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ដំណឹងល្អ នៃព្រះរាជា

ណាចព្ររបស់ព្រះ 
វាគឺជាដំណណាះព្ាយ! 

ត ើអ្នកដឹងតេថាព្រះតេស ៊ូ វបានមានបនទ លូថាេីបញ្ច ប់មិនអាចមក

តេដរាបណាព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះព្ វូបានផ្សរវផ្ាេដល់រភិរ

តោកជាសាកសី? 

 
“ចចកក៏នឹងតៅជាមួេនឹងក៊ូនតចៀមដដរ…

រួកតេនឹងមិនត វ្ ើេុកខតោសឬបំផ្លា ញតៅតលើភន ំដ៏វសិុេធរបសត់េើងត ើ

េដបិ ដផ្នដីនឹងបានសាា ល់ព្រះអ្មាច ស់ចាសដ់៊ូចេឹកតៅតរញសមុ

ព្េដដរ”។ (តអ្សាេ 11:6, 9) 

 
ណោយ 
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តោក តរៀប េហិតល, បណ្ឌ ិ ។ 

ដំណឹងល្អ នៃព្រះរាជា

ណាចព្ររបស់ព្រះ 
វាគឺជាដំណណាះព្ាយ! 

  

តោក តរៀប េហិតល, បណ្ឌ ិ ។ 

ររាសិទ្ធ ិ© 2016 / 2017 / 2018 / 2019 ណោយណសៀវណៅណាហ្សាណរ៉េៃ។ 

ណ ះរុម្ព 1.4 ។ 

រូៃណសៀវណៅព្រូវ ៃផលិ្រសព្ាប់ព្រះវហិារបៃត របស់ព្រះៃិងអ្នរសនងរំ

ណណងជាព្រមុ្ហ្ស ុៃាជីវរម្មណរមួ្យ។ 1036 

ដបុល្យូណព្ហាោ ៃថិៃណននរព្ហ្សរ វូរ័រដឋកាលី្ហ្សវ ័រញ៉ា  93333 យូ។ ណអ្។ ណអ្។ ណអ្។ ណអ្។ 

អ្ិ។ អ្សិៈ 978-1-940482-09-5 ។ 

តហ ុអ្វ ើបានជាមនសុសជា ិមិនអាចត ះព្សាេបញ្ហា របស់វាបាន? 

ត ើអ្នកដឹងតេថាតរឿងដំប៊ូងនិងចុងតព្ោេដដលព្រះេមពីរបង្ហា ញថាព្រះតេ

ស ៊ូ វបានផ្សរវផ្ាេអ្ំរីោរព្រួេបារមភ។ 

ត ើអ្នកដឹងតេថានេរព្រះេឺជាោរសងក ់ ង្ន់របស់រួកសាវកនិងអ្នកដដល

បានតដើរតាមតេមុន? 

ត ើរាជាណាចព្ករបស់ព្រះជាបុេាលរបស់តោកតេស ៊ូ ឬតេ? 

ត ើព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះតេស ៊ូ វកំរុងដ រស់តៅកន ុងជីវ ិរបស់តេើងតេ

? 

ត ើរាជាណាចព្ករបស់ព្រះជាព្បតភេននរាជាណាចព្ករិ នាតរលអ្នាេ 

ឬតេ? ត ើអ្នកនឹងតជឿន៊ូវអ្វ ើដដលព្រះេមពីរបតព្ងៀនតេ? 
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ត ើនេរជាអ្វ ើ? ត ើព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះជាអ្វ ើ? 

ត ើព្រះេមពីរបតព្ងៀនអ្វ ើខ្ាះ? 

ត ើវហិារព្េឹសតសាសនិកដំប៊ូងបានបតព្ងៀនអ្វ ើខ្ាះ? 

ត ើអ្នកដឹងតេថាេីបញ្ច ប់មិនអាចតកើ ត ើងបានតេដរាបណានេរព្រះព្ វូ

បានផ្សរវផ្ាេដល់រិភរតោកជាសាកសី? 

របូថរណៅណល្ើគព្ម្បខាងមុ្ខបង្ហា ញរីរូៃណចៀម្ណដរជាមួ្យចចរដូចផសណំោយ

ប ៊ឺរឌីៃណ ះរុម្ពៃិងព្កាហ្សវ ិច។ 

របូថរណៅណល្ើគព្ម្បខាងណព្កាយគឺជាណផនរមួ្យនៃអាគារាសនាចព្រណដើម្របស់

ព្រះណៅព្រងុណយរាូឡិម្ណដល្ ៃថររន ុងឆ្ន ំ 2013 

ណោយណោរបណឌ ិរ ៉ា ោបទ្ហិ្សលី្។  

 

មា ោិ 
 

1. ត ើមនុសសជា ិមានដំតណាះព្សាេតេ?  

2. ត ើព្រះតេស ៊ូ បានផ្សរវផ្ាេដំណ្ឹងលអ អ្វ ើ?  

3. 

ត ើព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះព្ វូបានតេសាា ល់តៅកន ុងសញ្ហា ចាស់ដដរ

ឬតេ?   

4. ត ើរួកសាវកបានបតព្ងៀនដំណ្ឹងលអ អំ្រនីេរតេ?    

5. ព្បភរខាងតព្ៅេមពីរសញ្ហា ថ្មីបានបតព្ងៀនរីនេរព្រះ។  

6. ព្រះវហិារព្េីក៊ូ  - រ ៊ូមុាងំបតព្ងៀនអំ្រីរាជាណាចព្កេឺសំខាន់ដ  ...   

7. តហ ុអ្វ ើនេរព្រះ?  

រ័ ៌មានេំនាក់េំនង  
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សាោ ល្់ៈណសៀវណៅណៃះគជឺាការបរណព្បរីភាាអ្ង់ណគេសជាភាាអ្ង់ណគេស

ណោយៃរណាាន រ់ណដល្ម្ិៃណម្ៃជាសាជិរនៃព្រះវហិារបៃត របស់ព្រះជាាា

ស់ណហ្សរុដូណចនះការបណចាញម្រិខេ ះម្ៃិអាចបង្ហា ញរីឯរារណដើម្ទងំព្សងុ

ណនាះណទ្ប៉ាណុៃតសងឃឹម្ថាៃងឹាៃភារជិរសន ិទ្ធ។ 

ភាាអ្ង់ណគេសអាចររ ៃតាម្អ្ុិៃធឺរណណរណោយឥរគិរនថេណៅណគហ្សទ្ំ

រ័រ www.ccog.org   

 

1. មនុសសជា ិត ើមានដំតណាះព្សាេដដរឬតេ? 

រិភរណោរព្បឈម្ម្ុខៃឹង បញ្ហា ជាណព្ចើៃ ។ 

ម្ៃុសសជាណព្ចើៃឃ្លេ ៃ។ ម្ៃុសសជាណព្ចើៃព្រូវ ៃណគជិះជាៃ់។ ម្ៃុសសជាណព្ចើៃ

ព្បឈម្ៃឹងភារព្រីព្រ។ ព្បណទ្សជាណព្ចើៃជំពារប់ំណុល្ណគយ៉ា ងធងៃធ់ងរ។ រុ

ាររមួ្ទងំទររណដល្ម្ៃិទៃណ់រើរព្រូវព្បឈម្ៃឹងការរំណោភបំពាៃ។ ជំ

ងឺធៃៃ់ឹងថាន ទំរទ់្ងៃឹងណវជជបណឌ ិរជាណព្ចើៃ។ ទ្ីព្រងុឧសាហ្សរម្មសំខាៃ់ៗ

ាៃខយល្អ់ាកាសរខវរ់ផងណដរណដើម្បីឱ្យាៃសុខភារល្អ ។ អ្នរៃណយ យ

ណផសងៗគំរាម្រំណហ្សងសព្ង្ហោ ម្ ។ ការវាយព្បហារណភរវរម្មណៅណរបៃតណរើរា

ៃ ។ 

ណរើណម្ដឹរនាំរិភរណោរអាចណោះព្ាយបញ្ហា ណដល្ម្ៃសុសជាររិំរុងព្ប

ឈម្ម្ខុ ៃណទ្? 

ម្ៃុសសជាណព្ចើៃគរិដូណចនះ។ 

រតបៀបវារៈសកលថ្ម ី

ណៅនថងទ្ី 25 ណខរញ្ហា ឆ្ន ំ 2015 

បនាា ប់រកីារណថេងសុៃា ររថាសខំាៃ់ណោយសណម្តច ៉ា បហ្វហ្សវង់ស័រព្បណទ្សចៃួំ

ៃ 193 នៃអ្ងោការសហ្សព្បជាជារ ិ(អ្។ ស។ ប) 

 ៃណ ះណឆ្ន រអ្ៃុវរត  “ ណគាល្ណៅអ្ភិវឌឍៃ៍ព្បរបណោយចីរភារ 

17 ” នៃអ្វ ីណដល្ ណរល្ខេះ ព្រូវ ៃណគណៅថា រណបៀបវារៈសរល្ថមី ។ ណៃះជាណគា

ល្ណៅចៃួំៃ 17 របស់អ្ងោការសហ្សព្បជាជារ៖ិ   
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ណគាល្ណៅទ្ី 1 

បចាប់ភារព្រីព្រព្គប់ទ្ព្ម្ងទ់ងំអ្សណ់ៅព្គប់ទ្រីណៃេង 

ណគាល្ណៅទ្ី 2 បចាបភ់ារអ្រ់ឃ្លេ ៃសណព្ម្ច ៃៃូវសៃតសិុខណសបៀង

ៃិងការណល្ើររម្ពស់អាហារបូរថម្ភៃងិណល្ើររម្ពសរ់សិរម្ម ព្បរប

ណោយចីរភារ 

ណគាល្បណំងទ្ ី3 

ធានា ៃៃូវសុខភារល្អៃិងណល្ើររម្ពស់សុខាុល្ភារសំរាប់ម្ៃុ

សសព្គប់វយ័ 

ណគាល្បណំងទ្ ី4 

ធានា ៃៃូវការអ្ប់រំព្បរបណោយគណុភារៃិងសម្ធម្៌ៃងិណល្ើ

ររម្ពស់ឱ្កាសសិរាណរញមួ្យជីវរិសព្ាបម់្ៃុសសទងំអ្ស់ 

ណគាល្បណំងទ្ ី5 

សណព្ម្ច ៃសម្ភារណយៃឌ័រៃងិផតល្់សិទ្ធ ិអ្ណំាចដល្ហ់្វសត ីៃិងណរម

ងព្សីទងំអ្ស ់

ណគាល្បណំង 6. 

ធានាឱ្យ ៃៃូវការព្គប់ព្គងទ្រឹៃងិអ្នាម្័យព្បរបណោយៃិរៃត រ

ភារសព្ាបទ់ងំអ្ស់គាន  

ណគាល្ណៅ 7. 

ធានាល្ទ្ធភារទ្ទួ្ល្ ៃថាម្រល្ាៃរនំល្សម្រម្យអាចទ្រុចិរត

 ៃព្បរបណោយៃិរៃត រភារៃងិទ្ំណៃើបសព្ាប់ទងំអ្ស់គាន  

ណគាល្ណៅទ្ី 8- 

ណល្ើររម្ពស់រំណណើៃណសដឋរិចច ព្បរបណោយចីរភារការរាប់បចច លូ្ៃិ

ងព្បរបណោយចីរភារការង្ហរណរញណល្ញៃិងផល្ិរភារៃិងការ

ង្ហរសម្រម្យសព្ាបទ់ងំអ្សគ់ាន  

ណគាល្ណៅទ្ី 9. 

រាងណហ្សោឋ រចនាសម្ព័ៃធធៃ់ធៃ់ជំរុញឧសាហូ្សបៃីយរម្មបចច លូ្ៃិ

ងចីរភារៃិងជំរុញការនចន ព្បឌិរ 
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ណគាល្បណំងទ្ ី10. 

ការ់បៃថយវសិម្ភារណៅរន ុងៃងិរន ុងចំណណាម្ព្បណទ្ស 

ណគាល្បណំងទ្ ី11. 

ណធវ ីឱ្យទ្ីព្រងុៃងិការតាងំទ្ីល្ំណៅរបសម់្ៃុសសរាបប់ចច លូ្ទងំសុវរថ ិ

ភារធៃៃ់ិងៃិរៃត រភារ 

ណគាល្ណៅ 12. 

ធានាការណព្បើព្ សៃ់ិងផល្ិររម្មផល្ិររម្ម ព្បរបណោយៃិរៃត រភា

រ 

ណគាល្ណៅ 13 

ចារ់វធិាៃការបនាា ៃណ់ដើម្បីព្បយុទ្ធ ព្បឆ្ំងៃឹង ការណព្បព្បួល្អាកា

សធារុៃងិផល្ប៉ាះពាល្់របស់វា 

ណគាល្ណៅ 14. 

អ្ភិររសៃិងណព្បើព្ ស់ម្ហាសម្ពុ្ទ្សម្ុព្ទ្ៃិងធៃធាៃសម្ុព្ទ្ណដើម្បី

ការអ្ភិវឌឍព្បរបណោយចីរភារ 

ណគាល្ណៅទ្ី 15 

ការពារាត រៃិងណល្ើររម្ពស់ការណព្បើព្ ស់ព្បរ័ៃធ ណអ្រូឡូសីុណៅណល្ើដី

ព្បរបណោយៃិរៃត រភារព្គប់ព្គងនព្រណឈើព្បរបណោយៃិរៃត រភារ

ការការពារវាល្ខាចៃ់ិងបចឈបៃ់ិងបណចា ៀសការរចិរលិ្ដីៃិងបចឈ

ប់ការ រប់ង់ជីវចព្ម្ះុ។ 

ណគាល្បណំងទ្ ី16- 

ណល្ើររម្ពស់សងោម្ព្បរបណោយសៃត ិភារៃិងការចូល្រមួ្សព្ាបក់ា

រអ្ភិវឌឍព្បរបណោយចីរភារផតល្ៃូ់វយុរត ិធម្៌សព្ាបម់្ៃុសសព្គប់

គាន ៃិងរាងាថ បៃ័ណដល្ាៃព្បសទិ្ធិភារគណណៃយយភារៃិងប

ចច លូ្គាន ណៅព្គប់រព្ម្ិរ 

ណគាល្បណំង 17. រព្ងងឹម្ណធោ យនៃការអ្ៃុវរតៃងិ ណធវ ីឲ្យ 

ព្បណសើរណឡើងៃូវភារជានដគូសរល្សព្ាប់ការអ្ភិវឌឍព្បរបណោយ

ចីរភារ 

រណបៀបវារៈណៃះព្រូវ ៃ ណគសៃមរថ់ា ព្រូវ ៃអ្ៃុវរតយ៉ា ងណរញណល្ញណៅឆ្ន ំ 

2030 ណហ្សើយព្រូវ ៃណគណៅថា រណបៀបវារៈឆ្ន ំ 2030 
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សព្ាប់ការអ្ភិវឌឍព្បរបណោយចីរភារ ។ វាាៃណគាល្បំណងណដើម្បីណោះ

ព្ាយ 

ដល្ស ម្ៃុសសជារិព្បឈម្ម្ខុៃងឹការតាម្រយៈការបទ្បបចារត ិរបស់ការអ្

បរំ់ៃិងអ្ៃត រជារិៃងិអ្ៃត ររិចាសហ្សព្បរបិរតកិារ។   ណទះបីណគាល្ណៅភាគ

ណព្ចើៃល្អរ៏ណោយវធិីាហ្វសតៃិង ណគាល្ណៅខេះគឺអាព្ររ ់(ណោរុបបរត ិ3: 5 ) 

។ ាៃ រណបៀបវារៈរបស់ណោរ ផងណដរ, គឺព្សបជាមួ្យៃងឹការព្បកាៃ់ណទស 

របស ់ សុ ី ។ 

ណៃះជា " រណបៀបវារៈសរល្ថមី " អាចព្រូវ ៃណៅថាជា " រណបៀបវារៈថមីការូល្ិ

រ " ជាពារយណដល្ាៃ ម្ណធោ យ " សរល្។ ” សណម្តច ៉ា បហ្វហ្សវង់សុសី ៃ

ណៅថាការសំុរូៃចិចា មឹ្ 
នៃ ការ រណបៀបវារៈសរល្ថមី " ជាសញ្ហា សំខាៃ់មួ្យនៃរតសីងឃឹម្។ ” 
រន ុងនាម្ជាមួ្យការតាម្ោៃណៅណល្ើរចិច ព្រម្ណព្រៀងអ្ងោការសហ្សព្បជាជារិ

ាៃរចិច ព្បជំុមួ្យណៅរន ុងទ្ីព្រងុ ៉ា រសីណៅណខធន ឆូ្ន ំ 2015 

(ណដល្ាៃចណំងណជើងជាផល វូការ 21 ទី្ សៃន ិសីទ្នៃភាគរីន ុងអ្ៃុសញ្ហា ព្របខ័

ណឌ អ្ងោការសហ្សព្បជាជារិសត ីរកីារណព្បព្បួល្អាកាសធារុ ) 

។ សណម្តច ៉ា បហ្វហ្សវង់សុីសរ៏ ៃណការសរណសើរផងណដរចំណពាះរិចច ព្រម្ណព្រៀង

អ្ៃតរជារិៃងិ ៃណណនាពំ្បណទ្សនានាឱ្យ “ ណដើរតាម្ផល វូណោយព្បងុព្បយ័រន

ៃិងណោយាៃាម្គោ ីភារណដល្ម្ិៃណចះរងីសង រួ។ ” 
  
ណសា ើរណរព្បជាជារទិងំអ្សណ់ៅណល្ើរិភរណោរ ៃយល្ព់្រម្ៃងឹរិចច ព្រម្

ណព្រៀងទ្ីព្រងុ ៉ា រសីណដល្ាៃណគាល្ណៅបរាិថ ៃជារ់ោរ់ៃិងការណបតជាា ចិ

រតណផនរហ្សិរចា វរថ ុ។ (បនាា បម់្រព្បធានាធិបរីអាណម្ររិណោរ រា៉េ រ់អូ្ ា៉ា

 ៃចុះហ្សរថណល្ខាណល្ើឯរារណដើម្បីព្បគល្់សហ្សរដឋអាណម្ររិដល្់ណរឿងណៃះ

ណៅឆ្ន ំ 2016 ប៉ាណុៃត ណៅឆ្ន ំ 2017 

ព្បធានាធិបរីអាណម្ររិដូណាល្់ព្តា ំៃបញ្ហជ រថ់ាសហ្សរដឋអាណម្ររិៃឹងម្ិៃ

ទ្ទួ្ល្យររចិច ព្រម្ណព្រៀងណដល្ ៃព្រម្ណព្រៀងណល្ើរិចច ព្រម្ណព្រៀងទ្ពី្រងុ

 ៉ា រសីណទ្ណដល្បណាត ល្ឱ្យាៃរំហ្សឹងអ្ៃត រជារិៃងិ ៃជួយបំណបរសហ្សរដឋ

អាណម្ររិ។ ម្ររអី្ឺរ៉េុបៃិងណផនរណផសងណទ្ៀរជាណព្ចើៃនៃរិភរណោរ។ 

) ព្បកាៃ់ណទស 

ណព្កាយម្រ ៃណថេងម្ៃុសសជារិ « ៃឹងណៅចុះ " ព្បសិៃណបើវាម្ិៃណធវ ីឱ្យ រប

ស់គារ់ ផ្លេ សប់ត រូណដល្ទរទ់្ងណៅៃឹងអាកាសធារុ។ 
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ខណៈណរល្ណដល្គាម ៃៃរណាាន រ់ចង់ដណងា ើម្បំរុល្ខយល្ចូ់ល្ណៅឃ្លេ ៃព្រូវ 

ៃព្រីព្រព្រូវ ៃជិរផុររូជ , ល្ ៃឹង ការប៉ាុៃប៉ាងរបសម់្ៃុសស ម្ៃិ ណគាល្

ណៅរបស់ណោរនៃអ្ងោការសហ្ស រណបៀបវារៈឆ្ន ំ 2030 ព្បជាជារិៃងិ / 

ឬរិចច ព្រម្ណព្រៀងទ្ីព្រងុ ៉ា រសី ណោះព្ាយ អ្ុីព្បឈម្ម្ខុៃឹងម្ៃុសសជារិ

ាៃបញ្ហា ? 
  
កំណ្ ់ព្តាបេរបស់អ្ងាោរសហព្បជាជា  ិ

ព្រមុ្ហ្ស ៃុណោររបសអ់្ងោការសហ្សព្បជាជារិព្រូវ ៃបណងក ើរណឡើងៃិង ៃ 

បណងក ើរណឡើងណៅនថងទ្ ី24 ណខរុោឆ្ន ំ 1945 , បនាា ប់រីសព្ង្ហោ ម្ណោរណល្ើរទ្ ី

II , ណៅរន ុងណគាល្បណំងណដើម្បីទ្ប់ាក រ់ជណាេ ះណបបណៃះមួ្យណផសងណទ្ៀរៃិង

ណដើម្បីរោយម្ជំរុញឱ្យាៃសៃត ិភារណៅរន ុងរិភរណោរ។ ណៅណរល្បណងក ើរ

អ្ងោការសហ្សព្បជាជារាិៃរដឋជាសាជិរចៃួំៃ 51 ។ ឥឡូវាៃ 193 ។ 

ាៃ ជណាេ ះ រាប់រយព្បសិៃណបើម្ៃិរាប់ពាៃ់ ណៅជំុវញិរិភរណោរចាប់តាំង

រីអ្ងោការសហ្សព្បជាជារិ ៃបណងក ើរណឡើងប៉ាុណៃតណយើងម្ៃិទៃ់ាៃអ្វ ីណដល្

អាចព្រូវ ៃរិរណ៌នាថាជាសព្ង្ហោ ម្ណោរណល្ើរទ្បីីណទ្។ 

ខេះណជឿរចិាសហ្សព្បរិបរត ិការអ្ៃត រជារិថាដូចការអ្ះអាងរបស់អ្ងោការសហ្ស

ព្បជាជារណិដើម្បីណល្ើររម្ពស់ការ , រមួ្បចច លូ្ជាមួ្យៃឹងព្បណភទ្នៃអ្ៃតរៃងិរ

ណបៀបវារៈ ណដល្ព្បកាៃ់ណទស 

ៃិងណម្ដឹរនាំាសនាដនទ្ណទ្ៀរជាណព្ចើៃរំរុងរោយម្ណល្ើររម្ពស់ការ , 

ៃឹងនាមំ្រៃូវសៃត ិភារៃងិភាររងុណរឿង។ 

ណទះជាយ៉ា ងណារ៏ណោយរណំរ់ព្តាបទ្សព្ាប់អ្ងោការសហ្សព្បជាជារណិដើ

ម្បីណធវ ីណរឿងណៃះម្ៃិល្អ  ណទ្។ បណៃថម្ណល្ើ ជណាេ ះព្បោប់អាវធុ ជាណព្ចើៃ ចាបត់ាំ

ងរីអ្ងោការសហ្សព្បជាជារិ ៃបណងក ើរណឡើងម្ៃុសសជាណព្ចើៃោៃនារ់ររំុ

ងឃ្លេ ៃជៃណភៀសខល ៃួៃងិ / ឬព្រីព្រខាេ ំង។ 

កាល្រីជាងមួ្យទ្សវរសរ៍ម្ុៃអ្ងោការសហ្សព្បជាជារិ ៃោរណ់ចញណដើម្បីអ្

ៃុវរត ណគាល្ណៅអ្ភិវឌឍៃ៍សហ្សសសវរសរ៍ របស់ខល ៃួ ។ ាៃព្ ំបី " ណគាល្ណៅអ្

ភិវឌឍៃ៍, " ប៉ាុណៃត ណៃះម្ៃិទ្ទួ្ល្ ៃណជាគជ័យ, 

សូម្បីណរណបើណយងតាម្អ្ងោការសហ្សព្បជាជារខិល ៃួវាផ្លា ល្់។ ដូណចនះរន ុងឆ្ន  ំ

2015 ណគាល្ណៅណដល្ណគណៅថា “ 17 
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ណគាល្ណៅអ្ភិវឌឍៃ៍ព្បរបណោយចីរភារ ” ព្រូវ ៃអ្ៃមុ្័រ។ អ្នរខេះាៃ

សុទ្ិដឋ ិៃិយម្។ អ្នរខេះគរិថាវាជាការព្សណម្ើព្សនម្។ 

ណបើគិរណៅ ណៅគណឺៅនថងទ្ ី6 ណខឧសភាឆ្ន ំ 2016 

សណម្តច ៉ា បហ្វហ្សវង់ស័រ ៃៃិយយថាគារ ់ៃសុបៃិអ្រំីណអ្រូអ្ុឺរ៉េុបណដល្ា

ៃល្រខណៈម្ៃុសសធម៌្ណដល្ព្រះវហិាររបស់គារ់អាចជួយដល់្ទ្វីបណនាះ។ ណទះ

យ៉ា ងណារត ីសបុិៃត របស់សណម្តច ៉ា បៃឹងណព្បកាេ យជាសុបៃិតអាព្ររ់ (វវិរណៈ 

18) ។ 

អាចមាន កិចចសហព្ប ិប តិោរនិង តជាេជ័េ ខ្ាះប ុដនត… 

របស់វចនាៃពុ្រម្  ៃបញ្ហជ រ់ថាសងោម្គឺ " ជារណៃេងព្បឌិរណៅរន ុងការ

ណដល្រោឋ ភិ ល្, 

ចាប់ៃងិល្រខខណឌ សងោម្គឺល្អឥរណខាា ះ។ «   ព្រះគម្ព ីរបណព្ងៀៃថាម្ៃុសសជា

រិម្ិៃអាចណោះព្ាយបញ្ហា របសខ់ល ៃួណៅណល្ើខល ៃួរបស់វាផ្លា ល្់: 

23 ឱ្ព្រះអ្ាា ស់ណអ្ើយខុ្ំដឹងថាផល វូរបស់ម្ៃុសសម្ិៃសថ រិណៅរន ុងខល ៃួ

គារ់ណទ្។ វាម្ិៃណម្ៃណៅរន ុងបុរសណដល្ណដើរណដើម្បីដឹរនាជំំហាៃរប

ស់គារ់ណទ្។ (ណយណរា 10:23, NKJV ទូ្ទងំល្ុះព្តាណរ ៃបញ្ហជ រ់) 

ព្រះគម្ព ីរបណព្ងៀៃថារចិាសហ្សព្បរិបរត ិការអ្ៃត រជារិៃឹងបរាជ័យ៖ 

16 ការបំផ្លេ ញៃិងទ្ុរខ ណវទ្នាសថ ិរណៅរន ុងផល វូរបស់ណគ។ 17 ណគម្ិៃាោ ល្់

ផល វូណៅកាៃ់សៃដភិារណទ្»។ 18 ណគរស់ណោយម្ិៃណការខាេ ចព្រះជាាា

ស់ណាះណឡើយ។ (រ៉េមូ្ 3: 16-18) 

ប៉ាុណៃដម្ៃុសសជាណព្ចើៃររំុងខពំ្បងឹណឆ្ព ះណៅររទ្សសៃៈដ៏ឧរដម្មួ្យរបស់ម្ៃុ

សសជារណិហ្សើយជួៃកាល្រ៏រោយម្ចូល្រមួ្រន ុងាសនាផងណដរ។ ប៉ាុណៃត ណសា ើរណរ

គាម ៃៃរណាាន រ់សខុចរិតណដើរតាម្ាគ៌ារបស់ព្រះររិណរមួ្យណទ្។ វាម្ិៃណម្

ៃថាៃងឹាៃការររីចណព្ម្ើៃណឆ្ព ះណៅររការណាមួ្យនៃរបស់អ្ងោការសហ្ស

ព្បជាជារណិទ្ ឬហូ្សល្ីរបស់ ព្គាប់ ល្ប់ចច លូ្ទ្ី ។ វាៃឹងាៃមួ្យចៃួំៃ (ណហ្សើ

យណគាល្ណៅជាណព្ចើៃគឺល្អ ) រ៏ដូចជាការថយណព្កាយមួ្យចំៃួៃ។ 

ជាការរិរណហ្សើយព្បណហ្សល្ជាបនាា ប់រាីៃជណាេ ះដ៏ធំ រចិច ព្រម្ណព្រៀងសៃត ិ

ភារ អ្ៃតរជារិ មួ្យព្បណភទ្ ៃងឹ ព្រូវ ៃយល្់ព្រម្ៃងិបញ្ហជ រ់ (ោៃីណយ៉ាល្ 
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9:27) ។ ណៅណរល្ណដល្វាព្រូវ ៃម្ៃុសសជាណព្ចើៃៃឹងម្ៃិរិរាៃទ្ំណនារ

ណជឿថាម្ៃុសសជារៃិឹងនាមំ្រៃូវសងោម្សៃត ិភារៃិងឧរតម្។ 

ម្ៃុសសជាណព្ចើៃៃងឹព្រូវទ្ទួ្ល្យរណោយការររីចណំរៃីខាងអ្ៃដរជារិណបប

ណៃះ (ណអ្ស។ 13:10) ព្រម្ទងំសញ្ហា សំគាល់្ៃិងអ្រភ រូណហ្សរុណផសងៗ 

(ណថសាឡូៃីចទ្ី 2 2: 9-12) 

។ ប៉ាុណៃត ព្រះគម្ព ីរណចងថាសៃត ិភារណបបណៃះៃងឹម្ៃិសថ ិរណសថ រណទ្ (ោៃីណយ៉ាល្ 

9:27; 11: 31-44) ណទះបីណម្ដឹរនាំអាចទម្ទរអ្វ ីរណ៏ោយ (ណថសាឡូៃីចទ្ី 

1 5: 3, ណអ្ាយ 59: 8) ។ 

គំៃិរណដល្ថា , ណព្ៅរីព្រះណយស ូ វ ( ជថ។ យ៉ាូហាៃ 15: 5 ; ា៉ា ថាយ 24: 21-

22 ) , ម្ៃុសសជារអិាចនាមំ្រៃូវសងោម្ ណៅរន ុងណៃះ 

"អាយុអាព្ររ់" គមឺ្ិៃររិដំណងឹល្អ មួ្យ (កាឡាទ្ី 1: 3-10 ) ។ 

ព្បសិៃណបើម្ៃុសសជារិ ណរាន រ់ឯង ម្ិៃអាចាៃសម្រថភាររន ុងការបណងក ើ

រ  ៃណទ្ណរើព្បណភទ្នៃ ណាមួ្យអាចណៅរចួណទ្? 

ព្រូវណហ្សើយ។ 

ព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះៃងឹណធវ ីឱ្យភរណផៃដីណៃះណហ្សើយណៅណរល្ណព្កាយជា

ណរៀងរហូ្សរល្អ ព្បណសើរជាងម្ុៃអ្ាា រយ។ 

  

ត ើព្រះតេស ៊ូ បានផ្សរវផ្ាេដំណ្ឹងលអ អ្វ ើ? 

ព្រះគម្ព ីរបណព្ងៀៃថាសងោម្ណដល្ាៃណ ម្ ះថាព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះៃឹង

ជំៃួសរោឋ ភិ ល្របស់ម្ៃុសស (ោៃីណយ៉ាល្ 2:44;  វវិរណៈ 11:15; 19: 1-21) ។ 

ណៅណរល្ណដល្ព្រះណយស ូ វ ៃចាបណ់ផតើម្ ការារល្បងខាន ររូចរបស់ ព្ទ្ង់

ព្ទ្ង់ ៃចាប់ណផតើម្ណោយការអ្ធបិាយ របស់ព្រះរាជាណាចព្រនៃព្រះ ។ ណៃះ

ជាអ្វ ីណដល្ា៉ា រ ៃរាយការណ៍៖ 

14 ណព្កាយណគចាប់ណោរយ៉ាូហាៃយរណៅឃុំឃំ្លងព្រះណយស ូយងណៅព្ស ុ

រកាល្ីណឡ, 

ការផសរវផាយ ដំណឹងល្អ នៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ , 15 ទងំណពាល្

ថា: « ណរល្ណវោព្រូវ ៃបំណរញៃងិព្រះរាជយរបស់ព្រះជាាា ស់ម្រជិ
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របណងក ើយណហ្សើយ។ ណព្បចរិតណហ្សើយណជឿណល្ើដំណឹងល្អ  ” (ា៉ា រសុ 1: 14-

15) ។ 

ពារយដំណឹងល្អ ណចញម្ររីភាាព្រិរណដល្បរណព្បថាជា ការផាយដំណឹងល្អ

 ៃិងាៃៃ័យថា “ ារល្អ  ” ឬ “ ដំណឹងល្អ ។ « ណៅរន ុង  

គម្ព ីរសញ្ហា ពារយអ្ង់ណគេស " ៃគរ , " ណដល្ទរ់ទ្ងណៅៃងឹៃគររបសព់្រះ ព្រូ

វ ៃណរៀបរាប់ណៅព្បាណ 149 ដងៃិង 151 NKJV រន ុង ដូណវ៉េ 

ព្រះគម្ព ីរ ។ វាម្ររីពារយព្ររិណដល្ព្រូវ ៃបរណព្បជាភាា សុី ណល្ៀ ណដល្

រំណាងឱ្យចាប់ឬអាណាចព្រនៃរាជវងស។ 

ៃគរម្ៃុសសរ៏ដូចជាៃគររបស់ព្រះាៃ ណសតចមួ្យអ្ងោ  ( វវិរណៈ 

17:14) រួរណគព្គបដណត ប់ណល្ើរំបៃ់ភូម្ិាហ្វសត  ( វវិរណៈ 

11:15) រួរណគាៃចាប់ (ណអ្ាយ 2: 3-4 30: 9) ណហ្សើយរួរណគាៃ 

ម្ុខវជិាជ  (លូ្កា 13:29) ។ 

ណៃះគជឺាការបណព្ងៀៃជាាធារណៈណល្ើរដំបូង រីព្រះណយស ូ  ណដល្ា៉ា ថាយរ

រ់ទ្ុរ៖ 

23 ណហ្សើយព្រះណយស ូ ៃយងណៅពាសណរញព្សរុកាល្ីណឡណហ្សើយបណព្ងៀ

ៃណៅរន ុងាោព្បជំុរបសណ់គណោយព្បកាសដំណងឹល្អអ្រំីៃគរ 

(ា៉ា ថាយ 4:23) ។ 

ា៉ា ថាយរ៏ររ់ព្តាណដរថា៖ 

35 បនាា បម់្រព្រះណយស ូយងណៅតាម្ព្រងុៃិងតាម្ភូម្និានាព្រះអ្

ងោបណព្ងៀៃអ្នរព្សរុណៅរន ុងាោព្បជំុផសរវផាយដំណងឹល្អអ្ំរីព្រះ

រាជយ * (ា៉ា ថាយ កាប់ 9:35) ។ 

គម្ព ីរសញ្ហា ថមី ៃបង្ហា ញថា ៃឹងព្គងរាជយ រហូ្សររណៅ: 

33 ណហ្សើយព្ទ្ង់ៃងឹណាយរាជយណល្ើវងសយ៉ា របុជាណរៀងរហូ្សរណហ្សើយៃគររ

បស់ព្ទ្ង់ៃឹងម្ិៃាៃទ្បីចាប់ណទ្ (លូ្កា 1:33) ។ 

ល៊ូោក ់ព្តាថាតោលបំណ្ងដដលព្រះតេស ៊ូ វព្ វូបានបញ្ជ នូេឺតដើមបីផ្សរវ

ផ្ាេអ្ំរី ព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះ។ សូម្ររ់សាោ ល្អ់្វ ីណដល្ព្រះណយស ូ វ

 ៃបណព្ងៀៃ៖ 

43 ព្រះអ្ងោាៃព្រះបៃទ លូ្ណៅណគថា ៖ 

« ខុ្ំព្រូវណរព្បកាសអ្ំរពី្រះរាជយរបស់ព្រះជាាា ស់ព្ ប់ព្រងុឯណទ្ៀរៗ
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ណដរដបិរព្រះជាាា ស ់ៃចារ់ខុ្ណំអាយម្របំណរញណគាល្បំណងណៃះ

 » (លូ្កា 4:43) ។ 

ណរើអ្នរធាេ ប់ល្ឺណសចរដអី្ធបិាយណនាះណទ្? ណរើអ្នរធាេ ប់ដឹងណទ្ថាណគាល្បំណ

ងរបស់ព្រះណយស ូ វណដល្ ព្រូវ ៃបចជ ៃូគឺណដើម្បីផសរវផាយរីណសចរត ី 

រ របស់ព្រះ? 

