
ដំណឹងល្អនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ 
នៃះជាដំនណាះក្ាយ! 

នតើអ្នរដងឹថាក្រះនយស ៊ូវបាៃឱ្យដឹងថាទីបញ្ចប់មៃិអាចមររហ៊ូតដល្់ក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះក្តូវបាៃផ្សាយនៅកាៃ់រិភរនោរជាារសីមួយ? 

 
"។ ចចរៃឹងរស់នៅជាមួយរ៊ូៃនចៀម ... 9 នេៃឹងមិៃប ះពាល្់ឬបំផ្លា ញគ្នន នៅភនំបរិសុទធរបស់អ្ញដបិតផផ្សៃដីៃឹងមាៃនរញនល្ញនៃចំនៃះដងឹរបស់ក្រះអ្មាច ស់ជាទឹរក្េបដណត ប់សមុក្ទ» (នអ្ាយ 11: 

6-9) 
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នៃះជាដំនណាះក្ាយ! 
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នហតុអ្វីបាៃជាមៃុសសនោរមិៃអាចនោះក្ាយបញ្ហា របស់ខ្ាួៃ? 

នតើអ្នរដឹងថាអ្វីដំប៊ូងៃិងចុងនក្កាយនៃះបាៃបង្ហា ញថាក្រះនយស ៊ូវក្រះេមពីរបាៃអ្ធិបាយអំ្រីការក្រួយបារមភដំណឹងល្អនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះននាះ? 

នតើអ្នរដឹងថាក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាការសងកត់ធងៃ់របស់រួរាវ័រៃិងរួរអ្នរផដល្ដំប៊ូងផដល្បាៃតាមោៃរួរនេ? 



េឺរនុងក្រះរាជ្យនៃមៃុសសមាន រ់របស់ក្រះនយស ៊ូ? ក្តូវបាៃៃេរនៃក្រះនយស ៊ូផដល្រស់នៅរនុងជី្វិតរបស់ក្ទង់នៅរនុងនយើងឥឡូវនៃះ? េឺរនុងក្រះរាជ្យនៃក្បនភទមួយចំៃួៃនៃក្រះរាជ្យរិតក្បារដនានរល្អ្នាេត? 

អ្នរៃឹងនជ្ឿថាអ្វីផដល្ក្រះេមពីរបនក្ងៀៃ? 

ៃេរេឺជាអ្វី? ក្គ្នៃ់ផតរាជាណាចក្ររបស់ក្រះជាអ្វ?ី នតើក្រះេមពីរបនក្ងៀៃអ្វី? នតើរួរជំ្ៃំុក្េីាា ៃនៅសម័យនដើមបនក្ងៀៃអ្វី? 

នតើអ្នរដឹងថាទីបញ្ចប់មិៃអាចមររហ៊ូតដល្់ក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះក្តូវបាៃផ្សាយនៅកាៃ់រិភរនោរជាារសីមួយ? 

រ៊ូបថតនៅនល្ើេក្មបមុខ្នៃះបាៃបង្ហា ញរ៊ូៃនចៀមនដរនោយចចរមួយផដល្ជាការផតងនោយនបាះរុមពៃិងក្កាហវិរមយួ។ 
រ៊ូបថតនៅនល្ើេក្មបខាងនក្កាយនៃះេឺជាផផ្សនរមួយនៃការរាងាសនាចក្ររបស់ក្រះជាមាច ស់នៅក្រុងនយរ៊ូាឡឹមបាៃយរនដើមនៅរនងុឆ្ន ំ 2013 នោយ Dr. Bob Thiel.  

 

មាតិកា 

 

1. នតើមៃុសសជាតិមាៃដំនណាះក្ាយ? 

នតើនោរនយស ៊ូបាៃផ្សសរវផ្សាយ 2. អ្វីផដល្ដំណឹងល្អ? 

3. រាជាណាចក្ររបស់ក្រះក្តូវបាៃនេាា ល្់នៅរនុងេមពីរសញ្ហា ចាស់នទ? 

4. នតើរួរាវរបាៃបនក្ងៀៃដំណឹងល្អនៃក្រះរាជាណាចក្រនៃះ? 

5. ក្បភរខាងនក្ៅក្រះេមពីរសញ្ហា ថមីបាៃបនក្ងៀៃរនុងក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់។ 

6. ក្រុមជំ្ៃំុក្រិរឡាបនក្ងៀៃក្រះរាជាណាចក្ររមពុជាេឺសំខាៃ់ប ុផៃែ ... 

7 នហតុអ្វីបាៃជាក្រះរាជាណាចក្រនៃក្រះ? 

ទំនារ់ទំៃង 

 

 

1. នតើមៃសុសជាតមិាៃដនំណាះក្ាយ? 

រភិរនោរនៃះក្បឈមៃងឹបញ្ហា ជានក្ចើៃ។ 



មាៃមៃសុសជានក្ចើៃមាៃការឃ្លា ៃ។ មាៃមៃសុសជានក្ចើៃក្តវូបាៃនេជ្ះិជាៃ់។ មាៃមៃសុសជានក្ចើៃក្បឈមៃងឹភារក្រកី្រ។ ក្បនទសជានក្ចើៃេមឺាៃនៅរនងុបណុំល្ធងៃធ់ងរ។ រមុារ, រមួបញ្ចលូ្ទំងអ្នរផដល្មៃិទៃន់រើត, 
ក្បឈមៃងឹការរនំោភបពំាៃ។ ជ្ំងផឺដល្ាុំៃងឹថាន ំទរទ់ងក្េនូរទយជានក្ចើៃ។ ទកី្រងុឧសាហរមមធមំាៃខ្យល្រ់ខ្វរផ់្សងផដរនដើមបឱី្យមាៃសខុ្ភារល្អ។ អ្នរៃនយបាយជានក្ចើៃបាៃេរំាមរផំហងដល្ស់ក្ង្ហា ម។ ការវាយក្បហាររបសន់ភរវ
ររររានរើតនឡើង។ 

នមដរឹនាំរិភរនោរអាចនោះក្ាយបញ្ហា នៃះបាៃក្បឈមមខុ្ៃងឹមៃសុសជាត?ិ 

មៃសុសជានក្ចើៃេតិដ៊ូនចនះ។ 

រនបៀបវារៈសរល្ថម ី

នៅនថងទ ី25 រញ្ហា ឆ្ន ំ 2015 បនាា បរ់មីាៃការផថាងសៃុាររថាេៃាឹះចណំំានោយក្បកាៃន់ទស បាៃរបសហ់៊ូល្នីៃះ 193 ជាតាិសៃរ៍បសអ់្ងាការសហក្បជាជាត ិ(UN) បាៃនបាះនឆ្ន តនដើមបអី្ៃវុតត 
"នគ្នល្នៅអ្ភវិឌ្ឍៃក៍្បរបនោយៃរិៃតរភារ 17" នៃអ្វីផដល្នដើមនឡើយក្តូវបាៃនេនៅថាជារនបៀបវារៈជាសរល្ថមី។ ខាងនក្កាមនៃះជា 17 ក្គ្នបរ់បសអ់្ងាការសហក្បជាជាតេិ:ឺ 

នគ្នល្នៅទ ី1 ភារក្រកី្របញ្ចបរ់នងុទក្មងរ់បសវ់ាទំងអ្សន់ៅក្េបទ់រីផៃាង 

នគ្នល្នៅទ ី2 បញ្ចបភ់ារអ្តឃ់្លា ៃ, សនក្មចបាៃៃ៊ូវសៃតសិខុ្នសបៀងៃងិអាហាររ៊ូបតថមភៃិងការនល្ើររមពសឱ់្យក្បនសើរនឡើងក្បរបនោយៃរិៃតរភារវសិយ័រសរិមម 

នគ្នល្នៅទ ី3 ធានាជ្វីតិសខុ្ភារល្អៃងិនល្ើររមពសស់ខុ្មុាល្ភារសក្មាបទ់ំងអ្សន់ៅក្េបវ់យ័ 

ក្គ្នបប់ាល្ប់ញ្ចលូ្ទ ី4. ធានាការអ្បរ់កំ្បរបនោយេណុភារបញ្ចលូ្គ្នន ៃងិសមភារៃងិការនល្ើររមពសឱ់្កាសនរៀៃស៊ូក្តនរញមយួជ្វីតិសក្មាបទ់ំងអ្សគ់្នន  

នគ្នល្នៅទ ី5 សនក្មចបាៃៃ៊ូវសមភារនយៃឌ្រ័ៃងិការផ្សតល្អ់្ណំាចដល្ក់្សតៃីងិនរមងក្សទីំងអ្ស់ 

ក្គ្នបប់ាល្ប់ញ្ចលូ្ទ ី6. ធានាៃរិៃតរភារនៃការក្េបក់្េងទរឹៃិងអ្នាមយ័ៃងិការផដល្អាចររបាៃសក្មាបទ់ំងអ្សគ់្នន  

នគ្នល្នៅទ ី7 ធានាល្ទធភារទទលួ្បាៃថាមរល្ផដល្មាៃតនំល្សមរមយអាចនជ្ឿទរុចតិតបាៃ, ផដល្មាៃៃរិៃតរភារៃងិសមយ័ទនំៃើបសក្មាបទ់ំងអ្សគ់្នន  

ក្គ្នបប់ាល្ប់ញ្ចលូ្ទ ី8 នល្ើររមពសក់ារក្ទក្ទងរ់នំណើៃៃងិមាៃៃរិៃតរភារនសដឋរចិចការង្ហរមាៃផ្សល្តិភារនរញនល្ញៃងិការង្ហរសមរមយសក្មាបក់ារៃិងការទំងអ្ស ់

រាងនហោឋ រចនាសមពៃ័ធក្គ្នបប់ាល្ ់9. ធៃជ់្រំញុការឧសាហ៊ូបៃយីរមមៃងិមាៃៃរិៃតរភារៃងិជ្រំញុការនចនក្បឌ្តិ 

ក្គ្នបប់ាល្ប់ញ្ចលូ្ទ ី10. កាតប់ៃថយវសិមភារនៅរនងុៃងិរនងុចនំណាមក្បនទស 

ក្គ្នបប់ាល្ប់ញ្ចលូ្ទ ី11 នធវើឱ្យទកី្រងុៃងិការតាំងទលី្នំៅរបសម់ៃសុសទំងអ្សគ់្នន មាៃសវុតថភិារមាំមៃួៃងិមាៃៃរិៃតរភារ 

ក្គ្នបប់ាល្ប់ញ្ចលូ្ទ ី12. ធានាការនក្បើក្បាសៃ់ងិផ្សល្តិល្នំាំក្បរបនោយៃរិៃតរភារ 

ក្គ្នបប់ាល្ប់ញ្ចលូ្ទ ី13 ចាតវ់ធិាៃការជាបនាា ៃន់ដើមបកី្បយទុធក្បឆ្ំងៃងឹការផក្បក្បលួ្អាកាសធាតៃុងិផ្សល្ប ះពាល្រ់បសវ់ា 

ក្គ្នបប់ាល្ប់ញ្ចលូ្ទ ី14. អ្ភរិរសៃងិក្បរបនោយចរីភារនក្បើសមកុ្ទសមកុ្ទៃងិធៃធាៃសមកុ្ទសក្មាបក់ារអ្ភវិឌ្ឍក្បរបនោយៃរិៃតរភារ 

ក្គ្នបប់ាល្ប់ញ្ចលូ្ទ ី15 

ការការពារៃងិនល្ើររមពសក់ារនក្បើក្បាសា់ត រនឡើងវញិៃ៊ូវៃរិៃតរភារនៃក្បរៃ័ធនអ្រ៊ូឡសូុដីកី្េបក់្េងក្បរបនោយៃរិៃតភារនក្រកាា យជាវាល្រនហាឋាៃក្បយទុធៃងិការរចិរលិ្បញ្ច្ញ្ហច សបញ្ឈបៃ់ងិបញ្ឈបក់ារបាតប់ងដ់ៃីងិជ្វីចំ
រះុ 



ក្គ្នបប់ាល្ប់ញ្ចលូ្ទ ី16 នល្ើររមពសស់ងាមផដល្មាៃសៃតភិារៃងិការរមួបញ្ចលូ្សក្មាបក់ារអ្ភវិឌ្ឍក្បរបនោយៃរិៃតរភារ, 
ផ្សតល្ៃ់៊ូវការច៊ូល្ដនំណើរការនៅកាតន់ទសសក្មាបទ់ំងអ្សគ់្នន ៃងិរាងាថ បៃ័ផដល្មាៃក្បសទិធភិារេណនៃយយភារៃងិការរមួបញ្ចលូ្នៅក្េបរ់ក្មតិទំងអ្ស់ 

ក្គ្នបប់ាល្ប់ញ្ចលូ្ទ ី17 រក្ងងឹមនធោបាយនៃការអ្ៃវុតែៃៃ៍ងិសរមមនឡើងវញិៃ៊ូវភារជានដេ៊ូសរល្សក្មាបក់ារអ្ភវិឌ្ឍក្បរបនោយៃរិៃតរភារ 

រនបៀបវារៈនៃះក្តវូបាៃររំងឹថាៃងឹក្តវូបាៃអ្ៃវុតតយ ងនរញនល្ញនៅឆ្ន ំ 2030 ៃិងក្តូវបាៃនេនៅផ្សងផដរថាឆ្ន ំ 2030 

រនបៀបវារៈសក្មាប់ការអ្ភិវឌ្ឍចីរភារ។ វាមាៃនគ្នល្បណំងនដើមបនីោះក្ាយការក្បឈមមខុ្ៃងឹមៃសុសជាតតិាមរយៈការជ្ងំឺបទបបញ្ាតតិ, ការអ្បរ់,ំ 
ៃងិរចិចសហក្បតបិតតកិារអ្ៃតរជាតៃិងិអ្ៃតរជ្នំៃឿ។ ខ្ណៈនរល្ផដល្មៃសុសជានក្ចើៃនៃនគ្នល្បណំងរបសខ់្ាៃួេជឺាការល្អមយួចៃំួៃនៃវធិាីក្សតៃងិនគ្នល្នៅរបសវ់ាេអឺាក្ររ ់( Cf. នោរបុបតត ិ3: 4) 

។ រនបៀបវារៈនៃះផ្សងផដរេកឺ្សបជាមយួៃងឹ សុីក្បកាៃ់នទស  បាៃ។ 

នៃះ "រនបៀបវារៈសរល្ថម"ី អាចក្តវូបាៃនៅថាជា "រនបៀបវារៈកាត៊ូល្រិថម"ី ផដល្ជាពារយថា "កាត៊ូល្រិ" មាៃៃយ័ថា "ារល្" ។ 
ក្បកាៃន់ទស  បាៃអំ្ពាវនាវអ្ៃុម័តរនបៀបវារៈសរល្ថមីនៃះ"ជាសញ្ហា សខំាៃម់យួនៃរតសីងឃមឹ" ។ 

ក្បកាៃន់ទស  បាៃសរនសើររចិចក្រមនក្រៀងអ្ៃែរជាតបិាៃនៅ 21 (ចំណងនជ្ើងជាផ្សាូវការថាសៃនិសីទនល្ើរទី 21 នៃភាេីរនុងអ្ៃុសញ្ហា ក្របខ័្ណឌ អ្ងាការសហក្បជាជាតិសតីរីការផក្បក្បួល្អាកាសធាតុផដល្បាៃ) នៅរនងុផខ្ធនឆូ្ន ំ 
2015 ៃិងក្បនទសផណនាំ "នដើមបអី្ៃវុតតតាមនោយក្បងុក្បយត័នផ្សាវូខាងមខុ្, ៃងិជាមយួអារមមណធ៍ាា បល់្៊ូតោសន់ៃាមេាភីារ "។ 

ខ្ណៈនរល្ផដល្គ្នម ៃៃរណាមាន រច់ងដ់នងាើមបរំលុ្ខ្យល្ច់៊ូល្នៅឃ្លា ៃក្តវូបាៃក្រកី្រក្តវូបាៃជ្តិផ្សតុរ៊ូជ្ជានដើមាមេាភីារជាអ្ៃតរជាតនិៃះៃងឹនោះក្ាយបញ្ហា ការក្បឈមមខុ្ៃងឹមៃសុសជាត?ិ 

នៃះបទរណំតក់្តារបសអ់្ងាការសហក្បជាជាត ិ

អ្ងាការសហក្បជាជាតកិ្តវូបាៃបនងកើតនឡើងៃងិបាៃបនងកើតនឡើងនៅនថងទ ី24 ផខ្តោុឆ្ន ំ 1945 បនាា បរ់សីញ្ច្ង្ហា មនោរនល្ើរទ ីII 
នៅរនងុនគ្នល្បណំងនដើមបទីបា់ក តជ់្នមាា ះផបបនៃះមយួនផ្សសងនទៀតៃងិការរោយមនដើមបជី្រំញុឱ្យមាៃសៃតភិារនៅរនងុរភិរនោរ។ នៅនរល្បនងកើតរបសខ់្ាៃួអ្ងាការសហក្បជាជាតមិាៃក្បនទសជាសមាជ្រិចៃំៃួ 
51; ឥឡវូនៃះមាៃ 193 ។ 

មាៃការរាបរ់យនារ,់ ក្បសៃិនបើមៃិរាបព់ាៃន់ារន់ៃជ្នមាា ះនៅជ្ុវំញិរភិរនោរចាបត់ាំងរអី្ងាការសហក្បជាជាតបិាៃបនងកើតនឡើងប ផុៃតនយើងមៃិទៃម់ាៃអ្វផីដល្អាចៃងឹក្តវូបាៃនរៀបរាបជ់ាសក្ង្ហា មនោរនល្ើរទបី។ី 

ខ្ាះនជ្ឿថារចិចសហក្បតបិតតកិារអ្ៃតរជាតដិ៊ូចជាអ្ងាការសហក្បជាជាតបិាៃអ្ះអាងថានដើមបនីល្ើររមពសក់ាររមួបញ្ចលូ្ជាមយួៃងឹក្បនភទនៃរនបៀបវារៈអ្ៃតរជ្នំៃឿៃងិាសនាក្េសិែផដល្ក្បកាៃន់ទស  
ៃងិនមដរឹនាំាសនាដនទនទៀតជានក្ចើៃររំងុរោយមជ្រំញុ, ៃងឹនាំមរៃ៊ូវសៃតភិារៃងិវបិលុ្ភារ។ 

នទះជាយ ងណា, រណំតក់្តាបទសក្មាបក់ារអ្ងាការសហក្បជាជាតនិដើមបនីធវើការនៃះមៃិបាៃល្អ។ នល្ើសរនីៃះនទៀតជានក្ចើៃចាបត់ាំងរជី្នមាា ះក្បោបអ់ាវធុនៅអ្ងាការសហក្បជាជាតបិាៃបនងកើតនឡើងរាបោ់ៃនារន់ក្ចើៃឃ្លា ៃ, 
ជ្ៃនភៀសខ្ាៃួៃងិ / ឬក្រកី្រយ ងខាា ំង។ 

ជាងមួយទសវតសរ៍រៃាងមរអ្ងាការសហក្បជាជាតិបាៃរំណត់នដើមបីអ្ៃុវតតនគ្នល្នៅអ្ភិវឌ្ឍៃ៍សហសសវតសរ៍របស់ខ្ាួៃ។ វាមាៃក្បាំប ី"នគ្នល្នៅអ្ភវិឌ្ឍៃ,៍" ប ផុៃតនៃះមៃិទទលួ្បាៃនជាេជ្យ័, ស៊ូមបផីតនបើនយងតាម
អ្ងាការសហក្បជាជាតខិ្ាៃួវាផ្លា ល្។់ ដ៊ូនចនះរនងុឆ្ន ំ 2015 របស់ខ្ាៃួផដល្នេនៅថា "នគ្នល្នៅអ្ភវិឌ្ឍៃក៍្បរបនោយៃរិៃតរភារ 17" 

ក្តវូបាៃនេអ្ៃមុត័។ មៃសុសមយួចៃំៃួមាៃសទុដិឋៃិយិម។ អ្នរខ្ាះេតិថាវាជារែកី្សនមរនវ ើរវាយ។ 

រនងុនាមជានៅឆ្ង យដ៊ូចជាសងាមនៅ, នល្ើផខ្ឧសភា 6, 2016, ក្បកាៃន់ទស  
បាៃៃយិយថានោរបាៃសបុៃិនៃសងាមអ្រឺ ៉ែបុមៃសុសផដល្ាសនាចក្ររបសក់្ទងអ់ាចជ្យួទវបីមយួផដល្បាៃទទលួ្រង្ហវ ៃ។់ ប ផុៃែរតសីបុៃិតក្បកាៃន់ទសៃងឹកាា យនៅជាសបុៃិអាក្ររម់យួ ( Cf. វវិរណៈ 18) ។ 

វាអាចមាៃរចិចសហក្បតបិតតកិារៃងិការទទលួ្បាៃនជាេជ្យ័មយួចៃំួៃផត ... 

វចនាៃុក្រម របស់ផចងថាសងាមេឺជា "ជារផៃាងក្បឌ្តិនៅរនងុការផដល្រោឋ ភបិាល្ចាបៃ់ិងល្រខខ្ណឌ សងាមេលឺ្អឥតនខាច ះ»។ 

ក្រះេមពរីបនក្ងៀៃថាមៃសុសជាតមិៃិអាចនោះក្ាយបញ្ហា របសខ់្ាៃួនៅនល្ើខ្ាៃួរបសវ់ាផ្លា ល្:់ 



23 ឱ្ក្រះអ្មាច សន់អ្ើយខ្្ុដំងឹថាវធិនីៃបរុសមាន រន់ៃះេឺមៃិនៅរនងុខ្ាៃួគ្នតផ់្លា ល្;់ វាមៃិផមៃជាបរុសមាន រផ់ដល្នដើរតក្មងជ់្ហំាៃផ្លា ល្ខ់្ាៃួរបសគ់្នត។់ (នយនរមា 10:23, NKJV 

ទ៊ូទំងល្ុះក្តាផតបាៃបញ្ហា រ)់ 

ក្រះេមពរីបនក្ងៀៃថារចិចសហក្បតបិតតកិារអ្ៃតរជាតៃិងឹបរាជ្យ័: 

16 ការបផំ្លា ញៃងិទរុខនវទនាេមឺាៃនៅរនងុវធិរីបសរ់រួនេ 17 នហើយវធិនីៃសៃតភិារនៃះនេរុាំា ល្ ់18 មាៃនកាតខាា ចក្រះនាះមៃុនរល្ផដល្ផភនររបសរ់រួនេេជឺា។ ។ (រ ៉ែ៊ូម 3: 16-18) 

ប ផុៃែមៃសុសជានក្ចើៃររំងុនធវើការនឆ្ព ះនៅររទសសៃៈរបសរ់រួនេនៃសងាមមាៃរែកី្សនមមយួៃងិស៊ូមបផីតនរល្ខ្ាះរោយមពាររ់័ៃធៃងឹាសនា។ ប ផុៃតនសាើរផតគ្នម ៃៃរណាមាន រម់ាៃឆៃាៈរនងុការអ្ៃវុតតតាមវធិនីៃក្រះរតិផតមយួ។ 

វាមិៃផមៃថាៃងឹមាៃការរើរចនក្មើៃនឆ្ព ះនៅររការណាមយួនៃរបសក់្បនទសសហរដឋឬនគ្នល្នៅហ៊ូល្នីទ។ វាៃងឹមាៃមយួចៃំួៃដ៊ូចជាការថយចះុមយួចៃំៃួ។ 

ជាការរតិណាស,់ ៃងិក្បផហល្ជាបនាា បរ់មីាៃជ្នមាា ះធំមយួ, ក្បនភទនៃរចិចក្រមនក្រៀងសៃតភិារអ្ៃតរជាតមិយួៃឹងក្តវូបាៃយល្ក់្រមៃិងបាៃបញ្ហា រ ់(ោៃផីយ ល្ 9:27) 

។ នៅនរល្ផដល្វាេជឺានក្ចើៃៃងឹមិៃរតិមាៃៃនិាន ការនៅនជ្ឿថាមៃសុសជាតៃិឹងក្តវូការនាំអ្រំសីងាមមយួផដល្មាៃសៃតភិារៃិងរែកី្សនម។ 

មៃសុសជានក្ចើៃៃងឹក្តវូបាៃយរនោយអ្ៃែរជាត ិ"ការរើរចនក្មើៃរែកី្សនមដ៊ូច ( Cf. នអ្នសគ្នល្ 13:10) ក្រមទំងការអ្ាច រយសញ្ហា នានាៃងិ (ផថសាឡៃូចីទ ី2 2: 9-12) 

។ ប ផុៃតក្រះេមពរីបាៃៃយិយថាមាៃសៃែភិារផបបនៃះៃងឹមៃិចងុនក្កាយនៃះ (ោៃផីយ ល្ 9:27; 11: 31-44) នបើនទះបជីាអ្វផីដល្អ្នរដឹរនាំអាចទមទរ (ផថសាឡៃូចីទ ី1 5: 3; នអ្ាយ 59: 8) ។ 

នបើមៃសុសេសឺមតថភារនៃការយ ងរតិក្បារដទំងក្សងុអ្រំសីងាមនាំយរ, េជឺាក្បនភទនៃសងាមណាមយួផដល្អាចនធវើបាៃ? 

ចាស។ 

2. នតើនោរនយស ៊ូបាៃក្បកាសដណំឹងល្អ? 
ក្រះេមពីរបនក្ងៀៃថារែីក្សនមមួយផដល្សងាមបាៃនេនៅថាក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះៃឹងជំ្ៃួសរោឋ ភិបាល្របស់មៃុសស (ោៃីផយ ល្ 2:44, វិវរណៈ 11:15; 19: 1-21) ។ 

នៅនរល្ផដល្ក្រះនយស ៊ូចាប់នផ្សែើមរិចចបំនរើាធារណៈរបសក់្ទង់ក្ទង់បាៃចាប់នផ្សតើមនោយការផ្សសរវផ្សាយអំ្រីដំណឹងល្អនៃក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ។ នៃះេឺជាអ្វីមា រុសបាៃរាយការណ៍: 
14 ឥឡូវនៃះបនាា ប់រីនោរយ ៊ូហាៃយរនៅឃុំឃ្លំងក្រះនយស ៊ូយងនៅក្សុរកាល្ីនឡនហើយក្បកាសដំណឹងល្អអំ្រីក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស,់ 15 ៃិងបាៃៃិយយថា 
"នរល្នវោក្តូវបាៃបំនរញៃិងក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់មរជិ្តបនងកើយនហើយ។ ច៊ូរផរផក្បចិតែេំៃិតនហើយនជ្ឿដំណឹងល្អចុះ! » (មា រុស 1: 14-15) ។ 

ដំណឹងល្អពារយនៃះបាៃមររីភាាក្រិរសរនសរថាជា  ៃិងមាៃៃ័យថា "ារល្អ" ឬ "ដំណឹងល្អ" ។ នៅរនុងេមពីរសញ្ហា ថមីពារយអ្ង់នេាស«ក្រះរាជ្យ * »ផដល្ទរ់ទងនៅៃឹងៃេររបស់ក្រះេឺបាៃនរៀបរាប់ក្បមាណ 149 

ដងរនុងេមពីរ NKJV ៃិង 151 រនុងដ៊ូនវ៉ែ  េមពីរ។ វាបាៃមររីពារយក្រិរផដល្ជាសរនសរជាភាាមួយផដល្បង្ហា ញរបួៃ  ឬអាណាចក្រនៃក្រះមហារសក្ត។ 

ៃេររបស់មៃុសសក្រមទំងៃេររបស់ក្រះមាៃនសែច (វិវរណៈ 17:14) រួរនេបាៃក្េបដណត ប់តំបៃ់ភ៊ូមិាញ្ច្សត (វិវរណៈ 11:15), រួរនេមាៃចាប់ (នអ្ាយ 2: 3-4; 30: 9) នហើយរួរនេមាៃ មុខ្វិជាា  
(ល្៊ូកា 13:29) ។ 
ខាងនក្កាមនៃះជាការបនក្ងៀៃជាាធារណៈនល្ើរដំប៊ូងរីក្រះនយស ៊ូផដល្មា ថាយរត់ក្តាេឺ: 

23 ក្រះនយស ៊ូយងក្សុរកាល្ីនឡអំ្រីទំងម៊ូល្ក្រះអ្ងាបនក្ងៀៃអ្នរក្សុរនៅរនុងាោក្បជំុ្ផ្សសរវផ្សាយដំណឹងល្អអំ្រីក្រះរាជ្យ * (មា ថាយ 4:23) ។ 
មា ថាយផ្សងផដររត់ក្តា: 

35 បនាា ប់មរក្រះនយស ៊ូយងនៅតាមក្រុងៃិងតាមភ៊ូមិនានាក្រះអ្ងាបនក្ងៀៃអ្នរក្សុរនៅរនុងាោក្បជំុ្ក្បកាសដំណឹងល្អអំ្រីក្រះរាជ្យ * (មា ថាយ 9:35) នៃះ។ 
េមពីរសញ្ហា ថមីបាៃបង្ហា ញថាក្រះនយស ៊ូវៃឹងក្េងរាជ្យអ្ស់រល្ប: 

33 នហើយក្ទង់ៃឹងក្េងរាជ្យនល្ើវងសរបស់យ រុបនៅអ្ស់រល្បនរៀងនៅនហើយរាជ្យរបស់ក្រះអ្ងាៃឹងមាៃគ្នម ៃទីបញ្ចប់ (ល្៊ូកា 1:33) ។ 
ល្៊ូកាបាៃរត់ក្តាថានគ្នល្បំណងថាក្រះនយស ៊ូវក្តូវបាៃនេបញ្ាូៃនៃះេឺនដើមបីផ្សសរវផ្សាយអំ្រីរាជាណាចក្ររបស់ក្រះស៊ូមរត់សមាា ល្់ៃ៊ូវអ្វីផដល្ក្រះនយស ៊ូបាៃបនក្ងៀៃ។ 



43 ក្រះអ្ងាមាៃក្រះបៃាូល្នៅនេថា: «ខំុ្្ក្តូវនាំដំណឹងល្អអំ្រីក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់នៅក្រុងនផ្សសងនទៀតផ្សងផដរនោយារផតសក្មាប់នគ្នល្បំណងនៃះខំុ្្ក្តូវបាៃនេបញ្ាូៃនៅ» (ល្៊ូកា 4:43) ។ 

នតើអ្នរធាា ប់បាៃឮថាអ្ធិបាយ? នតើអ្នរធាា ប់បាៃដឹងថានគ្នល្បំណងផដល្ក្រះនយស ៊ូមាៃចំនពាះក្តូវបាៃបញ្ាូៃនៃះេឺនដើមបីផ្សសរវផ្សាយអំ្រីរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ? 

ល្៊ូកាបាៃរត់ក្តាថាក្រះនយស ៊ូវផ្សងផដរបាៃច៊ូរនៅផ្សាយដំណឹងអំ្រីក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះ: 
10 ាវ័រនាំគ្នន វិល្ក្តឡប់មរវិញនរៀបរាប់ទ៊ូល្ក្រះនយស ៊ូៃ៊ូវក្េប់រិចចការទំងអ្ស់ផដល្នេបាៃនធវើ។ ។ 
បនាា ប់មរគ្នត់បាៃយរនេនៅផឡរជាឯរជ្ៃនៅរផៃាងមួយាង ត់ផដល្ជារមមសិទធិរបស់ភ៊ូមិមួយន ម្ ះនបតនសោ 11 ផតមហាជ្ៃដឹងថាវា, 

រួរនេបាៃនដើរតាមក្ទង់! ក្រះនយស ៊ូទទួល្រួរនេនហើយមាៃក្រះបៃាូល្អំ្រីក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ (ល្៊ូកា 9: 10-11) ។ 
ក្រះនយស ៊ូបាៃបនក្ងៀៃថារាជាណាចក្ររបសក់្រះេួរផតជាអាទិភាររំរ៊ូល្សក្មាប់អ្ស់អ្នរផដល្ៃឹងនដើរតាមក្ទង់: 

33 ច៊ូរផសវងររក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះជាមាច ស់ៃិងនសចរែីសុចរិតរបសក់្ទង់ (មា ថាយ 6:33) ជានល្ើរដំប៊ូង។ 

។ 31 ច៊ូរផសវងររក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះជាមាច ស់ៃិងនសចរែីទំងអ្ស់នៃះៃឹងក្តូវបាៃបផៃថមនៅកាៃ់អ្នរ 32 រំុភ័យខាា ចហវូងត៊ូចសរវក្រះហឫទ័យល្អក្រះបិតារបស់អ្នរនដើមបីផ្សែល្់ឱ្យអ្នរៃេរ (ល្៊ូកា 12: 31-

32) នៃះ។ 
រួរក្េីាា ៃេឺក្តូវផសវងររក្រះរាជ្យ * 

របស់ក្រះជានល្ើរដំប៊ូង។ រួរនេនធវើរិចចការនៃះនោយនធវើការនៃះអាទិភាររំរ៊ូល្របស់ខ្ាួៃនោយរស់នៅដ៊ូចក្រះក្េិសែៃឹងមាៃការផ្សាយបៃតផ្លា ល្់រួរនេៃិងការសមាឹងនឆ្ព ះនៅមុខ្ក្តឡប់មរវិញៃិងៃេររបស់ក្ទង់។ ប ុផៃែភាេនក្ចើៃផដល្
អ្ះអាងក្េិសែនោយមិៃក្គ្នៃ់ផតមិៃផសវងររដំប៊ូងក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ, 

រួរនេមិៃបាៃស៊ូមបីផតដឹងថាអ្វីផដល្វាេឺជា។ មៃុសសជានក្ចើៃនជ្ឿផ្សងផដរថាការជាប់ពារ់រ័ៃធមិៃរិតនៅរនុងៃនយបាយខាងនោរិយេឺជាអ្វីផដល្ក្រះរំរឹងរីរួរក្េីាា ៃ។ នោយមិៃយល្់ដឹងរីៃេររបស់ក្រះ, 
រួរនេមិៃបាៃរស់នៅនរល្នៃះខ្ណៈផដល្រួរនេេួរឬយល្់រីម៊ូល្នហតុមៃុសសជាតិេឺមាៃេុណវិបតតិដ៊ូនចនះ។ 

នសចរតីជ្៊ូៃដំណឹងផ្សងផដរថាៃេរៃឹងក្តូវបាៃផ្សតល្់នៅឱ្យហវូងត៊ូច ( Cf. រ៉ែ៊ូម 11: 5) ។ ក្តូវមាៃចិតែរាបទបមាៃបំណងនដើមបីកាា យជាផផ្សនរមួយនៃហវូងត៊ូចរិត។ 
រាជាណាចក្ររបសក់្រះបាៃមៃិទៃក់្តវូបាៃបនងកើតនឡើងនៅនល្ើផផ្សៃដី 
ក្រះនយស ៊ូបាៃបនក្ងៀៃថាអ្នរនដើរតាមក្ទង់េួរអ្ធិាឋ ៃស៊ូមឱ្យក្រះរាជ្យ * ផដល្ក្តូវមរនហតុផដល្រួរនេនធវើមិៃបាៃរួចនៅនហើយមាៃវា: 

9 បិតារបស់នយើងនៅាថ ៃបរមសុខ្ជាន ម្ ះរបស់អ្នរ។ 10 រនុងក្រះរាជ្យរបស់ក្ទង់មរ។ របស់អ្នរៃឹងក្តូវបាៃនធវើ (មា ថាយ 6: 9-10) ។ 
ក្រះនយស ៊ូបាៃចាត់រួរសិសសរបស់ក្ទង់នៅផ្សសរវផ្សាយអំ្រីរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ: 

1 ក្រះនយស ៊ូក្តាសន់ៅសសិសទំងដប់រីររ៊ូបរួមគ្នន ៃិងបាៃក្បេល្់ឱ្យរួរនេអំ្ណាចៃិងសិទធិអំ្ណាចបនណែ ញអាររសទំងអ្ស់ៃិងនមើល្ជំ្ងឺ 2 ក្រះអ្ងាចាត់នេនអាយនៅផ្សាយដំណឹងអំ្រីក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ 
(ល្៊ូកា 9: 1-2) ។ ។ 

ក្រះនយស ៊ូវបាៃបនក្ងៀៃថាក្រះវតតមាៃរបស់ក្ទង់ផតមាន រ់ឯងេឺមិៃផមៃជាៃេរ, ដ៊ូចជាៃេរនៃះមិៃក្តូវបាៃបនងកើតនឡើងនៅនល្ើផផ្សៃដីបនាា ប់មរ: 
28 ផ្សាុយនៅវិញនបើខំុ្្នដញអាររសនោយក្រះវញិ្ហា ណរបស់ក្រះជាមាច ស់រិតជាក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់បាៃមរដល្់អ្នររាល្់គ្នន  (មា ថាយ 12:28) ។ 

ៃេររិតនានរល្អ្នាេត។ វាមិៃផមៃនៅទីនៃះឥឡូវនៃះដ៊ូចជាខ្េមពីរទំងនៃះរីនោរ បង្ហា ញ: 
47 ក្បសិៃនបើផភនររបស់អ្នរនាំអ្នរនអាយក្បក្រឹតែអំ្នរើបាបច៊ូរនខ្វះវានចញ។ វាជាការល្អក្បនសើរជាងមុៃសក្មាប់អ្នរច៊ូល្នៅរនុងក្រះរាជ្យក្រះជាមាច ស់មាៃផតផភនរមាខ ងននាះក្បនសើរជាងមាៃផភនររីរនហើយក្តូវនេនបាះ ... 
(មា រុស 9:47) ។ 
23 ក្រះនយស ៊ូទតនមើល្ជំុ្វិញរួចមាៃក្រះបៃាូល្នៅកាៃ់រួរសិសសថា: «នតើការល្ំបារវាេឺសក្មាប់អ្នរផដល្មាៃក្ទរយសមបតែិច៊ូល្នៅរនុងក្រះរាជ្យក្រះជាមាច ស់បាៃ! 
» 24 រួរសិសសនងឿងឆងល្់ៃឹងក្រះបៃាូល្របស់ក្ទង់។ ក្រះនយស ៊ូមាៃក្រះបៃាូល្តបជាថមីមតងនទៀតនហើយបាៃៃិយយនៅនេថា: «រុមារ, 



នតើការល្ំបារវាេឺសក្មាប់អ្នរផដល្ទុរចិតែនល្ើក្ទរយសមបតែិច៊ូល្នៅរនុងក្រះរាជ្យក្រះជាមាច ស់បាៃ! 25 សតវអ្៊ូដឋច៊ូល្តាមក្បនហាងមាុល្ង្ហយជាងមៃុសសអ្នរមាៃមួយ ច៊ូល្នៅរនុងៃេរនៃក្រះ» (មា រុស 10: 

23-25) ។ 
25 ខំុ្្សុំក្បាប់ឱ្យអ្នររាល្់គ្នន ថាខំុ្្ៃឹងមិៃមាៃនទៀតនទផឹ្សរក្ាទំពាំងបាយជ្៊ូរនទៀតនឡើយរហ៊ូតដល្់នថងផដល្ខំុ្្ៃឹងផឹ្សរវាថមីនៅរនុងៃេរនៃក្រះ» (មា រុស 14:25) ។ 
43 នោរយ ៊ូផសបនអ្ើរើមា នថជាសមាជិ្រក្រុមក្បឹរាមួយផដល្នល្ចនធាា ផដល្ក្តូវបាៃខ្ាួៃគ្នត់ផដល្រំរុងរង់ចាំៃេររបស់ក្រះជាមាច ស់ៃិងការទទួល្យរភារកាា ហាៃច៊ូល្មរ ... (មា រុស 15:43) ។ 

ក្រះនយស ៊ូបាៃបនក្ងៀៃថាក្រះរាជ្យ * នៃះមិៃផមៃជានរល្នៃះជាផផ្សនរមួយនៃរិភរនោរសរវនថងនៃះ: 
36 ក្រះនយស ៊ូមាៃក្រះបៃាូល្តបថា: «រាជ្យរបស់ខំុ្្មិៃផមៃនៅរនុងនោរនៃះក្បសិៃនបើរាជ្យរបស់ខំុ្្នៅរនុងនោរនៃះផមៃរួរបំនរើរបស់ខំុ្្មុខ្ក្បយុទធ, 
ដ៊ូនចនះខំុ្្មិៃេួរក្តូវបាៃក្បេល្់នៅឱ្យាសៃ៍យ៊ូោបាៃនឡើយប ុផៃែរាជ្យរបស់ខំុ្្មិៃផមៃនៅនោរនៃះ»។ (យ ៊ូហាៃ 18: 36) ។ 

ក្រះនយស ៊ូបាៃបនក្ងៀៃថាៃេរនៃះៃឹងមរបនាា ប់រីក្ទង់យងមរមតងនទៀតនហើយថាក្ទង់ៃឹងកាា យជាក្រះមហារសក្តរបស់ខ្ាួៃ: 
31 «នៅនរល្បុក្តមៃុសសយងមរក្បរបនោយសរិើរុងនរឿងរបស់ក្រះអ្ងានហើយរួរនទវតាបរិសុទធទំងអ្ស់ជាមួយៃឹងក្ទង់ននាះក្ទង់ៃឹងអ្ងាុយនល្ើបល្ា័ងកក្បរបនោយសិរើរុងនរឿងរបស់ក្រះអ្ងា។32 មៃុសសក្េប់ជាតិ
ាសៃ៍ៃឹងមរផ្សែុំគ្នន នៅចំនពាះក្ទង់នហើយក្ទង់ៃឹងផញរនេនចញរីគ្នន  
ដ៊ូចេង្ហវ ល្ផបងផចរនចៀមនចញរីរផរផដរ។ 33 នោរៃឹងោរ់នចៀមនៅខាងាែ ំរផរនៅខាងនឆវង។ 34 នរល្ននាះក្រះមហារសក្តៃឹងមាៃក្រះបៃាូល្នៅកាៃ់អ្ស់អ្នរនៅខាងាែ ំក្រះអ្ងាថា 
"អ្ស់អ្នរក្បទៃររនៃក្រះបិតារបស់ខំុ្្ , ក្េងៃេរបាៃនរៀបចំសក្មាប់អ្នរមររីម៊ូល្ោឋ ៃក្េឹះនៃរិភរនោរ (មា ថាយ 25: 31-34) នៃះ។ 

ចាប់តាំងរីរាជាណាចក្ររបស់ក្រះមិៃនៅទីនៃះនទនយើងៃឹងមិៃនមើល្នឃើញជាសងាមរិតក្បារដរហ៊ូតដល្់បនាា ប់រីវាក្តូវបាៃបនងកើតនឡើង។ នោយារផតភាេនក្ចើៃមិៃយល្់អំ្រីក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ផដល្រួរនេបាៃបរាជ័្យរនុងការ
យល្់រីរនបៀបផដល្រោឋ ភិបាល្នៃរែីក្សឡាញ់ក្ទង់នធវើការ។ 

នតើនោរនយស ៊ូបាៃៃយិយថាអ្វផីដល្ៃេរនៃះេដឺ៊ូចជា? 
ក្រះនយស ៊ូវបាៃផ្សតល្់ការរៃយល្់ខ្ាះនៃអ្វីផដល្រាជាណាចក្ររបស់ក្រះេឺដ៊ូចជា: 

26 នហើយគ្នត់បាៃៃិយយថា: «ក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់នក្បៀបបីដ៊ូចជាបុរសមាន រ់ផដល្េួរោំនៅនល្ើដី 27 ៃិងេួរនដរនៅនរល្យប់នក្ការនថងនហើយក្គ្នប់រ៊ូជ្ននាះនចញរៃារៃិងការរើរល្៊ូតោស់, 
គ្នត់ខ្ាួៃឯងមិៃបាៃដឹងរីរនបៀប។ 28 ដំណំាទិៃនផ្សល្ផផ្សៃដីនោយខ្ាួៃវាផ្លា ល្់: ជានល្ើរដំប៊ូងជារៃារបនាា ប់មររាល្បនាា ប់រីថាក្គ្នប់ក្សូវនរញនល្ញនៅរនុងរាល្ 29 ល្ុះក្សូវទំុនៃះភាា មគ្នត់បាៃោរ់នៅរនុង 
ដបិតដល្់រដ៊ូវចំរ៊ូតនហើយ» (មា រុស 4: ។ 26- 29) ។ 
18 បនាា ប់មរគ្នត់បាៃៃិយយថា: «ក្រះរាជ្យក្រះជាមាច ស់ដ៊ូចនៃះេឺជាអ្វីនហើយនដើមបីអ្វីផដល្ខំុ្្ៃឹងនធវើការនក្បៀបនធៀបវា 19 េឺនក្បៀបដ៊ូចជាក្គ្នប់រ៊ូជ្ល្អិតផដល្បុរសមាន រ់យរនៅោរ់នៅរនុងសួៃរបស់ខ្ាួៃ? 

