនាែ ស់ជាង្ព្រើលព្ែូវបាលបតលថមង្ដើ
មង្ដើមបីរំលឹកង្លះ ... វានាាំមកលូវ ុាំវិញខួ្បថ្លសាថ ប័លថ្លរិធីបុណ្យង្លះ។ ... 

បរិសុទ្ធថ្ងៃព្រ សបែិ៍ព្ែូវបាលង្គនាាំង្ឡើកជាមួយលឹកង្ជាគ ័យថ្លរិធីថ្លែួអ្កសរអ្រសបាយមួយ។ ការទ្ទួ្លបុណ្យព្ មុ ទឹ្កថ្ល ការសសះសាថ្លការតព្ប, ការថាវ យថ្លង្ព្បកបរិសុទ្ធោកង្ ើក, 
លិកការរំលឹកថ្លការអ្រព្រះគុណ្តដលង្យើកសរង្សើរែង្មេើក ... (ថ្ងៃព្រ សបែិ៍សរវវរនាធិបាយកាែូលិកញូវយ៉ាកង្លខ្ 10 ។ ។ ។ ង្ោក ព្កុម  ុល, 1911) 

ង្លះ 'ថ្លការអ្រព្រះគុណ្សាថ ប័ល "សាំខាល់គឺព្ែូវសលមែ់ថាង្ដើមបងី្យកង្ៅការតែ ស់បតរូថ្លលិមិែតសញ្ហា តដលបាលសារភាា ប់ជាមួយលឹកបុណ្យរមែក * 
ព្រះង្យស ូ។ សាសនារព្កថ្លទី្ព្កុករ៉ែូមបាលសារភារថាវាបាលបតលថមង្ទ្ៀែថារិធីង្ដើមបីឱ្យវាថាវាជាព្រឹែតិការណ្៍ព្បចាំឆ្ន ាំ, លិក តដលព្ែូវបាលអ្លុវែត។ សាសនារព្កថ្លទី្ព្កុករ៉ែូមង្ៅកតលែកង្សសកបាលសារភារថា 
បាលង្ព្បើង្ដើមបីង្ធវើ, ប៉ាុតលតង្នាះគឺមិលយូរង្ទ្ៀែង្ទ្ការអ្លុវែតល៍របស់ខ្ែួល (ោកង្ ើកលិកថ្ដកាែូលិកសរវវរនាធិបាយង្លខ្ 15 ញូវយ៉ាក: ។ ។ ។ ព្កុម  ុលង្ោក, 1912) ។ 

ង្លះ 'ា៉ា សុីល ឥឡូវង្លះតដលព្ែូវបាលង្ព្បើង្ោយសាសនារព្កថ្លទី្ព្កុករ៉ែូមខុ្សរីអ្វីតដលរួកព្គិសដសាសលិកង្ដើមបាលង្ធវើ។ 

សរវវរនាធិបាយកាែូលិកបង្ព្កៀល: 

លាំប័ុកជាាលវាសនាង្ដើមបីទ្ទួ្លបាលការ តែកតាាំកជាធមមតាង្ៅថាា៉ា សុីលង្លះ, លិកង្បើង្ោះបីជាពាកយង្លះអារព្ែូវបាលអ្លុវែតង្ៅតដរលាំប័ុកលិកព្សាថ្លការលះបក់, 
វាព្ែូវបាលបព្មុកទុ្កកាល់តែង្ព្រើលជារិង្សសង្ៅលាំប័ុក។ ង្លះង្បើង្យកតាម  ពាកយង្លះមករី, សព្ែូវ: " មួយ ង្ ម្ ះ »ង្ោយសារតែការសតល់ ូលសព្ែូវព្រឹោធ ចរយរបស់រួកង្គជា លរកង្ព្ាះ 
ង្ៅលឹកព្រះ។ ង្ោះជាយ៉ា កណា, វាគឺអារង្ធវើបាលតដលថា បាលមករី, ង្ធវើកូដកមម, ជាការរកង្ ើញង្ៅកនុក.... ព្គិសដសាសលិកដាំបូក ... 
ជាធមមតាព្ែូវបាលង្គង្ព្បើជាអាហារតដលបង្ព្មើការជាមាូបអាហារ។ វាហាក់ដូរជាថាសាំណុ្ាំតបបបទ្ខុ្សាន ែិរែួររីអ្វីង្នាះង្ទ្ប៉ាុតលតវាគឺង្ៅកនុកថ្ងៃរបស់ង្យើក។ ("ា៉ា សុីល" ការកាែូលិកសរវវរនាធិបាយង្លខ្។ ។ 
7. ។ តខ្មិងុនា 1, 1910) 

ព្គីសាទ លង្ៅសម័យង្ដើមបាលង្ព្បើលាំប័ុកឥែង្មមិលតមលជាការព្បកួែ ុាំទី្មួយតដលង្មើលង្ៅា៉ា សុីលដូរជា "ព្រះអាទិ្ែយ" តដលព្ែូវបាលង្ព្បើង្ៅកនុកការង្ ឿ។ 

ការសលមែរ់បសន់ាកា៉ា រ ី

ព្គីសាទ លង្ៅសម័យង្ដើមង្ដើមង្ឡើយមិល ព្រះង្យស ូវ "ាត យនាកា៉ា រី។ ដូង្រនះង្ែើគាំលិែថ្លការសលមែ់របស់នាកា៉ា រីតដលបាលមករីណា? 

ជាទូ្ង្ៅរីអ្កសរសាគសតរួមរាំតណ្កកនុកគមពីរបរិសុទ្ធសែវែសទី្បួលកនុក (ឬអារង្ធវើង្ៅបាលជាដាំបូកង្ៅរុកសែវែសទី្បីង្លះ) ប៉ាុតលដជាសាំខាល់ង្ោះបីជាង្ៅង្រលង្ព្កាយជាកង្លះ។ ង្បើង្ោះបីជាកាែូលិក 
រាយមង្ធវើការង្សុើបអ្ង្កេែង្លះាែ់មិលព្បាកដព្បជាដូរាន រាំង្ពាះង្រលតដលវារិែជាបាលបង្កេើែ-វាជាង្លើកដាំបូកតដលោក់ទ្កយ៉ា ករាស់ង្ៅលឹកគសតីតដលបាលង្ធវើង្ឡើកង្ដើមបងី្ាររបូជាព្រះនាកមិលង្ ឿ (ថ្ល, 78.11.4) ។ 

រ៉ែូមបុរាណ្ាលមង្ហាព្សរ 1-3 ថ្ងៃសព្ាប់ព្រះនាក ង្លះ។ ង្ៅថ្ងៃទី្មួយនាកបាលង្ចទ្ព្បកាល់ថាបាលមកតសលដីង្ ើយង្ៅថ្ងៃទី្បី, 15 

សីហារួកង្គបាលសលមែ់របស់នាកបាលព្បាររធរិធីជាក់តសតកង្ៅង្លើង្ម តដលជារា លីថ្លសាថ លបរមសុខ្។ ង្លះជាថ្ងៃដូរាន ថ្លរិធីបុណ្យកាែូលិកថ្លការសលមែ់របស់នាកា៉ា រី (របសង់្ោក អីុ្ង្ោក: "។ ព្បង្ភទ្ថ្លព្កុម  ុល 
ង្ៅសាកល" រុរ, 1985, ទ្ាំរ័រ 61 ។ ) ។ ខ្ែះមិលរិចរណាឱ្យាលង្ព្ាះថាន ក់ររាររណ្៍ង្លះឬជាង្រឿកថ្រដលយមួយ (សមព័លធអ្ករការ សនារ៉ែូាុាំកថ្បែកលិកការង្ាររថ្លការោយអាណាង្ៅ, កព្មិែសាំង្ឡក 0, បញ្ហា  
521-85150 ទី្ព្កុក, 2007,  62; ។ ។ ។ ។ លិកសិលបៈង្វទ្មលត ការវិវែតល៍ង្សដរ V1, កព្មិែសាំង្ឡក 1. ការង្បាះរុមព, 2006, pp ។ 14-17) ។ 

ាលការែភាា ប់រវាក លិកង្ទ្រធីតាជាង្ព្រើលង្សសកង្ទ្ៀែលិករង្បៀបជាង្ព្រើលទិ្ដឋភារា៉ា រី ( ទ្ាំ។ 49) មួយ។ ប៉ាុតលដរួកបរិសុទ្ធកាែូលិក សាំង្ៅជារិង្សសង្ដើមបី ជាតសនកមួយថ្ល "មិលរិែលិកការកុ កអាទិ្ង្ទ្រ»ជាង្ព្រើល (។ 
សុខ្ដុមរមនាថ្លដាំណ្ឹកលែង្សៀវង្ៅខុ្្ាំ,  ាំរូកទី្ 25) ។ 



វាព្ែូវបាលង្គសកស័យថាង្លះព្ែូវអ្លុម័ែជាសែូវការង្ៅកនុកសាសនារព្កថ្លទី្ព្កុករ៉ែូមយ៉ា កង្ហារណាស់តសនកខ្ែះង្ោយសារតែឥទ្ធិរលថ្លសាសនាអីុ្សាែ មតដលជាព្រ មចររីបស់កូលព្សីរបស់អ្នកព្សី បាលង្ចទ្ព្បកាល់ថាង្ោក 
សកតដរបាលង្ឡើកង្ៅសាថ លបរមសុខ្។ ង្លះ 'ការសលមែ់ "មិលតមលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីប។ វាគឺជាការ repackaged "ព្រះមហាកសព្ែិយលីថ្លសាថ លបរមសុខ្ (ង្យង្រា 7: 17-19) មិលង្ ឿ។ 

ទ្វិារកួបរសិទុ្ធបណុ្យ / ោាំកអ្ស ់' 

ខ្ណ្ៈង្រលតដលរំលឹកដល់ការរកចាំគាំលិែថ្លការ ីវិែលិកការសាែ ប់របស់មលុសសដូររួកបរិសុទ្ធមួយមិលព្ែូវបាលព្បឆ្ាំកង្ៅលឹកបទ្គមពីរ (ង្ៅ11: 38-40) 

ការថាវ យបករាំរួកបរិសុទ្ធលិកការលះបក់ង្ដើមបីឱ្យរួកង្គព្ែូវបាលព្បឆ្ាំកង្ៅលឹកការបង្ព្កៀលរបស់រួកសាវក។ 

សាតាាំករក់ឱ្យព្រះព្គីសទង្ៅព្កាបថាវ យបករាំព្រះអ្ករ (ា៉ា ថាយ 4: 9) ប៉ាុតលដង្ោកង្យស បូាលបដិង្សធ (ា៉ា ថាយ 4:10) ។ ង្ោកសុីម៉ាូល (កិរចការ 8: 9-23) ង្គរាយការណ្៍ថាបាលង្លើកទឹ្ករិែដអ្នកកាល់តាមង្ោកឱ្យ 
/ ថាវ យបករាំព្រះអ្ករ (តដល , ង្សៀវង្ៅទី្ 1,  ាំរូក 23 ខ្ 1-5 ។ ) ។ 

សាវកង្រព្ែុសបាលមិលព្ែឹមតែបាលង្ថាេ លង្ោសង្ោកសុីម៉ាូល ង្ោកបាលហាមមិលឱ្យសាសល៍ដថ្ទ្រីការថាវ យបករាំឬបក់ការង្ារររាំង្ពាះាែ់ (កិរចការ 10: 25-26) 