លូ្កា ៃររ់សំគាល់្ផងណដរថាព្រះណយស ូ វ  ៃ ណៅផសរវផាយរី 

រ របស់ព្រះ៖ 

10 ណហ្សើយណៅណរល្ណដល្ាវរ័ ៃព្រឡប់ម្រវញិរួរណគ ៃព្ ប់

គារ់អ្ំរអី្វ ីណដល្រួរណគ ៃណធវ ី។ បនាា ប់ម្រព្រះអ្ងោនារួំរណគណច

ញដំណណើរណៅកាៃ់រណៃេងាង រ់ោច់ណឡររជីាភូម្ិរណំណើររបស់ភូម្ិ

មួ្យណ ម្ ះណបរនសោ។ 11 ប៉ាុណៃដកាល្ណដល្បណាដ ជៃ ៃដឹងណហ្សើយរួ

រណគរណ៏ៅតាម្ណោរ។ ព្រះអ្ងោទ្ទួ្ល្រួរណគណហ្សើយាៃព្រះបៃទ លូ្

អ្ំរីព្រះរាជយរបស់ព្រះជាាា ស់ (លូ្កា 9: 10-11) ។ 

ព្រះណយស ូ វ ៃបណព្ងៀៃថាព្រះរាជាណាចព្ររបសព់្រះគួរណរ ជាអាទ្ភិារស

ព្ាប់អ្នរណដល្ ៃឹងណដើរតាម្ព្ទ្ង់ ។ 

33 ប៉ាុណៃត ព្រូវណសវងររៃគរព្រះជាាា សៃ់ិងណសចរដ ីសចុររិរបស់ព្រះអ្

ងោជាម្ៃុ (ា៉ា ថាយ 6:33) ។ 

31 ចូរណសវងររព្រះរាជយ * 

របស់ព្រះជាាា ស់ៃិងណសចរដទីងំអ្ស់ណៃះៃឹងព្រូវ ៃបណៃថម្ណៅ

អ្នរ។ 32 រុំខាេ ចអ្ីព្រមុ្ដ៏រូចរបស់ខុ្ណំអ្ើយរីណព្ពាះព្រះវរបតិារបស់អ្ន

រសរវ ព្រះហ្សឫទ្័យព្បទៃៃគរដល្់អ្នរ (លូ្កា 12: 31-32) ។ 

ព្គិសដាសៃរិព្រូវណសវងររព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះជាម្ុៃសិៃ។ រួរណគណធវ ី

ដូណចនះណោយចារទ់្ុរណៃះជាអាទ្ភិារទ្ីមួ្យរបស់ណគណោយរស់ណៅដូចព្រះ

ព្គីសា ៃងឹណអាយណគរស់ណៅណហ្សើយទ្ៃា ឹងរងច់ាំការយងព្រឡប់ម្រវញិៃងិៃ

គររបស់ព្ទ្ង់។ ប៉ាុណៃដភាគណព្ចើៃណដល្ព្បកាសអ្ំរពី្គិសដ ម្ៃិព្រឹម្ណរម្ៃិណសវងរ

ររាជាណាចព្ររបស់ព្រះជាម្ៃុប៉ាុណណាណ ះណទ្រួរណគណថម្ទងំម្ិៃដឹងថាណនាះ

ជាអ្វ ីផង។  ម្ៃុសសជាណព្ចើៃណជឿម្ិៃររិផងណដរថាការចូល្រមួ្រន ុងៃណយ 

យខាងណោរីយ៍គជឺាអ្វ ីណដល្ព្រះរំរងឹរីរួរព្គីាា ៃ។ ណោយម្ិៃយល្់រីៃគរ

របស់ព្រះរួរណគម្ិៃយល្់ណទ្ 

រស់ណៅឥឡូវណៃះដូចណដល្រួរណគគួរណរឬយល្់រីមូ្ល្ណហ្សរុណដល្ម្ៃុសសជារិ

ាៃគណុវបិរត ិ។ 



13 
 

ណសចរត ីជូៃដំណឹង ផងណដរ ថាទ្ី អ្ុី ៃគរៃងឹព្រូវ ៃផតល្់ណៅជាហ្សវ ងូរូច ( 

ជថ។ រ៉េមូ្ 11: 5) 

។ ណយើងព្រូវាៃចិរដរាបទបណដើម្បីាៃចំណណររន ុងហ្សវ ងូរូច។ 

ព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះមិនោន់ព្ វូបានបតងកើ ត ើងតៅតលើដផ្នដីតៅ

ត ើេតេ 

ចណអ្ស ស ូ ស ៃបណព្ងៀៃថាអ្នរកាៃ់តាម្ព្ទ្ង់ គួរណរអ្ធិាឋ ៃសព្ាបៃ់

គរណដល្ៃឹងម្រដល្់ដូណចនះរួរណគម្ៃិាៃរម្មសទិ្ធ ិរបស់វាណទ្៖ 

9 ឱ្ព្រះវរបិតានៃណយើងខុ្ំណដល្គង់ណៅាថ ៃសួគ៌ណអ្ើយសូម្ ឲ្យ 

ព្រះនាម្ព្ទ្ង់ ៃបរសិុទ្ធ។ 10 សូម្ ឲ្យ 

រាជាណាចព្ររបសណ់ោរ ៃម្រដល្់។ បំណងព្ ថាន របស់អ្នរៃងឹ

 ៃសណព្ម្ច (ា៉ា ថាយ 6: 9-10) ។ 

ព្រះណយស ូ វ  ៃចារ់ រួរសិសសរបស់ព្ទ្ង់ ណអាយ ណៅផសរវផាយអ្ំរីណសចរត  ី

រ របស់ព្រះ៖ 

1 ព្រះណយស ូ ព្តាសណ់ៅសិសសទងំដប់រីររបូម្រជួបជំុគាន ណហ្សើយព្ទ្ង់ព្ប

ទៃឫទធ ៃុភារៃងិអ្ណំាចណអាយណគាៃអ្ណំាចណល្ើាររំណាច

ទងំអ្ស់ៃិងណម្ើល្ជំងឺណផសងៗណអាយ ៃជា។ 2 ណោរ ៃចារ់ណគ 

ឲ្យ ណៅព្បកាសអ្ំរីរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ (លូ្កា 9: 1-2) ។ 

ព្រះណយស ូ វ ៃបណព្ងៀៃថាវរតាៃរបស់ព្រះអ្ងោណរាន រឯ់ងម្ៃិណម្ៃជាៃ

គរណទ្ ណព្ពាះថាៃគរ ម្ៃិ ៃ ព្រូវ ៃ បណងក ើរណឡើងណៅណល្ើណផៃដីណទ្ ដូណចនះ

ណហ្សើយណទ្ើបព្ទ្ង់ ៃណធវៃូីវអ្វ ីណដល្ព្ទ្ងម់្ិៃ ៃ ណដញអាររសណោយព្រះនាម្រ

បស់ព្ទ្ង់ណៅណរល្ណនាះ ៖ 

28 ប៉ាុណៃែ ព្បសិៃណបើខុ្បំណណដ ញវញិ្ហា ណរណំាចណោយារសរម្មរល្រប

ស់ព្រះណនាះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ ៃម្រដល្់អ្នរណហ្សើយ (ា៉ា ថាយ 

12:28) ។ 

ៃគររិរគឺណៅរន ុងណរល្អ្នាគរ -

 ម្ិៃណម្ៃជាការវា ណៅទ្ីណៃះឥឡូវណៃះ ដូចជា ហ្សិបបង្ហា ញ  ៃ : 

47 ព្បសិៃណបើណភនររបសអ់្នរនាអំ្នរណអាយព្បព្រឹរដអ្ណំរើ បចូរណខវ ះវា

ណចញ។ វាព្បណសើរសព្ាបអ់្នររន ុងការចូល្ណៅរន ុងៃគររបស់ព្រះណោ

យណភនរណរមួ្យជា ជាងាៃណភនររីរណហ្សើយព្រូវណ ះ ... (ា៉ា រុស 

9:47) ។ 
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23 ព្រះណយស ូ ទ្រណម្ើល្ជំុវញិរចួាៃព្រះបៃទ លូ្ណៅរួរសិសសថា ៖ 

« អ្នរាៃរិ រចូល្ណៅរន ុងព្រះរាជយរបស់ព្រះជាាា សណ់ាស់! " 24 រួ

រសិសសណហ្សើយព្រូវ ៃពារយរបស់គារ់ភាា រណ់ផអើល្។ ព្រះណយស ូាៃ

ព្រះបៃទ លូ្ណៅណគណទ្ៀរថា៖ « រូៃណៅណអ្ើយព្រះរាជយព្រះជាាា ស់រិ 

រចូល្ណាស់! 25 វាជាសរវអូ្ដឋចូល្តាម្ព្បណហាងម្ជ ុល្ង្ហយជាងបុរស

អ្នរាៃចូល្រន ុងព្រះរាជយព្រះជាាា ស់ ៃមួ្យ » (ា៉ា រសុ 10: 23-

25) ។ 

25 ខុ្ំព្ បអ់្នររាល់្គាន ជាព្ រដថាខុ្ំៃឹងម្ិៃផឹរណផេទ្ំពាងំ យជូរ

ណទ្ៀរណទ្រហូ្សរដល់្នថងណដល្ខុ្ំផឹរវាថមីណៅរន ុងៃគរនៃព្រះ » (ា៉ា រុស 

14:25) ។ 

43 យ៉ាូ ណសបរីអារាី៉ា ណថជាសាជិរព្រមុ្ព្បរឹាដ៏ណល្ចណធាេ ាន រ់ណដល្

គារ់រំរងុណររងច់ាំៃគររបស់ព្រះណហ្សើយម្រណោយាៃណសចរត ីកាេ

ហាៃ ... (ា៉ា រុស 15:43) ។ 

ណោរណយស ូ ៃបណព្ងៀៃថារាជាណាចព្រណៃះម្ៃិណម្ៃជាណផនរនៃរិភរណោ

របចច ុបបៃនណទ្។ 

36 ព្រះណយស ូាៃព្រះបៃទ លូ្របថា: « រាជយរបស់ខុ្ំម្ៃិណម្ៃណៅរន ុង

ណោរណៃះណទ្។ ព្បសៃិណបើរាជយរបស់ខុ្ំសថ ិរណៅរន ុងណោរណៃះណម្ៃរួ

រអ្នរបំណររីបស់ខុ្មំ្ុខជានាំគាន រយុទ្ធណដើម្បរីុំណអាយណគបចជ ៃូខុ្ណំៅ

រន ុងរណាដ ប់នដរបស់ាសៃ៍យូោ។ ណរៃគរខុ្ំម្ៃិណៅទ្ីណៃះណទ្ ” (យ៉ាូ

ហាៃ 18:36) ។ 

ព្រះណយស ូ វ ៃបណព្ងៀៃថាៃគរៃឹងម្របនាា ប់រពី្ទ្ងយ់ង ព្រឡប់ម្រវញិ

ជា ណសដចរបសខ់ល ៃួ៖ 

31 « ណៅណរល្បុព្រម្ៃុសសយងម្ររន ុងសិរលី្អ របស់ព្ទ្ងៃ់ងិរួរណទ្វ

តាបរសិុទ្ធទងំអ្សជ់ាមួ្យៃឹងព្ទ្ង់ណនាះព្ទ្ង់ៃងឹអ្ងរ ុយណល្ើបល្េ ័ងក

ព្បរបណោយសិររុីងណរឿងរបសព់្រះអ្ងោ។ 32 ព្បជាជារិទងំអ្ស់ៃឹងព្រូ

វព្បមូ្ល្គាន ណៅម្ខុណោរណហ្សើយណោរៃងឹណញររួរណគរគីាន ដូចគ

ង្ហវ ល្ណញរណចៀម្ណចញរីរណរ។ 33 ណហ្សើយណោរៃងឹោរ់ណចៀម្ណៅខា

ងាដ ំណោរណររណរណៅខាងណនវង។ 34 បនាា បម់្រព្រះម្ហារសព្រៃឹង

ាៃព្រះបៃទ លូ្ណៅកាៃ់អ្សអ់្នរណៅព្រះហ្សសដាដ ំរបសព់្រះអ្ងោថា 

"អ្ស់ណោរណដល្ ៃព្បទៃរររីព្រះបិតាខុ្ំសូម្ទ្ទួ្ល្ទ្ឹរដីណដល្

 ៃណរៀបចទំ្ុរជាណព្សចតាំងររីំណណើររភិរណោរម្រណម្៉ាេះ" 

(ា៉ា ថាយ 25: 31-34) ។ 
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ចាប់តាំងរីព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះម្ិៃណៅទ្ីណៃះណយើងៃឹងម្ិៃ ៃណឃើ

ញយូធយូ បរិរព្ រដណទ្បនាា ប់រីវាព្រូវ ៃបណងក ើរណឡើង។ ណោយារម្ៃុសស

ភាគណព្ចើៃម្ៃិយល្់រីៃគររបស់ព្រះរួរណគម្ៃិយល្់រីរណបៀបណដល្រោឋ ភ ិ

ល្របស់ព្ទ្ង់ណដល្ព្បរបណោយណសចរត ីព្សឡាញ់ណធវកីារ។ 

ព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះៃងឹម្ិៃម្រដល្់ « ដរាបណាភារណរញណល្ញនៃ

ាសៃ៍ដនទ្ ៃចូល្ម្រដល្់ » (រ៉េមូ្ 11:25) - 

ណហ្សើយណរឿងណនាះម្ិៃទៃ់ណរើរណឡើងណៅណឡើយណទ្។ 

ត ើព្រះតេស ៊ូ វបានមានបនទ លូថា នេរ តនះេឺ ដ៊ូចអ្វ ើ? 

ណោរណយស ូ ៃ រៃយល្់ខេ ះៗរអី្រថៃ័យរបស់ខ រ ណដល្ ដូចជា៖ 

26 ណហ្សើយគារ់ ៃៃយិយថា: « ព្រះរាជយរបស់ព្រះជាាា សណ់ព្បៀបបីដូ

ចជាបុរសាន រគួ់រណរោណំៅណល្ើដី 27 ៃងិគួរណដរណោយយប់ៃិង ៃ

ណរើៃណឡើងនថងៃិងព្គាបរូ់ជណនាះណចញរៃេរៃិងការររីលូ្រោស់, 

គារ់ខល ៃួឯងម្ិៃ ៃដឹងរីរណបៀប។ 28 ណព្ពាះណផៃដីផដល់្ណភាគផល្

ណោយខល ៃួឯង: 

ម្ុៃដំបូងបងអសប់នាា បម់្ររាល្បនាា ប់ម្រព្សូវៃងឹដុះណរញរា

ល្។ 29 ប៉ាុណៃតកាល្ណាព្សូវទ្ុភំាេ ម្គារ់ោរ់រណណដ ៀវរីណព្ពាះព្ចូរការ់

 ៃម្រដល្់ណហ្សើយ ” (ា៉ា រុស 4: 26-29) ។ 

18 រចួណោរាៃព្បាសៃ៍ថា៖ « ណរើរាជាណាចព្ររបស់ព្រះជាអ្វ ី? ណហ្សើ

យណរើខុ្ំព្រូវណព្បៀបណធៀបវាណៅៃឹងអ្វ ី? 19 គឺណព្បៀបដូចជាព្គាប់រូជម្៉ាោ

ងណដល្បុរសាន រ់យរណៅោររ់ន ុងសួៃរបស់គារ់។ ព្គាប់ណនាះរ៏ដុះ

ណឡើង ៃណៅជាណដើម្ណឈើមួ្យណហ្សើយបរាបរសីម្រណធវសីំបុរាន រ់

អាព្ស័យណៅតាម្ណម្ររបស់វា។ " 20 ណហ្សើយជាថមីម្តងណទ្ៀរណោរ ៃ

ៃិយយថា: « ណរើខុ្ពំ្បដូចព្រះរាជយរបស់ព្រះជាាា ស់ណនាះ? 21 វាគឺដូច

ជាដំណបណដល្ហ្វសដ ាីន រ់យរណៅទ្រុរន ុងអាហារបយី៉ា ងរហូ្សរដល្់ដំណប

ម្ិៃាៃដំណៅណឡើយ » (លូ្កា 13: 18-21) ។ 

ការ រំណោភបំពាៃ ទងំណៃះ ៃ បង្ហា ញ ថាដំបូងធារខុ របស់ព្រះគឺរូច

ណាស់ណរៃឹងធ។ំ 

លូ្ការ៏ ៃររ់ព្តាផងណដរថា៖ 

29 រួរណគៃងឹម្ររីទ្ិសខាងណរើរៃងិខាងល្ចិរីខាងណជើងៃិងខា

ងរបូ ងណហ្សើយអ្ងរ ុយណៅណល្ើៃគរព្រះ (លូ្កា 13:29) ។ 
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ដូណចនះតារា 

របស់ព្រះជាាា ស់ៃឹងាៃម្ៃុសសម្ររីទូ្ទងំរភិរណោរ។ វាៃឹងម្ៃិព្រូវ

 ៃរណំរច់ំណពាះអ្នរណដល្ាៃវងសព្ររូល្អ្ុីព្ាណអ្ល្ ឬព្រមុ្ជៃជារជិា

រ់ោរ់ណាមួ្យ ណឡើយ។ ព្បជាជៃ ម្ររីព្គប់ទ្សិទ្ី ៃឹងអ្ងរ ុយ ចុះណៅរន ុង 

ៃគរណៃះ។ 

ល៊ូោ 17 និងព្រះរាជាណាចព្ក 

លូ្កា 17: 20-21 

ាៃការភៃ័ត ព្ចឡខំេ ះ។ ប៉ាុណៃតម្ុៃណរល្ណដល្ទ្ទួ្ល្ ៃណៅៃឹងការជូៃដំណឹ

ងថា ម្ៃសុសៃងឹរិរជា ៃបរណិភាគរន ុង តារា ព្រះរាជាណាចព្រ របស់ព្រះ : 

15 « សូម្ព្រះជាាា ស់ព្បទៃររដល្់ព្រះអ្ងោណដល្ៃឹងបរណិភាគអាហារ

ណៅរន ុងៃគរនៃព្រះ! » (លូ្កា 14:15) ។ 

ចាប់តាំងរីម្ៃុសសៃឹង (ណៅរន ុងរុង ៃ ) បរណិភាគរន ុងតារា 

ព្រះរាជាណាចព្រ របសព់្រះជាាា ស់ ណនាះវាម្ិៃណម្ៃព្គាៃ់ណរសំណុអំ្វ ីមួ្យណឡ

ររន ុងចិរតរបស់រួរណគឥឡូវណៃះណៅរន ុងថវីណបើ / ការយល្់ព្ចឡំរបស់លូ្កា 

17:21 ណដល្ ៃណសន ើណទ្។ 

ការបរណព្បម្៉ាុល្តារនៃលូ្កា 17: 20-21 អាច ជួយអ្នរខេះយល្់ ៃ៖ 

20 ណៅណរល្ណដល្រួរផ្លរសិុី ៃព្រូវសួរណៅណរល្ការណាយរាជយរបស់

ព្រះម្រដល្់គារ ់ៃណនេ ើយណៅរួរណគថា ៖ 

« ការណាយរាជយរបស់ព្រះៃឹងម្ិៃម្រដូចអ្នររាល្់គាន សងឃឹម្ថាៃងឹ

 ៃណឃើញណនាះណទ្។ 21 គាម ៃៃរណាាន រៃ់ឹងណពាល្ថា 

"ណៅទ្ីណៃះឬណៅទ្ណីនាះណទ្" 

ដបិរព្រះរាជយរបស់ព្រះជាាា ស់សថ ិរណៅរណាដ ល្ចណំណាម្អ្នររាល្់គាន

ណហ្សើយ។ » (លូ្កា 17: 20-21, 

ម្៉ាុល្តារ សូម្ណម្ើល្ ការបរណព្បរបស់ណអ្សប ៊ីប ៊ី ៃងិ ណអ្ច។ ណអ្ស ) 

សូម្ររ់សាោ ល្់ថាព្រះណយស ូ វ រំរុងណរាៃបៃទ លូ្ណៅកាៃ់ រួរ ផ្លរសិុ ីណដ

ល្ម្ិៃណព្បចរិតខាងាច់្ម្ ៃិង រុររបុ រ ។ ព្រះណយស ូាៃ « ព្រះបៃទ លូ្

របណៅណគវញិថា: " - 

ខុ្ំ ម្ិៃគផឺ្លរសិុីណដល្ជា  ព្រះណយស ូាៃ សណួំរ។ រួរណគ ៃបដិណសធម្ិៃទ្

ទួ្ល្ាោ ល្់ព្ទ្ង់។ 

ណរើណយើង សថ ិរណៅរន ុងព្រះវហិារណៃះណទ្? ណទ្ ! 
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ព្រះណយស ូ វ រ៏ ម្ិៃ ៃៃិយយអ្ំរីព្រះវហិារណដល្ៃឹងព្រវូណរៀបចំណឡើងឆ្ប់ៗ

ណៃះណដរ។ ឬ ព្រូវ ៃណគ ណោរ ៃ ៃិយយអ្រំីម្ណនាសណចារនាណៅរន ុងចិ

រតឬណបះដូង។ 

ព្រះណយស ូ វ រំរុងណរាៃ បៃទ លូ្ អ្រំីការណាយរាជយរបស់ព្ទ្ង់ ! រួរផ្លរសិុីម្ិ

ៃ ៃសួរព្ទ្ងអ់្ំរីព្រះវហិារណទ្។ រួរណគម្ៃិ ៃដឹងអ្រីំព្រះវហិារនៃគម្ព ីរ

សញ្ហា ថមីណាមួ្យណដល្ៃឹងព្រូវចាប់ណផតើម្ឆ្ប់ៗណៃះណទ្។ រួរណគម្ៃិ ៃសួរអ្ំ

រី ព្បណភទ្នៃ ម្ណនាសណចារនាាអ រណទ្។ 

ព្បសិៃណបើាៃៃរណាាន រ់គរិព្រះរាជាណាចព្រ របស់ព្រះជាាា ស់ គឺទ្ី ាស

នាចព្រអ្ុីណម្ល្ - ៃងិរាជយរបស់ព្រះជាាា សគ់ឺ " ណៅរន ុង " រួរផ្លរសិុី -

 គឺាសនាចព្រណៅរន ុងរួរផ្លរសិុី? ជារ់ណសតងណទ្! 

ការសៃន ិោឋ ៃណបបណៃះររិជាគួរឱ្យអ្ស់សំណណើចណាស់ ណម្ៃណទ្? ខណៈណរល្

ណដល្ការបរណព្បព្បូណរសតង់មួ្យចៃួំៃ ៃបរណព្បជាណផនរមួ្យនៃលូ្កា 

17:21 ថាជា " ព្រះរាជយ * របស់ព្រះជាាា ស់ » ណៅរន ុងអ្នរ " (NKJV / ណព្ជើស), 

សូម្បីណរការូល្ិរ ព្រងុណយរាូឡឹម្ថមីព្រះគម្ព ីរ ព្រមឹ្ព្រូវបរណព្បថាដូចជា « 

ព្រះរាជយ * របស់ព្រះជាាា សណ់នាះគឺណៅរន ុងចំណណាម្អ្នររាល្់គាន ។ ” 

ណោរណយស ូ គឺាន រ់រន ុងចំណណាម្រួរផ្លរសិុី។ ឥឡូវ រួរផ្លរសិុី ៃ គិរថារួ

រណគទ្ៃា ឹងចាំ ៃគរព្រះ។ ប៉ាណុៃត រួរណគ ៃ យល្់ព្ចឡំ។ ព្រះណយស ូ វ  ៃរៃយ

ល់្ថាវាម្ិៃណម្ៃជាណដៃដីរន ុងណដៃដីឬព្រះរាជាណាចព្រណដល្ាៃរណំរ់សំ

រាប់ណរាសៃ៍យូោ ណទ្ដូចជារួរណគគរិអ្ចា ឹង 

(ណហ្សើយរ៏ម្ិៃណម្ៃជាព្រះវហិារដូចអ្នរខេះណជឿសរវនថងណៃះណដរ) 

។ ព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ ៃឹងម្ិៃាៃព្គាៃ់ណរជាណផនរមួ្យនៃ 

ជាណព្ចើៃ ៃិងៃគរណដល្ព្បជាជៃអាចណម្ើល្ណឃើញ សហ្ស  ចងអ ុល្បង្ហា ញឬណម្ើ

ល្ណហ្សើយៃិយយថា « ណៃះគជឺាការវាណៅទ្ីណៃះ " ; ឬ “ ណនាះ ជាព្រះរាជាណាច

ព្រណៅទ្ីណនាះ។ ” 

ព្រះណយស ូ វ ផ្លា ល្់ ៃព្បសូរម្រជាណសតចនៃៃគរណនាះដូចណដល្ព្ទ្ង់ ៃ

ព្ បយ់៉ា ងចាស់រីណោររឡីារ ់(យ៉ាូហាៃ 18: 36-37) 

។ យល្់ថាព្រះគម្ព ីរណព្បើពារយ “ ណសតច ” ៃិង “ ៃគរ ” 

ណដល្ អាចផ្លេ សប់ត រូគាន  ៃ ( ឧទហ្សរណ៍ ោៃីណយ៉ាល្ 7: 17-18, 23) 

។ ណសដចនៃព្រះរាជាណាចព្រណៃះនាណរល្អ្នាគរ របស់ព្រះជាាា ស់ គឺ, 

បនាា បម់្រៃងិាៃឈរណៅ ជាប់ៃងឹ ណនាះ រួរផ្លរសិុី ។ ប៉ាុណៃត រួរណគម្ៃិទ្

ទួ្ល្ាោ ល្់ព្ទ្ង់ជាណសតចរបស់រួរណគណទ្ (យ៉ាូហាៃ 19:21) 
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។ ណៅណរល្ណដល្គារព់្រឡប់ម្រវញិរិភរណោរៃងឹបដិណសធព្ទ្ង់ (វវិរណៈ 

19:19) ។ 

ព្រះណយស ូ វ ៃបៃដណៅរន ុងខខាងណព្កាម្ រន ុងលូ្កា 

17 ណដើម្បីរិរណ៌នាអ្ំរកីារយងម្រជាណល្ើរទ្ីរីររបស់ព្ទ្ង់ណៅណរល្ណដល្

ព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះៃងឹព្គប់ព្គង ណផៃដីទងំមូ្ល្ 

(បៃតជាមួ្យមូ្សតារសព្ាប់ភារជាប់ោប់ ណៅរន ុង ជំរូរណៃះ)៖ 

22 ព្រះអ្ងោាៃព្រះបៃទ លូ្ណៅកាៃ់រួរសិសសថា៖ « អ្នររាល្់គាន ៃឹងទ្

ទួ្ល្ ៃណរមួ្យនថងប៉ាណុណាណ ះរន ុងរយៈណរល្ដ៏យូរណហ្សើយឥរព្បណយជៃ៍

។ 23 បុរសណនាះៃងឹៃយិយថា 

"សូម្ណម្ើល្ណៅទ្ីណៃះគារគ់ឺជាការ!" ណម្ើល្គារ់ណៅទ្ណីនាះណហ្សើយ! ប៉ាុ

ណៃតរុំណចញណៅណព្ៅឬររណ់ៅតាម្ណគណឡើយ។ 24 ដូចណផេរបណនាា រណដល្

ឆ្បណនះរណីល្ើណម្ឃណៅណជើងាខ ងណទ្ៀរបុព្រម្ៃុសសរ៏ៃងឹសថ ិរណៅ

នថងរបស់ខល ៃួណដរ។ 25 ប៉ាុណៃដ ដំបូងបងអសគ់ារ់ព្រូវស ូ ព្ទៃំឹងទ្ុរខ ណវទ្នា

ជាខាេ ំងណហ្សើយព្រូវម្ៃុសសជំនាៃណ់ព្កាយបដិណសធ។ (លូ្កា 17: 22-25, 

ម្៉ាុល្តារ) 

ព្រះណយស ូ វ សំណៅណៅណល្ើ រណ៌ព្រហ្សម្ ណៅៃងឹរៃេ ណឺផេរបណនាា រដូចជាណៅរន ុង

ា៉ា ថាយ 24:27 -

31 ណោយរិរណ៌នាអ្ំរកីារយងម្រជាណល្ើរទ្ីរីររបស់ព្ទ្ង់ណៅកាៃ់រភិរ

ទងំមូ្ល្។ ព្រះណយស ូ វម្ៃិាៃបៃទ លូ្ថាព្បជាជៃរបស់ព្ទ្ង់ៃងឹម្ិៃអាច

ណម្ើល្ណឃើញព្ទ្ង់ណទ្ណៅណរល្ណដល្ព្ទ្ង់យងព្រឡប់ម្រវញិ។ 

ភីណអ្ហ្សវ  ៃងឹម្ិៃទ្ទួ្ល្ាោ ល្ព់្ទ្ងជ់ាព្រះម្ហារសព្ររបសរួ់រណគណទ្ ( វវិរណៈ 

11:15) ណហ្សើយៃងឹព្បយុទ្ធ ព្បឆ្ំងៃងឹព្ទ្ង់ (វវិរណៈ 

19:19)! ម្ៃុសសជាណព្ចើៃៃងឹគរិថាព្រះណយស ូ វរំណាង ឲ្យ 

អាទ្ទ្ងឹៃិងព្រះព្គីសា ។ ព្រះណយស ូ វម្ិៃ ៃាៃបៃទ លូ្ថាព្រះរាជាណាចព្ររ

បស់ព្រះសថ ិរណៅរន ុងរួរផ្លរសិុីទងំណនាះណទ្ - 

ព្ទ្ង់ ៃព្ ប់រួរណគណៅរណៃេងណផសងណទ្ៀរថារួរណគៃឹងម្ៃិចូល្រន ុងព្រះ

រាជាណាចព្រណោយារណរការោរ់រុររបស់រួរណគ (ា៉ា ថាយ 23: 13-14) 

។ ព្រះណយស ូ  រ៏ម្ិៃ ៃាៃ បៃទ លូ្ ថាព្រះវហិារណៃះៃឹងកាេ យជាព្រះរាជាណា

ចព្រណដរ។ 

ព្រមុ្ហ្ស ៃុណោររាជាណាចព្ររបស់ព្រះជាម្ៃុសសអ្វ ីមួ្យណដល្ ៃឹងាៃ នថងមួ្

យជាអាច  -
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 ដូច ណៅម្ៃុសសសុចររិរស់ណឡើងវញិណៃះ! ណៅណឡើយណទ្ ណទះបីជា ណោរអ្ព្ 

ហំា ៃិងណម្ព្គួារណផសងណទ្ៀរម្ៃិទៃា់ៃ ( ជថ។ ណហ្ស  11: 13-40) ។ 

រួរសិសស ៃដឹងថាតារា 

ព្រះរាជាណាចព្រ របសព់្រះជាាា ស់ គឺម្ិៃណម្ៃណៅរន ុងរួរណគ ផ្លា ល្ណ់នាះម្

រ , 

ណហ្សើយថាវា ៃបង្ហា ញដូចខាងណព្កាម្ ណដល្ ៃណរើរណឡើងបនាា ប់រីលូ្កា 

17:21,  ៃបង្ហា ញថា: 

11 កាល្ណដល្រួរណគ ៃ 

ពារយទងំណៃះណោរ ៃណល្ើរឧទហ្សរណមួ៍្យណទ្ៀររីណព្ពាះគារ់

ណៅជិរព្រងុណយរាូឡិម្ណហ្សើយណោយាររួរណគគិរថារាជាណាច

ព្ររបស់ព្រះៃឹងណល្ចម្រភាេ ម្ៗ (លូ្កា 19:11) ។ 

ោរបញ្ច ូល ក េឺចាស់តៅតរលអ្នាេ  

ណរើអ្នរអាចព្ ប់ ៃយ៉ា ងដូចណម្តចថាណរើ រ 

រ ខិរជិរណហ្សើយ? ជាណផនរមួ្យនៃការណនេ ើយសំណួរណនាះព្រះណយស ូ វ ៃរាយ

ព្រឹរត ិការណ៍ទ្ំនាយ (លូ្កា 21: 8-28) ណហ្សើយបនាា ប់ម្រ ៃបណព្ងៀៃ ថា៖ 

29 ចូរណម្ើល្ណដើម្ឧទ្ុម្ពរៃងិណដើម្ណឈើទងំអ្ស់។ 30 កាល្ណាអ្នររាល្់គាន

ណឃើញសេ ឹរវាោស់អ្នររាល់្គាន ដឹងណហ្សើយថារដូវព្ ងំជិរម្រដល់្ណហ្សើ

យ។ 31 ដូចគាន ណដរ តរលដដលអ្នកត ើញោរោងំតនះតកើ ត ើងច៊ូ រដឹង

ថារាជាណាចព្ករបស់ព្រះជិ មកដល់តហើេ (លូ្កា 21: 29-31) ។ 

ព្រះណយស ូ ចង់ឱ្យព្បជាជៃរបស់ព្ទ្ង់រន ុងការអ្ៃុវរតតាម្ព្រឹរត ិការណ៍រោររ

ណ៍ដឹងថាណៅណរល្ណៃះ តារា ព្រះរាជាណាចព្រ 

ៃឹងម្រ។ ព្រះណយស ូ វណៅរណៃេងណផសងណទ្ៀរ ៃព្ បព់្បជាជៃរបស់ព្ទ្ង់ឱ្យ

ណម្ើល្ៃិង យរចិរតទ្រុោរ់ចណំពាះព្រឹរត ិការណ៍ទ្នំាយ (លូ្កា 21:36 ា៉ា រុស 

13: 33-37) 

។ ណទះជាាៃបៃទ លូ្របស់ព្រះណយស ូ រណ៏ោយរម៏្ៃុសសជាណព្ចើៃណដល្ណម្ើល្ទ្ំ

នាយរិភរណោរទរ់ទ្ងៃឹងទ្ំនាយ។ 

ណៅរន ុងលូ្កា 22 ៃិង 

23 ព្រះណយស ូ វ  ៃបង្ហា ញ ជាថមីម្តងណទ្ៀរ ថាគុណ រ របស់ព្រះ ៃ រោយ

 រ់ណៅណហ្សើយណដល្ៃឹងព្រូវ ៃបំណរញ នាណរល្អ្នាគរណៅណរល្ណដល្ព្ទ្

ង់ ៃបណព្ងៀៃ៖ 
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15 " ជាមួ្យៃឹងបណំងព្ ថាន ចិរតណរេ ៀវកាេ ខុ្ចំងប់រណិភាគម្ហ បូអាហារ

រន ុងឱ្កាសបណុយចម្េង * 

ណៃះជាមួ្យអ្នរម្ៃុណរល្ខុ្ំរងទ្រុខល្ំ រ; 16 ខុ្សំុំព្ បអ់្នររាល្់គាន

ថាខុ្ៃំឹងម្ៃិបរណិភាគម្ហ បូអាហារបណុយចម្េងណៃះណទ្ៀរណទ្ដរាបណា

 ៃសំណរចណៅរន ុងព្រះរាជយរបស់ព្រះជាាា ស់។ " 17 បនាា បម់្រព្រះអ្

ងោយរណរងម្រកាៃ់អ្រព្រះគុណព្រះជាាា សណ់ហ្សើយាៃព្រះបៃទ លូ្

ថា: « ចូរយរណៅណចរគាន រិាចុះ! 18 ណព្ពាះខុ្ពំ្ បអ់្នរថាខុ្ំៃឹងម្ិៃ

ផឹរណផេណឈើរីណដើម្ទ្ំពាងំ យជូរណទ្ៀរណទ្ដរាបណាៃគរព្រះម្រដ

ល់្ » (លូ្កា 22: 15-18) ។ 

39 ប៉ាុណៃដាៃបុរសាន រ់រន ុងចំណណាម្ម្ៃុសសអាព្ររ់ណដល្ជាប់ឆ្ក ង

ជាមួ្យៃងឹគារ ់ៃៃយិយព្បាថណោរថា៖ « ព្បសៃិណបើអ្នរជា

ព្គិសដ ណម្ៃសូម្សណព្ង្ហោ ះខល ៃួអ្នរៃិងសណព្ង្ហោ ះណយើងផង។ " 40 ៃិងសហ្ស

ការរីបស់គារ់ ៃសដ ីបណនាា សគារណ់ហ្សើយគារ់ ៃៃយិយណៅគារ់

ថា: « ណរើអ្នរម្ៃិ ៃសូម្បីណរការភ័យខាេ ចនៃព្រះ? អ្នររ៏ព្រូវទ្ទួ្

ល្ណទសជាមួ្យព្រះអ្ងោណដរ។ 41 ណហ្សើយណយើងព្រូវណព្ពាះណយើងសម្ៃឹង

ណយើងណព្ពាះណយើងព្រូវសងតាម្អ្វ ីណដល្ណយើង ៃណធវ ីណរគាម ៃអ្វ ីណដល្

ណធវ ីអាព្ររ់ណទ្។ " 42 ណហ្សើយគារ់ ៃៃិយយណៅកាៃ់ណោរណយស ូ  » រ

បស់ខុ្ំព្រះអ្ាា ស់ណអ្ើយចាខុ្ំំណៅណរល្ណដល្អ្នរចូល្ណៅរន ុងព្រះរាជយ 

* របស់អ្នរ។ " 43 ប៉ាណុៃែ ព្រះណយស ូាៃព្រះបៃទ លូ្ណៅគារថ់ា : 

« ខុ្ំសុំព្ ប់ឱ្យអ្នររាល្គ់ាន ណៅនថងណៃះថាអ្នរៃងឹណៅជាមួ្យខុ្ំរន ុង

សួៃឧទ្ោៃ។ » (លូ្កា 23: 39-43, 

ភាាអារា៉េ ម្រន ុងការធម្មតាជាភាាអ្ង់ណគេស) 

ការចាប់អារម្មណ៍ របស ់រ ម្ៃិ ៃណរើរណឡើង ភាេ ម្ៗណទ្ណៅណរល្ណដល្ព្រះ

ណយស ូ វព្រូវ ៃណគសំឡាប់ ទងំា៉ា រុសៃងិលូ្កាបង្ហា ញណយើង។ 

43 យ៉ាូ ណសបរីអារាី៉ា ណថជាសាជិរព្រមុ្ព្បរឹាដ៏ណល្ចណធាេ ាន រ់ណដល្

គារ់រំរងុណររងច់ាំៃគររបស់ព្រះណហ្សើយម្រណោយាៃណសចរត ីកាេ

ហាៃ ... (ា៉ា រុស 15:43) ។ 

51 គារ់ម្ររអីារាី៉ា ធជីាទ្ីព្រងុរបស់ជៃជារិយូោណដល្គារ់ ៃរ

ង់ចាំៃគរព្រះផងណដរ (លូ្កា 23:51) ។ 

ខុ្ំ ម្ិៃជា  ការរស់ណឡើងវញិ (រូរៃិថូសទ្ី 1 15: 50-

55) ថា ព្គិសដាសៃិរណដល្ ៃងឹព្រូវណរើរជាថមីម្តងណទ្ៀរ ណដើម្បី ចូល្ណៅរន ុង 

ព្រមុ្ ព្រះរាជាណាចព្រ នៃព្រះ , ណដល្ជារណំរ់ព្តាយ៉ាូហាៃថា: 
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3 ព្រះណយស ូាៃព្រះបៃទ លូ្ណៅគារថ់ា: « ភាគណព្ចើៃជារច់ាស់ខុ្ំសុំ

ព្ ប់អ្នររាល្់គាន ថាព្បសៃិណបើម្ៃុសសម្ិៃណរើរជាថមីម្តងណទ្ៀរណោរ

ម្ិៃអាចណឃើញព្រះរាជយ * 

របស់ព្រះជាាា ស់។ » 4 ណោរៃរូីណដទូ្ល្ព្រះអ្ងោថា: « ណរើម្ៃុសសាន

រ់អាចព្រូវ ៃណរើរណៅណរល្ណដល្គារ់ាៃអាយុ? ណរើគារ់អាច

ចូល្ណៅរន ុងនផាាដ យណហ្សើយណរើរជាណល្ើរទ្រីីរ ៃណទ្? " 5 ព្រះណយស ូ

ាៃព្រះបៃទ លូ្របថា: « ភាគណព្ចើៃជារច់ាស់ខុ្ំសុពំ្ ប់អ្នររាល្់

គាន ថាព្បសិៃណបើម្ៃុសសម្ៃិណរើររីទ្រឹៃិងរីព្រះវញិ្ហា ណណទ្ណគរំុអា

ចចូល្រន ុងព្រះរាជយរបស់ព្រះជាាា ស ់(យ៉ាូហាៃ 3: 3-5) ។ 

ាៃណរ ម្ៃុសសរបសព់្រះណទ្ណដល្ ៃឹង ៃណឃើញការបចច លូ្ រ ចុងណព្កាយបំ

ផុរបនាា ប់រីសហ្សសសវរសរ៍ ចងុណព្កាយ របស់ព្រះ ។ 

ឥឡូវសូម្ យល្ ់បណៃថម្ណទ្ៀរ ថា ព្រះណយស ូ វណដល្ាៃព្រះជៃម រស់ណឡើងវញិ ព្ទ្

ង់ ៃបណព្ងៀៃម្តងណទ្ៀរអ្ំរគីុណ រ របស់ព្រះ៖ 

3 ព្រះអ្ងោរ ៏ៃបង្ហា ញព្រះជៃម រស់ណឡើងវញិបនាា ប់រីការរងទ្ុរខ រប

ស់ព្រះអ្ងោណោយភសែ ុតាងណដល្ម្ៃិអាចបញ្ហជ រ់ ៃជាណព្ចើៃព្រូវ

 ៃណគណឃើញណៅរន ុងរំឡុងណសសិបនថងណហ្សើយៃយិយអ្រំីអ្វ ីណដល្ទ

រ់ទ្ងៃឹងៃគរព្រះ (រិចាការ 1: 3) ។ 

តលើកេី អ្ុីដំប៊ូងនិង ោរបតព្ងៀនចុងតព្ោេតនះ ថាព្រះតេស ៊ូ វបានព្បោន

ឱ្យតេមានអ្ំរីតារា ព្រះរាជាណាចព្ក 

របស់ព្រះជាមាច ស់ ! តោកតេស ៊ូ បានត វ្ ើជាអ្នកនាសំារតដើមបីបតព្ងៀនអ្ំរីរា

ជាណាចព្កតនាះ។ 

ព្រះណយស ូ វ រ៏ាៃ ាវរចៃ សរណសរអ្ំរីណសចរត ី ខ រ 

រាប់ពាៃ់ ឆ្ន ំ របស់ព្រះ ណដល្ៃឹងាៃណៅណល្ើណផៃដី។ សូម្ររ់សាោ ល្់ៃូវអ្វ ី

ណដល្ណោរ ៃ ឲ្យ ចៃសរណសរ៖ 

4 ខុ្ំ ៃណឃើញព្រល្ឹងអ្នរណដល្ព្រូវណគការ់រាល្ណធវបីនាា ល្់អ្ំរីព្រះ

ណយស ូ ៃិងអ្ំរីព្រះបៃទ លូ្របស់ព្រះជាាា ស់ណដល្រំុ ៃថាវ យបងោ ំរបូ

សរវឬរបូសណំាររបស់វាណហ្សើយម្ៃិ ៃទ្ទួ្ល្សញ្ហា សំគាល្់ណៅណល្ើ

ថាង សឬណៅណល្ើនដ។ ណហ្សើយរួរណគ ៃរស់ណៅៃិងណាយរាជយជាមួ្យ

ព្រះព្គីសា អ្ស់រយៈណរល្មួ្យពាៃ់ឆ្ន ំ (វវិរណៈ 20: 4) ។ 
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ព្គីសា បរសិ័ទ្ជំនាៃ់ណដើម្ ៃបណព្ងៀៃថាព្រះរាជាណាចព្រមួ្យពាៃ់ឆ្ន ំរបស់

ព្រះៃឹងាៃណៅណល្ើណផៃដីណហ្សើយជំៃួសរោឋ ភិ ល្ទងំឡាយដូចជាព្រះគម្ព ី

របណព្ងៀៃ (វវិរណៈ 5:10, 11:15) ។ 

ណហ្សរុអ្វ ី ៃជាព្បសៃិណបើតារា ព្រះរាជាណាចព្រ 

របស់ព្រះជារបស់ ការសំខាៃ់, 

ម្ិៃ ៃណព្ចើៃបំផុរ  ៃឮ ណាស ់ណព្ចើៃអ្ំរីវា? 