នហើយវាបាៃនរើៃនឡើងៃិងបាៃកាា យជានដើមនឈើមួយនហើយ 
សតវាា បនៃខ្យល្់ោរ់រួមគ្នន នៅតាមផមររបស់វា»។ 20 ជាថមីមតងនទៀតគ្នត់បាៃៃិយយថា«នតើខំុ្្ក្បដ៊ូចក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ឬ? 21 េឺនក្បៀបដ៊ូចជានមៃំប័ុងផដល្ញ្ច្សែីមាន រ់យរនៅោយរនុងអាហារបីរង្ហវ ល្់រហ៊ូ
តដល្់វាក្តូវបាៃនេផដល្មាៃនមការទំងអ្ស់ » (ល្៊ូកា 13: 18-21) ។ 

ពារយក្បាន នៃះបាៃបង្ហា ញថានៅនរល្ដំប៊ូងរាជាណាចក្ររបស់ក្រះេឺត៊ូចណាស់ប ុផៃតវាៃឹងកាា យជាធំ។ 
ល្៊ូកាបាៃរត់ក្តាទុរផ្សងផដរ: 

29 រួរនេៃឹងមររីទិសខាងនរើតៃិងទិសខាងល្ិចមររីភាេខាងនជ្ើងៃិងភាេខាងតបូងនហើយអ្ងាុយចុះនៅរនុងក្រះរាជ្យក្រះជាមាច ស់ (ល្៊ូកា 13:29) នៃះ។ 

ដ៊ូនចនះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះៃឹងមាៃមៃុសសមររីទ៊ូទំងរិភរនោរ។ វាៃឹងមិៃក្តូវបាៃរំណត់នៅជាអ្នរផដល្មាៃរ៊ូជ្រងសជាជ្ៃជាតិអីុ្ក្ាផអ្ល្។ មៃុសសៃឹងអ្ងាុយរនុងៃេរនៃះ។ 

ល្៊ូកា 17 ៃងិក្រះរាជាណាចក្ររមពជុា 

ល្៊ូកា 17: 20-21 វនងវងមួយចំៃួៃ។ ប ុផៃតមុៃនរល្ផដល្ទទួល្បាៃនៅននាះបាៃរត់សមាា ល្់នឃើញថាក្បជាជ្ៃរិតជាៃឹងបរិនភាេរនុងរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ: 
15 «ស៊ូមក្រះជាមាច ស់ក្បទៃររដល្់ក្រះអ្ងាផដល្ៃឹងបរិនភាេអាហារនៅរនុងៃេរនៃក្រះននាះនទ! " (ល្៊ូកា 14:15) ។ 



ចាប់តាំងរីមៃុសសៃឹង (នៅរនុងនរល្អ្នាេត) បរិនភាេរនុងរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ, វាមិៃផមៃក្គ្នៃ់ផតជាអ្វីផដល្រំណត់ផឡរនៅរនុងដួងចិតតរបស់រួរនេឥឡូវនៃះនៅរនុងថវីនបើ / ល្៊ូកា 17:21 

ការយល្់ក្ចឡផំដល្បាៃបង្ហា ញថានបើមិៃដ៊ូនចនះនទ។ 

ការបរផក្ប នៃល្៊ូកា 17: 20-21 េួរផតជួ្យមួយចំៃួៃយល្់រី: 
20 រួរផ្លរិសុីទ៊ូល្សួរនៅនរល្ផដល្ក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ក្តូវយងមរននាះនោរបាៃមាៃក្រះបៃាូល្តបនៅនេថា: 
«ក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់មិៃផមៃមរដ៊ូចផដល្អ្នរសងឃឹមថាៃឹងបាៃនឃើញវា 21 គ្នម ៃៃរណាមាន រ់ៃឹងៃិយយថា "នៅទីនៃះវាជា 'ឬ' មាៃ វាេឺជាការ 

'សក្មាប់ការនាយរាជ្យរបសក់្រះជាមាច ស់ឥឡូវនៃះនៅរនុងពារ់រណាត ល្របស់អ្នរ "។ (ល្៊ូកា 17: 20-21) 

ស៊ូមរត់សមាា ល្់ថាក្រះនយស ៊ូបាៃមាៃបៃាូល្នៅៃឹងមិៃផក្បចិតែ, ខាងាច់្មៃិងរួរផ្លរិសុីផដល្ោរ់រុតនឡើយ។ ក្រះនយស ៊ូវ "មាៃក្រះបៃាូល្តបនៅនេថា: « - 

វាេឺជារួរផ្លរិសុីផដល្បាៃសួរក្រះនយស ៊ូសំណួរនៃះ។ រួរនេបដិនសធមិៃឱ្យទទួល្ាា ល្់ក្ទង់។ 

ក្តូវបាៃរួរនេនៅរនុងាសនាចក្រ? នទ! 

ក្រះនយស ៊ូវក្តូវបាៃនេផ្សងផដរមិៃៃិយយអំ្រីាសនាចក្រឆ្ប់ៃឹងក្តូវបាៃនរៀបចំ។ ឬក្តូវបាៃនេៃិយយអំ្រីមននាសនញ្ចតនានោរនៅរនុងចិតតឬនបះដ៊ូង។ 

ក្រះនយស ៊ូវក្តូវបាៃនេៃិយយអំ្រីរជ្ាកាល្របស់ក្ទង់! រួរផ្លរិសុីមិៃក្តូវបាៃនេសួរអំ្រីាសនាចក្រមួយ។ រួរនេដឹងថាអ្វីផដល្ជាក្រះវិហារេមពីរសញ្ហា ថមីណាមួយឆ្ប់ៃឹងក្តូវបាៃចាប់នផ្សតើម។ រួរនេមិៃក្តូវបាៃនេសួរអំ្រីក្បនភទនៃស
ៃាសសៃ៍ការយល្់នឃើញជាាអ តមួយ។ 

ក្បសិៃនបើមាៃៃរណាមាន រ់េិតរាជាណាចក្ររបស់ក្រះេឺាសនាចក្រ - ៃិងរាជ្យរបស់ក្រះេឺ "នៅរនុង" រួរផ្លរិសុី - េឺាសនាចក្រនៅរនុងរួរផ្លរិសុ?ី ជារ់ផសតងមិៃបាៃ! 

ការសៃនិោឋ ៃផបបនៃះេឺជាការេួរឱ្យអ្ស់សនំណើចណាស់ជាមិៃក្តូវបាៃវា? ខ្ណៈនរល្ផដល្ការបរផក្បជាក្បូនតសតង់មួយចំៃួៃបាៃបរផក្បជាផផ្សនរមួយនៃល្៊ូកា 17:21 ថាជា "ក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះជាមាច ស់េឺ" នៅរនុងអ្នរ 
"(NKJV / នក្ជ្ើស), ស៊ូមបីផតកាត៊ូល្ិរក្រងុនយរ៊ូាឡឹមថមីក្រះេមពីរបរផក្បយ ងក្តឹមក្តូវថាជា" ក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់េឺរនុងចំនណាមអ្នរ»។ 

ក្រះនយស ៊ូវេឺជាផផ្សនរមួយរនុងចំនណាមននាះនៅរណាែ ល្ចំនណាមរួរផ្លរិសុី។ ឥឡូវនៃះរួរផ្លរិសុីបាៃេិតថារួរនេបាៃសមាឹងនឆ្ព ះនៅមុខ្នដើមបីរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ។ ប ុផៃតរួរនេបាៃយល្់ក្ចល្ំវា។នោរនយស ៊ូបាៃរៃយល្់ថាវាៃឹង
មិៃផមៃជាម៊ូល្ោឋ ៃឬរំណត់ក្រះរាជាណាចក្រសក្មាប់រួរាសៃ៍យ៊ូោផត, ដ៊ូចផដល្រួរនេហារ់ដ៊ូចជាការេិត (ឬក្រះវិហារជាការមួយចំៃួៃមួយផដល្ឥឡូវនៃះនជ្ឿថា) 

។ ក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះៃឹងមិៃអាចក្គ្នៃ់ផតជាផផ្សនរមួយនៃៃេរមៃុសសៃិងអាចនមើល្នឃើញជានក្ចើៃផដល្ក្បជាជ្ៃអាចចងអុល្បង្ហា ញឬនមើល្នហើយៃិយយថា "នៃះេឺជាវានៅទីនៃះ"; ឬ "ផដល្ជាការរមពុជានៅទីននាះ។ » 

ក្រះនយស ៊ូវក្ទង់ផ្លា ល្់បាៃនរើតនៅជានសែចនៃរាជាណាចក្រននាះដ៊ូចជាក្ទង់បាៃក្បាប់យ ងចាស់រីឡាត់ (យ ៊ូហាៃ 18: 36-37) ។ យល្់ថាេមពីរនក្បើពារយ«នសែច»ៃិង«ៃេរ»ផ្លា ស់បែូរ (ឧោៃីផយ ល្ 7: 17-

18,23) ។ នសែចនានរល្អ្នាេតក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់េឺ, បនាា ប់មរៃិងមាៃឈរនៅជាប់ៃឹងរួរផ្លរិសុី។ ប ុផៃតរួរនេៃឹងមិៃទទួល្ាា ល្់ក្ទង់ជានសែចរបស់នេ (យ ៊ូហាៃ 19:21) 

។ នៅនរល្ផដល្ក្ទង់បាៃក្តឡប់រិភរនោរៃឹងបដិនសធក្ទង់ (វិវរណៈ 19:19) ។ 

ក្រះនយស ៊ូយងនល្ើ, រនុងខ្ខាងនក្កាមរនុងល្៊ូកា 17, នដើមបីនរៀបរាប់អំ្រីការយងមរជានល្ើរទីរីររបស់គ្នត់នៅនរល្ផដល្រាជាណាចក្ររបស់ក្រះៃឹងក្េប់ក្េងផផ្សៃដីទំងម៊ូល្ (បៃតជាមួយៃឹង សក្មាប់សថិរភារសក្មាប់ជំ្រ៊ូរនៃះ): 
22 រួរសិសសរបស់គ្នត់គ្នត់បាៃៃិយយថា«ៃឹងមាៃនថងផដល្អ្នររាល្់គ្នន ៃឹងមាៃរយៈនរល្យ៊ូរៃិងរយៈនរល្យ៊ូរនៅរនងុឥតក្បនយជ្ៃ៍នដើមបីឱ្យមាៃការស៊ូមបផីតនថងមួយនៃក្រះបុក្តារបស់មៃុសស។ 23 បុរសៃឹងនពា
ល្ថា 

"ស៊ូមនមើល្នៅទីនៃះគ្នត់េឺជាការ!" "ស៊ូមនមើល្មាៃគ្នត់េឺជាការ!" ប ុផៃតមិៃនចញនៅនក្ៅឬរត់បនាា ប់រីរួរនេ 24 ដ៊ូចរៃាះផដល្នល្ចរីមួយចំនហៀងនៃនមឃនៅនទៀតដ៊ូនចនះបុក្តមៃុសសៃឹងមាៃនៅនល្ើនថងផ្លា ល្់ខ្ាួៃរ
បស់គ្នត់ 25 ឆ្ន ំ។ ប ុផៃែនោរបាៃដំប៊ូងក្តូវស ៊ូក្ទំៃឹងការឈឺចាប់យ ងខាា ំងៃិងក្តូវបាៃក្ចាៃនចាល្នោយ ជំ្នាៃ់បចចុបបៃននៃះ (ល្៊ូកា 17: 22-25) ។ 

ក្រះនយស ៊ូបាៃសំនៅនៅនផ្សារបននាា រ, ក្គ្នៃ់ផតដ៊ូចជានៅរនុងមា ថាយ 24: 27-31 

នរៀបរាប់អំ្រីការយងមរជានល្ើរទីរីររបសគ់្នត់នដើមបីដឹរនាំរិភរនោរទំងម៊ូល្។ ក្រះនយស ៊ូវមិៃក្តូវបាៃៃិយយថាមៃុសសរបស់នោរៃឹងមិៃអាចនឃើញក្ទង់នៅនរល្ផដល្គ្នត់ក្តឡប់។ ក្បជាជ្ៃៃឹងមិៃទទួល្ាា ល្់ក្ទង់ជានសែចរ
បស់រួរនេនហើយៃឹងការក្បយុទធក្បឆ្ំងៃឹងក្ទង់ (វិវរណៈ 19:19)! មៃុសសជានក្ចើៃៃឹងេិតថាក្រះនយស ៊ូវតំណាងឱ្យនមក្បឆ្ំងក្រះក្េិសែ។ 
ក្រះនយស ៊ូវមិៃក្តូវបាៃនេៃិយយថាក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះជាមាច ស់នៅរនុងចិតតទំងននាះរួរផ្លរិសុី-គ្នត់បាៃក្បាប់រួរនេនៅរផៃាងនផ្សសងននាះថារួរនេៃឹងមិៃក្តូវបាៃនៅរនុងក្រះរាជាណាចក្ររមពុជានោយារផតរុតតបុតរបស់រួរនេ 

(មា ថាយ 23: 13-14) ។ ឬនយស ៊ូបាៃៃិយយថាថាាសនាចក្រនៃះៃឹងកាា យជាក្រះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 



ក្រះរាជាណាចក្រនៃក្រះេឺមៃុសសជាអ្វីផដល្ៃឹងនថងណាមួយអាចច៊ូល្នៅរនុង - ដ៊ូចនៅមៃុសសសុចរិតរសន់ឡើងវិញនៃះ! ប ុផៃែនទះបីជានោរអ្ក្បាហាំៃិងនមក្េួារនផ្សសងនទៀតមិៃទៃ់មាៃ ( Cf. នហក្បឺ 11: 13-40) ។ 

រួរសិសសបាៃដឹងថាក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះេឺមិៃនៅរនុងរួរនេផ្លា ល្់ននាះមរ, នហើយថាវាបាៃបង្ហា ញដ៊ូចខាងនក្កាមនៃះផដល្បាៃនរើតនឡើងបនាា ប់រីល្៊ូកា 17:21, បង្ហា ញ: 
11 ឥឡូវនៃះខ្ណៈផដល្រួរនេបាៃឮនសចរែីទំងនៃះក្ទង់មាៃក្រះបៃាូល្ជាពារយក្បាន មួយនទៀតនទនក្ពាះគ្នត់មរជិ្តដល្់ក្រុងនយរ៊ូាឡឹមនហើយនោយារផតរួរនេបាៃេិតថាក្រះរាជ្យក្រះជាមាច ស់ៃឹងនល្ចនឡើង
ភាា ម (ល្៊ូកា 19:11) ។ 

ៃេរនៃះក្តវូបាៃយ ងចាសន់ៅរនងុនរល្អ្នាេត 

នតើអ្នរអាចក្បាប់បាៃក្បសិៃនបើៃេរេឺជិ្តដល្់នហើយ? ជាផផ្សនរមួយនៃការនោះក្ាយសណួំរននាះនោរនយស ៊ូបាៃរាយក្រឹតតិការណ៍ទំនាយ (ល្៊ូកា 21: 8-28) នហើយបនាា ប់មរបាៃបនក្ងៀៃថា: 
29 ច៊ូរនមើល្នដើមឧទុមពរៃិងនដើមនឈើទំងអ្ស់ចុះ។ 30 នរល្រួរនេក្តូវបាៃ រួចនៅនហើយ, 

អ្នរនមើល្នឃើញៃិងដឹងថាសក្មាប់ខ្ាួៃឯងថារដ៊ូវក្បាំងជិ្តមរដល្់នហើយ។ 31 ដ៊ូនចនះកាល្ណាអ្នររាល្គ់្នន នឃើញការទំងនៃះនរើតនឡើងក្តវូដងឹថាក្រះរាជ្យរបសក់្រះជាមាច សេ់ ឺនៅផរបរ (ល្៊ូកា 21: 29-31) 

។ 

ក្រះនយស ៊ូមាៃក្រះចង់ឱ្យមៃុសសរនុងការតាមោៃក្រឹតតិការណ៍ទំនាយនដើមបីដឹងថាៃេរក្រះៃឹងនរល្ណាមរ។ ក្រះនយស ៊ូវនៅរផៃាងនផ្សសងនទៀតបាៃក្បាប់មៃុសសរបសក់្ទង់នដើមបីនមើល្ៃិងយរចិតែទុរោរ់ចំនពាះក្រឹតតិការណ៍រោររណ៍ 

(ល្៊ូកា 21:36; មា រុស 13: 33-37) ។ នទះបីជាពារយរបស់នោរនយស ៊ូបាៃការបញ្ចុះតនមាជានក្ចើៃបាៃនមើល្ក្រឹតែិការណ៍រិភរនោរទំនាយតភាា ប់។ 

នៅរនុងល្៊ូកា 22 ៃិង 23 ននាះក្រះនយស ៊ូវជាថមីមតងនទៀតបាៃបង្ហា ញថារាជាណាចក្ររបសក់្រះេឺជាអ្វីមួយផដល្ៃឹងក្តូវបាៃបំនរញនៅរនុងនរល្អ្នាេតនៅនរល្ផដល្ក្ទង់បាៃបនក្ងៀៃថា: 
15 «ជាមួយៃឹងបំណងក្បាថាន ចិតតនរាៀវកាា ខំុ្្ចង់បរិនភាេមាូបអាហាររនុងឱ្កាសបុណយចមាង * 
នៃះជាមួយអ្នរមុៃនរល្ខំុ្្រងទុរខល្ំបារ 16 ខំុ្្សុំក្បាប់អ្នររាល្់គ្នន ថាខំុ្្ៃឹងមិៃបរិនភាេវារហ៊ូតដល្់វាក្តូវបាៃសំនរចសរវក្េប់នៅរនុងក្រះរាជ្យក្រះជាមាច ស់»។ 17 បនាា ប់មរគ្នត់បាៃយរផរង 
មរកាៃ់អ្រក្រះេុណក្រះជាមាច ស់នហើយមាៃក្រះបៃាូល្ថា: «ច៊ូរយរនៅផចរគ្នន រិាចុះ 18 ដបិតខំុ្្ក្បាប់អ្នររាល្់គ្នន ថាខំុ្្ៃឹងមិៃផឹ្សររីផ្សល្ផផ្សាទំពាំងបាយជ្៊ូរនទៀតនឡើយល្ុះក្តាផតក្រះរាជ្យក្រះជាមាច ស់មរដល្់» 

(ល្៊ូកា 22: 15-18) ។ 
39 ប ុផៃែអ្ស់អ្នរផដល្នធវើអាក្ររ់ជាប់ឆ្ក ងជាមួយក្រះនយស ៊ូក្តូវបាៃនេក្បមាថគ្នត់នហើយគ្នត់បាៃៃិយយថា: 
«ក្បសិៃនបើអ្នរជាក្រះក្េិសែផមៃច៊ូរសនញ្ច្ង្ហា ះខ្ាួៃអ្នរនៅនហើយសនញ្ច្ង្ហា ះនយើងផ្សងផដរ»។ 40 េ៊ូរៃរបស់គ្នត់បាៃសែីបននាា សគ្នត់នហើយគ្នត់បាៃៃិយយនៅគ្នត់ថា: «នតើអ្នររាល្់គ្នន មិៃបាៃស៊ូមបីផត 

ការភ័យខាា ចនៃក្រះ? សក្មាប់អ្នរផ្សងផដរេឺមាៃនៅរនុងការផ្សតនាា នទស 41 គ្នត់។ នហើយនយើងក្តឹមក្តូវដ៊ូនចនះ, 
នោយារផតនយើងមាៃភារសរែិសមសក្មាប់នយើងរំរុងសងនបើនយងតាមអ្វីផដល្នយើងបាៃនធវើននាះនទប ុផៃតអាក្ររ់គ្នម ៃអ្វីក្តូវបាៃនធវើនោយមួយនៃះ»។ 42 ក្រះអ្ងាមាៃបៃាូល្នៅនោរនយស ៊ូ» 

ក្រះអ្មាច ស់របស់ខំុ្្ថាចាំខំុ្្នៅនរល្ផដល្អ្នរច៊ូល្នៅរនុងៃេររបស់អ្នរ» 43 ប ុផៃែនោរនយស ៊ូមាៃក្បាសៃ៍នៅគ្នត់ថា: «ខំុ្្សុំក្បាប់ឱ្យអ្នររាល្់គ្នន នៅនថងនៃះថាអ្នរៃឹងនៅជាមួយខំុ្្រនុងសួៃឧទោៃ» (ល្៊ូកា 
23: ។ ។ 39-43, ភាានហក្បឺជាភាាអ្ង់នេាសនៅធមមតា ) 

រាជ្យរបស់ក្រះមិៃបាៃមរឱ្យបាៃឆ្ប់ដ៊ូចផដល្ក្រះនយស ៊ូក្តូវបាៃសមាា ប់ទំងជាទំងរីរមា រុសៃិងល្៊ូកាបង្ហា ញនយើង: 
43 នោរយ ៊ូផសបនអ្ើរើមា នថជាសមាជិ្រក្រុមក្បឹរាមួយផដល្នល្ចនធាា ផដល្ក្តូវបាៃខ្ាួៃគ្នត់ផដល្រំរុងរង់ចាំៃេររបស់ក្រះជាមាច ស់ៃិងការទទួល្យរភារកាា ហាៃច៊ូល្មរ ... (មា រុស 15:43) ។ 
51 គ្នត់មររីនអ្ើរើមា នថជាក្រុងមួយរបស់ជ្ៃជាតិយ៊ូោមាន រ់ផដល្ខ្ាួៃគ្នត់ក្តូវបាៃនេរង់ចាំក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ (ល្៊ូកា 23:51) ។ 

ច៊ូររត់សំគ្នល្់ថាវាជាការបនាា ប់រីការរស់នឡើងវិញផដល្ៃឹងក្តូវនរើតជាថមីនៅរនុងក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជារំណត់ក្តានោរយ ៊ូហាៃថា: 
3 ក្រះនយស ៊ូមាៃក្រះបៃាូល្តបនៅគ្នត់ថា: «ក្បារដខំុ្្សុំក្បាប់អ្នររាល្់គ្នន ថាក្បសិៃនបើមៃុសសមិៃនរើតជាថមីមតងនទៀតនោរមិៃអាចនឃើញក្រះរាជ្យ * 
របស់ក្រះជាមាច ស់បាៃនឡើយ»។ 4នោរៃីរ៊ូនដទ៊ូល្ក្រះអ្ងាថា: «នតើបុរសមាន រ់ក្តូវបាៃនរើតនៅនរល្ផដល្គ្នត់មាៃអាយុ? ? នតើនេអាចច៊ូល្នៅរនុងនផ្សាមាែ យនហើយនរើត "5 ក្រះនយស ៊ូមាៃក្រះបៃាូល្ថា: 
«ក្បារដខំុ្្សុំក្បាប់អ្នររាល្់គ្នន ថាក្បសិៃនបើមៃុសសមិៃនរើតរីទឹរៃិងរីក្រះវិញ្ហា ណនទនេរំុអាចច៊ូល្រនុងក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ (យ ៊ូហាៃ 3: 3 -5) ។ 

ស៊ូមរិចារណាថាបនាា ប់រីមាៃក្រះជ្ៃមរស់នឡើងវិញ, ក្ទង់ជាថមីមតងនទៀតបាៃបនក្ងៀៃអំ្រីរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ: 
3 នោរបាៃនធវើបទបង្ហា ញផ្លា ល្់បាៃរស់បនាា ប់រីការរងទុរខនវទនារបសក់្ទង់នោយមៃុសសជានក្ចើៃ 



សំនៅរាល្់គ្នន ក្តូវបាៃនេនឃើញអ្ស់រយៈនរល្ផសសិបនថងក្រមទំងមាៃក្រះបៃាូល្អ្វីផដល្ទរ់ទងនៅៃឹងក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ (រិចចការ 1: 3) ។ 

អ្នរសផមតងដបំ៊ូងៃិងចងុនក្កាយផដល្ក្រះនយស ៊ូវបាៃផ្សែល្ឱ់្យក្តវូបាៃនេអ្រំកី្រះរាជ្យ * របសក់្រះជាមាច ស!់ ក្រះនយស ៊ូវបាៃយងមរផដល្ជារមមវធិនីផ្ស្ើារនដើមបបីនក្ងៀៃអ្រំកី្រះរាជាណាចក្រននាះ។ 

ក្រះនយស ៊ូវមាៃាវរយ ៊ូហាៃសរនសរអំ្រីក្រះរាជាណាចក្រសហសសវតសរ៍របស់ក្រះជាមាច សផ់ដល្ៃឹងក្តូវបាៃនៅនល្ើផផ្សៃដីនៃះ។ អ្វីផដល្ក្ទង់មាៃនោរយ ៊ូហាៃសរនសរ: 
4 ខំុ្្នឃើញវញិ្ហា ណរខ័ៃធរបស់អ្ស់អ្នរផដល្ក្តូវបាៃនេកាត់រនក្ពាះផតបាៃផ្សែល្់សរខីភារអំ្រីក្រះនយស ៊ូៃិងអំ្រីក្រះបៃាូល្របស់ក្រះផដល្មិៃបាៃនគ្នររប៊ូជាសតវឬរ៊ូបភាររបស់គ្នត់នហើយមិៃបាៃទទួល្សញ្ហា របស់គ្នត់

នៅនល្ើថាង សរបស់រួរនេឬនៅនល្ើនដរបស់រួរនេ។ នហើយរួរនេបាៃរសន់ឡើងវិញនាយរាជ្យជាមួយក្រះក្េិសែរនុងរយៈនរល្មួយពាៃ់ឆ្ន ំ (វិវរណៈ 20: 4) ។ 

ក្េីាា ៃនៅសម័យនដើមបាៃបនក្ងៀៃថាក្រះរាជាណាចក្រសហសសវតសររ៍បស់ក្រះៃឹងមាៃនៅនល្ើផផ្សៃដីនៃះនហើយជំ្ៃួសរោឋ ភិបាល្របស់រិភរនោរផដល្ជាក្រះេមពីរបនក្ងៀៃ ( Cf. វិវរណៈ 5:10, 11:15) នៃះ។ 

នហតុអ្វីបាៃក្បសិៃនបើក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះជាមាច ស់េឺមាៃារៈសំខាៃ់ខាា ំងណាស់, មិៃបាៃឮភាេនក្ចើៃណាស់នក្ចើៃអំ្រីវា? 
ផផ្សនរខ្ាះរីនក្ពាះក្រះនយស ៊ូបាៃនៅវាថាអាថ៍រំបាំងមួយ: 

11 ក្រះអ្ងាមាៃក្រះបៃាូល្នៅនេថា: «អ្នររាល្់គ្នន បាៃក្តូវអ្ៃុញ្ហា តឱ្យយល្់អ្តថៃ័យោរ់រំបាំងនៃក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ប ុផៃែចំនពាះអ្ស់អ្នរផដល្នៅខាងនក្ៅ, នរឿងទំងអ្ស់មរនក្បើជាពារយក្បាន  (មា រុស 
4:11) ។ 

នទះបីជានានរល្បចចុបបៃននៃះរិតរាជាណាចក្ររបស់ក្រះជាេំនរាងការមួយនដើមបីនក្ចើៃបំផុ្សត។ 
ស៊ូមរិចារណាផ្សងផដរថាក្រះនយស ៊ូបាៃឱ្យដឹងថាទីបញ្ចប់ (នៃអាយុ) ៃឹងមរដល្់ (ឆ្ប់) បនាា ប់រីដំណឹងល្អអំ្រីក្រះរាជ្យនៃះក្តូវបាៃអ្ធិបាយនៅរនុងរិភរនោរទំងម៊ូល្ជាារសីនៃះ: 

14 ដំណឹងល្អអំ្រីក្រះរាជ្យនៃះៃឹងក្តូវបាៃអ្ធិបាយនៅរនុងរិភរនោរទំងម៊ូល្ទុរជាសរខីភារដល្់ជាតិាសៃ៍ទំងអ្ស់, នហើយបនាា ប់មរបញ្ចប់ៃឹងមរដល្់ (មា ថាយ 24:14) ។ 

ក្បកាសដណំងឹល្អអ្រំកី្រះរាជ្យ * របសក់្រះជាមាច សេ់មឺាៃារៈសខំាៃន់ហើយៃងឹក្តវូបាៃសនក្មចនៅរនងុដងទបីញ្ចបទ់ំងនៃះ។ វាេជឺា "ារល្អ" វាជាការផ្សតល្ៃ់៊ូវរតសីងឃមឹរតិក្បារដដល្ជ់្ំងមឺៃសុសាញ្ច្សត, 
នបើនទះបជីាអ្វផីដល្នមដរឹនាំៃនយបាយអាចបនក្ងៀៃ។ 

ក្បសៃិនបើអ្នរបាៃរចិារណាពារយរបសន់ោរនយស ៊ូវាេរួផតក្តវូបាៃចាសោ់សរ់រួជ្ៃំុកំ្េាីា ៃរតិេរួក្តវូបាៃក្បកាសដណំងឹល្អអ្រំកី្រះរាជ្យផដល្ឥឡវូនៃះ។ ការនៃះេរួផតជាអាទភិារររំ៊ូល្របសខ់្ាៃួសក្មាបា់សនាចក្រ។ នហើយ
នៅរនុងនគ្នល្បំណងនដើមបនីធវើការនៃះឱ្យបាៃក្តឹមក្តូវ, ភាាជានក្ចើៃផដល្េួរក្តូវបាៃនក្បើ។ 

នៃះេឺជាអ្វីផដល្បាៃបៃតាសនាចក្រនៃក្រះខិ្តខំ្នធវើ។ នហើយននាះេឺជាម៊ូល្នហតុផដល្រ៊ូៃនសៀវនៅនៃះក្តូវបាៃបរផក្បនៅជារិៃាុនៃភាា។ 
ក្រះនយស ៊ូបាៃបនក្ងៀៃភាេនក្ចើៃមៃិអាចៃងឹទទលួ្យររនបៀបរបសក់្ទង:់ 

13 "បញ្ចូល្តាមទវ រចនងអៀតដបិតទវ រផដល្ធំទ៊ូោយៃិងធំទ៊ូោយេឺជាវិធីមួយផដល្នាំឱ្យមាៃការកាប់បំផ្លា ញៃិងមាៃមៃុសសជានក្ចើៃផដល្ច៊ូល្នៅរនុងបាៃនោយារផតត៊ូចចនងអៀតវា 14 

ទវ រៃិងរិបារេឺជាវិធីផដល្នាំនៅឯជី្វិតននាះនហើយ។ មាៃមួយចំៃួៃត៊ូចផដល្បាៃររនឃើញវា (មា ថាយ 7: 13-14) ។ 
ដំណឹងល្អនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះផដល្នាំឱ្យមាៃជី្វិត! 
វាអាចជាការចាប់អារមមណ៍រនុងការរត់សមាា ល្់ថានបើនទះជាភាេនក្ចើៃហារ់ដ៊ូចជាក្េីាា ៃាា ល្់សញ្ហា ណថាការនផ្លត តសំខាៃ់របស់ក្រះក្េីសាមាៃនៅនល្ើក្បកាសដំណឹងល្អអំ្រីក្រះរាជ្យ * 
របស់ក្រះជាមាច ស់ក្ទឹសែាីសនាៃិងក្បវតតិាក្សតបាៃជាញឹរញាប់យល្់ថានៃះេឺជាអ្វីផដល្ក្រះេមពីររិតជាបនក្ងៀៃ។ 

ប ុផៃែក្រះនយស ៊ូក្ទង់ផ្លា ល្់បាៃរំរឹងទុរថារួរសិសសរបស់ក្ទង់នដើមបីបនក្ងៀៃដំណឹងល្អនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ (ល្៊ូកា 9: 2,60) នៃះ។ 

នោយារផតនានរល្អ្នាេតៃឹងក្តូវបាៃៃេរផផ្សអរនល្ើចាប់របសក់្រះននាះវាៃឹងនាំមរៃ៊ូវសៃតិភារៃិងភាររុងនរឿងៃិងការនគ្នររចាប់អ្នរផដល្នៅរនុងអាយុនៃះនាំឱ្យមាៃសៃែិភាររិត (ទំៃុរដំនរើង 119: 165; នអ្នភស៊ូរ 
2:15) ។ 
ដំណឹងល្អនៃះផដល្សំផដងរីៃេរក្តូវបាៃនេាា ល្់នៅរនុងេមពីរសញ្ហា ចាស់។ 

3. ៃេរនៃះក្តវូបាៃនេាា ល្ន់ៅរនងុក្រះេមពរីសញ្ហា ចាស់? 