។ សាវកប៉ាុលបាលហាមសាសល៍ដថ្ទ្រីការលះបក់ង្ៅាែ់លិកង្ោកបារណាបាស (កិរចការ 14: 11-18) 

។ រួកសាវកោាំករីរអ្ះអាកថាជាមូលោឋ លរួកង្គជាមលុសសព្បុសលិកមលុសសង្លះមិលគួរព្ែូវបាលង្ធវើ។ ព្គីសាទ លង្ៅសម័យង្ដើមបាលយល់ង្លះង្ ើយមិលបាលង្ធវើតបបង្លះ។ ង្លើសង្ា៉ា ក, ង្ោះជាយ៉ា កណា, 

រួកង្ហារាតកែកកាែ យមួយរាំលួលបាលចប់ង្សតើម venerate វែថុបុរាណ្ង្ៅរុកសែវែសរ៍ទី្រីរ។ 

កិែតិយសថ្លរួកបរិសុទ្ធបាលអ្ះអាកថាបាលចប់ង្សតើមង្ដើមបីកាែ យជាបញ្ហា សាំខាល់ជាមួយព្កុម ាំលុាំព្កិកឡាទី្បួលលិកកនុកសែវែសង្ព្កាយមកង្លះង្បើង្ោះបីជាការរិែវាមិលតមលជាការអ្លុវែតសាវកង្នាះង្ទ្។ 

រូរកែ់សាំាល់ដូរខាកង្ព្កាម: 

ង្ោយការបញ្ចូលរូបភារបាកាលធាែ ប់សារ ល់ដូរជាព្រះរបស់ព្កុម, បុរសាន ក់ថ្បែក, លិកកាល ង្ៅកនុកព្រះវិហារលិកវិហារ, 
មព្លាីកនុកសាសនារព្កបាលង្លើកទឹ្ករិែតព្បជា លង្ដើមបីាន ង្លះព្បថ្រណ្សីាសនាោាំករីរង្ៅកនុករិែតរបស់រួកង្គបាលសលមែ់ការបលធូរបលថយការទ្ទួ្លយកសាសនាងមីលិករង្ោកតែ ស់បតូររីង្លះ 
វិធីចស់ង្ៅងមីង្លះ។ (ា៉ា សង្អ្ស: ។ ។ រីបណ្ណសារថ្លសាោព្បង្សះថ្ល រុរអា ីរឆ្ន ាំ 2006, 85 ទ្ាំ) 

ង្ៅកនុកង្សៀវង្ៅមួយតដលង្សរកតីតងែកការណ្ខ៍ាកង្លើង្លះបាលបលតកាំតណ្កាែ់ឱ្យខ្ែីខាកង្ព្កាមតដលព្បកាល់ង្ោស "ង្ោក " មហា "បាលសរង្សរង្ៅ ុាំវញិ 600 គ: 

រូរព្បាប់ ថាាែ់គួរតែាលល័យថាាម លការបាំតែ ញព្បាសាទ្របស់ព្រះប៉ាុតលតជារូបព្រះង្ៅកនុកព្បាសាទ្ោាំកង្នាះ។ សូមង្អាយាែ់បនាទ ប់រីាែ់បាលបលសុែទឹ្កឱ្យរួកង្គបរិសុទ្ធ, 
អាសលៈកតលែកលិកវែថុបុរាណ្របស់រួកបរិសុទ្ធង្ៅកនុករួកង្គ។ ដបិែព្បសិលង្បើព្បាសាទ្ព្រះវហិារព្ែូវបាលសាកសក់ those, រកួង្គគរួតែព្ែវូបាលបតមែករកីារថាវ យបករាំរបសអ់ារកសង្សវាថ្លព្រះរែិ។ ... 

សូមឱ្យរួកង្គដូង្រនះង្ៅង្លើថ្ងៃថ្លការឧទ្ទិសរបសព់្កុម ាំលុាំរបស់រួកង្គឬង្ៅង្លើបុណ្យថ្លទុ្កេរបុគរលតដលាលវែថុបុរាណ្តដលព្ែូវបាលរកាទុ្កង្ៅកនុករួកង្គតដលបាលសាកសក់ង្ោយខ្ែួលឯកខ្ទមង្ៅ ុាំវិញព្បាសាទ្មួយ
ង្ា៉ា ករបស់រួកង្គង្ ើយព្បាររធរិធីបុណ្យាន  ប់ង្លៀកសាសនា។ រកួង្គលកឹបជូាលកិការបរងិ្ភាគសែវណាមយួបតលថមង្ទ្ៀែមលិជាែង្វវ យដលអ់ារកសមយួ, 

ប៉ាតុលតសព្ាបស់រិរីកុង្រឿករបសព់្រះជាាច សង់្ៅឱ្យលរណាតដលជាអ្នកសដលឱ់្យថ្លង្រឿកោាំកអ្សង់្លះរកួង្គលកឹសតលឱ់្យអ្រគណុ្សព្ាបក់ារាលបាលតឆែែ។ (ង្ោក ខុ្្ាំ។ ព្រះង្ៅទឹ្កង្នាមតសែមលិខិ្ែង្ៅ 76, PL 

77: 1215-1216) 

ព្បកាល់ង្ោសង្ោក បាលាាំព្ទ្ការបញ្ចូលង្ៅង្លើទ្ាែ ប់សាសនាដថ្ទ្។ ប៉ាុតលដព្រះគមពីរព្បឆ្ាំកលឹកង្លះលិកព្បង្ភទ្ោាំកង្លះថ្លការលះបក់តដលជាអារកស (កូរិលងូសទី្ 1 10: 20-21) 

។ ង្លើសរីង្លះង្ទ្ៀែព្រះគមពីរបង្ព្កៀលថាបនាទ ប់រីការលះបក់របស់ព្រះង្យស ូវថាាលែព្មូវការសព្ាប់ការបូជាសែវ (ង្ ព្បឺ 10: 1-10) ។ អ្លុញ្ហា ែឱ្យខាកង្លើសព្ាប់ការបង្វា ញ 
"រួកបរិសុទ្ធថ្ងៃថាង្លះគឺវែថុបុរាណ្របស់ង្ ឿសកតដរង្ ើយថារួកង្គរិែជាថ្ងៃឈប់សព្ាករបស់អារកសាល។ 

សង្មែៀកបាំពាក់ជាង្ព្រើលគមពីរប ៊ីមិលសមរមយ ( ធីម៉ាូង្ងទី្ 1 2: 9) ង្ ើយង្រលខ្ែះសកតដរថាជាង្មធមប់ (តដលាលកនុកគមពីរ - លិកេមលាំ 22: 8) ង្ៅង្លើបុណ្យ ។ ង្លះមិលតមលជាការព្បាររធរិធីគមពីរប ៊ី-
សមរមយលិករិែជាមិលតមលជាព្គិសដសាសលិកមួយង្ដើម។ 

រួកបរិសុទ្ធោាំកអ្ស់ "ទិ្វាព្ែូវបាលង្គព្បកាសង្ៅកនុកសែវែសរ៍ទី្ព្បាាំរីរលិកង្ព្កាយមកបាលតែ ស់បតូរង្ៅទី្ 1 តខ្វិរឆិកាទ្ីលិកង្រលោៃ រមុលង្រលកាែ យជាង្គសារ ល់ថាជាបុណ្យ  (ង្អ្ វោាំកអ្ស់រួកទិ្វា។ សរវវរនាធិបាយកាែូលិកង្លខ្។ ។ 1. ។ តខ្មីនា 1, 

1907 ) ។ 

31 តខ្ែុោគឺជាកាលបរិង្រឆទ្ បុរាណ្បាលសង្កេែង្ ើញថា: 



 លិកលាំោប់ថ្លការបូជាចរយង្ៅកតលែកព្បង្ទ្ស រូបុរាណ្លិករព្កភរអ្ក់ង្គែសង្ ឿថាង្ៅង្លើបុណ្យ, ព្រលឹកង្ខាម រ, ព្រលកឹ, ង្ទ្រអ្បសរ, ង្មធមប់លិក ង្រញមកប៉ាះពាល់ដល់ព្បជា ល។ ... រី ាំង្លឿ 
ោាំកង្លះបាលមករីការង្ព្បើព្បាស់បរចុបបលនរបស់ង្មធមប់ង្ខាម រលិកសែវឆ្ម កនុករិធី... តទ ល់ខ្ែួលថ្លការង្ព្បើសែឹកង្ពព លិក ង្ពាែដូរជាការែុបតែកបុណ្យ ង្លះបាលមករី 
ង្លះ។ ព្បជា លង្ៅែាំបល់អឺ្រ៉ែុបសកតដរថាដាំបូកថ្លរិធីបុណ្យព្សង្ដៀកាន ង្ៅលឹកាលថ្ងៃឈប់សព្ាក មួយ ... ង្ៅកនុក 700 ង្លះ, សាសនារព្ករ៉ែូាុាំកកាែូលិកតដលាលង្ ម្ ះថាទី្ 
1 តខ្វរិឆិកាជាទិ្វារួកបរិសុទ្ធោាំកអ្ស់។ ទ្ាំង្លៀមទ្ាំោបម់ិលង្ ឿចសល់កិបណុ្យព្គសិដសាសលកិព្ែវូបាលរមួបញ្ចលូាន ង្ៅជារធិីបណុ្យ ។ (បុណ្យ សរវវរនាធិបាយមួយ, 9 ទី្ព្កុកឈីកាង្ហារ , ឆ្ន ាំ 1966: 

។ 25-26) 

វាអារលឹកាលការចប់អារមមណ្៍កនុកការរិចរណាលូវអ្វីតដលអ្នកលិរលធកាែូលិកបាលសរង្សរថា: 

ង្ ែអុ្វបីាលជាសង្មតរបា៉ា លកឹោកក់ារព្បាររធរធិកីាែលូកិថ្លអ្នកសាែ បង់្ៅង្លើកាំរលូថ្លការព្បាររធរធិបីណុ្យង្ ឿ 
"របសម់លសុសសាែ បង់្ទ្? ង្ោយសារតែបណុ្យកាែលូកិគងឺ្ៅកនកុការបលតលកិការបាំង្រញរបសរ់កួអ្នកមិលង្ ឿអ្ែថលយ័ង្លះ។ (ង្ោក ។ បុណ្យ, ជាការព្បាររធរិធីរដូវសែឹកង្ឈើព្ ុះ, 
ង្ ម្ ះរបស់ព្រះគឺជាការរំលឹកកាែូលិកង្លើបណាត ញអ្លតរជាែិគួរង្អាយង្ាររដាំណ្ឹក។ 10/31/06) ។ 

វាគឺជាការរិែតដលថាមលុសសជាង្ព្រើលតដលបាលភាា ប់ជាមួយលឹកសាសនារព្កថ្លទី្ព្កុករ៉ែូមរងំ្ភើបលិកអួ្ែអ្ាំរីការែភាា ប់តដលមិលង្ាររព្បណ្ិប័ែល៍រាំង្ពាះង្សរកដី ាំង្លឿរបស់រួកង្គមួយ។ វាជាព្រះគមពីរតដលថារួកង្គ, 
ង្ ើយោាំកអ្ស់គួរតែង្មើលង្ៅដូរជាព្បភរថ្លង្ាលលទ្ធិ ( ធីម៉ាូង្ងទី្ 2 3:16) ង្ ើយវាបាលង្ថាេ លង្ោសរាំង្ពាះការង្ព្បើទ្ព្មក់មិលង្ ឿង្ៅង្លើព្រះព្គីសទថ្លការង្ាររបូជា (ង្ចទិ្យកថា 12: 29-32; ង្យង្រា 10: 