ណផនរខេះនៃការ រំ រព្រះណយស ូ វ ៃណៅវាថាជាអាថ៌រ ំងំ៖ 

11 ព្រះអ្ងោាៃព្រះបៃទ លូ្ណៅណគថា ៖ 

« ព្រះជាាា ស ់ៃណព្ សព្បទៃណអាយអ្នររាល្់គាន យល្គ់ំណរាងការ

ដ៏ោរ់រំ ំងរបស់ព្រះ។ ណរសំរាប់អ្នរណៅខាងណព្ៅអ្វ ីៗទងំអ្សជ់ា

ណរឿងណព្បៀបព្បដូច (ា៉ា រុស 4:11) ។ 

សរវនថងណៃះរាជាណាចព្រព្រះរិរគឺជាអាថ៌រំ ងំសព្ាប់គំណរាងភាគណព្ចើៃ 

របស់ព្រះ 

(សូម្ណម្ើល្ណសៀវណៅឥរគិរនថេរបស់ណយើងតាម្អ្ុិៃធឺរណណរណៅ ណគហ្សទ្ំរ័រ 
www.ccog.org 

ណដល្ ាៃចំណងណជើងថា៖ គណំរាងការណ៍ដ៏ អាថ៌រំ ំងបំផុររបស់ព្រះណហ្សរុ

អ្វ ី ៃជាព្រះបណងក ើរអ្វ ីៗទងំអ្សណ់ហ្សរអុ្វ ីព្រះបណងក ើរអ្នរ ? ) ។ 

សូម្រិចារណា ផងណដរ ថាព្រះណយស ូ វ ៃាៃបៃទ លូ្ថាចុងបចាប់ (នៃអាយុ

) ៃឹងម្រដល្ ់(ឆ្ប់) 

បនាា ប់រីដំណឹងល្អ នៃៃគរព្រូវ ៃផសរវផាយ ណៅ ពាសណរញរិភរណោររន ុ

ងនាម្ជាារស៖ី 

14 ណហ្សើយដំណឹងល្អអ្ំរីរាជាណាចព្រណៃះៃឹងព្រូវផសរវផាយណៅពាស

ណរញរិភរណោរណដើម្បជីាបនាា ល្់ដល្់ព្បជាជារិទងំអ្ស់ណហ្សើយប

នាា ប់ម្រទ្ីបចាប់ៃងឹម្រដល្់ (ា៉ា ថាយ 24:14) ។ 

ណសចរត ីព្បកាស របស់ព្រះរាជាណាចព្រព្រះ គឺសខំាៃណ់ាស់ណហ្សើយព្រូវសំណរច 

តៅព្ោចុងតព្ោេតនះ ។ ណៃះគឺជា “ ារដ៏ល្អ  ” ណព្ពាះវា បង្ហា ញរត ីសងឃមឹ្រិរ

ព្ រដចំណពាះណសចរត ីសខុរបសម់្ៃុសសជារិ ណទះបីជាអ្វ ណីដល្ណម្ដឹរនាំៃ

ណយ យអាចបណព្ងៀៃរ៏ណោយ។ 

ព្បសិនតបើអ្នករិចារណាតលើពាកយរបស់ព្រះតេស ៊ូ វាេួរដ ចាស់ តហើេថាព្េឹ

សតសាសនារិ េួរដ ព្បោសដំណឹ្ងលអ  អ្ំរីនេរ ឥ ូវតនះ។ តនះេួរដ ជា

អាេិភារកំរ៊ូលរបស់សាសនាចព្ក ។ ណហ្សើយ ណដើម្បីណធវ ីវាឱ្យ ៃព្រមឹ្ព្រូវភា

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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ាជាណព្ចើៃគួរណរព្រូវ ៃណព្បើព្ ស់។ របស់គារ់គជឺាអ្វ ីណដល្ ព្រះវហិារជាប

ៃតរបស់ព្រះ ខិរខំណធវ។ី ណនាះណហ្សើយជាមូ្ល្ណហ្សរណុដល្រូៃណសៀវណៅណៃះព្រូវ 

ៃបរណព្បណៅជាភាាជាណព្ចើៃ។ 

ព្រះណយស ូ វ ៃបណព្ងៀៃភាគណព្ចើៃៃងឹម្ៃិទ្ទួ្ល្យរផល វូរបស់ព្ទ្ងណ់ទ្៖ 

13 « ចូល្តាម្ទវ រចណងអៀរ។  រឯីទវ រណដល្ធំទូ្ោយរន៏ាំណៅររាគ៌ា

នៃការបផំ្លេ ញណដរណហ្សើយាៃម្ៃុសសជាណព្ចើៃចូល្តាម្ទវ រណនាះ។  14 

ណព្ពាះទវ រណដល្រូចចណងអៀរណហ្សើយរិ រគឺផល វូណដល្នាំណៅដល់្ជីវរិ

ណហ្សើយាៃម្ៃុសសរចិណាស់ររផល វូណនាះណឃើញ។ ( ា៉ា ថាយ 7: 13-14 ) 

ដំណឹងល្អ នៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ នាំដល់្ជីវរិ! 

វាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍រន ុងការររ់សាោ ល្ថ់ាណទះបីជាព្គសីា បរសិ័ទ្ណដល្ព្ប

កាសខល ៃួណគភាគណព្ចើៃហារ់ដូចជាម្ៃិយរចរិតទ្រុោរ់ចំណពាះការយល្់

ណឃើញថាការសងករ់ធងៃ់របស់ព្រះព្គីសា គណឺៅណល្ើការផសរវផាយណនាះណទ្។ រុទ្ធ

ាសនា ៃងិអ្នរព្បវរដ ិវទូិ្ខាងាសនា ៃយល់្ជាញឹរញប់ថាណៃះជាអ្វ ី

ណដល្ព្រះគម្ព ីរបណព្ងៀៃ។ 

ណទះយ៉ា ងណាព្រះណយស ូ វផ្លា ល្់ព្ទ្ង់រំរឹងថាសិសសរបស់ព្ទ្ង់ៃឹងបណព្ងៀៃ ដំណឹ

ងល្អ នៃនៃព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជាណាចព្ររបស់របស់ព្រះព្រះព្រះព្រះ ((((( 

ព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជាណាចព្រ (លូ្កា 9: 2,60) 

។ ណោយារណរៃគរនាណរល្អ្នាគរៃងឹណផអរណល្ើចាបរ់បស់ព្រះវាៃឹងនាមំ្

រៃូវសៃត ិភារៃិងភាររុងណរឿងណហ្សើយការណគាររតាម្ចាប់ទងំណនាះរន ុងយុ

គសម្័យណៃះនាំឱ្យាៃសៃតភិាររិរព្ រដ (ទ្ៃំុររណម្ក ើង 119: 165; 

ណអ្ណភសូរ 2:15) ។ 

ណហ្សើយដំណឹងល្អ នៃៃគរណៃះព្រូវ ៃណគដឹងណៅរន ុងបទ្គម្ព ីរសញ្ហា ចាស់។ 

ត ើព្រះរាជាណាចព្កបានសាា ល់តៅកន ុងសញ្ហា ចាស់ដដរឬតេ? 

ធម្មណទ្សនាដំបូងបងអសៃ់ិងចងុណព្កាយបងអស់របស់ព្រះណយស ូ វទរ់ទ្ងៃឹង

ការព្បកាសអ្ំរី ចព្រភរនៃព្រះ (ា៉ា រុស 1: 14-15; រចិាការ 1: 3) ។ 

ៃគររបស់ព្រះគឺជាអ្វ ីណដល្រួរយូោណៅសម្័យព្រះណយស ូ វគួរណរដឹងអ្ំរីអ្វ ីណដ

ល្ ៃណចងណៅរន ុងព្រះគម្ព ីររបស់រួរណគណដល្ណយើងណៅថាសញ្ហា ចាស់។ 

 នីដេ លបានបតព្ងៀនអ្ំរីព្រះរាជាណាចព្ក 
ព្រមុ្ហ្ស ៃុណោរោៃីណយ៉ាល្  ៃសរណសរថា : 
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40 ណហ្សើយរាជាណាចព្រទ្បួីៃៃឹងរងឹាំដូចណដរគឺដូចជាណដរបំណបរ

ជាចំណណរ ៗ 

ៃិងរណម្ាចអ្វ ីៗទងំអ្ស។់ ណហ្សើយដូចណដរណដល្ជាៃ់ឈេ ៃីគរណនាះៃឹ

ង រ់ណបរណហ្សើយរំណទ្ចអ្វ ីៗទងំអ្ស់។ 41 ណទះបីអ្នរ ៃណឃើញ 

រណជើងៃងិព្ាម្ណជើងរណ៏ោយរ៏ណផនរខេះនៃដីឥដឋរបស់ជាងសម ៃូៃិ

ងមួ្យណផនរណទ្ៀរណធវ ីរីណដរណដរណថបណដរ។ ប៉ាុណៃដអ្នរៃងឹណឃើញរាេ ំ

ងរបស់ណដរដូចអ្នរណឃើញណដរោយជាមួ្យដីឥដឋណសរា៉េ ម្ិច។ 42 ព្ា

ម្ណជើងរបស់ព្ាម្ណជើងណធវ ីរី ណដរៃិងមួ្យចំណណរណទ្ៀរណធវ ីរីដីឥដឋ

ដូណចនះរាជាណាចព្រណនាះរងឹាំណហ្សើយណផនរខេះរ៏ទ្ៃ់ណខាយណដរ។ 43 ណរ

ល្ណដល្អ្នរណឃើញណដរោយៃឹងដីឥដឋណសរា៉េ ម្ចិរួរណគៃឹងោយជា

មួ្យៃឹងព្គាប់រូជរបសម់្ៃុសស។ ប៉ាុណៃត រួរណគៃឹងម្ៃិព្បកាៃ់ខាជ ប់

ៃឹងគាន ណទ្ដូចជាណដរម្ៃិោយជាមួ្យដីឥដឋ។ 44 ណៅព្គានៃណសដចទំ

ងណៃះព្រះនៃាថ ៃសួគ៌ៃឹងណរៀបចំរាជាណាចព្រមួ្យណដល្ម្ិៃព្រូវបំ

ផ្លេ ញណឡើយ។ ៃគរៃឹងម្ៃិទ្រុណអាយព្បជាជៃដនទ្ណៅណសសសល់្

ណឡើយ។ វាៃឹងណបរជាបំណណរ ៗ 

ណហ្សើយបំផ្លេ ញៃគរទងំអ្ស់ណៃះណហ្សើយៃគរណនាះ ៃឹងសថ ិរណសថ រជាណរៀង

រហូ្សរ (ោៃីណយ៉ាល្ 2: 40-44) ។ 

18  រឯីព្បជាជៃដ៏វសុិទ្ធនៃព្រះដ៏ខពងខ់ព ស់បំផុរៃឹងទ្ទួ្ល្រាជយសម្បរត ិ

ណនាះណហ្សើយរួរណគៃឹងព្គងរាជយអ្ស់រល្បជាអ្ណងវងរណរៀងណៅ។ (ោ

ៃីណយ៉ាល្ 7:18) ។ 

21 « ខុ្ំរំរុងណម្ើល្។ ណសនងដណដល្ណៃះរំរងុណរណធវ ីសព្ង្ហោ ម្ព្បឆ្ំងៃឹ

ងព្បជាជៃដ៏វសុិទ្ធណហ្សើយាៃជ័យជំៃះណល្ើរួរណគ 22 រហូ្សរដល្់ព្រះដ៏

ាៃព្រះជនាម យុយឺៃយូរម្រដល់្ណហ្សើយការវៃិិចឆ ័យព្រូវ ៃសំណរច

ណអាយព្បជាជៃដ៏វសុិទ្ធនៃព្រះដ៏ខពង់ខពស់បំផុរណហ្សើយណរល្ណវោ ៃ

ម្រដល់្ណដើម្បីណអាយព្បជាជៃដ៏វសុិទ្ធទ្ទួ្ល្ ៃព្រះរាជយ។ 

។ ( ោៃីណយ៉ាល្ 7: 21-22 ) 

រីោៃីណយ៉ាល្ណយើងដឹងថាណរល្ណវោៃឹងម្រដល់្ណៅណរល្ណដល្ 

រ ខពង់ខពសប់ំផុររបសព់្រះជាាា ស់ៃឹងបំផ្លេ ញ ៃគរនៃរិភរណោរណៃះណហ្សើ

យៃឹង សថ ិរណសថ រជាណរៀងរហូ្សរ។ ណយើងរណ៏រៀៃផងណដរថា រួរបរសិុទ្ធៃងឹ ាៃ

ចំណណររបស់រួរណគរន ុងការទ្ទួ្ល្ៃគរណៃះ ។ 

ណផនរជាណព្ចើៃនៃទ្នំាយរបស់ោៃីណយ៉ាល្គឺាៃ សព្ាបណ់រល្ណវោរបស់ណយើ

ង ណៅនថងទ្ី 21 ទី្ សរវរស ។ 
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សូម្ររ់សាោ ល្់ខគម្ព ីរខេ ះរគីម្ព ីរសញ្ហា ថមី៖ 

12 « ណសនងទងំដប់ណដល្ណោរ ៃណឃើញសំណៅណៅណល្ើណសដចដប់ណដល្

 ៃទ្ទួ្ល្ព្រះរាជយគាម ៃដូចជាណៅណឡើយណទ្ប៉ាុណៃត រួរណគ ៃទ្ទួ្ល្

អ្ំណាចសព្ាបក់ារណធវជីាណសដច ៃមួ្យណា៉ា ងរមួ្ជាមួ្យសរវរិរចាឆ

ៃ។ 13 អ្នរទងំណនាះាៃគៃំិរណរមួ្យណគៃឹងព្បគល្់ឫទធ ៃុភារៃិ

ងអ្ំណាចខល ៃួណៅណអាយសរវរិរចាឆ ៃ។ 14 អ្នរទងំណនាះៃងឹចាំងៃឹ

ងរូៃណចៀម្ណហ្សើយរូៃណចៀម្ៃឹងឈន ះរួរណគដបរិព្រះអ្ងោជាព្រះអ្

ាា ស់ណល្ើអ្ាា សន់ានាៃងិជាព្រះម្ហារសព្រណល្ើម្ហារសព្រនានា។ 

ណហ្សើយអ្នរណដល្ណៅជាមួ្យព្ទ្ង់ព្រូវ ៃណគណៅថាណព្ជើសណរសីៃិង

ណាម ះព្រង់។ ” ( វវិរណៈ 17: 12-14) 

ដូណចនះ , ណយើងណឃើញណៅរន ុងទងំចាស់ៃងិសញ្ហា ថមីគំៃរិណដល្ថាៃឹងាៃណរ

ល្ណវោបចាប់ណៅណល្ើណផៃដីៃគរដប់ៃងិជាមួ្យណផនរណដល្ព្រះៃឹងបផំ្លេ ញវា

ៃិងបណងក ើរៃគររបសព់្ទ្ង។់ 

តអ្សាេបានបតព្ងៀនអ្ំរីព្រះរាជាណាចព្ក 
ព្រះ ៃ បណាដ ល្ឲ្យ 

ណអ្ាយសរណសរអ្ំរីណផនរដំបូង នៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះជារជជកាល្មួ្យ

ពាៃ់ឆ្ន ំណដល្ណគាោ ល្ថ់ាសហ្សសសវរសរ៍ តាម្វធិីណៃះ៖ 

1 ៃងឹាៃដំបងមួ្យណចញរីណម្ររបស់អ្ុីាយ ណហ្សើយាខាមួ្យៃឹ

ងដុះណចញរីឫសរបស់វា។ 2 ព្រះវញិ្ហា ណនៃព្រះអ្ាា ស់ៃងឹសណឋ ិរណល្ើ

ព្រះអ្ងោគឺ ព្រះវញិ្ហា ណណដល្ាៃព្ ជាា ៃិងការណយគយល់្ ។ 

ព្រះវញិ្ហា ណនៃណយបល់្ៃិងឫទធ ៃុភារណដល្ជា ព្រះវញិ្ហា ណនៃចំណណះ

ដឹងៃិងការណការខាេ ចព្រះអ្ាា ស់។ 

3 ព្រះអ្ងោគាប់ព្រះហ្សឫទ្័យៃឹងការណគាររ ណការខាេ ចព្រះអ្ាា ស់ ណហ្សើ

យព្រះអ្ងោៃឹងម្ិៃវៃិចិឆ ័យណទសណោយគំណហ្សើញរបស់ព្រះអ្ងោ  ណហ្សើយ

រ៏ម្ិៃណដល្សំណរចណោយព្រណចៀរណដរ។ 4 ប៉ាុណៃដណោយយុរតធិម្៌ណនាះ

ណោរៃឹងវៃិចិឆ ័យម្ៃុសសព្រីព្រ ណហ្សើយវៃិិចឆ ័យណោយ យុរដ ិធម្ ៌

សព្ាប់ម្ៃុសសរាបានៃណផៃដី; ណោរៃងឹវាយណផៃដីណោយដំបង

របស់ណោរ ណហ្សើយដណងា ើម្ណចញរីបបូរារ់របស់ណោរៃងឹសាេ បម់្

ៃុសសអាព្ររ់។ 5 

ភារ សចុររិៃឹងជាណខសព្រវារ់នៃចណងកះ ណហ្សើយភារណាម ះព្រង់ៃឹងណខស

ព្រវារ់នៃចណងកះ។ 
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6 " ចចរៃឹងរស់ណៅជាមួ្យរូៃណចៀម្ ខាេ រខិៃៃឹងណដរជាមួ្យរ

ណរយុវជៃ របូរូៃណគាៃិងសរវណតាវយ័ណរមងៃងិ 

រមួ្គាន ; ណហ្សើយណរមងរូចៃងឹដឹរនាំរួរណគ។ 7 ណគាៃិងខាេ ឃម ុ ំៃឹងសុីណមម

។ រូៃ ៗ 

របស់រួរណគៃឹងណដរជាមួ្យគាន ។ សរវណតាៃឹងសុចីំណបើងដូចណគា។ 8 

ទររណដល្បំណៅរូៃៃឹងណល្ងណោយរៃធរស់ណវរ ណហ្សើយរូៃណដល្បំ

ណៅណោះៃឹងោរ់នដរន ុងរងូរស់ណវរ។ 9 រួរណគៃងឹម្ិៃណធវ ីណអាយអ្

ៃតរាយឬបំផ្លេ ញណៅណល្ើភន ំដ៏វសុិទ្ធរបស់ណយើងទងំមូ្ល្ណឡើយ ដបិរណផ

ៃដីៃឹង ៃាោ ល់្ព្រះអ្ាា ស់ ដូចទ្ឹរណៅណរញសម្ុព្ទ្ណដរ។ 

10 « ណៅនថងណនាះម្ុខជា 

របស់ណោរអ្ុីាយណដល្ជា ណរើៃរណាៃងឹឈរជាផ្លា ងំបោណៅឱ្យព្ប

ជាជៃមួ្យ; ដបិរជារិាសៃ៍នានាៃងឹណសវងររព្រះអ្ងោ ណហ្សើយរ

ណៃេងណដល្ព្រះអ្ងោសំរារៃឹងាៃសិររុីងណរឿង។ » (ណអ្ាយ 11: 1-10) 

ណហ្សរុផល្ណដល្ខុ្ំ ៃបចជ ៃូណៅណៃះជាទ្ំជាណល្ើរដំបូងណៃះ សិល្បៈឬដំណារ់

កាល្ដំបូងនៃព្រមុ្ 

ព្រះរាជាណាចព្រ របសព់្រះជាាា ស់ ណនាះគថឺាណៃះគជឺាណរល្ណវោមួ្យណដល្ជា

រណៃេងណដល្វាៃឹងព្រូវ ៃរាងកាយ 

(ម្ុៃណរល្ណដល្ព្រងុបរសិុទ្ធគពឺ្រងុណយរាូឡឹម្ថមីណដល្ចះុម្ររីាថ ៃបរម្សុ

ខម្រវវិរណៈ 

21) ណហ្សើយៃឹងាៃរយៈណរល្មួ្យពាៃ់ឆ្ន ំ ។ ណអ្ាយ ៃបញ្ហជ រ់រីរបូវៃ័ត នៃ

រំណារក់ាល្ណៃះណៅណរល្ណដល្គារ់ ៃបៃតថា៖ 

11 ណៅនថង ណនាះព្រះអ្ាា សៃ់ឹងោរ់ព្រះហ្សសត របស់ព្រះអ្ងោជាណល្ើរទ្ីរី

រ ណដើម្បីរបឹអូ្សយរព្បជាជៃណដល្ណៅណសសសល់្របស់ព្រះអ្ងោណដល្

ណៅណសសសល់្ រីព្សរុអាសសុ ីរៃីិងព្សរុណអ្សុីប រីផ្លសៃងិសុីស រីណអ្

ឡំាៃិងសុៃី រីហាា៉ា រៃ់ិង ណកាះសម្ពុ្ទ្។ 

12 ណសដចៃឹងណល្ើរទ្ង់ជារិមួ្យសំរាប់ព្បជាជារិនានាព្រះអ្ងោ  ៃឹង

ព្បមូ្ល្ជៃជារអិ្ុីព្ាណអ្ល្ណដល្ ៃបណណត ញណចញព្រម្ទងំ ព្បមូ្

ល្ជៃជារិយូោណដល្ណបរណខារ ណចញរីទ្ិសទងំបួៃនៃណផៃដី។ 13 

ណអ្ព្ អ្ុីម្ៃងឹព្ចណណៃៃងឹរួរណគ ណហ្សើយរួរខាម ំងសព្រវូៃឹងព្រូវដ

រណចញ។ ណអ្ព្ អ្ុីម្ៃងឹម្ៃិព្ចណណៃៃឹងយូោណទ្ ណហ្សើយយូោរ៏ៃងឹ

ម្ិៃរំខាៃណអ្ព្ អ្ុីម្ណដរ។ 14 ប៉ាុណៃត រួរណគៃឹងណហាះចុះណៅខាងាម ភី

លី្សា ីៃណឆ្ព ះណៅទ្ិសខាងល្ិច។ រួរណគរមួ្គាន បេៃព់្បជាជៃណៅបូព៌ា។
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 រួរណគៃងឹចាប់នដគាន ណល្ើណអ្ដុម្ៃិងម្៉ាូអាប់។ ណហ្សើយព្បជាជៃអាមំ្៉ាូ

ៃៃឹងណគាររតាម្រួរណគ។ 15 ព្រះអ្ាា សៃ់ឹងបផំ្លេ ញអ្ណាត ររបស់ស

ម្ុព្ទ្ណអ្សុីបទងំព្សងុ។ ជាមួ្យៃឹងខយល្់បរ់ណ រយ៉ា ងខាេ ំងរបស់

ព្ទ្ង់ព្ទ្ង់ ៃណព្បើរាេ ងំគំរាម្រំណហ្សងរបស់ព្ទ្ង់ណល្ើទ្ណៃេ ណៃះណហ្សើយ

ណធវ ីរូដរម្មវាណៅរន ុងហ្វសា ីម្ទងំព្ ំរីរណនាះ ណហ្សើយបុរសណធវ ីឱ្យនេងសង ួ

រ -

 ពារ់ណសបរណជើង។ 16 ៃឹងាៃផល វូមួ្យសំរាប់ព្បជាជៃអ្ុពី្ាណអ្ល្ ណដ

ល្ ណៅណសសសល់្ ៃឹងព្រូវចារណចញរីព្សរុអាសសុ ីរ ីដូច ណៅ ព្សរុអ្ុី

ព្ាណអ្ល្ ណៅនថងណដល្ណោរណឡើងរពី្សរុណអ្សុីបណដរ។ ( ណអ្ាយ 11: 

11-16 ) 

ណអ្ាយរ៏ព្រូវ ៃបំផុសគំៃិរណអាយសរណសរណដរ។ 

2 ឥឡូវណៃះណហ្សរុការណៃ៍ឹងណរើរណឡើងណៅនថងចុងណព្កាយបំផុរ ណដល្

ភន ំនៃព្រះដំណារ់របសព់្រះអ្ាា ស់ ព្រូវសថ ិរណៅណល្ើរំរូល្ភន ំ ណហ្សើយណល្ើ

ររណម្ក ើងណៅណល្ើរំរូល្ភន ំ។ ព្បជាជារិទងំអ្ស់ៃងឹហូ្សរម្រណល្ើវា។ 3 

ាៃម្ៃុសសជាណព្ចើៃៃងឹចូល្ម្រណហ្សើយៃយិយថា « ម្រ៍ ណយើងណឡើ

ងណៅឯភន ំនៃព្រះអ្ាា សណ់នាះ ណៅរន ុងដំណារន់ៃព្រះរបស់ណោរយ៉ា

រុប ៃ; ព្ទ្ង់ៃងឹបណព្ងៀៃណយើងរាីគ៌ារបសព់្ទ្ង់ ណហ្សើយណយើងៃឹង

ណដើរតាម្ផល វូរបស់ព្ទ្ង់។ " សព្មាប់ោរតចញរីព្កងុសុីេ ៊ូ ននឹងច៊ូល

តៅចាប់តនះតចញ , ណហ្សើយព្រះបៃទ លូ្របស់ព្រះអ្ាា ស់រីព្រងុណយរាូ

ឡឹម្ណៃះ។ 4 ព្រះអ្ងោៃឹងវៃិចិឆ ័យរវាងព្បជាជារិនានា ៃងិសដ ីបណនាា ស

ព្បជាជៃជាណព្ចើៃ។ រួរណគៃឹងយរោវរបសខ់ល ៃួណធវ ីជាផ្លល្ៃងោ័ល្ 

ណហ្សើយលំ្ណរងរបស់ណគៃងឹណធវ ីដូចជាណសនង។ ព្បជាជា ិមួេនឹង តលើ

ក 

ត ើង វោស់នឹងនេរ ោងំនឹងរួកតេបានតរៀនសព្ង្ហា មតេៀ តេ 

។ ... 11 ភារនថេថន រូរបសម់្ៃុសសៃឹងព្រូវបនាា បខល ៃួភារ ព្រអ្ឺរព្រទ្ម្

របស់ម្ៃុសសៃឹងព្រូវព្កាបចុះ ណហ្សើយាៃណរព្រះអ្ាា សមួ់្យអ្ងោណទ្

ណដល្ៃឹងព្រូវណល្ើររណម្ក ើង។ (ណអ្ាយ 2: 2-4 , 11 )   

ដូណចនះ , វាៃឹងកាេ យជា រដ ីព្សនម្ ណរល្នៃសៃដភិារណៅណល្ើណផៃដី។ ណោរ  

ណៃះៃឹងាៃជាណរៀងរហូ្សរជាមួ្យព្រះណយស ូ រំរងុកាៃ់អ្ណំាច។ ណផអរណល្ើបទ្

គម្ព ីរណផសងៗ (ទ្ំៃរុដំណរើង 90: 4; 92: 1; ណអ្ាយ 2:11, ហូ្សណស 6: 2) 

ជៃជារតិាម្៉ាុល្ណដល្ជាជៃជារិយូោបណព្ងៀៃណរឿងណៃះាៃអាយុកាល្ 

1.000 ឆ្ន ំ ( ទសររ ប ៊ីឡូៃ៖ ខិរដបណ័ណ  97 ) ។ 
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ខុ្ំ   ៃព្រូវបណាដ ល្ឱ្យ ផងណដរ សរណសរដូចខាងណព្កាម្: 

6 ចំណពាះណយើងណដល្ ៃណរើរម្រណយើងាៃព្រះរាជបុព្តាមួ្យណដល្

ព្រូវ ៃព្បទៃដល្់ណយើង។ រោឋ ភិ ល្ៃងឹសថ ិរណៅណល្ើាម របស់គា

រ់។ ណហ្សើយណ ម្ ះរបស់គារ់ៃងឹព្រូវ ៃណគណៅថាអ្ាា រយអ្នរព្បឹរា

ព្រះដ៏អ្ាា រយព្រះវរបិតាដ៏អ្សរ់ល្បជាាា ស់នៃណម្ព្រីភារ។ 7 រន ុងចំ

ណណាម្ការណរើៃណឡើងនៃរោឋ ភិ ល្ៃងិសៃតភិាររបស់ព្ទ្ង់ៃងឹគាម

ៃទ្ីបចាប់ណទ្ណៅណល្ើបល្េ ័ងករបស់ោវឌីៃិងណល្ើរាជាណាចព្ររបស់ព្ទ្

ង់ណដើម្បីបញ្ហជ ៃិងបណងក ើរវាណោយការវៃិចិឆ ័យៃិងយុរតធិម្៌ចាប់រីណរ

ល្ណនាះរណៅរហូ្សរ។ ណសចរត ីខន ះណខនងរបសព់្រះអ្ាា សន់ៃរិភរទងំ

មូ្ល្ៃឹងសំណដងការណៃះ។ (ណអ្ាយ 9: 6-7) 

សូម្ររ់សាោ ល្់ថាណអ្ាយ ៃៃិយយថាព្រះណយស ូ វៃងឹយងម្រណហ្សើយប

ណងក ើរៃគរមួ្យជាមួ្យៃឹងរោឋ ភ ិល្។ ខណៈណដល្ម្ៃសុសជាណព្ចើៃណដល្ព្ប

កាសថាព្រះព្គីសា ៃដរព្សង់វគោ ណៃះជារិណសសណៅរន ុងណខធន ជូាណរៀងរាល្់ឆ្ន ំ

រួរណគាៃទ្ំណនារណម្ើល្រំល្ងថាវារំរុងណរទយណព្ចើៃជាងការរិរណដល្ថា

ព្រះណយស ូ វៃឹងព្រូវណគជួល្ ។ ណៃះបង្ហា ញថាតារា 

ព្រះគម្ព ីរ ព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះាៃរោឋ ភិ ល្មួ្យណដល្ាៃចាបណ់ល្ើ

ម្ុខវជិាជ មួ្យណហ្សើយ ណដល្ ព្រះណយស ូ វៃឹងព្រូវ ៃណល្ើវា។ ណអ្ាយោៃីណយ៉ាល្ៃិ

ងអ្នរណផសងណទ្ៀរ ៃទយអ្ំរីវា។ 

ចាប់របសព់្រះគជឺាផល វូនៃណសចរត ីព្សឡាញ់ ( ា៉ា ថាយ 22: 37-40 ; យ៉ាូហាៃ 

15:10) 

ណហ្សើយណសចរត ី សុខរបស់ព្រះៃងឹព្រូវព្គប់ព្គង ណល្ើព្រិរយវៃិ័យទងំណនាះ។ ដូ

ណចនះ រ របស់ព្រះ ណទះបាីៃម្ៃុសសប៉ានុាម ៃនារ់ណៅណល្ើរិភរណោរគិរអ្ំរី

វារ៏ណោយ រ៏ណផអរណល្ើណសចរត ីព្សឡាញ់ណដរ។ 

េំនុក តមកើងនិងតព្ចើនតេៀ  

វាម្ិៃណម្ៃព្គាៃ់ណរោៃីណយ៉ាល្ៃិងណអ្ាយណទ្ណដល្ព្រះ ៃ បណាដ ល្ឲ្យ 

សរណសរអ្ំរីរាជាណាចព្ររបស់ព្រះណដល្ៃឹងម្រដល្់។ 

តអ្តសោលព្ វូបានបំផ្ុសេនំិ តអាេសរតសរថា កុលសមព័នធ  ននអ្ុីព្សាដអ្ល 

(មិនព្ ឹមដ ជនជា ិេ៊ូ តេ) 

ដដលបានខាច  ់ខាច េកន ុងក ុំងតរលននព្ោេុកខតវេនាដខ៏ាា ងំនឹងព្ វូបាន

ព្បម៊ូលផ្្ុំោន តៅកន ុងនេរមួេពានឆ់្ន ំតនះ៖ 
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17 តហ ុតនះតហើេបានជានិយាេថា 

"ព្រះជាអ្មាច ស់មានព្រះបនទ លូថា: « តេើងនឹងព្បម៊ូលអ្នករាល់ោន

តចញរីចំតណាមជា ិសាសន៍, 

អ្នករីបណាត ព្បតេសដដលជាកដនាងដដលអ្នកព្ វូបានខាច  ់ខាច េតហើ

េតេើងនឹងព្បេល់ព្សកុអ្ុីព្សាដអ្លអ្នក។ " " 18 តហើេរួកតេនឹង

តៅេីតនាះតហើេរួកតេនឹងេកតរឿងេួរឱ្យសអ ប់តខ្ព ើមោងំអ្ស់របស់

ខ្ល នួនិងអ្ំតរើេួរសអ ប់តខ្ព ើមរបសខ់្ល នួោងំអ្ស់រេីីតនាះ។ 19 តេើងនឹង

តអាេតេមានចិ ដដ មួេេឺតេើងនឹង ក់វញិ្ហា ណ្ថ្មីមកកន ុងចិ ដរួ

កតេតហើេេកតបះដ៊ូងតចញរីថ្មរបស់តេតហើេតអាេតបះដ៊ូងតេម

ក។ 20 តដើមបីតអាេរួកតេតដើរតាមព្កឹ យវនិ័េរបស់តេើងតហើេព្ប ិ

ប តិតាមវនិ័េរបស់តេើង 

ត វ្ ើវា; រួកតេនឹងត វ្ ើជាព្បជារាស្ដសដ របស់តេើងតហើេតេើងនឹងត វ្ ើជា

ព្រះរបស់តេ។ 21 ប ុដនដដ៊ូចជាសព្មាប់អ្នកដដលមានចិ តតាមបំណ្ង

ព្បាថាន សព្មាប់ោរេួរសអ ប់តខ្ព ើមរបស់រួកតេនិងអ្ំតរើេួរសអ ប់តខ្ព ើមរ

បស់រួកតេតនាះខុ្្នំឹង បសន ងដលោ់រព្បព្រឹ ដរបស់រួកតេតៅតលើ

កាលរបស់រួកតេផ្លា ល់ " ព្រះជាអ្មាច ស់។ ( តអ្តសោល 11: 17-

21 ) 
រូៃណៅរបស់រុល្សម្ព ័ៃធអ្ុពី្ាណអ្ល្ណល្ងណបរណខារគាន ណទ្ៀរណហ្សើយប៉ាុណៃតរួរ

ណគៃឹងណគាររតាម្ចាប់របស់ព្រះជាាា ស់ណហ្សើយឈប់បរណិភាគអ្វ ីៗ ណដល្គួរ

សអប់ណខព ើម្ (ណល្វវីៃិ័យ 11; ណចាទ្ិយរថា 14) ។ 

សូម្ររ់សាោ ល្់បទ្គម្ព ីរទ្ំៃុររណម្ក ើងដូចរណៅណៃះអ្រំី ដំណឹងល្អ នៃ ៃគររ

បស់ព្រះ៖ 

27 ចុងបំផុរនៃរិភរណោរ ៃឹងចងចាំណហ្សើយណបរណៅររព្រះអ្ាា ស់ 

ណហ្សើយព្រមុ្ព្គួារនៃព្បជាជារិទងំអ្ស់ ៃឹងថាវ យបងោណំៅម្ុខអ្នរ

។ 28 ណព្ពាះរាជាណាចព្រណនាះជារបសព់្រះអ្ាា ស់ ណហ្សើយណោរព្គប់ព្គ

ងណល្ើព្បជាជារិនានា។ ( ទ្ំៃរុដំណរើង 22: 27-28 ) 

6 បល្េង័ករបស់អ្នរ, 

ឱ្ព្រះជាាា ស់ណអ្ើយគឺរហូ្សរអ្សរ់ល្បជាៃចិា! ដំបងរាជយនៃណសចរតសីុ

ចររិគឺជាដំបងរាជយនៃៃគររបសអ់្នរ។ ( ទ្ៃំុររណម្ក ើង 45: 6 ) 

1 អូ្! 

ណព្ចៀងចំណរៀងថមថីាវ យព្រះអ្ាា ស។់ ណៅណល្ើណផៃដីទងំមូ្ល្ចូរណព្ចៀង

ថាវ យព្រះអ្ាា ស់! 2 ចូរណព្ចៀងថាវ យព្រះអ្ាា ស់សូម្ព្បទៃររដល្់ព្រះ
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នាម្របស់ព្រះអ្ងោ។ ព្បកាសដំណងឹល្អអ្ំរណីសចរដ ីសណព្ង្ហោ ះរបស់ព្ទ្ង់

រីមួ្យនថងណៅមួ្យនថង។ 3 ចូរព្បកាសអ្រំីសិររុីងណរឿងរបស់ព្រះអ្ងោណៅ

រន ុងព្បជាជារនិានាៃងិ ការអ្ាា រយ របស់ព្រះអ្ងោណៅរន ុងចំណណាម្

ព្បជាជារិ ទងំអ្ស់។ (ទ្ំៃុររណម្ក ើង 96: 1-3 ; 1 រប។ 16: 23-24 ) 

10 ព្រះអ្ាា ស់ណអ្ើយអ្ស់ទងំាន នដរបស់ព្រះអ្ងោៃឹងសរណសើររណម្ក ើង

ព្រះអ្ងោ  ណហ្សើយព្បជាជៃដ៏វសុិទ្ធរបស់ព្រះអ្ងោៃឹងនាគំាន ណល្ើររណម្ក ើង

ព្រះអ្ងោ។ 11 ណគៃឹងណពាល្អ្ំរីសិររុីងណរឿងនៃព្រះរាជយរបសព់្រះអ្ងោ  ណហ្សើ

យៃិយយអ្ំរីព្រះណចាដ របស់ព្រះអ្ងោ  12 ណដើម្បីសំណដងណអាយម្ៃុសស

ជារិាោ ល្់ការអ្ាា រយ ៃិងឥសសរជៃដ៏រុងណរឿងនៃៃគររបស់ព្រះអ្ងោ។

 13 រាជយរបស់ព្រះអ្ងោជារាជយសថ រិណសថ រអ្សរ់ល្បជាៃិចា  ណហ្សើយអ្ំណាចរ

បស់ព្រះអ្ងោណៅសថ ិរណសថ ររហូ្សររណៅ។   ( ទ្ំៃុរដំណរើង 145: 10-13 ) 

អ្នកនិរនធជាតព្ចើនតៅកន ុងេមពីរសញ្ហា ចាស់ក៏បានសរតសរអ្ំរីេដិឋភារននន

េរ (ឧ។ តអ្តសោល 20:33; អ្៊ូបាឌា 21; មីោ 4: 7) ។ 
ដ៊ូតចនះតរលតោកតេស ៊ូ បានចាប់តផ្ដើមោរបតព្ងៀន ដំណឹ្ងលអ ននព្រះរាជាណា

ចព្ករបស់ព្រះ េសសនិកជនបនាា ន់របស់ោ ់បានសាា លមួ់េចំនួនជាមួេ

នឹងេំនិ ជាម៊ូល ឋ ន។ 
  
  

ត ើសាវក័បានបតព្ងៀនដំណ្ឹងលអ អ្ំរីរាជាណាចព្កតេ? 