ធមមនទសនាផដល្បាៃរត់ក្តាទុរដំប៊ូងៃិងចុងនក្កាយរបស់ក្រះនយស ៊ូផដល្ថាពារ់រ័ៃធៃឹងការក្បកាសដំណឹងល្អអំ្រីក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះ (មា រុស 1: 14-15; រិចចការ 1: 3) ។ 



ក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់េឺជាអ្វីផដល្រួរាសៃ៍យ៊ូោនៃនរល្នវោរបសក់្រះនយស ៊ូេួរផតដឹងអ្វីមួយអំ្រីខ្ណៈផដល្វាក្តូវបាៃនរៀបរាប់រនុងបទេមពីររបស់រួរនេផដល្ឥឡូវនៃះនយើងនៅេមពីរសញ្ហា ចាស់។ 

ោៃផីយ ល្បនក្ងៀៃអ្វខី្ាះអ្រំកី្រះរាជាណាចក្ររមពជុា 
រោការើោៃីផយ ល្បាៃសរនសរថា: 

40 រាជាណាចក្រទីបួៃផដល្ៃឹងកាា យនៅជារឹងមាំដ៊ូចផដរនឡើងនក្ពាះការសក្មារផដរបំផណរៃិង 

អ្វីក្េប់យ ង! ៃិងដ៊ូចជាផដររំនទចៃេរននាះៃឹងរំនទចនហើយរំនទចដនទនទៀតទំងអ្ស់ផដល្អ្នរបាៃនឃើញ 41 ចំផណរឯក្បអ្ប់នជ្ើងៃិងក្មាមនជ្ើងផដល្មួយផផ្សនរនៃដីឥដឋរបស់ជាងសមូៃៃិងមួយផផ្សនរនៃជាតិផដរ, 

ៃេរៃឹងក្តូវបាៃផបងផចរ។ រមាា ំងនៃជាតិផដរនៅនឡើយនទផដល្ៃឹងក្តូវបាៃនៅរនុងវា, 
ក្គ្នៃ់ផតដ៊ូចផដល្អ្នរបាៃនឃើញផដរោយជាមួយដីឥដឋនសរា៉ែ មិច។ 42 ក្មាមនជ្ើងនៃនជ្ើងផដល្ក្តូវបាៃនេមួយផផ្សនរនៃជាតិផដរៃិងមួយផផ្សនរនៃដីឥដឋ, 
ដ៊ូនចនះៃេរននាះៃឹងមាៃឫទធិមួយផផ្សនរៃិងមួយផផ្សនរមាៃភារផុ្សយក្សួយ។ 43 រនុងនាមជាអ្នរបាៃនឃើញផដរោយជាមួយដីឥដឋនសរា៉ែ មិច, រួរនេៃឹង 

ជាមួយក្គ្នប់រ៊ូជ្របស់បុរសនៃះ; ប ុផៃតរួរនេៃឹងមិៃក្បកាៃ់ខាា ប់នៅមួយនផ្សសងនទៀតនទេឺដ៊ូចផដរមិៃោយជាមួយៃឹង 44 ដីឥដឋនហើយនៅរនុងនថងនៃនសែចទំងនៃះជាក្រះនៃាថ ៃបរមសុខ្ក្ទង់ៃឹងតាំងៃេរផដល្ៃឹងមិៃ

ក្តូវបំផ្លា ញនឡើង។ នហើយៃេរនៃះៃឹងមិៃក្តូវបាៃចារនចញនៅកាៃ់មៃុសសនផ្សសងនទៀត; វារំនទចៃិងបំផ្លា ញៃេរទំងអ្ស់នៃះនហើយវាៃឹងឈរជានរៀងរហ៊ូត (ោៃីផយ ល្ 2: 40-44) ។ 
18 ប ុផៃែរួរបរិសុទធនៃខ្ពង់ខ្ពស់បំផុ្សតៃឹងទទួល្រាជ្សមបតតិននាះនហើយរួរនេក្េងក្រះរាជ្យ * នរៀងរហ៊ូតនបើនទះជានរៀងរហ៊ូតៃិងមិៃធាា ប់មាៃ "។ (ោៃីផយ ល្ 7:18) ។ 
21 «ខំុ្្បាៃនមើល្ៃិងផសនងនៃះក្តូវបាៃនធវើសញ្ច្ង្ហា មក្បឆ្ំងៃឹងរួរបរិសុទធជារួរទ៊ូនៅក្បឆ្ំងៃឹងរួរនេ 22 រហ៊ូតដល្់ក្រះជ្ៃមរីបុរាណមរនហើយការវិៃិចឆ័យមួយក្តូវបាៃនធវើនឡើងនៅរនុងការនរញចិតតនៃរួរបរិសុទធនៃ
ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុ្សតៃិងនរល្នវោបាៃមរដល្់ ។ រួរបរិសុទធនដើមបីក្េងក្រះរាជ្យនៃះ (ោៃីផយ ល្ 7: 21-22) 

រីោៃីផយ ល្នយើងបាៃនរៀៃថានរល្នវោៃឹងមរដល្់នរល្ផដល្រាជាណាចក្ររបស់ក្រះៃឹងបំផ្លា ញៃេរនៃរិភរនោរនៃះនហើយៃឹងនៅសថិតនសថរជានរៀងរហ៊ូត។ នយើងបាៃនរៀៃថារួរបរិសុទធៃឹងមាៃចំផណររបស់ខ្ាួៃរនុងការទទួល្ក្រះ
រាជ្យនៃះ។ 
ផផ្សនរជានក្ចើៃនៃទំនាយោៃីផយ េឺសក្មាប់នរល្នវោរបស់នយើងនៅសតវតសទី 21 នៃះ។ 
បាៃរត់សមាា ល្់នឃើញការឆាងកាត់មួយចំៃួៃរីេមពីរសញ្ហា ថមី: 

12 «រើឯផសនងទំងដប់ផដល្នោរបាៃនឃើញសំនៅនៅនល្ើនសែចដប់អ្ងាផដល្បាៃទទួល្រាជ្យគ្នម ៃដ៊ូចជានៅនឡើយនទប ុផៃតរួរនេបាៃទទួល្អំ្ណាចនដើមបីនធវើជានសែចបាៃមួយនមា ងរួមជាមួយសតវតិរចាឆ ៃ។ 13 ទំង
នៃះេឺមាៃចិតែេំៃិតផតមួយនហើយរួរនេៃឹងក្បេល្់ឫទធ ៃុភារៃិងអំ្ណាចខ្ាួៃនៅនអាយសតវតិរចាឆ ៃ 

។ 14 ទំងនៃះៃឹងនាំគ្នន នធវើសឹរជាមួយរ៊ូៃនចៀមផតរ៊ូៃនចៀមៃឹងឈនះនេនទដបិតក្រះអ្ងាជាក្រះអ្មាច ស់នៃក្រះអ្មាច ស់ៃិងជានសែចនៃនសែចៃិងអ្ស់អ្នរផដល្នៅជាមួយក្ទង់ក្តូវបាៃនៅថានក្ជ្ើសនរើសៃិងនាម ះក្តង់»។ 
(វិវរណៈ 17: 12-14) 

ដ៊ូនចនះនយើងនមើល្នឃើញទំងនៅរនុងសញ្ហា ចាស់ៃិងសញ្ហា ថមីេំៃិតផដល្ថាៃឹងមាៃនរល្នវោចុងផផ្សៃដីៃេរដប់បនាា ស់ៃិងថាក្រះៃឹងបំផ្លា ញវាៃិងបនងកើតៃេររបស់ក្ទង់។ 

នអ្ាយបនក្ងៀៃអ្រំកី្រះរាជាណាចក្ររមពជុា 
ក្រះបាៃបណាែ ល្ឱ្យនអ្ាយសរនសរអំ្រីផផ្សនរដំប៊ូងនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះផដល្ជាការក្េប់ក្េងមួយពាៃ់ឆ្ន ំផដល្នេាា ល្់ថាជាសហវតសវិធីនៃះ: 

1 មាៃៃឹងមរដំបងមួយរីនដើមរបស់នោរអីុ្ាយៃិងាខាៃឹងដុះនចញរីចារ់ឬសរបស់គ្នត់។ 2 ក្រះវិញ្ហា ណរបស់ក្រះអ្មាច ស់ៃឹងមរសណឋ ិតនល្ើក្ទង់ក្រះវិញ្ហា ណនៃក្បាជ្ាៃិងការយល្់ដឹង, 
ក្រះវិញ្ហា ណនៃឱ្វាទននាះមាៃឫទធិក្រះវិញ្ហា ណ ចំនណះដឹងៃិងការភ័យខាា ចរបស់ក្រះអ្មាច ស់។ 
3 ការរើររាយរបស់គ្នត់េឺនកាតខាា ចក្រះអ្មាច ស់នហើយក្ទង់ៃឹងមិៃវិៃិចឆ័យនោយនមើល្នឃើញនៃផភនររបសក់្ទង់មិៃសនក្មចតាមរយៈសវនាការនៃក្តនចៀររបសគ់្នត់នឡើយ 4 ប ុផៃែ 

ជាមួយៃឹងនសចរែីសុចរិតក្ទង់ៃឹងវិៃិចឆ័យជ្ៃក្រីក្រ, 

ៃិងការសនក្មចចិតតក្បរបនោយសមភារសក្មាប់រាបារីផផ្សៃដីនៃះ; នោរៃឹងនបារបរ់មរនល្ើផផ្សៃដីនោយដំបងមាត់របស់ក្ទង់នហើយជាមួយៃឹងដនងាើមនៃបប៊ូរមាត់របស់ក្ទង់ផដល្ក្ទង់ក្បហារជី្វិតមៃុសសពាល្។ 
5 នសចរែីសុចរិតៃឹងបាៃនៅជាផខ្សក្រវា៉ែ ត់ចនងកះរបស់ក្ទង់ការនហើយចិតែនាម ះក្តង់ចំនពាះក្រះផខ្សក្រវា៉ែ ត់នៃចនងកះរបស់ក្ទង់។ 



6 "ចចរៃឹងរស់នៅជាមួយរ៊ូៃនចៀមខាា រខិ្ៃៃឹងនដរជាមួយរ៊ូៃរផរននាះរំភួៃនជ្ើងៃិងសតវសិងាៃិង ជាមួយគ្នន នហើយនរមងត៊ូចមាន រ់ៃឹងនាំនេ 7 នគ្នៃិងខាា ឃមុំៃឹងសុីនមម ។ របស់រួរនេ 
អ្នរផដល្វ័យនរមងៃឹងនដរនៅជាមួយគ្នន នហើយសតវសិងាៃឹងសុីនមម ដ៊ូចនគ្ន 8 រ៊ូៃនៅនោះៃឹងនល្ងនោយរៃធរស់ផវរនៃះនហើយរ៊ូៃផ្លែ ច់នោះននាះក្តូវបាៃោរ់នដរបស់គ្នត់នៅរនុងរ៊ូងរស់ផវរនៃះ 9 នេៃឹងមិៃប ះពាល្់
ឬបំផ្លា ញគ្នន នៅ។ ។ ភនំបរិសុទធរបស់អ្ញដបិតផផ្សៃដីៃឹងមាៃនរញនល្ញនៃចំនៃះដឹងរបស់ក្រះអ្មាច ស់ជាទឹរក្េបដណត ប់សមុក្ទ។ 
10 «នហើយនៅនថងននាះៃឹងបាៃជារបស់នោរអីុ្ាយជា នតើបាៃៃរណាឈរជាបោនៅមៃុសសនឡើយដបិតមាៃផតាសៃ៍ដនទៃឹងផសវងររក្ទង់នហើយរផៃាងសំរាររបស់នេៃឹងបាៃថកុំនថកើងរុងនរឿង។ " (នអ្ាយ 
11: 1-10) 

នហតុផ្សល្ផដល្ខំុ្្បាៃបញ្ាូៃនៅនៃះផដល្ជាផផ្សនរដំប៊ូងឬដំណារ់កាល្ដំប៊ូងនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ, េឺថានៃះេឺជានរល្នវោផដល្ជារផៃាងផដល្វាៃឹងមាៃរាងកាយមួយ 
(មុៃនរល្ផដល្ក្រុងបរិសុទធេឺក្រុងនយរ៊ូាឡឹមថមីផដល្ចុះមររីាថ ៃបរមសុខ្មរវិវរណៈ 21) 

នហើយៃឹងមាៃរយៈនរល្មួយពាៃ់ឆ្ន ំ។ នអ្ាយបាៃបញ្ហា រ់ថាទិដឋភាររ៊ូបវ័ៃតនៃតំណារ់កាល្នរល្ផដល្គ្នត់បាៃបៃតនទៀតជាមួយនៃះ: 
11 វាៃឹងមរដល្់នៅនថងននាះននាះនហើយក្រះអ្មាច ស់ៃឹងក្តូវបាៃបនងកើតនដរបស់គ្នត់ជាថមីមតងនទៀតជានល្ើរទីរីរនដើមបីយរសំណល្់របស់មៃុសសផដល្ក្តូវបាៃចារនចញរីក្សុរអាសសុរីើៃិងក្សុរនអ្សុីបរី 
ៃិងជាតិនអ្តយូរីក្សុរនអ្ឡាំៃិងសុីនណើររីក្រុងហាមា ត់ៃិង នកាះនៃសមុក្ទ។ 
12 នោរៃឹងបនងកើតបោមួយសក្មាប់ក្បនទសនៃះនហើយៃឹងក្បម៊ូល្ផ្សតុំ 
របស់អីុ្ក្ាផអ្ល្នហើយជួ្បជំុ្គ្នន យ៊ូោនៃការបំផបររីក្ជុ្ងទំងបួៃនៃផផ្សៃដី។ 13 ការក្ចផណៃនអ្ក្បាអីុ្មៃឹងចារនចញនហើយបចាច មិតតរបស់ជ្ៃជាតិយ៊ូោៃឹងក្តូវ 

កាត់បៃថយ; នអ្ក្បាអីុ្មៃឹងមិៃក្ចផណៃៃឹងយ៊ូោៃិងក្សុរយ៊ូោៃឹងមិៃរំខាៃនអ្ក្បាអីុ្ម 14 ប ុផៃែរួរនេៃឹងនហាះនហើរនៅនល្ើាម នៃការធាា រ់ចុះភីល្ីសាីៃនៅទិសខាងល្ិចនៃះ។ រួមជាមួយគ្នន រួរនេៃឹងរឹបអ្៊ូសយរស
មបតតិក្បជាជ្ៃនៃភាេខាងនរើតនៃះ; រួរនេៃឹងោរ់នដនល្ើក្សុរនអ្ដុមៃិងក្សុរម ៊ូអាប់; នហើយក្បជាជ្ៃអាំម ៊ូៃៃឹងាែ ប់បង្ហា ប់ 15 ក្រះអ្មាច ស់ទំងក្សុងៃឹងបំផ្លា ញភាានៃសមុក្ទនអ្សុីប។ ជាមួយៃឹងខ្យល្់បរ់នបា
រយ ងខាា ំងរបស់ក្ទង់ក្ទង់ៃឹងក្អ្ងួៃទីមួយរបស់គ្នត់នៅនល្ើទនៃាៃិងរ៊ូដរមមវានៅរនុងញ្ច្សាីមចំៃួៃក្បាំរីរនហើយបាៃនធវើឱ្យបុរសឆាងកាត់សងួតពារ់ផសបរនជ្ើង។ 16 ៃឹងមាៃផ្សាូវសក្មាប់អ្នរសំណល្់នៃក្បជាជ្ៃរបស់គ្នត់ផដ

ល្ៃឹងក្តូវចារនចញរីក្សុរអាសសុរីើ, ដ៊ូចជា វាេឺសក្មាប់អីុ្ក្ាផអ្ល្នៅនថងផដល្គ្នត់បាៃនចញរីក្សុរនអ្សុីប។ (នអ្ាយ 11: 11-16) 
នអ្ាយក្តូវបាៃក្រះបណាែ ល្ឱ្យសរនសរថា: 

2 ឥឡូវនៃះវាៃឹងមរដល្់នៅរនុងនថងចុងនក្កាយននាះភនំនៃក្រះដំណារ់របស់ក្រះអ្មាច ស់ៃឹងក្តូវបាៃបនងកើតនឡើងនៅនល្ើរំរ៊ូល្នៃភនំនហើយៃឹងក្តូវនេនល្ើរតនមកើងខាងនល្ើភនំនៃះ; នហើយក្បជាជាតិទំងអ្ស់ៃឹងហ៊ូរនៅវា 3

 មាៃមៃុសសជានក្ចើៃៃឹងមរនហើយៃិយយថា "ច៊ូរមរ! នយើងនឡើងនៅឯភនំនៃក្រះអ្មាច ស់, 

នដើមបីក្រះដំណារ់នៃក្រះរបស់នោរយ រុប។ ក្ទង់ៃឹងបនក្ងៀៃនយើងផ្សាូវរបសក់្ទង់ននាះនយើងៃឹងនដើរតាមផ្សាូវក្ទង់រនុង "ចនំពាះនចញរកី្រងុសុយី ៊ូៃក្តវូនចញចាបន់ៃះក្រះបៃាលូ្របសក់្រះអ្មាច សរ់កី្រងុនយរ៊ូាឡមឹ 4 

នោរៃឹងវិៃិចឆ័យរវាងក្បនទសនៃះៃិងសែីបននាា សមៃុសសជានក្ចើៃ។ 

។ រួរនេៃឹងយរោវរបស់ខ្ាួៃដំនធវើជាផ្លល្ៃងា័ល្នហើយយរល្ំផរងច៊ូល្នៅរនុងទំររ់កាត់។ ក្បជាជាតនិនាះៃងឹមៃិនល្ើរោវទសៃ់ងឹៃេរទំងររួនេៃឹងនរៀៃវជិាា ចបំាំងនទៀត ... 11 រ៊ូបរាងខ្ពង់ខ្ពស់មៃុសសៃឹងក្តូវ

នេបនាា បចុះចិតែធំរបស់មៃុសសៃឹងក្តូវបាៃ ឱ្ៃចុះនហើយក្រះអ្មាច ស់ផតមាន រ់ឯងៃឹងក្តូវនេនល្ើរតនមកើងនៅរនុងនថងននាះ។ (នអ្ាយ 2: 2-4,11) 

ដ៊ូនចនះវាៃឹងកាា យជានរល្នវោរែីក្សនមនៃសៃែិភារនៅនល្ើផផ្សៃដី។ ទីបំផុ្សតនៃះៃឹងមាៃជានរៀងរហ៊ូតជាមួយក្រះនយស ៊ូរំរុងកាៃ់អំ្ណាច។ នោយផផ្សអរនល្ើបទេមពីរនានា (ទំៃុរតនមកើង 90: 4; 92: 1; នអ្ាយ 2:11; 

ហ៊ូនស 6: 2) ជ្វីហវ នៃះមាៃរយៈនរល្ 1.000 នារ់បាៃបនក្ងៀៃឆ្ន ំ (បាប ៊ីឡូៃ: ក្រុមក្បឹរាជាៃ់ខ្ពស់ ជា 97) ។ 
នអ្ាយបាៃក្រះបណាែ ល្ឱ្យសរនសរដ៊ូចខាងនក្កាម: 

6 ដបិតនយើងរុមារក្តូវបាៃនរើតមរនយើងក្រះបុក្តាមួយផដល្ក្តូវបាៃផ្សតល្់ឱ្យ; ៃិងរោឋ ភិបាល្ៃឹងក្តូវបាៃមរនល្ើាម របសក់្ទង់។ ៃិងន ម្ ះរបស់គ្នត់ៃឹងក្តូវបាៃនេនៅថាអ្ាច រយទីក្បឹរា, 
ក្រះជាក្រះបិតាអ្ស់រល្បជាៃិចចក្រះអ្ងាមាច ស់នៃសៃតិភារ។ 7 ការនរើៃនឡើងរបសរ់ោឋ ភិបាល្ៃិងសៃតិភាររបស់ក្ទង់ៃឹងមិៃមាៃទីបញ្ចប់, 
នៅនល្ើបល្ា័ងករបសក់្រះបាទោវើឌ្ៃិងជាងៃេរក្ទង់នដើមបីបញ្ហា ទិញនៃះៃិងបាៃបនងកើត វាជាមួយៃឹងការវិៃិចឆ័យៃិងតុោការចាប់រីនរល្ននាះមរ, 

នទះជានរៀងរហ៊ូត។ ចិតែខ្នះផខ្នងរបស់ក្រះអ្មាច ស់នៃរិភរទំងម៊ូល្ៃឹងសផមតងនៃះ។ (នអ្ាយ 9: 6-7) 



ច៊ូររត់សំគ្នល្់ថានអ្ាយបាៃៃិយយថានោរនយស ៊ូៃឹងយងមរនហើយបនងកើតៃេរមួយជាមួយៃឹងរោឋ ភិបាល្។ ខ្ណៈនរល្ផដល្មៃុសសជានក្ចើៃផដល្អ្ះអាងថាក្រះក្េិសែបាៃដរក្សង់នៃះជារិនសសនៅរនុងផខ្ធនូជានរៀងរាល្់ឆ្ន ំរួរ

នេមាៃទំននារនមើល្រំល្ងថាវាក្តូវផថាងក្រះបៃាូល្នក្ចើៃជាងការរិតផដល្ថាក្រះនយស ៊ូវៃឹងក្តូវបាៃនរើតននាះនទ។ ក្រះេមពីរបង្ហា ញថាក្រះរាជ្យ * 
របស់ក្រះជាមាច ស់អ្នរននាះមាៃរោឋ ភិបាល្ជាមួយៃឹងមុខ្វិជាា មួយចាប់រីនល្ើនហើយថាក្រះនយស ៊ូៃឹងក្តូវបាៃនល្ើវា។ នអ្ាយោៃីផយ ល្ៃិងអ្នរនផ្សសងនទៀតទយវា។ 

ចាប់របស់ក្រះេឺជារនបៀបនៃនសចរែីក្សឡាញ់ (មា ថាយ 22: 37-40 យ ៊ូហាៃ 15:10) ៃិងរាជ្យរបស់ក្រះៃឹងក្តូវបាៃសនក្មចនោយផផ្សអរនល្ើចាប់ទំងននាះ។ នហតុនៃះក្រះរាជ្យ * 
របស់ក្រះជាមាច ស់នទះបីជារនបៀបផដល្មៃុសសជានក្ចើៃនៅនល្ើរិភរនោរផដល្នមើល្វាៃឹងក្តូវបាៃផផ្សអរនល្ើនសចរែីក្សឡាញ់។ 
ទៃំុរតនមកើងៃិងបផៃថម 
វាមិៃផមៃក្គ្នៃ់ផតោៃីផយ ល្ៃិងនអ្ាយថាក្រះបណាែ ល្ឱ្យសរនសរអំ្រីការមរដល្់ក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ។ 

នអ្នសគ្នល្ក្តវូបាៃបផំ្សសុេៃំិតឱ្យសរនសរថាអ្នរផដល្រលុ្សមពៃ័ធអ្ុកី្ាផអ្ល្ (មិៃផមៃក្គ្នៃផ់តររួាសៃយ៍៊ូោ) ផដល្ក្តវូបាៃនេផបរផខ្រ្គ្នន រនងុអ្ឡំងុនរល្នៃក្គ្ននវទនានៃះៃងឹក្តវូបាៃក្បម៊ូល្ផ្សតុគំ្នន នៅរនងុៃេរសហសសវតសរន៍ៃះ: 
17 នហតនុៃះនហើយបាៃជាៃយិយថា "ក្រះជាអ្មាច សម់ាៃក្រះបៃាលូ្ថា: «នយើងៃងឹក្បម៊ូល្អ្នររាល្គ់្នន នចញរចីនំណាមជាតាិសៃ,៍ 
អ្នររបីណាត ក្បនទសផដល្ជារផៃាងផដល្អ្នរក្តវូបាៃខាច តខ់ាច យនហើយនយើងៃងឹក្បេល្ទ់រឹដីអ្ុកី្ាផអ្ល្ផដល្អ្នរ" »។ 18 ររួនេៃងឹនៅទនីនាះ, 
នហើយររួនេៃងឹយរនៅឆ្ង យនរឿងេរួឱ្យសអបន់ខ្ពើមទំងអ្សរ់បសខ់្ាៃួៃងិអ្នំរើេរួសអបន់ខ្ពើមរបសខ់្ាៃួទំងអ្សរ់ទីនីនាះ។ 19 បនាា ប់មរខ្្ុៃំឹងឱ្យនេមាៃចតិែមយួ, 

នហើយនយើងៃងឹោរវ់ញិ្ហា ណថមរីនងុររួនេនហើយយរនបះដ៊ូងថមនចញរកីារាច់្ មៃងិឱ្យនេមាៃចតិែ 

នៃាច,់ 20 ថារួរនេអាចក្បតបិតតតិាមចាបរ់បសន់យើងៃងិររាការវៃិចិឆយ័របសខ់្្ុៃំងិនធវើឱ្យររួនេ; រួរនេៃងឹនៅជាក្បជារាញ្ច្សតរបសន់យើងនហើយនយើងៃងឹនធវើជាក្រះរបសរ់រួនេ។ 21 ប ផុៃែអ្សអ់្នរផដល្មាៃចិតតតា
មបណំងក្បាថាន សក្មាបអ់្វផីដល្េរួឱ្យសអបន់ខ្ពើមរបសរ់រួនេៃិងអ្នំរើេរួសអបន់ខ្ពើមរបសរ់រួនេខ្្ុៃំឹងតបសនងដល្ក់ារក្បក្រតឹែរបសរ់រួនេនៅនល្ើរាល្របសខ់្ាៃួ» 
ក្រះជាអ្មាច ស។់ (នអ្នសគ្នល្ 11: 17-21) 

រ៊ូៃនៅរបស់រុល្សមព័ៃធនានានៃជ្ៃជាតិអីុ្ក្ាផអ្ល្ៃឹងក្តូវខាច ត់ខាច យមិៃយ៊ូរនទៀតនទ, ប ុផៃតវាៃឹងនគ្នររក្បតិបតតិតាមចាប់របស់ក្រះនហើយអ្វីផដល្េួរឱ្យសអប់នខ្ពើមបរិនភាេបញ្ឈប់ (នល្វើវិៃ័យ 11; នចាទិយរថា 14) ។ 
ច៊ូររត់សំគ្នល្់ដ៊ូចខាងនក្កាមនៅរនុងេមពីរទំៃុរតនមកើងអំ្រីក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះ: 

27 ចុងទំងអ្ស់នៃរិភរនោរផដល្ក្តូវចងចាំៃិងង្ហរនៅររក្រះអ្មាច ស់នហើយក្រុមក្េួារទំងអ្ស់របស់ជាតិាសៃ៍នានាៃឹងក្កាបថាវ យបងាំក្រះអ្ងា។ 28 ដបិតក្រះរាជ្យនៃះេឺជារបស់ក្រះអ្មាច ស់នហើយក្រះអ្ងាក្េ

ប់ក្េងនល្ើក្បជាជាតិនានា។ (ទំៃុរតនមកើង 22: 27-28) 
6 បល្ា័ងករបស់អ្នរ, បរិក្តក្រះេឺរហ៊ូតអ្ស់រល្បជាៃិចច! ដំបងនរក្ជ្នៃនសចរែីសុចរិតេឺជាដំបងនរក្ជ្នៃៃេររបស់អ្នរ។ (ទំៃុរតនមកើង 45: 6) 

ការក្បក្រឹតែរបស់អ្នរ 10 ទំងអ្ស់អ្នរៃឹងសរនសើរតនមកើងក្រះអ្មាច ស់នអ្ើយស៊ូមនហើយរួរបរិសុទធរបស់អ្នរៃឹងក្បទៃររដល្់អ្នរ 11 ។ រួរនេៃឹងៃិយយដល្់សិរើល្អនៃក្រះរាជ្យ * 
របស់អ្នរៃិងការរិភារានៃអំ្ណាចរបស់អ្នរ, 12 នដើមបីនធវើឱ្យរ៊ូៃនៅរបស់មៃុសសអំ្នរើខាា ំងរ៊ូផររបស់គ្នត់បាៃាា ល្,់ នហើយ ថកុំនថកើងរុងនរឿងនៃក្រះរាជ្យរបស់ក្រះអ្ងា។ 13 ក្រះរាជ្យ * 

របស់អ្នរេឺជារាជ្យផដល្នៅសថិតនសថរអ្ស់រល្បជាៃិចចនហើយអំ្ណាចក្េប់ក្េងរបស់អ្នរសថិតនសថរនៅក្េប់ជំ្នាៃ់ទំងអ្ស់។ (ទំៃុរដំនរើង 145: 10-13) 

អ្នរៃរិៃធនផ្សសងគ្នន នៅរនងុក្រះេមពរីសញ្ហា ចាសផ់្សងផដរបាៃសរនសរអ្រំទីដិឋភារនៃៃេរ (ឧនអ្នសគ្នល្ 20:33; អ្៊ូបាឌា 21; មកីា 4: 7) ។ 
ដ៊ូនចនះនរល្នោរនយស ៊ូបាៃចាបន់ផ្សែើមបនក្ងៀៃដណំងឹល្អនៃក្រះរាជាណាចក្ររបសក់្រះជាមាច សផ់ដល្ក្ទងម់ាៃទសសៃរិជ្ៃជាបនាា ៃម់យួចំៃៃួជាមយួៃងឹាា ល្េ់ៃំតិជាម៊ូល្ោឋ ៃ។ 
4. នតើររួាវរបាៃបនក្ងៀៃដណំងឹល្អនៃក្រះរាជាណាចក្រនៃះ? 

ខ្ណៈនរល្ផដល្ទនងវើជានក្ចើៃដ៊ូចជាដណំងឹល្អននាះេកឺ្គ្នៃផ់តជាដណំងឹល្អអ្រំមីៃសុសមាន រន់ៃក្រះនយស ៊ូវក្េសីារតិននាះេថឺាអ្នរកាៃត់ាមក្រះនយស ៊ូវបាៃបនក្ងៀៃដណំងឹល្អនៃក្រះរាជាណាចក្ររបសក់្រះ។ ននាះេជឺាារផដល្ក្រះនយ
ស ៊ូវបាៃនាំមរនៃះ។ 
ប លុ្បាៃបនក្ងៀៃរនងុក្រះរាជ្យនៃ 



ាវរប ុល្បាៃសរនសរអំ្រីក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះជាមាច ស់ៃិងក្រះនយស ៊ូវ: 
8 បនាា ប់មរក្រះអ្ងាយងនៅាោក្បជំុ្នហើយមាៃក្បាសៃ៍នោយចិតែអ្ង់អាចផដល្បាៃបីផខ្ផវរផញរៃិងអំ្រីបញ្ហា នៃការបញ្ចុះបញ្ចូល្ក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ (រិចចការ 19: 8) ។ 
25 នហើយរិតណាស,់ ឥឡូវនៃះខំុ្្ដឹងថាអ្នរទំងអ្ស់គ្នន រនុងចំនណាមអ្ស់អ្នរផដល្ខំុ្្បាៃនៅក្បកាសដំណឹងល្អអំ្រីក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ (រិចចការ 20:25) នៃះ។ 
23 ដ៊ូនចនះនៅនរល្ផដល្រួរនេបាៃផតងតាំងនោររនុងមួយនថងមាៃមៃុសសជានក្ចើៃបាៃច៊ូល្មរដល្់គ្នត់នៅាន រ់របសគ់្នត់ននាះគ្នត់បាៃរៃយល្់ដល្់ផដល្ផថាងទីបនាា ល្់អំ្រីយ ងអ្ង់អាចៃិងក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច
ស,់ 

បញ្ចុះបញ្ចូល្នេអំ្រីក្រះនយស ៊ូទំងវិៃ័យរបស់នោរម ៊ូនសៃិងរួរអ្នរនាំក្រះបៃាូល្តាំងរីក្រឹររហ៊ូតដល្់ោង ច។ ... 31 ក្បកាសក្រះរាជ្យរបសក់្រះជាមាច សៃ់ងិបនក្ងៀៃនេអ្រំកី្រះនយស ៊ូក្េសិែនោយចតិែអ្ងអ់ាចនហើយ
គ្នម ៃៃរណាមាន រម់ររារាងំនោរ (រិចចការ 28: 23,31) ។ 

ច៊ូររត់សំគ្នល្់ថាក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះជាមាច ស់េឺមិៃផមៃក្គ្នៃ់ផតអំ្រីនោរនយស ៊ូ (នទះបីជាគ្នត់ជាផផ្សនរធំមួយនៃវា) ដ៊ូចប ុល្បាៃបនក្ងៀៃអំ្រីនោរនយស ៊ូោច់នោយផឡររីអ្វីផដល្នោរបាៃបនក្ងៀៃអំ្រីក្រះរាជ្យ * 
របស់ក្រះជាមាច ស់។ 
ប ៊ូល្បាៃនៅវាថាដំណឹងល្អនៃក្រះននាះនទប ុផៃតថានៅផតមាៃដំណឹងល្អនៃក្រះរាជាណាចក្រនៃក្រះ: 

9 ... នយើងបាៃផ្សសរវផ្សាយដល្់អ្នរដំណឹងល្អនៃក្រះ ... 12 ថាអ្នរៃឹងរស់នៅបាៃសមរមយៃឹងក្រះជាមាច ស់ផដល្បាៃក្តាស់នៅអ្នរច៊ូល្នៅរនុងក្រះរាជ្យៃិងសិរើរុងនរឿងរបសក់្រះអ្ងា។(ផថសាឡូៃីចទី 1 2: 

9,12) 
ប ៊ូល្បាៃនៅវាថាដំណឹងល្អនៃក្រះក្េីសា (រ៉ែ៊ូម 1:16) នៃះ។ នៃះជា "ារល្អ" របស់នោរនយស ៊ូារផដល្នោរបាៃបនក្ងៀៃ។ 

ស៊ូមរិចារណាថាវាជាការមិៃក្គ្នៃ់ផតដំណឹងល្អអំ្រីមៃុសសមាន រ់នៃក្រះនយស ៊ូវក្េីសាឬក្គ្នៃ់ផតអំ្រីនសចរែីសនញ្ច្ង្ហា ះផ្លា ល្់ខ្ាួៃ។ ប ុល្បាៃៃិយយថាដំណឹងល្អនៃក្រះក្េីសារួមាែ ប់តាមក្រះនយស ៊ូវក្តឡប់មរវិញរបស់ក្ទង់ៃិងការវិៃិចឆ័យរប
ស់ក្រះ: 

6 ... 
ក្រះសងជាមួយៃឹងការមាៃទុរខក្រួយផដល្បញ្ហា ទំងននាះអ្នរ, 7 ៃិងនដើមបីផ្សតល្់ឱ្យអ្នរផដល្រងទុរខនវទនាបាៃសំរារជាមួយនយើងនៅនរល្ក្រះអ្មាច ស់នយស ៊ូក្តូវបាៃនល្ចនចញរីាថ ៃបរមសុខ្មរជាមួយរួរនទវតាខាា ំ
ងរ៊ូផររបស់ក្ទង់ 8 រនុងនភាើងសននាធ សនៅធ នដើមបីនធវើនទសអ្ស់អ្នរផដល្មិៃាា ល្់ក្រះជាមាច ស់ 
ៃិងអ្ស់អ្នរផដល្មិៃាែ ប់តាមដំណឹងល្អរបស់ក្រះនយស ៊ូក្េិសែជាអ្មាច សន់ៃនយើង។ 9 ទំងនៃះៃឹងក្តូវទទួល្នទសវិនាសអ្ៃែរាយអ្ស់រល្បជាៃិចចរីក្រះភ័ញ្ច្រែក្រះអ្មាច ស់ៃិងរីសិរើល្អនៃអំ្ណាចរបស់ក្ទង់ 10 នៅនរល្
ផដល្ក្ទង់យងមរនៅនថងននាះៃឹងក្តូវសផំដងសិរើរុងនរឿងរនុង រួរបរិសុទធរបស់ក្ទង់នហើយក្តូវបាៃនកាតសរនសើររនុងចំនណាមអ្ស់អ្នរផដល្នជ្ឿថារនុងចំនណាមសរខីភាររបស់នយើងវិញបងបអូៃបាៃនជ្ឿ (ផថសាឡូៃីចទី 
2 1: 6-10) ។ 

េមពីរសញ្ហា ថមីបាៃបង្ហា ញថាៃេរនៃះេឺជាអ្វីផដល្នយើងៃឹងបាៃទទួល្មិៃផមៃថាឥឡូវនៃះនយើងបាៃក្េប់ក្េងវាឱ្យបាៃនរញនល្ញ: 
28 នោយនយើងបាៃទទួល្ក្រះរាជ្យ * មួយផដល្មិៃនចះរនក្រើរ (នហនក្រើរ 12:28) ។ 

នយើងអាចយល្់ៃិងនមើល្នៅមុខ្នដើមបីកាា យជាផផ្សនរមួយនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះឥឡូវនៃះប ុផៃតមិៃបាៃច៊ូល្រួមយ ងនរញនល្ញ។ 

នោរប ៊ូល្បាៃបញ្ហា រ់ជារិនសសថាការមួយមិៃច៊ូល្យ ងនរញនល្ញរាជាណាចក្ររបសក់្រះជាមៃុសសរផមងាា ប់មួយ, ដ៊ូចផដល្វាបាៃនរើតមាៃនឡើងបនាា ប់រីការរស់នឡើងវញិនៃះ: 
50 ឥឡូវនៃះខំុ្្ៃិយយថាបងបអូៃនអ្ើយថាាច់ៃិង្មរំុអាចក្េងៃេរក្រះបាៃនឡើយ ឬនធវើមិៃនចះរល្ួយមរតរអំ្នរើរុររល្ួយ 51 ខំុ្្សុំក្បាប់អ្នរអាថរំបាំង។ 

នយើងមិៃក្តូវការនេងទំងអ្ស់ននាះនទប ុផៃតនយើងទំងអ្ស់គ្នន ៃឹងក្តូវ - 52 នៅរនុងនរល្មួយនៅរនុងរបស់ផភនរមួយនៅផក្តចុងនក្កាយ។ ចំនពាះៃឹងមាៃសំនឡងផក្តបៃាឺនឡើង, 
មៃុសសាា ប់ៃឹងរស់នឡើងវិញមិៃនចះរល្ួយរើឯនយើងនយើងៃឹងក្តូវបាៃផ្លា ស់បតូរ (រ៊ូរិៃថ៊ូសទី 1 15: 50-52) ។ 
1 ខំុ្្េិតនថារីអ្នរដ៊ូនចនះមុៃនរល្ក្រះជាមាច ស់ៃិងក្រះអ្មាច ស់នយស ៊ូវក្េីសាផដល្ៃឹងវិៃិចឆ័យនទសរស់ៃិងមៃុសសាា ប់នៅៃិងៃេរផដល្នល្ចនឡើងរបស់ក្ទង់នៃះ (ធីម ៊ូនថទី 2 4: 1) ។ 

នោរប ៊ូល្មិៃក្តឹមផតបនក្ងៀៃថាននាះនទប ុផៃតថាក្រះនយស ៊ូៃឹងរំនោះក្រះរាជ្យថាវ យក្រះជាមាច ស់ជាក្រះបិតា: 
20 ប ុផៃែក្រះក្េិសែមាៃក្រះជ្ៃមរស់រីាា ប់នឡើងវិញនហើយបាៃកាា យនៅជាផ្សល្ដំប៊ូងរីរួរអ្នរផដល្បាៃនដរល្រ់។ 21 នក្ពាះនោយបុរសមាន រ់បាៃច៊ូល្មរាា ប់នោយមៃុសសមររនុងការរស់នឡើងវញិនៃការាា ប់។ 22

 មៃុសសទំងអ្ស់បាៃាា ប់រនុងនោរអ័្ោមដ៊ូនចនះស៊ូមបី រនុងក្រះក្េីសាទំងអ្ស់ៃឹងក្តូវបាៃនធវើឱ្យរស់ 23 ប ុផៃតគ្នន នៅរនុងនគ្នល្បំណងផ្លា ល្់ខ្ាួៃរបស់គ្នត់។ 



ក្រះក្េិសែជាផ្សល្ដំប៊ូងននាះនក្កាយមរអ្ស់អ្នរផដល្ជារបស់ក្រះក្េិសែនៅខាងមុខ្ 24 បនាា ប់មរបាៃមរដល្់ទីបញ្ចប់នៅនរល្ផដល្ក្ទង់បាៃផ្សែល្់ៃ៊ូវក្រះរាជ្យ * ក្រះជាមាច ស់ជាក្រះបិតា, 

នៅនរល្ផដល្ក្ទង់បាៃោរ់ការមួយ។ 

បញ្ចប់នៅៃឹងចាប់ទំងអ្ស់នហើយក្េប់ទំងអំ្ណាចៃិងអំ្ណាច។ 25 ក្រះក្េិសែក្តូវផតក្េងរាជ្យរហ៊ូតដល្់ក្ទង់ោរ់អ្ស់ទំងខាម ំងសក្តូវនៅនក្កាមក្រះបាទរបសក់្រះអ្ងា។ (រ៊ូរិៃថ៊ូសទី 1 15: 20-25) ។ 
ប ុល្បាៃបនក្ងៀៃថាមៃុសសទុចចរិត (ទ៊ូរពារយបញ្ហា ) ៃឹងមិៃទទួល្រាជាណាចក្ររបស់ក្រះ: 

9 នតើអ្នរមិៃដឹងថាមៃុសសមិៃសុចរិតៃឹងមិៃទទួល្ក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់? នតើមិៃក្តូវបាៃបនញ្ហឆ ត។ មៃុសសរំផិ្សតឬថាវ យបងាំក្រះផរាងកាា យឬផិ្សតរបត់ឬនភទដ៊ូចគ្នន ឬក្រុងស៊ូដំុម 10រួរនចាររួរនោភល្ៃ់ចង់បា
ៃក្ទរយនេរួរក្បមឹររួរតមះតិះនដៀល្ឬបាៃ់រំផហងៃឹងក្េងៃេរក្រះ (រ៊ូរិៃថ៊ូសទី 1 6: 9-10) នៃះ។ 
19 ឥឡូវរិចចការខាងាច់្មេឺជាភសែុតាងចាស់ោស់េឺ: ក្រឹតែអំ្នរើផិ្សតរបត់រំផិ្សតសហាយសមៃ់នាម រនក្គ្នរបទនល្មើសណាមួយ, 20 ថាវ យបងាំរ៊ូបក្រះមៃែ, ការសអប់, 
ទស់ផទងគ្នន ក្ចផណៃៃាុះនក្កាធមហិចឆតាអ្តាម ៃិយម, ផបរបារ់, ាសនាខុ្សឆាង, 21 ចិតែក្ចផណៃ ន្ ៃីសចង់សមាា ប់ក្បមឹរ 

ក្ជុ្ល្ៃឹងការដ៊ូចនៃះ; ផដល្ខំុ្្ក្បាប់នអាយអ្នររាល្់គ្នន ដឹងជាមុៃដ៊ូចខំុ្្បាៃក្បាប់អ្នរនៅរនុងនរល្រៃាងមរនហើយថាអ្ស់អ្នរផដល្ក្បក្រឹតែផបបនៃះៃឹងមិៃទទួល្ក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ (កាឡាទី 5: 19-21) 

នៃះ។ 
5 សក្មាប់ការនៃះអ្នរដឹងថាអ្នររំផិ្សតនទមៃុសសមិៃបរិសុទធមិៃនកាតផក្រងៃរណានោភល្ៃ់ផដល្ជាអ្នរថាវ យបងាំរ៊ូបក្រះមាៃមរតរណាមួយនៅរនុង 

ក្រះរាជ្យរបស់ក្រះក្េិសែៃិងរបស់ក្រះ (នអ្នភស៊ូរ 5: 5) ។ 

ក្រះមាៃសតង់ោរៃិងទមទរការផក្បចិតតរីអំ្នរើបាបនៅរនុងនគ្នល្បំណងនដើមបីអាចច៊ូល្នៅរនុងៃេររបសក់្ទង់។ ាវរប ៊ូល្បាៃក្រមាៃថាការមួយចំៃួៃៃឹងមិៃបនក្ងៀៃថា: 
6 ខំុ្្ឆងល្់ណាស់ថាអ្នរបាៃង្ហរនចញរីក្ទង់ដ៊ូនចនះឆ្ប់ផដល្បាៃក្តាស់នៅបងបអូៃក្រះេុណរបស់ក្រះក្េិសែេឺនៅជាដំណងឹល្អមួយនផ្សសងនទៀត 7 ផដល្មិៃផមៃមួយនផ្សសងនទៀត; ប ុផៃតមាៃបញ្ហា មួយចំៃួៃផដល្អ្នរផដ
ល្បាៃៃិងចង់បងខូចដំណឹងល្អរបស់ក្រះក្េិសែ។ 8 ប ុផៃែនទះបីនយើងរែីឬនទវតា * ណាមួយរីាថ ៃបរមសុខ្រែីនាំដំណឹងល្អណាមួយនផ្សសងនទៀតនៅកាៃ់អ្នរជាងអ្វីផដល្នយើងបាៃផ្សសរវផ្សាយដល្់អ្នរ, 
ស៊ូមនអាយអ្នរននាះក្តូវបណាែ ា។ 9 ដ៊ូចនយើង បាៃៃិយយថាមុៃនរល្, 

ដ៊ូនចនះឥឡូវនៃះខំុ្្បាៃៃិយយមតងនទៀតថានបើៃរណាមាន រ់បាៃអ្ធិបាយដំណឹងល្អណាមួយនផ្សសងនទៀតនដើមបីឱ្យអ្នរជាងអ្វីផដល្អ្នរបាៃទទួល្ស៊ូមនអាយអ្នរននាះក្តូវបណាែ ា។ (កាឡាទី 1: 6-9) 
3 ប ុផៃែខំុ្្បារមភខាា ចផក្រងនោដ៊ូចនមែចបាៃ, 
រស់បាៃល្បួងនាងនអ្វា៉ែ នោយឧបាយរល្របសគ់្នត់ដ៊ូនចនះេំៃិតរបស់អ្នរអាចៃឹងខ្៊ូចខាតរីភារាមញ្ាផដល្នៅរនុងក្រះក្េិសែ។ 4 ដបិតនបើសិៃជាក្រះអ្ងាផដល្យងមរបាៃអ្ធិបាយក្រះនយស ៊ូវមួយនទៀតផដល្នយើង

មិៃបាៃអ្ធិបាយ, ឬក្បសិៃនបើអ្នរទទួល្បាៃ ជាវិញ្ហា ណនផ្សសងគ្នន ផដល្អ្នរមិៃបាៃទទួល្ឬដំណឹងល្អមួយនផ្សសងនទៀតផដល្អ្នរមិៃបាៃទទួល្យរ - អ្នរអាចោរ់បាៃយ ងល្អជាមួយៃឹងវា! (រ៊ូរិៃថ៊ូសទី 2 

11: 3-4) 
នតើអ្វីនៅជា "នផ្សសងនទៀត" ៃិង "ភារខុ្សគ្នន " រិតជាមិៃរិតនៃដំណឹងល្អ? 
ដំណឹងល្អមិៃរិតមាៃផផ្សនរជានក្ចើៃ។ 

នៅរនុងទ៊ូនៅ, ដំណឹងល្អមិៃរិតនៃះេឺនដើមបីនជ្ឿថាអ្នរមិៃមាៃនដើមបីនគ្នររក្រះនហើយរិតជាខំ្ក្បឹងរស់នៅនោយរិតចំនពាះរនបៀបរបស់ក្ទង់ខ្ណៈនរល្ផដល្អ្ះអាងថាាា ល្ក់្រះ ( Cf. មា ថាយ 7: 21-23) 