2-6; កូរិលងូសទី្ 1 10:21; កូរិលងូសទី្ 2 6: 14-18) ។ 

បណុ្យណូ្តអ្ល 

ព្រះគមពីរមិលាាំព្ទ្ការព្បាររធរិធីថ្លថ្ងៃកាំង្ណ្ើែ, តដលរួមោាំកង្ោកង្យស ូ។ ង្ដើមសាសនារព្កថ្លទី្ព្កុករ៉ែូមមិលព្បាររធរិធីបុណ្យណូ្តអ្លឬថ្ងៃខួ្បកាំង្ណ្ើែង្សសកង្ទ្ៀែណាមួយ។ រិធីបណុ្យខ្ួបកាំង្ណ្ើែព្ែូវបាលង្គព្ែូវតែទ្ទ្ួលង្ោសង្ៅរុកសែវែសរ៍ទ្ី 3 ង្ោយ 
(ព្បឆ្ាំកលឹកព្បជាជាែិនានា, ង្សៀវង្ៅខុ្្ាំ,  ាំរូកទី្ 64) ។ 

ង្លើសរីង្លះង្ទ្ៀែង្ោកង្ធើធូោលបាលព្រាលថាង្ដើមបីរូលរួមកនុកការព្បាររធរិធីរដូវរង្វរជាមួយលឹក 

លិកមួយបាលង្ធវើការសតល់អ្ាំង្ណាយទ្ែង្មើលង្ៅព្រះមិលរិែ។ ាលការព្បាររធរិធីមួយតដលង្គសារ ល់ថាជាដូរតដលព្ែូវបាលព្បាររធង្ៅរ៍ង្ោយព្បជាជាែិនានាង្ៅរុកតខ្ធនូង្លះ។ 

បាលអ្ះអាកថា«ឪរុកថ្លព្ទឹ្សដីឡាទី្ល, "ង្ោកង្ធើធូោលបាលព្បកាសការព្បាររធរិធីរដូវរង្វរដូរជាង្ៅរ៍របស់ (រីអាទិ្ង្ទ្រមិលង្ ឿសមបូរតដលាលង្ ម្ ះាលល័យ) តដល ង្ៅជាបុណ្យណូ្តអ្លជាាែ់សរង្សរថា: 

ង្លះគឺាលជាង្ព្រើល ខ្ណ្ៈ របស់ង្ៅររ៍បស់; ភរង្ៅរ៍តដលព្ែូវតែចាំបារ់ព្ែូវបាលព្បាររធង្ឡើកង្ោយោសករែិរែួរង្ៅកនុកង្រលង្ៅរង៍្លះថ្ល។ អ្ាំង្ណាយងមីឆ្ន ាំង្ៅព្ែូវតែចប់បាលដូង្ចន ះង្ៅលិក 

បាលរកា; លិកបង្វា ញោាំកអ្ស់ថ្ល លិកបុណ្យរបស់ជាទី្ព្សឡាញ់ ព្ែូវតែ; សាោង្រៀលព្ែូវតែ ជាមួយលឹកតេ ; ព្បរលធ 

ង្លះលិកយញ្ាបូជា; សាោព្ែូវបាលង្ាររង្ៅង្លើបរិសុទ្ធថ្ងៃកាំណ្ែ់។ ង្រឿកដូរាន ង្កើែង្ឡើកង្ៅង្លើថ្ងៃកាំង្ណ្ើែរបសព់្រះតកែកកាែ យ; ជាង្រៀករាល់ ុឺហារបស់ារព្ែូវបាល ។ ង្ែើលរណាលឹកគិែថាង្រឿកោាំកង្លះព្ែូវបាល 
ង្ៅជាង្មព្គីសាទ ល, លុះព្តាតែវាជាការតដលាែ់តដលលឹកគិែថារួកង្គតដលសមរមយតដររាំង្ពាះអ្នកតដលមិលតមលជាង្មមួយ?(ង្ោកង្ធើធូោល។ ង្ៅង្លើការថាវ យបករាំព្រះតកែកកាែ យ ាំរូក X បាល) 

ង្ៅ ុាំវិញង្រលង្វោថ្លការង្ធើធូោល, រ៉ែូមប ៊ីសសរ (199-217) លិក (217-222) តដលាលង្ករ តិ៍ង្ ម្ ះថ្លការសព្មបសព្មួលលិកការព្បព្រឹែតអ្ាំង្រើរុករលួយមួយ 
(ង្ ើយង្លះព្ែូវបាលបញ្ហា ក់ង្ោយរួកបរិសុទ្ធកាែូលិករ៉ែូាុាំកតបបដូរជា (រាល់សាសនាខុ្សឆរក។ ង្សៀវង្ៅរដឋសភា ាំរូកទី្ VI) 

លិកអ្លុញ្ហា ែឱ្យមលុសសតដលង្ៅកនុកសាសនារព្ករបស់រួកង្គតដលបាលសព្មបសព្មួលជាមួយង្ ឿជាង្ដើម 

ង្ៅររ៍បស់ លជាែិរ៉ែូមលិកតរ ខ្ែួលង្គព្ែូវបាលសព្មបថ្លសាសនាសូមបីតែមុលមិលង្ ឿ - ថាថ្លការង្ាររគាំង្រាកការបាប ៊ីឡូលង្ៅសម័យបុរាណ្។ បាប ៊ីឡូលង្ៅសម័យបុរាណ្បាលព្បាររធង្កើែលីមរ៉ែុឌជាង្ទ្ើបលឹកង្កើែ 

ង្ោយង្ាររបូជាង្ដើមង្ឈើថ្បែកមួយ។ ព្រះគមពីរបាលង្ថាេ លង្ោសរាំង្ពាះការង្ាររបូជាតដលពាក់រ័លធលឹកង្ដើមង្ឈើថ្បែក (ង្ចទិ្យកថា 12: 2-3; ង្ោកង្យង្រា 3:13; 10: 2-6) ។ 

បាប ៊ីឡូលង្លះសកតដរបាលព្បាររធង្កើែជាងមីថ្លព្រះអាទិ្ែយកនុកអ្ាំឡុកង្រលរដូវកាលថ្លការ រដូវរង្វរង្លះ។ ទ្ី 25 

តខ្ធនូង្ៅទី្បាំសុែព្ែូវបាលង្គង្ព្ ើសង្រីសជាកាលបរិង្រឆទ្ថ្លថ្ងៃកាំង្ណ្ើែរបស់ព្រះង្យស វូង្លះង្ោយសារតែការង្ាររបូជាព្រះង្ៅរ៍លិកព្រះអាទិ្ែយង្ៅង្រលង្សសកង្ទ្ៀែតដលបាលង្កើែង្ឡើកតដលថាឆ្ន ាំ: 



កនុក 354 គ, ប ៊ីសសររបស់ទី្ព្កុករ៉ែូមបាលបញ្ហា ឱ្យ ព្បជា លង្ដើមបីអ្បអ្រង្ៅថ្ងៃទី្ 25 

តខ្ធនូង្ោកព្បត លជាង្ព្ ើសង្រីសយកកាលបរិង្រឆទ្ង្លះង្ោយសារតែមលុសសថ្លទី្ព្កុករ៉ែូមតដលបាលសង្កេែង្ ើញថាជាបុណ្យវារួរង្ៅង្ ើយតដលជាការភរង្ៅរ៍កនុករិធីព្បាររធថ្ងៃខួ្បកាំង្ណ្ើែថ្លព្រះអាទិ្ែយង្លះ។ (សរវ
វរនាធិបាយង្សៀវង្ៅ។ បុណ្យណូ្តអ្ល។ រិភរង្ោកភាគ 3 ស ព្ាសអ្ប់រសំា ីវកមមវាល, ទី្ព្កុកឈីកាង្ហារ , 1966, 408-417 ទ្ាំរ័រ។ ) 

ជាព្រះមួយ ... ថ្ងៃអាទិ្ែយព្ែូវបាលរកាទុ្កជាបរិសុទ្ធង្ៅកនុកកិែតិយសថ្ល លិកទី្ដប់ព្បាាំថ្លតខ្លីមួយគឺរិសិដឋង្ៅាែ់ជាអ្នកសព្មុះសព្មួល។ 25 តខ្ធនពូ្ែវូបាលង្គសង្កេែង្ ើញថាជាថ្ងៃខ្បួកាំង្ណ្ើែរបសា់ែ ់

ង្លះង្កើែថ្លរដវូរង្វព្រះអាទ្ែិយ, យ៉ា កម៉ាែរ់ែត់ែកង្ធវើបណុ្យង្ោយរដវូកាលង្លះ។ (។ កាែូលិកសរវវរនាធិបាយ, កព្មិែសាំង្ឡក បាល  ទី្ 1 តខ្ែុោឆ្ន ាំ 1911) 

អ្ធិរា បាលង្ដើរតាមព្រះព្រះអាទិ្ែយ 
តដលព្ែូវបាលង្គចែ់ទុ្កថាជាព្រះអាទិ្ែយតែកង្ធវើបុណ្យលិកជាតសនកមួយង្កើែង្រញរីងមមួយង្ៅកនុកគុហាដីមួយដូរខាកង្ព្កាម។ ព្បត លជាង្ោយសារតែង្លះាត យរបស់ាែ់ង្ ង្ឡណាបាលសង្ព្មររិែតង្ៅង្ ឿង្ទ្វកថាថាព្រះង្យស ូបាល
ង្កើែង្ៅកនុករូកងមមួយដីខាកង្ព្កាម។ 

ទី្ព្កុករ៉ែូមឥឡូវបង្ព្កៀលង្លះ (លិកជាអ្នកលិរលធង្លះព្ែូវបាលង្គង្មើលង្ ើញថា "កាំង្ណ្ើែ" តដលបាលបង្វា ញជាង្ព្រើលដកង្ៅកនុកទី្ព្កុក ូលី), ប៉ាុតលតង្ៅសែវែសទី្បីាន ក់កនុករាំង្ណាមរួកអ្នកាាំព្ទ្របស់ខ្ែួល 
បាលង្ថាេ លង្ោសអាទិ្ង្ទ្រងមង្លះ: 

ង្លះបាលង្កើែតែកង្ធវើបុណ្យមួយរីងមមួយ, ព្បសិលង្បើាែ់ព្ែូវបាលង្គចែ់ទុ្កថាជាព្រះមួយ។ ឥឡូវង្លះព្បាប់ង្យើកថាបនាទ ប់មក, 

ង្ៅង្លើថ្ដង្សសកង្ទ្ៀែតដលជាង្លើកដាំបូកថ្លការោាំករីរង្លះ។ ងមង្លះបាលយកឈនះង្លើព្រះ: 

បនាទ ប់មកអ្នកបង្កេើែថ្លងមង្លះព្ែូវបាលតសវករកបនាទ ប់រី។ ង្លើសរីង្លះង្ទ្ៀែអ្នកង្ៅតែបង្វា ញាែ់ថាជាង្ចរ; ង្បើង្ោះបីជាព្បសិលង្បើាែ់ព្ែូវបាលព្រះមួយតដលាែ់រិែជាមិលបាលរស់ង្ៅង្ោយការលួរ។ ាែ់ព្ែូវបា