ខ្ណ្ៈតរលដដលេតងវើជាតព្ចើនដ៊ូចជាដំណឹ្ងលអ តនាះេឺ ព្ោន់ដ ជាោរ ដដល 

ដំណឹ្ងលអ អ្ំរី មនុសសមាន ក់ននព្រះតេស ៊ូ វរិ តនាះេឺថាអ្នកតដើរតាមព្រះតេ

ស ៊ូ វបានបតព្ងៀន ដំណឹ្ងលអ ននព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះ ។ តនះេឺជាសារដដ

លព្រះតេស ៊ូ បាននា។ំ 
ប ៊ូលបានបតព្ងៀនអ្ំរីរាជាណាចព្ក របស់ព្រះ 
ាវរភី អ្ុល្ ៃសរណសរអ្ំរីការាោ ល្ ់រ របស់ព្រះៃិងព្រះណយស ូ វថា៖ 

8 ណហ្សើយគារ់ ៃចូល្ណៅាោព្បជំុណហ្សើយៃយិយណោយកាេ ហាៃអ្

ស់រយៈណរល្ 3 

ណខណោយណវរណញរៃិងបចច ុ ះបចច លូ្អ្រំីណរឿងទងំឡាយនៃៃគរព្រះ 

(រិចាការ 19: 8) ។ 
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25 ព្ រដណហ្សើយឥឡូវណៃះខុ្ំដឹងថាអ្នរទងំអ្ស់គាន ណដល្ខុ្ំ ៃណៅ

ផសរវផាយរីៃគរព្រះ (រិចាការ 20:25) ។ 

23 ដូណចនះណព្កាយរី ៃណរងតាំងណោរមួ្យនថងណហ្សើយម្ៃសុសជាណព្ចើៃ

 ៃម្រឯណោរណៅឯរណៃេងាន រ់ណៅរបស់ណោរ។ 

ណោរ ៃរៃយល្់ៃងិបញ្ហជ រ់អ្ំរីរាជាណាចព្ររបស់ព្រះណោយបចច ុ ះ

បចច លូ្រួរណគរីចាប់របស់ម្៉ាូ ណសៃងិទងំរួរអ្នរព្បកាសទ្ំនាយ

តាំងរីព្ររឹរហូ្សរដល្់ោង ច ។ … 31 

ការ ផសរវផាយអ្ំរៃីគររបសព់្រះៃិងបណព្ងៀៃណរឿងទងំឡាយណដល្ទ

រ់ទ្ងៃឹងព្រះអ្ាា ស់ណយស ូ វព្គសីា  ណោយាៃទ្ំៃរុចិរតណោយគាម ៃ

ៃរណាហាម្ឃ្លរ់គារ ់(រចិាការ 28:23 , 31) ។ 

សូម្ររ់សាោ ល្់ថាការបចច លូ្ 

រ របស់ព្រះម្ិៃណម្ៃព្គាៃ់ណរអ្ំរពី្រះណយស ូ វណទ្ 

(ណទះបជីាគារគ់ឺជា ណផនរ សំខាៃ់ របស់វារ៏ណោយ) 

ដូចណដល្ប៉ាូល្រ៏ ៃបណព្ងៀៃអ្រំីព្រះណយស ូ វោច់ណោយណឡរ រីអ្វ ីណដល្គារ់

 ៃបណព្ងៀៃអ្ំរ ីរ របសព់្រះជាាា ស់។ 

ប៉ាូល្រ៏ ៃណៅវាថាជាដំណងឹល្អ របស់ព្រះជាាា ស់ណដរប៉ាុណៃត  ណៅណរម្ិៃទៃ់

ាៃណៅណឡើយ ណទ្ ។ 

9 ... ណយើង ៃផសរវផាយដំណងឹល្អ របស់ព្រះដល្់អ្នរ ... 12 ណដល្អ្នរៃឹ

ងណដើរសម្ៃងឹព្រះណដល្ណៅអ្នរចូល្រន ុងៃគរៃិងសិរលី្អ របស់ព្ទ្ង់ ។ 

(ណថសាឡូៃីចទ្ី 1 2: 9,12) 

ប៉ាូល្រ៏ ៃណៅវាថាដំណឹងល្អ របសព់្រះព្គីសា  (រ៉េមូ្ 1:16) 

។ ណៃះជា " ារល្អ  " របស់ព្រះណយស ូារណដល្ណោរ ៃបណព្ងៀៃ។ 

រិចារណាថា វាម្ិៃណម្ៃព្គាៃ់ណរជាដំណងឹល្អអ្ំរមី្ៃុសសាន រ់របស់ព្រះណយស ូ

វព្គីសា  ឬព្គាៃ់ណរអ្ំរណីសចរដ ីសណព្ង្ហោ ះផ្លា ល្់ខល ៃួណទ្។ ប៉ាុល្ ៃៃយិយថាដំណឹ

ងល្អ របស់ព្រះព្គិសដ ៃរមួ្បចច លូ្ការាដ ប់តាម្ព្រះណយស ូ វ ព្រឡប់ម្រវញិរប

ស់គារ់ , ៃិងការវៃិិចឆ ័យរបស់ព្រះ: 

6 … ព្រះព្ទ្ងៃ់ឹងរបសនងណោយណសចរតទី្ុរខ ព្រួយដល្់អ្នរណដល្ណធវ ីទ្ុ

រខដល្់អ្នរ 7 ណហ្សើយណអាយអ្នរណដល្ាៃបញ្ហា ម្រសំរារជាមួ្យណយើង

ណៅណរល្ណដល្ព្រះអ្ាា ស់ណយស ូ វ ៃណល្ចណចញរីណល្ើណម្ឃជាមួ្យ

រួរណទ្វតាដ៏ខាេ ងំរូណររបស់ព្ទ្ង់ 8 ណៅរន ុងអ្ណាត រណភេ ើងណដល្ណនះ ស

ណនាធ សណៅធ ៃងឹអ្នរណដល្ម្ៃិាោ ល្់ព្រះ។ 
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ៃិងណល្ើអ្នរណដល្ម្ៃិណគាររតាម្ដំណងឹល្អ របស់ព្រះណយស ូ ព្គិសដជា

ព្រះអ្ាា ស់របសណ់យើង។ 9 អ្នរទងំណៃះៃឹងព្រូវទ្ទួ្ល្ទ្ណឌ រម្មណោយ

ការបំផ្លេ ញអ្ស់រល្បជាៃិចាណៅចំណពាះព្រះភ័ព្រត ព្រះអ្ាា ស់ៃិងរីសិរ ី

រុងណរឿងនៃព្រះណចាដ របស់ព្រះអ្ងោ។ 10 ណៅណរល្ណដល្ព្រះអ្ងោយងម្

រណៅនថងណនាះណដើម្បីណល្ើររណម្ក ើងសិររុីងណរឿងរបសព់្រះអ្ងរ ព្បជាជៃដ៏

 វសុិទ្ធៃិងណល្ើររណម្ក ើងសិររុីងណរឿងរន ុងចំណណាម្អ្ស់អ្នរណដល្ណជឿព្រះ

អ្ងោណព្ពាះសរខ ីភាររបសណ់យើង រន ុងចណំណាម្អ្នរព្រូវ ៃណគណជឿ 

(ណថសាឡូៃីចទ្ី 2 1: 6-10) ។ 

គម្ព ីរសញ្ហា ថមីបង្ហា ញថាៃគរ គឺជាអ្វ ីណដល្ណយើងៃងឹទ្ទួ្ល្ម្ិៃណម្ៃឥឡូវណយើ

ង កាៃ់កាប់  ៃទងំព្សងុ ណទ្៖ 

28 ណយើងរំរុងណរទ្ទួ្ល្ ៃៃគរមួ្យណដល្ម្ៃិអាចរណង្ហោ ះរណងោ ើ ៃ

ណឡើយ (ណហ្សណព្រើរ 12:28) ។ 

ឥឡូវណៃះណយើងអាចចាប់យរ ៃណហ្សើយ កាេ យជាណផនរមួ្យនៃ 

រ របស់ព្រះជាាា ស់ប៉ាុណៃត ណយើងម្ៃិ ៃបចច លូ្វាណទ្។ 

ប៉ាូល្ ៃបញ្ហជ រយ់៉ា ងចាស់ថា ម្ៃុសសាន រ់ម្ិៃអាចចូល្ណៅរន ុង 

រ របស់ព្រះជាម្ៃុសសរណម្ងាេ ប់ ដូចណដល្វាណរើរណឡើង បនាា ប់រី ការរស់ណឡើ

ងវញិណនាះណទ្។ 

50 បងបអ ៃូណអ្ើយខុ្ំចងៃ់ិយយថារបូកាយណដល្ណធវ ីរីាច់រី្ម្រុំ

អាចទ្ទួ្ល្ព្រះរាជយរបស់ព្រះជាាា សទ់្ុរជាម្ររ៌ ៃណឡើយ។ ណហ្សើយ

អ្ំណរើរុររលួ្យរម៏្ិៃអាចខូចរលួ្យ ៃណដរ។ 51 ណម្ើល្ខុ្៍ំព្ ប់អ្នរ

អាថរំ ំង: 

ណយើងម្ិៃព្រូវាេ ប់ទងំអ្សគ់ាន ណទ្ប៉ាុណៃដណយើងៃឹងព្រូវណព្បព្ទ្ង់ព្ទយ

ទងំអ្ស់គាន  - 52 ណៅរន ុងណរល្មួ្យ, 

ណៅរន ុងការណអ្ខេ ីមួ្យ អ្ុីណៅណព្រចងុណព្កាយ។ សព្ាប់ណព្រៃឹងបៃេ ឺ

ណឡើងណហ្សើយម្ៃុសសាេ បៃ់ឹងរស់ណឡើងវញិណដល្ម្ិៃណចះរលួ្យណហ្សើយ

ណយើងៃឹងព្រូវផ្លេ ស់ណព្ប (រូរៃិថូសទ្ី 1 15: 50-52) ។ 
1 

ដូណចនះ ខុ្ំសូម្អ្ងវរអ្នរណៅចំណពាះព្រះភព័្រត ព្រះជាាា សៃ់ិងព្រះអ្ាា ស់

ណយស ូ វព្គីសា ណដល្ៃឹងវៃិចិឆ ័យណទសទងំម្ៃុសសរស់ៃងិម្ៃុសសាេ ប់

ណៅណរល្ព្រះអ្ងោណល្ចម្រៃិងៃគររបស់ព្រះអ្ងោ (ធមី្៉ាូ ណថទ្ី 2 4: 1) 

។ 
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ប៉ាូល្ ម្ិៃព្រឹម្ណរ ៃបណព្ងៀៃអ្ំរីណរឿងណនាះប៉ាុណណាណ ះណទ្ណរ ណោរណយស ូ ៃឹង

ព្បគល្់ការ ឃិរដល្ ់រ ណដល្ ជាព្រះវរបិតា ។ 

20 ប៉ាុណៃដឥឡូវណៃះព្គិសដ ៃព្រូវណព្ ស ឲ្យ 

រស់រីាេ ប់ណឡើងវញិណហ្សើយណោរ ៃណៅជាផល្ដំបូងនៃអ្នរណដល្

 ៃណដរល្រ់។ 21 ណបើម្ៃុសសណោរព្រូវាេ ប់ណព្ពាះណរម្ៃសុសាន រ់ណគ

រ៏ៃឹងរស់ណឡើងវញិណោយារម្ៃុសសណដរ។ 22 ណព្ពាះដូចទងំអ្ស់គាន  

ៃាេ ប់រន ុងអាោម្ណនាះទងំអ្ស់គាន ៃងឹព្រូវ ណធវឲី្យ 

ាៃជីវរិណឡើងវញិរន ុងព្គិសដ ។ 23 ប៉ាណុៃដាន រ់ៗតាម្ល្ំោបណ់រៀងៗខល ៃួ៖ 

ព្គិសដជាផល្ដំបូងបនាា ប់ម្រណទ្ៀរអ្នរណាជាព្គិសដ ណៅណរល្ណដល្

ណោរៃឹងម្រដល្់។ 24 បនាា ប់ម្រណទ្ៀរៃឹងដល្់ទ្បីចាបណ់ហ្សើយណៅ

ណរល្ណដល្ព្រះអ្ងរ ព្បគល្់ៃគរដល្់ព្រះវរបតិាជាព្រះវរបតិាណៅណរល្

ណដល្ព្ទ្ងប់ចាប់អ្ណំាចព្គប់ព្គងៃិងអ្ំណាចទងំអ្ស។់ 25 ព្រះព្គិសែ

ព្រូវណរព្គងរាជយរហូ្សរដល្់គារ់ ៃោរ់សព្រូវទងំអ្សណ់ៅណព្កាម្

ព្រះ ទរបស់ព្រះអ្ងោ។ (រូរៃិថូសទ្ី 1 15: 20-25) ។ 

ប៉ាុល្ រ៏ ៃបណព្ងៀៃផងណដរថាម្ៃុសសទ្ុចា ររិ ( អ្នរ ណល្ម ើស បទ្បចារត ិ ) 

ៃឹងម្ៃិទ្ទួ្ល្ម្រររ របស់ព្រះជាាា ស់ណទ្៖ 

9 អ្នររាល់្គាន ម្ៃិដឹងណទ្ថាម្ៃុសសទ្ុចា ររិៃឹងម្ៃិទ្ទួ្ល្រាជាណាចព្រ

របស់ព្រះជាម្រ៌រណទ្ឬ? រុំចាញណ់ រណគ។ ទងំអ្នរព្បព្រឹរដអ្ំណរើ

ព្ សចារសីល្ធម្ខ៌ាងផល វូណភទ្រួរអ្នរព្បព្រឹរដអ្ំណរើព្ សចារសី

ល្ធម្៌អ្នរព្បព្រឹរដអ្ណំរើផិររបរ់ឬរួរផិររបរ់ឬរួរអ្នរផិររបរ់

ម្ិៃព្សឡាញ់ណភទ្ដូចគាន  ឬណចារបេៃ់ 10 ឬណចារបេៃណ់ោភល្ៃ់រួរព្ប

ម្ឹរៃងិព្បម្ឹរឬអ្នរណដល្ព្បាថណម្ើល្ង្ហយរ៏រុំអាចទ្ទួ្ល្ព្រះរា

ជយរបស់ព្រះជាាា ស់ទ្ុរជាម្រ៌រ ៃណដរ (រូរៃិថូសទ្ ី1 6: 9-10) ។ 

19 ឥឡូវរិចាការខាងាច់្ម្គជឺាភសត ុតាងណដល្ាៃ: 

ព្រឹរដអ្ំណរើផិររបរ់រំផិរសហាយសមៃណ់ាម រណព្គារបទ្ណល្ម ើសណាមួ្

យ, 20 ថាវ យបងោ ំរបូព្រះម្ៃដ , ការសអប់, 

ទស់ណទ្ងគាន ព្ចណណៃៃទ ុះណព្កាធម្ហ្សិចឆតាអ្តាម ៃិយម្, ណបរ រ់, 

ាសនាខុសនោង, 21 ចរិែ ព្ចណណៃ ន្ ៃីសចងស់ាេ បព់្បម្ឹរ 

អ្បអ្រៃិងអ្វ ណីផសងណទ្ៀរ; ខុ្ំសូម្ជំរាបបងបអ ៃូជាម្ុៃដូចខុ្ំ ៃៃិ

យយព្ បអ់្នររាល្់គាន រចួណហ្សើយថាអ្ស់អ្នរណដល្ព្បព្ររឹដអ្ំណរើទងំអ្

ស់ណៃះរុំអាចទ្ទួ្ល្ព្រះរាជយរបស់ព្រះជាាា ស់ទ្រុជាម្ររ៌ ៃណឡើ

យ (កាឡាទ្ី 5: 19-21) ។ 
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5 អ្នរដឹងណហ្សើយថាអ្នរណដល្ព្ សចារសីល្ធម្៌ខាងម្ៃសុសណាម រ

ណព្គាររ៏ម្ិៃដូចគាន ណដរ 

ម្ៃុសសណោភល្ៃ់ណដល្ជាអ្នរណគាររបូជារបូព្រះាៃម្រ៌រណៅរន ុ

ងៃគរព្រះព្គិសដ ៃងិព្រះជាាា ស់ (ណអ្ណភសូរ 5: 5) ។ 

ព្រះាៃបទ្ោឋ ៃៃងិទម្ទរការណព្បចរិតរីអ្ំណរើ បណដើម្បីអាចចូល្ណៅរន ុ

ងៃគររបសព់្ទ្ង់។ ណៃះ ាវរប៉ាុល្ ៃ ព្រាៃ ថាម្ៃសុសខេ ះៃឹងម្ិៃប

ណព្ងៀៃថា ដំណឹងល្អ របសព់្រះណយស ូ វគឺជាចណម្េ ើយណនាះណទ្ប៉ាុណៃត មួ្យណផសងណទ្ៀរ

គឺ : 

3 ព្បទៃព្រះគុណៃិងណសចរដ ីសខុាៃដរីព្រះជាព្រះបិតាៃិងព្រះណយ

ស ូ ព្គិសដជាព្រះអ្ាា ស់របស់ណយើង, 

អ្នរ 4 ណដល្ ៃផដល្់ឱ្យព្ទ្ង់ផ្លា ល្ណ់ព្ពាះណរ បរបស់ណយើងព្រះអ្ងោ 

ៃរំណោះណយើងណអាយរចួផុររីអាយុអាព្ររណ់ៃះព្សបតាម្ព្រះហ្សឫទ្័

យរបស់ព្រះជាាា សជ់ាព្រះបិតានៃណយើង 5 សូម្ណល្ើររណម្ក ើងសិររុីងណរឿ

ងរបស់ព្រះអ្ងោ ជាណរៀងរហូ្សរៃិងម្ិៃធាេ ប់

ាៃ។ អាណម្៉ាៃ។ 6 ខុ្ំនងល្ណ់ាសថ់ាអ្នររំរុងង្ហរណចញរីព្ទ្ង់ដូណចនះ

ឆ្ប់ណដល្ ៃព្តាស់ណៅបងបអ ៃូព្រះគុណរបស់ព្រះព្គិសដ ណៅជាដំណឹ

ងល្អ ណផសងគាន , 7 ណដល្ម្ិៃណម្ៃមួ្យណផសងណទ្ៀរ; ប៉ាុណៃតាៃអ្នរខេះណដ

ល្ណធវ ីណអាយអ្នររិ រណហ្សើយចង់វណងវងៃឹងដំណងឹល្អ របស់ព្រះព្គិសដ ។

 8 ប៉ាុណៃដ ណទះជាណយើងឬណទ្វតារីាថ ៃសួគ៌ផាយដំណឹងល្អឯណទ្ៀរណព្ៅ

រីអ្វ ីណដល្ណយើង ៃផសរវផាយដល្់អ្នររ៏ណោយចូរ ឲ្យ 

អ្នរណនាះព្រូវបណាដ ា។ 9 ដូចណយើង ៃៃយិយរចួម្រណហ្សើយដូណចនះ

ខុ្ំសូម្ៃយិយម្ដងណទ្ៀរព្បសិៃណបើអ្នរណាផសរវផាយដំណឹងល្អ ណព្ៅ

រីអ្នររាល្់គាន ណដល្អ្នរ ៃទ្ទួ្ល្ចូរ ឲ្យ 

អ្នរណនាះព្រូវបណាដ ាណៅចុះ។ (កាឡាទ្ី 1: 3 -9)  

3 ប៉ាុណៃដ ខុ្ំខាេ ចណព្រងណោដូចរស់ ៃបភំាៃ់ណអ្វា៉េ ណោយឧ យរល្រ

បស់វាដូណចនះគំៃរិរបសអ់្នរអាចៃឹងព្រូវខូចណចញរីភារាម្ចា

ណដល្ាៃណៅរន ុងព្រះព្គីសា ។ 4 ព្បសៃិណបើព្រះអ្ងោណដល្យងម្រ 

ៃអ្ធបិាយព្រះណយស ូ វមួ្យណទ្ៀរណដល្ណយើងម្ិៃ ៃអ្ធិបាយឬ

ព្បសិៃណបើអ្នរទ្ទួ្ល្ ៃជាវញិ្ហា ណណផសងគាន ណដល្អ្នរម្ៃិ ៃទ្ទួ្

ល្ឬដំណឹងល្អ មួ្យណផសងណទ្ៀរណដល្អ្នរម្ិៃ ៃទ្ទួ្ល្យរ ៃ - 

អ្នរផងណដរអាចោរ់ណឡើងជាមួ្យៃងឹវា! (រូរៃិថូសទ្ី 2 11: 3- 4) 



35 
 

ណរើអ្វ ីណៅជា " ណផសងណទ្ៀរ " ៃិង " ភារខុសគាន , " រិរជា ម្ិៃរិរ , ដំណឹងល្អ
? 

ដំណឹងល្អ ណរេងកាេ យាៃណផនរណផសងៗ។ 

ណៅរន ុងទូ្ណៅ, 

ដំណឹងល្អម្ៃិរិរណៃះគឺណដើម្បីណជឿថាអ្នរម្ិៃាៃណដើម្បីណគាររព្រះណហ្សើយ រិរ

ជា ៃខិរខំ រន ុងការផាយបៃតផ្លា ល្ក់ាររិរ ណៅ តាម្វធិីរបស់គារ់ខណៈ

ណរល្ណដល្អ្ះអាងថាាោ ល្់ព្រះ ( ជថ។ ា៉ា ថាយ 7: 21-

23) ។ វាាៃទ្ំណនារណៅររភារអាតាម ៃិយម្។ 

សរវរស់ ៃបណញ្ហឆ រ ណអ្វា៉េ  ឲ្យ ដួល្រលំ្ណោយារដំណឹងល្អ ណរេងកាេ យ ជិរ 

6000 ឆ្ន ំម្ៃុ (ណោរុបបរដ ិ 3) - 

ណហ្សើយ ម្ៃុសស ៃណជឿថារួរណគាោ ល្់ចាសជ់ាងព្រះណហ្សើយគួរណរសំណរចចិរត

ណធវ ី អាព្ររ់ៃិងអាព្ររ់សំរាប់ខល ៃួណគ។ អ្ុី  បនាា ប់រពី្រះណយស ូ វព្ទ្ង់យងម្រ

របសគ់ារ់ ណ ម្ ះព្រូវ ៃភាជ បជ់ាញឹរញប់ណដើម្បីឱ្យដំណងឹល្អម្ិៃររិនានា -

 ណហ្សើយ ណៃះ  ៃ បៃត  អ្ុឹងណហ្សើយៃងឹបៃត  ណៅរន ុងណរល្ណវោនៃណម្ព្បឆ្ងំ

ព្រះព្គិសដ វគោផ្លត ច់ព្រ័ព្រ។ 

ឥឡូវណៃះណៅរន ុងណរល្ណវោរបស់ាវរប៉ាូល្ដំណងឹល្អខសុព្រូវព្រូវ ៃ ោយ

បចច លូ្គាន រវាងល្ទ្ធិវជិាជ ៃិងអាថ៌រំ ងំ ។ ជីណូទ្ិចណជឿជារ់ជាមូ្ល្ោឋ ៃថាចំ

ណណះដឹងរិណសសគឺជាអ្វ ីណដល្ព្រូវការណដើម្បី ទ្ទួ្ល្ ៃ ការយល់្ដឹងខាងវញិ្ហា

ណរមួ្ទងំណសចរត ីសណព្ង្ហោ ះ។ ជីណូទ្ចិាៃទ្ំណនារណជឿថាអ្វ ីណដល្ាច់្ម្ 

ៃណធវ ីគមឺ្ិៃាៃផល្វ ិរជារ់ោរណ់ាមួ្យណទ្ណហ្សើយរួរណគ ៃព្បឆ្ំង

ៃឹងការណគាររព្រះរន ុងណរឿងដូចជា នថងឈប់សព្ារនថងទ្ីព្ ំរីរ ។ មួ្យ ណម្ដឹ

រនាំម្ៃិរិរ គឺ ណោរសុមី្៉ាូៃ, ណដល្ព្រូវ ៃព្រាៃណោយាវរណរព្រសុ 

(រិចាការ 8: 18-21) ។ 

ប ុដនតវា ខុ្្ំ មិនដមនង្ហេព្សួល 
គម្ព ីរសញ្ហា ថមីបង្ហា ញថាភីល្ីរ ៃបណព្ងៀៃ រ រីព្រះជាាា ស់៖ 

5 ណោរភីល្ីរ ៃណធវ ីដំណណើរណៅព្រងុមួ្យណៅព្សរុាា៉ា រណីហ្សើយព្ប

កាសព្ បអ់្នរព្រងុអ្ំរីព្រះព្គិសដ  ។ … 12 រួរណគ ៃណជឿភីល្ីរណរល្

គារ់ផសរវផាយរីៃគររបស់ព្រះ … (រិចាការ 8: 5,12) ។ 

ប៉ាុណៃែ ព្រះណយស ូប៉ាូល្ៃងិរួរសិសស ៃបណព្ងៀៃថាម្ៃិណម្ៃ ការចូល្ណៅរន ុង

ព្រះរាជយរបស់ព្រះជាាា ស់ណទ្។ 
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24 ណរល្ព្រះណយស ូ ទ្រណឃើញគារ់ព្រួយចិរែ ព្រះអ្ងោាៃព្រះបៃទ លូ្ថា៖ 

« អ្នរាៃរិ រចូល្ណៅរន ុងព្រះរាជយរបស់ព្រះជាាា សណ់ាស់!  25 ដបិ

រសរវអូ្ដឋចូល្តាម្ព្បណហាងម្ជ ុល្ង្ហយជាងបុរសអ្នរាៃចូល្រន ុង

ព្រះរាជយព្រះជាាា ស់ ៃណឡើយ។ ” 

26  រឯីអ្ស់អ្នរណដល្ ៃឮវាៃយិយថា: « ណបើដូណចនះណរើអ្នរណាអាចទ្

ទួ្ល្ការសណព្ង្ហោ ះ ៃ? ” 

27 ប៉ាុណៃត ព្ទ្ងា់ៃបៃទ លូ្ថា “ អ្វ ីណដល្ម្ៃុសសម្ិៃអាចណធវណីៅ ៃអា

ចណធវ ីណៅ ៃជាមួ្យៃងឹព្រះជាាា ស់។ » ( លូ្កា 18: 24-27 ) 

22 « ណយើងព្រូវនេងការក់ាររងទ្រុខល្ំ រជាណព្ចើៃចូល្រន ុងៃគររបស់

ព្រះ » (រិចាការ 14:22) ។ 

3 បងបអ ៃូណអ្ើយណយើងព្រូវណរអ្រព្រះគណុព្រះជាាា ស់អ្ំរបីងបអ ៃូជា

ៃិចា។ 

ដូណចនះសម្ៃឹងជំណៃឿរបស់បងបអ ៃូណព្ពាះជំណៃឿរបសប់ងបអ ៃូកាៃ់ណរ

ចំណរៃីណឡើងណហ្សើយបងបអ ៃូរា៏ៃចរិែ ព្សឡាញ់គាន ណៅវញិណៅម្រររឹ

ណរខាេ ំងណឡើង 4 ដូណចនះណយើង ណល្ើររណម្ក ើងសិររុីងណរឿង របសប់ងបអ ៃូរន ុ

ងចំណណាម្ព្រមុ្ជំៃុនំានា 

ព្រះជាាា សអ់្រ់ធមរ់ៃងិស ូ ព្ទចំំណពាះទ្រុខ ណវទ្នាៃិងទ្ុរខណវទ្នាណដល្

អ្នរស ូ ព្ទ។ំ 5 ណៃះជាភសែ ុតាងណដល្បញ្ហជ រថ់ាព្រះជាាា ស់វៃិិចឆ ័យណោ

យយុរដ ិធម្៌ណដើម្បីណអាយអ្នររាបថ់ាសម្ៃឹងទ្ទួ្ល្យរព្រះរាជយរបស់

ព្រះជាាា ស់ណដល្អ្នររងទ្ុរខ។ 6 រីណព្ពាះវាជាណរឿងសុចររិជាមួ្យព្រះ

ណដល្ព្រូវរបសនងៃងឹទ្រុខ ណវទ្នារបស់អ្នរណដល្ណធវទី្ុរខ ណទសអ្នរ 7 ៃិ

ង ឲ្យ 

អ្នរណដល្រំរងុ ាៃទ្រុខរងវល្់ ជាមួ្យណយើងណរល្ណដល្ព្រះអ្ាា ស់

ណយស ូ វ ៃណល្ចណចញរីណល្ើណម្ឃជាមួ្យរួរណទ្វតាខាេ ងំរូណររបស់

ព្ទ្ង់ (ណថសាឡូៃីចទ្ ី2 1: 3-7 ) ។ 

ណោយារណរការលំ្ រាៃណរអ្នរខេះប៉ាុណណាណ ះណដល្ព្រូវ ៃណគណៅៃិង

ណព្ជើសណរសីណៅព្គាណៃះណដើម្បជីាចំណណររបស់វា (ា៉ា ថាយ 22: 1-14; យ៉ាូហាៃ 

6:44; ណហ្សណព្រើរ 6: 4-6) 

។ អ្នរណផសងណទ្ៀរៃងឹព្រូវ ៃណៅណៅណរល្ណព្កាយជាព្រះគម្ព ីរបង្ហា ញថាអ្ន

រ « ណដល្ ៃណធវ ីខុសរន ុងការ 

វាៃឹងម្រដល់្ការយល់្ដឹងណដល្ជា ទ្ីអ្សអ់្នរណដល្ ៃបត ឹងៃឹងណរៀៃរីណគា

ល្ល្ទ្ធិ » (ណអ្ាយ 29:24) ។ 
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តរព្ សុបានបតព្ងៀនព្រះរាជាណាចព្ក 
ាវរ ណរព្រសុ ៃបណព្ងៀៃថាៃគរណៃះគឺសថ រិណសថ រជាណរៀងរហូ្សរណហ្សើយថាដំ

ណឹងល្អ របសព់្រះព្រូវណរ ណគាររព្បរបិរត ិ យ៉ា ងខាជ បខ់ជ ៃួ ឬៃឹងាៃការវៃិិចឆ ័

យ៖ 

10 ណហ្សរុណៃះបងបអ ៃូណអ្ើយចូរខំព្បឹងយរចិរដទ្រុោរ់ណធវណីអាយការ

ព្តាស់ណៅៃងិការណព្ជើសណរសីរបស់ព្រះជាាា ស ់ៃកាៃ់ណរខាជ បខ់ជ ៃួ

ណឡើងណថម្ណទ្ៀរព្បសៃិណបើអ្នរណធវ ីរចិាការទងំណៃះអ្នរៃឹងម្ៃិជំរ

ប់ដួល្ណឡើយ។ 11 របិរដូណចនះព្ចរចូល្មួ្យៃងឹព្រូវ ៃផោរ់ផោង់ដល្់អ្ន

រយ៉ា ងបរបូិណ៌ណៅរន ុងៃគរដ៏អ្ស់រល្បរបស់ព្រះអ្ាា សណ់យស ូ វព្គី

សា ៃិងព្រះអ្ងោសណព្ង្ហោ ះរបស់ណយើង (ណរព្រសុទ្ ី2 1: 10-11) ។ 

17 ណរល្រំណរ់ណដល្ព្រះជាាា ស់ចាប់ណផតើម្វៃិិចឆ ័យណទសម្ៃុសសណោ

រម្រដល្់ណហ្សើយ។ ណហ្សើយព្បសិៃណបើវាចាប់ណផតើម្ជាមួ្យណយើងជាម្ៃុ

ណរើៃឹងាៃអ្វ ីដល្់ទ្ីបចាប់នៃអ្នរណដល្ម្ិៃណគាររតាម្ដំណឹងល្អ រ

បស់ព្រះជាាា ស់? (ណរព្រសុទ្ី 1 4:17) ។ 

តសៀវតៅចុងតព្ោេ ននេមពីរនិងព្រះរាជាណាចព្កកមព ុជា 
ព្រះគម្ព ីរបណព្ងៀៃថា « ព្រះព្ទ្ងជ់ាណសចរដ ីព្សឡាញ់ » (យ៉ាូហាៃទ្ី 1 4: 8,16) 

ណហ្សើយព្រះណយស ូ វគឺជាព្រះ (យ៉ាូហាៃ 1: 1,1 4) ណពាល្គឺតារា ព្រះរាជាណាចព្រ 

របស់ព្រះជាាា ស់ៃឹងាៃណសដចណដល្ជាណសចរដ ពី្សឡាញៃ់ិងណសចរដ ីព្សឡាញ់

ណដល្ាៃចាប់គាំព្ទ្មួ្យ , ម្ិៃសអប់ (វវិរណៈ 22: 14-15) ។ 

ណៃះជា ណសៀវណៅចងុណព្កាយនៃ ព្រះគម្ព ីរ ៃរភិារារកីាររិណសសរបស់ 

ព្រះរាជាណាចព្រ របសព់្រះជាាា ស។់ 

15 ណទ្វតាទ្ពី្ ំរីរផល ុំណព្រណឡើង៖ ាៃសំណឡងោៃ់ 

ណឡើងណៅណល្ើណម្ឃថា៖ « រាជយរន ុងណោរណៃះ ៃកាេ យណៅជាៃគររប

ស់ព្រះអ្ាា ស់ៃងិជាព្រះព្គិសដ របស់ណយើងណហ្សើយព្រះអ្ងោៃងឹព្គងរាជយ

អ្ស់រល្បជាអ្ណងវងរណរៀងណៅ! " ( វវិរណៈ 11:15) ។ 

ព្រះណយស ូ វៃឹងណាយរាជយណៅរន ុងៃគរ! ណហ្សើយព្រះគម្ព ីរបង្ហា ញរីចណំងណជើង

រីររបស់ព្ទ្ង៖់ 

16 ណហ្សើយព្ទ្ង ់ៃាៃណៅណល្ើអាវរបស់ព្ទ្ង់ណហ្សើយណៅណល្ើណៅេ របស់គា

រ់ណ ម្ ះមួ្យណដល្ ៃសរណសរ: 

ព្រះម្ហារសព្រណល្ើម្ហារសព្រនានាៃិងព្រះអ្ាា ស់ណល្ើអ្ាា ស់នានា 

(វវិរណៈ 19:16) ។ 
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ប៉ាុណៃត ណរើណោរណយស ូជាម្ៃុសសណរាន រគ់រ់ណដល្ៃងឹណាយរាជយ? សូម្ររ់ស

ាោ ល្់អ្រថបទ្គម្ព ីរណៃះ៖ 

4 ខុ្ំណឃើញបល្េ ង័កជាណព្ចើៃណហ្សើយរួរណគអ្ងរ ុយណល្ើរួរណគ។ បនាា បម់្រ

ខុ្ំ ៃណឃើញព្រលឹ្ងនៃអ្នរណដល្ព្រូវណគការ់រាល្ណដើម្បណីធវ ីជាារសី

របស់រួរណគចំណពាះព្រះណយស ូ ៃងិចណំពាះព្រះបៃទ លូ្របស់ព្រះណដល្ម្ិ

ៃ ៃថាវ យបងោ ំសរវណនាះឬរបូសំណាររបស់គារ់ណហ្សើយម្ិៃ ៃទ្

ទួ្ល្សញ្ហា សំគាល់្ណៅណល្ើថាង សឬណៅណល្ើនដរបស់រួរណគ។ ណហ្សើយរួរ

ណគ ៃរស់ណៅៃងិណាយរាជយជាមួ្យព្រះព្គីសា អ្ស់រយៈណរល្មួ្យពា

ៃ់ឆ្ន ំ ។ ។ ។ 6 អ្ស់អ្នរណដល្ ៃរស់ណឡើងវញិណៅណល្ើរទ្មួី្យរិរជា

ាៃសុភម្ងោល្ណហ្សើយៃងឹ ៃវសុិទ្ធណទ្ៀរផង! ការាេ ប់ណល្ើរទ្ីរីរ

ណៃះគាម ៃអ្ំណាចអ្វ ីណឡើយប៉ាណុៃត រួរណគៃងឹណធវ ីជាបូជាចារយរបស់ព្រះ

ជាាា ស់ៃងិរបស់ព្រះព្គិសដ ណហ្សើយណាយរាជយជាមួ្យព្រះអ្ងោរន ុងរយៈ

ណរល្មួ្យពាៃ់ឆ្ន  ំ(វវិរណៈ 20: 4,6) ។ 

ព្គិសដាសៃរិរិរៃងឹព្រូវ ណព្ ស ឲ្យ 

រស់ណឡើងវញិ ណដើម្បីណាយរាជយជាមួ្យព្គិសដរន ុងរយៈណរល្មួ្យពាៃ់ឆ្ន ំ! រី

ណព្ពាះៃគរណៃះៃឹងសថ រិណសថ រជាណរៀងរហូ្សរ (វវិរណៈ 11:15) 

ប៉ាុណៃត រជជកាល្ណនាះណដល្ ៃណល្ើរណឡើងាៃណរមួ្យពាៃ់ឆ្ន ំ ប៉ាុណណាណ ះ។ ាៃ 

របស់គារ់គជឺា មូ្ល្ណហ្សរុណដល្ខុ្ ំៃបចជ ៃូណៅណៃះម្ៃុជាដំណារ់កាល្ដំ

បូងនៃៃគរ - ណៃះ រាងកាយណៃះ សហ្សសសវរសរ៍ , 

ដំណារ់កាល្ ជាការព្បឆ្ំងណៅៃឹងការព្បរួរវគោផ្លត ចព់្រ័ព្រ, 

ខាងវញិ្ហា ណកាៃ់ណរណព្ចើៃដំណារក់ាល្, ។   

មួ្យ រីរបី ព្រឹរត ិការណព៍្រូវ ៃរាយរន ុងគម្ព ីរវវិរណៈជាការណរើរណឡើងរវាង ស

ហ្សសសវរសរ៍ៃងិចុងណព្កាយ ដំណារក់ាល្ នៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ : 

7 ឥឡូវណៃះណរល្មួ្យពាៃ់ឆ្ន ំផុររំណរ់ាតាំងៃឹងព្រូវណោះណល្ងរី

គុរ 8 ណហ្សើយៃឹងណចញណៅបណញ្ហឆ រជារិាសៃ៍នានាណៅព្ជងុទងំបួ

ៃនៃណផៃដីគឺរុរៃិងា៉ា រុរណដើម្បីព្បមូ្ល្រួរណគម្រណធវ ីសព្ង្ហោ ម្។ 

ខាច់នៃសម្ុព្ទ្។ … 11 បនាា ប់ម្រខុ្ំ ៃណឃើញបល្េ ង័ករណ៌សដ៏ធំមួ្

យណហ្សើយព្ទ្ង់ណដល្គង់ណៅណល្ើបល្េ ័ងកណនាះ។ 

ណផៃដីៃិងនផាណម្ឃ ៃររ់ណចញរីម្ុខរួរណគ។ ណហ្សើយ រណៃេងណនាះ

ម្ិៃាៃរណៃេងសព្ាប់រួរណគណទ្។ 12 ខុ្ំណឃើញម្ៃុសសាេ ប់ទងំអ្នរ

រូចទងំអ្នរធំឈរណៅម្ុខព្រះជាាា សណ់ហ្សើយាៃព្កាំងជាណព្ចើៃណបើ

រណឡើង។ ណហ្សើយណសៀវណៅមួ្យណទ្ៀរ ៃណបើរណដល្ជាណសៀវណៅណសៀវ
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ណៅជីវរិ។ ណហ្សើយម្ៃុសសាេ ប់ ៃព្រូវវៃិិចឆ ័យតាម្ការព្បព្រឹរដរបស់

រួរណគណោយអ្វ ីណដល្ព្រូវ ៃររទ់្ុររន ុងណសៀវណៅ។ 13 សម្ុព្ទ្ ៃ

ព្បគល្ម់្ៃុសសាេ ប់ណដល្ណៅរន ុងវាៃងិាៃការាេ ប់ៃងិាថ ៃម្ចច ុ

រាជ ៃព្បគល្ម់្ៃុសសាេ ប់ណដល្ណៅរន ុងរួរណគ។ ណហ្សើយរួរណគព្រូវ

 ៃណគវៃិចិឆ ័យាន រ់ៗ តាម្អ្ំណរើរបសគ់ារ់។ 14 ណសចរដាីេ ប់ៃិងាថ

ៃម្ចច ុរាជព្រូវណគណ ះណៅរន ុងបឹងណភេ ើង។ ណៃះជាណសចរដាីេ ប់ទ្ីរីរ។ 1

5 ណហ្សើយអ្នរណាណដល្ម្ិៃ ៃររណឃើញណដល្ ៃសរណសរណៅរន ុងណសៀ

វណៅជីវរិព្រូវ ៃណ ះណៅរន ុងបឹងណភេ ើង (វវិរណះ 20: 7-8, 11-15) ។ 

ណសៀវណៅវវិរណៈបង្ហា ញថាៃឹងាៃដំណារ់កាល្ណព្កាយៗណទ្ៀរ ណដល្ណរើរណឡើ

ង បនាា ប់រីរជជកាល្មួ្យពាៃ់ឆ្ន ំណហ្សើយបនាា ប់រកីារណាយទ្ី 2៖ 

1 ខុ្ំ ៃណឃើញនផាណម្ឃថមីៃិងណផៃដីថមីដបិរនផាណម្ឃរីម្ុៃៃិងណផៃដី

រីម្ុៃណនាះ រ់អ្សណ់ៅណហ្សើយ។ ម្ៃិាៃសម្ុព្ទ្ណទ្ៀរណទ្។ 2 បនាា ប់

ម្រខុ្ំណឃើញព្រងុបរសិុទ្ធគពឺ្រងុណយរាូឡឹម្ថមីចុះរីាថ ៃបរម្សុខម្

ររីព្រះណនាះ ៃណរៀបចជំាការរូៃព្រម្ុំតារ់ណរងសព្ាប់បត ីរបស់

នាង។ 3 ខុ្ ំសំណឡងមួ្យបៃេ ឺរីណល្ើណម្ឃម្រថា៖ « ណម្ើល្ហ្សន  

ព្រះរនាេ របស់ព្រះជាាា ស់សថ រិណៅជាមួ្យម្ៃុសសណោរណហ្សើយណគៃឹង

ណៅជាមួ្យរួរណគណហ្សើយរួរណគៃឹងណធវ ីជាព្បជារាហ្វសដ របស់ព្រះអ្ងោ។ 

ព្រះជាាា សផ់្លា ល្់ៃងឹណៅជាមួ្យរួរណគណហ្សើយណធវ ីជាព្រះរបស់ណគ។ 4 

ព្រះជាាា សៃ់ឹងជូរទ្ឹរណភនរណចញអ្ស់រីណភនររបស់ណគ។ ៃឹងណល្ង

ាៃណសចរដ ីាេ ប់ណសចរដ ីណារសណព្ងងឬយំណទ្ៀរណហ្សើយ។ វាៃឹងម្ិៃ

ាៃការឈឺចាប់ណទ្ៀរណទ្រីណព្ពាះអ្វ ីៗណដល្ធាេ បា់ៃរីម្ៃុ ៃរៃេ

ងផុរណៅណហ្សើយ។ ” ( វវិរណៈ 21: 1-4) 

1 ណហ្សើយខុ្ំ ៃបង្ហា ញទ្ឹរទ្ណៃេ ដ៏បរសុិទ្ធនៃជីវរិណដល្ភេថឺាេ ដូចណរវច

រនណណចញរីបល្េ ័ងករបស់ព្រះជាាា ស់ៃងិរូៃណចៀម្។ 2 ណៅ រណាត ល្ថន

ល់្ៃិងតាម្ារទ់្ណៃេគឺជាណដើម្ណឈើជីវរិណដល្បណងក ើរផល្ ៃដប់

រីរណផេៃីមួ្យៗាៃណដើម្ណឈើផដល់្ណផេណរៀងរាល់្ណខ។ សេ ឹរណឈើណៃះសព្ា

ប់រោ ល្ព្បជាជារនិានា។ 3 គាម ៃបណាត ាណទ្ៀរណឡើយណរបល្េ ័ងករ

បស់ព្រះជាាា ស់ៃិងបល្េ ័ងករបស់រូៃណចៀម្សថ រិណៅរន ុងព្រងុណនាះ

ណហ្សើយរួរអ្នរបំណររីបស់ព្រះអ្ងោៃងឹណគាររបំណរពី្រះអ្ងោ។ 4 ណគៃឹងណឃើ

ញព្រះភ័ព្រត ព្រះអ្ងោណហ្សើយណៅណល្ើថាង សណគរ៏ាៃណៅព្រះនាម្ព្រះអ្ងោ

ណដរ។ 5 ណៅទ្ណីនាះៃងឹម្ិៃាៃយប់ណទ្រួរណគម្ៃិព្រូវការចណងកៀងឬ

រៃេ ឺព្រះអាទ្រិយណទ្ដបិរព្រះជាអ្ាា ស់ព្បទៃរៃេ ឺដល្់រួរណគ។ ណហ្សើយ

រួរណគៃឹងណាយរាជយជាណរៀងរហូ្សររណៅ។ ( វវិរណៈ 22: 1-5) 
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សូម្ររ់សាោ ល្់ថារជជកាល្ណៃះណដល្ បនាា ប់រីមួ្យ ពាៃឆ់្ន ំរាប់បចច លូ្ទងំ

អ្នរបណព្ម្ើរបស់ព្រះៃងិាៃជាណរៀងរហូ្សរ។ ទ្ីព្រងុបរសិទុ្ធណដល្ព្រូវ ៃណរៀប

ចំណៅាថ ៃសួគ៌ៃងឹចារណចញរីាថ ៃសួគ៌ណហ្សើយៃងឹចុះម្រណផៃដី។ ណៃះគឺ

ជាការចាប់ណផតើម្ នៃដំណារ់កាល្ចុងណព្កាយនៃ 

រ របស់ព្រះជាាា ស់។   ណរល្ណវោគាម ៃបណៃថម្ឬរងទ្រុខ ! 