។ វាក្តូវបាៃនេេិតផតក្បនយជ្ៃ៍តក្មង់ទិស។ 

រស់បាៃល្បួងនាងនអ្វា៉ែ ធាា រ់ចុះសក្មាប់ការមិៃរិតដំណឹងល្អមួយជិ្ត 6000 ឆ្ន ំមរនហើយ (នោរុបបតែិ 3) នហើយមៃុសសនជ្ឿថារួរនេដឹងថាបាៃល្អក្បនសើរជាងក្រះៃិងេួរផតសនក្មចចិតតល្អៃិងអាក្ររ់សក្មាប់ខ្ាួៃនេ។ បាទ, 
បនាា ប់រីក្រះនយស ៊ូយងមរន ម្ ះរបស់គ្នត់ក្តូវបាៃភាា ប់ជាញឹរញាប់នដើមបីមិៃរិតនានានសៀវនៅនហើយនៃះក្តូវបាៃបៃតនហើយៃឹងបៃតនៅរនុងនរល្នវោនៃនមក្បឆ្ំងក្រះក្េិសែវេាផ្លត ច់ក្រ័ក្ត។ 
ឥឡូវនៃះក្តឡប់មរវិញនៅរនុងនរល្នវោរបសា់វ័រប ៊ូល្ដំណឹងល្អមិៃរិតនៃះេឺសំខាៃ់មួយជី្ណ៊ូ ទិច / 

ោយគ្នន នរៀបចំនធវើរិចចការជំ្ៃួញនៃនសចរែីរិតៃិងរំហុស។ ជី្ណ៊ូ ម៊ូល្ោឋ ៃនជ្ឿថាចំនណះដឹងរិនសសមួយក្តូវបាៃនេអ្វីផដល្ក្តូវបាៃក្តូវការជាចាំបាច់នដើមបីទទួល្បាៃការយល្់ដឹងខាងវញិ្ហា ណរួមបញ្ចូល្ទំងនសចរែីសនក្ង្ហា ះ។ ជី្ណ៊ូ ទំ
ៃងជានជ្ឿថាអ្វីផដល្ៃិសស័យនោរីយ៍ននាះបាៃនធវើេឺមិៃមាៃល្ទធផ្សល្ជារិនសសៃិងរួរនេក្តូវបាៃក្បឆ្ំងនៅៃឹងការាែ ប់បង្ហា ប់ក្រះរនុងនរឿងដ៊ូចជាទីក្បាំរីរនថងសបប័ទ។ នមដឹរនាំមិៃរិតមួយេឺសុីម ៊ូៃ 
ផដល្ក្តូវបាៃក្រមាៃនោយាវរនរក្តុសបាៃ (រិចចការ 8: 18-21) ។ 

ប ផុៃតវាមៃិផមៃង្ហយក្សលួ្ 



េមពីរសញ្ហា ថមីបាៃបង្ហា ញថាភីល្ីរបាៃបនក្ងៀៃក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ: 
5 នោរភីល្ីរបាៃនធវើដំនណើរនៅក្រុងមួយនៅក្សុរាមា រើៃិងអ្ធិបាយអំ្រីក្រះក្េីសាដល្់រួរនេ។ ... 12 រួរនេនជ្ឿថាខ្ណៈផដល្នោរបាៃអ្ធិបាយភីល្ីរអំ្រីក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ផដរ ... (រិចចការ 
8: 5,12) ។ 

ប ុផៃែក្រះនយស ៊ូប ុល្ៃិងរួរសិសសបាៃបនក្ងៀៃថាវាមិៃផមៃជាការង្ហយក្សួល្រនុងការច៊ូល្នៅរនុងក្រះរាជ្យនៃ: 
24 នរល្ក្រះនយស ៊ូនឃើញនោរបាៃកាា យជាក្រួយចិតែយ ងខាា ំងគ្នត់បាៃៃិយយថា: 
«នតើការល្ំបារវាេឺសក្មាប់អ្នរផដល្មាៃក្ទរយសមបតែិច៊ូល្នៅរនុងក្រះរាជ្យក្រះជាមាច ស់! 25 ដបិតសតវអ្៊ូដឋច៊ូល្តាមក្បនហាងមាុល្ង្ហយជាងមួយ បុរសអ្នរមាៃច៊ូល្នៅរនុងក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់»។ 
26 អ្ស់អ្នរផដល្បាៃឮនេៃិយយថា: «នបើដ៊ូនចនះនតើអ្នរណាអាចទទួល្ការសនញ្ច្ង្ហា ះបាៃ? » 
27 ប ុផៃែគ្នត់ៃិយយថា "អ្វីផដល្មិៃអាចនៅរួចនទជាមួយបុរសអាចនធវើនៅបាៃជាមួយៃឹងក្រះ»។ (ល្៊ូកា 18: 24-27) 
22 «នយើងក្តូវឆាងកាត់ទុរខនវទនាជានក្ចើៃនដើមបនីអាយបាៃច៊ូល្រនុងក្រះរាជ្យនៃ 

ក្រះ» (រិចចការ 14:22) ។ 
3 នយើងក្តូវបាៃចងនៅៃឹងអ្រក្រះេុណដល្់ក្រះជាៃិចចបងបអូៃជាវាេឺជាការសមរមយនក្ពាះនសចរែីជំ្នៃឿរបស់អ្នរដុះខាា ំងនហើយនសចរតីក្សឡាញ់របស់អ្នររាល្់គ្នន ទំងអ្ស់ផដល្មាៃពាសនរញនឆ្ព ះនៅររគ្នន នៅវិញនៅ
មរ 4 ដ៊ូនចនះនយើងបាៃខ្ពស់មុខ្របស់អ្នរនៅរនុងចំនណាមាសនាចក្រនៃ 
ក្រះសក្មាប់ការអ្ត់ធមត់របស់អ្នរនហើយនសចរតីជំ្នៃឿនៅរនុងនធវើទុរខនបៀតនបៀៃៃិងក្តូវរងទុរខនវទនាទំងអ្ស់ផដល្អ្នរស ៊ូក្ទំ 5 ផដល្ជាភ័សតុតាងសផមែងរបស់ក្រះជាមាច សក់្ទង់វិៃិចឆ័យក្តឹមក្តូវ, 
អ្នរផដល្អ្នរអាចៃឹងក្តូវបាៃរាប់ជាេួរៃឹងៃេររបស់ក្រះជាមាច ស់ផដល្អ្នរបាៃទទួល្រងផ្សងផដរ; 6 ចាប់តាំងរីវា 
នរឿងមួយផដល្មៃុសសសុចរិតជាមួយក្រះនដើមបីសងជាមួយៃឹងការមាៃទុរខក្រួយអ្ស់អ្នរផដល្មាៃបញ្ហា អ្នរ, 7 ៃិងនដើមបីផ្សតល្់ឱ្យអ្នរផដល្រងទុរខនវទនាបាៃសំរារជាមួយនយើងនៅនរល្ក្រះអ្មាច ស់នយស ៊ូក្តូវបាៃនល្ច
នចញរីាថ ៃបរមសុខ្មរជាមួយរួរនទវតាខាា ំងរ៊ូផររបស់ក្ទង់ (ផថសាឡូៃីចទី 2 1: 3-7) ។ 

នោយារផតការល្ំបារផដល្មាៃផតមួយចំៃួៃរំរុងក្តូវបាៃនៅនហើយបាៃនក្ជ្ើសនរើសរនុងវយ័នៃះនដើមបីជាផផ្សនរមួយនៃការវា (មា ថាយ 22: 1-14; យ ៊ូហាៃ 6:44; នហនក្រើរ 6: 4-6) 

។ អ្នរនផ្សសងនទៀតៃឹងក្តូវបាៃនៅនៅនរល្នក្កាយដ៊ូចេមពីរបាៃបង្ហា ញថាអ្នរ«ផដល្ក្បក្រឹតែខុ្សរនុងាម រតីៃឹងបាៃយល្់នហើយអ្ស់អ្នរផដល្បាៃបតឹងៃឹងនរៀៃរីនគ្នល្ល្ទធ»ិ (នអ្ាយ 29:24) ។ 

នរក្តសុបាៃបនក្ងៀៃក្រះរាជាណាចក្ររមពជុា 
ាវរនរក្តុសបាៃបនក្ងៀៃថាក្រះរាជ្យនៃះេឺអ្ស់រល្បជាៃិចចនហើយថាដំណឹងល្អរបស់ក្រះជាមាច សក់្តូវផតាែ ប់តាមឧសាហ៍រោយមឬថាៃឹងមាៃការកាត់នទស 

10 នហតុនៃះបងបអូៃនអ្ើយក្តូវបាៃស៊ូមបីផតឧសាហ៍រោយមបផៃថមនទៀតនដើមបីនធវើឱ្យការនៅៃិងការនក្ជ្ើសនរើសរបស់ក្បារដថា, 

សក្មាប់ក្បសិៃនបើអ្នរនធវើការទំងនៃះអ្នរៃឹងមិៃជំ្រប់ដួល្នឡើយ 11 ដ៊ូនចនះច៊ូល្មួយៃឹងក្តូវបាៃផ្សតល្់នៅឱ្យអ្នរយ ងហនឹងនៅរនុងក្រះរាជ្យអ្ស់រល្បជាៃិចចនៃក្រះនយស ៊ូវក្េីសាក្រះអ្មាច ស់ៃិងក្រះអ្ងាសនញ្ច្ង្ហា ះរបស់នយើង 
(2 នរក្តុស 1: 10-11) ។ 

17 នរល្នវោបាៃមរដល្់នហើយសក្មាប់ការវិៃិចឆ័យនដើមបីចាប់នផ្សតើមនៅផ្សាះរបសក់្រះជាមាច ស់! នហើយក្បសិៃនបើវាបាៃចាប់នផ្សតើមជាមួយរួរនយើងដំប៊ូងអ្វីផដល្ៃឹងកាា យជាចុងបញ្ចប់នៃរួរអ្នរផដល្មិៃាែ ប់តាមដំណឹង

ល្អរបស់ក្រះជាមាច ស់ននាះ? (នរក្តុសទី 1 4:17) ។ 

នសៀវនៅចងុនក្កាយនៃេមពរីៃងិក្រះរាជាណាចក្ររមពជុា 
ក្រះេមពីរបនក្ងៀៃថា«ក្រះក្ទង់ជានសចរែីក្សឡាញ»់ (យ ៊ូហាៃទី 1 4: 8,16) នហើយក្រះនយស ៊ូវេឺជាក្រះ (យ ៊ូហាៃ 1: 1,14) 

នពាល្េឺរាជាណាចក្ររបស់ក្រះៃឹងមាៃនសែចមួយផដល្ជានសចរែីក្សឡាញ់ៃិងការផដល្មាៃចាប់គ្នំក្ទនសចរែីក្សឡាញ់មិៃសអប់ ( Cf. វិវរណៈ 22: 14-15) ។ 
នសៀវនៅចុងនក្កាយនៃក្រះេមពីរបាៃរិភារាជារិនសសរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ។ 

15 នទវតាទីក្បាំរីរផ្សាុំផក្តនឡើងក្ាប់ផត: នហើយមាៃសនំឡងោៃ់ឮរំរងនៅនល្ើនមឃថា: 

«រាជ្យរនុងនោរនៃះបាៃកាា យនៅជាៃេររបស់ក្រះអ្មាច ស់នៃនយើងៃិងថាវ យក្រះក្េិសែរបស់ក្រះអ្ងានហើយក្ទង់ៃឹងក្េងរាជ្យអ្ស់រល្បជាអ្ផងវងតនរៀងនៅ! » (វិវរណៈ 11:15) ។ 



ក្រះនយស ៊ូវៃឹងនាយរាជ្យនៅក្រះរាជាណាចក្រនៃះ! នហើយក្រះេមពីរបាៃបង្ហា ញរីរនៃចំណងនជ្ើងរបស់ក្ទង់: 
16 នហើយក្ទង់បាៃមាៃនៅនល្ើអាវរបស់គ្នត់ៃិងនល្ើនៅា របស់គ្នត់ន ម្ ះមួយផដល្បាៃសរនសរ: ក្រះមហារសក្តនល្ើមហារសក្តនានាៃិងក្រះអ្មាច ស់នល្ើអ្មាច សន់ានា (វិវរណៈ 19:16) ។ 

ប ុផៃតេឺជាក្រះនយស ៊ូវមាៃផតមួយេត់ផដល្ៃឹងនឡើងក្េងរាជ្យ? ច៊ូររត់សំគ្នល្់ការអ្ៃុម័តរីវិវរណៈនៃះ: 

4 ខំុ្្នឃើញបល្ា័ងកនហើយរួរនេអ្ងាុយនៅនល្ើរួរវាៃិងការវិៃិចឆ័យក្តូវបាៃនបតជ្ាចិតតនដើមបីឱ្យរួរនេ។ បនាា ប់មរខំុ្្នឃើញវិញ្ហា ណរខ័ៃធរបស់អ្ស់អ្នរផដល្ក្តូវបាៃនេកាត់រនក្ពាះផតបាៃផ្សែល្់សរខីភារអំ្រីក្រះនយស ៊ូៃិងអំ្រី
ក្រះបៃាូល្របស់ក្រះផដល្មិៃបាៃនគ្នររប៊ូជាសតវឬរ៊ូបភាររបស់គ្នត់នហើយមិៃបាៃទទួល្សញ្ហា របស់គ្នត់នៅនល្ើថាង សរបស់រួរនេឬនៅនល្ើនដរបស់រួរនេ។នហើយរួរនេបាៃរស់នឡើងវញិនាយរាជ្យជាមួយក្រះក្េិសែ

រនុងរយៈនរល្មួយពាៃ់ឆ្ន ំ។ ។ ។ 6 ស៊ូមក្រះជាមាច ស់ក្បទៃររៃិងបរិសុទធេឺក្រះអ្ងាផដល្មាៃរស់នឡើងវិញនៅនល្ើរដំប៊ូង។ ជាងផបបនៃះការាា ប់ទីរីរមាៃអំ្ណាចនទប ុផៃតរួរនេៃឹងនៅជាប៊ូជាចារយរបស់ក្រះជាមាច
ស់ៃិងរបស់ក្រះក្េិសែនហើយៃឹងបាៃក្េងរាជ្យជាមួយគ្នត់មួយពាៃ់ឆ្ន ំ (វិវរណៈ 20: 4,6) ។ 

ក្េិសែាសៃិររិតៃឹងក្តូវបាៃនក្បាសឱ្យរសន់ឡើងវិញនាយរាជ្យជាមួយក្រះក្េិសែមួយពាៃ់ឆ្ន ំ! នោយារផតៃេរៃឹងសថិតនសថរជានរៀងរហ៊ូត (វវិរណៈ 11:15) 

ប ុផៃតរជ្ាកាល្បាៃបញ្ហា រ់ថាេឺមាៃផតមួយពាៃ់ឆ្ន ំ។ នៃះេឺជាម៊ូល្នហតុផដល្ខំុ្្បាៃបញ្ាូៃនៅនៃះមុៃជាដំណារ់កាល្ដំប៊ូងនៃៃេរនៃះរាងកាយ, សហសសវតសរ៍ផដល្ជាដំណារ់កាល្ជាការក្បឆ្ំងនៅវេាផ្លត ច់ក្រ័ក្ត, 
ខាងវិញ្ហា ណបផៃថមនទៀតតំណារ់កាល្។ 
ក្រឹតតិការណ៍មួយចំៃួៃផដល្ក្តូវបាៃរាយនៅរនុងនសៀវនៅនៃវិវរណៈនៃះជាដំណារ់កាល្ផដល្នរើតនឡើងរវាងៃិងចុងនក្កាយនៃសហសសវតសរ៍ក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ: 

7 កាល្ពាៃ់ឆ្ន ំក្តូវបាៃផុ្សតរំណត់, ាតាំងៃឹងក្តូវនោះផល្ងរីរៃធនាគ្នររបស់នោរ 8 ៃឹងនចញនៅនក្ៅនដើមបីបនញ្ហឆ តជាតិាសៃ៍ផដល្នៅទិសទំងបួៃនៃផផ្សៃដី, 
នដើមបីក្បម៊ូល្រួរនេរួមគ្នន រនុងការក្បយុទធគ្នន ផដល្មាៃចំៃួៃជាការ 

ក្គ្នប់ខ្ាច់នៅតាមសមុក្ទ។ ... 11 ខំុ្្នឃើញបល្ា័ងកនហើយក្រះអ្ងាផដល្េង់នៅនល្ើវារីការផដល្ក្បឈមមុខ្ៃឹងផផ្សៃដីៃិងនផ្សានមឃបាៃរត់នេចខ្ាួៃបាត់នៅ។ នហើយនៅទីននាះក្តូវបាៃររនឃើញរផៃាងសក្មាប់ 12 រួរ
នេ។ ខំុ្្នឃើញនសៀវនៅាា ប់, 

ត៊ូចៃិងអ្ាច រយឈរនៅចំនពាះក្រះនហើយក្តូវបាៃនេនបើរ។ ៃិងនសៀវនៅមួយនទៀតបាៃនបើរផដល្ជានសៀវនៅនៃជី្វិត។ ៃិងមៃុសសាា ប់ក្តូវបាៃនេវិៃិចឆ័យនៃះនបើនយងតាមការក្បក្រឹតែរបស់រួរនេនោយអ្វីផដល្ក្តូវបា

ៃសរនសរនៅរនុងនសៀវនៅនៃះ។ 13 សមុក្ទបាៃក្បេល្់មៃុសសាា ប់ផដល្នៅរនុងវាៃិងមាៃការាា ប់ៃិងាថ ៃមចចុរាជ្បាៃក្បេល្់មៃុសសាា ប់ផដល្នៅរនុងរួរនេ។ នហើយរួរនេក្តូវបាៃនេវិៃិចឆ័យនទសមួយគ្នន នៃះ
នបើនយងតាមការក្បក្រឹតែរបស់គ្នត់។ 14 នសចរែីាា ប់ៃិងាថ ៃមចចុរាជ្ក្តូវនេនបាះនៅរនុងបឹងនភាើង។ នៃះនហើយជានសចរែីាា ប់ទីរីរ 15 អ្នរណាមាន រ់មិៃក្តូវបាៃររនឃើញនៅរនុងការសរនសរនសៀវនៅនៃជី្វិតក្តូវបាៃ
នេនបាះនៅរនុងបឹងនភាើង (វិវរណៈ 20: 7-8, 11-15) ។ ។ 

នសៀវនៅវវិរណៈបង្ហា ញថាៃឹងមាៃដំណារ់កាល្នក្កាយមរផដល្ភាា ប់មរបនាា ប់រីរជ្ាកាល្ពាៃ់ឆ្ន ំនហើយបនាា ប់រីការាា ប់ទីរីរ: 
1 ឥឡូវនៃះខំុ្្នឃើញនផ្សានមឃថមីៃិងផផ្សៃដីថមីដបិតនផ្សានមឃរីមុៃៃិងផផ្សៃដីរីមុៃននាះបាត់អ្ស់នៅនហើយ។ ដ៊ូចគ្នន នៃះផ្សងផដរមិៃមាៃសមុក្ទនទៀតផដរ។ 2 បនាា ប់មរខំុ្្នឃើញក្រុងបរិសុទធេឺក្រុងនយរ៊ូាឡឹមថមីចុះរីាថ ៃ
បរមសុខ្មររីក្រះននាះបាៃនរៀបចំជាការរ៊ូៃក្រមំុតារ់ផតងសក្មាប់ 3 បតីរបស់នាង។ នហើយខំុ្្ឮសំនឡងមួយយ ងខាា ំងនចញរីបល្ា័ងកមរថា: " 
ក្ាប់ផតមាៃក្រះរនាា របស់ក្រះជាមាច ស់សថិតនៅជាមួយមៃុសសនោរនហើយក្រះអ្ងាៃឹងសថិតនៅរនុងចំនណាមរួរនេរួរនេៃឹងនៅជាក្បជារាញ្ច្សតរបស់ក្ទង់ក្រះក្ទង់ៃឹងេង់នៅជាមួយរួរនេៃិងនធវើជាក្រះរបស់រួរនេ 4 

នហើយក្រះជាមាច ស់ៃឹងជ្៊ូតអ្ស់ទំងទឹរផភនររីផភនររបស់នេ។ ។ ៃឹងមាៃ ការាា ប់មិៃមាៃកាៃ់ផតនក្ចើៃរែីទុរខក្រួយឬយំ។ វាគ្នម ៃការឈឺចាប់ជានក្ចើៃនទៀត, សក្មាប់នរឿងអ្តីតបាៃរៃាងបាត់នៅនហើយ»។ (វិវរណៈ 
21: 1-4) 

1 នហើយគ្នតប់ាៃបង្ហា ញនអាយខ្្ុនំឃើញទនៃាផដល្មាៃទរឹសទុធផដល្ផ្សែល្ជ់្វីតិថាា ដ៊ូចផរវចរនណរបីល្ាង័ករបសក់្រះជាមាច សៃ់ងិរបសរ់៊ូៃនចៀម។ 2 នៅពាររ់ណាត ល្តាមផ្សាវូរបសខ់្ាៃួៃងិនៅនល្ើផផ្សនរទំងររីនៃទនៃានៃះមាៃនដើមនឈើនៃជ្វី ិ
ត, បាៃផ្សែល្ដ់បរ់រីរ ៊ូបផផ្សានឈើ, 
នដើមនឈើជានរៀងរាល្ផ់្សតល្ទ់ៃិនផ្សល្ផផ្សានរៀងរាល្ផ់ខ្។ សារឹនឈើននាះជាថាន ំសរំាបរ់ោបាល្ការនៃក្បនទសជាត។ិ 3 នហើយនៅទនីនាះៃឹងក្តវូបណាែ ានទៀតនទប ផុៃែបល្ាង័កនៃក្រះៃិងាចន់ចៀមផដល្ៃងឹក្តវូបាៃនៅរនងុននាះនហើយររួអ្នរបនំរ ើ
របសគ់្នតៃ់ងឹបនក្មើក្ទង។់ 4 នេៃងឹនឃើញមខុ្របសគ់្នត,់ នហើយន ម្ ះរបសគ់្នតៃ់ងឹក្តវូបាៃនៅនល្ើថាង សនេ 5 ទនីនាះគ្នម ៃយបន់ទ។ ររួនេផល្ងក្តវូការរៃាចឺនងកៀងឬការក្រះអាទតិយ, 
ដបតិក្រះជាអ្មាច សក់្បទៃឱ្យររួនេមាៃរៃា។ឺ នហើយររួនេៃងឹក្េងរាជ្យអ្សរ់ល្បជាអ្ផងវងតនរៀងនៅ។(វវិរណៈ 22: 1-5) 

ច៊ូររត់សំគ្នល្់ថារជ្ាកាល្នៃះផដល្ជាបនាា ប់រីពាៃ់ឆ្ន ំមរនហើយរួមមាៃការអ្នរបំនរើរបសក់្រះជាមាច ស់ៃិងមាៃរយៈនរល្ជានរៀងរហ៊ូត។ ទីក្រុងបរិសុទធផដល្ក្តូវបាៃនរៀបចំនៅាថ ៃបរមសុខ្ៃឹងចារនចញរីាថ ៃបរមសុខ្ * 
នហើយៃឹងចុះនៅផផ្សៃដី។ នៃះេឺជាការចាប់នផ្សតើមនៃដំណារ់កាល្ចុងនក្កាយនៃក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ។ នរល្នវោនៃការគ្នម ៃការឈចឺាប់ឬទុរខនវទនា! 



ចិតែសាូតប៊ូតអ្នរននាះៃឹងក្េងផផ្សៃដី (មា ថាយ 5: 5) ៃិងក្េប់រិចចការទំងអ្ស់ (វិវរណៈ 21: 7) 

។ ផផ្សៃដីនៃះរួមមាៃក្រុងបរិសុទធផដល្ៃឹងមាៃនៅនល្ើវាៃឹងមាៃភារក្បនសើរនោយារផតវិធីផដល្ក្រះៃឹងក្តូវបាៃអ្ៃុវតត។ ដឹងថា: 
7 ការនរើៃនឡើងនៃរោឋ ភិបាល្ៃិងសៃតិភាររបស់ក្ទង់វាៃឹងគ្នម ៃទីបញ្ចប់ (នអ្ាយ 9: 7) ។ 

ចាស់ណាស់វាៃឹងមាៃរំនណើៃនសដឋរិចចបនាា ប់រីដំណារ់កាល្ចុងនក្កាយនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះបាៃចាប់នផ្សតើមជាការទំងអ្ស់ៃឹងាែ ប់បង្ហា ប់រោឋ ភិបាល្របស់ក្រះ។ 
នៃះៃឹងកាា យជានរល្នវោផដល្រុងនរឿងបំផុ្សត: 

9 ប ុផៃែដ៊ូចមាៃផចងទុរមរថាៈ "។ 
ផភនរបាៃមិៃបាៃនឃើញឬក្តនចៀរាែ ប់មិៃបាៃច៊ូល្នៅរនុងនបះដ៊ូងរបស់មៃុសសអ្វីផដល្ក្រះបាៃនរៀបចំទុរសំរាប់អ្ស់អ្នរផដល្ក្សឡាញក់្ទង់» 10 ប ុផៃែក្រះជាមាច ស់បាៃបង្ហា ញនអាយនយើងតាមរយៈក្រះវិញ្ហា ណរប
ស់ក្ទង់ ( រ៊ូរិៃថ៊ូសទី 1 2: 9-10) ។ 

វាេឺជានរល្នវោនៃនសចរែីក្សឡាញ់អំ្ណរៃិងការល្ួងនោមអ្ស់រល្បជាៃិចច។ វាៃឹងកាា យជានរល្នវោមួយអ្ាច រយ! 

នតើអ្នរមិៃចង់ឱ្យមាៃជាផផ្សនរមួយរបស់អ្នរនៅរនុងវា? 

5. ក្បភរខាងនក្ៅក្រះេមពរីសញ្ហា ថមបីនក្ងៀៃ  
រាជាណាចក្ររបសក់្រះ 
នតើាក្ាត ចារយនដើមរបសក់្រះក្េសិែេតិថាររួនេក្តវូបាៃនេសៃមតថ់ានដើមបផី្សសរវផ្សាយដណំងឹល្អនៃក្រះរាជាណាចក្ររយញ្ាៃៈនៃក្រះ? 
ចាស។ 
នក្ចើៃឆ្ន ំរៃាងមរនហើយនៅរនុងការបនក្ងៀៃផ្សែល្់ឱ្យនោយាក្ាត ចារយនោរ នៃារល្វិទោល្័យ រដឋ ខាងនជ្ើងនៃះ, គ្នត់មតងនហើយមតងនទៀតៃិងបាៃក្តឹមក្តូវសងកត់ធងៃ់ថាមិៃដ៊ូចភាេនក្ចើៃក្េីាា ៃនៅនថងនៃះ, 

ក្រះនយស ៊ូៃិងអ្នរកាៃ់តាមរបស់នោរបាៃក្បកាសក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះជាមាច ស់។ នទះបីជាការយល្់ដឹងជារួមរបសា់សនាក្េឹសតរបស់នោរនវជ្ាបណឌ ិត 
ខុ្សយ ងខាា ំងរីការបៃតាសនាចក្រនៃក្រះនយើងៃឹងយល្់ក្សបថាដំណឹងល្អអំ្រីក្រះរាជ្យនៃះេឺជាអ្វីផដល្ក្រះនយស ៊ូវផ្លា ល្ប់ាៃក្បកាសនហើយនដើរតាមក្ទង់នជ្ឿ។ នយើងៃឹងយល្់ក្សបថាមៃុសសជានក្ចើៃបាៃអ្ះអាងថារួរក្េីាា ៃសរវនថង
នៃះមិៃ យល្់ថា។ 

តបំៃអ់្ភរិរសចាសជ់ាងនេសរនសរថមភីននំរញប សុតិ៍េមពរីសញ្ហា   ធមមទៃ 
ក្រះរាជាណាចក្រនៃក្រះេឺជាផផ្សនរមួយយ ងសំខាៃ់នៃអ្វីផដល្ក្តូវបាៃអ្ះអាងថាជា "ធមមនទសនាផដល្ជាក្េិសែាសៃិរនរញនល្ញចាស់បំផុ្សតផដល្បាៃរស់រាៃមាៃជី្វិត» 

(ផដល្ជាក្េិសែាសៃិរធមមទៃក្រះជ្ៃមរីចាស់បុរាណនមហាក វា៉ែ ត់ផដល្ជាឪរុរភ៊ូមិភាេ: ។ ។ អ្តថបទភាាក្រិចៃិងភាាអ្ង់នេាសបរផក្បៃទី 2 នោរ នសៀវនៅសនមាព ធ, ឆ្ន ំ 2004 ទំ។ 102) 

។ នៅសម័យបុរាណផដល្ជាក្េិសែាសៃិរធមមទៃនៃះមាៃនសចរតីផថាងការណ៍ទំងអំ្រីវា: 
5: 5 នល្ើសរីនៃះនៅនទៀតអ្នរបាៃដឹង, បងបអូៃថាការាន រ់នៅរបសន់យើងនៅនល្ើរិភរនោររបស់ៃិសសយ័នោរីយ៍េឺសុទធផតមាៃតនមាៃិងការបនណាត ះអាសៃនននាះនទប ុផៃតការសៃោនៃក្រះក្េិសែជាធំេួរផស្ងខាា ច: 
នៅសល្់នៅរនុងៃេរខាងមុខ្នៃះៃិងជី្វិតអ្ស់រល្បជាៃិចច។ 

នសចរតីផថាងការណ៍ខាងនល្ើបាៃបង្ហា ញថាៃេរនៃះេឺមិៃផមៃឥឡូវនៃះនទប ុផៃតៃឹងមរៃិងក្តូវបាៃអ្ស់រល្បជាៃិចច។ នល្ើសរីនៃះនទៀតធមមនទសនាបុរាណផចងថា: 
6: 

9 ឥឡូវនៃះនបើនទះជាមៃុសសសុចរិតដ៊ូចជាការទំងនៃះេឺមិៃអាចនធវើបាៃនោយមនធោបាយនៃការក្បក្រឹតែអំ្នរើសុចរិតរបស់រួរនេផ្លា ល្់នដើមបីសនញ្ច្ង្ហា ះរ៊ូៃរបស់រួរនេជាអ្វីផដល្ការធានានតើនយើងមាៃនៃការច៊ូល្រនុង
ក្រះរាជ្យក្រះជាមាច ស់បាៃនទក្បសិៃនបើនយើងមិៃបាៃររាការទទួល្បុណយក្ជ្មុជ្ទឹររបស់នយើងបរិសុទធនហើយឥតនមហមង? ឬអ្នរផដល្ៃឹងកាា យជាអ្នរតស ៊ូមតិរបស់នយើងនបើនយើងមិៃក្តូវបាៃររនឃើញថាមាៃការក្ប
ក្រឹតែបរិសុទធនហើយសុចរិត 9: 6 នហតុនៃះនហើយបាៃជានយើងក្តូវក្សឡាញ់គ្នន នៅវិញនៅមរថានយើងទំងអ្ស់គ្នន អាចច៊ូល្នៅរនុងក្រះរាជ្យក្រះជាមាច ស់ 11: ។ 7 ដ៊ូនចនះក្បសិៃនបើនយើងដឹងថាអ្វីផដល្ 
េឺជាការក្តឹមក្តូវនៅចំនពាះក្រះភ័ញ្ច្រតរបស់ក្រះនយើងៃឹងច៊ូល្នៅរនុងក្រះរាជ្យរបស់ក្ទង់នហើយទទួល្ការសៃោផដល្ "ក្តនចៀរមិៃបាៃឮឬផភនរនេនមើល្នឃើញផភនរនេនមើល្នឃើញថាមិៃផមៃជារែីចិតែមៃុសសៃឹរក្សនម»។ 



12: 1 ស៊ូមឱ្យនយើងរង់ចា,ំ ដ៊ូនចនះនមា ងសក្មាប់ៃេររបស់ក្រះនៅរនុងនសចរែីក្សឡាញ់ៃិងនសចរែីសុចរិតចាប់តាំងរីនយើងមិៃបាៃដឹងថានថងនៃការនល្ចមុខ្របស់ក្រះ 12: 6 ។ 
គ្នត់បាៃៃិយយថាក្រះរាជ្យនៃក្រះបិតាខំុ្្ៃឹងមរដល្់។ 

របាយការណ៍ខាងនល្ើបាៃបង្ហា ញនសចរែីក្សឡាញ់តាមរយៈការរស់នៅឱ្យបាៃក្តឹមក្តូវផដល្ក្តូវបាៃក្តូវការថានយើងនៅផតមិៃអាចច៊ូល្នៅៃេរក្រះនហើយថាវាបាៃនរើតនឡើងបនាា ប់រីនថងនៃការរបសក់្រះបាៃនល្ចមុខ្នពាល្េឺបនាា ប់រី

ក្រះនយស ៊ូវក្តឡប់ជាថមីមតងនទៀត។ វាជាៃេររបស់ក្រះវរបិតាៃិងក្រះរាជ្យនៃះេឺមិៃផមៃក្គ្នៃ់ផតនយស ៊ូ។ 
វាជាការេួរឱ្យចាប់អារមមណ៍ថាធមមនទសនាផដល្ជាក្េិសែាសៃិរជារ់ផសតងចាស់បំផុ្សតផដល្ក្រះជាមាច ស់បាៃអ្ៃុញ្ហា តឱ្យរស់នៅបាៃបនក្ងៀៃក្រះរាជាណាចក្រដ៊ូចគ្នន នៃក្រះផដល្េមពីរសញ្ហា ថមីបនក្ងៀៃៃិងបៃតាសនាចក្រនៃក្រះឥឡូវប
នក្ងៀៃ (វាេឺអាចនធវើបាៃផដល្ថាវាអាចជារិតក្បារដជាាសនាចក្ររីរបស់ក្រះជាមាច ស់ននាះនទប ុផៃត ចំនៃះដឹងភាាក្រិចរបស់ខំុ្្មាៃរំណត់សមតថភាររបស់ខំុ្្នដើមបីរំណត់ការនធវើនសចរតីក្បកាសរឹង) ។ 

ថាន រដ់ឹរនាំាសនាចក្រសតវតសទរីរីៃងិជាដណំងឹល្អអ្រំកី្រះរាជ្យ 
វាេួរផតក្តូ វបាៃរត់សមាា ល់្នៅនដើមសតវតសទី 2 ផដល្ , ាែ ប់នោរយ ៊ូហាៃៃិងមិតតភរតិរបស់ប ៊ូល្ីខាបមួយៃិងចាត់ទុរថាជារួរបរិសុទធនោយរ៉ែ៊ូមុាំងកាត៊ូល្ិរបនក្ងៀៃសហសសវតសរក៍្រះរាជាណាចក្រនៃះ។  បាៃរត់ក្តាថា  បាៃបនក្ងៀៃថា: 

... ៃឹងមាៃសហសសវតសរ៍បនាា ប់រីការរស់នឡើងវិញរីការាា ប់នៅនរល្ផដល្រជ្ាកាល្ផ្លា ល្់ខ្ាួៃរបស់ក្េិសែៃឹងក្តូវបាៃបនងកើតនឡើងនៅនល្ើផផ្សៃដីនៃះ។ (បំផណរនៃ , VI ។ ស៊ូមនមើល្ផ្សងផដរ , 
ក្បវតតិាក្សតាសនាចក្រ, នសៀវនៅ 3, XXXIX, 12) 

 បាៃបនក្ងៀៃថានរឿងនៃះៃឹងកាា យជានរល្នវោនៃការសមបូរយ ងខាា ំង: 

នៅរនុងល្រខណៈដ៊ូច [នោរបាៃៃិយយ] ថាក្គ្នប់ក្សវូមួយៃឹងផ្សល្ិតបាៃចំៃួៃដប់ 

ពាៃ់ក្តនចៀរនហើយថាជានរៀងរាល្់ៃឹងមាៃក្តនចៀរមឺុៃក្គ្នប់ធញ្ាជាតិៃិងធញ្ាជាតិជានរៀងរាល្់ៃឹងផ្សតល្់ក្បារ់ដប់ផណៃនៃការចាស់ោស់, សុទធ, នមៅម ដែ; នហើយថាផផ្សានបា ម, 
ៃិងក្គ្នប់ៃិងនមម ៃឹងផ្សល្ិតនៅរនុងសមាមាក្តក្សនដៀងគ្នន ; នហើយថាសតវចិញ្ចឹមបនាា ប់មរបាៃផតនៅនល្ើផ្សល្ិតផ្សល្នៃផផ្សៃដីនៃះៃឹងកាា យនៅជាសៃែិភារនហើយការចុះសក្មុងគ្នន ៃិងការចុះច៊ូល្ល្អឥតនខាច ះនៅៃឹងបុរ
សមាន រ់ "។ [ទីបនាា ល្់េឺនោយារនសចរែីទំងនៃះនៅរនុងការសរនសរនោយ  ផដល្ជាបុរសមាន រ់រីបុរាណផដល្ជាាែ ប់ របស់នោរយ ៊ូហាៃៃិងមិតតភរតិរបស់ប ៊ូល្ីខាប, 
នៅរនុងនសៀវនៅរបស់គ្នត់នល្ើរទីបួៃនហើយសក្មាប់នសៀវនៅក្បាំនារ់ក្តូវបាៃផតងនោយនោរ ... ] (បំផណរនៃ , IV) 

នក្កាយល្ិខិ្តេមពីរសញ្ហា ថមីរ៊ូរិៃថ៊ូសទីផចងថា: 
42: 1-

3 ាវរបាៃទទួល្ដំណឹងល្អសក្មាប់នយើងរីក្រះអ្មាច ស់នយស ៊ូក្េិសែផដរ ក្រះនយស ៊ូវក្េីសាបាៃក្តូវចាត់ឱ្យមររីក្រះ។ ដ៊ូនចនះបនាា ប់មរក្រះក្េិសែេឺមររីក្រះជាមាច ស់ៃិងរួរាវរបាៃេឺបាៃមររីក្រះក្េីសា។ នហតុ
នៃះនហើយបាៃជាទំងរីរបាៃច៊ូល្មរនៃក្រះហឫទ័យរបស់ក្រះជាមាច ស់រនុងនគ្នល្បំណងរំណត់។ នហតុនៃះនហើយបាៃជាមាៃបាៃទទួល្ការនចាទក្បកាៃ់មួយៃិងក្តូវនេបាៃធានាយ ងនរញនល្ញតាមរយៈការរស់
នឡើងវិញនៃក្រះនយស ៊ូវក្េីសាជាក្រះអ្មាច ស់នៃនយើងៃិងបាៃបញ្ហា រ់ថានៅរនុងក្រះបៃាូល្របស់ក្រះជាមាច ស់នោយមាៃការធានានរញនល្ញនៃក្រះវិញ្ហា ណបរិសុទធ, 
រួរនេបាៃនចញនៅជាមួយដំណឹងល្អផដល្ថាក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ក្តូវយងមរ។ 

 ក្រុងសមឺនា ជាអ្នរដឹរនាំរបស់រួរក្េីាា ៃនៅសម័យនដើមផដល្ជាសិសសរបស់យ ៊ូហាៃផដល្ជាាវ័រចុងនក្កាយនដើមាា ប់។ ប ៊ូល្ីខាបេ។ 120-135 េបាៃបនក្ងៀៃថា: 

ស៊ូមក្រះជាមាច ស់ក្បទៃររេឺជាជ្ៃក្រីក្រៃិងអ្នរផដល្ក្តូវនេនបៀតនបៀៃនោយនក្ពាះនសចរែីសុចរិត, ដបិតរួរនេបាៃទទួល្ក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់។ ( ។ ល្ិខិ្តភីល្ីរ, ជំ្រ៊ូរទី II ។រីឪរុរ -
មហាសៃនិបាតរាល្ទី 1 ជាការផរសក្មួល្នោយនោរ បាៃ យ រុប បាៃ។ អានមរិចនបាះរុមពនល្ើរ, ឆ្ន ំ 1885) 

នោយដឹងថា, បនាា ប់មរ, ថា "ក្រះជាមាច ស់េឺមិៃក្តូវបាៃចំអ្រថា" នយើងេួរផតរសន់ៅបាៃសមរមយៃឹងបទបញ្ហា ៃិងសិរើល្អរបស់ក្ទង់ ... 
នក្ពាះវាជាការល្អផដល្រួរនេេួរផតក្តូវបាៃកាត់ផ្លត ច់រីតណាា ផដល្មាៃនៅរនុងរិភរនោរ, ចាប់តាំងរី«ក្េប់ មាៃចិតែនោភល្ៃ់ក្បឆ្ំងៃឹង ាម រតីនៃះ "ៃិង" រំផិ្សតឬ 

ឬការរំនោភបំពាៃនៃខ្ាួៃនេជាមួយៃឹងមៃុសសជាតិៃឹងក្េងៃេរក្រះ»ឬអ្នរផដល្នធវើអ្វីមិៃជាប់ោប់ៃិង ។ (ibid, ជំ្រ៊ូរ) V 
ស៊ូមឱ្យនយើងបនាា ប់មរបនក្មើក្ទង់ភ័យខាា ចៃិងនោយនគ្នររនកាតខាា ចទំងអ្ស់នទះបីជាក្រះអ្ងាបាៃបង្ហា ប់នយើងៃិងជាាវ័រផដល្ផ្សសរវផ្សាយដំណឹងល្អនៃះមរនយើងនហើយរួររោការើផដល្បាៃក្បកាសជាមុៃការយង

មររបស់ក្រះអ្មាច ស់។ (ibid, ជំ្រ៊ូរទី VI) 
ដ៊ូចអ្នរដនទនទៀតនៅរនុងេមពីរសញ្ហា ថមី  បាៃបនក្ងៀៃថាមៃុសសសុចរិតមិៃផមៃជាទ៊ូរបញ្ាតតិទំងឡាយននាះៃឹងបាៃទទួល្ក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះជាមាច ស់។ 
ខាងនក្កាមនៃះក្តូវបាៃនេអ្ះអាងថាក្តូវបាៃបនក្ងៀៃនោយប ៊ូល្ខីាប: 



នហើយនៅនថងសបប័ទដ៊ូចខាងនក្កាមនៃះនោរបាៃៃិយយថា "ច៊ូរាែ ប់អ្នររាល្់គ្នន នល្ើរទឹរចិតែរ៊ូៃនៅជាទីក្សឡាញ់របស់ក្រះជាមាច ស់របស់ខំុ្្។ ខំុ្្ 
អ្នរនៅនរល្ផដល្ប ៊ីសសរមាៃវតតមាៃនហើយឥឡូវនៃះថមីមតងនទៀតខំុ្្ស៊ូមោស់នតឿៃអ្នរទំងអ្ស់គ្នន ឱ្យនដើរតុបផតងៃិងសរែិសមរនុងវធីិនៃការឃ្លា ំនមើល្រាល្់គ្នន ក្រះអ្មាច ស់ ... នៃះនហើយជាថមីមតងនទៀតច៊ូរអ្នររាល្់គ្នន រួច

នក្សចនហើយរំុឱ្យចិតតអ្នរៃឹងក្តូវធាា រ់ចុះបទបញ្ហា ថមីនៃះ ការក្សឡាញ់គ្នន ជាមួយនឆ្ព ះនៅររមួយនផ្សសងនទៀត, ការមរដល្់របស់គ្នត់ក្ាប់ផតសផមែងដ៊ូចជារៃាះយ ងឆ្ប់រហស័, 

ការវិៃិចឆ័យយ ងធំនោយនភាើងនឆះជី្វិតអ្ស់រល្បជាៃិចចៃេរអ្មតៈរបស់ក្ទង់។ ៃិងតាមនសចរែីទំងប ុនាម ៃផដល្បាៃបនក្ងៀៃរបស់ក្រះជាមាច ស់អ្នររាល្់គ្នន បាៃដឹងនហើយថានៅនរល្ផដល្អ្នររាល្់គ្នន ផសវងររេមពីរនហើយ
ឆ្ា រ់ជាមួយប ៊ិចនៃក្រះវិញ្ហា ណបរិសុទធរនុងចិតែរបស់អ្នរថាបញ្ាតែិនៃះអាចសថិតនៅជាប់ៃឹងអ្នររាល្់គ្នន មិៃក្ជ្ះ។ (ជី្វិតរបស់ប ៊ូល្ីខាបជំ្រ៊ូរទី 24 , ការភ៊ូមិភាេឪរុរ, ។ 3.2, 1889, 488-506 

ទំរ័រ។ ) 

នសើនដសផដល្ជាាសនាចក្រនៃក្រះនមដឹរនាំ, េមួយ។ 170 េបាៃបនក្ងៀៃថា: 

ដបិតចាប់នៃះបាៃនចញនៅរនុងដំណឹងល្អផដល្ចាស់នៅរនុងថមីនៃះ, 

ទំងរីរនចញមរជាមួយគ្នន រីសុីយ ៊ូៃៃិងនៅក្រុងនយរ៊ូាឡឹម! បញ្ាតែិនចញរនុងក្រះេុណៃិងក្បនភទនៅរនុងផ្សល្ិតផ្សល្បាៃបញ្ចប់ននាះនហើយរ៊ូៃនចៀមក្រះបុក្តានហើយនចៀមរនុងបុរសមាន រ់ៃិងបុរសមាន រ់នៅរនុងក្រះនៃះ 
... 
ប ុផៃតដំណឹងល្អនៃះបាៃកាា យជាការរៃយល្ន់ៃចាប់នៃះៃិងរបស់ខ្ាួៃ 
ការបំនរញខ្ណៈផដល្ាសនាចក្រនៃះបាៃកាា យនៅជាឃ្លា ំងនៃនសចរតីរិត ... 