លង្គដឹករាស់ង្ៅង្លើតសលដីលិកាលលកេណ្ៈដួលរលាំង្ៅជាមួយាន ។ ង្ ើយាែ់បាលតព្បកាែ យង្ារបស់មលុសសង្សសកង្ទ្ៀែរូលង្ៅកនុកគុហារបស់ាែ់; ព្ាល់តែជាការបាលង្ធវើ ជាកូលរបស់ ង្នាះ។ (។ 
ង្ៅង្លើព្គិសដសាសលិកវិល័យ) 

ព្រះង្យស ូវមិលព្ែូវបាលង្កើែង្រញរីងមមួយ, ង្ៅង្ឡើយង្ទ្តដលជាតសនកខ្ែះរីរង្បៀបកាំង្ណ្ើែរបសង់្ោកឥឡូវង្លះកាំរុកបង្វា ញ។ វាគឺជាការមិលរិែបង្ព្កៀលថាង្ោកបាលង្កើែង្ៅថ្ងៃទ្ី 25 

តខ្ធនូ។ អ្នកព្បា ្ទ្ទួ្លសារ ល់ថារួកគង្វវ លលឹកមិលព្ែូវបាលង្រញជាមួយលឹក វូកង្រៀមង្ៅវាល (ដូរជាព្រះគមពីរបាលបង្វា ញង្ៅកនុកលូកា 2: 8) ង្ៅរុកតខ្ធនូលិកទ្ី 25 ព្រះគមពីរ-តដលបាលង្រៀបរាប់ (លូកា 2: 1-5) 

" ាំង្រឿលព្បជា លលឹកាល ង្គមិលអារង្ៅរួរង្ទ្កនុករដូវរង្វរ "(បុណ្យណូ្តអ្ល។ កាែូលិកសរវវរនាធិបាយ, 1908) ។ 

មលុសសជាង្ព្រើលថ្លការអ្លុវែតល៍លិកទ្ាំង្លៀមទ្ាែ ប់បាលសារភាា ប់ជាមួយលឹកបុណ្យណូ្តអ្លមករីង្ ឿថាជាអ្នកព្បា ្រិែព្បាកដលឹកទ្ទួ្លសារ ល់។ ព្កុមសាវ័កឬអ្នកង្ដើរតាមោាំកង្ដើមរបស់ខ្ែួលព្រះង្យស វូបាលសង្កេែង្ ើញបុណ្យណូ្តអ្ល។ 

ថ្ងៃឈបស់ព្ាកបាកាល 

ខ្ណ្ៈង្រលតដលគមពីរមិលបាលហាមឃ្ែ់ថ្ងៃឈប់សព្ាកតដលមិលាលសាសនា (ដូរជាដឹកខ្ែួលរិធីបុណ្យទិ្វាឯករា យ), 
ព្គីសាទ លង្ៅសម័យង្ដើមមិលបាលអ្ធិសាឋ លដល់រួកបរិសុទ្ធតដលបាលសាែ ប់ឬសង្កេែង្មើលអ្វីដូរថ្ងៃឬបុណ្យណូ្តអ្លោាំកអ្ស់ ង្ោកង្លះ។ ព្រះអាទិ្ង្ទ្រជាង្ព្រើលព្ែូវបាលង្គតែ ស់បតូរមិលង្ ឿរីការសាំខាល់ង្លះ 
"ព្រះថ្លអ្វីមួយង្ដើមបីព្ែូវបាលង្ៅថា 'ការរួកបរិសុទ្ធថ្លអ្វីមួយ។ 

មួយរាំលួលថ្លការអ្លុវែតល៍មិលង្ ឿព្បត លជាតែ ស់បតូរង្នាះង្ទ្ប៉ាុតលតថ្ងៃឈប់សព្ាករបស់អារកស 
ង្ៅតែមិលជាព្គិសដសាសលិកឬជារួកង្គោាំកង្នាះតដលព្រះង្យស ូលិកអ្នកកាល់តាមរបស់ង្ោកបាលរកាទុ្ក។ ថ្ងៃឈប់សព្ាកជាង្ព្រើលតដលមលុសសបាលរកាមករីង្ ឿ, 
លិកសូមបីតែាលទ្ាំនាក់ទ្ាំលកសាសនាគាំង្រាកការបាប ៊ីឡូលង្ៅសម័យបុរាណ្។ ង្ៅង្រលតដលព្រះបាលចែ់ង្លង្ ាង្ដើមបី ួយកុាររបស់អីុ្ព្សាតអ្លតដលព្ែូវបាលរកឥទ្ធិរលង្ោយបាប ៊ីឡូលបាលកែ់សារ ល់ង្ ើញរីអ្វីតដលង្លង្ ាបាល
តងែកថាង្ោកង្ធវើ: 

30 ខុ្្ាំបាល ាំរះរួកង្គថ្លអ្វីព្គប់យ៉ា កមិលង្ ឿ។ (ង្លង្ ា 13:30) 

គមពីរសញ្ហា ងមីព្រាលថ្ល ាំង្លឿសព្មបសព្មួលលិក " បាប ៊ីឡូលអ្សាច រយ" (វិវរណ្ៈ 17: 5) ។ រូរកែ់សាំាល់អ្វីតដលព្រះគមពីរបង្ព្កៀលថាមលុសសរបស់ព្រះគួរតែង្ធវើការង្ៅកនុកការោក់ទ្កង្ៅលឹក«បាប ៊ីឡូមហា ": 

4 រូរង្រញរីនាក, ព្បជា លរបស់ង្យើកកុាំឱ្យរូលរួមកនុកអ្ាំង្រើបាបរបស់នាកលិកកុាំឱ្យទ្ទួ្លបាលការថ្លការង្ប៉ាសតរបស់នាក។ (វិវរណ្ៈ 18: 4) 



ព្គិសដសាសលិកគួរង្គរង្រញរីការលបួកលិកអ្ាំង្រើបាប (កូរិលងូសទី្ 1 6:18; ធីម៉ាូង្ងទី្ 2 2:22) មិលទ្ទួ្លយកវាឬង្លើកកមពស់វា។ រួកង្គគួរបញ្ចូលាន លូវការអ្លុវែតល៍មិលង្ៅជាមួយមិលង្ ឿង្ាររបូជាថ្លព្រះរិែ 
(កូរិលងូសទី្ 1 10: 19-21; កូរិលងូសទី្ 2 6: 14-18), សូមបីតែវាជាព្បថ្រណ្ី (ា៉ា ថាយ 15: 3-9) មួយ។ 

11 ព្រះជាាច សប់រសិុទ្ធថ្ងៃឬក ុក? 

ថ្ងៃតដលគួរព្ែូវបាលរកាទុ្កង្ោយង្សាម ះព្ែក់? 

ជាក 1600 ឆ្ន ាំកលែកមកង្ ើយរបស់ព្រះព្ែូវបាលង្គង្ថាេ លង្ោសថ្ងៃបរិសុទ្ធង្ោយការព្បឆ្ាំករួកយូោ, ង្ោក 

តដលឥឡូវង្លះព្ែូវបាលចែ់ទុ្កថាជារួកបរិសុទ្ធកាែូលិកលិកព្គិសតអូ្សសូដក់។ ជាង្ព្រើលឆ្ន ាំកលែកមកង្ ើយតដលការង្បាះរុមភព្គីសទសាសនាព្បូង្ែសដក់រិែជាបាលង្ៅង្ោកយ៉ាូហាលសរវថ្ងៃង្លះ  
«សសរវសាយធាំបាំសុែកនុកសាសនារព្កង្ដើមរបស់ "(ព្គូអ្ធិបាយយ៉ាូហាល អ្សាច រយបាំសុែតដលសាសនារព្កង្ដើមរបស់ខ្ែួល។ ព្គីសទសាសនាសរវថ្ងៃង្លះ, តខ្សីហា 8, 2008) ។ 

ង្ោក បាលសសរវសាយជាសាធារណ្ៈព្បឆ្ាំកលឹកការធាែ ក់ថ្ងៃបរិសុទ្ធកនុក 387 គ, ង្ព្ពាះអ្នកតដលអ្ះអាកព្រះព្គិសដមួយរាំលួលព្ែូវបាលង្គសង្កេែង្មើលរួកង្គ។ ង្ោកបាលង្រៀបរាប់ជារិង្សសបុណ្យតព្ែ, 
ទ្ិវាថ្លដង្វវ យធលួ ( "តដលាលង្លបឿលង្លឿល ... ង្ៅោវ រ") លិកបុណ្យបារាាំ: 

រិធីបុណ្យរបស់សាសល៍យោូគួរង្អាយអាណ្ិែលិកទុ្កេង្វទ្នាង្លះគឺជាការឆ្ប់ឱ្យង្ដើរង្លើង្យើកមួយបនាទ ប់រីង្សសកង្ទ្ៀែលិកង្ៅកនុកការទ្ទួ្លបាលង្ជាគ ័យយ៉ា ករ ័ស: បុណ្យថ្លតព្ែ, 

រិធីបុណ្យបារាាំង្នាះែមអាហារ។ ាលមលុសសជាង្ព្រើលង្ៅកនុកថាន ក់របស់ង្យើកតដលលិយយថារួកង្គគិែថាជាការតដលង្យើកង្ធវើបាល។ ង្ៅង្ឡើយង្ទ្មួយរាំលួលថ្លការោាំកង្លះលឹកង្ៅង្មើលបុណ្យលិកអ្នកដថ្ទ្ង្ទ្ៀែលឹករូ

លរួមកនុកការរកាសាសល៍យូោលិកការសង្កេែរបស់រួកង្គបុណ្យែមអាហាររបស់រួកង្គ។ ខុ្្ាំាលបាំណ្កង្ដើមបី ាំរុញការតទ ល់ខ្ែួលអាព្កក់សម័យង្លះរីសាសនារព្កនាង្រលបរចុបបលនង្លះ ... 
ព្បសិលង្បើរិធី លជាែិព្រះង្ែ គុណ្ធាំរបស់ង្យើកគឺាលការកុ ក ... 