ម្ៃុសសរាបាៃឹងទ្ទួ្ល្ណផៃដីជាម្រ៌រ (ា៉ា ថាយ 5: 5) ៃិងអ្វ ីៗ ទងំអ្ស់ 

(វវិរណៈ 21: 7) 

។ ណផៃដីរមួ្ទងំទ្ពី្រងុដ៏វសុិទ្ធណដល្ៃឹងណៅណល្ើណនាះៃឹងកាៃ់ណរព្បណសើរណឡើ

ងរីណព្ពាះផល វូរបស់ព្រះៃងឹព្រូវ ៃអ្ៃុវរត។ ដឹងថា ៖ 

7 រន ុងចំណណាម្រោឋ ភ ិល្ណដល្ាៃចំៃួៃកាៃ់ណរណព្ចើៃណឡើង ៗ 

នៃរោឋ ភិ ល្របសព់្ទ្ងៃ់ិងសៃត ិភារ ណៅទ្ីណៃះៃឹងគាម ៃទ្ីបចាប់

ណទ្ (ណអ្ាយ 9: 7) ។ 

ចាស់ណាស់ ថាៃឹង ាៃ ការលូ្រោស់ បនាា ប់រីដំណារ់កាល្ចងុណព្កាយ

នៃ 

រ របស់ព្រះជាាា ស់ ៃចាប់ណផតើម្ ណៅណរល្ណដល្ម្ៃុសសព្គបគ់ាន ៃឹងណគាររ

តាម្រោឋ ភិ ល្របសព់្រះ ។ 

ណៃះគជឺាណរល្ណវោដ៏រុងណរឿងបំផុរ៖ 

9 ដូចាៃណចងទ្រុម្រថាៈ «អ្វ ីៗណដល្ ណភនរណម្ើល្ម្ិៃណឃើញអ្វ ីៗណដល្

ព្រណចៀរាដ ប់ ម្ិៃ , ណហ្សើយរ៏ម្ិៃព្ជាបចូល្រន ុងចរិដម្ៃសុស ណដល្ព្រះ

ជាាា ស់ណរៀបចំទ្ុរសំរាប់អ្ស់អ្នរណដល្ព្សឡាញ់ព្រះអ្ងោណដរ។ " 10 ប៉ាុ

ណៃែ ព្រះជាាា ស់ ៃសំណដងឱ្យរួរណយើងតាម្រយៈព្រះវញិ្ហា ណព្ទ្ង់ ( 

រូរៃិថូសទ្ី 1 2: 9-10 ) ។ 

វាគឺជាណរល្ណវោនៃណសចរត ីព្សឡាញ់អ្ណំរៃងិការលួ្ងណោម្ជាណរៀងរហូ្សរ។ 

វាៃឹងកាេ យជាណរល្ណវោដ៏អ្ាា រយ! ព្រះរាជាណាចព្ររបសព់្រះៃឹងណធវ ីឱ្យាៃ

ភារអ្ស់រល្បជាៃិចាកាៃ់ណរព្បណសើរណឡើង។ ណរើអ្នរម្ិៃចង់ាៃចំណណររប

ស់អ្នរណទ្ឬ? 

ព្បភរតៅខាងតព្ៅេមព ីរសញ្ហា ថ្មីបានបតព្ងៀនរីនេរព្រះ 

ត ើសាព្សាត ចារយជនំានដ់ំប៊ូងរបស់ព្រះព្េីសាបានេ ិថារួកតេព្ វូបានតេស

នម ់ឱ្យផ្ាេដំណឹ្ងលអ ននព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះតេ? 
ព្ វូតហើេ។ 
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ឆ្ន ំរៃេងម្រណហ្សើយណៅរន ុង ការបណព្ងៀៃណោយាព្ាត ចារយណោរ 

 ៃផតល់្ឱ្យនៃារល្វទិ្ោល័្យ 

 ៃ គារ់ ៃ ម្តងណហ្សើយម្តងណទ្ៀរ ៃិង ៃព្រមឹ្ព្រូវ សងករ់ធងៃ់ថា ម្ៃិដូ

ចភាគណព្ចើៃព្គីាា ៃនាណរល្បចច ុបបៃន ណៃះ ព្រះណយស ូ  ៃិងរួរសិសសដំបូងរប

ស់ព្ទ្ង់  រាជាណាចព្ររបស់ព្រះ។ ណោរបណឌ ិរ 

ណបើណទះជា ការយល់្ដឹងជារមួ្នៃព្គីសាាសនាខសុគាន ឆ្ង យណាស់រី ថានៃ 

ព្រះវហិារជាបៃតរបស់ព្រះ , ណយើងៃឹងយល្់ព្សបថាដំណឹងល្អអ្ំរីព្រះរាជយណៃះ

គឺជាអ្វ ណីដល្ព្រះណយស ូ វផ្លា ល្ ់ៃព្បកាស ៃិងអ្នរណដើរតាម្ព្ទ្ងណ់ជឿណល្ើ ។ ណយើ

ងរ៏ៃងឹយល្់ព្សបថាសរវនថងណៃះម្ៃុសសជាណព្ចើៃណដល្អ្ះអាងថាជាព្គីាា ៃ

ម្ិៃយល្់រីណរឿងណនាះណទ្។ 

ោរសដមតងនិងោរសដមតងត េព្រះេមពីរសញ្ហា ចាស់ដដលចាស់ជាងតេ 
ការបចច លូ្ 

រ របស់ព្រះគជឺាណផនរសំខាៃ់មួ្យនៃអ្វ ីណដល្ព្រូវ  ៃ ណគ អ្ះអាងថាជា “ ធ

ម្មទៃ ដ៏ចណំាស់ចណំាស់ជាងណគបំផុររបស់ អាយរសីណដល្ ៃរស់រាៃា

ៃជីវរិ ” ។ រា៉េ នរ, 2004 , ទ្ំរ័រ 102 ) 

។ ណៃះ សម្័យបុរាណណដល្ជាព្គិសដាសៃិរធម្មទៃ ាៃ ណសចរត ីណថេងការ

ណ៍ទងំណៃះអ្ំរីវា : 
5: 

5 ណល្ើសរីណៃះណៅណទ្ៀរអ្នរដឹងណទ្ថាបងបអ ៃូណដល្ ៃាន រ់ណៅរប

ស់ណយើងណៅរន ុងរិភរនៃាច់ណៃះគឺសំខាៃ់ៃងិជាបណណាត ះអាសៃន

ណនាះណទ្ប៉ាណុៃតការសៃោរបសព់្រះព្គិសដគឺធំគួរណសាងខាេ ច: 

ណៅសល់្ណៅរន ុងៃគរខាងម្ុខណៃះៃិងជីវរិអ្ស់រល្បជាៃិចា។ 

ណសចរត ីណថេងការណខ៍ាងណល្ើបង្ហា ញថាៃគរម្ិៃណម្ៃឥឡូវណទ្ណរៃឹងម្រដល្់

ណហ្សើយណៅអ្ស់រល្បជាៃិចា។ ណល្ើសរណីៃះណទ្ៀរធម្មទៃបរុាណណៃះណចងថា៖ 
6: 

9 ឥឡូវណៃះសូម្បីណរម្ៃុសសសចុររិដូចជារួរណគទងំណៃះម្ិៃអាច

ណធវ ី ៃណដើម្បីជួយសណព្ង្ហោ ះរូៃ ៗ 

របស់ខល ៃួរ៏ណោយណរើណយើងាៃការធានាអ្វខីេ ះរន ុងការចូល្ណៅរន ុង

ៃគរព្រះ ៃណទ្ព្បសិៃណបើណយើងម្ិៃ ៃររារធិីបណុយព្ជម្ុជទ្ឹររ

បស់ណយើង ឲ្យ 

បរសិុទ្ធៃិងឥរណមហ្សមង? ឬអ្នរណាៃឹងណធវជីា អ្នររស ូម្រិ របស់

ណយើង ព្បសិៃណបើណយើងព្រូវ ៃណគររណឃើញថាម្ិៃាៃាន នដដ៏បរសិុ

ទ្ធៃិងសចុររិ? 9: 
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6 ដូណចនះណយើងព្រូវព្សឡាញ់គាន ណៅវញិណៅម្រណដើម្បីណយើងទងំអ្ស់គាន

អាចចូល្ណៅរន ុងៃគរព្រះ ៃ។ 11: 

7 ដូណចនះព្បសិៃណបើណយើងដឹងថាអ្វគីឺជាការព្រមឹ្ព្រូវណៅចំណពាះព្រះភ័

ហ្វរត របស់ព្រះណយើងៃឹងចូល្ណៅរន ុងព្រះរាជយរបស់គារៃ់ិងទ្ទួ្ល្ ៃ

ការសៃោណដល្ " ព្រណចៀរម្ៃិ ៃឮឬណភនរណគណម្ើល្ណឃើញឬចិរតរប

ស់ខល ៃួណោយការព្សនម្។ ” 
12: 

1 ដូណចនះចូរណយើងរង់ចាមួំ្យណភេររាល្់ណា៉ា ងណដើម្បីៃគរនៃព្រះណោយ

ណសចរដ ីព្សឡាញ់ៃងិណសចរដ ីសុចររិរីណព្ពាះណយើងម្ៃិដឹងនថងនៃការ

ណល្ចណចញរបស់ព្រះណទ្។ 12: 

6 ណោរ ៃៃយិយថាៃគរនៃព្រះវរបិតារបស់ណយើងៃងឹម្រដល្់។ 

ណសចរត ីណថេងការណខ៍ាងណល្ើបង្ហា ញថា ណសចរត ីព្សឡាញត់ាម្រយៈការរស់ណៅ

សម្រម្យគចឺាំ ច់ណដល្ណយើងណៅណរម្ៃិ ៃចូល្ដល្់ 

រ របស់ព្រះណហ្សើយថាវាណរើរណឡើងបនាា ប់រីនថងនៃការណល្ចណចញរបសព់្រះ -

 ណនាះគឺបនាា ប់រីព្រះណយស ូ វយងព្រឡប់ម្រវញិ។ វា ៃ ខុ្ំ ជាៃគររបស់ព្រះ

វរបិតាៃិងអាវ ណដល្គារ់ ៃៃគរម្ិៃណម្ៃព្គាៃ់ណរណយស ូ ។ 

វាជា 

ព្ទ្ៃិច ថាធម្មណទ្សនាណដល្ជាព្គិសដាសៃរិជារ់ណសតងចាស់ជាងណគបំផុរ 

ណដល្ព្រះ ៃអ្ៃុញ្ហា រឱ្យរស់ណៅ ៃបណព្ងៀៃតារា 

ដូចគាន  ព្រះរាជាណាចព្រនៃព្រះណដល្ថមី គម្ព ីរសញ្ហា បណព្ងៀៃៃិង ព្រះវហិារជា

បៃតរបស់ព្រះ ឥឡូវបណព្ងៀៃ (វាគឺអាចណធវ ី ៃណដល្ថាវាអាចជា រីមួ្យររិ

ព្ រដ គ 

នៃ  ប៉ាុណៃតចំណណះដឹងរបស់ខុ្ំណៅព្រិរាៃរំណរ់សម្រថភាររបស់ខុ្រំន ុងការ

ណធវ ី ណសចរត ពី្បកាស ណល្ឿៃជាងម្ុៃ ) ។ 

អ្នកដឹកនាសំាសនាចព្កតៅស វ សរេ៍ ី2 និងដំណឹ្ងលអ ននព្រះរាជាណាចព្ក 
វាគួរណរព្រូវ ៃររ់សាោ ល្់ណៅណដើម្ទ្ ី2 ទី្ សរវរសណដល្ , 

ាដ ប់ ណោរយ៉ាូហាៃ ៃិងម្ិរតភរត ិរបស់មួ្យ 

ៃិង ចារទ់្ុរថាជារួរបរសិុទ្ធណោយ រ៉េាុូំងការូល្ិរ , បណព្ងៀៃ សហ្សសសវរស

រ៍ ៃគរ។ ណោរយូសិបស ៃររព់្តាថា  ៉ា  ៉ា ស បណព្ងៀៃ៖ 

... 

ៃឹងាៃសហ្សសសវរសរ៍បនាា ប់រីការរស់រីសុគរណឡើងវញិណៅណរល្ណដ

ល្រជជកាល្ផ្លា ល្់ខល ៃួរបស់ព្រះព្គីសា ៃងឹព្រូវ ៃបណងក ើរណឡើងណៅណល្ើ
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ណផៃដីណៃះ ។ (បំណណរនៃ ៉ា  ៉ា , VI ។ សូម្ណម្ើល្ផងណដរយូយូសណសៀ, 

ព្បវរត ិាសនាចព្រ, ណសៀវណៅ 3, XXXIX, 12) 

 ៉ា ល្ីស ៃបណព្ងៀៃថា ណៃះ គជឺាណរល្ណវោដ៏សំបូរណបប៖ 

តាម្រណបៀបណៃះ [គារ់ ៃៃយិយថា] 

ព្សូវាល្ីៃឹងបណងក ើរផល្ ៃដប ់

ាៃព្រណចៀរមួ្យពាៃណ់ហ្សើយព្រណចៀរទងំអ្ស់ៃងឹាៃធចាជារិ

មួ្យណសៃយ៉ា ងណហ្សើយព្គាប់ធចាជារទិងំអ្សៃ់ឹងផតល្់ផល្ដប់ព្គា

ប់ថាេ ថាេ ណម្ៅល្អ ។ ណហ្សើយណផេណ ៉ា ម្ព្គាបៃ់ិងព្គាបៃ់ិងណមម ៃឹងាៃស

ាាព្រព្បហារព់្បណហ្សល្គាន ។ ណហ្សើយថាសរវទងំអ្ស់, 

ការចិចា ឹម្បនាា បម់្រណរណៅណល្ើផលិ្ររម្មនៃណផៃដី, 

ៃឹងកាេ យណៅជាសៃតភិារៃងិការចុះសព្ម្ងុគាន , 

ៃិងសថ ិរណៅរន ុងការចុះចូល្ឥរណខាា ះដល្់ម្ៃុសស។ « [សរខ ីរម្ម ព្រូវ

 ៃណរើរណៅៃឹងអ្វទីងំណៃះណៅរន ុងការសរណសរណោយ  ជាបុរសាន

រ់រីបុរាណណដល្ជាអ្នរាដ ប់របស់ណោរយ៉ាូហាៃៃិងម្រិតភរត ិរបសប់៉ាូ

ល្ីខាបរន ុងណសៀវណៅរបសគ់ារ់ណល្ើរទ្បួីៃ! សព្ាប់ណសៀវណៅចំៃួៃ 

5 រាល្ព្រូវ ៃណរៀបចំណឡើងណោយគារ់ ... ] (បំណណរនៃ ៉ា  ៉ា ទ្ី 4) 

ល្ិខិរណព្កាយសញ្ហា ថមី ដល្់រូរៃិថូស ណចងថា៖ 
42: 1-

3 រួរាវរ ៃទ្ទួ្ល្ដំណឹងល្អសព្ាបណ់យើងរីព្រះអ្ាា ស់ណយស ូ វព្គី

សា ។ ព្រះណយស ូ វព្គីសទ ព្រូវ ៃបចជ ៃូណចញរីព្រះ។ ដូណចនះព្រះព្គិសដ គឺម្

ររីព្រះជាាា ស់ណហ្សើយព្រមុ្ាវរ័ជាព្រះព្គសិដ ។ ដូណចនះទងំរីរ ៃសំ

ណរចតាម្ព្រះហ្សឫទ្័យរបស់ព្រះតាម្ល្ោំប់ល្ំណោយ។ ណោយ ៃទ្ទួ្

ល្ការណចាទ្ព្បកាៃ់ណហ្សើយបញ្ហជ រយ់៉ា ងចាសថ់ាព្រះណយស ូាៃព្រះជ

ៃម រស់ណឡើងវញិព្រះអ្ាា ស់ណយស ូ ព្គិសដ ៃណព្ សណអាយាៃព្រះជៃម រ

ស់ណឡើងវញិណហ្សើយណជឿណល្ើព្រះបៃទ លូ្របស់ព្រះជាាា ស់រមួ្ជាមួ្យព្រះវ ិ

ញ្ហា ណដ៏វសុិទ្ធផងណនាះរួរណគរន៏ាំដំណងឹល្អម្រថាវ យតាម្រយៈព្រះរា

ជា របស់ព្រះជាាា ស់។ 

ប៉ាូល្ីកាផិៃនៃសម ឺនា៉ា  គជឺាអ្នរដឹរនាំព្គីាា ៃដំបូងាន រ់ណដល្ជាសិសសរបស់

ចៃណដល្ជាចុងណព្កាយនៃរួរាវរ័ណដើម្ ។  គ។ 120-135 គ។ ស។ 

 ៃបណព្ងៀៃ ៖ 

អ្នរណាាៃសភុម្ងោល្ណហ្សើយអ្ស់អ្នរណដល្ព្រូវណគណបៀរណបៀៃណព្ពាះ

ណរ ៃណធវ ីតាម្ណសចរដ ីសុចររិអ្នរណនាះាៃសុភម្ងោល្ណហ្សើយដបិរ
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ណគ ៃទ្ទួ្ល្រន ុងព្រះរាជយរបសព់្រះជាាា ស់ ។ (។ 

ល្ិខិរណៅកាៃភ់ីល្ីរភីល្ីរជំរូរទ្ី 2 ។ ម្ររី ឪរុរ - ភាគ 

1 ណដល្ណរសព្មួ្ល្ណោយ ៃិង ។ ការណ ះរុម្ពអាណម្រកិាំង 1885) 

ណោយដឹងថា « ព្រះម្ិៃព្រូវណគចំអ្រណឡើយ » ណយើងគួរណរណដើរណោយ

សរត ិសម្ៃងឹបទ្បចារតៃិិងសិរលី្អ របសព់្ទ្ង ់... 

របិររួរណគគួរណរព្រូវ ៃការ់ណចញរីរណាា ណដល្ាៃណៅរន ុងណោ

រណៃះចាប់តាំងរី « ណសចរតបី៉ាងព្ ថាន រណាា ទស់ៃងឹ 

 វញិ្ហា ណ; " ៃិង " ម្ិៃរំផិរឬ 

ឬការរំណោភបំពាៃរបស់ខល ៃួណគជាមួ្យៃឹងម្ៃុសសជារៃិឹង ៃទ្

ទួ្ល្ ព្រះរាជយ 

* របស់ព្រះជាាា ស់ " ឬអ្នរណដល្ណធវ ីអ្វ ីណដល្ម្ៃិជាប់ោប់ៃិង 

។ ( ិិបិដ, ជំរូរទ្ី V) 

ដូណចនះណយើងព្រូវណគាររណការខាេ ចព្រះអ្ងោណោយណគាររណការខាេ ច

ព្រះអ្ងោដូចព្រះអ្ងោណដល្ ៃបង្ហោ បម់្រណយើងៃិងជាាវរ័ណដល្

ព្បកាសដំណងឹល្អ ណអាយណយើងៃិងរោការណីដល្ព្បកាសទ្រុជាម្ៃុអ្ំ

រីការយងម្ររបសព់្រះអ្ាា ស់ ណដរ។ (ិិបិដ ជំរូរទ្ី 6) 

ដូចជាគម្ព ីរ ដនទ្ណទ្ៀរណដរណៅរន ុងគម្ព ីរសញ្ហា ថមី 

 ៃបណព្ងៀៃថាម្ៃុសសសុចររិម្ិៃណម្ៃជា អ្នរបំណបរណររ តិ៍ណ ម្ ះណទ្ៃងឹទ្

ទួ្ល្ម្រររៃូវ រ របស់ព្រះ។ 

ខាងណព្កាម្ណៃះព្រូវ ៃណគអ្ះអាងផងណដរថាព្រូវ ៃបណព្ងៀៃណោយប៉ាូល្ី

កាបូបៈ 

ណៅនថងសបបទ័្ព្រះអ្ងោាៃព្រះបៃទ លូ្ថា៖  រូៃណៅជាទ្ពី្សឡាញ់រប

ស់ព្រះជាាា ស់ណអ្ើយសូម្ាដ ប់ពារយោស់ណរឿៃរបស់ខុ្ំ។ ខុ្ំ ៃធា

នាចំណពាះអ្នរណៅណរល្ណដល្ប ៊ីសសរាៃវរតាៃណហ្សើយឥឡូវណៃះខុ្ំ

សូម្ោស់ណរឿៃអ្នរទងំអ្ស់គាន ឱ្យណដើរណោយសម្រម្យៃងិគួរឱ្យណគារ

រតាម្ាគ៌ារបស់ព្រះអ្ាា ស់ 

... ណម្ើល្ ណហ្សើយម្តងណទ្ៀរ ចូរណព្រៀម្ខល ៃួជាៃចិារុំណអាយដួងចិរតរបស់

អ្នរព្រូវ ៃថេឹងណថេង, បទ្បចារត ិថមី។ 

ទរ់ទ្ងៃឹងណសចរត ពី្សឡាញ់ចំណពាះគាន ណៅវញិណៅម្រការម្រដល់្រ

បស់ព្រះអ្ងោ ៃណល្ចណចញម្រភាេ ម្ៗដូចជារៃាះយ៉ា ងណល្ឿៃការជំ

ៃុំជំរះដ៏អ្ាា រយណោយណភេ ើងជីវរិអ្ស់រល្បជាៃិចាៃងិៃគរអ្ម្រៈរប

ស់ព្ទ្ង់។ អ្វ ីៗ ទងំអ្ស់ណដល្អ្នរ ៃទ្ទួ្ល្រីព្រះជាាា សអ់្នររាល្់គាន
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ម្ុខជាដឹងណៅណរល្អ្នរព្ាវព្ជាវបទ្គម្ព ីរណដល្ណចងទ្រុណហ្សើយសរ

ណសររន ុងប ៊ិចរបស់ព្រះវញិ្ហា ណដ៏វសុិទ្ធម្ររន ុងដួងចរិតរបស់អ្នរណដើម្បី

ណអាយបទ្បចារត ិសថ ិរណៅរន ុងអ្នរណដល្ម្ិៃអាចល្បុប ំរ់ ៃ។ (

ជីវរិរបស់ប៉ាូ លី្កាបូថជំរូរទ្ី 24 ណជ។ 

ប ៊ីហ្សវហ្សវ  ហ្សវ ុសឪរុរជាាវរណល្ខ 3.2 ទ្ំរ័រ 1889 ទ្ំរ័រ 488-506) 

ណសើណដស ណដល្ជា ាសនាចព្រនៃព្រះណម្ដឹរនាំ , គ។ 170 គ។ ស។ 

 ៃបណព្ងៀៃ៖ 

ដបិរព្រឹរយវៃិ័យណដល្ ៃព្បកាសរន ុងដំណងឹល្អចាស់បរុាណគឺណចញ

ម្ររីព្រងុសុីយ៉ាូ ៃៃងិព្រងុណយរាូឡឹម្។ ណហ្សើយបទ្បចារត ិ ៃណចញ

ម្រណៅរន ុងព្រះគុណណហ្សើយព្បណភទ្ណៅរន ុងផល្ិរផល្ណដល្ ៃប

ចាប់ណហ្សើយរូៃណចៀម្ណៅរន ុងព្រះរាជបពុ្តាៃងិណចៀម្ណៅរន ុងម្ៃុសស

ណហ្សើយម្ៃុសសណៅរន ុងព្រះ ... 

ប៉ាុណៃត ដំណងឹល្អ ៃកាេ យជាការរៃយល្អ់្ំរីចាប់ៃងិចាប់ 

ការបំណរញសណព្ម្ចរឯីព្រះវហិារ ៃកាេ យជាឃ្លេ ំងនៃណសចរត ីរិរ ... 

ណៃះគជឺាអ្នរណដល្ ៃរំណោះណយើងរីទសភារណៅរន ុងណសរភីាររី

ភារងងរឹដល់្រៃេ ឺការាេ ប់ណៅរន ុងជីវរិរីការជិះជាៃចូ់ល្ណៅរន ុង

ៃគរអ្សរ់ល្បជាៃិចា  ។ (ម្ីល្រូី។ ណៅបណុយរំល្ង។ ខ 7.40, 68 ។ 

ការបរណព្បរី ឃឺជូ : 

ទ្ិនាៃបុបវរត ិវទិ្ោាហ្វសតតាម្អ្ុិៃធរណណរ ។ http://www.kerux.com

 / ឯរារ / KeruxV4N1A1.asp) 

ដូណចនះរន ុងព្រះរាជយនៃវា៉េ   ៃ ណគដឹងថាាៃ អ្វ ីមួ្យអ្សរ់ល្បជាៃិចាៃិងម្ិ

ៃព្គាៃ់ណរជាព្គិសដាសៃិរបចច ុបបៃន  ឬវហិារការូលិ្រៃិងរមួ្បចច លូ្ទងំ 

ចាប់របសព់្រះ។ 

ការសរណសរសរណសរណៅពាររ់ណាដ ល្ចុងសរវរសរ៍ទ្ ី2 

ោស់ណរឿៃព្បជាជៃណអាយសំឡឹងណម្ើល្ៃគរ។ 

ដូណចនះម្ិៃព្រូវណអាយៃរណាាន ររ់ន ុងចំណណាម្អ្នរណល្ងព្បព្រឹរដណៅ

ណហ្សើយង្ហរម្រណព្កាយណទ្ៀរណឡើយ ផទ យុណៅវញិ ព្រូវចូល្ណៅជិរព្រះ 

ភ័ព្រត ព្រះរបស់ព្រះអ្ងោ ។ (រ៉េាុូងំ ។ ការទ្ទួ្ល្ាោ ល្់, ណសៀវណៅ X, 

ជំរូរទ្ី XL ។ ដរព្សង់ណចញរីឪរុរ, ភាគទ្ី 8 ។ ណរសព្មួ្ល្ណោយ 

ៃិង ។ ការណ ះរុម្ពអាណម្រកិាំង 1886 ) 
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ណល្ើសរីណៃះណៅណទ្ៀរណៅណរល្ណដល្វា ម្ិៃព្រូវ ៃសរណសរណោយម្ៃុសសាន

រ់ណៅរន ុងព្រះវហិាររិរណនាះការសរណសរពារ់រណាដ ល្សរវរសរ៍ទ្ី 2 

ាៃចណំងណជើងថា អ្នរឃ្លវ ល្ណចៀម្នៃណហ្សុើា៉ា សណៅរន ុងការបរណព្បណោយ 

រ៉េបូឺរៃងិោល្់ាៃ់សុៃណព្បើឃ្លេ  ថា“ ៃគរព្រះជាាា ស់ ” ចំៃួៃ 14 ដង។ 

ព្គីសា បរសិ័ទ្ រិរ ៃងិសូម្បណីរម្ៃុសសជាណព្ចើៃណដល្អ្ះអាងថាជា ព្រះព្គសីា

 ៃ ដឹង ខេះៗរីការាា រ់ណសា ើររបស់ រ ណៅសរវរសរ៍ទ្ី 2 ។ 

សូម្បីណរ បូជាចារយ ព្គិសត អូ្សសូ ដរ់ៃងិ អ្ុី ព្សត ូ ដូខាងណរើរណោរ   ៃយល្់

ថាបនាា ប់រីការណងើបណឡើងវញិ រួរព្គីាា ៃៃឹងចូល្ណៅ 

រ របស់ព្រះ។ ររ់សាោ ល្់អ្វ ីណដល្គារ់ ៃសរណសរគ។ 180 គ : 

ណៃះគជឺាាថ ៃភាររបស់អ្នរណដល្ ៃណជឿចាប់តាំងររួីរណគណៅ

ជាបៃ់ឹងព្រះវញិ្ហា ណបរសុិទ្ធណដល្ព្រូវ ៃផតល់្ឱ្យណោយគារ់ណៅរន ុង

រិធីបណុយព្ជម្ុជទ្រឹណហ្សើយអ្នរទ្ទួ្ល្ៃឹងព្រូវ ៃររាទ្រុព្បសៃិ

ណបើគារណ់ដើរតាម្ណសចរត ីរិរណសចរត ី បរសិុទ្ធៃិងណសចរតសីុចររិៃិង

ការអ្រ់ធមរ់។ សព្ាប់ព្រលឹ្ងណៃះាៃការរស់ណឡើងវញិណៅរន ុងអ្នរ

ណដល្ណជឿរាងកាយទ្ទួ្ល្ព្រល្ឹងម្តងណទ្ៀរណហ្សើយរមួ្ជាមួ្យវាណោយអ្ំ

ណាចនៃព្រះវញិ្ហា ណបរសុិទ្ធណដល្ព្រូវ ៃណល្ើរណឡើងៃងិចូល្ណៅរន ុ

ងៃគរព្រះ ។ (បរណព្បរីអាណម្ៃីណោយណោរ ។ 

ការបង្ហា ញរីការផសរវផាយរបស់រួរាវរជំរូរ 42 ។ សុ,ី ឆ្ន ំ 

1920) ។ 

ថូផូល្ីសនៃអាៃ់ទ្ីយ៉ាូ រ ៃបណព្ងៀៃថា៖ 

ខុ្ំៃិយយណររីភារល្អ របស់ព្ទ្ង់។ ព្បសៃិណបើខុ្ំណៅគារថ់ា រ រ ខុ្ំ, 

ប៉ាុណៃត ខុ្ំៃយិយរីសិររុីងណរឿងរបស់ព្ទ្ង់ 

... សព្ាប់ព្បសិៃណបើគារ ់ៃណធវ ីឱ្យគារអ់្ម្រៈរីដំបូង, 

គារ់ៃងឹ ៃណធវ ីឱ្យគារ់ព្រះ។ ... ដូណចនះគារម់្ិៃ ៃបណងក ើរអ្ម្

រៈៃិងម្ិៃាេ បណ់ទ្ណរដូចណដល្ណយើង ៃៃយិយខាងណល្ើណហ្សើយា

ៃសម្រថភារទងំរីរ។ ដូណចនះព្បសៃិណបើគារ់អួ្រអាងថាៃឹង ៃរ

បស់ណដល្ម្ិៃណចះរលួ្យណហ្សើយកាៃ់តាម្បចារដ ិរបស់ព្រះជាាា ស់គា

រ់ព្រូវណរទ្ទួ្ល្ ៃរង្ហវ ៃ់ជារង្ហវ ៃអ់្ម្រៈរពី្រះជាាា សណ់ហ្សើយគួរណរ

ណៅជាព្រះជាាា ស់ ។ (ណថហ្សវហ្សវ ីល្ីសណៅអូ្រូរូស 1: 3, 2:27) 

បរវជិរការូល្រិ ហ្សុីបប៉ាូ ផូសណៅណដើម្សរវរសរ៍ទ្ ី3  ៃសរណសរថា៖ 
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ណហ្សើយអ្នរៃងឹទ្ទួ្ល្ ៃៃគរាថ ៃសួគ៌អ្នរណដល្ ៃរស់ណៅរន ុង

ជីវរិណៃះ ៃាោ ល់្ណសតចណសណឡាា ល្។ ណហ្សើយអ្នរៃងឹកាេ យជានដគូរ

បស់អាទ្ិណទ្រៃងិជាអ្នរសនងម្រររជាមួ្យព្រះព្គិសដ ណល្ងណធវជីាទ

សររណោយរណាា ៃងិរណាា ណទ្ៀរណហ្សើយអ្នរៃងឹណល្ងចាញ់ណ រណគ

ណទ្ៀរណឡើយ។ សព្ាបអ់្នរ ៃកាេ យជាព្រះ ។ ចំណពាះអ្វរីណ៏ោយណដល្

អ្នររងទ្ុរខ ណរល្អ្នរណៅណរមងបុរសទងំណៃះ ៃផតល្់ឱ្យអ្នរណោយ

ារអ្នរជាម្ៃុសសរណម្ងាេ ប់។ 

ប៉ាុណៃតអ្វរី៏ណោយណដល្វាសម្ព្សបៃឹងព្រះណដើម្បីណចរចាយព្រះទងំ

ណៃះ ៃសៃោថាៃឹងព្បទៃដល្់អ្នររណីព្ពាះអ្នរ 

ព្រូវ ៃណគណធវ ីឱ្យព្បណសើរណហ្សើយ ៃណរើរម្រជាអ្ម្រភារ ។ ( ។ 

រាល្់ាសនា , ណសៀវណៅ X  ៃ, ចាប ព្បណសើរ 30 ) 

ណគាល្ណៅសព្ាបម់្ៃុសសគឺព្រូវ ៃណធវ ីឱ្យព្បណសើរណឡើងណៅរន ុងព្រះរាជាណាច

ព្ររបស់ព្រះណដល្ៃឹងម្រដល្់។ 

បញ្ហា តៅស វ សេី 2 និងេ ី3 
ណទះបជីាការទ្ទួ្ល្យរររីរាល្ោល្របស់ខល ៃួ, ខុ្ំ  សរវរសទ្ីរីរ, 

ការព្បឆ្ងំចាប់ របរ់ជំណៃឿ ណម្ដឹរនាំណដល្ាៃណ ម្ ះថា 

ណព្ការណឡើង ។ ា៉ា រុស  ៃបណព្ងៀៃទស់ៃងឹព្រឹរយវៃិយ័ របស់ព្រះជាាា ស់ 

ជា នថងសបប័ទ្ៃិងការចូល្ 

រ របស់ព្រះជាាា ស់។ ថវីរបិរណរគារ់ព្រូវ ៃណគណថាក ល្ណទសណោយប៉ាូល្កីាបូ

បៃិងអ្នរដនទ្ណទ្ៀររណ៏ោយគារ់ាៃទ្ំនារ់ទ្ំៃងជាមួ្យវហិាររ៉េាុូំងអ្ស់

មួ្យរយៈណហ្សើយហារ់ដូចជាាៃឥទ្ធិរល្ណៅទ្ណីនាះ ។ 

ណៅសរវរសរ៍ទ្ី 2 ៃងិទ្ ី3 

រួរ ព្គសុត វូរឺ រំរុងកាេ យជាអ្នរ ររសុីណៅអាឡិចាៃ់ព្ឌី (ណអ្ហ្សសុ ីប) 

។   ៃ ព្បឆ្ំងៃឹងណគាល្ល្ទ្ធិនៃៃគរខាងម្ុខណៃះ។ សូម្ររ់សគំាល្់រី រ

 យការណ៍អ្ំរអី្នរសរណសរណរឿងខេះ ៖ 

 ៃណរើរម្ររន ុងព្គួារណដល្ម្ៃិណជឿព្រះៃិងាៃព្ទ្រយសត ុរសតម្ភ

ណៅអាឡិចាៃ់ព្ឌីណហ្សើយព្រូវ ៃទ្ទួ្ល្ការអ្ប់រំណៅរន ុងទ្សសៃវជិាជ

របស់រួរណគ។ គារ់ ៃចារណចញរីាោណរៀៃណដល្ម្ៃិណជឿណៅណល្ើ

ាសនាណដើម្បីកាេ យជាសិសសនៃ 

ណដល្គារ់ ៃទ្ទួ្ល្ណជាគជ័យរន ុងការទ្ទួ្ល្បៃទ ុរាោបណព្ងៀៃ

ាសនាណៅអាឡចិាៃ់ព្ឌី។  
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ជល្ណម្ណៃរប ណិឿ រងិណៃ, 

ៃិងាោជីណូទ្ិចរំរុងណរបងខ ចូណគាល្ល្ទ្ធិនៃគម្ព ីរបរសុិទ្ធណោយ

ការបរព្ាយណដល្គួរណអាយព្សឡាញៃ់ិងការៃិយយណព្បៀបណធៀប 

... រួរណគ ៃទ្ទួ្ល្ណ ម្ ះរបស់រួរណគ ថា“ អាឡូសណហ្វសកស។ « 

ាធារណៈ 

ណៃះណហ្សើយ ៃអ្ះអាងថាៃងឹាៃរជជកាល្ព្រះព្គិសដ ណៅណល្ើណផៃដី

ណៃះ ...  

ឌីអូ្សសីុស ៃទស់ណទ្ងគាន ជាមួ្យអ្នរណដើរតាម្ 

ណហ្សើយតាម្រណំរ់ណហ្សរុរបស់គារ់… “ ាថ ៃភារណបបណៃះណដល្ឥឡូវ

ាៃណៅរន ុងៃគរព្រះ។ « ណៃះជាណល្ើរដំបូងនៃព្រះរាជយរបស់ព្រះជា

ាា ស់ណដល្ាៃព្ាប់ណៅរន ុងរដឋបចច ុបបៃន នៃាសនាចព្រ ... 

ណៃព្រ ៃសដ ីបណនាា សរំហ្សសុរបស់រួរណគណដល្បង្ហា ញថាៃគរាថ ៃ

សួគ៌ម្ិៃណម្ៃជាៃទិៃរថាណទ្ណរគឺជាៃគរណដល្ៃឹងម្រដល្់នៃ

ព្រះអ្ាា ស់របស់ណយើងរន ុងដំណណើររស់ណឡើងវញិណឆ្ព ះណៅររជីវរិអ្ស់រ

ល្បជាៃចិា ... 