នៃះេឺជាការមួយផដល្បាៃរំនោះនយើងនអាយរួចផុ្សតរីទសភារនសរើភាររីភារងងឹតនៅជារៃាឺរីនសចរែីាា ប់នៅររជី្វិតរីអំ្ណាចផ្លត ច់ការនៅរនុងក្រះរាជ្យអ្ស់រល្បជាៃិចចមួយ។ (។ 
ការសំផដងធមមនទសនានៅនថងបុណយចមាង * ខ្ 7,40, 68 បរផក្បរី: ។ ។ ទិនាៃុបបវតតិនៃនទវវិទោ 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp នល្ើបណាត ញ) 

ដ៊ូនចនះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះក្តូវបាៃនេាា ល្់ថាជាអ្វីមួយអ្ស់រល្បជាៃិចចៃិងមិៃក្គ្នៃ់ផតក្េីាា ៃបចចុបបៃនឬវិហារកាត៊ូល្រិៃិងរួមបញ្ចូល្ទំងចាប់របស់ក្រះ។ 
ពារ់រណាត ល្នៅចុងសតវតសទីទីរីរមួយនទៀតផដល្សរនសរោស់នតឿៃក្បជាជ្ៃឱ្យនមើល្នៅរនុងក្រះរាជ្យនៃះ: 

នហតុនៃះនហើយបាៃជា, អ្ៃុញ្ហា តឱ្យមួយនៃអ្នរបាៃយ៊ូរ ឬនមើល្នៅថយនក្កាយននាះនទផតនោយសមក័្េចិតែវិធីាក្សតរនុងដំណឹងល្អអំ្រីក្រះរាជ្យក្រះជាមាច ស់បាៃនឡើយ។ (រ៉ែ៊ូមុាំង បាៃ។ ាន នដនសៀវនៅ X បាៃ, 
ជំ្រ៊ូរ XLV ។ នសចរតីសំអាងរបស់អ្ងាមហាសៃនិបាតឪរុរ -រាល្ 8 ផរសក្មួល្នោយនោរ បាៃ យ រុប បាៃ។ អានមរិចនបាះរុមពនល្ើរ, ឆ្ន ំ 1886) 

នល្ើសរីនៃះនទៀតខ្ណៈនរល្ផដល្វាក្តូវបាៃនេជារ់ផសតងមិៃបាៃសរនសរនោយមួយនៅរនុងាសនាចក្ររិតសរនសរពារ់រណាែ ល្សតវតសទីរីរមាៃចំណងនជ្ើងថាេង្ហវ ល្  នៅរនុងការបរផក្បនោយនោរ  ៃិង 
បាៃនក្បើពារយ«ក្រះរាជ្យ * នៃក្រះ»ដប់បួៃដង។ 

ក្េិសែាសៃិររិត, ៃិងស៊ូមបីផតជានក្ចើៃផតអ្ះអាងក្េីសាជាបាៃដឹងថាអ្វីមួយអំ្រីក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះនៅរនុងសតវតសទីទីរីរ។ 

ស៊ូមបីផតកាត៊ូល្ិរៃិងភាេខាងនរើតក្េិសតអ្៊ូសសូដរ់រួរបរិសុទធផដល្ បាៃយល្់ថាបនាា ប់រីការរស់នឡើងវិញក្េិសែាសៃិរៃឹងច៊ូល្នៅរនុងៃេរក្រះ។ បាៃរត់សមាា ល្់នឃើញអ្វីផដល្គ្នត់បាៃសរនសរថាេ។ 180 េ: 
សក្មាប់ការផបបនៃះេឺជាាថ ៃភារនៃការអ្ស់អ្នរផដល្បាៃនជ្ឿតាំងរីរួរនេនៅរនុងអ្នរននាះសថិតនៅក្រះវញិ្ហា ណបរសិុទធផដល្ក្តូវបាៃផ្សតល្់ឱ្យនោយក្ទង់នៅរនុងការទទួល្បុណយក្ជ្មុជ្ទឹរជាៃិចចៃិងក្តូវបាៃររាទុរនោ

យទទួល្បាៃក្បសិៃនបើគ្នត់នដើររនុងនសចរែីរិតៃិងរនុងនសចរែីបរិសុទធៃិងនសចរែីសុចរិតៃិងនចះស ៊ូក្ទំបាៃ។ សក្មាប់ក្រល្ងឹនៃះមាៃការរស់នឡើងវិញនៅរនុងរួរនេផដល្នជ្ឿ, 
រាងកាយផដល្ទទួល្ក្រល្ឹងជាថមីមតងនទៀតៃិងរួមជាមួយវានោយអំ្ណាចនៃក្រះវិញ្ហា ណបរិសុទធផដល្ក្តូវបាៃនល្ើរនឡើងនឡើងនហើយបាៃច៊ូល្នៅរនុងក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះជាមាច ស់បាៃនឡើយ។ ។ (ផ្សាូវ, 
ប ៊ីសសររបស់ទីក្រុងល្យី ុងរផក្បរីអានមៃីនោយ បាតុរមមនៃភ៊ូមិភាេផ្សសរវផ្សាយជំ្រ៊ូរទី 42 អ្ណតូ ង, ក្បនទសអ្ង់នេាស, 1879 

រនុងនាមជាអ្នរផដល្បាៃនចញផ្សាយនៅរនុងសងាមសក្មាប់ការនល្ើររមពស់ការចំនណះក្េីវតុោថមី។ ។ បាៃ, 1920) ។ 

បញ្ហា រនងុសតវតសរទ៍រីរីៃងិទបី ី
នទះបីជាការទទួល្យររើររាល្ោល្របស់ខ្ាួៃនៅសតវតសទីរីរ, មួយនមដឹរនាំក្បឆ្ំងៃឹងការរបត់ជំ្នៃឿចាប់ផដល្មាៃន ម្ ះថា 

នក្ការនឡើង។  បនក្ងៀៃក្បឆ្ំងៃឹងចាប់នៃក្រះជានថងសបប័ទៃិងក្រះរាជាណាចក្ររយញ្ាៃៈនៃក្រះ។ នទះបីជានោរក្តូវបាៃក្បកាសនថាក ល្នទសនោយប ៊ូល្ីខាបៃិងអ្នរដនទនទៀត, 
គ្នត់មាៃទំនារ់ទំៃងជាមួយៃឹងាសនាចក្រនៃទីក្រុងរ៉ែ៊ូមសក្មាប់រិតជានរល្នវោមួយចំៃួៃៃិងហារ់ដ៊ូចជាមាៃឥទធិរល្នៅទីននាះ។ 



នៅរនុងសតវតសទីរីរៃិងទីបី  នារ់កាៃ់ផតបនងកើតនឡើងនៅរនុងអាឡិចាៃ់ (ក្បនទសនអ្សុីប) ។  ទទួល្រងការក្បឆ្ំងនគ្នល្ល្ទធិនៃៃេរខាងមុខ្នៃះ។ ច៊ូររត់សំគ្នល្់របាយការណ៍អំ្រីការមួយចំៃួៃនៃ  ទំងននាះ: 

នឌ្បាៃនរើតនៃក្េួារផដល្មិៃនគ្នររក្បណិប័តៃ៍នសចរតីនថាថនូរៃិងអ្នរមាៃនៅអាឡិចាៃ់នហើយក្តូវបាៃទទួល្ការអ្ប់រំរនងុទសសៃវិជាា របស់រួរនេ។ គ្នត់បាៃចារនចញរីាោនរៀៃមិៃនជ្ឿសិសសរបស់នដើមបីកាា យ
នៅជាអ្៊ូរើនហាៃផដល្នោរទទួល្បាៃនជាេជ័្យនៅរនុងបៃាុរនៃាោ នៃអាឡិចាៃ់មួយ ... 

បាៃ, អ្ ៊ូរើរិៃៃិងាោជី្ណ៊ូ នៃះក្តូវបាៃខ្៊ូចនគ្នល្ល្ទធិនៃក្រះបៃាូល្បរិសុទធនោយការបរក្ាយរុមពអ្រសររបរូរាច់ៃិងការនក្បៀបនធៀបរបស់ខ្ាួៃ ... ផដល្រួរនេទទួល្បាៃសក្មាប់ខ្ាួៃនេៃ៊ូវក្រះនាមនៃ "" ។  
ក្បយុទធ  ាធារណៈៃិងអ្ះអាងថាៃឹងមាៃការរជ្ាកាល្របស់ក្រះក្េិសែ នៅនល្ើផផ្សៃដីនៃះ ... 

នឌ្ជ្នមាា ះជាមួយអ្នរកាៃ់តាម  ៃិងនោយេណៃីរបស់គ្នត់ ... "ដ៊ូចជាឥឡូវនៃះរដឋនៃអ្វីមួយផដល្មាៃនៅរនុងៃេរនៃក្រះ»។ នៃះជានល្ើរដំប៊ូងនៃក្រះរាជ្យ * 
របស់ក្រះជាមាច ស់ផដល្មាៃក្ាប់នៅរនុងរដឋបចចុបបៃននៃាសនាចក្រ ... 

 សែីបននាា សរំហុសរបស់រួរនេបង្ហា ញថាក្រះរាជ្យ * នៃាថ ៃបរមសុខ្ * េឺជាការមិៃនក្បៀបនធៀប, 
ប ុផៃតេឺជាការយងមររយញ្ាៃៈផដល្ជាៃេររបស់ក្រះអ្មាច ស់នៃនយើងរនុងការរស់នឡើងវិញនហើយទទួល្ជី្វិតអ្ស់រល្បជាៃិចច ... 

ដ៊ូនចនះេំៃិតនៃៃេរមរនៅរនុងរដឋបចចុបបៃននៃនរឿងផដល្ក្តូវបាៃបនងកើតនឡើងៃិងបាៃនាំយរមររនុងជី្ណ៊ូ ទិចនៃ  ាោក្សរុនអ្សុីប, េ 200 នៅ 250 

ផដល្ជាប ៊ីសសរសតវតសនរញនល្ញមុៃនរល្ចក្រភរនៃះបាៃច៊ូល្មរក្តូវបាៃចាត់ទុរថាជាអ្នរកាៃ់កាប់បល្ា័ងក ... 

បាៃមាៃនផ្សានពាះេំៃិតនៃក្រះរាជ្យរបស់ក្រះអ្ងាផដល្ជារដឋនៃចំនៃះដឹងផ្សាូវចិតតរិតនៃក្រះ។ នចញអ្៊ូរើនហាៃរំណត់វាជាការោរ់ខ្ាួៃរនុងអ្តថៃ័យខាងវិញ្ហា ណល្ិខិ្តធមមតានៃបទេមពីរ។ (ផដល្ជាហិៃរើោណាដំណឹងល្អ
នៃក្រះរាជាណាចក្ររមពុជា។ ក្រះរាជាណាចក្រមិៃផមៃនៅរនុងនោរនៃះមិៃនៅរនុងរិភរនោរនៃះនទប ុផៃតៃឹងមរនៅក្រះវរបិតាក្បនទស, 

នៃការរសន់ឡើងវិញរីការាា ប់ៃិងនរៀបចំនបាះរុមពផ្សាយនោយមាៃនរឿងទំងអ្ស់នៃះ, 1870, 124-125 ទំរ័រ។ ) 

ដ៊ូនចនះខ្ណៈនរល្ផដល្ប ៊ីសសរ  បាៃបនក្ងៀៃដំណឹងល្អនៃក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះជាមាច ស់  បាៃរោយមមរនឡើងជាមួយៃឹងការមិៃរិតជារយញ្ាៃៈតិច, ការយល្់ដឹងរីវា។ ប ៊ីសសរ 
របស់នហរា៉ែ ប ៊ូល្បាៃរោយមនដើមបីក្បយុទធក្បឆ្ំងៃឹងរំហុសរបស់  

នៃះអំ្រីនរល្នវោដ៊ូចគ្នន នៃះ។ អ្នរទំងននាះរិតជានៅរនុងាសនាចក្រនៃក្រះបាៃឈរសក្មាប់នសចរែីរិតនៃក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះជាមាច ស់នៅទ៊ូទំងៃ័យក្តង់ក្បវតតាិក្សត។ 

នោរ ដបលុ្យ៊ូអាមញ្ច្សតងបាៃបនក្ងៀៃដណំងឹល្អនៃក្រះរាជាណាចក្រប៊ូរ 
នៅសតវតសទី 20 ចុងនោរ រដបុល្យ៊ូអាមញ្ច្សតងបាៃសរនសរថា: 

នោយារផតរួរនេបាៃបដិនសធដំណឹងល្អរបស់ក្រះក្េិសែ។ ។ ។ , រិភរនោរបាៃនៅជំ្ៃួសអ្វីមួយនផ្សសងនទៀតនៅរនងុរផៃាងរបស់ខ្ាួៃ។ រួរនេបាៃក្បឌិ្តផរាងកាា យដ៊ូនចនះនយើងបាៃឮក្រះរាជ្យ * 

របស់ក្រះជាមាច ស់បាៃៃិយយថាជាក្គ្នៃ់ផតជា ាអ ត! - ការយល្់នឃើញជាក្សស់ាអ តនៅរនុងដួងចិតតរបស់មៃុសស - ការកាត់បៃថយវានៅជា មួយ, គ្នម ៃអ្វីមិៃរិត!អ្នរនផ្សសងនទៀតបាៃនធវើឱ្យយល្់ខុ្សថា 

"ាសនាចក្រ" េឺៃេរ។ ។ ។ រោការើោៃីផយ ល្ផដល្បាៃរស់នៅ 600 ឆ្ន ំមុៃក្រះក្េីសាបាៃដឹងថាក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ជាៃេររិតក្បារដ - 

រោឋ ភិបាល្មួយក្េប់ក្េងនល្ើមៃុសសនៅនល្ើផផ្សៃដីនៃះ។ ។ ។ 

នៅទីនៃះ។ ។ ។ េឺជាការរៃយល្់របសក់្រះចំនពាះអ្វីផដល្ក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ជា: «នហើយនៅរនុងនថងនៃនសែចទងំនៃះ ... "- 
វាជាការៃិយយនៅទីនៃះនៃក្មាមនជ្ើងដប់ផផ្សនរមួយនៃជាតិផដរៃិងជាផផ្សនរមួយនៃដីឥដឋផុ្សយ។ នៃះនោយភាា ប់ជាមួយៃឹងការោៃីផយ ល្ទំនាយ 7 ៃិងវិវរណៈ 13 ៃិង 17 

ក្តូវបាៃសំនៅនៅកាៃ់សហរដឋអានមរិរថមីនៃអឺ្រ៉ែុបផដល្ក្តូវបាៃបនងកើត។ ។ ។ មុៃនរល្ផដល្ផភនររបស់អ្នរខាា ំងណាស់! វិវរណៈ 17:12 

នធវើឱ្យធមមតាល្មអិតផដល្វាៃឹងក្តូវបាៃសហជី្រនៃនសែចដប់អ្ងាឬៃេរននាះ (វិវរណៈ 17: 8) ននាះៃឹងនក្បាសចក្រភររ៉ែ៊ូមចាស់។ ។ ។ 

នរល្ក្រះក្េិសែយងមរដល្់ក្ទង់ក្តូវបាៃយងមរជានសែចនៃនសែចក្េប់ក្េងផផ្សៃដីទំងម៊ូល្ (វិវរណៈ 19: 11-16); នហើយគ្នត់ -- ក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ -- 
ោៃីផយ ល្េឺនដើមបីនក្បើក្បាស់ៃេរនោរីយ៍នៃះ។ វិវរណៈ 11:15 

បញ្ហា រ់វានៅរនុងពារយទំងនៃះ: «រាជ្យរនុងនោរនៃះក្តូវបាៃកាា យនៅជាៃេររបស់ក្រះអ្មាច ស់នៃនយើងៃិងថាវ យក្រះក្េិសែរបស់ក្រះអ្ងានហើយក្ទង់ៃឹងក្េងរាជ្យអ្ស់រល្បជាអ្ផងវងតនរៀងនៅ! » នៃះេឺជាក្រះរាជ្យរ
បស់ក្រះជាមាច ស់។ វាជាទីបញ្ចប់នៃរោឋ ភិបាល្បចចុបបៃននៃះ - បាទ, ៃិងស៊ូមបីផតសហរដឋអានមរិរៃិងក្បនទសអ្ង់នេាស។បនាា ប់មររួរនេៃឹងកាា យនៅជាៃេរ - រដឋ - 
របស់ក្រះអ្មាច ស់នយស ៊ូវក្េីសាបនាា ប់មរនសែចនៃនសែចនៅនល្ើផផ្សៃដីទំងម៊ូល្។ នៃះនធវើឱ្យ 



ការរិតផដល្ថាទំងក្សុងក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់េឺជារោឋ ភិបាល្ផមៃផទៃននាះនទ។ នទះជាខាល្់នដអាណាចក្រេឺៃេរមួយ - នទះបីជាចក្រភររ៉ែ៊ូមៃេរមួយ - 

ដ៊ូនចនះក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ជារោឋ ភិបាល្មួយ។ វាេឺនដើមបីយរជាងរោឋ ភិបាល្នៃក្បជាជាតិនៃរិភរនោរ។ នោរនយស ៊ូក្េិសែបាៃនរើតជានសែចមួយ - អ្នរក្េប់ក្េងមួយ! ។ ។ ។ 

ក្រះនយស ៊ូក្េីសាផដល្ដ៊ូចគ្នន ផដល្បាៃនដើរនៅនល្ើភនំៃិងក្ជ្ល្ងនៃផដៃដីបរិសុទធៃិងតាមដងផ្សាូវរនុងក្រុងនយរ៊ូាឡឹមជាង 1.900 

ឆ្ន ំរៃាងនៅនហើយក្តូវបាៃយងមរមតងនទៀត។ នោរបាៃៃិយយថានោរៃឹងមរមតងនទៀត។ បនាា ប់រីគ្នត់ក្តូវបាៃនេឆ្ក ងក្រះជាមាច ស់បាៃនក្បាសក្រះអ្ងារីការាា ប់បនាា ប់រីបីនថងបីយប់ (។ មា ថាយ 
12:40; រិចចការ 2:32; ខំុ្្រ៊ូរិៃថ៊ូស 15: 3-4 ។ ) ។នោរបាៃនឡើងនៅបល្ា័ងករបស់ក្រះជាមាច ស់។ ទីាន រ់ការរណាត ល្របសរ់ោឋ ភិបាល្នៃារល្វិទោល្័យ (រិចចការ 1: 9-11; នហ។ 
1: 3, 8: 1; 10:12; បប 3:21) ។ 

ក្ទង់ជា«មញ្ច្ៃែី "នៃពារយក្បាន នៃះផដល្បាៃនៅបល្ា័ងកនៃក្រះ - ជា«ក្សុរឆ្ង យ» - ៃឹងក្តូវបាៃ ជានសែចនៃនសែចនល្ើក្បជាជាតិទំងអ្ស់, នហើយបនាា ប់មរវិល្ក្តឡប់នៅកាៃ់ផផ្សៃដី (ល្៊ូកា 19: 12-

27 ) ។ 

ជាថមីមតងនទៀតគ្នត់នៅាថ ៃបរមសុខ្រហ៊ូតដល្់ "ដងនៃការនរៀបចំក្េប់ទំងអ្ស»់ (រិចចការ 3: 19-21) ។ មាៃៃ័យថាការាែ រនឡើងវញិនដើមបីសំណងជាអ្តីតរដឋឬល្រខខ្ណឌ ។ រនុងររណីនៃះ, 
ការាែ រនៃរោឋ ភិបាល្របស់ក្រះនៅនល្ើផផ្សៃដីនៃះនហើយដ៊ូនចនះ, ការាត រសៃតិភាររិភរនោរៃិងល្រខខ្ណឌ រែីក្សនម។ 

ភារចោចល្នៅនល្ើរិភរនោរបចចុបបៃននោយបនងកើៃសញ្ច្ង្ហា មៃិងមាតិកាផដល្ៃឹងមរដល្់ទីផ្លែ ច់ក្រ័ក្តនៅរនុងបញ្ហា រិភរនោរធំដ៊ូនចនះ, ល្ុះក្តាផតក្រះក្ទង់នធវើអ្ៃតរាេមៃ៍, គ្នម ៃាច់មៃុសសៃឹងក្តូវបាៃទុរជី្វិត 
(មា ថ។ 24:22) 

។ នៅនរល្យ ងខាា ំងរបស់ខ្ាួៃរក្មិតខ្ពស់បំផុ្សតៃឹងមាៃល្ទធផ្សល្នៅរនុងការរៃោល្រីជី្វិតទំងអ្ស់ភរផផ្សៃដីនៃះននាះក្រះក្េិសែៃឹងវិល្ក្តឡប់មរវិញ។ នរល្នៃះនោរក្តូវបាៃមរជាក្រះជាមាច ស់ក្រះ។ ក្ទង់ៃឹង
យងមរនៅរនុងទំងអ្ស់ឫទធ ៃុភារៃិងសិរើរុងនរឿងនៃក្រះផដល្បាៃបនងកើតសរល្នោរនសចរតីសនក្មចនៃះ។ (មា ថាយ 24:30; ។ ។ 25:31) ក្ទង់ៃឹងយងមរជា 
"នសែចនៃនសែចៃិងក្រះអ្មាច ស់នៃក្រះអ្មាច ស់" (វិវរណៈ 19:16) នដើមបីបនងកើតរោឋ ភិបាល្រិភរនោរទំនៃើបក្េប់ទងំាសៃ៍ៃិងក្េប់ក្េង«នោយមាៃដំបងផដរ "(វិវរណៈ 19:15; 12: 5)  

ក្រះក្េសិែគ្នម ៃាវ េមៃ៍រកី្ទ?ី 

ប ុផៃតៃឹងផក្សរមៃុសសជាតិនោយអំ្ណរៃិងាវ េមៃ៍គ្នត់រនុងការនញៀៃ ៃិងភាររើររាយ - ស៊ូមបីផតៃឹងក្រុមជំ្ៃំុនៃក្េីសាាសនាក្បនរណ?ី 

រួរនេៃឹងមិៃ! រួរនេៃឹងនជ្ឿនក្ពាះរដឋមក្ៃតីមិៃរិតរបស់ាតាំង (ទី II រ៊ូរិៃថ៊ូស 11: ។ 13-15) 

បាៃនបារបនញ្ហឆ តរួរនេថាគ្នត់ជានមក្បឆ្ំងក្រះក្េិសែ។ ាសនាចក្រៃិងក្បជាជាតិនានាៃឹងខឹ្ងនៅនរល្ក្រះអ្ងាយងមរដល្់ (វិវរណៈ 11:15 ជាមួយ 11:18) 

ៃិងរងរមាា ំងនយធានៃះៃឹងរិតជាបាៃរោយមនដើមបីក្បយុទធក្បឆ្ំងៃឹងគ្នត់នដើមបីបំផ្លា ញគ្នត់ (វិវរណៈ 17:14)! 

ក្បជាជាតិនានាៃឹងក្តូវបាៃច៊ូល្រួមនៅរនុងការក្បយុទធ នៃសក្ង្ហា មនោរបាៃយងមរ III បាៃនោយមាៃការក្បយុទធនៅក្រុងនយរ៊ូាឡឹម (ារ។ 14: 1-2) 

នហើយបនាា ប់មរក្រះក្េិសែៃឹងក្តឡប់។ នៅរនុងអំ្ណាចផតជំ្នៃឿអ្រ៊ូបីនោរៃឹង«ក្បហារក្បជាជាតិទំង "ផដល្បាៃក្បយទុធក្បឆ្ំងៃឹងគ្នត់ (ខ្ 3) ។ នោរៃឹងរមាច ត់បាៃទំងក្សុងរួរនេ (វិវរ 

17:14)! «នជ្ើងរបស់គ្នត់ៃឹងឈរនៅរនុងនថងននាះនៅនល្ើភនំនដើមអ្៊ូល្ីវ»ចមាង យខ្ាីណាស់នៅភាេខាងនរើតក្រុងនយរ៊ូាឡឹម (ារ។ 14: 4) ។ (អាមញ្ច្សត ។ 
ចំនពាះអ្តថៃ័យោរ់រំបាំងអំ្រីសម័យនៃះ, ឆ្ន ំ 1984) 

ក្រះេមពីរបាៃក្បកាសថាក្រះនយស ៊ូវៃឹងវិល្ក្តឡប់មរវិញនហើយគ្នត់ៃឹងឈនះនៅនឡើយនទជានក្ចើៃៃឹងក្បយុទធ 

ក្បឆ្ំងៃឹងក្ទង់ (វិវរណៈ 19:19) ។ មៃុសសជានក្ចើៃៃឹងបាៃអ្ះអាង (នោយផផ្សអរនល្ើការយល្់ក្ចឡំអំ្រីទំនាយរនងុេមពីរននាះនទប ុផៃតផផ្សនរខ្ាះនោយារផតមាៃរោការើៃិងនរៀបចំនធវើរិចចការជំ្ៃួញមិៃរិត) 
ផដល្បាៃវិល្ក្តឡប់មរក្រះនយស ៊ូជានមក្បឆ្ំងក្រះក្េិសែចុងនក្កាយ! 
ខាងនក្កាមនៃះេឺជាផ្សងផដររីនោរ អាមញ្ច្សតង: 

ាសនារិត - នសចរតីរិតរបស់ក្រះបាៃផ្សតល្់អំ្ណាចនោយនសចរែីក្សឡាញ់នៃក្រះផដល្ផ្សែល្់នោយក្រះវិញ្ហា ណបរិសុទធ ... នសចរតីអំ្ណរផដល្មិៃអាចផថាងបាៃនៃការដឹងក្រះជាមាច ស់ៃិងក្រះនយស ៊ូវក្េីសា - 
ការាា ល្ន់សចរែីរិត - ៃិងភារររ់នៅែ នៃនសចរែីក្សឡាញ់របសក់្រះរបស់ក្រះ ... 

ការបនក្ងៀៃរបសា់សនាចក្ររិតរបស់ក្រះេឺក្គ្នៃ់ផតអ្នរផដល្នៃ "ការរសន់ោយារក្េប់ទំងក្រះបៃាូល្»នៃក្រះេមពីរបរិសុទធ ... 
នេៃឹងង្ហរនចញរីផ្សាូវនៃ "ទទួល្បាៃ" ដល្់រនបៀប  នៃះ - វិធីនៃនសចរែកី្សឡាញរ់បស់ក្រះ។ 



បណត ឹងថមីឥឡូវៃឹងការកាត ប់នៅនល្ើផផ្សៃដីនៃះ! (ibid) 
នដើមបណត ឹងថមីេឺក្រះរាជ្យ * 

របស់ក្រះជាមាច ស់។ ក្បកាសថាការរើរចនក្មើៃថមីក្តូវមរៃិងក្តូវបាៃផផ្សអរនល្ើនសចរតីក្សឡាញ់េឺជាផផ្សនរធំមួយនៃអ្វីផដល្ដំណឹងល្អរិតនៃៃេររបស់ក្រះផដល្ក្រះនយស ៊ូៃិងរួរសិសសក្ទង់បាៃបនក្ងៀៃេឺមាៃទំងអ្ស់អំ្រី។ នហើយននាះេឺ
ជាអ្វីផដល្នយើងនៅបៃតាសនាចក្រនៃក្រះផ្សសរវផ្សាយផ្សងផដរ។ 
នោរ អាមញ្ច្សតងបាៃដឹងថាក្រះនយស ៊ូវបាៃបនក្ងៀៃសងាមរបស់មៃុសសននាះ 

ស៊ូមបីផតនៅនរល្ផដល្វាេិតថាវាចង់ាែ ប់តាមបាៃក្ចាៃនចាល្ "វិធីផ្សតល្់ឱ្យ" នៃជី្វិត, វិធីនៃនសចរែីក្សឡាញ់។ នសាើរផតគ្នម ៃៃរណាមាន រ់ហារ់ដ៊ូចជាយល្់រីារៈសំខាៃ់នៃអ្វីផដល្ក្រះនយស ៊ូវបាៃបនក្ងៀៃឱ្យបាៃក្តឹមក្តូវ។ 
ការសនញ្ច្ង្ហា ះនោយារក្រះនយស ៊ូជាផផ្សនរមយួនៃដណំងឹល្អ 

ឥឡូវនៃះមួយចំៃួៃផដល្បាៃអាៃនរឿងនៃះរហ៊ូតមរដល្់នរល្ក្បផហល្ជាឆងល្់អំ្រីការាា ប់ៃិងតួនាទីរបស់ក្រះនយស ៊ូរនុងការសនញ្ច្ង្ហា ះ។ បាទ, ននាះេឺជាផផ្សនរមួយនៃដំណឹងល្អផដល្បាៃេមពីរសញ្ហា ថមីនហើយនោរ 
ដបុល្យ៊ូអាមញ្ច្សតងទំងរីរបាៃសរនសរអំ្រី។ 
េមពីរសញ្ហា ថមីបាៃបង្ហា ញដំណឹងល្អរួមទំងការសនញ្ច្ង្ហា ះនោយារក្រះនយស ៊ូ: 

16 ដបិតខំុ្្មិៃខាម សនៃដំណឹងល្អរបស់ក្រះក្េិសែនៃះជាឫទធ ៃុភាររបស់ក្រះជាមាច ស់សំរាប់សនញ្ច្ង្ហា ះអ្ស់អ្នរផដល្នជ្ឿ, សក្មាប់មុៃដំប៊ូងាសៃ៍យ៊ូោៃិងការក្រិច (រ៉ែ៊ូម 1:16) ។ 
4 នហតុនៃះនហើយបាៃជាអ្នរផដល្ក្តូវបាៃរំចាត់រំចាយនៅនៅក្េប់ទីរផៃាងផ្សសរវផ្សាយដំណឹងល្អអំ្រីក្រះបៃាូល្។ 5 នោរភីល្ីរបាៃនធវើដំនណើរនៅក្រុងមួយនៅក្សុរាមា រើៃិងអ្ធិបាយអំ្រីក្រះក្េីសាដល្់រួរនេ។

 ... 12 ប ុផៃតនៅនរល្ផដល្រួរនេនជ្ឿថាខ្ណៈផដល្នោរបាៃអ្ធិបាយភីល្ីរអំ្រីក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ៃិងអំ្រីក្រះនាមក្រះនយស ៊ូក្េិសែទំងបុរសៃិងញ្ច្សតីបាៃទទួល្បុណយក្ជ្មុជ្ទឹរ។ ... 25 ដ៊ូនចនះនៅនរ
ល្រួរនេបាៃផ្សែល្់សរខីភារៃិងក្បកាសក្រះបៃាូល្របស់ក្រះអ្មាច ស់រួរនេបាៃវិល្ក្តឡប់នៅក្រុងនយរ៊ូាឡឹមវិញទំងផ្សសរវផ្សាយដំណឹងល្អរនុងភ៊ូមិជានក្ចើៃនៅក្សុរាមា រើ។ 26 នទវតារបស់ក្រះអ្មាច ស់មួយបាៃៃិយ

យនៅភីល្ីរ ... 40 នោរភីល្ីរបាៃររនឃើញនៅ ។ ៃិងឆាងកាត់នោរបាៃអ្ធិបាយនៅរនុងក្រុងទំងអ្ស់រហ៊ូតនៅដល្់ក្រុងនសារា។ (រិចចការ 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 គ្នត់បាៃអ្ធិបាយដល្់រួរនេក្រះនយស ៊ូៃិងអំ្រីការរស់នឡើងវិញ។ (រិចចការ 17:18) 
30 នោរប ៊ូល្បាៃាន រ់នៅរីរឆ្ន ំទំងម៊ូល្នៅរនុងផ្សាះជួ្ល្របស់គ្នត់ផ្លា ល្់ៃិងបាៃទទួល្អ្ស់អ្នរផដល្ច៊ូល្មរររក្រះអ្ងា 31 ក្បកាសក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់ៃិងបនក្ងៀៃនេអំ្រីក្រះនយស ៊ូក្េិសែនោយចិតែអ្ង់អាច
នហើយគ្នម ៃៃរណាមាន រ់រារាងំនោរនឡើយ។ (រិចចការ 28: 30-31) 

ច៊ូររត់សំគ្នល្់ថាការផ្សសរវផ្សាយផដល្បាៃរួមបញ្ចូល្ក្រះនយស ៊ូៃិងៃេរ។ េួរឱ្យាត យ, ការយល្់ដឹងសមក្សបមួយនៃដំណឹងល្អនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះផដល្មាៃៃិនាន ការក្តូវបាៃបាត់ខ្ាួៃរីការបនក្ងៀៃរបស់ក្រុមជំ្ៃំុ -រ៉ែ៊ូម។ 

ជាការរិតណាស់, នដើមបីជួ្យនយើងឱ្យកាា យជាផផ្សនរមួយនៃៃេរននាះក្រះក្ទង់ក្សឡាញ់មៃុសសដ៊ូនចនះ 

ណាស់ផដល្ក្ទង់បាៃបញ្ាូៃក្រះនយស ៊ូមាៃក្រះសុេតសក្មាប់នយើង (យ ៊ូហាៃ 3: 16-17) ។ 

ដណំងឹល្អនៃក្រះរាជាណាចក្រជាអ្វផីដល្រិភរនោរក្តវូការ, ប ផុៃត ... 
ប ុផៃតនមដឹរនាំរិភរនោរជានក្ចើៃរួមទំងាសនានជ្ឿថាវាៃឹងកាា យជារិចចសហក្បតិបតតិការរបស់មៃុសសអ្ៃតរជាតិផដល្ៃឹងនាំមរៃ៊ូវសៃតិភារៃិងភាររុងនរឿងៃិងមិៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ។នហើយខ្ណៈនរល្ផដល្រួរនេៃឹងទទួល្បាៃ
នជាេជ័្យខាងាច់្មខ្ាះរួរនេៃឹងមិៃក្តឹមផតមិៃទទួល្បាៃនជាេជ័្យ, 

រិចចខិ្តខំ្ក្បឹងផក្បងរបស់មៃុសសទីបំផុ្សតៃឹងនាំមរៃ៊ូវភរផផ្សៃដីនៅចំណុចផដល្វាៃឹងនធវើឱ្យជី្វិតគ្នម ៃៃិរៃតរភារនបើនោរនយស ៊ូមិៃបាៃក្តឡប់នៅបនងកើតក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្ទង់។ នៃះជាដំណឹងល្អមិៃរិត។ 

ជានក្ចើៃនៅរនុងរិភរនោររំរុងរោយមោរ់បញ្ចូល្គ្នន ជាមួយផផ្សៃការអ្ៃែរជាតិបាប ៊ីឡូៃពារ់រណាត ល្ាសនានដើមបីោរ់នៅរនុងលំ្ោប់រិភរនោរមួយថមី នៅរនុងសតវតសទី 21 

។ នៃះេឺជាអ្វីផដល្បាៃបៃតាសនាចក្រនៃក្រះបាៃក្បកាសតាំងរីការចាប់នផ្សតើមរបស់ខ្ាួៃនហើយនក្គ្នងៃឹងបៃតការបរិហារ។ នោយារាតាំងល្បួងនាងនអ្វា៉ែ នដើមបីបាៃធាា រ់ចុះសក្មាប់រំផណនៃដំណឹងល្អរបស់គ្នត់ជិ្ត 6000 

ឆ្ន ំមរនហើយ (នោរុបបតតិ 3) មៃុសសផដល្នជ្ឿថារួរនេបាៃដឹងថាល្អក្បនសើរជាងរបសក់្រះអ្វីផដល្ៃឹងនធវើឱ្យរួរនេៃិងរិភរនោរកាៃ់ផតក្បនសើរ។ 

នបើនយងតាមក្រះេមពីរនៃះវាៃឹងយរការរួមបញ្ចូល្គ្នន នៃនមដឹរនាំនយធានៅអឺ្រ៉ែុប (នៅនសែចនៃរ៊ូនរ៉ែខាងនជ្ើងផ្សងផដរផដល្នៅថាសតវនៃវវិរណៈ 13: 1-10) រួមជាមួយៃឹងនមដឹរនាំាសនា (នៅរោការើផរាងកាា យឬនៅថា 
ចុងនក្កាយនមក្បឆ្ំងក្រះក្េិសែៃិងសតវផសនងរីរនៃវិវរណៈ 13: 11-17) រីទីក្រុងភនំទំងក្បាំរីរ (វិវរណៈ 17: 9,18) នដើមបីនាំយរនៅរនុង 'បាប ៊ីឡូៃ "(វិវរណៈ 17 & 18) 

ល្ំោប់រិភរនោរ។ នទះបីជាការវិល្ក្តឡប់មៃុសសជាតិក្តូវការរបស់ក្រះក្េីសាៃិងការបនងកើតនឡើងនៃៃេររបស់ក្ទង់ជានក្ចើៃនៅរនុងរិភរនោរៃឹងមិៃយរចិតតទុរោរ់ារនៃះនៅរនុងសតវតសទី 21 នៃះរួរនេៃឹងបៃតនជ្ឿថារំផណនផ្សសងគ្នន នៃដំណឹងល្អមិៃរិតរបស់ាតំាង។ ប ុផៃែរិភរនោរៃឹងទទួល្ារសី។ 



ស៊ូមចាំថាក្រះនយស ៊ូបាៃបនក្ងៀៃថា: 

14 ដំណឹងល្អអំ្រីក្រះរាជ្យនៃះៃឹងក្តូវបាៃអ្ធិបាយនៅរនុងរិភរនោរទំងម៊ូល្ទុរជាសរខីភារដល្់ជាតិាសៃ៍ទំងអ្ស់, នហើយបនាា ប់មរបញ្ចប់ៃឹងមរដល្់។ (មា ថាយ 24:14) 