ង្ែើព្រះរបស់រួកង្គង្ ើយសែប់រិធីបុណ្យង្ែើអ្នកបាលតរករំតលកង្ៅកនុករួកង្គ? ង្ោកមិលបាលលិយយថាង្លះឬរិធីបុណ្យង្នាះប៉ាុតលតរួកង្គោាំកអ្ស់រួមាន ។ 

មលុសសអាព្កក់លិកការែមអាហារមិលបរិសុទ្ធថ្លសាសល៍យូោគឺឥឡូវង្លះង្ៅោវ ររបស់ង្យើក។ គិែថាវាគឺាលង្លបឿលង្លឿលមួយ, មិលឆៃល់ថាខុ្្ាំបាលង្ៅវាថាជាមលុសសមិលបរិសុទ្ធ ... 
ប៉ាុតលតឥឡូវង្លះថាការង្កាះង្ៅរបស់អារកសសាតាាំកព្បរលធរបស់អ្នកង្ៅជាបុណ្យថ្លតព្ែលិករួកង្គបាលកាែ យជាការង្ព្ែៀមខ្ែួលជាង្ព្សរង្ដើមបងី្ៅព្ែង្រៀកង្លះ, 

អ្នកមិលទ្ប់សាេ ែ់រួកង្គ។ អ្នកអ្លុញ្ហា ែឱ្យរួកង្គខ្ែួលឯកង្ៅកនុកការង្ចទ្ព្បកាល់ោក់ថ្លការមិលង្ាររព្បណ្ិប័ែល៍, អ្នកអ្លុញ្ហា ែឱ្យរួកង្គព្ែូវបាលអូ្សង្រញរូលង្ៅកនុកវិធីការង្អ្ៀលខាម ស់។ (យ៉ាូហាល 
ការសាំតដកធមមង្ទ្សនាទី្ II ព្បឆ្ាំកលឹករួកសាសល៍យូោខុ្្ាំ: ។ 1; III បាល: ។ 4 សសរវសាយង្ៅព្កុកអ្ល់ទី្យ៉ា,ូ ព្បង្ទ្សសុីរីង្ៅថ្ងៃអាទិ្ែយទី្ 5 តខ្កញ្ហា  387 គ) 

វាជាការសាំខាល់កនុកការយល់ថាង្ោកយ៉ាហូាល 

ព្ែូវបាលដឹកថាព្កុម ាំលុាំសែវែសទី្ទី្រីរង្ៅកនុកែាំបល់របស់ង្ោកបាលង្ធវើរិធីបុណ្យរមែកង្ៅង្រលជាមួយាន ង្លះរួកសាសល៍យោូបាលង្ធវើលិកថាព្រះវិហារកាែូលិកង្ៅតែរកាទុ្កបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិប។ ដូង្រនះង្ោយសសរវសាយលូវអ្វីតដលាែ់
បាលង្ធវើយ៉ាូហាល បាលអ្ធិបាយព្បឆ្ាំកលឹកសាសនារព្កតទ ល់ខ្ែួលរបស់ាែ់ជាព្គីសតបរិស័ទ្ព្គិសតអូ្សសូដក់រ៉ែូាុាំកលិករកាបាលោាំកអ្ះអាកថារិធីបុណ្យរំលកលិកបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិបជាោាំករីរថ្លរិធីបុណ្យោាំកង្នាះលឹកកាែ យជាតសនកមួយថ្ល 
"រួកង្គោាំកអ្ស់រួមាន »។ 

ង្លើសរីង្លះង្ទ្ៀែង្ោកយ៉ាូហាល ជាការរិែង្ៅង្រលតដលបាលសរង្សរង្ៅកនុកការង្រញរិែតថ្លការ«បុណ្យថ្ល លជាែិយូោ»បាលង្គង្ៅថាបុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិប ( ការសាំតដកធមមង្ទ្សនារបស.់ ង្ោកយ៉ាហូាល, អាចរយរបស់ ង្លះ: 

ង្ៅង្លើកិរចការង្លះ) ។ ដូង្រនះាែ់បាលសារភារថាបនាទ ប់រីការរស់ង្ឡើកវិញរបស់ង្ោកង្យស ងូ្សាម ះព្ែក់តដលព្ែូវការង្ដើមបីាលវែតាលង្ៅកនុកអ្វីតដលព្ែូវបាលង្គចែ់ទុ្កថាជាបនាទ ប់មកង្ៅជា "រិធីបុណ្យរបសស់ាសល៍យូោ»។ 

ង្បើព្រះព្ែូវបាលព្បឆ្ាំកង្ៅលឹកការោាំកអ្សថ់្លព្ាង្នាះង្ ែុអ្វីបាលជារួកសាវ័កបាលរកាទុ្ករួកវា? មូលង្ ែុរាស់ង្នាះគឺថារួកង្គព្ែូវបាលង្ធវើតាមគាំរូរបស់ង្ោកង្យស ងូ្ ើយាលមូលង្ ែុង្ដើមបីង្ ឿថារួកង្គព្ែូវបាលង្ធវើបាលដូរង្មដរ
បាលង្ៅឆ្ៃ យង្ទ្។ 

ដូរតដលបាលង្រៀបរាប់ង្ៅមុលង្រល, គមពីរសញ្ហា ងមីបាលង្ៅតសនកមួយថ្លការតដលង្គង្ៅថាថ្ងៃបរិសុទ្ធ»របស់សាសល៍យូោ "រូរកែ់សាំាល់ដូរខាកង្ព្កាមរីការបកតព្បកាែូលិក" អ្សាច រយ "។ : 

37 ង្ ើយង្ៅកនកុរកុង្ព្កាយង្លះតដលជាថ្ងៃធាំថ្លរធិបីណុ្យព្រះង្យស ឈូរលកិតព្សក (យ៉ាហូាល 7:37, ងមីគមពីរសញ្ហា )។ 



ដូង្រនះអ្នកតដលជាសិទ្ធិ? 

រួកអ្នកតដលតាមការព្បព្រឹែដរបស់ព្រះង្យស ូវឬអ្នកតដលង្ថាេ លង្ោសរាំង្ពាះរួកង្គ? 

សូមចាំថាង្ោកយ៉ាហូាល, កនុកករណ្ីង្លះបលតិរបាលង្ឆែើយយ៉ា កព្ែឹមព្ែូវ: 

"ព្បសលិង្បើរធិ ីវ ីវង្លះគពឺ្រះង្ែ គណុ្ធាំរបសង់្យើកគាឺលការក ុក" ។ 

ដូង្រនះតដលគួរព្ែូវបាលអ្ង្កេែង្ ើញថ្ងៃ? តដលាលមួយថា: «ថ្ងៃធាំ "ង្លះង្បើង្យកតាមគមពីរ? 

ថ្ងៃតដលជាការកុ ក? 

ង្ោក បាលាាំព្ទ្ង្ោយាលទ្ាំនាក់ទ្ាំលកមិលង្ ឿថ្ងៃដូរជាបុណ្យណូ្តអ្លលិកបុណ្យ ។ ែកេរបស់ព្ទ្ក់សព្ាប់បុណ្យណូ្តអ្លង្ៅថ្ងៃទី្ 25 តខ្ធនូគឺខុ្សយ៉ា ករាស់លិកង្ោយតសែកង្លើការភូែកុ កលិកការ (ទី្ព្កុក ង្យើក, 
វរនាលុព្កមកាែូលិកមួយ បាលធី: តដលាលគណ្លីមួយរាំលួលថ្លង្ាលលទ្ធិ, វិល័យ, រិធី, រិធី, ព្កុមព្បឹកា, លិកការបញ្ហា ទិ្ញសាសនាថ្លសាសនារព្កកាែូលិក ។ បកបែូល, ឆ្ន ាំ 1893, p ។ 178) ។ 

វាគួរតែជាការរាស់ណាស់ថាថ្ងៃរបសព់្រះគឺមិលកុ កង្នាះង្ទ្ប៉ាុតលតង្ោក របស់ (លិកអ្នកតដលថ្លព្កុម ាំលុាំតដលបាលអ្លុម័ែង្ៅថ្ងៃង្នាះតដលាែ់បាលង្លើកកមពស់) បាលយ៉ា ករាស់កុ ក។ ង្ោះបីជារួកបរិសុទ្ធកាែូលិកង្ោក 
បាលសរង្សរថាថ្ងៃសបប័ទ្ង្ ើយជាមូលោឋ លោាំកអ្ស់ង្ៅថ្ងៃបរិសុទ្ធជាគមពីរប ៊ីបបាល  
ាលល័យរាំង្ពាះរួកព្គីសាទ ល (ង្លះ សែូវង្ោក ។ ) ។ 

សរវវរនាធិបាយកាែូលិកគួរឱ្យចប់អារមមណ្៍ាលរួមបញ្ចូលោាំករបាយការណ្៍ង្នាះថា: « បាលជាញឹកញាប់ព្ែូវបាលង្គង្ៅថាជាការរសង់្ៅរបស់ដាំបូកលិកបរិសុទ្ធព្គីសទសាសនា  មួយ។ មួយសែវែសទ្ី 11 សរង្សរថា 
»ែាំណាកការង្ាររព្បណ្ិប័ែល៍ព្រះជាការង្ាររបូជារបស់តារា។ ដូរជាព្បសិលង្បើង្យើកជាអ្នកតដលង្ាររសញ្ហា ថ្លការឆែកលិករូបភារបរិសុទ្ធង្នាះព្ែូវបាលង្គង្ៅតែរូលរួមកនុកការង្ាររបូជាអារកស» (ix តដល III 

បាលង្ៅកនុក: គលែឹះថ្លង្សរកតីរិែ: ។ ង្សៀវង្ៅថ្ដរបស់ សាសនារព្កថ្លអាង្មលី រុរ, , ឆ្ន ាំ 1898 ទ្ាំ។ 149) ។ 

ការដឹកថាព្រះព្គិសដជាង្ព្រើលនាក់តដលអ្ះអាកមិលព្ែឹមព្ែូវថ្ងៃឈប់សព្ាករបស់អារកសសង្កេែង្ ើញង្នាះគឺមិលតមលងមីលិកព្ែូវបាលង្គង្ថាេ លង្ោសង្ោយមួយរាំលួលង្ៅទូ្ោាំកសែវែស។ 

ព្បថ្រណ្លីកិ / ឬគមពរី? 

មលុសសែិរែួរណាស់ង្ៅង្លើភរតសលដីង្លះសូមបីតែរាយមរការបស់ព្រះថ្ងៃបរិសុទ្ធ។ ភាគង្ព្រើលតដលអ្ះអាកថាាលសាសនាតដលរួកង្គបាលភាា ប់ជាមួយលឹកព្រះគមពីររកាថ្ងៃង្សសកង្ទ្ៀែ។ 

មលុសសមួយរាំលួលតដលមិលបាលរកាថ្ងៃឈប់សព្ាកសាសនាង្ព្ពាះតែគមពីរប ៊ីបរីសា ិកព្កុមព្គួសារសាព ធ។ មួយរាំលួលលឹកមិលរកាថ្ងៃបរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីបង្ោយសារការបកេិែបកេាំរីសករមលិក / ឬលិង្យ ករបស់រួកង្គ។ 

ព្រះង្យស ូបាលព្រាលថាអ្ស់អ្នកតដលង្ដើរតាមព្រះអ្ករគួររំរឹកថាលឹកាលបញ្ហា ជាមួយលឹកសា ិកព្គួសារ (ា៉ា ថាយ 10:36) 

លិករិភរង្ោក។ ង្ោកមិលបាលព្បាប់ឱ្យរួកង្គង្ដើមបីសព្មបសព្មួលជាមួយលឹករិភរង្ោកតដលលឹកសែប់អ្នកកាល់តាមរិែព្បាកដរបស់ាែ់ (យ៉ាូហាល 15: 18-19), ប៉ាុតលតរាយមឱ្យបាលឥែង្ខាច ះ (ា៉ា ថាយ 5:48) 

។ 

ការរសង់្ៅបកតព្បងមីបង្ព្កៀលដូរខាកង្ព្កាមង្លះអ្ាំរីរាគសដរបស់ព្រះ: 

3 រួកង្គមិលសព្មុះសព្មួលអ្ាំង្រើអាព្កក់បាលង្ឡើយង្ ើយរួកង្គបាលង្ដើរតែង្ៅកនុកសែូវរបស់ាែ់។ (ទ្ាំលុកដាំង្កើក 119: 3) 

ង្ែើអ្នកាលឆលទៈកនុកការសព្មបសព្មួលជាមួយលឹកការអាព្កក់ង្ទ្ឬ? សាតាាំករាយមង្ដើមបងី្ធវើឱ្យអ្ាំង្រើបាបង្មើលង្ៅលែ (ង្ោកុបបែតិ 3: 1-6) លិកហាក់ដូរជា "ង្ទ្វតាមួយរូបថ្លរលែឺ» (កូរិលងូសទី្ 2 11: 14-

15) ។ អ្នកលឹករកាថ្ងៃឈប់សព្ាករបស់ាែ់ង្បើង្ោះបីជារួកង្គបាលបង្វា ញង្ឡើកជាការលែដល់អ្នក? 