ដូណចនះគំៃិរនៃៃគរណៃះាៃណៅរន ុងាថ ៃភារបចច ុបបៃន ណៃះព្រូវ 

ៃបណងក ើរណឡើងៃិង ៃបណងក ើរណឡើងណៅរន ុងាោជីណូទ្ិចនៃ 

រន ុងព្បណទ្សណអ្ហ្សសុ បីរីឆ្ន ំ 2002 ដល្់ឆ្ន  ំ250 គ។ ស។ 

ណរញមួ្យសរវរសរ៍ម្ុៃណរល្ណដល្ ប ៊ីសសរនៃចព្រភរ ៃកាេ យជា

អ្នរកាៃ់កាប់រាជបល្េ ង័ក។ … 

 ៃបណងក ើរគំៃិរអ្ំរីៃគររបស់ព្រះជារដឋណដល្ាៃចំណៃះដឹងខា

ងផល វូចិរតរិរអ្ំរីព្រះ។ ព្បភរណដើម្ ៃបញ្ហជ រថ់ាវាជាអ្រថៃ័យខា

ងវញិ្ហា ណណដល្ោរ់ណៅរន ុងសំបុព្រធម្មតានៃបទ្គម្ព ីរ ។ (វដួហ្សិៃរ ី

ោណាដំណឹងល្អ នៃព្រះរាជាណាចព្រ៖ 

រាជាណាចព្រមួ្យម្ិៃណម្ៃជារបស់រិភរណោរណៃះណទ្ម្ៃិណម្ៃណៅ

រន ុងរិភរណោរណៃះណទ្ប៉ាុណៃត ណដើម្បីចូល្ម្ររន ុងព្បណទ្សសួគ៌ានៃការ

រស់ណឡើងវញិរីម្រណភារៃិងការាត រអ្វ ីៗទងំអ្ស់ណឡើងវញិ) 

ណ ះរុម្ពផាយណោយរល រូរៃុ, 1870 , 124-125 ទ្ំរ័រ។ )  

ដូណចនះ, ខណៈណរល្ណដល្ ប ៊ីសសរ 

 ៃបណព្ងៀៃ ដំណឹងល្អ នៃព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជាណាច

ព្រព្រះរាជាណាចព្ររបស់របស់របស់ព្រះព្រះរាជាណាចព្រព្រះព្រះព្រះរាជាណា

ចព្រព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជាណាចព្ររបស់របស់របស់ព្រះរាជាណាចព្រព្រះរា
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ជាណាចព្ររបស់ព្រះ ។ ប ៊ីសសរ 

នៃរ៏ ៃ រោយម្ព្បយុទ្ធ ព្បឆ្ងំៃងឹរំហ្សុសរបស់រួរអ្នរៃយិយអ្ំរីណរ

ល្ណវោដូចគាន ។ អ្នរណដល្រិរជាណៅរន ុងាសនាចព្រនៃព្រះ ៃឈរសព្ា

ប់ណសចរត ីរិរនៃព្រះរាជាណាចព្ររិររបស់ព្រះណរញមួ្យព្បវរត ិាហ្វសត ។ 

ហឺប ៊ឺរដបុលេ៊ូអាមស្ដសត ងបានបតព្ងៀនដំណឹ្ងលអ អ្ំរីនេរ 
ណៅរន ុង 20 ទី្ សរវរសជា ចុង ណោរ រដបុល្យូអាម្ហ្វសតង  ៃសរណសរថា: 

រីណព្ពាះរួរណគ  ៃបដិណសធ ដំណឹងល្អ របស់ព្រះព្គីសា  ។ ។ ។ , រិភរ

ណោរ ៃណៅជាអ្វ ីដណណត ើម្រណៃេងណផសងណទ្ៀរណៅរន ុងរណៃេងរបស់

ខល ៃួ។ រួរណគព្រូវបណងក ើរ ណរេងកាេ យ! ដូណចនះណយើង ៃ 

ៃគរព្រះៃយិយថាព្គាៃ់ណរជាវណណ ៈអ្ភិជៃមួ្យណដល្ជាម្ណនាស

ណចារនាល្អ ណៅរន ុងចិរតម្ៃុសស - 

ការ់បៃថយវាណៅជាណរឿងមួ្យណដល្ម្ិៃររិៃិងម្ិៃគួរឱ្យណជឿ! អ្នរ

ណផសងណទ្ៀរ ៃបរព្ាយខុសថា “ 

ព្រះ ព្គឹសត  ” គឺជាៃគរ ។ ។ ។ ណហារាោៃីណយ៉ាល្ណដល្ ៃរស់ណៅ 600 

ឆ្ន ំម្ុៃព្គឹសតសររាជដឹងថាៃគរព្រះគជឺាៃគររិរ - 

ជាការព្គប់ព្គងរបស់រោឋ ភ ិល្ 

រយចជ ៃៈម្ៃសុសណៅណល្ើណផៃដី ។ ។ ។ 

ណៅទ្ីណៃះ។ ។ ។ គឺជាការរៃយល្់របសព់្រះជាាា ស់អ្ំរអី្វ ីណដល្ជា ណសត

ច នៃព្រះគឺ “ ណហ្សើយណៅជំនាៃ់ណសតចទងំណៃះ ... ” - 

ណៃះគជឺាការៃយិយអ្ំរីព្ាម្ណជើង 10 

ណដល្ជាណផនរនៃណដរៃងិណផនរមួ្យនៃដីឥដឋផុយ។ ណៃះណោយភាជ បទ់្ំ

នាយជាមួ្យោៃីណយ៉ាល្ 7 ៃងិវវិរណៈ 13 ៃិង 17 

គឺសំណៅណៅណល្ើ ាថ ៃភារសហ្សភារថមីនៃសហ្សភារអ្ឺរ៉េបុណដល្រំរុង

ណរើរណឡើង ។ ។ ។ ម្ុៃណភនររបសអ់្នរ!  វវិរណៈ 17:12 

បញ្ហជ រ់យ៉ា ងចាសថ់ាវាជាការរបួរមួ្មួ្យរបស់ធៃីឃីងឬណសតចណដល្ 

(វវិរណៈ 17: 8) ៃឹងរស់ណឡើងវញិៃូវរ៉េាូ៉ា ៃចាស់ ។ ។ ។ 

ណៅណរល្ណដល្ព្រះព្គីសាយងម្រព្ទ្ង់រំរងុណរយងម្ររន ុងនាម្

ជាណសតចនៃណសតចព្គប់ព្គងណល្ើណផៃដីទងំមូ្ល្ (វវិរ។ 19: 11-

16); ណហ្សើយគារ់ ឃងីដម្-- ព្រះរាជយរបស់ព្រះជាាា ស់ -- 

ោៃីណយ៉ាល្គណឺដើម្បីណព្បើព្ ស់ៃគរណោរីយ៍ណៃះ។  វវិរណៈ 11:15 

ណចងណៅរន ុងពារយទងំណៃះថា៖ « ៃគររន ុងណោរណៃះ  ៃកាេ យជា

 រាជាណាចព្ររបស់ណយើងណហ្សើយជាព្គិសដ របស់ណោរណហ្សើយណោរៃឹង
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ព្គប់ព្គងជាណរៀងរហូ្សរ » ។ ណៃះណហ្សើយជាព្រះម្ហារសព្រនៃព្រះ។ វាគឺ

ជាការបចាប់នៃរោឋ ភ ិល្បចច ុបបៃន  - 

 ទ្ៃងិសូម្បីណរសហ្សរដឋអាណម្ររិៃិងព្បជាជារិអ្ងណ់គេស។ បនាា ប់

ម្ររួរណគៃងឹកាេ យជារាជាណាចព្រ - 

រោឋ ភិ ល្នៃព្រះអ្ាា ស់ណយស ូ វព្គីសាបនាា ប់ម្រណសតចណដល្ជាណសតច

ណល្ើណផៃដីទងំមូ្ល្។ ណៃះណធវ ីឱ្យាៃការរិរទងំព្សងុណដល្ថាព្រះរា

ជាណាចព្រនៃព្រះគជឺារោឋ ភិ ល្រិរព្ រដ។ ដូចជាចព្រភរខា

ល្់ណដជារាជាណាចព្រ - 

សូម្បីចព្រភររ៉េាុូងំគជឺារាជាណាចព្ររបសព់្រះដូណចនះរាជាណាចព្ររ

បស់ព្រះជារោឋ ភ ិល្។ វាគឺណដើម្បពី្គបព់្គងរោឋ ភ ិល្នៃជារនិៃរិ

ភរណោរ។ ព្រះណយស ូ វព្គីសា គជឺាណសតចណដល្ជាណសតច! ។ ។ ។ 

ព្រះណយស ូ ព្គីសា ដណដល្ណដល្ ៃណដើរណល្ើភន ំៃងិព្ជល្ងនៃណដៃដីបរសុិ

ទ្ធៃិងផល វូណៅព្រងុណយរាូឡិម្កាល្រីជាង 1.900 

ឆ្ន ំម្ុៃរំរុងណរយងម្រម្តងណទ្ៀរ។ គារ ់ៃៃិយយថាគារៃ់ឹ

ងម្រម្តងណទ្ៀរ។ បនាា ប់រីគារព់្រូវ ៃណគឆ្ក ងព្រះ ៃណព្ សគា

រ់ឱ្យរស់ណឡើងវញិបនាា ប់រីបីនថងបីយប់ (ា៉ា ថ។ 12:40; រិចាការ 2:32; 

1 រូ។ 15: 3-4) 

។ គារ់ ៃណឡើងណៅណល្ើបល្េ ង័ករបស់ព្រះ។ ទ្ីាន រ់ការរណាត ល្នៃរោឋ

ភិ ល្សរល្ណោរ (រិចាការ 1: 9-11; ណហ្ស។ 1: 3; 8: 1; 10:12; បប។ 

3:21) ។ 

គារ់គជឺា " អ្ភិជៃ " នៃណរឿងណព្បៀបព្បដូចណដល្ ៃណៅបល្េ ័ងកនៃ 

ព្រះ - ជា “ ព្បណទ្សឆ្ង យ ” - 

ណដើម្បីណឡើងណាយរាជយជាណសតចណល្ើព្បជាជារិទងំអ្ស់ណហ្សើយបនាា ប់

ម្រៃងឹព្រឡប់ម្រណផៃដីវញិ (លូ្កា 19: 12-27) ។ 

ជាថមីម្តងណទ្ៀរគារ់សថ ិរណៅរន ុងាថ ៃបរម្សុខរហូ្សរដល្់ « ព្គានៃ

អ្វ ីៗទងំអ្ស់ » (រចិាការ 3: 19-21) 

។ សង ម្ណធោ យាដ រណឡើងវញិៃូវអ្ររីរដឋឬ ល្រខខណឌ ។ រន ុងររណី

ណៃះការាដ រណឡើងវញិៃូវរោឋ ភិ ល្របស់ព្រះណៅណល្ើណផៃដីណហ្សើយដូ

ណចនះការាត រណឡើងវញិៃូវសៃត ិភាររិភរណោរៃងិល្រខខណឌ ទូ្ណៅ។ 

ភារវរឹវរណៅណល្ើរិភរណោរបចច ុបបៃន ណៃះការណរើៃណឡើងនៃសព្ង្ហោ

ម្ៃិងការទស់ណទ្ងគាន ៃឹងណរើរាៃជាបញ្ហា ដ៏ធំណធងបំផុរដរាប

ណាព្រះជាាា ស់ណធវអី្ៃដរាគម្ៃ៍គាម ៃាចម់្ៃុសសណាាន រ់អាចព្រូវ
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 ៃសណព្ង្ហោ ះ ៃណឡើយ (ា៉ា ថាយ 24:22) 

។ ណៅណរល្្ៃដល្់រព្ម្ិរខពសប់ំផុរណៅណរល្ណដល្ការរៃោណរ

ល្ៃឹងបណាត ល្ឱ្យាៃការរំជួល្ចិរតរីជីវរិណៅណល្ើណផៃដីណៃះណនាះ

ព្រះណយស ូ វព្គីសា ៃងឹយងព្រឡប់ម្រវញិ។ ណល្ើរណៃះគារៃ់ឹងម្រជា

ព្រះដ៏ណទ្វភារ។ ព្ទ្ង់ៃងឹយងម្ររន ុងព្គបទ់ងំអ្ំណាចៃិងសិរលី្អ

នៃអ្នរបណងក ើរសរល្ណោរ។ (ា៉ា ថាយ 24:30; ។ ។ 25:31) 

ព្ទ្ង់ៃងឹយងម្រណដល្ជា « ណសដចនៃណសដចៃិងព្រះអ្ាា ស់នៃព្រះអ្

ាា ស ់» ( វវិរ 19:16) 

ណដើម្បីបណងក ើររោឋ ភិ ល្រភិរណោរទ្ំណៃើបព្គប់ទងំាសៃ៍ៃិងព្គ

ប់ព្គង " ណោយដំបងណដរ » ( វវិរ 19:15; 12: 5) ។ ។ ។ 

ព្រះព្េីសា មិនព្ វូបានសាវ េមន៍? 

ប៉ាុណៃត ណរើម្ៃសុសជារិៃងឹណព្សរណហា រណព្ចជ ៀវណោយរត ីររីរាយណហ្សើយាវ

គម្ៃគ៍ារ់ណោយ ភាររំណភើបររីរាយៃងិភារររីរាយ -

 សូម្បីណរឈឺណៅរន ុងព្រះវហិារនៃព្គិសតាសនាណបបព្បនរណីឬ? 

រួរណគៃឹង

ម្ិៃ! រួរណគៃឹងណជឿរីណព្ពាះរួរអ្នរបំណរណីរេងកាេ យរបស់អាររសា

តាំង (2 រូរៃិថូស 11: 13-15) 

 ៃបណញ្ហឆ ររួរណគថាគារជ់ាអាទ្ទ្ឹងៃិងព្រះព្គីសា ។ ព្រះវហិារៃិង

ព្បជាជារនិានាៃងឹខងឹៃឹងការយងម្ររបស់គារ់ (វវិរណះ 11:15 

ជាមួ្យ 11:18) 

ណហ្សើយរាេ ំងណយធាររិជាៃឹងរោយម្វាយព្បហារគារណ់ដើម្បីបផំ្លេ

ញគារ់ (វវិរ។ 17:14)! 

ព្បជាជារនិានាៃងឹចូល្រមួ្ណៅរន ុងសម្រភូម្ិនៃសព្ង្ហោ ម្ណោរណល្ើ

រទ្ី 3 ណដល្ៃងឹម្រដល្់ណោយាៃសម្រភូម្ិណៅព្រងុណយរាូឡិម្ 

(ណសច 14: 1-2) 

បនាា បម់្រព្រះព្គីសា ៃងឹយងព្រឡប់ម្រវញិ។ ណៅរន ុងអ្ំណាចជំ

ណៃឿអ្របូីគារ់ៃឹង « ព្បយុទ្ធ ព្បឆ្ំងៃឹងព្បជាជារិទងំណនាះ » ណដល្

ព្បយុទ្ធៃងឹគារ ់(ខ 3) ។ គារៃ់ឹងរាា រ់រួរណគណចាល្ទងំព្សងុ 

(វវិរ។ 

17:14)! « ណៅនថងណនាះណជើងរបស់គារ់ៃឹងឈរណៅណល្ើភន ំណដើម្អូ្ល្ីវ » 

ណដល្ាៃចាង យយ៉ា ងឆ្ង យណៅខាងណរើរព្រងុណយរាូឡិម្ (ណសច 

14: 4) ។ (អាម្ហ្វសតងណអ្ចណអ្ដស៍។ អាថ៌រំ ងំនៃយុគសម្័យ 1984) 
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ព្រះគម្ព ីរព្បកាសថា ព្រះណយស ូ វៃឹងវលិ្ព្រឡប់ម្រវញិណហ្សើយព្ទ្ង់ៃងឹឈន ះ ណរ

ាៃម្ៃុសសជាណព្ចើៃៃងឹចាំងៃឹងព្ទ្ង់ណដរ (វវិរណៈ 19:19) 

។   ៃ ណាមួ្យៃឹងអ្ះអាង 

(ណផអរណល្ើ ការ យល់្ដឹង ខុស អ្ំរីទ្ំនាយព្រះគម្ព ីរប៉ាុណៃត ណផនរខេះណោយារ

ណហារាណរេងកាេ យៃងិអាថ៌រ ំំង) 

ថា ការព្រឡប់ម្រវញិរបស់ ព្រះណយស ូ វគជឺា អាទ្ទ្ឹងៃងិព្រះព្គីសាចុងណព្កា

យ ! 

ខុ្ំខាងណព្កាម្ ណៃះរ៏ម្ររីហឺ្សប ៊ឺដអាម្ហ្វសត  ងៈ 

ាសនារិរ - 

ណសចរត ីររិរបស់ព្រះ ៃផតល្់អ្ណំាចដល្់ណសចរត ីព្សឡាញ់របស់ព្រះ

ណដល្ ៃណចរចាយណោយព្រះវញិ្ហា ណបរសុិទ្ធ ... 

ណោយម្ិៃាោ ល្ក់ារាោ ល្់ព្រះៃងិព្រះណយស ូ វព្គីសាអ្ំរីការាោ ល្់ការរិ

រ - ៃងិភារររ់ណៅត នៃណសចរត ីព្សឡាញ់ដ៏ណទ្វភាររបស់ព្រះ! ... 

ណសចរដបីណព្ងៀៃរន ុងាសនាចព្ររិររបសព់្រះគឺព្គាៃ់ណរជាការប

ណព្ងៀៃ « រស់ណៅតាម្ព្គប់ពារយ » នៃព្រះគម្ព ីរបរសិុទ្ធ ... 

បុរសៃឹងង្ហរណចញរីផល វូ “ ទ្ទួ្ល្ ” ណៅផល វូ “ ឱ្យ ” - 

ជាផល វូនៃណសចរត ីព្សឡាញ់របសព់្រះជាាា ស់។ 

រល្រដឋថមីៃឹងចាប់យរណផៃដី! (ិិបិដ) 

សហ្សគម្ៃ៍ថមីគពឺ្រះរាជាណាចព្រនៃព្រះ។ ការព្បកាសថាអ្រយិធម្៌ថមីៃឹងណរើរ

ណឡើងណហ្សើយណផអរណល្ើណសចរត ពី្សឡាញគ់ឺជាណផនរសំខាៃ់មួ្យនៃអ្វ ីណដល្ជាដំណឹ

ងល្អរិរនៃៃគរណដល្ព្រះណយស ូ វៃិងអ្នរណដើរតាម្ព្ទ្ង់  ៃបណព្ងៀៃ។ ាៃ 

មួ្រគជឺាអ្វ ីណដល្ណយើងណៅរន ុង ព្រះវហិារជាបៃតរបស់ព្រះ អ្ធិបាយ ។ 

ណោរ 

អាម្ហ្វសតង ៃដឹងថាព្រះណយស ូ វ ៃបណព្ងៀៃសងោម្ម្ៃុសសថា សូម្បីណរណៅ

ណរល្ណដល្វាគិរថាវាចង់ណគាររព្បរិបរត ិ, 

 ៃព្ចាៃណចាល្ការ " ផដល់្ឱ្យវធិី " នៃជីវរិ, 

 វធិីនៃណសចរដ ីព្សឡាញ់។ ណសា ើរណរគាម ៃៃរណាាន រ់ហារ់ដូចជាសំខាៃ់ឱ្យ ៃ

ព្រឹម្ព្រូវណដល្ ៃយល្់ យ  នៃអ្វ ីណដល្ព្រះណយស ូ វ ៃបណព្ងៀៃ។ 

ោរសតព្ង្ហា ះតាមរេៈព្រះតេស ៊ូ េឺជាដផ្នកមួេននដំណឹ្ងលអ  



53 
 

ឥឡូវណៃះអ្នរខេះណដល្ ៃអាៃណរឿងណៃះព្បណហ្សល្ជានងល្អ់្ំរី ការសុគរ រប

ស់ ព្រះណយស ូ  ៃិងរួនាទ្រីន ុងណសចរដ ីសណព្ង្ហោ ះ។  ទ្ណនាះគឺជាណផនរមួ្យនៃដំ

ណឹងល្អ ណដល្គម្ព ីរសញ្ហា ថមីៃិងហ្សបឺ ៊ឺដដបុល្យូអាម្ហ្វសតង ៃសរណសរអ្ំរ។ី 

ណៃះជា គម្ព ីរសញ្ហា ថមី ៃបង្ហា ញដំណងឹល្អ ណដល្ ៃ រមួ្បចច លូ្ទងំ ការស

ណព្ង្ហោ ះណោយារព្រះណយស ូ  : 

16 ណព្ពាះខុ្ំម្ិៃខាម ស់ៃងឹដំណឹងល្អ របស់ព្រះព្គីសា ណទ្រណីព្ពាះវាគឺជាអ្ំ

ណាចនៃព្រះណដើម្បីសណព្ង្ហោ ះសព្ាបម់្ៃុសសព្គបគ់ាន ណដល្ ៃណជឿគឺម្ុ

ៃដំបូងជៃជារិយូោៃិងជៃជារិព្ររិ (រ៉េមូ្ 1:16) ។ 

4 ណហ្សរណុៃះណហ្សើយ ៃជាអ្នរណដល្ ៃខាា រខ់ាា យណៅណៅព្គបទ់្ីរ

ណៃេងការផសរវផាយ 

ពារយ។ 5 ណោរភីល្ីរ ៃណធវ ីដំណណើរណៅព្រងុមួ្យណៅព្សរុាា៉ា រ ី

ណហ្សើយព្បកាសព្ ប់អ្នរព្រងុអ្ំរពី្រះព្គិសដ ។ … 12 ប៉ាណុៃត ណៅណរល្ណដល្

រួរណគ ៃណជឿភីល្ីរណរល្ណដល្គារ់ ៃផសរវផាយអ្រំីៃគរព្រះ

ៃិងព្រះនាម្នៃព្រះណយស ូ វព្គីសាទងំបុរសៃិងហ្វសត  ីៃទ្ទួ្ល្បណុយ

ព្ជម្ុជទ្ឹរ។ … 25 ដូណចនះណៅណរល្ណដល្រួរណគ ៃណថេងទ្បីនាា ល្់ណហ្សើ

យ ៃព្បកាសព្រះបៃទ លូ្របស់ព្រះអ្ាា ស់រួរណគ ៃព្រឡប់ណៅ

ព្រងុណយរាូឡិម្វញិណោយព្បកាសដំណឹងល្អ ណៅរន ុងភូម្ជិាណព្ចើៃនៃ

ាសៃ៍ាា៉ា រ។ី 26 ណរល្ណនាះណទ្វតារបសព់្រះអ្ាា ស់ណពាល្ម្រកាៃ់

ណោរភីល្ីរ ... 40 ណោរភីល្ីរព្រូវ ៃណគររណឃើញណៅ 

។ បនាា ប់ម្រព្រះណយស ូយងណៅព្គប់ទ្រីណៃេងរន ុងព្រងុរហូ្សរដល្់

ណោរ ៃណៅដល្់ព្រងុណសារា ។ (រិចាការ 8: 4 , 5 , 12 , 25 , 26 , 

40) 

18 ណោរ ៃព្បកាសព្ បណ់គអ្រីំព្រះណយស ូ ៃងិអ្ំរីការរស់ណឡើងវញិ 

។ (រិចាការ 17:18) 

30 បនាា បម់្រណោរប៉ាូល្ ៃាន រណ់ៅរីរឆ្ន ំទងំមូ្ល្ណៅរន ុងផាះជួ

ល្របស់គារផ់្លា ល្់ៃងិ ៃទ្ទួ្ល្អ្ស់អ្នរណដល្ចូល្ម្រររព្រះអ្ងោ  3

1 ព្បោសព្រះរាជយរបស់ព្រះជាមាច ស់និងបតព្ងៀនអ្ំរីព្រះអ្មាច ស់តេ

ស ៊ូ ព្េិសដ  ណោយចរិដអ្ង់អាចណហ្សើយគាម ៃៃរណាាន រម់្ររារាងំណោរ 

។ (រិចាការ 28: 30-31) 
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ការររ់សំគាល់្ ណៅឯការផសរវផាយរមួ្ាៃព្រះណយស ូ ៃងិៃគរ។ គួរឱ្យាត

យ, ការយល់្ដឹងព្រឹម្ព្រូវនៃ ដំណងឹល្អ នៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ ទ្ំៃងជា

 រ់ ររី ការបណព្ងៀៃ របស់ព្រមុ្ជំៃុំព្រិរឡា ។ 

តាម្រិរណដើម្បីជួយណយើងណអាយកាេ យជាណផនរមួ្យនៃៃគរណនាះព្រះព្ទ្ង់ព្ស

ឡាញ់ម្ៃសុសជារិខាេ ងំណាស់ណដល្ព្ទ្ង ់ៃបចជ ៃូព្រះណយស ូ វ ឲ្យ 

សុគរជំៃួសណយើង (យ៉ាូហាៃ 3: 16-

17) ណហ្សើយជួយសណព្ង្ហោ ះណយើងណោយព្រះគណុរបស់ព្ទ្ង ់(ណអ្ណភសូរ 2: 

8) ។ ណហ្សើយណនាះគឺជាណផនរមួ្យនៃដំណឹងល្អ  (រចិាការ 20:24) ។ 

ដំណឹ្ងលអ ននព្រះរាជាណាចព្កេឺជា អ្វ ើ ដដលរិភរតោកព្ វូោរប ុដនត  ... 
ណធវ ីការណដើម្បីសៃត ិភារ (ា៉ា ថាយ 5: 9) 

ៃិងការណធវ ីល្អគជឺា ណគាល្ណៅណដល្ ាៃព្បណយជៃ៍ (កាឡាទ្ ី6:10) 

។ អ្នររាល្់គាន  ម្ិៃ ៃ , ណៅណល្ើរិភរណោរជាណព្ចើៃ ដឹរនាំណោយរមួ្បចច ូ

ល្ទងំអ្នរណដល្ាៃាសនា ណជឿថា វាៃងឹាៃរិចាសហ្សព្បរបិរត ិការរបស់

ម្ៃុសសអ្ៃត រជារិណដល្ៃងឹនាំម្រៃូវណៃដរ សៃងិភាររងុណរឿងៃិងម្ិៃណម្ៃ

ជាតារា ព្រះរាជាណាចព្រ 

របស់ព្រះជាាា ស់។ ណហ្សើយខណៈណរល្ណដល្រួរណគៃងឹទ្ទួ្ល្ ៃណជាគជ័យ

ខាងាច់្ ម្មួ្យចំៃួៃ , រួរណគៃឹងម្ៃិព្រឹម្ណរម្ៃិទ្ទួ្ល្ ៃណជាគជ័

យ មួ្យចំៃួៃនៃ រចិាខរិខំព្បឹងណព្បងរបស់រួរណគទ្បីផុំរៃឹងម្ៃុសសភរ

ណផៃដីណដើម្បីនាំយរចំណុចណដល្ថាវាៃងឹណធវ ីឱ្យជីវរិគាម ៃៃិរៃត រភារណបើសិៃ

ជាព្រះណយស ូ វម្ិៃ ៃព្រឡបណ់ៅបណងក ើរព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្ទ្ង់។ ម្ៃុសស

ជួសជុល្ណផៃដីណោយគាម ៃព្រះ គជឺា ដំណឹងល្អ ណដល្ ឥរព្បណយជៃៃ៍ិង ម្ៃិ

រិរ (ទ្ំៃុរដំណរើង 127: 1) ។   

ជាណព្ចើៃណៅរន ុងរភិរណោររំរុងរោយម្ោរ់បចច លូ្គាន ជាមួ្យណផៃការ

អ្ៃដរជារិ ប ៊ីឡូៃពាររ់ណាត ល្ាសនាណដើម្បោីរណ់ៅរន ុងល្ោំប់រិភរ

ណោរមួ្យថមីណៅរន ុង 

21 ទី្ សរវរស។ ណៃះគជឺាអ្វ ីណដល្ ព្ ាទ្ព្រះវហិារជាបៃតរបស់ព្រះ  ៃព្បកា

សចាប់តាំងរីការចាប់ណផតើម្ៃងិាៃណផៃការបៃតបដិណសធ។ ចាប់តាងំរី

ាតាំង ៃណ របណញ្ហឆ រណអ្វា៉េ  ឲ្យ 

ធាេ រ់ចុះសព្ាប់ជំនាៃ់នៃដំណឹងល្អ របសគ់ារ់ជិរ 6000 ឆ្ន ំម្ៃុ 

(ណោរុបបរត ិ 

3) ម្ៃុសស ជាណព្ចើៃ  ៃណជឿថារួរណគដឹងចាស់ជាងព្រះរីអ្វ ីណដល្ៃឹងណធវ ី

ឱ្យរួរណគៃងិរិភរណោរព្បណសើរជាងម្ៃុ។ 
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ណយងណៅតាម្ព្រះគម្ព ីរវាៃឹងាៃការរមួ្បចច លូ្គាន រវាងណម្ដឹរនាំណយធា

ាន រ់ណៅទ្វីបអ្ឺរ៉េបុ 

(ណៅថា ណសតចខាងណជើង ណដល្ព្រូវ ៃណគណៅថា សរវនៃវវិរណៈ 13: 1-10 ) 

រមួ្ជាមួ្យណម្ដឹរនាំាសនាមួ្យរបូ (ណដល្ណៅថាណហារាណរេងកាេ យរណ៏ៅថា 

អាទ្ទ្ងឹ ៃិង ព្រះព្គសីា  ចុងណព្កាយ ៃិងសរវាៃណសនងរីរនៃវវិរណៈ 13: 11-

17) រីទ្ីព្រងុទងំព្ ំរីរនៃភន ំ (វវិរណៈ 17: 9,18) 

ណដើម្បីនាំម្រៃូវ ល្ំោប់រិភរណោរ '  ប ៊ីឡូៃ ' ( វវិរណៈ 17 ៃិង 

18) ។ ណទះបជីាម្ៃុសសជារិព្រូវការការវលិ្ព្រឡប់នៃព្រះព្គីសា ៃងិការបណងក ើ

រណឡើងនៃៃគររបស់ព្ទ្ង់ជាណព្ចើៃណៅរន ុងរភិរណោរៃឹងម្ៃិព្រូវ ៃយ

រចិរតទ្ុរោរ់ារណៅរន ុងណៃះ 21 ទី្ សរវរសទ្ី -

 រួរណគៃងឹបៃតការណជឿថារំណណណផសងគាន នៃដំណឹងល្អម្ៃិរិររបស់ាតាំង

។ ប៉ាុណៃតរិភរណោរៃងឹទ្ទួ្ល្ ៃារសី។ 

សូម្ចាំថាព្រះណយស ូ វ ៃបណព្ងៀៃថា៖ 
14 

ណគ ៃឹងព្បកាសដំណងឹល្អអ្ំរពី្រះរាជយណៃះពាសណរញសរល្ណោរទ្ុរ

ជាសរខ ីភារដល្់ជារិាសៃ៍ទងំអ្ស់។ 

ណរល្ណនាះៃងឹដល្់អ្វាៃកាល្នៃរិភរណោរ។ (ា៉ា ថាយ 24:14) 

សូម្ររ់សាោ ល្់ថាដំណឹងល្អ នៃៃគរៃឹងណៅដល្់រិភរណោរជាារសីបនាា

ប់ម្រទ្ីបចាប់ៃឹងម្រដល្់។ 

ាៃណហ្សរុផល្ជាណព្ចើៃសព្ាបប់ញ្ហា ណៃះ។ 

មួ្យគឺថាព្រះចង់ណអាយរិភរណោរ 

ដំណឹងល្អរិរម្ុៃណរល្ការចាបណ់ផតើម្នៃព្គាណវទ្នាដ៏ធំ 

(ណដល្ព្រូវ ៃបង្ហា ញចាប់ណផតើម្ណៅរន ុងា៉ា ថាយ 24:21) 

។ ដូណចនះ ារល្ិខិរដំណឹងល្អគឺជាារសីៃងិការព្រាៃមួ្យ (ណអ្ស។ 3; 

ណអ្ម្៉ាុស 3: 7) 

។ វាៃឹងនាំឱ្យាៃការសៃានាជារិាសៃ៍កាៃ់ណរណព្ចើៃម្ុៃណរល្ព្រះណយស ូ វ

យងព្រឡបម់្រវញិ (រ៉េមូ្ 

11:25) ៃងិការណព្បចរិតណជឿម្ិៃណម្ៃជាជៃជារិដនទ្ (រ៉េមូ្ 9:27) 

ម្ុៃណរល្ព្រះណយស ូ វយងព្រឡបម់្រវញិ។ 

មួ្យណទ្ៀរគថឺាខេមឹ្ារនៃារៃងឹផទ យុរីទ្សសៃៈរបស់ សរវរិរចាឆ ៃណដល្ រំ

រុងណរើៃណឡើង ណដល្ជា ណសតចនៃ ម្ហាអ្ំណាច ខាងណជើង រមួ្ជាមួ្យ ណហារា

ណរេងកាេ យណដល្ជាអាទ្ទ្ឹងៃិងព្រះព្គីសា ចងុណព្កាយ ។ រួរណគៃងឹសៃោសៃត ិ
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ភារជាមូ្ល្ោឋ ៃតាម្រយៈការខរិខំរបស់ម្ៃុសសប៉ាុណៃតវាៃឹងនាំណៅដល្់ទ្ីប

ចាប់ (ា៉ា ថាយ 24:14) ៃងិការបំផ្លេ ញ (ណថសាឡូៃីចទ្ ី1 5: 3) ។ 

ណោយារណរការសំគាល្់ៃិងឫទ្ធិ ដិហារយ៍ិការៃិយយរុហ្សរ ៃផារភាជ

ប់ជាមួ្យៃឹង រួរណគ (ណថសាឡូៃីចទ្ី 2 2: 9), 

ភាគណព្ចើៃណៅ ណល្ើរិភរណោរៃឹងណោរ រន ុងការណជឿថាការរុហ្សរមួ្យ 

(ណថសាឡូៃីចទ្ី 2 2: 9-12) ជំៃួសឱ្យារដំណឹងល្អ ។ ណោយារណរ 

ម្ិៃព្រមឹ្ព្រូវ រម្ម វធិីជំៃួយខាងរន ុងរបស់តារា រ 

សហ្សសសវរសរ៍  របស់ព្រះជាាា ស់ណោយ អ្នរកាៃ់ាសនាការូល្ិររ៉េាុូងំ , ព្គិ

សត អូ្សសូ ដរ់ភាគខាងណរើរ , លូ្, ៃិងអ្នរណផសងណទ្ៀរជាណព្ចើៃៃងឹ ៃអ្ះអា

ងខុសថាារ ណិ ចដំណងឹល្អសហ្សសសវរសរ៍របស់តារា 

ព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះជាាា ស់គជឺាដំណងឹល្អម្ៃិរិរណដល្ាៃទ្ំនារ់ទ្ំ

ៃងជាមួ្យណម្ព្បឆ្ងំព្រះព្គិសដ  ។ 

ព្គីសត បរសិ័ទ្ ភឡីាដិល្ភាណដល្ជាអ្នរណាម ះព្រង់ ( វវិរណៈ 3: 7-13) 

ៃឹងព្បកាសដំណងឹល្អរាប់ពាៃឆ់្ន ំនៃព្រះរាជាណាចព្ររដូ៏ចជាព្ ប់រិភរ

ណោរៃូវអ្វ ីណដល្ណម្ដឹរនាំរិភរណោរជារ់ោរ់ 

(រមួ្ទងំណហារាៃិងណហារាណរេងកាេ យ) ។ 

រួរណគៃឹងគាំព្ទ្ដល្់ការព្ ប់ារណៅណល្ើរិភរណោរណដល្ សរវ , ណសដចនៃ

ភាគខាងណជើង ថាម្រល្រមួ្ជាមួ្យៃងឹ រោការណីរេងកាេ យណដល្ជាណម្ព្បឆ្ំ

ងព្រះព្គិសដ វគោផ្លត ច់ព្រ័ព្រ ណៅទ្បីំផុរៃងឹបផំ្លេ ញ 

(រមួ្ជាមួ្យៃឹងការមួ្យចំៃួៃនៃសម្ព ័ៃធម្រិតរបស់រួរណគ) 

សហ្សរដឋអាណម្ររិៃិង -ព្បណទ្សនៃចព្រភរអ្ង់ណគេស 

កាណាោអូ្ព្ាត ល្ៃីិងៃូណវល្ណសឡង ់(ោៃីណយ៉ាល្ 

11:39) ៃងិ មួ្រណដល្ម្ិៃយូរប៉ាុនាម ៃរួរណគៃងឹបផំ្លេ ញ សហ្សភារអារា៉េ ប់ / 

អ្ុិាេ ម្មួ្យ (ោៃីណយ៉ាល្ 11: 40-43) 

ណដល្ាៃម្ខុង្ហរជាឧបររណ៍របស់រួរបិាច (វវិរណៈ 16: 13-14) 

ណហ្សើយ ទ្ីបំផុរ ៃឹងរស ូជាមួ្យព្រះណយស ូ វព្គីសា ណៅណរល្ព្ទ្ង់យងព្រឡប់ម្

រវញិ (វវិរណៈ 16:14; 19: 19-20) ។ ព្បជាជៃភឡីាដិល្ភាដ៏ណាម ះព្រង ់

(វវិរណៈ 3: 7-13) 

ៃឹងព្បកាសថាៃគរមួ្យពាៃ់ឆ្ន ំៃងឹម្រដល្់ឆ្ប់ៗ ណៃះ។ ណៃះទ្ំៃងជាបណងក ើ

រឱ្យាៃព្បរ័ៃធផសរវផាយជាណព្ចើៃៃងិរមួ្ចំណណរដល្ក់ារបំណរញៃូវា៉ា ថា

យ 24:14 ។ ណយើងណៅរន ុង ព្រះវហិារជាបៃតរបស់ព្រះ ររំងុណរៀបចំអ្រសរសិល្ប ៍

(រន ុងភាាជាណព្ចើៃ) 

បណៃថម្ណៅណគហ្សទ្ំរ័រៃងិចារ់វធិាៃការណផសងណទ្ៀរណដើម្បីណព្រៀម្សំរាប់ 
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ការង្ហរខេ ី› (រ៉េមូ្ 9:28) 

ណដល្ៃឹងនាំណអាយាៃការណបតជាា ចិរតរបស់ព្រះថាា៉ា ថាយ 24 14 

ព្រូវ ៃផតល្ជ់ាារសីសព្ាបទ់្ីបចា ប់ណដល្ៃងឹម្រដល្។់ 

ព្រមុ្ហ្ស ៃុណោរ ៃ "ដំណឹងល្អម្ៃិរិរ" ព្បកាសណម្ដឹរនាំរិភរណោរ 

(ទ្ំៃងមួ្យចំៃួៃថមី ព្បណភទ្នៃណម្ដឹរនាំរំរូល្នៃអ្ឺរ៉េ ូជំៃួយរមួ្ជាមួ្យៃឹង

ការសព្ម្បសព្មួ្ល្ បុរវជិរ ណដល្ៃងឹ  ៃអ្ះអាងថា សំណុំណបបបទ្នៃា

សនាការូល្ិរមួ្យ ) ៃឹងម្ៃិដូចណនាះ -

 រួរណគៃងឹម្ិៃចង់ឱ្យរភិរណោរណដើម្បីណរៀៃអ្វ ណីដល្រួរណគ 

រិរជាៃឹងណធវ ី ៃ 

(ណហ្សើយ ព្បណហ្សល្ជាម្ិៃណជឿខល ៃួឯងណៅណរល្ដំបូងផងណដរណអ្ាយ 10: 5-7) 

។ រួរណគ ៃៃិង / 

ឬអ្នរគាំព្ទ្របសខ់ល ៃួៃឹងទ្ៃំងជាម្ៃិរិរបណព្ងៀៃថាឡាដិល្ភាណាម ះព្រង់

ៃឹងព្រូវ មួ្យ ព្ជលុ្ៃិយម្ ណគាល្ល្ទ្ធិ 

នៃណម្ព្បឆ្ងំព្រះព្គសិដយងម្រជាមួ្យ។ ការណថាក ល្ណទសណាណដល្រួរណគៃិ

ង / 

ឬអ្នរណដើរតាម្រួរណគណធវ ីណឆ្ព ះណៅររភីឡាដិល្ភាៃិង ព្រះវហិារជាបៃដបនាា

ប់របស់ព្រះ ៃឹងបងកការណធវ ីទ្រុខបរុណម្នញ (ោៃីណយ៉ាល្ 11: 29-35 ;  វវិរណៈ 12: 

13-15) ។ ណៃះរៃ៏ឹងនាណំៅដល្់ទ្បីចា ប់ណដរ -

 ការចាប់ណផដើម្នៃព្គាទ្ុរខ ណវទ្នាជាខាេ ំង (ា៉ា ថាយ 24:21; ោៃីណយ៉ាល្ 11:39; 

សុី។ 24: 14-15 ; ោៃីណយ៉ាល្ 11:31) 

រ៏ដូចជាណរល្ណវោនៃការការពារដល់្ភីឡាដិល្ភា។ រួរព្គីាា ៃ (វវិរណៈ 

3:10; 12: 14-16) ។ 

រោការសីរវរិរចាឆ ៃៃិងណរេងកាេ យៃឹងរោយម្បងខំឱ្យាៃការរបឹអូ្សយរ

ណសដឋរិចាៃមិ្ិរតសញ្ហា ការភូរភរការរុហ្សរការសាេ បៃ់ងិ សាព ធ ណផសងណទ្ៀ

រ ( វវិរណៈ 13: 10-17; 16:14; ោៃីណយ៉ាល្ 7:25; ណថសាឡូៃីចទ្ ី2 2: 9-10) 

ណដើម្បីាៃការព្គប់ព្គង ។ ព្គីសា បរសិ័ទ្ៃឹងសួរថាៈ 

10 « ណរើាៃរយៈណរល្យូរ, 

ឱ្ព្រះអ្ាា ស់ណអ្ើយបរសុិទ្ធៃិងរិររហូ្សរទល់្ណរអ្នរ ៃវៃិិចឆ ័យៃិ

ង 

្ម្របស់ណយើងណៅណល្ើអ្នរណដល្រស់ណៅណល្ើណផៃដីណៃះ? ” (  វវិរណៈ 

6:10 ) 
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ណៅព្គប់ជំនាៃ់ព្បជាជៃរបស់ព្រះ ៃណងឿងនងល្ថ់ា “ ណរើដល្់ណរល្ណាណទ្ើប

ព្រះណយស ូ វយងព្រឡបម់្រវញិ? ” 

ខណៈណរល្ណដល្ណយើងម្ិៃ ៃដឹងថានថងឬណា៉ា ងណយើងរំរឹងថាព្រះណយស ូ វណដើ

ម្បីព្រឡប់ម្រវញិ 

(ៃិងសហ្សសសវរសរ៍ព្រះរាជាណាចព្ររបសព់្រះជាាា ស់ ណដល្ ៃបណងក ើរណឡើង ) 

ណៅរន ុង 21 ទី្ សរវរសណោយណផអរណល្ើបទ្គម្ព ីរជាណព្ចើៃ (ឧទហ្សរណ៍ា៉ា ថាយ 

24: 4-34; ទ្ំៃុររណម្ក ើង 90: 4; ហូ្សណស 6: 2 លូ្កា 21: 7-36 ណហ្សណព្រើរ 1: 1-2, 4: 

4,11, ណរព្រសុទ្ ី2 3: 3-8, ណថសាឡូៃចិទ្ ី1 5: 4) 

ណផនរខេះណដល្ឥឡូវណៃះណយើងណឃើញថារំរងុព្រូវ ៃបណំរញ ណហ្សើយ។  

ព្បសិៃណបើព្រះណយស ូ វ ម្ិៃណធវ ីអ្ៃតរាគម្ៃ៏រិភរណោរណដល្ ឈឺ  ៃបំផ្លេ ញ

ជីវរិទងំអ្ស់៖ 

21 ចំណពាះការបនាា ប់ម្រៃងឹាៃទ្ុរខ ណវទ្នាជាខាេ ំងដូចជាម្ិៃ ៃ

ចាប់តាំងរីណដើម្រហូ្សរដល្់ណរល្រភិរណោរណៃះណទ្ឬណដល្ម្ិៃធាេ ប់

ាៃៃងឹព្រូវ។ 22 ណហ្សើយព្បសិៃណបើនថងទងំណនាះព្រូវ ៃណគខេ ីាច់គាម

ៃៃឹងព្រូវ ៃររាទ្រុ; ប៉ាុណៃតសព្ាបជ់ាព្បណយជៃ៍ដល្់អ្នរណដល្

 ៃណរសីនថងទងំណនាះៃឹងព្រូវ ៃខេ ី។ (ា៉ា ថាយ 24: 21-22) 

29 បនាា ប់រីទ្ុរខ ណវទ្នាណៅព្គាណនាះព្រះអាទ្រិយៃងឹព្រូវងងឹរណហ្សើយ

ព្រះច័ៃាៃងឹម្ៃិបណចាញរៃេ ឺណឡើយ។  រឯីផ្លក យទងំឡាយៃឹងធាេ រ់ចុះ

រីណល្ើណម្ឃអ្ណំាចនានាណៅណល្ើណម្ឃៃឹងព្រូវរណព្រើររំណរើរ។ 30 ណរល្

ណនាះទ្ីសំគាល់្របស់បុព្រម្ៃសុសៃងឹណល្ចណចញរីនផាណម្ឃម្រ។ 

រុល្សម្ពៃធទងំប៉ានុាម ៃណៅណល្ើណផៃដីៃងឹនាំគាន យំគរ់ព្ទ្ងូណគៃឹង

ណឃើញបុព្រម្ៃុសសយងម្រណល្ើររររន ុងនផាណម្ឃព្បរបណោយឫទធ

ៃុភារៃងិសិររុីងណរឿងដ៏អ្ាា រយ។ 31 ណហ្សើយណោរៃងឹចាររួ់រណទ្វតារ

បស់ណោរណោយសំណឡងណព្រយ៉ា ងខាេ ំងណហ្សើយរួរណគៃងឹព្បមូ្ល្រួរ

អ្នរណដល្ណោរ ៃណព្ជើសណរសីរីណជើងណម្ឃាខ ងរីណជើងណម្ឃាខ ង

ណៅណជើងណម្ឃាខ ង។ (ា៉ា ថាយ 24: 29-31) 

រ របស់ព្រះជាាា ស់គជឺាអ្វ ីណដល្រិភរណោរព្រូវការ។ 

ឯកអ្េារដឋេ៊ូ សព្មាប់ព្រះរាជាណាចព្ក 
ណរើអ្នរាៃរួនាទ្អី្វ ីណៅរន ុងព្រះរាជាណាចព្រ? 