ច៊ូររត់សំគ្នល្់ថាដំណឹងល្អអំ្រីក្រះរាជ្យនៃះៃឹង្ៃដល្់រិភរនោរដ៊ូចជាារសីរួចទីបញ្ចប់ៃឹងមរ។ 

មាៃនហតុផ្សល្ជានក្ចើៃសក្មាប់នៃះ។ 

មួយេឺថាក្រះចង់ឱ្យរិភរនោរបាៃឮដំណឹងល្អរិតមុៃនរល្ចាប់នផ្សតើមនៃក្គ្ននវទនា (ផដល្ក្តូវបាៃបង្ហា ញចាប់នផ្សតើមនៅមា ថាយ 24:21) ។ នហតុនៃះារដំណឹងល្អេឺទំងារសីៃិងការក្រមាៃ ( Cf. នអ្នសគ្នល្ 3; 

នអ្ម ុស 3: 7) ។ 

មួយនទៀតេឺថា 
នៃារនៃះៃឹងមាៃការផ្សាុយនៅៃឹងទសសៃៈនៃការនរើៃនឡើងសតវក្រះមហារសក្តនៃអំ្ណាចខាងនជ្ើងរួមជាមួយៃឹងរោការើផរាងកាា យផដល្ជានមក្បឆ្ំងក្រះក្េិសែចុងនក្កាយ។រួរនេបាៃសៃោថាក្ទង់ៃឹងមាៃសៃែិភារៃឹងជាម៊ូល្ោឋ ៃតាម
រយៈរិចចខិ្តខំ្ក្បឹងផក្បងរបស់មៃុសសននាះនទប ុផៃតវាៃឹងនាំនៅដល្់ចុងបញ្ចប់ (មា ថាយ 24:14) ៃិងការបំផ្លា ញ ( Cf. ផថសាឡូៃីចទី 1 5: 3) ។ 

នោយារផតទីសំគ្នល្់ៃិងឫទធិបាដិហារិយក៍ារៃិយយរុហរមាៃទំនារ់ទំៃងជាមួយរួរ (ផថសាឡូៃីចទី 2 2: 9), ភាេនក្ចើៃនៅនល្ើរិភរនោរៃឹងនក្ជ្ើសនរើសនដើមបនីជ្ឿថាការរុហរមួយ (ផថសាឡូៃីចទី 2 2: 9-

12) ជំ្ៃួសនៃារដំណឹងល្អ។ នោយារផតការនថាក ល្នទសមិៃក្តឹមក្តូវនៃក្រះរាជាណាចក្រសហសសវតសររ៍បស់ក្រះជាមាច ស់នោយរួរកាត៊ូល្ិររ៉ែ៊ូមុាំងក្េិសតអ្៊ូសសូដរ់ខាងនរើត 
ៃិងអ្នរនផ្សសងនទៀតជានក្ចើៃៃឹងបាៃអ្ះអាងខុ្សថាារនៃដំណឹងល្អសហសសវតសរ៍នៃក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះជាមាច ស់េឺជាដំណឹងល្អមិៃរិតផដល្មាៃទំនារ់ទំៃងជាមួយនមក្បឆ្ំងក្រះក្េិសែ។ 

ក្េិសែាសៃិរឡាដិល្ភានាម ះក្តង់ (វិវរណៈ 3: 7-13) ៃឹងក្តូវក្បកាសដំណឹងល្អសហសសវតសរន៍ៃៃេរក្រមទំងក្បាប់រិភរនោរអ្វីផដល្នមដឹរនាំខាងនោរិយមួយចំៃួៃ (រួមទំងសតវៃិងរោការើផរាងកាា យ) 
ៃឹងក្តូវនឡើងនៅ។ 

រួរនេៃឹងគ្នំក្ទបាៃក្បាប់ារផដល្រិភរនោរថាសតវក្រះមហារសក្តនៃអំ្ណាចខាងនជ្ើងរួមជាមួយៃឹងរោការើផរាងកាា យផដល្ជានមក្បឆ្ំងក្រះក្េិសែវេាផ្លត ច់ក្រ័ក្តនៅទីបំផុ្សតៃឹងបំផ្លា ញ 
(រួមជាមួយសមព័ៃធមិតតរបស់រួរនេមួយចំៃួៃរបស់) នៅសហរដឋអានមរិរៃិង -ជាតិរបស់ចក្រភរអ្ង់នេាស , ក្បនទសកាណាោ, អ្៊ូញ្ច្ាត ល្ីៃិងៃ៊ូផវល្នហសឡង់ (ោៃីផយ ល្ 11:39) 

នហើយថារួរនេៃឹងមិៃយ៊ូរប ុនាម ៃបំផ្លា ញជាភាាអារា៉ែ ប់ / សហរ័ៃធអីុ្ាា ម (ោៃីផយ ល្ 11: 40-43), មុខ្ង្ហរជាឧបររណ៍របសអ់ាររស (វវិរណៈ 16: 13-14) 

ៃិងទីបំផុ្សតៃឹងក្បយុទធក្បឆ្ំងនយស ៊ូវក្េីសានៅនល្ើក្តឡប់មរវិញរបស់នោរ (វិវរណៈ 16:14; 19: 19-20) ។ នៃះឡាដិល្ភានាម ះក្តង់ (វិវរណៈ 3: 7-13) ៃឹងក្តូវបាៃក្បកាសថាក្រះរាជ្យ * 

សហសសវតសរ៍នៃះៃឹងក្តូវបាៃខាងមុខ្ឆ្ប់។ នៃះទំៃងជាៃឹងបនងកើតក្បរ័ៃធផ្សសរវផ្សាយនក្ចើៃៃិងរួមចំផណរដល្់ការបំនរញនៃមា ថាយ 24:14 ។ 

នៃះ 'ដំណឹងល្អមិៃរិត 
"ក្បកាសនមដឹរនាំរិភរនោរ (ទំៃងមួយចំៃួៃក្បនភទថមីនៃនមដឹរនាំរំរ៊ូល្នៃអឺ្រ៉ែុបជាមួយៃឹងបុរវជិ្តសក្មបសក្មួល្ផដល្ៃឹងអ្ះអាងថាសំណុំផបបបទនៃាសនាកាត៊ូល្ិរមួយ) ៃឹងមិៃដ៊ូចននាះរួរនេៃឹងមិៃចង់រិភរនោរនដើមបីនរៀ

ៃរីអ្វីផដល្រួរនេៃឹងរិតជា នធវើ (ៃិងក្បផហល្ជាមិៃបាៃស៊ូមបីផតនជ្ឿថាវានោយខ្ាួៃឯងនៅនល្ើរដំប៊ូង, Cf. នអ្ាយ 10: 5-7) ។ រួរនេបាៃៃិង / 

ឬអ្នរគ្នំក្ទរបស់ខ្ាួៃៃឹងទំៃងជាមិៃរិតបាៃបនក្ងៀៃថាឡាដិល្ភានាម ះក្តង់ៃឹងក្តូវ នគ្នល្ល្ទធិមួយ នៃនមក្បឆ្ំងក្រះក្េិសែយងមរជាមួយ។ នថាក ល្នទសអ្វីផដល្ថារួរនេបាៃៃិង 

/ ឬអ្នរនដើរតាមរបស់ខ្ាួៃនធវើការនឆ្ព ះនៅររនាម ះក្តង់ឡាដិល្ភាៃិងបៃតាសនាចក្រនៃក្រះៃឹងក្តូវបាៃនរះការនធវើទុរខបុរនមនញ (ោៃីផយ ល្ 11: 29-35; វិវរណៈ 12: 13-15) 

។ នៃះៃឹងនាំឱ្យមាៃការបញ្ចប់ការចាប់នផ្សតើមនៃការ-ក្គ្នទុរខនវទនាជាខាា ំង (មា ថាយ 24:21; ោៃីផយ ល្ 11:39; មា ថាយ 24: 14-15; ោៃីផយ ល្ 11:31) 

ដ៊ូចជានរល្នវោមួយនៃការការពារសក្មាប់ទីក្រុង នាម ះក្តង់ រួរក្េីាា ៃ (វិវរណៈ 3:10; 12: 14-16) ។ 

សតវៃិងរោការើផរាងកាា យៃឹងរោយមរមាា ំង, ការេំរាមរំផហងនសដឋរិចចទីសំគ្នល្់ឫទធិបាដិហារិយ,៍ ឃ្លតរមម, ៃិងសមាព ធនផ្សសងនទៀត (វិវរណៈ 13: 10-17; 16: 14; ោៃីផយ ល្ 7:25; ផថសាឡូៃីចទី 2 

2: 9-10) ការៃិយយរុហរមាៃការក្េប់ក្េង ។ រួរក្េីាា ៃៃឹងសួរ: 
10 «នតើឱ្ក្រះអ្មាច ស់នអ្ើយបរិសុទធៃិងរិតរហ៊ូតទល្់ផតអ្នរបាៃវិៃិចឆ័យៃិង ្មរបស់នយើងនៅនល្ើអ្នរផដល្រស់នៅនល្ើផផ្សៃដីនៃះ?” (វិវរណៈ 6:10) 

ទ៊ូទំងអាយុរាញ្ច្សែរបស់ក្រះបាៃឆងល្់ថា«នតើវាៃឹងមាៃរហ៊ូតដល្់ក្រះនយស ៊ូវក្តឡប់មរវិញ? " 



ខ្ណៈនរល្ផដល្នយើងមិៃបាៃដឹងថានថងឬនមា ងផដល្នយើងរំរឹងថាៃឹងក្រះនយស ៊ូវនដើមបីក្តឡប់ (ៃិងសហសសវតសរ៍ក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះជាមាច ស់ផដល្បាៃបនងកើតនឡើង) នៅសតវតសទី 21 នោយផផ្សអរនល្ើបទេមពីរជានក្ចើៃ 
(ឧទហរណ៍មា ថាយ 24: 4-34; ទំៃុរតនមកើង 90: 4; ហ៊ូនស 6: 2 ល្៊ូកា 21: 7-36; នហនក្រើរ 1: 1-2; 4: 4,11; នរក្តុសទី 2 3: 3-8; ផថសាឡូៃីចទី 1 5: 4) 

ផផ្សនរខ្ាះផដល្ឥឡូវនៃះនយើងនឃើញក្តូវបាៃបំនរញ។ 
នបើក្រះនយស ៊ូវក្ទង់មិៃនធវើអ្ៃតរាេមៃ៍រិភរនោរៃឹងបាៃវិនាសជី្វិតទំងអ្ស់: 

21 ចំនពាះការបនាា ប់មរៃឹងមាៃទុរខនវទនាជាខាា ំងដ៊ូចជាមិៃបាៃចាប់តាំងរីការចាប់នផ្សតើមនៃរិភរនោររហ៊ូតដល្់នរល្នៃះគ្នម ៃផដល្មិៃធាា ប់មាៃៃឹងក្តូវបាៃ 22 ក្បសិៃនបើនថងទំងននាះក្តូវបាៃនេខ្ាីាច់គ្នម ៃៃឹងក្តូ

វបាៃររាទុរ។ ប ុផៃតសក្មាប់ជាក្បនយជ្ៃ៍ផដល្ក្រះជាមាច ស់បាៃនក្ជ្ើសនរើសនថងទំងននាះៃឹងក្តូវបាៃខ្ាី។ (មា ថាយ 24: 21-22) 
29 ល្ុះក្គ្នផដល្មាៃទុរខនវទនាភាា មនៅក្គ្នននាះក្រះអាទិតយៃឹងបាត់រសមីក្រះច័ៃាផល្ងមាៃរៃាឺនទៀតនហើយ ផ្លក យទំងឡាយៃឹងធាា រ់ចុះរីនល្ើនមឃអំ្ណាចនានានៅនល្ើនមឃៃឹងក្តូវរនក្រើររំនរើរ 30 ។ 
នរល្ននាះទីសំគ្នល្់របស់បុក្តមៃុសសៃឹងនល្ចនឡើងនៅាថ ៃបរមសុខ្នហើយបនាា ប់មររុល្សមព័ៃធទំងប ុនាម ៃនៅនល្ើផផ្សៃដីៃឹងនាំគ្នន យំេរ់ក្ទូងនេៃឹងនឃើញបុក្តមៃុសស * 
យងមរនល្ើររររនុងនផ្សានមឃក្បរបនោយ 31 ឫទធ ៃុភារៃិងសិរើរុងនរឿងអ្ាច រយ។ 

នហើយក្ទង់ៃឹងចាត់នទវតារបសន់ោរនោយមាៃសំនឡងផក្តោៃ់ឮរំរងនឡើងនហើយរួរនេៃឹងក្បម៊ូល្ផ្សតុំរួមគ្នន នក្ជ្ើសនរើសរបស់នោររីខ្យល្់បរ់បួៃនារ់រីចុងបញ្ចប់នៃាថ ៃបរមសុខ្នៅនទៀត។ (មា ថាយ 24: 

29-31) 
ក្រះរាជាណាចក្រនៃក្រះេឺជាអ្វីផដល្រិភរនោរក្តូវការ។ 

ឯរអ្េារដឋទ៊ូតសក្មាបក់្រះរាជាណាចក្ររមពជុា 
តួនាទីរបស់អ្នរនៅរនុងក្បនទសរមពុជាជាអ្វី? 

ឥឡូវនៃះ, ក្បសិៃនបើអ្នរេឺជាអ្នរក្េីាា ៃមួយរិតក្បារដ, អ្នរៃឹងកាា យជាឯរអ្េារដឋទ៊ូតសក្មាប់វា។ ច៊ូររត់សំគ្នល្់អ្វីផដល្ាវរប ុល្បាៃសរនសរថា: 
20 ឥឡូវនៃះច៊ូរនយើងជាទ៊ូតរបស់ក្រះក្េិសែេឺដ៊ូចជាក្រះជាមាច ស់មាៃក្តូវបាៃនេអ្ងវរតាមរយៈនយើងផដល្នយើងបាៃអ្ងវរអ្នរនៅនល្ើរនុងនាមរបស់ក្រះក្េិសែក្សុះក្សួល្ៃឹងក្រះ។ (រ៊ូរិៃថ៊ូសទី 2 5:20) 
14 ដ៊ូនចនះច៊ូរមាៃជំ្ហរក្រវាត់ចនងកះរបស់អ្នរជាមួយៃឹងការរិត, នោយបាៃោរ់នៅនល្ើក្ទូងនៃនសចរែីសុចរិត 15 ៃិងបាៃ 
នជ្ើងរបស់អ្នរជាមួយៃឹងការនរៀបចំនៃដំណឹងល្អនៃសៃតិភារនៃះ; 16 ខាងនល្ើទំងអ្ស់ទទួល្យរជំ្នៃឿនធវើជាផខ្ល្ផដល្អ្នរៃឹងអាច 
រៃាត់ក្រួញនភាើងទំងប ុនាម ៃរបស់មាររំណាច 17 នហើយយរមួរសុវតថិភារនៃនសចរែីសនញ្ច្ង្ហា ះៃិងការោវរបស់ក្រះវិញ្ហា ណផដល្ជាក្រះបៃាូល្របស់ក្រះជាមាច ស់។ 18 អ្ធិាឋ ៃជាៃិចចនោយការអ្ធិាឋ ៃៃិងទ៊ូល្អ្ងវរទំ
ងអ្ស់នៅរនុងក្រះវិញ្ហា ណននាះក្តូវបាៃចាយំមចុះដល្់ទីបញ្ចប់នៃះជាមួយ ការតស ៊ូៃិងទ៊ូល្អ្ងវរទំងអ្ស់សក្មាប់ទំងអ្ស់ -

 19 នហើយសក្មាប់ខំុ្្មាៃសំៃួៃនវាហារផដល្អាចក្តូវបាៃផ្សតល្់ឱ្យខំុ្្ថាខំុ្្អាចៃឹងនបើរមាត់របស់ខំុ្្មាៃចិតែអ្ង់អាចនាំនេនអាយាា ល្់េំនរាងការនៃដំណឹងល្អ, 20 សក្មាប់ការផដល្ខំុ្្ជាទ៊ូតរនុងក្ចវារ់មួយនៃះ; ថានៅរនុ
ងវាខំុ្្អាចៃិយយយ ងកាា ហាៃតាមផដល្ខំុ្្ក្តូវៃិយយ។ (នអ្នភស៊ូរ 6: 14-20) 

នតើអ្វីនៅជាការទ៊ូត  មាៃ- ៃិយមៃ័យដ៊ូចខាងនក្កាមនៃះ? 

1: ជានក្បសតិផ្សាវូការរនិសស: ភាន រ់ង្ហរការទ៊ូតនៃថាន រ់ខ្ពស់បំផុ្សតក្បចាំរោឋ ភិបាល្បរនទសឬបំណុល្រោឋ ភិបាល្ជាអ្នរតំណាងនៃរោឋ ភិបាល្ឬអ្ធិបនតយយភាររបស់ខ្ាួៃផ្លា ល្់ខ្ាួៃឬក្តូវបាៃផតងតាំងសក្មាប់រិចចការការ
ទ៊ូតៃិងជាញឹរញាប់ជាបនណាត ះអាសៃនរិនសស 

2: តំណាងផដល្បាៃផ្សែល្់សិទធិឬនផ្្សើារ 

ក្បសិៃនបើអ្នរេឺជាអ្នរក្េីាា ៃមួយរិតក្បារដ, អ្នរេឺជាអ្នរជានក្បសិតផ្សាូវការសក្មាប់ក្រះក្េីសា! ច៊ូររត់សំគ្នល្់រីអ្វីផដល្ាវរនរក្តុសបាៃសរនសរថា: 
9 ប ុផៃតអ្នរេឺជាជំ្នាៃ់នក្ជ្ើសនរើសជារួរសងឃហាួងជាាសៃ៍បរិសុទធជារាញ្ច្សែរបស់ក្រះអ្ងាផ្លា ល្់, 
ផដល្អ្នរអាចក្បកាសអំ្រីការសរនសើររបសន់ោរផដល្បាៃនៅអ្នររាល្់គ្នន នចញរីភារងងឹតនៅជារៃាឺអ្ាច រយរបសក់្ទង់ 10 ផដល្ធាា ប់ក្តូវបាៃនេមិៃផមៃជាមៃុសសននាះនទប ុផៃតឥឡូវនៃះេឺមាៃ 

ក្បជាជ្ៃរបស់ក្រះជាមាច ស់ផដល្បាៃមាៃក្រះហឫទ័យនមតាែ ររុណានទផតមិៃនមតាែ ររុណាឥឡូវនៃះ។ (នរក្តុសទី 1 2: 9-10) 
ជារួរក្េីាា ៃនយើងមាៃនដើមបីជាផផ្សនរមួយនៃាសៃ៍បរិសុទធ។ 



ក្បនទសជាតិផដល្បចចុបបៃនបរិសុទធ? 

ជាការក្បនសើរណាស,់ រិតជាគ្នម ៃៃរណាមាន រ់នៃៃេរនៃះនៅនល្ើរិភរនោរប ុផៃតរួរនេទីបំផុ្សតៃឹងកាា យជាផផ្សនរមួយនៃក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះក្េិសែ (វិវរណៈ 11:15) 

។ វាជាជាតិាសៃ៍របស់ក្រះៃេររបស់ក្ទង់ផដល្ជារបស់វិសុទធ។ 

រនុងនាមជាឯរអ្េារដឋទ៊ូតនយើងមិៃច៊ូល្រួមរនុងការជាធមមតានោយផ្លា ល្់នៃក្បនទសជាតិៃនយបាយនៃរិភរនោរនៃះ។ ប ុផៃតនយើងមាៃការរសន់ៅវិធីនៃជី្វិតរបសក់្រះឥឡូវនៃះ។ នោយនធវើដ៊ូនចនះនយើងអាចនរៀៃបាៃក្បនសើរជាងមុៃនហតុ
អ្វីបាៃជាផ្សាូវរបស់ក្រះេឺល្អបំផុ្សត, ដ៊ូនចនះថានៅរនុងៃេររបស់ក្ទង់នយើងអាចនធវើជានសែចៃិងប៊ូជាចារយៃិងនាយរាជ្យជាមួយក្រះក្េិសែនៅនល្ើផផ្សៃដីនៃះ: 

5 ក្រះអ្ងាផដល្ក្ទង់ក្សឡាញ់នយើងៃិងបាៃរនំោះនយើងនអាយរួចរីបាបរបស់នយើងនៅរនុងរបសក់្ទង់ផ្លា ល្់ 

្ម 6 ៃិងបាៃនធវើឱ្យនយើងនៅជារាជាណាចក្រៃិងជាក្រុមប៊ូជាចារយនៅក្រះជាក្រះវរបិតារបសក់្ទង់នដើមបីឱ្យក្ទង់នល្ើរតនមកើងសិរើរុងនរឿងៃិងក្រះនចាែ អ្ស់រល្បជាអ្ផងវងតនរៀងនៅ។អាផម ៃ។ (វិវរណៈ 1: 5-

6) 
10 នហើយបាៃនធវើឱ្យនយើងនៅជារាជាណាចក្រៃិងជាក្រុមប៊ូជាចារយរបស់ក្រះនៃនយើង! នហើយនយើងៃឹងក្េងរាជ្យនល្ើផផ្សៃដីនៃះ។ (វិវរណៈ 5:10) 

ទិដឋភារមួយនៃការនានរល្អ្នាេតៃឹងក្តូវបាៃបនក្ងៀៃថាអ្ស់អ្នរផដល្មាៃជី្វិតរផមងាា ប់ននាះមរឱ្យនដើរតាមផ្សាូវរបសក់្រះ: 
19 ចំនពាះមៃុសសៃឹងរស់នៅរនុងក្រុងសុីយ ៊ូៃនៅក្រុងនយរ៊ូាឡឹមនៃះ; អ្នររាល្់គ្នន ៃឹងយំនារនទៀតនឡើយ។ គ្នត់ៃឹងកាា យជាក្បណីសននាែ សខាា ំងណាសន់ដើមបីអ្នរនៅសំនឡងនៃការយំរបស់អ្នរ; នៅនរល្ផដល្
ក្ទង់បាៃឮវាននាះក្ទង់ៃឹងនឆាើយតបមរអ្នរ។ 20 ក្រះអ្មាច ស់បាៃផ្សែល្់ឱ្យអ្នរៃ៊ូវការអ្ៃុនក្គ្នះៃំប័ុងៃិងទឹរទុរខនវទនានៃះប ុផៃតក្េូរបស់អ្នរៃឹងមិៃក្តូវបាៃផ្លា ស់បតូរនៅក្ជុ្ងមួយនទៀតនទ, 

ប ុផៃតជាផភនរអ្នរៃឹងនមើល្នឃើញក្េូរបស់អ្នរ។ 21 ក្តនចៀរ ៃឹងឮពារយរីនក្កាយឯងថា: «េឺផ្សាូវនៃះនដើរនៅរនុងវា, "នៅនរល្ណាផដល្អ្នរនបើរនៅខាងាែ ំនដឬនរល្ណាផដល្អ្នរង្ហរនៅររខាងនឆវង។ (នអ្ាយ 
30: 19-21) 

ខ្ណៈនរល្ននាះេឺជាទំនាយមួយសក្មាប់ៃេរសហសសវតសរ,៍ នៅរនុងការផដល្មាៃអាយកុ្េិសែាសៃិរក្តូវបាៃនរៀបចំនដើមបីបនក្ងៀៃនៃះ: 
12 ... នោយនរល្នៃះអ្នរេួរផតបាៃនធវើជាក្េូបនក្ងៀៃ (នហនក្រើរ 5:12) 
15 ប ុផៃតក្រះជាអ្មាច ស់នអាយរនុងចិតែបងបអូៃនហើយនក្តៀមខ្ាួៃជានក្សចផតងផតនឆាើយដល្់អ្នរណាផដល្សួររីនហតុនៃរតីសងឃឹមមួយផដល្សថិតនៅរនុងអ្នរមាៃចិតែសាូតប៊ូតៃិងការភ័យខាា ចជាមួយ (នរក្តុសទី 1 

3:15 នក្ជ្ើស) នរៀងរាល្់មួយ។ 
ក្រះេមពីរបង្ហា ញថាជានក្ចើៃនៃរួរក្េីាា ៃនាម ះក្តង់កាៃ់ផតនក្ចើៃៃឹងក្គ្នៃ់ផតមុៃនរល្ចាប់នផ្សតើមនៃក្គ្ននវទនានៃះផណនាំជានក្ចើៃ: 

33 អ្នរផដល្នៃមៃុសសផដល្បាៃយល្់ៃឹងផណនាំជានក្ចើៃ (ោៃីផយ ល្ 11:33) 

ដ៊ូនចនះ, ការនរៀៃ, រើរល្៊ូតោសន់ៅរនុងក្រះេុណៃិងចំនណះដឹង (នរក្តុសទី 2 3:18), 

េឺជាអ្វីផដល្នយើងេួរផតនធវើនៅឥឡវូនៃះ។ ផផ្សនរមួយនៃតួនាទីរបស់អ្នរនៅរនុងរាជាណាចក្ររបស់ក្រះេឺនដើមបីមាៃសមតថភារអាចបនក្ងៀៃ។ ៃិងសក្មាប់នាម ះក្តង់នក្ចើៃនទៀត, ឡាដិល្ភា (វិវរណៈ 3: 7-13), 

ក្េីាា ៃនៃះៃឹងរួមបញ្ចូល្ទំងការគ្នំក្ទដល្ា់រសីដំណឹងល្អផដល្សំខាៃ់មុៃនរល្ចាប់នផ្សតើមនៃៃេរសហសសវតសរ៍ ( Cf. មា ថាយ 24:14) នៃះ។ 

បនាា ប់រីក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះក្តូវបាៃបនងកើតនឡើង, ក្បជាជ្ៃនៃក្រះៃឹងក្តូវបាៃនក្បើនដើមបីជួ្យាត រភរផផ្សៃដីខ្៊ូចខាត: 

12 អ្នរទំងននាះនចញរីចំនណាមអ្នរៃឹងសង់ទីសមាៃចាស់នឡើយ  

អ្នរៃឹងបនងកើៃនឡើងក្េឹះនៃជំ្នាៃ់ជានក្ចើៃបាៃ; នហើយអ្នរៃឹងក្តូវនេនៅថាជាការជួ្សជុ្ល្ការរំនោភនៃះ, ការាែ រនឡើងវិញនៃផ្សាូវនៅរស់នៅរនុង។ (នអ្ាយ 58:12) 

ដ៊ូនចនះក្បជាជ្ៃនៃក្រះផដល្រស់នៅតាមវិធីរបសក់្រះនៅអាយុនៃះៃឹងនធវើឱ្យវាមាៃភារង្ហយក្សួល្សក្មាប់មៃុសសរនុងការរស់នៅរនុងក្រុងនានា (ៃិងនៅរផៃាងនផ្សសង) 

រនុងអំ្ឡុងនរល្នៃការាត រនឡើងវិញនៃះ។ រិភរនោរនៃះរិតជាៃឹងកាា យជារផៃាងល្អក្បនសើរជាងមុៃ។ នយើងេួរផតមាៃការទ៊ូតរបស់ក្រះក្េិសែនៅនរល្នៃះដ៊ូនចនះនយើងអាចបនក្មើរនុងៃេររបស់ក្ទង់។ 

ារដណំងឹល្អរតិជាការផ្លា សផ់ក្ប 

ក្រះនយស ៊ូមាៃក្រះបៃាូល្ថា: «នបើអ្នររាល្់គ្នន សថិតនៅជាប់ៃឹងពារយរបស់ខំុ្្អ្នររាល្់គ្នន រិតជាសិសសខំុ្្ផមៃ 32 នហើយអ្នររាល្់គ្នន ៃឹងាា ល្់នសចរែីរិតនហើយនសចរែីរិតៃឹងរំនោះអ្នររាល្់គ្នន នអាយមាៃនសរើភារ»។ (យ ៊ូហាៃ 8: 

31-32) ។ ការដឹងការរិតអំ្រីដំណឹងល្អនៃការ ។ 



ក្រះរាជ្យរបស់ក្រះជាមាច ស់បនក្ងៀៃនយើងរីក្តូវបាៃជាប់នៅរនុងការយល្់ខុ្សរបស់រិភរនោរនៃះនយើងអាចជួ្យយ ងកាា ហាៃថាផផ្សៃការនធវើការក្រះផផ្សៃការរបសា់តាំងបាៃបនញ្ហឆ តរិភរនោរទំងម៊ូល្ (វិវរណៈ 12: 9) 

ៃិងរាជាណាចក្ររបស់ក្រះេឺជាដំនណាះក្ាយរិត។ នយើងក្តូវការនដើមបឈីរសក្មាប់នសចរែីរិតៃិងការតស ៊ូមតិ ( Cf. យ ៊ូហាៃ 18:37) នៃះ។ 

ារដំណឹងល្អេឺមាៃនក្ចើៃជាងអំ្រីនសចរែីសនញ្ច្ង្ហា ះផ្លា ល្់ខ្ាួៃ។ ដំណឹងល្អនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះេួរផតមាៃការផ្លា ស់បតរូមួយនៅរនុងអាយុនៃះ: 

2 មិៃក្តូវបាៃក្តាប់តាមនោរនៃះប ុផៃតក្តូវបាៃផ្លា ស់បតូរនោយ 

ការរំឭរជាថមីនៃចិតតរបស់អ្នរផដល្អ្នរអាចបញ្ហា រ់ថានតើអ្វីេឺថាៃឹងល្អៃិងអាចទទួល្យរៃិងល្អឥតនខាច ះរបស់ក្រះ។ (រ៉ែ៊ូម 12: 2) 

រួរក្េិសែាសៃិររិតក្តូវបាៃផបាងនដើមបីបនក្មើក្រះៃិងអ្នរដនទនទៀត: 

22 ខំុ្្បំនរើនអ្ើយច៊ូរាែ ប់បង្ហា ប់រនុងក្េប់រិចចការទំងអ្ស់មាច ស់របស់ខ្ាួៃរនុងនោរនៃះដ៊ូនចនះមិៃក្គ្នៃ់, ជាបុរសចង់ផ្លា ប់ចិតែ, ប ុផៃតនៅរនុងនសចរតីនាម ះក្តង់របស់នបះដ៊ូង, នកាតខាា ចដល្់ក្រះ។ 23 

ក្េប់រិចចការផដល្បងបអូៃនធវើច៊ូរនធវើវាអ្ស់រីចិតែនដើមបីនគ្នររក្រះអ្មាច ស់នហើយមិៃឱ្យបុរស, 24 

នោយដឹងថារីក្រះអ្មាច ស់អ្នរននាះៃឹងទទួល្រង្ហវ ៃ់នៃមរតរនៃះ; សក្មាប់អ្នរនគ្នររបំនរើក្រះអ្មាច ស់ជាក្រះក្េីសា។ (រ៊ូល្ ុស 3: 22-24) 

28 

ដ៊ូនចនះចាប់តាំងរីនយើងរំរុងទទួល្ក្រះរាជ្យផដល្មិៃអាចក្តូវបាៃរនក្រើរដ៊ូនចនះនយើងមាៃក្រះេុណផដល្នយើងអាចនគ្នររបំនរើក្រះជាមាច ស់គ្នប់ក្រះហឫទ័យនោយចិតែនគ្នររក្បណិប័តៃ៍ៃិងនកាតខាា ចក្រះ។ (នហនក្រើរ 
12:28) 

ក្េិសែាសៃិររិតរស់នៅខុ្សគ្នន រីរិភរនោរ។ នយើងទទួល្យរតក្មារបស់ក្រះខាងនល្ើរិភរនោរសក្មាប់អ្វីផដល្ក្តូវៃិងខុ្ស។ នៃះក្គ្នៃ់ផតរស់នៅនោយនសចរតីជំ្នៃឿ (នហនក្រើរ 10:38) 

ដ៊ូចផដល្វាក្តូវការជំ្នៃឿរនុងការរស់នៅវិធីរបស់ក្រះនៅរនុងវ័យនៃះ។ រួរក្េីាា ៃក្តូវបាៃនេចាត់ទុរថាជាខុ្សរីរួរនេបាៃរស់នៅរនុងរិភរនោរនៃះថាជារនបៀបនៃជី្វិតរបស់រួរនេក្តូវបាៃសនំៅដល្់ថាជា«ផ្សាូវ»នៅរនុងេមពីរសញ្ហា

ថមី (រិចចការ 9: 2; 19: 9; 24: 14,22) ។ េិតផតក្បនយជ្ៃ៍ខ្ាួៃៃិងរិភរនោរនៃះរស់នៅ, នៅនក្កាមការក្េប់ក្េងរបស់អាររសាតាំងនៅរនុងអ្វីផដល្ក្តូវបាៃនេនៅថា«វិធីរបស់កាអីុ្ៃ» (យ៊ូោស 11) 

។ 

ដំណឹងល្អនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះេឺជាារនៃនសចរែីសុចរិតអំ្ណរៃិងនសចរែីសុខ្ាៃែ (រ៉ែ៊ូម 14:17) មួយ។ ពារយទំនាយ, យល្់បាៃក្តឹមក្តូវជានរឿងររ់នៅត  ( Cf. រ៊ូរិៃថ៊ូសទី 1 14: 3; ផថសាឡូៃីចទី 1 

4:18) ជារិនសសនៅនរល្ផដល្នយើងនមើល្ រិភរនោរ ( Cf. ល្៊ូកា 21: 8-36) ។ វិធីក្េិសែាសៃិររិតនៃជី្វិតនាំឱ្យមាៃការសមបូរខាងវញិ្ហា ណៃិងរររាងកាយ (មា រុស 10: 29-30) 

។ នៃះេឺជាផផ្សនរមួយនៃម៊ូល្នហតុផដល្អ្នរផដល្រស់នៅវាយល្់ថារិភរនោរក្តូវការរាជាណាចក្ររបសក់្រះ។ រួរក្េីាា ៃជាទ៊ូតនៃក្រះរាជាណាចក្រក្រះ។ 

រួរក្េីាា ៃបាៃោរ់រតីសងឃឹមរបស់នយើងនៅខាងវិញ្ហា ណមិៃផមៃរាងកាយនៃះនទះបីនយើងរស់នៅរនុងរិភរនោរមួយផដល្រាងកាយ (រ៉ែ៊ូម 8: 5-8) ។ នយើងមាៃ "រតីសងឃឹមនៃដំណឹងល្អ» (រ៊ូល្ ុស 1:23) 

។ នៃះេឺជាអ្វីផដល្រួរក្េីាា ៃសម័យនដើមយល្់ថាមៃុសសជានក្ចើៃផដល្បាៃអ្ះអាងថាក្រះនយស ៊ូវនានរល្បចចុបបៃននៃះមិៃយល្់យ ងរិតក្បារដ។ 

6. ក្រុមជ្ំៃុកំ្ររិឡាបនក្ងៀៃក្រះរាជាណាចក្ររមពជុាេសឺខំាៃប់ ផុៃែ ... 
ក្រមុជំ្ៃំុក្រិរឡានជ្ឿថារួរនេបាៃបនក្ងៀៃទិដឋភារនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះននាះនទប ុផៃតមាៃបញ្ហា រនុងការរិតជាការយល្ដឹ់ងរីអ្វីផដល្វារិតជាឧទហរណ៍កាត៊ូល្ិរសរវវចនាធិបាយបនក្ងៀៃអំ្រីក្រះរាជ្យនៃះ។ 

របស់ក្រះក្េិសែ ... នៅក្េប់ដំណារ់កាល្រនុងការបនក្ងៀៃរបសគ់្នត់មរដល្់នៃៃេរនៃះ, ទិដឋភារនផ្សសងគ្នន របស់ខ្ាួៃអ្តថៃ័យចាស់ោស់របស់ខ្ាួៃ, 
វិធីផដល្វាៃឹងក្តូវបាៃទទួល្ការបនងកើតអាហារនៃសុៃាររថារបសក់្ទង់ដ៊ូនចនះជានក្ចើៃដ៊ូនចនះសុៃាររថារបស់គ្នត់ក្តូវបាៃនេនៅថា "ដំណឹងល្អ នៃៃេរ " ... 