 ាំង្លឿ ាលលិនាន ការង្ៅរិចរណាថាអាកបបកិរិយថ្លថ្ងៃឈប់សព្ាករបស់រួកង្គព្ែូវបាលតសែកង្លើព្បថ្រណ្ីប៉ាុតលតជាញឹកញាប់ព្បថ្រណ្ីោាំកង្នាះចប់ង្សតើមកនុកង្ ឿ។ ចប់តាាំករីង្មដឹកនាាំជាង្ព្រើលថ្លអ្ែីែកាល (លិកបរចុបបលន) 
ង្ៅកនុក ាំង្លឿរបស់រួកង្គបាលាាំព្ទ្ព្បថ្រណ្ីោាំកង្លះទ្ង្កវើជាង្ព្រើលដូរជាព្បសិលង្បើរួកង្គទ្ទួ្លយកបាលរាំង្ពាះព្រះ។ 



ខ្ណ្ៈង្រលតដលទ្ាែ ប់តដលព្សបជាមួយលឹកព្រះបលទូលរបស់ព្រះជាាច ស់គឺលែព្បង្សើរ (រិលងូសទី្ 1 11: 2; តងសាឡូលីរទី្ 2 2:15) 

អ្នកតដលង្ៅកនុកការប៉ាះទ្ករិរជាមួយលឹកព្រះគមពីរង្លះមិលព្ែូវបាលរកាទុ្កគួរ។ រូរកែ់សាំាល់សញ្ហា ងមីង្ធវើឱ្យរាស់ោស:់ 

8 រូរព្បុកព្បយ័ែនកុាំង្អាយលរណាាន ក់ង្បាកអ្នកតាមរយៈទ្សសលវជិាា លិកការង្បាកបង្ញ្ហឆ ែទ្ង្ទ្, 
ង្លះង្បើង្យកតាមទ្ាំង្លៀមទ្ាែ ប់របស់មលុសសង្លះង្បើង្យកតាមង្ាលការណ្ជ៍ាមូលោឋ លថ្លរិភរង្ោកលិកមិលព្សបតាមព្រះព្គិសដ។ (កូល៉ាុស 2: 8) 

3 ព្រះអ្ករាលព្រះបលទូលែបង្ៅង្គថា: «ង្ ែុអ្វីបាលជាអ្នករាល់ាន ព្បព្រឹែដង្លមើសលឹកបទ្បញ្ហា របស់ព្រះជាាច ស់ង្ៅកាល់តាមទ្ាំង្លៀមទ្ាែ ប់របស់អ្នក 
... 7 មលុសសាលរុែង្អ្ើយពាកយតដលរាការីង្អ្សាយបាលង្ធវើយ៉ា កលែអ្ាំរីអ្នកលិយយថា?! 

8 "ព្បជារាគសដង្លះរូលមក ិែខុ្្ាំង្ោយាែ់របស់រួកង្គង្ាររង្យើកតែបបូរាែ់រីឯរិែដង្គង្ៅឆ្ៃ យរីង្យើក 9 ង្ ើយង្ៅកនុកការឥែព្បង្យ ល៍រួកង្គថាវ យបករាំខុ្្ាំការបង្ព្កៀលតែកបួលរាប់របស់មលុសសប៉ាុង្ណាណ ះ។ »។ 
(ា៉ា ថាយ 15: 3 , 7-9) 

ព្រះបលទូលថ្លព្រះបាលង្លើកង្ឡើកថាមលុសសជាង្ព្រើលបាលទ្ទួ្លយកព្បថ្រណ្តីដលរួកង្គមិលគួរតកតព្បរិែដគាំលិែង្ ើយវាង្លើកទឹ្ករិែតរីអ្នកតដលរួកង្គដឹកថាង្លះមតក: 

19 ឱ្ព្រះអ្ាច ស់ជាកាែ ាំកលិកជាកាំតរកការពារខុ្្ាំជាទី្រឹករបស់ខុ្្ាំង្ៅកនុកថ្ងៃថ្លការាលទុ្កេង្វទ្នាង្ ើយរួកសាសល៍ដថ្ទ្លឹកមកដល់អ្នករីព្សុកោរ់ព្សយលថ្លតសលដីង្ ើយលិយយថា 
"ការកុ កបុរវបុរសរបស់ង្យើកបាលទ្ទួ្លមរែកព្បាកដជាបាល, ាម លែថ្មែលិកង្រឿកធមមតាប៉ាុង្ណាណ ះ" ។ (ង្យង្រា 16:19) 

ព្រះគមពីរបង្ព្កៀលថាការសង្កេែសាសនាបរង្ទ្សាលអារកស: 

16 រួកង្គបាលបកេឱ្យព្ទ្ក់ព្រតណ្លលឹកព្រះដថ្ទ្; រួកង្គបាលបកេឱ្យាលការជាមួយអ្ាំង្រើគួរសែប់ង្ខ្ពើមព្ទ្ក់ង្ដើមបីកាំ ឹក។ 17 រួកង្គបាលបូជាអារកសគឺមិលតមលថាវ យព្រះជាាច ស់ង្ដើមបីព្រះតដលរួកង្គមិលបាលដឹកថា, 

ង្ដើមបីព្រះងមី, មកដល់ងមីង្នាះបុរវបុរសរបស់អ្នកមិលខាែ រ។ (ង្ចទិ្យកថា 32: 16-17) 

ការបញ្ហា ក់ង្សរកតី ូលដាំណ្ឹកថ្លគាំលិែរីរុករ៉ែូាុាំកកាែូលិកបារាាំកង្ោក  ខា- ោលីតយ៉ាលង្លះ: 

រិភរង្ោកមិលង្ ឿលិកសាសនារព្កព្គីសាទ លគឺមិលឆបាន ោាំកព្សុក; មួយមិលអារកនុកង្រលដាំណាលាន បង្ព្មើព្រះលិកព្រះតកែកកាែ យ។ (ោលីតយ៉ាលង្ ង្ដើមថ្លសាសនាព្គីសទឡាទី្ល។ បកតព្បង្ោយង្ោក 
សម ៊ីធលិកង្ោកយ៉ាូហាលអូ្សទីលង្ោក ។ រុរ, 1977, 440 ទ្ាំ។ ) 

ដឹករាស់ថារិភរង្ោកមិលង្ ឿលិកសាសនារព្កព្គីសាទ លគឺមិលឆបាន ោាំកព្សុក; មួយមិលអារកនុកង្រលដាំណាលាន បង្ព្មើព្រះលិកព្រះតកែកកាែ យ។ 

ប៉ាុតលដមលុសសជាង្ព្រើលរួមោាំកង្ៅកនុកព្កុម ាំលុាំរបស់ាែ់ង្ធវើដូង្រនះនាង្រលបរចុបបលនង្លះង្ៅង្រលរួកង្គសង្កេែង្ ើញថ្ងៃឈប់សព្ាកមិលង្ ឿតដលព្ែូវបាលតកតព្បជាមួយលឹកពាកយព្គីសាទ លលិកការតែ ស់បតូរមួយរាំលួលថ្លការអ្លុវែត។ យល់ថាព្រះ
បលទូលថា: «ង្បើអ្នករាល់ាន សថិែង្ៅជាប់លឹកពាកយរបស់ខុ្្ាំអ្នករាល់ាន រិែជាសិសសរបស់ខុ្្ាំតមល។ ង្ ើយអ្នកលឹកសារ លង់្សរកដីរិែង្ ើយង្សរកដីរិែលឹករំង្ោះអ្នករាល់ាន ង្អាយាលង្សរីភារ»។ (យ៉ាូហាល 8: 31-32) 

។ ថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះរំង្ោះង្យើកទ្ទួ្លង្ ឿ។ 

សូមរិចរណាថាសាវកប៉ាូលបាលព្រាល: 

14 សូមកុាំង្សរគប់មិលង្សមើាន ជាមួយអ្នកមិលង្ ឿ។ សព្ាប់អ្វីតដលព្បកបង្សរកដីសុររិែលិកង្សរកដីាម លរាប់តដលាល? លិកអ្វីតដលការរួមាលរលែឺលិកភារកកឹែ? 15 ង្ ើយអ្វីតដលព្រះព្គិសដលិកកិរចព្រមង្ព្រៀកពា
ល? ឬអ្វីតដលជាតសនកមួយាលការង្ ឿជាមួយអ្នកមិលង្ ឿ? 16 ង្ ើយអ្វីតដលកិរចព្រមង្ព្រៀកង្លះាលព្រះវិហាររបស់ព្រះជាាច ស់លិកព្រះតកែកកាែ យ? ដបិែអ្នករាល់ាន ជាព្រះវិហារថ្លព្រះតដលាល ីវិែរស់ង្ៅបាល។ 
ដូរព្រះជាាច ស់បាលលិយយថា: 

«ខុ្្ាំលឹករស់ង្ៅកនុករួកង្គង្ ើយង្ដើរកនុករាំង្ណាមរួកង្គ។ ង្យើកលឹកង្ធវើជាព្រះរបស់រួកង្គង្ ើយរួកង្គលឹកង្ធវើជាព្បជារាគសដរបស់ង្យើក»។ 

17 ង្ ែុង្លះង្ ើយបាលជា 

"ង្រញមករីកនុករាំង្ណាមរួកង្គង្ ើយាលការោរ់ង្ោយតឡកជាព្រះបលទូលរបស់ព្រះអ្ាច ស់។ កុាំប៉ាះពាល់អ្វីតដលមិលបរិសុទ្ធ, ង្ ើយខុ្្ាំលឹកទ្ទួ្លអ្នករាល់ាន " ។ 



18 ង្យើកលឹកង្ធវើជាឪរុករបស់អ្នករាល់ាន ង្ ើយអ្នករាល់ាន លឹកង្ធវើជាកូលព្បុសកូលព្សីរបស់ខុ្្ាំ, បាលលិយយថាព្រះអ្ាច ស់ថ្លរិភរោាំកមូល។ (កូរិលងូសទី្ 2 6: 14-18) 

រូរកែ់សាំាល់ព្រះជាាច ស់លឹកង្ធវើជាបិតាដល់អ្នកតដលលឹកមិលកាែ យជាតសនកមួយថ្លការអ្លុវែតតដលមិលង្ាររព្បណ្ិប័ែល៍។ មិលតមលជាព្រះបិតាមួយង្ៅលឹកអ្នកតដលទ្ទួ្លយកជាតសនកមួយថ្លការង្ាររបូជា។ 

ង្ោះបីជាទ្ង្កវើមួយរាំលួលដូរជាាលការព្បព្រឹែដតដលមិលង្ ឿបាលាប់ព្រះ ឫទ័្យព្រះជាាច ស់ង្ ើយរួកង្គកាំរុកោាំកបង្ញ្ហឆ ែរិែដង្ោយខ្ែួលឯក: 