ឥឡូវណៃះ ព្បសៃិណបើ អ្នរជារូៃព្រះ រិរព្ រដអ្នរ ព្រវូណរណធវជីា ឯរអ្គោរ

ដឋទូ្រ សព្ាប់វា។ សូម្ររ់សាោ ល្់អ្វ ីណដល្ាវរប៉ាុល្ ៃសរណសរ៖ 
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20 ឥឡូវណៃះណយើងជាទូ្ររបស់ព្រះព្គិសដ ដូចព្រះជាាា ស់ ៃទូ្ល្អ្ងវរ

ណយើងណដរ។ 

ណយើងសូម្អ្ងវរបងបអ ៃូណអាយរស់ណៅជាមួ្យព្រះព្គិសដ ណដើម្បីផសះផា

ជាមួ្យព្រះអ្ងោ។ (រូរៃិថូសទ្ ី2 5:20) 

14 ដូណចនះចូរណព្ការឈរណឡើងណោយយរចណងកះរបសអ់្នរណោយណសចរដ ី

រិរ យរម្រណធវ ីជាអាវណព្កាះនៃណសចរដ ីសុចររិណធវ ីជាអាវណព្កាះ 15 ណហ្សើ

យពារ់ណសបរណជើងណដល្ព្បងុណព្បៀបខល ៃួសំរាប់ដំណឹងល្អ នៃណសចរដសីុ

ខាៃដ។ 16 សំខាៃប់ំផុរចូរយរជំណៃឿណធវជីាណខល្ណដល្អ្នរអាចរៃេ

រ់ព្រួញណភេ ើងទងំប៉ាុនាម ៃរបស់ាររំណាច។ 17 ចូរយរមួ្រការពារនៃ

ណសចរដ ីសណព្ង្ហោ ះៃងិោវនៃព្រះវញិ្ហា ណណដល្ជាព្រះបៃទ លូ្របស់ព្រះជា

ាា ស់។ 18 

ចូរ អ្ធិាឋ ៃព្គប់ណរល្ណវោណោយព្រះវញិ្ហា ណៃិងអ្ធិាឋ ៃទូ្ល្អ្ងវរ

ណោយព្រះវញិ្ហា ណជាៃិចាណោយព្បងុាម ររៃីិងរោយម្ ទូ្ល្អ្ងវរសំ

រាប់ព្បជាជៃដ៏វសុិទ្ធទងំអ្ស់ ។ 19 ណហ្សើយចំណពាះខុ្ំវញិសូម្ណអាយពា

រយសំដីរបស់ខុ្អំាចជួយខុ្ំ ៃសូម្ណអាយខុ្ំៃយិយណោយកាេ ហាៃ

បំផុរ។ 

អាថ៍រំ ំងនៃដំណងឹល្អ  20 ណដល្ខុ្ជំាទូ្ររន ុងព្ចវារ់មួ្យ; ណដើម្បីណអា

យខុ្ំាៃចរិដអ្ងអ់ាចៃិយយណៅរន ុងអ្ងរ ព្បជំុដូចខុ្គួំរណរៃយិ

យ។ (ណអ្ណភសូរ 6: 14-20) 

ណរើឯរអ្គោរដឋទូ្រគជឺាអ្វ ី?   ាៃៃិយម្ៃ័យដូចខាងណព្កាម្ៈ 

1 ៖ ណព្បសិរផល វូការ ជារិណសស ៖ ភាន រង់្ហរការទូ្រណដល្ាៃឋាៃៈខព

ង់ខពស់បំផុរ ៃទ្ទួ្ល្ាោ ល្់ណៅរោឋ ភិ ល្បរណទ្សឬអ្ធិបណរយយ

ជាអ្នររំណាងនៃរោឋ ភ ិល្រអឺ្ធបិណរយយភាររបស់ខល ៃួរណឺរងតាំ

ងរណឺរងតាងំសំរាប់ការទូ្រការទូ្ររិណសសណហ្សើយជាណរឿយៗ។   

2 ិ : រំណាងណដល្ាៃការអ្ៃុញ្ហា រឬអ្នរនាំារ   

ព្បសិៃណបើអ្នរជាព្គីាា ៃររិអ្នរគជឺាណបសរជៃផល វូការសំរាប់ព្រះព្គីសា ! សូ

ម្ររ់សាោ ល្់អ្វ ីណដល្ាវរណរព្រសុ ៃសរណសរ៖ 

9 ប៉ាុណៃតអ្នរជាម្ៃុសសជំនាៃ់ណដល្ ៃណព្ជើសណរសីជាបរវជិរភារដ៏ខព

ង់ខពសជ់ាព្បជាជារិដ៏បរសិុទ្ធជាព្បជាជៃដ៏រិណសសរបសព់្រះអ្ងោផ្លា

ល់្ណដល្អ្នរអាចព្បកាសការសរណសើររណម្ក ើងព្រះអ្ងោណដល្ ៃព្តាស់

ណៅអ្នរណចញរីភារងងឹរចូល្ណៅរន ុងរៃេ ឺដ៏អ្ាា រយរបស់ព្រះអ្ងោ។ 1
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0 រីណដើម្បងបអ ៃូម្ៃិណម្ៃជាព្បជារាហ្វសដ របស់ព្រះជាាា សណ់ទ្ណរឥឡូវ

ណៃះជាព្បជារាហ្វសដ របស់ព្រះអ្ងោណហ្សើយរីណដើម្បងបអ ៃូរុំ ៃទ្ទួ្ល្

ព្រះហ្សឫទ្័យណម្តាដ ររុណាណទ្ណរឥឡូវណៃះបងបអ ៃូ ៃទ្ទួ្ល្ព្រះហ្សឫ

ទ្័យណម្តាដ ររុណាណហ្សើយ។ (ណរព្រសុទ្ ី1 2: 9-10) 

រន ុងនាម្ជាព្គិសដាសៃរិណយើងព្រូវចូល្រមួ្ជាព្បជាជារិបរសិុទ្ធ។ 

ណរើ ព្បណទ្ស ណាណដល្ បរសិុទ្ធ? 

ជាការព្បណសើរណាស់, រិរជាគាម ៃៃរណាាន រ់នៃៃគររបស់រិភរណោរណៃះ -

 ប៉ាុណៃត រួរណគណៅទ្ីបំផុរៃឹងកាេ យជាណផនរមួ្យនៃការរបស់ព្រះព្គិសដ  តារា 

ព្រះរាជាណាចព្រ ( វវិរណៈ 11:15) 

។ វាគឺជាព្បជាជារិរបស់ព្រះណដល្ជា រ របសព់្ទ្ង់ ណដល្បរសិុទ្ធ។ 

រន ុងនាម្ជាឯរអ្គោរដឋទូ្រណយើងម្ិៃចូល្រមួ្រន ុងៃណយ យណោយផ្លា ល្់រប

ស់ព្បជាជារនិានានៃរិភរណោរណៃះណទ្។ ប៉ាុណៃត ណយើងព្រវូរស់ណៅតាម្ាគ៌ា

នៃជីវរិរបស់ព្រះឥឡូវណៃះ (សូម្ណម្ើល្ណសៀវណៅឥរគិរនថេណដល្ាៃណៅ ណគ

ហ្សទ្ំរ័រ www.ccog.org ណដល្ ាៃចំណងណជើងថា៖ ព្គីសាបរសិ័ទ្៖ 

ឯរអ្គោរដឋទូ្រសំរាបព់្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះការណណនាំរន ុងព្រះគម្ព ីរអ្ំរី

ការរស់ណៅជាព្គីសាបរសិ័ទ្ ) ។ តាម្រយៈការណធវ ីដូណចនះណយើងណរៀៃកាៃ់ណរចាស់

រីមូ្ល្ណហ្សរុណដល្ផល វូរបសព់្រះព្បណសើរបំផុរដូណចនះរន ុងៃគររបស់ណយើងណយើង

អាចណធវជីាណសតចៃិងជាសងឃណហ្សើយណាយរាជយជាមួ្យព្រះព្គីសា  ណៅណល្ើណផៃដី

ណៃះ ៖ 

5 ចំណពាះព្ទ្ង់ណដល្ ៃព្សឡាញ់ណយើងៃិង ៃរំណោះណយើងណអាយរចួ

រី បណោយារព្រះណោហ្សិររបសព់្ទ្ង់ផ្លា ល្់ព្ទ្ង់ 6 ៃងិ ៃណធវ ីឱ្យ

ណយើងណៅជារាជាណាចព្រៃិងជាព្រមុ្បូជាចារយណៅព្រះរបស់ព្ទ្ងៃ់ិង

ព្រះវរបិតាណអ្ើយព្ទ្ង់ណល្ើររណម្ក ើងសិររុីងណរឿងៃិងព្រះណចាដ អ្ស់រល្ប

ជាអ្ណងវងរណរៀងណៅ។ អាណម្៉ាៃ។ ( វវិរណៈ 1: 5-6) 
10 

ព្រះអ្ងោ   ៃណរងតាងំណយើងណអាយណធវ ីជាណសដចៃិងជាបូជាចារយរបស់ព្រះ

ជាាា ស់នៃណយើង។ ណហ្សើយណយើងៃងឹណាយរាជយណល្ើណផៃដី។ ( វវិរណៈ 

5:10) 

ទ្ិដឋភារអ្នាគរនៃណរឿងណនាះៃឹងបណព្ងៀៃដល់្អ្នរណដល្ាៃជីវរិរណម្ង

ាេ ប់រន ុងការណដើរតាម្ាគ៌ារបស់ព្រះ៖ 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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19 ព្បជាជៃៃឹងរស់ណៅព្រងុសុីយ៉ាូ ៃណៅព្រងុណយរាូឡឹម្។ អ្នរៃឹង

ណល្ងយំណារណទ្ៀរណហ្សើយ។ ណៅណរល្ណដល្អ្នរ 

ណគៃយិយរបស់ព្រះអ្ងរ ព្រះអ្ងោៃងឹព្បណីសណនាដ សដល្អ់្នរ។ ណៅណរ

ល្ណដល្គារ់ 

វាៃឹងណនេ ើយរបអ្នរ។ 20 ណទះបីព្រះអ្ាា ស់ណអាយ ៃំបុ័ងនៃទ្ុរខ ណវទ្

នាៃិងទ្ឹរណដល្ណធវ ីណអាយទ្រុខ ណវទ្នាដល្់ អ្នររ៏ណោយរព៏្គូរបស់អ្ន

រៃឹងម្ិៃណរឿងណៅព្ជងុណទ្ៀរណដរ ណរណភនរអ្នរៃងឹណឃើញព្គូរបស់អ្ន

រ។ 21 ព្រណចៀររបស់អ្នរៃងឹ  

ពារយមួ្យណៅខាងណព្កាយអ្នរណោយណពាល្ថា "ផល វូ ណៃះជាផល វូណដើរ " 

។ ណរល្ណាអ្នរង្ហរណៅខាងាដ ំ ឬណរល្ណាអ្នរបរ់ណនវង។ (ណអ្ា

យ 30: 19-21) 

សរណសរ  ណដល្ជាទ្ំនាយមួ្យសព្ាប់ៃគរសហ្សសសវរសរ៍, 

ណៅរន ុងការណដល្ាៃអាយុព្គិសដាសៃរិព្រូវ ៃណរៀបចំណដើម្បីបណព្ងៀៃ

ណៃះ: 

12 … ឥឡូវណៃះអ្នរគួរណរណធវជីាព្គបូណព្ងៀៃ (ណហ្សណព្រើរ 5:12) 

15 ប៉ាុណៃែ ព្រូវណញរព្រះណយហូ្សវា៉េ  ឲ្យ 

បរសិុទ្ធណៅរន ុងចរិដរបស់អ្នរណហ្សើយណព្រៀម្ខល ៃួជាៃចិាណដើម្បីណនេ ើយសំ

ណួរដល្់ម្ៃុសសព្គប់គាន ណដល្សួរអ្នររីមូ្ល្ណហ្សរុនៃណសចរដ ីសងឃមឹ្

ណដល្ាៃណៅរន ុងអ្នរណោយភារសល រូបូរៃិងការភ័យខាេ ច 

(ណរព្រសុទ្ី 1 3:15, ខ។ ជ។ វ។ ) ។ 

ព្រះគម្ព ីរបង្ហា ញថា ព្គីសា បរសិ័ទ្ណាម ះព្រងជ់ាណព្ចើៃៃឹងបណព្ងៀៃម្ុៃណរល្កា

រចាប់ណផតើម្នៃព្គាទ្ុរខ ណវទ្នាជាខាេ ំង។ 

33 ណហ្សើយម្ៃុសសណដល្យល្់ៃឹងបណព្ងៀៃម្ៃុសសជាណព្ចើៃ (ោៃីណយ៉ាល្ 

11:33) 

ដូណចនះការណរៀៃសូព្រ  ររីចំណរៃីរន ុងព្រះគុណៃិងចំណណះដឹង (ណរព្រសុទ្ ី2 3: 

1 8) 

គឺជាអ្វ ណីដល្ណយើងគួរណរណធវឥីឡូវណៃះ។ ណផនរមួ្យនៃរួនាទ្ីរបស់អ្នរណៅរន ុង 

រ របស់ព្រះជាាា ស់គឺអាចបណព្ងៀៃ ៃ។ ណហ្សើយសព្ាបម់្ៃុសសណដល្ណាម ះ

ព្រងជ់ាងណៃះណៅណទ្ៀរ ភីឡាដិល្ភា ( វវិរណៈ 3: 7-

13) ណដល្ជា ព្គីសាបរសិ័ទ្ ណៃះ រ៏ រមួ្បចច លូ្ ការគាំព្ទ្ដល្់ការ ណធវ ីជាារសី ដំ

ណឹងល្អ  សំខាៃ់ ម្ុៃការចាប់ណផតើម្នៃៃគរមួ្យពាៃ់ឆ្ន  ំ(ា៉ា ថាយ 24:14) ។ 
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បនាា ប់រពី្រះរាជាណាចព្រ របស់ព្រះ ព្រូវ ៃបណងក ើរណឡើងព្បជាជៃរបសព់្រះ

ៃឹងព្រូវ ៃណព្បើណដើម្បីជួយាត រណផៃដីណដល្ខូចខារ៖ 

12 អ្នរណដល្ណៅរន ុងចណំណាម្អ្នររាល្គ់ាន ព្រូវសង់រណៃេងចារ់សំរាម្

ចាស់។ 
អ្នរព្រូវបណងក ើរព្គឹះជាណព្ចើៃជំនាៃ់។ ណហ្សើយអ្នរៃឹងព្រូវ ៃ ដឹរនាំ

អ្នរជួសជុល្នៃការរំណោភណៃះ, អ្នរាត រផល វូថនល្់ឱ្យាន រ់ណៅ ។ (ណអ្

ាយ 58:12) 

ដូណចនះព្បជាជៃរបស់ព្រះ ណដល្ ៃរស់ណៅតាម្រណបៀបរបស់ព្រះរន ុងយុគស

ម្័យណៃះ ៃឹងផតល្់ភារង្ហយព្សួល្ដល្់ម្ៃុសសរន ុងការរស់ណៅរន ុងទ្ីព្រងុ 

(ៃិងរណៃេងណផសងណទ្ៀរ) 

រន ុងរំឡុងណរល្នៃការាត រណឡើងវញិណៃះ។ រិភរណោរររិជារណៃេងល្អ ព្ប

ណសើរជាងម្ុៃ។ ណយើងគួរណរណធវ ីជាទូ្ររបស់ព្រះព្គីសាឥឡូវណៃះដូណចនះណយើងរ៏

អាចបណព្ម្ើណៅរន ុងព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្ទ្ង់ ៃណដរ។ 

តនះ រិ  ដំណឹ្ងលអសារជាោរផ្លា ស់ដព្ប 

ព្រះណយស ូាៃព្រះបៃទ លូ្ថា៖ « ព្បសិៃណបើអ្នររាល្់គាន សថ រិណៅជាប់ៃងឹពារយ

របស់ខុ្ំអ្នររាល្់គាន រិរជាសិសសរបស់ខុ្ំណម្ៃ។  32 អ្នររាល្់គាន ៃឹងាោ ល្់ណសច

រដ ីរិរណហ្សើយ ណសចរដ ីរិរណនាះៃឹងរំណោះអ្នររាល្់គាន  ឲ្យ 

ាៃណសរភីារ » ( យ៉ាូហាៃ 8: 31-32 ) 

។ ការដឹងការរិរអ្ំរី ដំណងឹល្អ នៃនៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់របស់របស់របស់ 

ព្រះ 

ព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជា

ណាចព្រព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជាណាចព្រ

ព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជាណាចព្រ ។ 

។ ណយើងអាចគាំព្ទ្ណផៃការមួ្យណដល្ាៃព្បសិទ្ធភារ - 

ណផៃការរបស់ព្រះ! ាតាំង ៃបំភាៃ់ រិភរណោរ ទងំមូ្ល្ ( វវិរណៈ 12: 

9) 

ណហ្សើយព្រះរាជាណាចព្រនៃព្រះគជឺាដំណណាះព្ាយរិរ។ ណយើងព្រូវឈរគាំព្ទ្ៃិ

ងរស ូ ម្រិ (យ៉ាូហាៃ 18:37) ។ 

ារល្ិខិរដំណងឹល្អម្ិៃព្រឹម្ណរៃិយយអ្ំរណីសចរដ ីសណព្ង្ហោ ះផ្លា ល្់ខល ៃួណទ្។ ដំ

ណឹងល្អ នៃព្រះរាជាណាចព្ររបសព់្រះគួរណរផ្លេ សប់ត រូមួ្យណៅរន ុងយុគសម្័យ

ណៃះ៖ 
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2 ណហ្សើយរុំយររព្ាប់តាម្ណោរីយណៃះណឡើយណរព្រូវផ្លេ ស់ណព្បណោយ

ការរំ 

រចិរតរបស់អ្នរណឡើងវញិណដើម្បអី្នរអាចបង្ហា ញថាណរើអ្វ ីណៅជានៃាៈ

ល្អៃិងអាចទ្ទួ្ល្យរ ៃៃិងល្អឥរណខាា ះរបស់ព្រះ។ ( រ៉េមូ្ 12: 2 ) 

ព្គីសា បរសិ័ទ្ព្រូវ ៃផ្លេ សប់ត រូណដើម្បបីំណរពី្រះជាាា សៃ់ិងអ្នរដនទ្។ 

បងបអ ៃូជាខុ្ ំបំណរណីអ្ើយចូរាដ ប់បង្ហោ បា់ា ស់របស់ខល ៃួរន ុងណោរណៃះព្គប់ជំ

រូរម្ិៃព្រូវយរណភនរណធវ ីដូចម្ៃុសសផ្លោ ប់ចរិដណឡើយគឺព្រវូណគាររណកា

រខាេ ចព្រះណោយចរិដណគាររ។ 23 ណទះជាអ្នរណធវអី្វ ីរ៏ណោយចូរណធវ ីអ្ស់

រីរាេ ំងកាយរាេ ំងចិរតទ្ុរដូចជាណធវថីាវ យព្រះអ្ាា សម់្ិៃណម្ៃដ

ល្់ម្ៃុសសណទ្។ 24 ណោយដឹងថាអ្នរៃឹងទ្ទួ្ល្រង្ហវ ៃ់រីម្ររ៌រីព្រះអ្

ាា ស់។ អ្នរបណំរពី្រះអ្ាា ស់ណយស ូ ព្គិសដ ។ ( រូល្៉ាុស 3: 22-24 ) 

28 ណា៉ាេ ះណហ្សើយណបើណយើងរំរុងទ្ទួ្ល្រាជាណាចព្រមួ្យណដល្ម្ិៃអាចរ

ណង្ហោ ះរណងោ ើ ៃណយើងព្រូវាៃព្រះគុណណដល្ណយើងអាចណគាររបណព្ម្ើ

ព្រះណោយគាបច់ិរដៃិងណការខាេ ចព្រះ។ ( ណហ្សណព្រើរ 12:28 ) 

ព្គិសដាសៃរិរិររស់ណៅខុសគាន រីរិភរណោរ។ ណយើងទ្ទួ្ល្យរសតងោ់ររ

បស់ព្រះណៅណល្ើរិភរណោរសព្ាប់អ្វ ីណដល្ព្រូវៃិងខុស។ ព្គាៃ់ណររសណ់ៅ

ណោយណសចរត ីជំណៃឿ (ណហ្សណព្រើរ 10:38) 

ណព្ពាះវាព្រូវការណសចរត ីជំណៃឿណដើម្បីរសណ់ៅតាម្ផល វូរបស់ព្រះជាាា ស់ណៅរន ុង

ព្គាណៃះ។ ព្គីសា បរសិ័ទ្ព្រូវ ៃណគចារ់ទ្ុរថាខុសគាន ឆ្ង យរីរិភរណោរណដ

ល្រួរណគរស់ណៅដូណចនះរណបៀបរសណ់ៅរបស់រួរណគព្រូវ ៃណគណៅថា “ ាគ៌ា 

” ណៅរន ុងគម្ព ីរសញ្ហា ចាស់ (រិចាការ 9: 2; 19: 9; 24: 14,22) 

។ រិភរណោររស់ណៅណោយគរិណរព្បណយជៃផ៍្លា ល្់ខល ៃួណព្កាម្ការរណាត ស់រ

បស់ាតាំងណៅរន ុងអ្វ ីណដល្ណគណៅថា “ ផល វូរបស់កាអ្ុៃី ” (យូោស 11) ។ 

នៃព្រះរាជាណាចព្រព្រះរាជាណាចព្ររបស់របស់របស់របស់របស់របស់  ដំណងឹ

ល្អ នៃនៃដំណឹងល្អ ដំណឹងល្អ ដំណងឹល្អ ដំណងឹល្អ ដំណឹងល្អ ដំណឹងល្អ ដំណឹងល្អ ដំ

ណឹងល្អ ដំណឹងល្អ ដំណងឹល្អ ដំណងឹល្អ ដំណឹងល្អ ដំណឹងល្អ ដំណឹងល្អ ដំណឹងល្អ ដំណឹ

ងល្អ ដំណឹងល្អ ដំណឹងល្អ ដំណឹងល្អ  ពារយទ្ំនាយណដល្ ៃយល្់យ៉ា ងព្រមឹ្ព្រូវ

គឺជាការលួ្ងណោម្ចិរត (រូរៃិថូសទ្ ី1 14: 3; ណថសាឡូៃីចទ្ ី1 4:18) 

ជារិណសសណៅណរល្ណយើងណម្ើល្រិភរណោររំរងុដួល្ (លូ្កា 21: 8-36) 

។ ាគ៌ាជីវរិរិររបស់ព្គីសា បរស័ិទ្នាណំៅររភារបរបូិរណ៍ខាងវញិ្ហា ណៃិង

ររជ័យខាងរបូកាយ (ា៉ា រុស 10: 29-30) 

។ ណៃះ ជាណផនរមួ្យនៃមូ្ល្ណហ្សរុណដល្អ្នរណដល្រស់ណៅវាយល្់ថារិភរណោរ
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ព្រូវការព្រះរាជាណាចព្ររបសព់្រះ។ ព្គីសាបរសិ័ទ្ជាទូ្រនៃព្រះរាជាណាចព្ររ

បស់ព្រះ។ 

ព្គីសា បរស័ិទ្ ៃផតល់្រត ីសងឃឹម្របស់ណយើងចំណពាះខាងវញិ្ហា ណម្ិៃណម្ៃខាង

របូកាយណទ្ណទះបីជាណយើងរស់ណៅរន ុងរភិរខាងរបូកាយរ៏ណោយ (រ៉េមូ្ 8: 5-

8) ។ ណយើងាៃ “ រត ីសងឃឹម្នៃដំណងឹល្អ  ” (រូល្៉ាុស 1:23) 

។ ណៃះជាអ្វណីដល្ព្គិសដាសៃិរសម្័យណដើម្យល្ថ់ាម្ៃសុសជាណព្ចើៃណដល្ព្ប

កាសថាណោរណយស ូ សរវនថងណៃះររិជាម្ិៃយល្់ណទ្។ 

  

  

6. ព្រះវហិារព្េីក៊ូ  - 

រ ៊ូមុាងំបតព្ងៀនអ្ំរីរាជាណាចព្កេឺសំខាន់ដ  ... 

ព្រះវហិារព្េីក៊ូ  - 

រ ៊ូមុាំងតជឿថារួកតេបតព្ងៀនដផ្នកខ្ាះននព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះប ុដនតរួក

តេរិបាកេល់ចាស់អ្ំរីអ្វ ើដដលជាអ្វើ។  ឧទហ្សរណ៍ សរវវចនាធបិាយការូ

ល្ិរ បណព្ងៀៃអ្ំរីៃគរណៃះ៖ 
ព្រះព្គីសា  ... 

ណៅព្គប់ដំណារក់ាល្នៃការបណព្ងៀៃរបស់ព្ទ្ងក់ារម្រដល្់នៃៃគរ

ណៃះទ្ិដឋភារណផសងៗគាន អ្រថៃ័យចាស់ោស់របស់វាវធីិណដល្ព្រូវ ៃ

បណងក ើរ ៃបណងក ើរជាព្គឹះនៃការបណព្ងៀៃរបសព់្ទ្ងយ់៉ា ងខាេ ំងណដល្

សុៃា ររថារបស់ព្ទ្ង់ព្រូវ ៃណគណៅថា « ដំណឹងល្អ  នៃៃគរ " ... 

រួរណគ ៃចាប់ណផតើម្ៃយិយអ្ំរីាសនាចព្រថាជា « ព្រះរាជយរប

ស់ព្រះជាាា ស់ » ; ជថ។ រូល្, ខុ្ំ, 13; 1 ណថសាឡូ, 12, 12; អាប៉ាូច, ខុ្ំ, 

6, 9; v, 10 ។ ល្។ ... 

វាាៃៃ័យថាព្រមុ្ជំៃុជំាាថ ប័ៃដ៏ណទ្វភារណនាះ ... (សណម្តច ៉ា ប. 

នៃព្រះ។ សរវវចនាធិបាយការូល្ិរភាគទ្ ី8 ឆ្ន ំ 1910) ។ 

ណទះបជីាអ្វ ីណដល្ ៃចងអ ុល្ខាងណល្ើចងអ ុល្ណៅ “ រូឡូសអាយ, 13; 1 

ណថសាឡូ, 12, 12; អាប៉ាូច, ខុ្ំ, 6, 9; v, 

10, ” ព្បសិៃណបើអ្នរសំលឹ្ងណម្ើល្វាអ្នរៃឹងណឃើញថាម្ិៃាៃខគម្ព ីរណាមួ្យ

ណដល្ៃិយយអ្ំរី សាសនាចព្ក គជឺាព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះណឡើយ។ រួរ

ណគបណព្ងៀៃអ្នរណជឿថាជាណផនរមួ្យនៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះឬថាវាជាៃ

គររបស់ព្រះណយស ូ វ។ ព្រះគម្ព ីរព្រាៃថាម្ៃុសសជាណព្ចើៃៃឹងផ្លេ ស់បត រូដំណងឹ
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ល្អឬង្ហរណៅររ ណដល្ម្ិៃរិរ (កាឡាទ្ ី1: 3-9) 

។ គួរឱ្យាត យណដល្ម្ៃុសសជាណព្ចើៃ ៃណធវ ីដូណចនះ។  

ព្រះណយស ូ វ ៃបណព្ងៀៃថា “ ខុ្ំ ជាផល វូជាណសចរដ ីរិរៃិងជាជីវរិ។ គាម ៃអ្នរ

ណាម្រ ឯព្រះវរបិតា ៃណឡើយណល្ើរណល្ងណរតាម្រយៈខុ្ំ ” ( យ៉ាូហាៃ 14: 6 ) 

។ ណរព្រសុ ៃបណព្ងៀៃថា « គាម ៃការសណព្ង្ហោ ះណាណផសងណទ្ៀរណទ្រីណព្ពាះគាម ៃ

ណ ម្ ះណាណផសងណទ្ៀរណៅណព្កាម្ណម្ឃណដល្ ៃផដល្់ដល្់ ម្ៃុសសណដល្ណយើង

ព្រូវ ៃសណព្ង្ហោ ះណទ្ » ( រិចាការ 4:12 ) 

។ ណរព្រសុ ៃព្ ប់ជៃជារិយូោទងំអ្សព់្រូវណរាៃជំណៃឿណដើម្បីណព្បចិរត

ណហ្សើយទ្ទួ្ល្យរព្រះណយស ូ វណដើម្បី ៃសណព្ង្ហោ ះ (រិចាការ 2:38) ។ 

ផទ យុរីណៃះសណម្តច ៉ា បហ្វហ្សវង់ស័រ ៃបណព្ងៀៃថាអ្នរណដល្បដិណសធៃងឹព្រះ

ណោយគាម ៃព្រះណយស ូ វអាចព្រូវ ៃសណព្ង្ហោ ះណោយារការណធវ ីល្អ ! គារ់រប៏

ណព្ងៀៃថាជៃជារិយូោអាចព្រូវ ៃសណព្ង្ហោ ះណោយម្ិៃទ្ទួ្ល្យរព្រះណយស ូ

វ! ណល្ើសរីណៃះណទ្ៀរគារ់ៃងិណហ្វហ្សោ ណហាោ រ៉េមូ្មួ្យចំៃួៃរ៏ហារ់ដូចជារចិារណា

ថារំណណណដល្ម្ៃិណម្ៃជាគម្ពីរប ៊ីបរបសា់៉ា ណរៀគឺជារូៃណារសព្ាប់ដំណងឹ

ល្អរ៏ដូចជារូៃណាសព្ាប់ាម្គោ ីភារខាងាសនាៃងិអ្ៃតរាសនា។ គួរ

ឱ្យាត យរួរណគៃងិអ្នរណផសងណទ្ៀរម្ិៃយល្់រីារៈសខំាៃ់នៃព្រះណយស ូ វៃិង

ដំណឹងល្អរិរនៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ។ ម្ៃុសសជាណព្ចើៃរំរងុណរផសរវ

ផាយដំណឹងល្អខុស។ 

ម្ៃុសសជាណព្ចើៃព្ ថាន ចង់ណដើរណោយណម្ើល្ណឃើញណហ្សើយាៃជំណៃឿណល្ើរិភរ

ណោរ។ គម្ព ីរសញ្ហា ថមីបណព្ងៀៃថាព្គីសាបរសិ័ទ្ព្រូវណម្ើល្ណៅខាងណល្ើ៖ 

2 ចូរផាង់ចិរដណៅណល្ើអ្វ ីណដល្ណៅាថ ៃណល្ើម្ៃិណម្ៃណល្ើរបស់ណៅណផៃដី

ណទ្។ ( រូល្៉ាុស 3: 2 ) 

7 ណព្ពាះណយើងណដើរណោយជំណៃឿម្ៃិណម្ៃណោយណម្ើល្ណឃើញណទ្។ ( រូរៃិថូ

សទ្ី 2 5: 7 ) 

ប៉ាុណៃតសណម្តច ៉ា ប ភិិុស XI 

ជាទូ្ណៅ ៃបណព្ងៀៃណអាយណដើរណៅណរបរព្រះវហិាររបស់គារ់។ 

... ព្រះវហិារការូលិ្រ ... 

គឺជាៃគររបស់ព្រះព្គីសា ណៅណល្ើណផៃដី។ (ភិិុិ ស'ស ឈុិ  ស 

ភរាិស ណៃចយចល្ិចាល្ ) ។ 

ណៃះ ព្រះគម្ព ីរការូល្ិរ101 ពារយបណត ឹងណគហ្សទ្ំរ័រ, « ព្រះរាជាណាចព្រនៃ

ព្រះណៅណល្ើណផៃដីព្រូវ ៃបណងក ើរណឡើងណោយព្រះណយស ូ វព្គីសា រន ុងឆ្ន ំ 33 
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គណៅរន ុងសំណុណំបបបទ្នៃាសនាចព្ររបស់ព្ទ្ង់ណដល្ដឹរនាំណោយណោ.. 

។ ព្រះវហិារការូលិ្រ។ « អ្នររាល្គ់ាន   ៃសហ្សសសវរសរ៍ព្រះរាជាណាចព្រនៃព្រះ

គឺម្ិៃណៅទ្ីណៃះឬវាគជឺាការាសនាចព្រនៃទ្ីព្រងុរ៉េមូ្, 

ប៉ាុណៃតវាៃងឹាៃណៅណល្ើណផៃដី។ ណទះបីាសនាចព្រររិរបស់ព្រះាៃ « រូ

ៃណារសំរាប់ៃគរ »រ៏ណោយ (ា៉ា ថាយ 16: 1 9 ) 

អ្នរណដល្អ្ះអាងថាព្រះវហិារគឺជាៃគរ «  ៃដរយររូៃណានៃចំណណះដឹ

ងណចញ » (លូ្កា 11:52) ។ 

ព្រះវហិារនៃទ្ីព្រងុរ៉េមូ្បណព្ងៀៃយ៉ា ងខាេ ំងព្បឆ្ំងៃឹងព្រះរាជាណាចព្រមួ្យ

ពាៃ់ឆ្ន ំណៅណល្ើណផៃដីណដល្ៃឹងម្រដល់្ឆ្ប់ៗណៃះថាវាជា “ ណគាល្ល្ទ្ធិនៃ

អាទ្ទ្ងឹៃិងព្រះព្គីសា  ” 

ណដល្ ព្រូវ ៃចុះបចជ ីណៅរន ុង ការូល្រិ ផល វូការ នៃព្រះវហិារការូលិ្រ ៖ 

676 ការណ របណញ្ហឆ ររបស់អាទ្ទ្ងឹៃិងព្រះព្គីសា ៃចាប់ណផដើម្

ណល្ចណចញជារបូរាងណឡើងណៅណល្ើរិភរណោររាល្់ណរល្ណដល្ពារយប

ណត ឹងព្រូវ ៃណធវ ីណឡើងណដើម្បីដឹងណៅរន ុងព្បវរត ិាហ្វសតថារត ីសងឃមឹ្នៃ

ព្រះណម្សសុ ីណដល្អាចព្រូវ ៃណគដឹងហួ្សសរីព្បវរត ិាហ្វសតតាម្រយៈការ

 វៃិិចឆ ័យណទស។ ាសនាចព្រ ៃព្ចាៃណចាល្សូម្បីណរទ្ព្ម្ង់ណដល្

 ៃណរណព្បនៃការណរេងបៃេ ំនៃរាជាណាចព្រណដើម្បចូីល្ម្រណព្កាម្

ណ ម្ ះនៃការណធវ ីបដិវរត ... (ាសនារបស់វហិារការូលិ្រ។ 

ិីម្ផរាិរុរ ណភៀរណសរ  ិ ាិណិៀសណផហ្ស ជារដិនាល្ ិ ព្ិរឋិៃងណរ 

។ ណឌៀិុបល្ណោយប ណួ 1995, ទ្ំរ័រ 194) 

គួរឱ្យាត យអ្នរណដល្យល្់ព្រម្ៃឹងណរឿងណនាះៃឹងាៃបញ្ហា ធំ ៗ 

ជាមួ្យការព្បកាសរបសន់ៃ ាៃនៃព្រះ ណៅចងុបចាប។់ អ្នរខេះៃងឹយរ 

ជំហាៃដ៏អាព្ររ់ព្បឆ្ងំៃឹងអ្នរណដល្ព្បកាសវា (ោៃីណយ៉ាល្ 7:25; 11: 30-

36) 

។ ប៉ាុណៃតអ្នរព្បណហ្សល្ជាគិរថាណរើអ្ស់អ្នរណដល្ព្បកាសថាព្រះណយស ូ វជាព្រះអ្

ាា ស់ៃឹងណៅរន ុងៃគរណទ្ឬ? ណទ្រួរណគៃងឹម្ៃិណម្ៃណទ្។ សូម្ររ់សាោ ល្់អ្វ ី

ណដល្ព្រះណយស ូ វ ៃាៃបៃទ លូ្ថា៖ 

21 « ម្ិៃណម្ៃម្ៃុសសទងំអ្ស់ណដល្ៃិយយណៅខុ្ថំា "ព្រះអ្ាា ស់! 

ព្រះអ្ាា ស់!" 

ៃឹងចូល្រាជយនៃាថ ៃបរម្សុខរឯីអ្នរណដល្ណធវ ីតាម្ព្រះហ្សឫទ្័យរប

ស់ព្រះបិតាខុ្ណំដល្គង់ណៅាថ ៃបរម្សុខ។  ណៅនថង ណនាះៃងឹាៃម្ៃុ

សសជាណព្ចើៃណពាល្ម្រខុ្ំថា "ព្រះអ្ាា ស់ព្រះអ្ាា ស់ណអ្ើយ! 
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ណយើងខុ្ំធាេ ប់ណថេងព្រះបៃទ លូ្រន ុងព្រះនាម្ព្រះអ្ងោណយើងខុ្ំធាេ ប់ណដញ

អាររសរន ុងព្រះនាម្ព្រះអ្ងោណហ្សើយណយើងខុ្ំសំណដងទ្ីសំគាល្់ដ៏អ្ាា រយ

ជាណព្ចើៃរន ុងព្រះនាម្របស់ព្រះអ្ងោ" 

។  23 បនាា ប់ម្រខុ្ៃំឹងព្បកាសព្ ប់រួរណគថា 

"ខុ្ំម្ិៃណដល្ាោ ល្អ់្នរណទ្។ អ្នរណដល្ព្បព្រឹរដអ្ណំរើទ្ុចា ររិចូរឃ្លេ រឆ្ង

យរីខុ្ំណៅ! ( ា៉ា ថាយ 7: 21-23 ) 

ាវរប៉ាុល្ ៃររ់សាោ ល្់ថា « អាថ៍រំ ំងនៃការទ្ទ្ងឹចាប់ » វា៉េ   ៃ " រ ួ

ចណៅណហ្សើយណៅរណៃេងណធវកីារ » ( ណថសាឡូៃីចទ្ី 2 2: 7 ) 

ណៅរន ុងណរល្ណវោរបស់គារ់។ ភារគាម ៃចាប់ណៃះរ៏ទរ់ទ្ងៃឹងអ្វមួី្យណដ

ល្ព្រះគម្ព ីរព្រាៃព្បឆ្ំងៃឹងព្គាចងុណព្កាយណដល្ព្រូវ ៃណគណៅថា “ អា

 ប ៊ីឡូៃដ៏ធំ ” ( វវិរណៈ 17: 3-5) ។ 

ណៃះ « អាថ៍រំ ំងនៃការទ្ទ្ងឹចាប់ » ណដល្ព្រូវ ៃទរ់ទ្ងណៅៃងឹការ

ព្គីាា ៃណដល្ណជឿថារួរណគម្ិៃព្រូវការណដើម្បីររាចាបប់ទ្បញ្ហជ ទងំដប់ព្ប

ការរបស់ព្រះល្ ៃិង / 

ឬាៃររណីណល្ើរណល្ងទ្ទួ្ល្យរ ៃជាណព្ចើៃណៅវាៃងិ / 

ឬាៃទ្ព្ម្ងអ់ាចទ្ទួ្ល្យរ ៃនៃ ណដើម្បបំីណបររបស់ព្រះ 

ចាប់ដូណចនះខណៈណរល្ណដល្រួរណគគិរ ថាការ ណល្ើរទ្ី  ាៃទ្ំរងន់ៃចាប់រ

បស់ព្រះរួរណគម្ៃិររាទ្ព្ម្ង់នៃព្គីសាាសនាថាព្រះណយស ូ វឬរួរាវររប

ស់ព្ទ្ងៃ់ឹងទ្ទួ្ល្ាោ ល្ជ់ាការព្សបចាប។់ 

ណហ្វហ្សោរ - 

រ៉េមូ្គឺដូចជារួរផ្លរសីុីណដល្ ៃបំពាៃបទ្បចារត ិរបស់ព្រះប៉ាុណៃត រួរណគ 

ៃអ្ះអាងថាទ្ណំៃៀម្ទ្ំោប់របស់រួរណគ ៃណធវ ីឱ្យការណៃះអាចទ្ទួ្ល្យរ

 ៃ - ព្រះណយស ូ វ ៃបដិណសធវធិីណនាះ (ា៉ា ថាយ 15: 3-

9)! ណអ្ាយរ៏ ៃព្រាៃថាម្ៃុសសណដល្អ្ះអាងថាខល ៃួជាព្រះៃឹងបះណ រ

ព្បឆ្ំងៃឹងព្រិរយ វៃិ័យរបស់ព្ទ្ង់ (ណអ្ាយ 30: 9) 

។ ការបះណ រព្បឆ្ំងៃឹងចាប់ណៃះគជឺាអ្វ ីណដល្ណយើងគួរឱ្យាត យណដល្ណម្ើល្

ណឃើញរីនថងណៃះ។ 

មួ្យណទ្ៀរ " គំណរាងការ " ហារ់ដូចជាថាាសនាចព្រនៃទ្ីព្រងុរ៉េមូ្ហារ់ដូច

ជាណជឿថាណយធាៃិយម្ 

ៃិងអ្ៃត ររណបៀបវារៈរបស់ខល ៃួៃងឹនាំឱ្យាៃសៃត ិភារៃងិរំណណណដល្ម្ិៃណម្

ៃជាគម្ព ីរប ៊ីបនៃរាជាណាចព្ររបស់ព្រះណៅណល្ើណផៃដី។ បទ្គម្ព ីរព្រាៃព្ប

ឆ្ំងៃងឹាម្គោភីារខាងាសនាណដល្ជិរម្រដល់្ណដល្វាបណព្ងៀៃថាៃងឹ

ទ្ទួ្ល្ណជាគជ័យ 
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(ចំណា៖ំ ព្រះគម្ព ីរញូវណយរាូឡិម្ ជាការបរណព្បណដល្អ្ៃមុ្័រណោយការូល្ិ

រ) ព្រូវ ៃបង្ហា ញ៖ 

4 រួរណគព្កាបថាវ យបងោ ំណៅម្ុខនាគណព្ពាះនាគ ៃព្បគល្់អ្ំណាច

ណអាយសរវណនាះ។ រួរណគព្កាបថាវ យបងោ ំណៅចំណពាះម្ុខសរវរិរចាឆ ៃ

ណោយណពាល្ថាៈណរើៃរណាអាចណព្បៀបផាមឹ្ៃឹងសរវរិរចាឆ ៃ ៃ? 