រួរនេបាៃចាប់នផ្សតើមៃិយយរីការាសនាចក្រថាជា«ក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះជាមាច ស់"; Cf. វរនសៃីយ៍ឯរ, ខំុ្្, 13; ខំុ្្បាៃផថ, II, 12 ។, ខំុ្្, 6, 9 ។ V, 10, ល្ ... 
វាមាៃៃ័យថាាសនាចក្រថាជាាថ ប័ៃក្រះថា ... (ក្បកាៃ់នទស H. រាជាណាចក្ររបស់ក្រះ។ កាត៊ូល្ិរសរវវចនាធិបាយ, VIII រក្មិតសំនឡង។ 1910) ។ 

នបើនទះបីជាបាៃចងអុល្ខាងនល្ើឱ្យនៅជា "វរនសៃីយ៍ឯរ, ខំុ្្, 13; ខំុ្្បាៃផថ, II, 12 ។, ខំុ្្, 6, 9 ។ V, 10, 

«ក្បសិៃនបើអ្នរៃឹងនមើល្នៅរួរនេនឡើង, អ្នរៃងឹររនឃើញថាមៃិផមៃជាខ្េមពរីទំងននាះៃយិយអ្វអី្រំាីសនាចក្រក្តវូបាៃក្រះរាជ្យ * 

របស់ក្រះជាមាច ស់។ រួរនេបាៃបនក្ងៀៃអ្នរនជ្ឿៃឹងជាផផ្សនរមួយនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះឬថាក្រះរាជ្យរបស់ក្រះនយស ៊ូ។ ក្រះេមពីរក្រមាៃថាមៃុសសជានក្ចើៃៃឹងផ្លា ស់បតូរដំណឹងល្អឬនបើរនៅមួយនផ្សសងនទៀតផដល្ជាការមិៃរិតមួយ 

(កាឡាទី 1: 6-9) ។ េួរឱ្យាែ យណាស់អ្នរផដល្នផ្សសងគ្នន បាៃនធវើននាះ។ 



ក្រះនយស ៊ូវបាៃបនក្ងៀៃថា«ខំុ្្ហនឹងនហើយជាផ្សាូវជានសចរែីរិតៃិងជាជី្វិត។ គ្នម ៃៃរណាមាន រ់អាចនៅកាៃ់ក្រះបិតាបាៃនឡើយនល្ើរផល្ងផតនៅតាមរយៈខំុ្្» (យ ៊ូហាៃ 14: 6) 

។ នរក្តុសបាៃបនក្ងៀៃថា«មិៃផមៃជាការសនញ្ច្ង្ហា ះនផ្សសងនទៀតមាៃណាមួយដបិតនៅនក្កាមាថ ៃបរមសុខ្ផដល្បាៃផ្សែល្ឱ់្យរនុងចំននាមបុរសផដល្នយើងក្តូវផតក្តូវបាៃររាទុរន ម្ ះនផ្សសងនទៀត» (រិចចការ 4:12) 

។នរក្តុសបាៃក្បាប់ជ្ៃជាតិយ៊ូោទំងអ្ស់ក្តូវផតមាៃនសចរែីជំ្នៃឿការផក្បចិតតៃិងទទួល្យរក្រះនយស ៊ូវក្តូវបាៃររាទុរ (រិចចការ 2:38) ។ 

ផ្សាុយនៅនៃះនៅរនុងការក្បកាៃ់នទស បាៃបនក្ងៀៃថាបដិនសធៃឹងក្រះនោយគ្នម ៃក្រះនយស ៊ូវ, 

អាចក្តូវបាៃររាទុរនោយការក្បក្រឹតែល្អ! គ្នត់បាៃបនក្ងៀៃថារួរាសៃ៍យ៊ូោអាចក្តូវបាៃររាទុរនោយគ្នម ៃការទទួល្យរក្រះនយស ៊ូវ! នល្ើសរីនៃះនទៀតនោរបាៃៃិងមួយចំៃួៃក្រិររ៉ែ៊ូមផ្សងផដរហារ់ដ៊ូចជាចាត់ទុរថាជារំផណផដ
ល្មិៃេមពីរប ៊ីបនៃ "មា រើ" េឺជាេៃាឹះមួយនដើមបីដំណឹងល្អក្រមទំងេៃាឹះរនុងការឯរភារគ្នន  

ៃិងអ្ៃតរជំ្នៃឿមួយ។ េួរឱ្យាែ យណាស់ផដល្រួរនេៃិងអ្នរនផ្សសងនទៀតមិៃយល្់រីារៈសំខាៃ់នៃក្រះនយស ៊ូវៃិងរិតដំណឹងល្អនៃក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ។ ជានក្ចើៃក្តូវបាៃនល្ើររមពស់ការដំណឹងល្អមិៃរិត។ 

មៃុសសជានក្ចើៃមាៃបំណងចង់នដើរនោយនមើល្នឃើញៃិងមាៃជំ្នៃឿនៅនល្ើរិភរនោរ។ េមពីរសញ្ហា ថមីបាៃបនក្ងៀៃថារួរក្េីាា ៃេឺនដើមបីនមើល្នៅខាងនល្ើ: 

2 ច៊ូរេិតរីអ្វីផដល្នៅាថ ៃនល្ើរំុេិតរីអ្វីនៅនល្ើផផ្សៃដីនៃះ។ (រ៊ូល្ ុស 3: 2) 

7 ដបិតនយើងនដើរនោយមាៃជំ្នៃឿមិៃផមៃនោយនមើល្នឃើញននាះនទ។ (រ៊ូរិៃថ៊ូសទី 2 5: 7) 

ប ុផៃែក្បកាៃ់នទស XI ម៊ូល្ោឋ ៃបាៃបនក្ងៀៃឱ្យនដើរនោយនមើល្នឃើញរបស់គ្នត់នៃាសនាចក្ររបស់ក្ទង់ថា: 

... ក្រះវិហារកាត៊ូល្ិរ ... េឺក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះក្េិសែនៅនល្ើផផ្សៃដី។ (របស់  នល្ើរនឡើងនៅរនុងសមរភ៊ូមិផដល្ជាចុងនក្កាយរបស់ ក្បាាទរបស់នមរំណាច។ ការនបាះរុមភឱ្វាទល្អ, 2002, p ។ 
73) ។ 

ការអ្ះអាងនេហទំរ័រ ក្រះេមពីរកាត៊ូល្ិរ101 "ក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះក្តូវបាៃបនងកើតនឡើងនៅនល្ើផផ្សៃដីនោយក្រះនយស ៊ូវក្េីសានៅរនុងឆ្ន ំ 33 េនៅរនុងសំណុំផបបបទនៃាសនាចក្ររបស់ក្ទង់ផដល្ដឹរនាំនោយនោរ... 
ក្រះវិហារកាត៊ូល្ិរ។ " ប ុផៃតសហសសវតសរក៍្រះរាជាណាចក្រនៃក្រះេឺមិៃទៃ់បាៃ នៅទីនៃះនឡើយេឺវាាសនាចក្រនៃទីក្រុងរ៉ែ៊ូម, ប ុផៃតវាៃឹងមាៃនៅនល្ើផផ្សៃដី។ 

ាសនាចក្រនៃទីក្រុងរ៉ែ៊ូមបាៃបនក្ងៀៃយ ងខាា ំងក្បឆ្ំងៃឹងការឆ្ប់មរក្រះរាជាណាចក្រសហសសវតសរ៍នៅនល្ើផផ្សៃដីនៃក្រះផដល្វាេឺជាម៊ូល្ោឋ ៃនៃះ»នគ្នល្ល្ទធិនៃនមក្បឆ្ំងក្រះក្េិសែ 

"ផតរាយនៅរនុង  ជាផ្សាូវការនៃាសនាចក្រកាត៊ូល្ិរ: 

676 ការនបារក្បាស់នៃះបាៃចាប់នផ្សតើមរួចនហើយនមក្បឆ្ំងក្រះក្េិសែនដើមបីយររ៊ូបរាងនៅនល្ើរិភរនោរជានរៀងរាល្់នរល្ពារយបណត ឹងក្តូវបាៃនធវើនឡើងនដើមបីឱ្យដឹងថានៅរនុងក្បវតតិាក្សតផដល្ជារតីសងឃឹមរបសក់្រះ
នមសសុីផដល្អាចក្តូវបាៃដឹងថាក្បវតតិាក្សតតាមរយៈការផតហួសរីការ 

ការជំ្ៃំុជំ្រះ។ ាសនាចក្រនៃះបាៃក្ចាៃនចាល្រាល្់ទក្មង់នៃការផរាងបៃាំការរាងប័ណណស៊ូមបីផតការផរផក្បនៃក្រះរាជ្យនៃះឱ្យមរនៅនក្កាមន ម្ ះរបស់ នៃះ ... (នៃកាត៊ូល្ិរាសនាចក្រ។ ការឯរភារ     
យ ៊ូផសបខាអ្នរអាច ។, ញូវយ រឆ្ន ំ 1995, 194 ទំ។ ) 

េួរឱ្យាែ យណាស់អ្នរផដល្យល្ក់្សបជាមួយៃឹងការផដល្ថាៃឹងមាៃបញ្ហា ធំជាមួយៃឹងការក្បកាសនៃដំណឹងល្អនៃក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះជាមាច ស់នៅទីបញ្ចប់។ ចំៃួៃៃឹងចាត់វិធាៃការក្បឆ្ំងៃឹងអ្ស់អ្នរផដល្ក្បកាសផស្ងខាា ច
វា (ោៃីផយ ល្ 7:25; 11: 30-36) ។ 

ប ុផៃតអ្នរក្បផហល្ជាេិតថាៃឹងមិៃផមៃទំងអ្ស់ផដល្អ្ះអាងថាក្រះនយស ៊ូវជាក្រះអ្មាច ស់ៃឹងមាៃនៅរនុងៃេរនៃះ? នទ, រួរនេៃឹងមិៃក្តូវបាៃ។ ច៊ូររត់សំគ្នល្់ៃ៊ូវអ្វីផដល្ក្រះនយស ៊ូវមាៃបៃាូល្ថា: 
21 «មិៃផមៃអ្ស់អ្នរណាផដល្ក្គ្នៃ់ផតនៅខំុ្្ថា "ក្រះអ្មាច ស់! ក្រះអ្មាច ស់!" ៃឹងក្តូវច៊ូល្រនុងក្រះរាជ្យនៃាថ ៃបរមសុខ្ * 
នទផតក្រះអ្ងាផដល្នធវើតាមក្រះហឫទ័យរបស់ក្រះបិតាខំុ្្ផដល្េង់នៅាថ ៃបរមសុខ្។ 22 មៃុសសជានក្ចើៃនពាល្មរខំុ្្នៅនថងននាះថា "ក្រះអ្មាច ស់ជាក្រះអ្មាច ស់មាៃ 
នយើងមិៃបាៃផថាងក្រះបៃាូល្រនុងក្រះនាមក្រះអ្ងានដញអាររសរនុងក្រះនាមក្រះអ្ងានហើយបាៃនធវើការអ្ាច រយជានក្ចើៃនៅរនុងន ម្ ះរបស់អ្នរ "23 នរល្ននាះខំុ្្ៃឹងក្បកាសក្បាប់អ្នររាល្់គ្នន ថា" ខំុ្្មិៃផដល្ាា ល្់អ្នរ!?! 

ចារនចញរីខំុ្្ជាអ្នរផដល្ក្បក្រឹតែអំ្នរើអាក្ររ់ " (មា ថាយ 7: 21-23) 

ាវរប ុល្បាៃរត់សមាា ល្់ថា "អាថរំបាំងនៃការទទឹងចាប់»ននាះេឺ" រួចនៅនហើយនៅរផៃាងនធវើការ» (ផថសាឡូៃីចទី 2 2: 7) 

នៅរនុងនរល្នវោរបស់គ្នត់។ គ្នម ៃចាប់នៃះក្តូវបាៃទរ់ទងផ្សងផដរនៅៃឹងអ្វីមួយផដល្ក្រះេមពីរបាៃក្រមាៃក្បឆ្ំងៃឹងការនៅទីបញ្ចប់ដងផដល្ក្តូវបាៃនេនៅថា " បាប ៊ីឡូៃមហា" (វិវរណៈ 17: 3-5) ។ 



"ការអាថ៍រំបាំងនៃការទទឹងចាប់»ក្តូវបាៃទរ់ទងនៅៃឹងការក្េីាា ៃផដល្នជ្ឿថារួរនេមិៃក្តូវការនដើមបីររាទំងដប់ចាប់បញ្ាតតិរបស់ក្រះល្ៃិង / ឬមាៃររណីនល្ើរផល្ងទទួល្យរបាៃជានក្ចើៃនៅវាៃិង / 
ឬមាៃទក្មង់អាចទទួល្យរបាៃនៃ នដើមបីបំផបររបស់ក្រះ 
ចាប់ដ៊ូនចនះខ្ណៈនរល្ផដល្រួរនេេិតថាមាៃទំរង់នៃចាប់របស់ក្រះរួរនេមិៃក្តូវបាៃររាទក្មង់នៃក្េីសាាសនាថានោរនយស ៊ូឬរួរាវររបស់ក្ទង់ៃឹងទទួល្ាា ល្់ថាក្សបចាប់។ 

នៃះ -រ៉ែ៊ូមេឺដ៊ូចជារួរផ្លរិសុីផដល្បាៃរំនោភនល្ើបញ្ាតតិរបស់ក្រះននាះនទប ុផៃតបាៃអ្ះអាងថាក្បនរណីរបស់រួរនេបាៃនធវើនៃះអាចទទួល្យរបាៃនយស ៊ូបាៃនថាក ល្នទសថាវិធីាក្សត (មា ថាយ 15: 3-

9)! នអ្ាយក្រមាៃផ្សងផដរថាមៃុសសផដល្អ្ះអាងថាជារបស់ក្រះៃឹងបះនបារក្បឆ្ំងៃឹងចាប់របស់ក្ទង់ (នអ្ាយ 30: 9) ។ ការបះនបារគ្នម ៃចាប់នៃះេឺជាអ្វីផដល្នយើងេួរឱ្យនារាត យនឃើញនៃះដល្់នថងនៃះ។ 

"េំនរាងការ" មួយនទៀតហារ់ដ៊ូចជាថាាសនាចក្រនៃទីក្រុងរ៉ែ៊ូមហារ់ដ៊ូចជានជ្ឿថារនបៀបវារៈ 

ៃិងអ្ៃតរនយធាៃិយមរបស់ខ្ាួៃៃឹងនាំឱ្យមាៃសៃតិភារៃិងរំផណផដល្មិៃផមៃជាេមពីរប ៊ីបនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះនៅនល្ើផផ្សៃដី។ បទេមពីរបាៃក្រមាៃក្បឆ្ំងៃឹងការរួបរួមាសនាក្េិសែខាងមុខ្ផដល្វាបាៃបនក្ងៀៃឆៃាៈសក្មាប់ប ុនាម
ៃឆ្ន ំ, ទទួល្បាៃនជាេជ័្យ (ចំណំា: ក្រងុនយរ៊ូាឡឹមថមីក្រះេមពីរ, ការបរផក្បកាត៊ូល្ិរបាៃអ្ៃុម័ត, ក្តូវបាៃបង្ហា ញ): 

4 នេបាៃក្កាបថាវ យបងាំនោយខ្ាួៃឯងនៅមុខ្នាេនោយារផតគ្នត់បាៃក្បេល្់សតវននាះសិទធិអំ្ណាចរបស់គ្នត់! នហើយរួរនេបាៃក្កាបថាវ យបងាំខ្ាួៃឯងនៅរនុងផផ្សនរខាងមុខ្នៃសតវននាះផដរទំងនពាល្ថា 
"នតើៃរណាអាចនក្បៀបនធៀបជាមួយៃឹងសតវនៃះបាៃ? នតើៃរណាអាចក្បយុទធក្បឆ្ំងៃឹងវា '5 សតវក្តូវបាៃអ្ៃុញ្ហា តឱ្យមាត់អួ្តខ្ាួៃក្បមាថក្រះជាមាច ស់របស់ខ្ាួៃៃិងនដើមបីឱ្យមាៃសរមមសក្មាប់ផសសិបរីរផខ្? 6 នហើ
យវារបស់ខ្ាួៃក្បឆ្ំងៃឹងការនពាល្ពារយក្បមាថក្រះជាមាច ស់យយក្រះជាក្បឆ្ំងៃឹងន ម្ ះរបស់គ្នត់នៅាថ ៃបរមសុខ្ក្រះរនាា របស់ៃិងអ្ស់អ្នរផដល្ក្តូវបាៃ ។ 
មាៃ 7 វាក្តូវបាៃនេក្តូវបាៃអ្ៃុញ្ហា តឱ្យនធវើសក្ង្ហា មក្បឆ្ំងៃឹងរួរបរិសុទធៃិងយរឈនះរួរនេនហើយបាៃផ្សតល្់អំ្ណាចនល្ើមៃុសសក្េប់មៃុសសភាាៃិងក្បនទសជាតិ; 8 ៃិងមៃុសសទំងអ្ស់រនុងរិភរនោរៃឹងថាវ យប
ងាំវាេឺថាអ្នររាល្់គ្នន ផដល្មាៃន ម្ ះមិៃក្តូវបាៃសរនសរទុរ ចុះចាប់តាំងរីម៊ូល្ោឋ ៃក្េឹះនៃរិភរនោរនៅរនុងនសៀវនៅរ៊ូៃនចៀមនៃជី្វិត 9 ស៊ូមនអាយៃរណាមាន រ់ផដល្អាចាត ប់ឮាត ប់: 

។ 10 អ្ស់អ្នរជាប់ជានឈាើយនៅនឈាើយសក្មាប់! ទំងននាះចំនពាះការាា ប់នោយមុខ្ោវនៅៃឹងការាា ប់នោយមុខ្ោវ។ នៃះេឺជាម៊ូល្នហតុផដល្រួរបរិសុទធក្តូវផតមាៃការរោយមៃិងនសចរែីជំ្នៃឿ។ (វិវរណៈ 
13: 4-10, NJB) 

ក្រះេមពីរក្រមាៃជានរល្នវោចុងបាប ៊ីឡូៃការឯរភារគ្នន : 
1 មួយនៃរួរនទវតាទំងក្បាំរីរផដល្កាៃ់ផរងទំងក្បាំរីរច៊ូល្មរៃិយយជាមួយខំុ្្នហើយៃិយយថា 
"ស៊ូមអ្នញ្ាើញមរនៅទីនៃះនហើយខំុ្្ៃឹងបង្ហា ញអ្នររីការផ្សតនាា នទសរបស់ញ្ច្សែីនរសោផដល្នៅផរបរសមបរូផបបេឺផដៃទឹរក្េងរាជ្យជា 2 នសែចទំងអ្ស់នៅនល្ើផផ្សៃដីនៃះ បាៃល្រ់នោយខ្ាួៃឯង, 
ៃិងអ្នរផដល្បាៃនធវើឱ្យក្បជាជ្ៃនៃរិភរនោរក្សវឹងនោយក្ារបស់ក្រឹតែអំ្នរើផិ្សតរបត់របស់នាង។ 3 គ្នត់បាៃនាំខំុ្្រនុងាម រតីនៅមួយាង ត់នហើយនៅទីននាះខំុ្្នឃើញញ្ច្សតីមាន រ់ជិ្ះសតវសមបុរមួយផដល្មាៃរាល្ក្បាំរីរ
ៃិងមាៃផសនងដប់មួយ ៃិងមាៃចំណងនជ្ើងក្បមាថទំងរីរ4 ញ្ច្សែីននាះនសាៀរពារ់ាវ យៃិងក្រហមទំុៃិង នោយមាសៃិងតបងូៃិងនរក្ជ្នហើយនាងក្តូវបាៃនេកាៃ់ 
មាសមួយផដល្នពារនរញនៅនោយសំរាមេួរសអប់នខ្ពើមរបសន់ាង។ 5នៅនល្ើថាង សនាងមាៃចារជា ន ម្ ះ, 

ន ម្ ះអាថ៍របំាំង: "។ បាប ៊ីឡៃូមហាជាមាែ យរបសរ់រួញ្ច្សែនីរសោៃងិការអ្ៃវុតតទំងអ្សផ់ដល្រខ្វរទ់ំងអ្សន់ៅនល្ើផផ្សៃដនីៃះ 6 ខំុ្្បាៃនឃើញថានាងក្សវឹងក្ាក្សវឹង្មរបស់រួរបរិសុទធៃិងនោហិតនហើយប

នាា ល្់របស់នៃះ ក្រះនយស ៊ូ នហើយនៅនរល្ផដល្ខំុ្្បាៃនឃើញនាងខំុ្្មាៃការ ទំងក្សុង។ (វិវរណៈ 17: 1-6, NJB) 
9 «នៃះតក្មូវឱ្យក្បាជ្ា ា្ សនវ។ រាល្ទំងក្បាំររីេជឺាភនកំ្បាំររីផដល្ញ្ច្សែនីៃះក្តវូបាៃនេអ្ងាយុ។ ។ ។ 18 ញ្ច្សតមីាន រប់ាៃនឃើញននាះេជឺាមហាៃេរផដល្មាៃអ្ណំាចនល្ើររួនមដរឹនាំទំងអ្សន់ៅនល្ើផផ្សៃដ ី"។

 (វិវរណៈ 17: 9,18, NJB) 
1 នក្កាយមរនទៀតខំុ្្នឃើញនទវតាមួយរ៊ូបនទៀតមរចុះរីនល្ើនមឃជាមួយៃឹងសិទធិអំ្ណាចយ ងខាា ំងផដល្បាៃផ្សតល្់នៅឱ្យគ្នត់! នៅនល្ើផផ្សៃដីភាឺនោយសិរើរុងនរឿងរបស់ក្រះអ្ងា។ 2 នៅរំរ៊ូល្នៃសំនឡងរបស់គ្នត់ផដល្

គ្នត់បាៃផក្សរនឡើងថា "ច៊ូរបាប ៊ីឡូៃបាៃរល្បំាប ៊ីឡៃូមហាបាៃធាា រៃ់ងិបាៃកាា យនៅជាជ្ក្មររបសរ់រួអាររសៃងិការាន រស់ក្មាបក់្េបវ់ញិ្ហា ណអាក្ររៃ់ងិរខ្វរ,់ បរសីេួរឱ្យសអប់នខ្ពើមមួយ។ 3 ទំងអ្ស់ 

ក្បជាជាតិនានាបាៃក្សវឹងក្ានក្ៅអំ្នរើនរសោចាររបសន់ាងនៃការ! នសតចទំងអ្ស់នៅនល្ើផផ្សៃដីនៃះបាៃរបត់ខ្ាួៃគ្នត់ផ្លា ល្់ជាមួយនាងៃិងអ្នរជំ្ៃួញរាល្់ការរើរចនក្មើៃសមបូរផបបតាមរយៈការក្បក្រឹតតអ្នាចាររបស់
នាង 4 សំនឡងមួយនទៀតបាៃៃិយយរីាថ ៃបរមសុខ្មរ។ ខំុ្្បាៃឮវាៃិយយថា "ស៊ូមអ្នញ្ាើញមរនចញក្បជារាញ្ច្សតរបស់នយើងនចញឆ្ង យរីនាង, ដ៊ូនចនះអ្នរមិៃបាៃផចររំផល្រនៅរនុងបទឧក្រិដឋរបស់នាងៃិងមាៃ
នក្គ្នះកាចដ៊ូចគ្នន នៃះផដរនដើមបីទទួល្។ 5 របស់នាងបាៃ្ៃដល្់អំ្នរើបាបបាៃនឡើងនៅនល្ើនមឃនហើយក្រះក្ទង់មាៃនាងនៅរនុងចិតតឧក្រិដឋរមម : 

រោបាល្របស់នាងខ្ណៈផដល្នាងបាៃទទួល្ការរោបាល្នផ្សសងនទៀត 6 នាងក្តូវបង់រីរដងនៃចំៃួៃទឹរក្បារ់ផដល្នាង នៃះ។ ។ នាងេឺនដើមបីឱ្យមាៃផរងនៃល្ាយខាា ំង 
ផ្លា ល្់ខ្ាួៃរបស់នាង។ 7 នរៀងរាល្់មួយរបស់ហុហឺាៃិង របស់នាងេឺក្តូវបាៃផ្សាូរផ្សាងនោយការនធវើទរណុរមមឬការឈឺចាប់មួយ។ ខំុ្្មាៃនាយរាជ្យរនុងឋាៃៈជាមហារសក្តិយៃី, 

នាងេិតថា! ខំុ្្ជាញ្ច្សតីនមមា យនទនហើយៃឹងមិៃដឹងថាអ្នរជាទីក្សឡាញ ់8 ថា, នៅរនុងនថងមួយនក្គ្នះកាចៃឹងធាា រ់ចុះនល្ើនាង។ 



ជំ្ងឺៃិងការកាៃ់មរណទុរខៃិងទុរ ភិរស។ នាងៃឹងក្តូវបាៃដុតនៅៃឹងដី។ ក្រះអ្មាច ស់ជាក្រះផដល្បាៃនថាក ល្នទសរបស់នាងេឺខាា ំងរ៊ូផរ។ '9 "វាៃឹងក្តូវបាៃកាៃ់ទុរខនហើយយំសក្មាប់នាងនោយនសែចនៅនល្ើផផ្សៃដីផដ

ល្បាៃល្រ់នោយខ្ាួៃឯងជាមួយនាងៃិងបាៃក្បាររធនឡើង ជាមួយនាង។ រួរនេបាៃនមើល្នឃើញផផ្សសងខ្ណៈផដល្នាងបាៃដុត, (វិវរណៈ 18: 1-9, NJB) 
រនុងាការើក្រះេមពីរបាៃក្រមាៃក្បឆ្ំងៃឹងបាប ៊ីឡូៃបាៃច៊ូល្មរៃិងបាៃបង្ហា ញថាការឯរភារគ្នន ក្តឹមក្តូវៃឹងមិៃនរើតនឡើងរហ៊ូតដល្់បនាា ប់រីក្រះនយស ៊ូវក្តឡប់: 

10 នមើល្នចញ! ឃ្លា ំនមើល្! ច៊ូររត់រីក្សុរខាងនជ្ើង - ក្រះអ្មាច ស់ - សក្មាប់នយើងបាៃរំចាត់រំចាយអ្នរនៅទិសទំងបួៃនៃាថ ៃបរមសុខ្ - 
ក្រះអ្មាច ស់ជាក្រះបៃាូល្ 11 នមើល្នចញ។ នធវើឱ្យមាៃការរតន់េចខ្ាៃួរបសអ់្នរក្រងុសុយី ៊ូៃផដល្ឥឡវូរសន់ៅជាមយួរ៊ូៃក្សរីបសប់ាប ៊ីឡៃូ! 
12 ដបិតក្រះអ្មាច ស់រិភរទំងម៊ូល្ៃិយយថានៃះចាប់តាំងរីសិរើល្អរបស់ក្រះអ្ងាបាៃបង្ហា ប់ខំុ្្, អំ្រីក្បជាជាតិនានាផដល្រឹបអ្៊ូសយរអ្នរថា "អ្នរប ះផផ្សានបា មនៃអ្នរប ះផភនររបស់ខំុ្្។ 13 ឥឡូវនៃះនមើល្នៅ, 

ខំុ្្ៃឹងបរ់នដរបស់ខំុ្្នល្ើរួរនេនហើយរួរនេៃឹងក្តូវបាៃរឹបអ្៊ូសយរបាៃនោយអ្នរផដល្ 

រួរនេបាៃទសររ។ បនាា ប់មរអ្នរៃឹងដឹងថាក្រះអ្មាច ស់រិភរទំងម៊ូល្បាៃចាត់ខំុ្្! 14 ច៊ូរនក្ចៀងអ្រសបាយរ៊ូៃក្សីរបស់ក្រុងសុីយ ៊ូៃ, សក្មាប់នរល្ឥឡវូនៃះខំុ្្មរនដើមបីរស់នៅរនុងចំនណាមអ្នរ - 

ក្បកាសថា! 15 នៅនថងននាះក្បជាជាតិជានក្ចើៃៃឹងក្តូវបាៃបផមាងនៅជាក្រះអ្មាច ស់។ បាទ, 
រួរនេៃឹងកាា យនៅជាក្បជាជ្ៃរបស់គ្នត់នហើយរួរនេៃឹងរសន់ៅរនុងចំនណាមអ្នររាល្់គ្នន ។ បនាា ប់មរអ្នរៃឹងដឹងថាក្រះអ្មាច ស់រិភរទំងម៊ូល្បាៃចាត់ខំុ្្ឱ្យអ្នររាល្់គ្នន ! 16 ក្រះអ្មាច ស់ៃឹងយរក្សុរយ៊ូោជាចំផណររ

បស់គ្នត់នៅរនុងដីបរិសុទធ, ៃិងជាថមីមតងនទៀតនធវើឱ្យក្រុងនយរ៊ូាឡឹមជ្នក្មើសរបស់គ្នត់។ (ាការើ 2: 10-16, NJB ចំណំារនុងរំផណនក្ជ្ើស / NKJV ខ្ក្តូវបាៃរាយជាាការើ 2: 6-12) 

ចល្នា ៃិងអ្ៃតរជំ្នៃឿថានមដឹរនាំអ្ងាការសហក្បជាជាតិ, ហ៊ូល្ី, ក្បូនតសតង់នក្ចើៃ, 

ៃិងក្េិសតអ្៊ូសសូដរ់ភាេខាងនរើតក្តូវបាៃនល្ើររមពស់យ ងចាស់នោយផ្សែនាា នទសេមពីរនហើយមិៃេួរក្តូវបាៃនល្ើរទឹរចិតត។ នោរនយស ៊ូបាៃក្រមាៃរបស់រួរអ្នរផដល្អ្ះអាងថានធវើតាមក្ទង់ផដល្ៃឹង "បនញ្ហឆ តជានក្ចើៃ" (មា ថាយ 

24: 4-5) ។ ការ ជានក្ចើៃក្តូវបាៃទរ់ទងនៅៃឹង "ការជិ្ះនសះស" នៃវិវរណៈ 6: 1-2 (ផដល្មិៃផមៃជាក្រះនយស ៊ូវ) ៃិងញ្ច្សែីនរសោនៃវិវរណៈ 17 នៃះ។ 
ដ៊ូចាការើាវរប ុល្បាៃបនក្ងៀៃថាាមេាីភាររិតនៃនសចរែីជំ្នៃឿៃឹងមិៃនរើតនឡើងរហ៊ូតដល្់បនាា ប់រីក្រះនយស ៊ូវក្តឡប់: 

13 
នយើងទំងអ្ស់គ្នន បាៃ្ៃនៅដល្់រហ៊ូតដល្់មាៃឯរភាររនុងជំ្នៃឿៃិងចំនណះនៃក្រះបុក្តារបស់ក្រះជាមាច ស់នហើយបនងកើតបុរសមាន រ់ល្អឥតនខាច ះផដល្មាៃភារចាស់ទំុយ ងនរញនល្ញជាមួយៃឹងល្រខណសមបតែិរបស់

ក្រះក្េិសែផ្លា ល្់។ (នអ្នភស៊ូរ 4:13, NJB) 

អ្ស់អ្នរផដល្បាៃនជ្ឿថាការឯរភារគ្នន នៃះបាៃមរមុៃនរល្ក្តឡប់មរវិញក្រះនយស ៊ូវេឺនៅរនុងរំហុស។ ជាការរិតណាស់នៅនរល្ផដល្ក្រះនយស ៊ូក្តឡប់ក្ទង់ៃឹងក្តូវបំផ្លា ញាមេាីភារនៃក្បនទសជាតិផដល្ថាៃឹងក្បម៊ូល្ផ្សតុំគ្នន ក្បឆ្ំង
ក្ទង់: 

11:15 បនាា ប់មរនទវតាទីក្បាំរីរផ្សាុំផក្តរបស់គ្នត់នហើយនេអាចឮសំនល្ងផក្សរនៅាថ ៃបរមសុខ្នហើយបាៃនៅ "ក្រះរាជ្យ * 
នៃរិភរនោរនៃះបាៃកាា យនៅជាៃេររបសក់្រះអ្មាច ស់នៃនយើងៃិងក្រះក្េិសែរបស់នោរនហើយក្ទង់ៃឹងក្េងរាជ្យអ្ស់រល្បជាអ្ផងវងតនរៀងនៅ។ 16 រួរក្រឹទធ ចារយទំងនមភបួៃនារ់បាៃនឡើងនាយរាជ្យនៅរនុងវតតមាៃ
របស់ក្រះជាមាច ស់បាៃក្កាបថាវ យបងាំខ្ាួៃនេៃិងប ះដីជាមួយថាង សរួរថាវ យបងាំក្រះ 17 នោយពារយទំងនៃះ: "នយើងស៊ូមអ្រក្រះេុណអ្នរ, នៃរិភរទំងម៊ូល្ក្រះជាអ្មាច ស់អ្នរណា, គ្នត់ផដល្ជាសក្មាប់ការសៃមត់ 
អំ្ណាចអ្ាច រយរបស់អ្នរៃិងការចាប់នផ្សតើមរជ្ាកាល្របស់អ្នរ។ 18 ក្បជាជាតិនានាសថិតនៅរនុងចោចល្នហើយឥឡូវនៃះនរល្នវោបាៃមរដល្់នហើយសក្មាប់ការផ្សតនាា នទសរបស់អ្នរៃិងសក្មាប់មៃុសសាា ប់ៃឹងក្តូវបា
ៃវិៃិចឆ័យៃិងសក្មាប់រោការើជាអ្នរបំនរើរបស់សក្មាប់រួរបរិសុទធៃិងរួរអ្នរផដល្នគ្នររនកាតខាា ចក្រះនាមរបស់អ្នរ, 

ត៊ូចៃិងធំៃឹងក្តូវបាៃទទួល្រង្ហវ ៃ់។ នរល្នវោបាៃមរនដើមបីបំផ្លា ញអ្ស់អ្នរផដល្ក្តូវបាៃបំផ្លា ញនៅនល្ើផផ្សៃដី "។ (វិវរណៈ 11: 15-18, NJB) 
19: 6 ខំុ្្ឮហារ់ដ៊ូចជាមាៃសំនល្ងនៃមៃុសសមួយហវូងធំដ៊ូចសំនឡងមហាសមុក្ទឬសផក្មរយ ងខាា ំងនៃការបារ់តប 

"ហានល្ល្៊ូយ ! រជ្ាកាល្របសក់្រះអ្មាច ស់ជាក្រះរបស់នយើងផដល្មាៃក្េប់ក្រះនចាែ បាៃចាប់នផ្សតើម; ។ ។ ។ 19 បនាា ប់មរខំុ្្នឃើញសតវតិរចាឆ ៃមួយៃឹងនសែចទំងប ុនាម ៃនៃផផ្សៃដីៃិងរងទ័ររបស់នេបាៃក្បម៊ូល្ផ្សតុំ
គ្នន នដើមបីក្បយុទធក្បឆ្ំងៃឹងការជិ្ះរង់ៃិងរងទ័ររបស់ក្រះអ្ងា។ 20 ប ុផៃែសតវនៃះក្តូវបាៃនេនាំអ្នរនទសរួមជាមួយនហារាផរាងកាា យផដល្បាៃនធវើការអ្ាច រយរនុងនាមសតវនៃះ 

នហើយនោយរួរនេបាៃបនញ្ហឆ តអ្ស់អ្នរផដល្បាៃទទួល្យរការោរ់ាា រសញ្ហា ផដល្មាៃសញ្ហា នៃសតវនៃះនហើយអ្នរផដល្បាៃថាវ យបងាំរ៊ូបបដិមារបស់គ្នត់។ ទំងរីរនៃះក្តូវបាៃនេនបាះនៅរស់នៅរនុងបឹងនភាើងនៃ
ការដុតាព ៃ់ធ័រ។ 21 ផដល្នៅសល្់ក្តូវបាៃសមាា ប់នោយមុខ្ោវរបស់អ្នរជិ្ះរង់ផដល្បាៃនចញរីមាត់របស់នោរនហើយសតវាា បទំងអ្ស់ ខ្ាួៃឯងជាមួយៃឹងាច់្មរបស់រួរនេ។ ។ ។ 20: 

4 បនាា ប់មរខំុ្្នឃើញបល្ា័ងកផដល្ជារផៃាងផដល្រួរនេបាៃយរអាសៃៈរបស់រួរនេនហើយនៅនល្ើរួរវាក្តូវបាៃនេក្បេល្់អំ្ណាចនដើមបីផ្សតល្់ឱ្យការជំ្ៃំុជំ្រះ។ ខំុ្្នឃើញវិញ្ហា ណរខ័ៃធរបស់អ្ស់អ្នរផដល្ក្តូវបាៃនេកាត់រា



ល្នោយបាៃនធវើជាារសីសក្មាប់ក្រះនយស ៊ូវនហើយសក្មាប់ការក្បកាសក្រះបៃាូល្របស់ក្រះជាមាច ស់នហើយអ្ស់អ្នរផដល្មិៃក្រមថាវ យបងាំសតវឬរ៊ូបសំណាររបស់គ្នត់ៃិងៃឹងមិៃទទួល្យរ 

នៅនល្ើថាង សឬផដល្ជានដរបស់រួរនេ; រួរនេបាៃមរនដើមបីជី្វិតនឡើងវិញនាយរាជ្យជាមួយក្រះក្េិសែរនុងរយៈនរល្មួយពាៃ់ឆ្ន ំ។ (វិវរណៈ 19: 6,19-21, 20: 4, NJB) 

ស៊ូមរត់សមាា ល្់ថាក្រះនយស ៊ូៃឹងក្តូវបំផ្លា ញរងទ័ររបស់រិភរនោរបក្ងួបបក្ងួមក្បឆ្ំងៃឹងក្ទង់។ បនាា ប់មរនោរៃិងរួរបរិសុទធផដល្ៃឹងនឡើងក្េងរាជ្យ។ ននាះនហើយេឺជានរល្ផដល្វាៃឹងមាៃការឯរភារគ្នន ក្តឹមក្តូវនៃនសចរែីជំ្
នៃឿ។ 

េួរឱ្យាែ យណាស់មៃុសសជានក្ចើៃៃឹងាត ប់រដឋមក្ៃតីមិៃរិតផដល្បាៃនល្ចនឡើងជាការល្អ, ប ុផៃតមិៃដ៊ូចាវ័រប ៊ូល្បាៃក្រមាៃ (រ៊ូរិៃថ៊ូសទី 2 11: 14-15) ។ 
ក្បសិៃនបើបាៃបផៃថមនទៀតៃឹងបាៃយល្់ចាស់រីេមពីរៃិងដំណឹងល្អនៃក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះជាមាច ស់តិចៃឹងការក្បយុទធក្បឆ្ំងៃឹងក្រះនយស ៊ូ។ 

7 នហតអុ្វបីាៃជាក្រះរាជាណាចក្រនៃក្រះ? 
នទះបីជាមៃុសសច៊ូល្ចិតតេិតថានយើងមាៃការឆ្ា តដ៊ូនចនះវាមាៃផដៃរំណត់រនុងការយល្់ដឹងរបស់នយើងនទផតរបស់ក្រះ»ការយល្់ដឹងេឺគ្នម ៃផដៃរំណត់» (ទំៃុរតនមកើង 147: 5) ។ 
ននាះនហើយជាម៊ូល្នហតុផដល្វាៃឹងយរការអ្ៃតរាេមៃ៍របស់ក្រះជាមាច ស់នដើមបីជួ្សជុ្ល្ភរផផ្សៃដីនៃះ។ 

ខ្ណៈនរល្ផដល្មៃុសសជានក្ចើៃនជ្ឿថានៅរនុងក្រះផដល្មៃុសសភាេនក្ចើៃមិៃចង់រស់នៅមាៃដ៊ូចជាការផដល្គ្នត់រិតជាបាៃដឹរនាំ។ ច៊ូររត់សំគ្នល្់ដ៊ូចខាងនក្កាម: 

8 គ្នត់បាៃបង្ហា ញអ្នរ, បុរសមាន រ់នអ្ើយអ្វីផដល្ជាការល្អ! ៃិងអ្វីផដល្ក្រះអ្មាច ស់មិៃតក្មូវឱ្យមាៃរបស់អ្នរប ុផៃតនដើមបីនធវើក្តឹមក្តូវ, 
នដើមបីក្សឡាញ់នសចរែីនមតាែ ររុណានហើយឱ្យនដើរជាមួយៃឹងក្រះនោយចិតែរាបទប? (មីកា 6: 8) 

ការនដើរជាមួយៃឹងក្រះនោយចិតែរាបទបេឺមិៃផមៃជាអ្វីផដល្ក្តូវបាៃនេមៃុសសជាតិសម័ក្េចិតែនធវើយ ងរិតក្បារដ។ ចាប់តាំងរីសម័យអ័្ោមៃិងនអ្វា៉ែ  (នោរុបបតតិ 3: 1-6) 

នៃះមៃុសសបាៃនក្ជ្ើសនដើមបីរឹងផផ្សអរនល្ើខ្ាួៃនេៃិងអាទិភាររបស់នេខាងនល្ើរបស់ក្រះនទះបីជាមាៃក្រះបញ្ាតតិរបស់ក្ទង់ (ៃិរខមៃំ 20: 3-17) ។ 
នសៀវនៅសុភាសិតបនក្ងៀៃថា: 

5 ការនជ្ឿទុរចិតតនល្ើក្រះអ្មាច ស់នោយអ្ស់រីចិតតរបស់អ្នរនហើយគ្នម ៃខាា ញ់មិៃផមៃនៅនល្ើការយល្់ដឹងផ្លា ល្់ខ្ាួៃរបស់អ្នរ។ 6 នៅក្េប់ទំងផ្សាូវឯងទទួល្ាា ល្់គ្នត់ថានហើយគ្នត់ៃឹងដឹរនាំផ្សាូវរបស់អ្នរ 7 រំុមាៃក្បា

ជ្ានៅរនុងផភនររបស់អ្នរផ្លា ល្់! នគ្នររនកាតខាា ចក្រះអ្មាច ស់នហើយង្ហរនចញរីអំ្នរើអាក្ររ់។ (សុភាសិត 3: 5-7) 

ប ុផៃែមៃុសសភាេនក្ចើៃៃឹងមិៃទុរចិតតរិតក្បារដនៅរនុងក្រះនោយអ្ស់រីដួងចិតតរបស់រួរនេឬការរង់ចាំសក្មាប់ក្ទង់នដើមបីដឹរនាំជី្វិតរបស់រួរនេ។ មៃុសសជានក្ចើៃៃិយយថារួរនេៃឹងនធវើៃ៊ូវអ្វីផដល្ក្រះចង់ឱ្យប ុផៃតមិៃនធវើវាបាៃ។ មៃុ
សសជាតិក្តូវបាៃនបារបនញ្ហឆ តនោយាតាំង (វវិរណៈ 12: 9) ៃិងបាៃធាា រ់ចុះសក្មាប់នសចរតីប ងក្បាថាន របស់រិភរនោរៃិង 'នមាទៃភារនៃជី្វិត» (យ ៊ូហាៃទី 1 2:16) ។ 

នហតុនៃះនហើយបាៃជាមៃុសសជានក្ចើៃបាៃមរនឡើងជាមួយៃឹងក្បនរណាីសនារបស់ខ្ាួៃៃិងរោឋ ភិបាល្ផដល្មិៃមាៃាសនានក្ពាះរួរនេេិតថារួរនេបាៃដឹងថាល្អបំផុ្សត។ នទះជាយ ងណារួរនេបាៃនធវើមិៃ ( Cf. នយនរមា 
10:23) ឬផរផក្បចិតតេំៃិតយ ងរិតក្បារដនក្ចើៃបំផុ្សត។ 

ននាះនហើយជាម៊ូល្នហតុផដល្មៃុសសជាតិក្តូវការរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ ( Cf. មា ថាយ 24: 21-22) ។ 
វធិរីបសក់្រះេកឺ្តមឹក្តវូ 

ការរិតេឺថាក្រះជានសចរែីក្សឡាញ់ (យ ៊ូហាៃទី 1 4: 8,16) នហើយបាៃជាក្រះជាមាច ស់មិៃអ្តាម ៃិយម។ ចាប់របស់ក្រះបង្ហា ញនសចរែីក្សឡាញ់ចំនពាះក្រះៃិងអ្នរជិ្តខាងរបស់នយើង (មា រុស 12: 29-31, 

យ រុប 2: 8-11) ។ វិធីនៃរិភរនោរនៃះេឺមាៃអ្តាម ៃិយមៃិងបញ្ចប់នៅរនុងការាា ប់ (រ៉ែ៊ូម 8: 6) ។ 
ច៊ូររត់សំគ្នល្់ថាេមពីរបាៃបង្ហា ញរួរក្េីាា ៃរិតក្បារដតាមបញ្ាតែិនៃះ: 

1 អ្នរណានជ្ឿថាក្រះនយស ៊ូរិតជាក្រះក្េិសែអ្នរននាះនរើតមររីក្រះជាមាច ស់នហើយអ្ស់អ្នរផដល្ក្សឡាញ់ក្រះអ្ងាផដល្បាៃបនងកើតផ្សងផដរក្សឡាញ់ក្រះអ្ងាផដល្នរើតមររីក្ទង់។ 2 នោយនយើងដឹងថានយើងរិតជាក្ស
ឡាញ់បុក្តរបស់ក្រះជាមាច សន់ោយនយើងក្សឡាញ់ក្រះជាមាច ស់ៃិងកាៃ់តាមបទបញ្ហា របស់ក្រះអ្ងា 

។ 3 នយើងមាៃនសចរែីក្សឡាញ់របសក់្រះផដល្នយើងររាបទបញ្ាតតិរបស់ក្ទង់។ នហើយបញ្ាតតិក្ទង់េឺមិៃផមៃជាបៃាុរធងៃ់។ (យ ៊ូហាៃទី 1 5: 1-3) 



ទំងអ្ស់នៃរបស់ក្រះ»បញ្ាតែិេឺជានសចរែីសុចរិត» (ទំៃុរដំនរើង 119: 172) ។ វិធីរបស់គ្នត់េឺសុទធ (ធីម ៊ូនថទី 1 1:15) ។ េួរឱ្យាែ យណាស់មៃុសសជានក្ចើៃបាៃទទួល្យរសំណុំផបបបទនផ្សសងគ្នន នៃការ 
"គ្នម ៃចាប់" នហើយមិៃបាៃដឹងថាក្រះនយស ៊ូវមិៃបាៃមរល្ុបបំបាត់េមពីរវិៃ័យឬេមពីររោការើប ុផៃតនដើមបីបំនរញឱ្យរួរនេ (មា ថាយ 5:17) 

នោយរៃយល្់អ្តថៃ័យរិតក្បារដរបស់រួរនេនហើយរួរនេនល្ើសរីអ្វីផដល្បាៃរក្ងីរជានក្ចើៃ បាៃេិតថា (ឧមា ថាយ 5: 21-27) 