32 អ្នកលិយយថា "ង្យើករក់បាលដូរព្បជាជាែិនានាដូរព្បជា លថ្លរិភរង្ោក, តដលបង្ព្មើង្ឈើលិករីងម។ " ប៉ាុតលតអ្វីតដលអ្នកាលង្ៅកនុករិែតលឹកមិលង្កើែង្ឡើក។ (ង្អ្ង្សាល 20:32, NIV) 

26 រួកបូជាចរយរបស់នាកបាលង្ធវើអ្ាំង្រើ ឹកាង្ៅលឹករាប់របស់ខុ្្ាំលិកបង្នាថ កទី្សកាេ រៈរបស់ង្យើកង្ទ្! រួកង្គមិលបាលតបកតរករវាកបរិសុទ្ធលិកជាង្រឿកធមមតា! រួកង្គបាលបង្ព្កៀលថាាលភារខុ្សាន រវាកអ្វីតដលមិលបរិ
សុទ្ធលិកអ្វីតដលបរិសុទ្ធង្ទ្ ង្ ើយរួកង្គបាលបិទ្តភនករបស់រួកង្គង្ដើមបីរកាសបប័ទ្របស់ខុ្្ាំដូង្រនះថាខុ្្ាំព្បាងកនុករាំង្ណាមរួកង្គ។ (ង្អ្ង្សាល 22:26, NIV) 

ព្រះជាាច ស់បាលលិយយថាវាង្ធវើឱ្យាលភារខុ្សាន មួយ។  ាំលួសឱ្យព្ទ្ក់ាប់ង្លះរួមោាំកការអ្លុវែតល៍មិលង្ ឿលឹកនាាំមកលូវង្សរកដីង្ព្កាធរបស់ព្ទ្ក់ (ង្អ្ង្សាល 
30:13)! ការការពារការអ្លុវែតល៍ខាកង្ោកិយង្ព្ែកព្ែអាលគឺអារកស ( Cf. យ៉ា កុប 3: 13-15) ។ 

របសព់្រះបរសិទុ្ធថ្ងៃឬអ្វ?ី 

ព្រះគមពីរង្លះសាំង្ៅង្ៅបុណ្យរបស់ព្រះជា ' ួប ុាំាន ថាវ យបករាំ' (ឧ លគណ្នា 28:26; 29:12) ឬ 'រិធីបុណ្យបរិសុទ្ធ "(ង្អ្សាយ 30:29) ។ 

មតកង្ ើយមតកង្ទ្ៀែង្លះបាលង្ថាេ លង្ោសរាំង្ពាះព្រះគមពីរសាសនាមិលរិែជាការខុ្សរិធីបុណ្យលិកអារកស (កូរិលងូសទី្ 1 10: 20-21; ធីម៉ាូង្ងទី្ 1 4: 1) 

។ ព្រះគមពីរបាលលិយយថាង្ដើមបីមិលការមិលបាលព្បាររធរិធីបញ្ចូលាន រូលង្ៅកនុកការង្ាររបូជារបសជ់ាគមពីរប ៊ីព្រះ (ង្ចទិ្យកថា 32; ង្យង្រា 10; កូរិលងូសទី្ 1 10: 20-21) ។ 

តែមលុសសជាង្ព្រើលបាលសង្ព្មររិែតង្ដើមបីសង្កេែង្មើលព្បែិទិ្លបូជាតដលព្រះគមពីរ 

មិលាាំព្ទ្។ ការង្ព្បើព្បាស់ការអ្លុវែតល៍នានាតដលសាវកយ៉ាហូាលរូលរួមជាង្មព្បឆ្ាំកព្រះព្គិសដ (យ៉ាូហាលទី្ 1 2: 18-19) ។ 

ថ្ងៃឈប់សព្ាកបុណ្យតដលមិលតមលគមពីរប ៊ីបតដលព្ែូវបាលសសរវសាយង្ោយអារកសង្ ើយបាល ួយដល់តសលការរាសោ់ស់របស់ព្រះសព្ាប់រាប់ពាល់ោលង្ៅង្លើការាលអាយុបាល។ 

ព្រះង្យស ូវាលបលទូលថាព្រះរក់ព្ែូវបាលង្ាររបូជាង្ៅកនុកង្សរកដីរិែ: 

24 ព្រះជាាច ស់ជាវិញ្ហា ណ្ង្ ែុង្លះអ្ស់អ្នកតដលថាវ យបករាំព្ែូវតែថាវ យបករាំតាមវិញ្ហា ណ្លិកតាមង្សរកដីរិែ។ (យ៉ាូហាល 4:24, NJB) 

ថ្ងៃឈប់សព្ាករបសអ់ារកស មិលង្ាររព្រះរិែ។ ព្រះរក់ឱ្យអ្នកង្ ឿទុ្ករិែដង្លើព្ទ្ក់លិកព្បព្រឹែតតាមសែូវរបស់ព្ទ្ក់ជារបស់អ្នក (សុភាសិែ 3: 5-6) មិលបាល។ 

ង្លះជាគមពីរប ៊ីបបរិសុទ្ធថ្ងៃ ាំលួយរូបភារតសលការថ្លង្សរកដីសង្គង្វរ ះរបស់ព្រះ។ ការចប់ង្សតើមជាមួយលឹកការលះបក់របស់ព្រះង្យស ូវង្ៅកនុកឱ្កាសបុណ្យរមែក * ង្ដើមបីរាយមង្ដើមបរីស់ "ឥែង្ម" ាលព្រះ លមរស់, 
ង្ដើមបីការព្តាស់ង្ៅរីង្មៅង្ៅកនុកអាយុង្លះ (បុណ្យថ្ងៃទី្ហាសិប) ង្ដើមបីតព្ែថ្លវវិរណ្ៈលិកការរស់ង្ឡើកវិញង្ដើមបីរំលឹកថ្លែួនាទី្របស់សាតាាំកង្ៅកនុកអ្ាំង្រើបាបរបស់ង្យើកលិក 
ការថាវ យយញ្ាបូជាដង្វវ យធួលរបសព់្រះព្គីសទង្ដើមបីែាំណាកលគរស សសវែសរ៍របសព់្រះង្ៅង្លើតសលដី (បុណ្យបារាាំ) ង្ដើមបីយល់ដឹកថាព្រះលឹកសតល់ ូលលូវការសង្គង្វរ ះដល់មលុសសោាំកអ្ស់ (ថ្ងៃមហារុកង្ព្កាយ), 
តសនកថ្លតសលការរបស់ព្រះព្ែូវបាលបង្វា ញលិកបាលង្ធវើឱ្យកាល់តែង្ព្រើលជាក់តសតកដល់រួកព្គីសាទ ល។ 

ព្រះគមពីរបាលព្បាប់ព្គិសដសាសលិកឱ្យយកែព្ាប់តាមគាំររូបស់សាវកប៉ាុលតដលជាបាលយកែព្ាប់តាមង្ោកង្យស ូ (កូរិលងូសទី្ 1 11: 1) ។ 

ព្រះង្យស ូវបាលរកាគមពីរប ៊ីបបរិសុទ្ធថ្ងៃ (លូកា 2: 41-42; 22: 7-19 យ៉ាូហាល 7: 10-38; 13) ។ គួរតែអ្នកមិលតាមគាំរូរបស់ព្ទ្ក់ដូរតដលព្ទ្ក់បាលបង្ព្កៀល (យ៉ាូហាល 13: 12-15)? 



សាវកប៉ាុលបាលរកាទុ្កជាថ្ងៃបរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីប (កិរចការ 18:21, 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; កូរិលងូសទី្ 1 5: 7-8; 16: 8) 

។ ប៉ាុលបាលព្រាលរួកអ្នកតដលលឹកសព្មបសព្មួលឱ្យរួកង្គជាមួយលឹកការព្បព្រឹែដរបស់អារកស (កូរិលងូសទី្ 1 10: 19-21) 

។ មលុសសតដលអ្ះអាកថាង្ដើមបីអ្លុវែតតាមព្រះថ្លព្រះគមពីរង្លះគួរតែព្ែូវបាលោកសាំអាែរីការង្ ឿ (ង្លង្ ា 13:30; ង្រព្ែុសទី្ 2 1: 9) ។ 

សាវកយ៉ាូហាលបាលរកាបរិសុទ្ធថ្ងៃគមពីរប ៊ីបង្ទ្ប៉ាុតលតបាលព្រាលរីមលុសសតដលអ្ះអាកថាជាព្គីសាទ លមិលព្ែូវបាលង្គព្បព្រឹែដរបស់ខ្ែួលដូរខាកង្ព្កាមង្លះ: 

18 កូលង្ៅោាំកឡាយង្អ្ើយង្រលង្លះជាង្រលរុកង្ព្កាយង្លះ! ង្ ើយដូរតដលអ្នកបាលឮថាង្មព្បឆ្ាំកព្រះព្គិសដតដលព្ែូវយកមក, 

សូមបីតែឥឡូវង្លះង្មព្បឆ្ាំកព្រះព្គិសដជាង្ព្រើលបាលមកង្ោយការតដលង្យើកដឹកថាវាជាង្រលរុកង្ព្កាយង្លះ។ 19 រួកង្គចកង្រញរីរួកង្យើកង្ៅតែរួកង្គមិលតមលជាាន ង្យើកង្ទ្ ង្បើង្គជាាន ង្យើកតមល 

ទី្លឹកង្ៅតែបលតជាមួយង្យើក! ប៉ាុតលតរួកង្គបាលង្រញង្ៅង្ព្ៅថារួកង្គអារលឹកព្ែូវបាលង្ធវើឱ្យសតមដកថាាម លរួកវាព្ែូវបាលង្គថ្លង្យើក។ (យ៉ាូហាលទី្ 1 2: 18-19) 

ព្គិសដសាសលិកគួររកាថ្ងៃបរិសុទ្ធគមពីរប ៊ីបដូរាន រួកសាវករបស់ព្ទ្ក់ដូរង្ោកយ៉ាូហាលបាលរកាទុ្ក? យ៉ាូហាលបាលសរង្សរថាអ្នកតដលមិលរិែអ្ះអាកថាជាព្គិសដសាសលិកតដលមិលង្ាររតាមការព្បព្រឹែដរបស់ាែ់ព្ែូវបាលមុខ្ង្វរជាង្ម
ព្បឆ្ាំកព្រះព្គិសដ។ 

ង្ៅង្រលតដលវាមកដល់ថ្ងៃលិកថ្ងៃឈប់សព្ាកព្រះវិញ្ហា ណ្បរិសុទ្ធតដលង្យើកាលង្ដើមបីសាត ប់? ព្រះបលទូលរបស់ព្រះឬព្បថ្រណ្ីរបស់មលុសសបាលតដរឬង្ទ្? ខ្ណ្ៈង្រលតដលាលអារជាកតលែកសមរមយសព្ាប់ព្បថ្រណ្,ី 

ាម លគួរតែទ្ទួ្លយកព្បថ្រណ្ីតដលកាំរុកាល ង្ាែ ះជាមួយព្រះបលទូលរបស់ព្រះជាាច ស់។ 

ចប់តាាំករីពាកយរបស់ព្រះគឺព្បង្យ ល៍សព្ាប់ការបង្ព្កៀល (ធីម៉ាូង្ងទី្ 2 3:16), ព្បត លជាង្យើកគួរង្រៀលរីង្ោកង្រព្ែុសលិកសាវ័កឯង្ទ្ៀែង្ឆែើយែបង្ៅលឹកង្មដឹកនាាំសាសនាង្ៅសម័យរបស់រួកង្គ: 

29 ង្យើកខុ្្ាំព្ែូវសាដ ប់បង្វរ ប់ព្រះជាាច ស់ជាជាកបុរស។ (កិរចការ 5:29) 

ង្ែើអ្នកលឹកង្ធវើតាមគាំរូរបស់ព្រះង្យស ូលិកសាវ័កលិករការបស់ព្រះថ្ងៃបរិសុទ្ធតាមរង្បៀបរបស់ព្ទ្ក់លិកមិលអ្លុញ្ហា ែឱ្យព្កុមព្បឹកាថ្លព្បថ្រណ្ីរបស់បុរសង្ដើមបីបញ្ឈប់អ្នក? 