។ ក្រះនយស ៊ូវបាៃបនក្ងៀៃថា«អ្នរណាផដល្នធវើៃិងបនក្ងៀៃនេននាះៃឹងមាៃឋាៃៈធំរនុងក្រះរាជ្យនៃាថ ៃបរមសុខ្បាៃ» (មា ថាយ 5:19) (ពារយ "ក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះជាមាច ស់" ៃិង "ក្រះរាជ្យ * នៃាថ ៃបរមសុខ្ *" 
េឺជាផ្លា ស់បតូរ) ។ 

ក្រះេមពីរបនក្ងៀៃថាជំ្នៃឿគ្នម ៃការក្បក្រឹេឺាា ប់ (យ រុប 2:17) ។ ពារយបណត ឹងជានក្ចើៃបាៃនធវើតាមក្រះនយស ៊ូប ផុៃតៃឹងមិៃរិតជានជ្ឿថាការបនក្ងៀៃរបស់ក្ទង់ (មា ថាយ 7: 21-23) 

នហើយៃឹងមិៃក្តូវយរតក្មាប់តាមក្ទង់ដ៊ូចផដល្រួរនេេួរផត ( Cf. រ៊ូរិៃថ៊ូសទី 1 11: 1) ។ «អំ្នរើបាបជាការបំពាៃចាប់ននាះ» (យ ៊ូហាៃទី 1 3: 4, នក្ជ្ើស) ៃិងការទំងអ្ស់បាៃក្បក្រឹតតអំ្នរើបាប (រ៉ែ៊ូម 

3:23) ។ ប ុផៃែក្រះេមពីរបង្ហា ញថានសចរែីនមតាែ ររុណាៃឹងមាៃជ័្យជំ្ៃះនល្ើការវិៃិចឆ័យ (យ រុប 2:13) ដ៊ូចក្រះជាមាច ស់រិតជាមាៃផផ្សៃការមួយសក្មាប់ទំងអ្ស់គ្នន  ( Cf. ល្៊ូកា 3: 6) ។ 

ដំនណាះក្ាយរបស់មៃុសសនក្ៅរីវិធីរបស់ក្រះៃឹងមិៃដំនណើរការ។ រនុងក្រះរាជ្យមួយពាៃ់ឆ្ន ំននាះនោរនយស ៊ូៃឹងក្េប់ក្េងជាមួយ "ដំបងផដរ» (វិវរណៈ 19:15) 

នហើយល្អៃឹងនក្គ្នះជាមៃុសសផដល្ៃឹងរស់នៅតាមផ្សាូវរបស់ក្រះ។ បញ្ហា ទំងអ្សរ់បសរ់ភិរនោរនៃះមាៃនោយារផតសងាមនៃរភិរនោរនៃះមៃិក្រមាែ បប់ង្ហា បក់្រះៃងិចាបរ់បសក់្ទង់ ។ ក្បវតតិាក្សតបាៃបង្ហា ញថាមៃុសសជាតិ
េឺមិៃមាៃសមតថភារនោះក្ាយបញ្ហា សងាម: 

6 ការេិតខាងនោរីយ៍នានំអាយាា ប់រើឯការេិតខាងក្រះវិញ្ហា ណមាៃជី្វិតៃិងនសចរែីសុខ្ាៃែ 7 ដបិតេំៃិតខាងាច់្មននាះទស់ៃឹងក្រះជាមាច ស់។ ដបិតមិៃចុះច៊ូល្ៃឹងក្រឹតយវិៃ័យរបស់ក្រះជាមាច ស់នទនហើយ
ផថមទំងអាចមាៃ។ 8 នហតុនៃះអ្ស់អ្នរផដល្រស់នៅរនុងៃិសស័យនោរីយ៍រំុអាចគ្នប់ក្រះហឫទ័យក្រះជាមាច ស់។ (រ៉ែ៊ូម 8: 6-8) 

រួរក្េីាា ៃេឺនផ្លត តនៅនល្ើខាងវិញ្ហា ណៃិងក្តូវបាៃផ្សតល្់ក្រះវញិ្ហា ណរបស់ក្រះនដើមបីនធវើដ៊ូនចនះនៅរនុងអាយុនៃះ (រ៉ែ៊ូម 8: 9) នបើនទះជាមាៃភារទៃ់នខ្ាយផ្លា ល្់ខ្ាួៃរបស់នយើង: 
26 អ្នរនមើល្នឃើញក្តាស់នៅរបស់បងបអូៃនអ្ើយ, ផដល្មិៃមាៃក្បាជ្ាមៃុសសជានក្ចើៃតាមៃិសស័យនោរីយ៍នៃះមិៃជានក្ចើៃខាា ំងរ៊ូផរមិៃនក្ចើៃនសចរតីនថាថនូរ, 
ផដល្ក្តូវបាៃនេនៅថា។ 27ប ុផៃែក្រះជាមាច ស់បាៃនក្ជ្ើសនរើសល្ងនីល្ងើនៅនោរិយនៃះនដើមបីអាមា ស់ក្បាជ្ានហើយក្រះមាៃ 
នរើសរួររនមាយនៃរិភរនោរនដើមបីអាមា សន់សចរែីផដល្អ្នរខាា ំងរ៊ូផរ 28 ៃិងអ្វីជាម៊ូល្ោឋ ៃនៃរិភរនោរៃិងអ្វីផដល្ជានមើល្ង្ហយក្រះជាមាច ស់បាៃនក្ជ្ើសនរើសៃិងអ្វីផដល្មិៃមាៃ, 
នដើមបីនាំយរនៅគ្នម ៃអ្វីផដល្ជានរឿង 29 ផដល្គ្នម ៃមៃុសសអួ្តខ្ាួៃនៅចំនពាះក្ទង់។ 30 ប ុផៃតក្ទង់អ្នរមាៃនៅរនុងក្រះក្េិសែនយស ៊ូផដល្បាៃនៅជាក្បាជ្ាមររីសក្មាប់នយើងផដល្ក្រះបាៃសុចរិតបាៃវិសុទធៃិង -

 31 ថា, ដ៊ូចផដល្វាក្តូវបាៃសរនសរថា "អ្នរផដល្សិរើរុងនរឿងអ្ៃុញ្ហា តឱ្យ គ្នត់សិរើល្អនៅរនុងក្រះអ្មាច ស់»។ (រ៊ូរិៃថ៊ូសទី 1 1: 26-31) 

រួរក្េីាា ៃេឺនដើមបីនល្ើរតនមកើងសិរើរុងនរឿងរបសក់្រះអ្ងារនុងផផ្សៃការរបស់ក្រះ! នយើងនដើរនោយមាៃជំ្នៃឿឥឡូវនៃះ (រ៊ូរិៃថ៊ូសទី 2 5: 7) រំរុងផតផសវងររខាងនល្ើ (រ៊ូល្ ុស 3: 2) នៅរនុងនសចរែីជំ្នៃឿ (នហនក្រើរ 11: 

6) ។ នយើងៃឹងក្តូវបាៃក្បទៃររសក្មាប់ការររាក្រះបញ្ាតតិរបស់ក្រះ (វិវរណៈ 22:14) ។ 

ក្រះេមពីរបាៃៃិយយថារួរក្េីាា ៃៃឹងក្េប់ក្េងជាមួយៃឹងក្រះនយស ៊ូ, ប ុផៃតនតើអ្នរបាៃដឹងថាមាៃៃ័យថារួរក្េីាា ៃរិតក្បារដរិតជាៃឹងក្េប់ក្េងនល្ើក្រុង? ក្រះនយស ៊ូវបាៃបនក្ងៀៃថា: 
12 «មាៃអ្នររាជ្ការមាន រ់មររីបាៃច៊ូល្នៅរនុងក្សុរឆ្ង យនដើមបីៃឹងទទួល្រាជាភិនសរនហើយនោរៃឹងក្តឡប់មរវិញ។ 13 ដ៊ូនចនះនោរបាៃនៅអ្នរបំនរើរបសន់ោរដប់នារ់បញ្ាូៃនៅរួរនេដប់ផណៃនហើយក្បាប់រួ
រនេថានតើអាជី្វរមមរហ៊ូតដល្់ខំុ្្ក្តឡប់មរវិញ "។ 14 ប ុផៃែ ក្សុរននាះសអប់នោរបាៃជានេចាត់ក្បតិភ៊ូមួយបនាា ប់រីគ្នត់នពាល្ថា: "នយើងៃឹងមិៃមាៃបុរសមាន រ់នៅនសែចនល្ើនយើងខំុ្្ជាោច់ខាត" ។ 
15 «ដ៊ូនចនះនហើយវាេឺថានៅនរល្ផដល្គ្នត់ក្តឡប់មរវិញគ្នត់បាៃទទួល្ក្រះរាជ្យបនាា ប់មរក្ទង់នកាះនៅអ្នរបំនរើទំងដប់នារ់ផដល្ក្ទង់បាៃក្បេល្់ក្បារ់ផណៃននាះៃឹងក្តូវបាៃនៅឱ្យគ្នត់ថាគ្នត់អាចដឹងរីរនបៀប 

នក្ចើៃមៃុសសក្េប់ររសុីចំនណញបាៃ 16 ទីមួយច៊ូល្មរគ្នល្់ទ៊ូល្ថា: 17 ក្រះនយស ៊ូមាៃក្រះបៃាូល្នៅអ្នរននាះថា "ល្អនហើយ! អ្នរបំនរើល្អ។ " នោរមាច ស!់ ទីក្រុងមីណារបស់នោរចំនណញបាៃដប់ផណៃ។ 

'; នោយារផតអ្នរនាម ះក្តង់រនុងការត៊ូចណាស់, មាៃអំ្ណាចនល្ើក្រុងដប់។ 18 អ្នរបំនរើទីរីរច៊ូល្មរទ៊ូល្ថា "នោរមាច ស់! ទីក្រុងមីណារបស់នោរចំនណញបាៃក្បាផំណៃ" ។ 

នោរបាៃៃិយយថា 19 ដ៊ូចគ្នន នៃះផដរនៅគ្នត់ថា "អ្នរនអាយក្េប់ក្េងនល្ើក្រុងក្បាំ។ " (ល្៊ូកា 19: 12-19) 

ច៊ូរមាៃចិតែនាម ះក្តង់រនុងរយៈនរល្តិចតួចផដល្អ្នរមាៃនៅនរល្នៃះ។ រួរក្េីាា ៃៃឹងមាៃឱ្កាសនដើមបីក្េប់ក្េងនល្ើបណាត ទីក្រុងរិតក្បារដនៅរនុងៃេររិត។ ក្រះនយស ៊ូមាៃក្រះបៃាូល្នទៀតថា: 
«រង្ហវ ៃ់របស់ខំុ្្េឺនៅជាមួយខំុ្្នដើមបីផ្សតល្់ដល្់មួយជានរៀងរាល្់នបើនយងតាមការង្ហររបស់គ្នត់» (វិវរណៈ 22:12) ។ ក្រះមាៃផផ្សៃការមួយ (យ ៊ូប 14:15) ៃិងរផៃាង (យ ៊ូហាៃ 14: 2) 

សក្មាប់អ្នរផដល្រិតជាៃឹងនឆាើយតបនៅៃឹងក្ទង់ (យ ៊ូហាៃ 6:44; វិវរណៈ 17:14) ។ ក្រះរាជាណាចក្រនៃក្រះេឺសក្មាប់រិតក្បារដនហើយអ្នរអាចជាផផ្សនរមួយរបស់វា! 



នៅនរល្ចាប់នផ្សតើមនៃឆ្ន ំ 
2016 នៃះទិនាៃុបបវតតិវទិោាក្សតមាៃអ្តថបទមួយផដល្មាៃចំណងនជ្ើងថា "អំ្ណាចនៃហវូងមៃុសស»ផដល្បាៃបង្ហា ញថាការនសុើបការណ៍សមាង ត់សិបបៃិមមិតៃិងមហាជ្ៃអាចនោះក្ាយមៃុសសជាតិក្បឈមមុខ្ៃឹងការ" 

បញ្ហា មៃុសសអាក្ររ់ "។ ប ុផៃែអ្តថបទនៃះបាៃបរាជ័្យរនុងការយល្់រីអ្វីផដល្នេបាៃក្បក្រឹតតអំ្នរើអាក្ររ់, អ្ៃុញ្ហា តឱ្យផតមាន រ់ឯងរីរនបៀបនោះក្ាយវា។ 
រិចចសហក្បតិបតតិការនក្ៅរីដ៊ូចខាងនក្កាមនៃះវិធីរិតនៃក្រះេឺជាការរិតជាៃឹងបរាជ្័យរនុងសតវតសទី 21 ដ៊ូចផដល្វាេឺជាការក្តឡប់មរវិញបនាា ប់រីទឹរជំ្ៃៃ់ននាះនៅនរល្ផដល្មៃុសសជាតិបាៃសហការរនុងការរាងនៃះបាៃបរាជ័្យរនុងអ្គ្នររបស់ (នោរុបបតែិ 11: 1-9) ។ 

បញ្ហា នៅរនុងរិភរនោរដ៊ូចជានៅតំបៃ់មជ្ឈឹមខាងនរើត (នទះបីមាៃរំនណើៃខាងាច់្មនេរំរឹងថាឧោៃីផយ ល្ 9: 27; ផថសាឡូៃីចទី 1 5: 3) 

ៃឹងមិៃក្តូវបាៃនោះក្ាយនោយមៃុសសជាតិផដល្នយើងក្តូវការសៃតិភារនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ (រ៉ែ៊ូម 14: 17) ។ 

បញ្ហា នៃអំ្នរើនភរវរមមអ្ៃែរជាតិនទះបីមាៃរំនណើៃរំរឹងទុរៃឹងមិៃក្តូវបាៃនោះក្ាយ ( Cf. នអ្នសគ្នល្ 21:12) នោយបាៃបនញ្ហឆ តនៅអ្ងាការសហក្បជាជាតិ ( Cf. វិវរណៈ 12: 9) - 

ក្តូវការនសចរែីអំ្ណរៃិងការល្ួងនោមនៃរាជាណាចក្ររបសក់្រះ។ 

បញ្ហា នៃបរិាថ ៃនៃះៃឹងមិៃក្តូវបាៃនោះក្ាយនោយរិចចសហក្បតិបតតិការអ្ៃតរជាតិ, ខ្ណៈផដល្ក្បនទសនៅនល្ើរិភរនោរនៃះៃឹងជួ្យបំផ្លា ញផផ្សៃដី (វិវរណៈ 11:18) 

ប ុផៃតរួរនេៃឹងក្តូវបាៃនោះក្ាយនោយក្រះរាជាណាចក្រនៃក្រះ។ 

បញ្ហា នៃភារអ្មតៈផ្សាូវនភទ, ការរំល្៊ូតរ៊ូៃៃិងការល្រ់រាងកាយរបស់មៃុសស 
ផផ្សនរនៃះៃឹងមិៃក្តូវបាៃនោះក្ាយនោយសហរដឋអានមរិរននាះនទប ុផៃតនោយៃេរនៃក្រះ។ 

បំណុល្ធំមួយផដល្សហរដឋអានមរិរចក្រភរអ្ង់នេាសៃិងក្បនទសជានក្ចើៃនផ្សសងនទៀតមាៃៃឹងមិៃក្តូវបាៃនោះក្ាយតាមរយៈឈមួញរណាត អ្ៃតរជាតិនទប ុផៃតទីបំផុ្សតបាៃ (បនាា ប់រីការបំផ្សាិចបំផ្លា ញនោយហាបាេុរ 2: 6-8) 

នោយៃេរនៃក្រះ។ 

ភារល្ងង់នលា ៃិងការអ្ប់រំៃឹង មិៃក្តូវបាៃនោះក្ាយនោយអ្ងាការសហក្បជាជាតិនយើងក្តូវការរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ។ ជំ្នោះាសនាៃឹងមិៃរិតក្បារដក្តូវបាៃនោះក្ាយនោយចល្នា -

អ្ៃតរណាមួយយល្់ក្រមទទួល្ការសនញ្ច្ង្ហា ះនក្ៅរីការរិតក្រះនយស ៊ូមាៃក្រះនៃក្រះេមពីរ។ សុិៃេឺជាបញ្ហា នៅរនុងរិភរនោរនហើយសក្មាប់ការផដល្នយើងក្តូវការការល្ះបង់របស់ក្រះនយស ៊ូវក្តឡប់មរវិញរបស់ក្ទង់នៅរនុងៃិងក្រះរាជ្យ 
* របស់ក្រះជាមាច ស់។ 
បញ្ហា អ្ត់ឃ្លា ៃៃឹងមិៃក្តូវបាៃនោះក្ាយនោយារពាងាកាយផរផក្បរៃធុផដល្ក្តូវបាៃនេោរ់ផផ្សនរខ្ាះនៃរិភរនោរផដល្មាៃហាៃិភ័យនៃការទុរ ភិរសនោយារផតដំណំាសកាត ៃុរល្ភារបរាជ័្យ-នយើងក្តូវការរាជាណាចក្ររបសក់្រះ។ 
អ្នរវិទោាក្សតនវជ្ាាក្សតសម័យទំនៃើបមិៃមាៃចនមាើយទំងអ្ស់សក្មាប់មៃុសសសុខ្ភារនយើងក្តូវការរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ។ 

ភារក្រីក្រយ ងនក្ចើៃនៅរនុងផផ្សនរខ្ាះនៃទវីបអាក្ហវិរ, អាស៊ ៊ ៃិីងនៅរផៃាងនផ្សសងនទៀតខ្ណៈនរល្ផដល្ទទួល្បាៃផ្សល្ក្បនយជ្ៃ៍សក្មាប់ការនរល្នវោរីនរល្ចុង "បាប ៊ីឡូៃ" ( Cf. វិវរណៈ 18: 1-19) 

ៃឹងមិៃអាចនោះក្ាយបញ្ហា នៃភារក្រីក្រផដល្នយើងក្តូវការរាជាណាចក្ររបសក់្រះ។ 

ដំណារ់កាល្សហសសវតសរ៍នៃក្រះរាជាណាចក្រនៃក្រះេឺជាៃេរផមៃផទៃផដល្ៃឹងក្តូវបាៃបនងកើតនឡើងនៅនល្ើផផ្សៃដី។ វាៃឹងក្តូវបាៃផផ្សអរនល្ើចាប់ផដល្មាៃនសចរែីក្សឡាញ់របស់ក្រះជាមាច ស់ៃិងជាក្រះផដល្មាៃនសចរែីក្សឡាញ់ជា
នមដឹរនាំ។ រួរបរិសុទធៃឹងបាៃក្េងរាជ្យជាមួយក្រះក្េិសែរនុងរយៈរន៊ល្មួយពាៃ់ឆ្ន ំ (វវិរណៈ 5:10; 20: 4-6) 

។ ៃេរនៃះៃឹងរួមបញ្ចូល្ទំងអ្នរផដល្រិតជានៅរនុងាសនាចក្រនៃក្រះប ុផៃតមិៃមាៃផចងទុររនុងេមពីរបាៃផចងថាក្រះរាជ្យ * របស់ក្រះជាមាច ស់េឺជាការរិតាសនាចក្រ (កាត៊ូល្ិរឬនបើមិៃដ៊ូនចនះនទ) 
។ ាសនាចក្រនៃទីក្រុងរ៉ែ៊ូមផដល្បាៃជំ្ទស់ៃឹងការបនក្ងៀៃមួយពាៃ់ឆ្ន ំនហើយនក្កាយមរវាៃឹងមាៃឥទធិរល្ខាា ំងក្បឆ្ំងៃឹងារកាៃ់ផតនក្ចើៃដំណឹងល្អរបស់ក្រះេមពីរដ៊ូចផដល្នយើងទទួល្បាៃខិ្តនៅជិ្តទីបញ្ចប់។ នៃះទំៃងជាៃឹងទទួ
ល្បាៃការក្េបដណត ប់ក្បរ័ៃធផ្សសរវផ្សាយយ ងសំខាៃ់ផដល្អាចជួ្យបំនរញមា ថាយ 24:14 ។ 

នៅរនុងដំណារ់កាល្ចុងនក្កាយរបស់ខ្ាួៃផដល្ជាក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះៃឹងរួមបញ្ចូល្ "ក្រុងនយរ៊ូាឡឹមថមីចុះរីាថ ៃបរមសុខ្ចុះមររីក្រះ» (វិវរណៈ 21: 2) 

នៃការនរើៃនឡើងរបស់ខ្ាួៃៃិងៃឹងមាៃគ្នម ៃទីបញ្ចប់។ វាៃឹងមិៃក្បក្រឹតែអំ្នរើទុចចរិតកាៃ់ផតនក្ចើៃ, មិៃមាៃនទៀតនទ 

ទុរខក្រួយ, ៃិងគ្នម ៃការាា ប់ជានក្ចើៃនទៀត។ 

ការផ្សសរវផ្សាយៃិងការយល្់ដឹងរីដំណឹងល្អនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះជាក្បធាៃបទសំខាៃ់នៃក្រះេមពីរ។ អ្នរៃិរៃធេមពីរសញ្ហា ចាស់បនក្ងៀៃអំ្រីវា។ ក្រះនយស ៊ូប ុល្ៃិងនោរយ ៊ូហាៃបាៃបនក្ងៀៃអំ្រីវា។ 

នសចរែីអ្ធិបាយចាស់ជាងនេបំផុ្សត "ផដល្ជាក្េិសែាសៃិរ" នដើមបីរសន់ៅខាងនក្ៅក្រះេមពីរសញ្ហា ថមីបាៃបនក្ងៀៃអំ្រីវា។ នមដឹរនាំរបស់រួរក្េីាា ៃសតវតសទីរីរនដើម, ដ៊ូច ៃិង 
បនក្ងៀៃអំ្រីវា។ នយើងនៅ បៃត ាសនាចក្រនៃក្រះបនក្ងៀៃវានៅនថងនៃះ។ 



ស៊ូមចាំថារាជាណាចក្ររបស់ក្រះជាក្បធាៃបទដំប៊ូងផដល្ក្រះេមពីរបាៃបង្ហា ញក្រះនយស ៊ូវបាៃអ្ធិបាយអំ្រី។ វាជាអ្វីផដល្គ្នត់បាៃអ្ធិបាយអំ្រីការរស់នឡើងវិញបនាា ប់រីការនហើយវាេឺជាអ្វីផដល្រួរក្េីាា ៃេួរផតផសវងររនល្ើរដំប៊ូង។ 

ដំណឹងល្អេឺមិៃក្តឹមផតអំ្រីជី្វិតៃិងការាា ប់របស់ក្រះនយស ៊ូ។ ការនផ្លត តសំខាៃ់នៃដំណឹងល្អផដល្ក្រះនយស ៊ូៃិងរួរសិសសក្ទង់បនក្ងៀៃននាះេឺការមរដល្់ក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ។ ដំណឹងល្អអំ្រីក្រះរាជ្យនៃះរួមបញ្ចូល្ទំងការស
នញ្ច្ង្ហា ះតាមរយៈក្រះក្េិសែនទេឺរួមបញ្ចូល្ទំងការបនក្ងៀៃចុងបញ្ចប់នៃរោឋ ភិបាល្របស់មៃុសស (វិវរណៈ 11: 5) ។ 

ស៊ូមចាំថាក្រះនយស ៊ូបាៃបនក្ងៀៃថាទីបញ្ចប់ៃឹងមិៃមររហ៊ូតដល្់បនាា ប់រីដំណឹងល្អអំ្រីក្រះរាជ្យនៃះក្តូវបាៃផ្សាយនៅកាៃ់រិភរនោរដ៊ូចជាបនាា ល្់ដល្់អ្ស់ទំងាសៃ៍ (មា ថាយ 24:14) 

មួយ។ៃិងការផ្សសរវផ្សាយផដល្រំរុងនរើតនឡើងឥឡូវនៃះ។ 

ដំណឹងល្អេឺថា ក្រះរាជ្យ * របសក់្រះជាដនំណាះក្ាយនៅៃងឹបញ្ហា ផដល្ក្បឈមមខុ្ៃងឹមៃសុសជាតិ ។ ប ុផៃែភាេនក្ចើៃមិៃចង់បាៃនដើមបីគ្នំក្ទដល្់វាឬឮវាឬចង់នជ្ឿនសចរតីរិតរបស់វា។ក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះេឺអ្ស់រល្បជាៃិចច 
(មា ថាយ 6:13) ខ្ណៈនរល្ផដល្«រិភរនោរនៃះក្តូវបាៃរាត់បាត់នៅ» (រ៊ូរិៃថ៊ូសទី 1 7:31) ។ 

ក្បកាសដំណឹងល្អរិតនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះេឺជាអ្វីផដល្នយើងនៅ បៃត ាសនាចក្រនៃក្រះេឺមាៃធងៃ់ធងរអំ្រី។ នយើងខិ្តខំ្នដើមបីបនក្ងៀៃនសចរែីទំងអ្ស់ផដល្ក្រះេមពីរបនក្ងៀៃ (មា ថាយ 28: 19-20) 

រួមទំងរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ (មា ថាយ 24:14) ។ ខ្ណៈនរល្ផដល្នយើងរង់ចាំៃេរននាះនយើងក្តូវនរៀៃៃិងនធវើតាមផ្សាូវរបស់ក្រះៃិងការល្ួងនោមចិតតអ្នរដនទនទៀតផដល្ចង់នជ្ឿនសចរែីរិត។ 

េួរផតអ្នរមិៃគ្នំក្ទការផ្សសរវផ្សាយដំណឹងល្អនៃការមរដល្់ក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះជាមាច ស់ននាះ? នតើអ្នរៃឹងនជ្ឿដំណងឹល្អនៃក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះជាមាច ស់ននាះ? 

 

 

បៃតាសនាចក្រនៃក្រះ 
 
ការិយល្័យអានមរិចនៃការបៃតាសនាចក្រនៃក្រះមាៃទីតាំងសថិតនៅ: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 

93433 USA. 
 

បៃតាសនាចក្រនៃ (CCOG) តំបៃ់បណាែ ញផដល្ក្រះជាមាច ស់ 
 

CCOG.ASIA តំបៃ់នៃះមាៃការនផ្លត តអារមមណ៍នល្ើតំបៃ់អាសុីៃិងមាៃអ្តថបទជានក្ចើៃនៅរនុងភាាអាសុីជានក្ចើៃផ្សងផដរដ៊ូចជាធាតុមួយចំៃួៃនៅរនុងភាាអ្ង់នេាស។ 

CCOG.IN នៃះេឺជានេហទំរ័រផដល្បាៃរំណត់នគ្នល្នៅនឆ្ព ះនៅររអ្នរផដល្នៃនបតិរភ័ណឌ ឥណាឌ ។ វាមាៃសមាភ៊ រៈនៅរនុងភាាអ្ង់នេាសៃិងភាាឥណាឌ ជានក្ចើៃ។ 
CCOG.EU នៃះេឺជានេហទំរ័រជានគ្នល្នៅនឆ្ព ះនៅកាៃ់អឺ្រ៉ែុប។ វាមាៃសមាភ រនៅរនុងភាាអឺ្រ៉ែុបនក្ចើៃ។ 
CCOG.NZ នៃះេឺជានេហទំរ័រផដល្បាៃរំណត់នគ្នល្នៅនឆ្ព ះនៅររៃ៊ូផវល្នហសឡង់ៃិងអ្នរនផ្សសងនទៀតជាមួយៃឹងនផ្សាខាងនក្កាយអ្ង់នេាសរ៊ូជ្រងស។ 
CCOG.ORG នៃះេឺជានេហទំរ័រសំខាៃ់នៃការបៃតាសនាចក្រនៃក្រះ។ វាបនក្មើក្បជាជ្ៃនៅនល្ើទវីបទំងអ្ស់។ វាមាៃអ្តថបទ, តំណភាា ប់, ៃិងវើនដអ្៊ូ។ 
CCOGCANADA.CA នៃះេឺជានេហទំរ័រផដល្បាៃរំណត់នគ្នល្នៅនឆ្ព ះនៅររអ្នរផដល្នៅរនុងក្បនទសកាណាោ។ 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. នៃះជានេហទំរ័រភាានអ្សា ញសក្មាប់បៃតាសនាចក្រនៃក្រះ។ 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. នៃះេឺជានវបាយរបស់ក្បនទសហវីល្ីរីៃនៃការបៃតាសនាចក្រនៃក្រះ។ 
វាមាៃរជាភាាអ្ង់នេាសៃិង Tagalog ។ 
 

ដំណឹងៃិងក្បវតតិនេហទំរ័រ 
 



COGWRITER.COM នេហទំរ័រនៃះេឺជាឧបររណ៍ក្បកាសធំមួយៃិងមាៃដំណឹងនគ្នល្ល្ទធិ, អ្តថបទក្បវតតិាក្សត, វើនដអ្៊ូ, ៃិងនធវើឱ្យទៃ់សម័យទំនាយ។ 
CHURCHHISTORYBOOK.COM នៃះេឺជាការង្ហយក្សួល្រនុងការចងចាំនេហទំរ័រជាមួយៃឹងអ្តថបទៃិងរនល្ើក្បវតតិាក្សតាសនាចក្រ។ 
BIBLENEWSPROPHECY.NET នៃះេឺជានេហទំរ័រវិទយុនល្ើបណាត ញផដល្បាៃក្េបដណត ប់ៃិងក្បធាៃបទេមពីរប ៊ីបដំណឹង។ 
 

នេហទំរ័រ YouTube ឆ្ផៃល្វើនដអ្៊ូសក្មាប់ធមមនទសនាៃិង  
 

BibleNewsProphecy ឆ្ផៃល្។ CCOG វើនដអ្៊ូ ។ 
CCOGAfrica ឆ្ផៃល្។ ារ CCOG រនុងភាាអាញ្ច្ហវិរ។ 
CDLIDDSermones ឆ្ផៃល្។ នៅរនុងភាាារ CCOG នអ្សា ញមួយនៃះ។ 
ContinuingCOG ឆ្ផៃល្។ ការបនក្ងៀៃវើនដអ្៊ូ CCOG ។  
 
 
 
រ៊ូបថតនៃះបង្ហា ញដ៊ូចខាងនក្កាមមួយចៃំួៃនៃឥដឋផដល្នៅនសសសល្់ចៃំួៃ (ប៊ូរមួយចៃំួៃបាៃបផៃថមនរល្នក្កាយ) នៃអ្គ្នរមួយនៅរនុងក្រងុនយរ៊ូាឡឹមនរល្ខ្ាះនេាា ល្់ថាជា 
ននាះនទផតល្អក្បនសើរជាងមុៃជាការនរៀបរាប់ាសនាចក្រនៃក្រះនៅនល្ើភនំក្រុងខាងល្ិច (បចចុបបៃននេនៅថាភនំសុយី ៊ូៃ): 
 

 
 
នៃះក្តូវបាៃនេនជ្ឿថាជាតំបៃប់ណាត ញក្បផហល្ជាអ្គ្នររួរជ្ំៃុំក្េីាា ៃរិតក្បារដដបំ៊ូងបផំ្សុត។ អ្គ្នរថា "ដណឹំងល្អនៃរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ" នយស ៊ូៃឹងក្តូវបាៃអ្ធបិាយនៅរនងុមួយ។ 
នៃះជាអ្គ្នរមួយនៅរនុងក្រងុនយរ៊ូាឡឹមបាៃបនក្ងៀៃដំណឹងល្អនៃក្រះរាជាណាចក្ររបស់ក្រះ។ 
 
 
សក្មាបន់ហតផុ្សល្នៃះនយើងស៊ូមអ្រក្រះេណុក្រះជាមាច សឥ់តឈបឈ់រ, នោយារផត ... បងបអៃូ 
តរំាបត់ាមក្រមុជ្ៃំុរំបសក់្រះជាមាច សន់ៅក្សរុយ៊ូោនេមាៃនៅរនងុអ្ងាក្រះក្េសិែនយស ៊ូ។ 
(ផថសាឡៃូចីទ ី1 2: 13-14) 
 
ប៊ូរសរបុនោយនាម ះសក្មាបរ់ែជី្នំៃឿផដល្ធាា បស់ក្មាបទ់ំងអ្សគ់្នន បាៃបញ្ាៃូនៅររួបរសិទុធនៃះ។ 
(យ៊ូោស 3) 
 



នោរបាៃ (ក្រះនយស ៊ូវ) មាៃក្រះបៃាលូ្នៅនេថា: «ខ្្ុកំ្តវូនាំដណំងឹល្អអ្រំកី្រះរាជ្យរបសក់្រះជាមាច សន់ៅក្រងុនផ្សសងនទៀត 
ផ្សងផដរនោយារផតសក្មាបន់គ្នល្បណំងនៃះខ្្ុកំ្តវូបាៃនផ្ស្ើ។ » (ល្៊ូកា 4:43) 
 
ច៊ូរផសវងររក្រះរាជ្យ * របសក់្រះជាមាច សៃ់ងិនសចរែទីំងនៃះទំងអ្ស់ [េ] ៃងឹក្តវូបាៃបផៃថមនៅអ្នរ។ រុភំយ័ខាា ចហវងូត៊ូចសរវក្រះហឫទយ័ល្អក្រះបតិារបសអ់្នរនដើមបផី្សែល្ឱ់្យអ្នរបាៃៃេរមយួ។ 
(ល្៊ូកា 12: 31-32) 
 
ៃងិដណំងឹល្អអ្រំកី្រះរាជ្យនៃះៃងឹក្តវូបាៃអ្ធបិាយនៅរនងុរភិរនោរទំងម៊ូល្ជាារសនីៅជា 
អ្សទ់ំងាសៃន៍ហើយបនាា បម់របញ្ចបៃ់ងឹមរដល្។់ (មា ថាយ 24:14) 
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	នេះបទកំណត់ត្រារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
	អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 24 ខែតុលាឆ្នាំ 1945 បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី II នៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់ជម្លោះបែបនេះមួយផ្សេងទៀតនិងការព្យាយាមដើម្បីជំរុញឱ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោក។ នៅពេលបង្កើតរបស់ខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាត...
	មានការរាប់រយនាក់, ប្រសិនបើមិនរាប់ពាន់នាក់នៃជម្លោះនៅជុំវិញពិភពលោកចាប់តាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតឡើងប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានអ្វីដែលអាចនឹងត្រូវបានរៀបរាប់ជាសង្រ្គាមលោកលើកទីបី។
	ខ្លះជឿថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាដើម្បីលើកកម្ពស់ការរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រភេទនៃរបៀបវារៈអន្តរជំនឿនិងសាសនាគ្រិស្ដដែលប្រកាន់ទោស  និងមេដឹកនាំសាសនាដទៃទៀតជាច្រើនកំពុងព្យាយាមជំរុញ, នឹងនាំមកនូវសន្តិភាពនិងវិបុលភាព។
	ទោះជាយ៉ាងណា, កំណត់ត្រាបទសម្រាប់ការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើការនេះមិនបានល្អ។ លើសពីនេះទៀតជាច្រើនចាប់តាំងពីជម្លោះប្រដាប់អាវុធនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតឡើងរាប់លាននាក់ច្រើនឃ្លាន, ជនភៀសខ្លួននិង / ឬក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំង។
	ជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់ដើម្បីអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍របស់ខ្លួន។ វាមានប្រាំបី "គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍," ប៉ុន្តែនេះមិនទទួលបានជោគជ័យ, សូម្បីតែបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិខ្លួនវាផ្ទាល់។ ដូច្នេះក្នុងឆ្នាំ 2015 របស់ខ្លួនដែលគេហៅថា "...
	ក្នុងនាមជានៅឆ្ងាយដូចជាសង្គមទៅ, លើខែឧសភា 6, 2016, ប្រកាន់ទោស  បាននិយាយថាលោកបានសុបិននៃសង្គមអឺរ៉ុបមនុស្សដែលសាសនាចក្ររបស់ទ្រង់អាចជួយទ្វីបមួយដែលបានទទួលរង្វាន់។ ប៉ុន្ដែក្តីសុបិន្តប្រកាន់ទោសនឹងក្លាយទៅជាសុបិនអាក្រក់មួយ ( Cf. វិវរណៈ 18) ។
	វាអាចមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការទទួលបានជោគជ័យមួយចំនួនតែ ...
	វចនានុក្រម របស់ចែងថាសង្គមគឺជា "ជាកន្លែងប្រឌិតនៅក្នុងការដែលរដ្ឋាភិបាលច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌសង្គមគឺល្អឥតខ្ចោះ»។
	ព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមនុស្សជាតិមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួននៅលើខ្លួនរបស់វាផ្ទាល់:
	23 ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំដឹងថាវិធីនៃបុរសម្នាក់នេះគឺមិននៅក្នុងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់; វាមិនមែនជាបុរសម្នាក់ដែលដើរតម្រង់ជំហានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់។ (យេរេមា 10:23, NKJV ទូទាំងលុះត្រាតែបានបញ្ជាក់)
	ព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងបរាជ័យ:
	16 ការបំផ្លាញនិងទុក្ខវេទនាគឺមាននៅក្នុងវិធីរបស់ពួកគេ 17 ហើយវិធីនៃសន្តិភាពនេះគេពុំស្គាល់ 18 មានកោតខ្លាចព្រះសោះមុនពេលដែលភ្នែករបស់ពួកគេគឺជា។ ។ (រ៉ូម 3: 16-18)
	ប៉ុន្ដែមនុស្សជាច្រើនកំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកទស្សនៈរបស់ពួកគេនៃសង្គមមានក្ដីស្រមៃមួយនិងសូម្បីតែពេលខ្លះព្យាយាមពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនា។ ប៉ុន្តែស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់មានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តតាមវិធីនៃព្រះពិតតែមួយ។
	វាមិនមែនថានឹងមានការរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅរកការណាមួយនៃរបស់ប្រទេសសហរដ្ឋឬគោលដៅហូលីទេ។ វានឹងមានមួយចំនួនដូចជាការថយចុះមួយចំនួន។
	ជាការពិតណាស់, និងប្រហែលជាបន្ទាប់ពីមានជម្លោះធំមួយ, ប្រភេទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអន្តរជាតិមួយនឹងត្រូវបានយល់ព្រមនិងបានបញ្ជាក់ (ដានីយ៉ែល 9:27) ។ នៅពេលដែលវាគឺជាច្រើននឹងមិនពិតមាននិន្នាការទៅជឿថាមនុស្សជាតិនឹងត្រូវការនាំអំពីសង្គមមួយដែលមានសន្តិភាពនិងក្ដីស្រមៃ។
	មនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវបានយកដោយអន្ដរជាតិ "ការរីកចម្រើនក្ដីស្រមៃដូច ( Cf. អេសេគាល 13:10) ព្រមទាំងការអស្ចារ្យសញ្ញានានានិង (ថែស្សាឡូនីចទី 2 2: 9-12) ។ ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាមានសន្ដិភាពបែបនេះនឹងមិនចុងក្រោយនេះ (ដានីយ៉ែល 9:27; 11: 31-44) បើទោះបីជាអ្វីដែល...
	បើមនុស្សគឺសមត្ថភាពនៃការយ៉ាងពិតប្រាកដទាំងស្រុងអំពីសង្គមនាំយក, គឺជាប្រភេទនៃសង្គមណាមួយដែលអាចធ្វើបាន?
	ចាស។
	2. តើលោកយេស៊ូបានប្រកាសដំណឹងល្អ?
	ព្រះយេស៊ូបានបង្រៀនភាគច្រើនមិនអាចនឹងទទួលយករបៀបរបស់ទ្រង់:
	3. នគរនេះត្រូវបានគេស្គាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់?
	ដានីយ៉ែលបង្រៀនអ្វីខ្លះអំពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
	អេសាយបង្រៀនអំពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
	អេសេគាលត្រូវបានបំផុសគំនិតឱ្យសរសេរថាអ្នកដែលកុលសម្ព័ន្ធអ៊ីស្រាអែល (មិនមែនគ្រាន់តែពួកសាសន៍យូដា) ដែលត្រូវបានគេបែកខ្ញែកគ្នាក្នុងអំឡុងពេលនៃគ្រាវេទនានេះនឹងត្រូវបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងនគរសហស្សវត្សរ៍នេះ:
	17 ហេតុនេះហើយបានជានិយាយថា "ព្រះជាអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថា: «យើងនឹងប្រមូលអ្នករាល់គ្នាចេញពីចំណោមជាតិសាសន៍, អ្នកពីបណ្តាប្រទេសដែលជាកន្លែងដែលអ្នកត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយហើយយើងនឹងប្រគល់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលអ្នក" »។ 18 ពួកគេនឹងទៅទីនោះ, ហើយពួកគេនឹងយកទៅឆ្ងាយរឿងគួរឱ្យស្អ...
	ព្រះជាអម្ចាស់។ (អេសេគាល 11: 17-21)
	អ្នកនិពន្ធផ្សេងគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ផងដែរបានសរសេរអំពីទិដ្ឋភាពនៃនគរ (ឧអេសេគាល 20:33; អូបាឌា 21; មីកា 4: 7) ។
	ដូច្នេះពេលលោកយេស៊ូបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនដំណឹងល្អនៃព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានទស្សនិកជនជាបន្ទាន់មួយចំនួនជាមួយនឹងស្គាល់គំនិតជាមូលដ្ឋាន។
	4. តើពួកសាវកបានបង្រៀនដំណឹងល្អនៃព្រះរាជាណាចក្រនេះ?
	ខណៈពេលដែលទង្វើជាច្រើនដូចជាដំណឹងល្អនោះគឺគ្រាន់តែជាដំណឹងល្អអំពីមនុស្សម្នាក់នៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតនោះគឺថាអ្នកកាន់តាមព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដំណឹងល្អនៃព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះ។ នោះគឺជាសារដែលព្រះយេស៊ូវបាននាំមកនេះ។
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