អ្នកលឹកសាដ ប់តាមរួកអ្នកតដល«ព្បកាសអ្ាំរីកាែ យង្ៅជា ួប ុាំាន ថាវ យបករាំព្រះអ្ាច ស»់ (ង្លវីវិល័យ 23: 8,21,24,27,35,36) តដលជារិធីបុណ្យរបស់ព្រះគមពីរប ៊ីប (ង្លវីវិល័យ 23:37)? 

ព្រះង្យស ូវាលបលទូលថា: 

21 បកបែូលព្បុសរបស់ខុ្្ាំគឺអ្ស់អ្នកតដលសាដ ប់ព្រះបលទូលរបស់ព្រះជាាច ស់លិកង្ធវើវាបាល។ (លូកា 8:21) 

ង្ែើអ្នករិែជាតសនកមួយថ្លបកបែូលង្ោកង្យស ូ? ព្គីសាទ លព្ែូវបាលសលមែ់ថា (រ៉ែូម 8:29) ។ ង្យើកមិលព្ែូវបាលកាំណ្ែ់ោរ់ង្ោយង្សរកដីរិែ (យ៉ាូហាល 17:19) ង្លះ។ 

អ្នកលិក / ឬសទះរបស់អ្នកលឹកឮព្រះបលទូលរបស់ព្រះជាាច ស់ង្ ើយង្ធវើវា? អ្នកលឹករការបស់ព្រះបរិសុទ្ធថ្ងៃឬព្បថ្រណ្ីតដលព្ែូវអារកសបាលបាំសុសគាំលិែ? 

"14 បង្ព្មើព្រះអ្ាច ស់! 15 ង្ ើយព្បសិលង្បើវាហាក់ដូរជាអាព្កក់ដល់អ្នកង្ដើមបីបង្ព្មើព្រះអ្ាច ស់ថា: ង្ព្ ើសង្រីសសព្ាប់ខ្ែួលថ្ងៃង្លះតដលអ្នកលឹកង្ាររបាំង្រី "ដូរព្រះមិលង្ ឿបាល" 
ង្ៅកនុកព្សុកតដលអ្នករស់ង្ៅ។ ប៉ាុតលតសព្ាប់ខុ្្ាំលិកព្គួសាររបស់ខុ្្ាំវិញង្យើកលឹកង្ាររបាំង្រីព្រះអ្ាច ស»់ (យ៉ាូង្សវ 24: 14-15) ។ 

ង្ព្ ើសរបស់ព្រះបរិសុទ្ធថ្ងៃ។ 

 

 

 

 



ព្បែិទ្លិបរសិទុ្ធថ្ងៃ 

ថ្ងៃបរិសទុ្ធ*   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

បុណ្យរមែក *   Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

លាំបុ័កឥែង្ម Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 

                                        Apr 6    Apr 3  -22 

បណុ្យថ្ងៃទ្ីហាសិប   Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

តព្ែ   Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

ដង្វវ យធួល   Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

រិធីបុណ្យបារាាំ Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  

                                        30    10-16 

ថ្ងៃមហារុកង្ព្កាយ   Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* ការចប់ង្សតើមថ្ងៃបរិសុទ្ធោាំកអ្ស់ង្ៅោៃ រមលុង្រល, ង្ៅង្រលថ្ងៃលរិ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



បលតសាសនារព្កថ្លព្រះ 
 

ការយិលយ័ស រដឋអាង្មរកិថ្លសាសនារព្កថ្លព្រះជាាច សប់លតាលទ្តីាាំកសថែិង្ៅ: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. 
 

បលតសាសនារព្កថ្ល (CCOG) ែាំបលប់ណាដ ញតដលព្រះជាាច ស ់
 

CCOG.ASIA ែាំបល់ង្លះាលការង្តត ែអារមមណ្៍ង្លើែាំបល់អាសុីលិកាលអ្ែថបទ្ជាង្ព្រើលង្ៅកនុកភាសាអាសុជីាង្ព្រើលព្រមោាំកធាែុមួយរាំលួលង្ៅកនុកភាសាអ្ក់ង្គែស។ 
CCOG.IN ែាំបល់បណាត ញង្លះព្ែូវបាលកាំណ្ែ់ង្ាលង្ៅង្ឆ្ព ះង្ៅរកអ្នកតដលថ្លង្បែិកភ័ណ្ឌ ឥណាឌ ។ វាាលសាភា រៈជាភាសាអ្ក់ង្គែសលិកភាសាឥណាឌ ជាង្ព្រើល។ 
CCOG.EU ែាំបល់បណាត ញង្លះព្ែូវបាលកាំណ្ែ់ង្ាលង្ៅង្ឆ្ព ះង្ៅកាល់ទ្វីបអឺ្រ៉ែុប។ វាាលសាភ រង្ៅកនុកភាសាអឺ្រ៉ែុបង្ព្រើល។ 
CCOG.NZ ែាំបល់បណាត ញង្លះព្ែូវបាលកាំណ្ែ់ង្ាលង្ៅង្ឆ្ព ះង្ៅរកលូតវលង្ សឡក់លិកអ្នកង្សសកង្ទ្ៀែជាមួយលឹកថ្សទខាកង្ព្កាយអ្ក់ង្គែសរុះមក។ 
CCOG.ORG ង្លះជាង្គ ទ្ាំរ័រសាំខាល់ថ្លសាសនារព្ករបស់ព្រះបលត។ វាបង្ព្មើព្បជា លង្ៅង្លើទ្វីបោាំកអ្ស់។ វាាលអ្ែថបទ្, ែាំណ្ភាា ប់, លិកវីង្ដអូ្, រួមបញ្ចូលោាំកការបង្ព្កៀលព្បចាំសបាត  ៍លិកថ្ងៃបរិសុទ្ធ។ 
CCOGAFRICA.ORG ែាំបល់បណាត ញង្លះព្ែូវបាលកាំណ្ែ់ង្ាលង្ៅង្ឆ្ព ះង្ៅរកអ្នកតដលង្ៅកនុកទ្វីបអាព្ វិក។ 
CCOGCANADA.CA ែាំបល់បណាត ញង្លះព្ែូវបាលកាំណ្ែ់ង្ាលង្ៅង្ឆ្ព ះង្ៅរកអ្នកតដលង្ៅកនកុព្បង្ទ្សកាណាោ។ 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. ង្លះជាង្គ ទ្ាំរ័រភាសាង្អ្សា៉ា ញសព្ាប់បលតសាសនារព្កថ្លព្រះ។ 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ង្លះគឺជាង្វបសាយរបស់ព្បង្ទ្ស វីលីរីលជាមួយរជាភាសាអ្ក់ង្គែសលិក ។ 
 

ដាំណ្កឹលកិព្បវែតងិ្គ ទ្ាំររ័ 
 

COGWRITER.COM ង្គ ទ្ាំរ័រង្លះគឺជាឧបករណ្៍ព្បកាសធាំមួយលិកាលដាំណ្ឹក, ង្ាលលទ្ធិ, អ្ែថបទ្ព្បវែតិសាព្សា, វីង្ដអូ្, លិកង្ធវើឱ្យោល់សម័យទ្ាំនាយ។ 
CHURCHHISTORYBOOK.COM ង្លះគឺជាការង្វយព្សួលកនុកការរកចាំង្គ ទ្ាំរ័រជាមួយលឹកអ្ែថបទ្លិករង្លើព្បវែតិសាព្សាសាសនារព្ក។ 
BIBLENEWSPROPHECY.NET ង្លះគឺជាង្គ ទ្ាំរ័រវិទ្យុអ្លឡាញតដលព្គបដណ្ដ ប់លិកព្បធាលបទ្គមពីរប ៊ីបដាំណ្ឹក។ 
 

ង្គ ទ្ាំរ័រ YouTube ឆ្តលលវីង្ដអូ្សព្ាប់ធមមង្ទ្សនាលិក  
 

BibleNewsProphecy ឆ្តលល. CCOG វីង្ដអូ្ ។ 
CCOGAfrica ឆ្តលល.  CCOG សារង្ៅកនុកភាសាអាគ វិក។ 
CDLIDDSermones ឆ្តលល. CCOG សារង្ៅកនុកភាសាង្អ្សា៉ា ញ។ 
ContinuingCOG ឆ្តលល. CCOG ការបង្ព្កៀលវីង្ដអូ្។ 

 

 

 

 

 

 

 



របសឬ់ថ្ងៃឈបស់ព្ាកថ្ងៃបរសិទុ្ធព្រះជាអារកស? 

 ង្ៅង្រលតដលអ្នកគិែរីថ្ងៃឈប់សព្ាក, អ្វីតដលភាា ប់មកង្ដើមបីចាំ? ង្ែើអ្នកគិែអ្ាំរីថ្បែកង្ដើមង្ឈើ,  ទ្លាយស ុែ, លាំង្ៅត ឆែកលិកសាំង្លៀកបាំពាក់ង្មធមប់?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ង្ៅង្ឡើយង្ទ្ាម លលរណាាន ក់ថ្លលិមិែតសញ្ហា ោាំកង្នាះព្ែូវបាលាាំព្ទ្ង្ៅកនុកព្រះគមពីរង្លះ។ ង្ែើអ្នកដឹកថាអ្វីតដលគមពីររិែជាបង្ព្កៀល? 

សាវកប៉ាលុបាលសរង្សរថា: 

19 ខុ្្ាំបនាទ ប់មកបាលលិយយថាអ្វី? ថាតកែកកាែ យាលសារសាំខាល់អ្វីឬអ្វីតដលព្ែូវបាលតសលព្រះតកែកកាែ យគឺជាអ្វីង្នាះ? 20 សទុយង្ៅវិញថាអ្វីតដលតសលង្នាះង្គតសលអារកសគឺមិលតមលថាវ យព្រះជាាច ស,់ 

ង្ ើយខុ្្ាំមិលរក់ឱ្យអ្នករូលរួមរស់ជាមួយរួកអារកសាល។ 21 អ្នកមិលអាររិសារីតរករបស់ព្រះអ្ាច ស់លិកតរករបស់រួកអារកសង្លះ; អ្នកមិលអាររួមែុរបស់ព្រះអ្ាច ស់លិកែុជាមួយរួកអារកសសក។ 22 

ឬង្ែើង្យើករក់ង្អាយព្រះអ្ាច ស់ាលព្រះ ឫទ័្យព្រតណ្ល? ង្ែើង្យើកខាែ ាំករូតកជាកព្រះអ្ករឬ? (កូរិលងូសទី្ 1 10: 19-22) 

 

អ្នកគួរតែរកាបរិសុទ្ធថ្ងៃឬអារកសថ្ងៃឈប់សព្ាករបស់ព្រះ? 