ណរើអ្នរណាអាចរទ្ល្់ៃឹងវា ៃ? 5 សរវណនាះព្រូវ ៃអ្ៃុញ្ហា រណអា

យបណចាញអ្ំៃួរៃិងព្បាថារ់ង្ហយៃងិណធវ ីសរម្មភាររន ុងរយៈ

ណរល្ណសសិបរីរណខ។ 6 វាណពាល្ពារយព្បាថព្រះជាាា ស់ព្បឆ្ំងៃឹង

ព្រះនាម្ព្រះអ្ងរ ព្រាល្ណៅាថ ៃបរម្សខុៃងិអ្ស់អ្នរណដល្ព្ជរ

ណកាៃណៅទ្ីណនាះ។ 7 វាព្រូវ ៃណគព្រូវ ៃអ្ៃុញ្ហា រឱ្យណធវ ីសព្ង្ហោ ម្ព្ប

ឆ្ំងៃងឹរួរបរសិុទ្ធជារួរព្រួរព្តារួរណគណហ្សើយទ្ទួ្ល្អ្ំណាចណល្ើ

ព្គប់ព្បណាងំ, 

ម្ៃុសសភាាៃិងព្បណទ្សជារិ; 8 ណហ្សើយម្ៃុសសទងំអ្សរ់ន ុងរិភរ

ណោរៃឹងថាវ យបងោ ំវាណពាល្គឺម្ៃុសសព្គប់គាន ណដល្ម្ិៃ ៃររ់

ណ ម្ ះតាំងរីព្គឹះនៃណោរិយរន ុងណសៀវណៅជីវរិរបស់រូៃណចៀម្ណដល្

 ៃល្ះបង។់ 9 ចូរណអាយអ្នរណាណដល្អាចាត ប ់ៃាត ប់ 10 

10 រួរអ្នរណដល្ចាប់យរណៅជាណឈេ ើយ។ អ្នរណដល្ាេ បណ់ោយោវរហូ្ស

រដល្់ាេ ប់ណោយោវ។ ណៃះណហ្សើយជាមូ្ល្ណហ្សរុណដល្រួរបរសិុទ្ធ ព្រូវ

ណរាៃការអ្រធ់មរៃ់ិងជំណៃឿ។ ( វវិរណៈ 13: 4-10, អ្ិៃណជប ៊ី) 

ព្រះគម្ព ីរព្រាៃព្បឆ្ំងៃឹងចុងបចាប់នៃការរបួរមួ្ ប ៊ីឡូៃ៖ 

1 រន ុងចំណណាម្ណទ្វតាទងំព្ ំរីរណដល្កាៃ់ណរងទងំព្ រំីរចូល្ម្រ

ៃិយយៃងឹខុ្ំណហ្សើយណពាល្ថាៈ 

"សូម្អ្ណចជ ើញម្រខុ្ៃំឹងបង្ហា ញណអាយអ្នរណឃើញការោរណ់ទសព្សី

ណរសោដ៏ឧរដម្ណដល្សថ ិរណៅ ជាប់ៃឹង ទ្រឹដ៏បរបូិណ៌។ 2 ណសដចទងំប៉ាុ

នាម ៃណៅណល្ើណផៃដី 

រួរណគ ៃណធវណីរសោចារខល ៃួឯងណហ្សើយ ៃណធវ ីណអាយព្បជាជៃទំ

ងអ្ស់ណៅណល្ើរិភរណោរព្សវងឹៃងឹព្ានៃអ្ំណរើរំផិររបស់នាង។ 3 

ណទ្វតានាខុ្ំំណៅវាល្រណហាាថ ៃណហ្សើយណៅទ្ណីនាះខុ្ំណឃើញហ្វសដ ាីន រ់ជិះស

រវរិរចាឆ ៃមួ្យណដល្ាៃរាល្ព្ ំរីរៃិងណសនងដប់ណហ្សើយាៃសរ

ណសរអ្រសរព្បាថណម្ើល្ង្ហយណល្ើសរវណនាះផង។ 4 ហ្វសត ីណនាះណសេ ៀរសណម្េៀ

របំពារ់រណ៌ាវ យៃិងរណ៌ព្រហ្សម្នអ ិៃណអអ ព្រម្ទងំពារ់ាសៃិ

ងរបូ ងណរព្ជៃងិណរវផង។ 

នាងកាៃ់ណរងាសមួ្យណដល្ណរញណៅណោយអ្ណំរើណរសោចារណដល្
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គួរណអាយសអប់ណខព ើម្។ 5 តៅតលើថាង សរបស់នាងព្ វូបានតេសរតសរ

ត ម្ ះដដលេួរតអាេសអ ប់តខ្ព ើមថា 

បាប ៊ី ូនដ៏្ជំាមាដ េរបស់ព្សីតរសាោងំអ្សន់ិងអ្ំតរើអាព្កក់ោំ

ងអ្ស់តៅតលើដផ្នដី › 

។ 6 ខុ្ំ ៃណឃើញថានាងព្សវងឹព្ាព្សវងឹ្ម្របស់រួរបរសុិទ្ធៃិង

្ម្ជាបនាា ល្់របស់ព្រះណយស ូ ៃ; ណហ្សើយណៅណរល្ណដល្ខុ្ំ ៃណឃើ

ញនាងខុ្ំព្រូវ ៃណគណធវ ីឱ្យបរសិុទ្ធបំផុរ។ ( វវិរណៈ 17: 1-6, 

អ្ិៃណជប ៊ី) 

9 'ណៃះទម្ទរភារឆ្េ រនវ។ ណៃះ កាលោងំព្បារីំរេជឺាភន ំព្បារីំរ ណដ

ល្ហ្វសដ ីណៃះព្រូវ ៃណគអ្ងរ ុយ។ ។ ។ 18 ហ្វសត អី្នរ ៃណឃើញណៃះគឺជា េីព្ក ុ

ងមួេយា ង្ំ ណដល្ាៃអ្ំណាចណល្ើណម្ដឹរនាណំៅណល្ើណផៃដីទងំអ្

ស់ "។ ( វវិរណៈ 17: 9,18 អ្ៃិណជប ៊ី) 

1 ណព្កាយម្រណទ្ៀរខុ្ំណឃើញណទ្វតាមួ្យរបូណទ្ៀរចុះរីណល្ើណម្ឃទងំា

ៃអ្ំណាចដ៏ខាេ ំងរូណរណទ្ៀរផង។ ណផៃដីភេ ឺដូចសិររុីងណរឿងរបស់ព្រះ

អ្ងោ។ 2 ណៅណផនរខាងណល្ើនៃសំណល្ងគារ់ ៃណព្សរថា 

' ប ៊ីឡូៃ ៃរល្ំ បាប ៊ី ូនដ៏្ ំ  ៃរល្ំណហ្សើយកាេ យជាជព្ម្ររបស់

អាររសៃងិជាទ្ីជំររសព្ាប់វញិ្ហា ណអាព្ររទ់ងំអ្ស់ៃងិបរសីណដល្

គួរសអប់ណខព ើម្។ 3 ព្បជាជារទិងំអ្ស់ ៃផឹរព្ារបស់នាងណដល្ជា

ព្សីណរសោ។ ណសតចទងំអ្ស់ណៅណល្ើណផៃដី ៃណោភល្ៃជ់ាមួ្យនា

ងណហ្សើយរួរឈម ញួទងំអ្ស ់ៃកាេ យជាអ្នរាៃណោយអ្ំណរើអាព្រ

រ់របស់នាង› ។ ាៃ សំណឡងមួ្យណទ្ៀរបៃេ ឺរីណល្ើណម្ឃម្រថា៖ ខុ្ ំ

ណគៃយិយថា“ ព្បជារាស្ដសដ របស់ខុ្្ំតអ្ើេច៊ូ រនាោំន តចញតអាេឆ្ង េរី

នាងតៅដ៊ូតចនះកុំតអាេអ្នករមួរក័ជាមួេនាងតហើេមានតព្ោះោច

ជាប់នឹងខ្ល នួតេៀ ” ។ 5 អ្ំណរើ បរបស់នាង ៃណឡើងដល្់ណម្ឃណហ្សើ

យព្រះជាាា ស់ាៃគំៃរិណដល្នាងណធវ ី: 

ព្បព្រឹរតចំណពាះនាងដូចនាង ៃណធវ ីចំណពាះអ្នរដនទ្ណដរ។ 6 នាងព្រូវ

ទ្ទួ្ល្ ៃព្ រ់ណខណទ្វដងរចីំៃួៃណដល្នាងររ ៃ។ នាងព្រូវា

ៃណរងណដល្រងឹាណំទ្វដងនៃល្ាយផ្លា ល្ខ់ល ៃួរបស់នាង។ 7 រាល្់ណរល្

ណដល្ណឃើញរាងរងព្រណរើ ៃិងចុង រណព្ម្ររបស់នាង គឺព្រូវផរ ផូោង

ណោយទរុណរម្មឬការណព្សរថង ូរ។ ខុ្គំិរថាជាព្រះម្ហារសព្រយិៃី។ 

ខុ្ំម្ិៃណម្ៃជាហ្វសត ីណម្ា៉ា យណទ្ណហ្សើយរ៏ម្ៃិណដល្ដឹងអ្ំរីការ រ់បង់

ណដរ។ 8 ណព្ពាះណរឿងណនាះរន ុងនថងណរមួ្យណព្គាះកាចៃឹងធាេ រម់្រណល្ើនា

ងគឺជំងឺៃងិការកាៃ់ទ្ុរខៃិងទ្ុរ ភិរស។ នាងៃងឹព្រូវណគដុរដល់្ដី។ 



70 
 

ព្រះអ្ាា សជ់ាព្រះណដល្ណថាក ល្ណទសនាងខាេ ងំណាស›់ 

។ 9 ណសដចណៅណផៃដីៃឹងនាគំាន កាៃទ់្ុរខ ណហ្សើយយំណារៃងឹណសដចណៃះ។

 រួរណគណឃើញណផសងណៅណរល្នាងរំរុងណនះ (វវិរណៈ 18: 1-9, ណអ្ជ។ 

ប ៊ី។ ) 

ណៅរន ុងាការពី្រះគម្ព ីរព្រាៃព្បឆ្ំងៃឹង ប ៊ីឡូៃណដល្រំរុងចូល្ម្រ

ណហ្សើយបង្ហា ញថាាម្គោភីារព្រមឹ្ព្រូវៃឹងម្ៃិណរើរណឡើងណទ្ បនាា បរ់ី ព្រះ

ណយស ូ វយងព្រឡប់ម្រវញិ៖ 

10 ព្បយ័រន! ឃ្លេ ំណម្ើល្! ចូរររ់ណចញរីព្សរុខាងណជើង - 

ណៃះជាព្រះបៃទ លូ្របស់ព្រះអ្ាា ស់ - 

ដបិរណយើង ៃខាា រខ់ាា យអ្នរណអាយណៅទ្ិសទងំបួៃនៃណម្ឃ - 

ណៃះជាព្រះបៃទ លូ្របស់ព្រះអ្ាា ស់។ 11 ព្បយ័រន! ព្កងុសុីេ ៊ូ នតអ្ើេឥ ូ

វតនះ ចូរររ់ណគចខល ៃួ តៅ! 

12 ព្រះអ្ាា ស់ណយហូ្សាប ូរៃយិយដូណចនះតាំងរណីល្ើររណម្ក ើងសិររុីង

ណរឿង 

ខុ្ំអ្ំរីព្បជាជារនិានាណដល្បេៃ់អ្នរ 

'អ្នរណាប៉ាះអ្នរប៉ាះៃងឹណផេណ ៉ា ម្នៃណភនររបសខុ្់ំ។ 13 ឥឡូវណៃះណម្ើល្

ចុះខុ្ំៃងឹណល្ើរនដណៅណល្ើរួរណគណហ្សើយរួរណគៃងឹបេៃ់ណោយរួរអ្ន

រណដល្ជាប់ជាខុ្ំបណព្ម្ើរបសណ់គ។ ណរល្ណនាះអ្នរៃឹងដឹងថាព្រះអ្ាា

ស់ 

 ៃចារខុ្់ំណអាយម្រ! 14 ព្រះអ្ាា ស់ព្រងុសុីយ៉ាូ ៃណអ្ើយចូរណព្ចៀងអ្រ

សបាយណឡើងឥឡូវណៃះខុ្ៃំឹងម្ររស់ណៅរន ុងចំណណាម្អ្នររាល្់គាន

ណហ្សើយ។ 15 ណៅនថងណនាះព្បជាជារជិាណព្ចើៃៃងឹណព្បចិរតណជឿណល្ើព្រះអ្ាា

ស់។ ណម្ៃណគៃឹងណៅជាព្បជារាហ្វសដ របសព់្រះអ្ងោណហ្សើយរួរណគៃឹងរស់

ណៅរន ុងចំណណាម្អ្នររាល្់គាន ។ ណរល្ណនាះអ្នរៃឹងដឹងថាព្រះអ្ាា ស់ 

 ៃចារខុ្់ំណអាយម្រជួបអ្នរ! 16 ព្រះអ្ាា ស់ៃឹងកាៃក់ាប់ទ្រឹដីរ

បស់រុល្សម្ពៃ័ធ យូោរន ុងទ្រឹដីដ៏វសុិទ្ធណហ្សើយព្រះអ្ងោៃឹងណព្ជើសណរសី

ព្រងុណយរាូឡឹម្ជាថមី។ (ាការ ី2: 10-16, អ្ិៃ។ ប ៊ី។ ; 

ររ់សំគាល់្ណៅរន ុងគ។ ជ។ អ្។ ប។ / អ្ចិ។ ជ។ ជ។ វ។ ) 

ខព្រូវ ៃចុះបចជ ជីាាការ ី2: 6-12) 

ចល្នាាសនាៃងិាសនាចំរុះណដល្អ្ងោការសហ្សព្បជាជារិវា៉េ ទ្រីង់ព្បូណរ

សដង់ៃិងណម្ដឹរនាពំ្គិសត អូ្សសូ ដរ់ភាគខាងណរើររំរុងផសរវផាយព្រូវ ៃ

ណថាក ល្ណទសយ៉ា ងចាស់ណោយព្រះគម្ព ីរណហ្សើយម្ិៃគួរព្រូវ ៃណល្ើរទ្ឹរចិរត
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ណទ្។ ព្រះណយស ូ វ ៃព្រាៃម្ៃុសសណដល្ អ្ះអាងថា ណដើរតាម្ព្ទ្ង់ណដល្ៃងឹ 

« បណញ្ហឆ រម្ៃុសសជាណព្ចើៃ » (ា៉ា ថាយ 24: 4-5) 

។ ការការ់ ណសបរ ណព្ចើៃទរ់ទ្ងៃងឹ “ អ្នរជិះណសះរណស៌ ” នៃវវិរណះ 6: 1-2 

(ណដល្ម្ិៃណម្ៃជាព្រះណយស ូ វ) ៃិងព្សីណរសោនៃវវិរណៈ 17 ។ 

ដូចាការណីដរាវរប៉ាុល្រ៏ ៃបណព្ងៀៃផងណដរថាាម្គោ ីភារររិនៃជំ

ណៃឿៃឹងម្ៃិណរើរណឡើងណទ្ដរាបណា ណព្កាយ ព្រះណយស ូយងព្រឡប់ម្រវញិ៖ 

13 ទល់្ណរណយើងទងំអ្ស់គាន ាៃាម្គោ ីភាររន ុងជំណៃឿៃិងចំណណះដឹ

ងអ្ំរីព្រះរាជបុព្តានៃព្រះណហ្សើយកាេ យជាម្ៃុសសល្អឥរណខាា ះណដល្ណរ

ញណៅណោយភារណរញណល្ញនៃព្រះព្គីសា ។ (ណអ្ណភសូរ 4:13, 

អ្ិៃណជប ៊ី) 

អ្នរណដល្ណជឿថាាម្គោ ីភារណៃះណរើរណឡើងម្ុៃណរល្ការព្រឡបម់្រវញិរប

ស់ព្រះណយស ូ វគឺាៃរំហ្សុស។ ជាការរិរណៅណរល្ណដល្ព្រះណយស ូ វយងព្រឡ

ប់ម្រវញិព្ទ្ង់ៃងឹព្រូវបំផ្លេ ញាម្គោភីាររបស់ព្បជាជារិនានាណដល្ៃងឹណធវ ី

 រុរម្ម ព្បឆ្ងំៃងឹព្ទ្ង់។ 

11: 15 បនាា បម់្រណទ្វតាទ្ ី7 ផល ុំណព្រណឡើងណហ្សើយសំណឡងអាច 

សូរណៅណល្ើណម្ឃណោយណព្សរថា 

ៃគររិភរណោរ ៃកាេ យណៅជារាជាណាចព្ររបស់ណោរាា ស់ៃិ

ងព្គិសដ របសណ់ោរណហ្សើយណោរៃឹងព្គបព់្គងជាណរៀងរហូ្សរ› 

។ 16 ព្រទឹធ ចារយទងំនម្ភបួៃរបូណដល្ណឡើងព្គងរាជយរបស់ព្រះជាាា ស់ 

ៃព្កាបថាវ យបងោ ំដល់្ដីណហ្សើយថាវ យព្រះកាយរបស់ណគណល្ើថាង ស 17 ថាវ យ

ព្រះរររបស់ព្រះអ្ងោ  ។ 

សៃមរថាអ្ំណាចដ៏អ្ាា រយរបស់អ្នរៃិងចាប់ណផតើម្រជជកាល្របស់អ្នរ

។ 18 ព្បជាជារិនានា ៃព្ចបូរព្ចបល្់ណហ្សើយឥឡូវណៃះដល្់ណរល្ណដ

ល្ព្រូវសងសឹរជំៃួសអ្នរណដល្ព្រូវណគវៃិិចឆ ័យណទសណហ្សើយរោការណីដ

ល្ជាអ្នរបំណររីបស់ព្រះអ្ងោណអាយព្បជាជៃដ៏វសុិទ្ធៃិងអ្នរណគាររ

ណការខាេ ចព្រះនាម្របស់អ្នរទងំរូចទងំអ្នរធ ំៃទ្ទួ្ល្រង្ហវ ៃ់ 

។ ដល់្ណរល្ណដល្ព្រូវបផំ្លេ ញអ្ស់អ្នរណដល្បផំ្លេ ញណផៃដី› ។ ( វវិរណៈ 

11: 15-18, អ្ិៃណជប ៊ី) 

19: 6 ណហ្សើយខុ្ំ ៃ 

អ្វ ីណដល្ហារ់ដូចជាសំណល្ងរបស់ហ្សវ ងូម្ៃុសសដ៏ធំដូចជាសំណល្ងនៃ

ម្ហាសម្ុព្ទ្ឬសំណល្ងរៃាះដ៏ធំ ៗ ណនេ ើយថា 

អាណល្លូ្យ៉ា ! រជជកាល្របស់ព្រះអ្ាា សជ់ាព្រះនៃណយើងដ៏ធំណធង ៃ
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ចាប់ណផដើម្ណហ្សើយ។ ។ ។ ។ 19 បនាា ប់ម្រខុ្ំណឃើញសរវរិរចាឆ ៃៃិងណសតច

ទងំប៉ាុនាម ៃណៅណល្ើណផៃដីព្រម្ទងំរងទ្រ័របស់ណគព្បមូ្ល្គាន ម្រ

ព្បយុទ្ធៃងឹអ្នរជិះណសះៃិងរងទ្័ររបស់ណគ។ 20 ប៉ាុណៃតសរវណៃះព្រូវ 

ៃណគនាអំ្នរណទសរមួ្ជាមួ្យណហារាណរេងកាេ យណដល្ ៃណធវ ីការអ្ាា

រយរន ុងនាម្សរវណោរណហ្សើយណោយរួរណគ ៃណ របណញ្ហឆ រអ្ស់អ្ន

រណដល្ ៃទ្ទួ្ល្យរការណៅជាមួ្យៃឹង សញ្ហា នៃសរវៃិងរួរអ្ន

រណដល្ ៃព្កាបថាវ យបងោ ំរបូសំណាររបស់គារ់។ អ្នរទងំរីរព្រូវ

 ៃណ ះណចាល្ណៅរន ុងបងឹដ៏ខាេ ំងនៃាព ៃធ់័រណដល្រំរងុណនះ។ 21 អ្ន

រឯណទ្ៀរៗព្រូវ ៃសាេ ប់ណោយោវនហ្សណដល្ណចញរីារ់របស់វា

ណហ្សើយសរវាេ បទងំអ្ស់រ៏សុីាច់រួរណគណដរ។ ។ ។ 20: 

4 បនាា បម់្រខុ្ំណឃើញបល្េ ង័កជារណៃេងណដល្រួរណគ ៃអ្ងរ ុយណហ្សើយ

រួរណគព្រូវ ៃព្បគល់្អ្ំណាចឱ្យណធវកីារវៃិិចឆ ័យ។ ខុ្ំ ៃណឃើញព្រលឹ្

ងនៃអ្សអ់្នរណដល្ព្រូវណគការរ់ាល្ណោយផ្លា ល្់ ៃណធវបីនាា ល្់អ្ំរី

ព្រះណយស ូ ណហ្សើយ ៃផសរវផាយព្រះបៃទ លូ្របស់ព្រះជាាា ស់ៃិងអ្ស់

អ្នរណដល្បដិណសធម្ិៃថាវ យបងោ ំរបូសរវណនាះឬរបូសណំាររបស់គា

រ់ណហ្សើយៃឹងម្ិៃទ្ទួ្ល្យរាេ រសញ្ហា ណៅណល្ើថាង សឬនដរបស់រួរណគ

។ អ្នរទងំណនាះាៃជីវរិរស់ណឡើង វញិណាយរាជយជាមួ្យព្រះព្គិសដ រន ុ

ងរយៈណរល្មួ្យពាៃ់ឆ្ន ំ។ ( វវិរណៈ 19: 6.19-21; 20: 4, អ្ៃិណជប ៊ី) 

សូម្ររ់សាោ ល្់ថាព្រះណយស ូ វៃឹងព្រូវបផំ្លេ ញរងទ្័ររិភរណោរណដល្ ៃ

បព្ងួបបព្ងួម្ទសៃ់ឹងព្ទ្ង។់ បនាា បម់្រព្ទ្ងៃ់ិងរួរបរសិុទ្ធៃឹងណាយរា

ជយ។ ណនាះគឺជាណរល្ណដល្ៃឹងាៃាម្គោ ីភារព្រឹម្ព្រូវនៃជំណៃឿ។ គួរឱ្យាត

យម្ៃុសសជាណព្ចើៃៃងឹាត ប់ព្គូណរេងកាេ យណដល្ណម្ើល្ណៅដូចជាល្អប៉ាណុៃតម្ៃិដូ

ចាវរប៉ាូល្ ៃព្រាៃ (រូរៃិថូសទ្ ី2 11: 14-15) 

។ ព្បសិៃណបើាៃណព្ចើៃណទ្ៀរៃឹងររិជាយល្់រីព្រះគម្ព ីរៃិង នៃព្រះរាជាណា

ចព្រព្រះរាជាណាចព្ររបស់របស់ព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះព្រះព្រះ  ណាចព្រ 

រិចជាងៃងឹព្បយុទ្ធ ព្បឆ្ងំៃងឹព្រះណយស ូ វ។ 

តហ ុអ្វ ើព្រះរាជាណាចព្កននព្រះ? 

ណទះបជីាម្ៃុសសចូល្ចរិតគរិថាណយើងជាអ្នរឆ្េ រដូណចនះ, 

គឺាៃណដៃរណំរ់ការយល់្ដឹងរបស់ណយើងណទ្ណររបស់ព្រះ » ការយល់្ដឹងគឺ

គាម ៃណដៃរណំរ់ » (ទ្ំៃរុរណម្ក ើង 147: 5) ។ 

ណនាះណហ្សើយជាមូ្ល្ណហ្សរុណដល្វាៃងឹព្រូវការអ្ៃតរាគម្ៃ៍រពី្រះណដើម្បីជួសជុល្

ណផៃដីណៃះ។ 
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ខណៈណរល្ណដល្ម្ៃុសសជាណព្ចើៃណជឿថា ណៅរន ុង ព្រះណដល្ម្ៃុសសភាគណព្ចើៃ

ម្ិៃចង់រស់ណៅាៃដូចជាការ ណដល្គារ់ រិរជា ៃដឹរនាំ។ សូម្ររ់ស

ាោ ល្់ដូចខាងណព្កាម្ៈ 

8 បុរសណអ្ើយអ្នរ ៃបង្ហា ញណអាយអ្នរណឃើញអ្វ ីណដល្ល្អ ។ ណហ្សើយណរើ

ព្រះអ្ាា ស់រព្ម្ូវអ្វ ីរអី្នរ ណរព្រូវណធវ ីណោយព្រឹម្ព្រូវ ព្សឡាញ់ណសចរត ី

ណម្តាត  ៃិងណដើរណោយបនាា បខល ៃួជាមួ្យព្រះរបសអ់្នរ? ( ម្ីកា 6: 8 ) 

ការណដើរណោយបនាា បខល ៃួ ជាមួ្យ ព្រះម្ៃិណម្ៃជាអ្វ ីណដល្ម្ៃុសសជារិររិជា

ចង់ណធវណីនាះណទ្។ តាំងរីជំនាៃ់អ្ោ័ម្ៃងិណអ្វា៉េ  (ណោរបុបរដ ិ3: 1-6) 

ម្ៃុសស  ៃណព្ជើសណរសីរឹងណផអរណល្ើខល ៃួឯងៃិងអាទ្ិភាររបស់រួរណគខពស់

ជាងព្រះណទះបីាៃបទ្បញ្ហជ របសព់្ទ្ង់ (ៃិរខម្ៃំ 20: 3-17) រណ៏ោយ។  

ណសៀវណៅសុភាសិរបណព្ងៀៃថា៖ 

5 ចូរ ទ្ីរឹងដល់្ព្រះណយហូ្សវា៉េ  ឲ្យ 

អ្ស់អ្ំរីចរិដ  រុំរឹងណផអរណល្ើណយបល្់របស់ខល ៃួណឡើយ។ 6 ណៅព្គបទ់ ំ

ងផល វូរបស់អ្នរទ្ទួ្ល្ាោ ល្់ព្ទ្ង់ ណហ្សើយព្ទ្ង់ៃងឹដឹរនាំផល វូរបស់អ្នរ។

 7 រុំាៃគៃំិរៃងឹខល ៃួឯងណឡើយ។ ចូរណការខាេ ចព្រះអ្ាា ស់ណហ្សើយ

ណចៀសណចញណអាយឆ្ង យរអី្ំណរើអាព្ររ់។ ( សុភាសរិ 3: 5-7 ) 

ប៉ាុណៃដម្ៃុសសភាគណព្ចើៃៃឹងម្ៃិណជឿជារណ់ល្ើព្រះយ៉ា ងអ្ស់រីចិរតឬរងច់ាំព្ទ្ង់

ដឹរនាំរួរណគណទ្។ ម្ៃុសសជាណព្ចើៃៃិយយថារួរណគៃងឹណធវ ីអ្វ ណីដល្ព្រះសរវ

ព្រះហ្សឫទ្័យប៉ាុណៃតរុំណធវ ីវា។ ម្ៃុសសជារពិ្រូវ ៃណ របណញ្ហឆ រណោយាតាងំ 

(វវិរណៈ 12: 9) ណហ្សើយ ៃធាេ រ់ខល ៃួណៅជារណាា នៃណោរយ៍ីៃិង 

ណាទ្ៃភារនៃជីវរិ› (យ៉ាូហាៃទ្ី 1 2:16) ។  

ណហ្សរុដូណចនះណហ្សើយាៃម្ៃុសសជាណព្ចើៃ ៃព្បកាៃ់ទ្ំណៃៀម្ទ្ាេ ប់ាសនា

ៃិងរោឋ ភិ ល្ខាងណោរីយ៍របសរួ់រណគរីណព្ពាះរួរណគគិរថារួរណគាោ ល្់

ចាស់ជាងណគ។ ណទះយ៉ា ងណារ៏ណោយរួរណគម្ិៃ (ណយណរា 10:23) 

ណហ្សើយរ៏ម្ិៃណព្បចរិតបំផុរណដរ។ 

ណនាះណហ្សើយជាមូ្ល្ណហ្សរុណដល្ម្ៃុសសជារពិ្រូវការព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ 

(ា៉ា ថាយ 24: 21-22) ។ 

រិចារណាអ្ំរី ពាត  ិ ុដតស 

បណត ុ ំនៃណសចរត ីណថេងណដល្ព្រូវ ៃណគាោ ល្ច់ាស់ជាងណគបំផុរមួ្យណដល្

ព្រះណយស ូ វ ៃាៃបៃទ លូ្គឺណៅរន ុង ធម្មទៃ របសព់្រះអ្ងោ  ណៅណល្ើភន ំ ណដើម្

អូ្ល្ីវ។ 
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សូម្ររ់សាោ ល្់ៃូវអ្វ ណីដល្គារ់ ៃៃយិយថា៖ 

3 « ាៃររណហ្សើយអ្នរព្រីព្រណៅរន ុងាម ររីណៃះ ណព្ពាះរួរណគ ៃទ្ទួ្

ល្ព្រះរាជយនៃាថ ៃបរម្សុខ។ 4 ាៃសុភម្ងោល្ណហ្សើយអ្ស់អ្នរណដល្

យំណារ ដបិរព្រះជាាា ស់ៃឹងសំរាល្ទ្ុរខ រួរណគ។ 5 សូម្ព្រះជាាា ស់

ព្បទៃររាៃចិរដសល រូបូរអ្នរណនាះ ដបិររួរណគៃឹងទ្ទួ្ល្ណផៃដី

 ៃទ្ទួ្ល្។ 6 អ្នរណាណព្សរឃ្លេ ៃណសចរដ ីសុចររិអ្នរណនាះាៃសុភ

ម្ងោល្ណហ្សើយដបិរព្រះជាាា ស់ ៃងឹព្បទៃណអាយរួរណគ ៃណនអរ! 7 

ាៃររណហ្សើយចិរដណម្តាដ ររុណា ចំណពាះរួរណគៃឹង ៃណសចរដ ីណម្

តាត ររុណា។ 8 ាៃររណហ្សើយអ្ស់ចរិដបរសិុទ្ធ, ដបិររួរណគៃឹងណឃើញ

ព្រះជាាា ស់។ 9 ាៃររណហ្សើយអ្ស់អ្នរណដល្ផសះផាណគ, ដបិររួរណគៃឹ

ងាៃណ ម្ ះជាបុព្ររបស់ព្រះជាាា ស់។ 10 ាៃររណហ្សើយអ្ស់អ្នរណដ

ល្ព្រូវណគណបៀរណបៀៃ ណោយណព្ពាះណសចរដ ីសចុររិ, ណព្ពាះណគ ៃទ្ទួ្

ល្រន ុងព្រះរាជយនៃាថ ៃបរម្សុខ។ ( ា៉ា ថាយ 5: 3-10 ) 

ខុ្ំ ៃ ជាណៅរន ុងព្រះរាជយរបស់ ព្រះជាាា ស់ ( ជថ។ ា៉ា រុស 4: 30-31) , 

សំណៅជាញឹរញបថ់ាជាព្រះរាជាណាចព្រនៃ ាថ ៃបរម្សុខ ា៉ា ថាយ ( ជថ។ 

ា៉ា ថាយ 13:31) , 

ណដល្ជារណៃេងណដល្ការសៃោព្បទៃររទងំណៃះៃឹងព្រូវ ៃបណំរញ។ វា គឺ

ណៅរន ុង រាជាណាចព្ររបសព់្រះណដល្ថា ការសៃោៃងឹព្រវូ ៃបំណរញ  ចិរដ

សល រូបូរអ្នរណនាះណដើម្បី ព្គងណផៃដីជាម្រដរ ៃិង បរសិុទ្ធណៅ ណឃើញព្រះ ។  

ណៅម្ុខណៅ ដំណឹងល្អ នៃររជ័យណៃះណៅរន ុងរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ! 

មាោ៌របស់ព្រះជា ោរ ព្ ឹមព្ វូ 

ការរិរគថឺាព្រះជាណសចរត ីព្សឡាញ់ (1 យ៉ាូហាៃ 4: 8,16) 

ណហ្សើយព្រះជាាា សម់្ិៃណម្ៃអាតាម ៃិយម្ណទ្។ ចាប់របស់ព្រះបង្ហា ញណសចរដ ី

ព្សឡាញ់ចណំពាះព្រះៃិងអ្នរជិរខាងរបស់ណយើង (ា៉ា រុស 12: 29-31 យ៉ា រុប 

2: 8-11) ។ ផល វូរបស់ណោរីយ៍គឺអាតាម ៃិយម្ណហ្សើយទ្បីចាប់នៃណសចរត ីាេ ប់ 

(រ៉េមូ្ 8: 6) ។ 

សូម្ររ់សគំាល្់ថាព្រះគម្ព ីរបង្ហា ញថាព្គីសាបរសិ័ទ្រិរកាៃ់តាម្បចារិតៈ 

1 សរណសរ  ណជឿថាព្រះណយស ូ រិរជាព្រះព្គិសដអ្នរណនាះណរើរម្ររីព្រះជា

ាា ស់ណហ្សើយអ្ស់អ្នរណដល្ ៃព្សឡាញ់ព្រះអ្ងោណដល្ ៃបណងក ើរផ

ងណដរព្សឡាញគ់ារ់ណដល្ព្រូវ ៃណគបណងក ើររបស់ព្ទ្ង់។ 2 ណយើងដឹង

ថាណយើងព្សឡាញ់រូៃ ៗ 

របស់ព្រះជាាា ស់ណរល្ណយើងព្សឡាញ់ព្រះជាាា សៃ់ិងកាៃ់តាម្បទ្
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បញ្ហជ ទងំប៉ាុនាម ៃ។ 3 ណៃះណហ្សើយជាណសចរដ ពី្សឡាញ់របស់ព្រះជាាា ស់

ណដល្ណយើងកាៃ់តាម្បទ្បញ្ហជ ទងំប៉ាុនាម ៃ។ ៃងិបទ្បចារត ិរបស់ព្ទ្

ង់ 

ម្ិៃាៃបៃទ ុរណទ្។ ( យ៉ាូហាៃទ្ី 1 5: 1-3 ) 

ទងំអ្ស់នៃរបស់ព្រះ » បចារដ ិណដល្ាៃណសចរដ ីសុចររិ » (ទ្ំៃរុដំណរើង 11

9: 172) ។ ាគ៌ារបស់ព្ទ្ងគ់ឺបរសិុទ្ធ (1 ធីទ្ ី1 15:15 ) 

។ ជាអ្រុសល្ម្ៃុសសជាណព្ចើៃ ៃទ្ទួ្ល្យរទ្ព្ម្ង់ណផសងៗនៃ “ ការព្បឆ្ំង

ចាប់ ” ណហ្សើយរួរណគម្ិៃ ៃដឹងថាព្រះណយស ូ វម្ិៃ ៃម្របំផ្លេ ញចាប់ឬ

រួរណហារាណទ្ប៉ាុណៃត ណដើម្បីបំណរញវា (ា៉ា ថាយ 5:17) 

ណោយរៃយល្អ់្រថៃ័យរិររបស់រួរណគៃិងរព្ងីរវាណល្ើសរីអ្វ ីណដល្ជាណព្ចើៃ 

គំៃិរ (ឧទហ្សរណ៍ា៉ា ថាយ 5: 21-2 8 ) 

។ ព្រះណយស ូ វ ៃបណព្ងៀៃថា “ អ្នរណាណដល្ណធវ ីណហ្សើយបណព្ងៀៃរួរណគអ្នរ

ណនាះៃឹងព្រូវណគណៅថាជាអ្នរធំណៅរន ុងៃគរាថ ៃសួគ៌ ” ( ា៉ា ថាយ 5:19 ) 

(ពារយ“ ៃគររបសព់្រះ” ៃិង“ ៃគរាថ ៃសួគ៌” គឺអាចផ្លេ ស់បត រូ ៃ) 

។                      

ព្រះគម្ព ីរបណព្ងៀៃថាណសចរត ីជំណៃឿណដល្គាម ៃការព្បព្រឹរដគឺាេ ប់ណហ្សើយ 

(យ៉ា របុ 2:17) 

។ ម្ៃុសសជាណព្ចើៃអ្ះអាងថាណធវ ីតាម្ព្រះណយស ូ ប៉ាណុៃត រួរណគៃឹងម្ិៃណជឿការ

បណព្ងៀៃរបស់ព្ទ្ង់ណទ្ (ា៉ា ថាយ 7: 21-23) 

ណហ្សើយៃឹងម្ៃិយររព្ាប់តាម្ព្ទ្ង់ដូចណដល្រួរណគគួរណរណធវ ីណនាះណទ្ 

(រូរៃិថូសទ្ី 1 11: 1) ។ “ អ្ំណរើ បគជឺាការរំល្ងព្រិរយវៃិ័យ ” (យ៉ាូហាៃទ្ី 1 

3: 4, ខ។ ជ។ ខ។ ) ណហ្សើយរួរណគទងំអ្ស់ ៃណធវ ី ប (រ៉េមូ្ 3:23) 

។ ណទះយ៉ា ងណាព្រះគម្ព ីរបង្ហា ញថាណសចរតណីម្តាត ររុណាៃឹងាៃជ័យជំៃះ

ណល្ើការជំៃុំជំរះ (យ៉ា រុប 2:13) 

ណព្ពាះព្រះរិរជាាៃណផៃការសំរាបម់្ៃុសសទងំអ្ស ់(លូ្កា 3: 6) ។ 

ដំណណាះព្ាយរបស់ម្ៃុសសណព្ៅរីវធិីរបស់ព្រះៃឹងម្ៃិាៃព្បសិទ្ធភារណទ្។ 

ណៅរន ុងៃគរមួ្យពាៃឆ់្ន ំព្រះណយស ូ វៃងឹព្គប់ព្គងជាមួ្យ « ដំបងណដរមួ្យ

 » ( វវិរណៈ 19:15) 

ណហ្សើយណសចរត ីល្អៃងឹាៃណៅណរល្ម្ៃុសសៃឹងរស់ណៅតាម្ផល វូរបស់ព្រះ។ ប

ញ្ហា ោងំអ្ស់តៅតលើរិភរតោកមានត េសារដ សងាម ននរិភរតោក

តនះ បដិតស្មិនតោររតាមព្រះជាមាច សន់ិងចាប់របស់ព្េង់ ។ ព្បវរត ិា
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ហ្វសត បង្ហា ញ ថា ម្ៃុសសជារមិ្ិៃាៃសម្រថភាររន ុងការណោះព្ាយបញ្ហា រប

ស់សងោម្ណទ្។ 

6 ណព្ពាះការគិរខាងាច់្ ម្គឺណសចរដ ីាេ ប់រឯីការគរិខាងវញិ្ហា

ណវញិគឺជាជីវរិៃងិណសចរដ ីសុខាៃដ។ 7 ណព្ពាះគៃំិរខាងាច់្

ម្គឺទសៃ់ឹងព្រះ។ ដបិរព្ររឹយវៃិ័យរបស់ព្រះជាាា ស់ម្ៃិសថ ិរណៅ

ណព្កាម្អ្ំណាចនៃព្រឹរយវៃិ័យរបស់ព្រះជាាា ស់ណទ្ណហ្សើយរម៏្ិៃអាច

ចុះចូល្ ៃណដរ។ 8 អ្សអ់្នរណដល្រស់ណៅរន ុងៃិសស័យណោរីយ៍រុំអាច

គាប់ព្រះហ្សឫទ្័យព្រះជាាា ស ់ៃណឡើយ។ ( រ៉េមូ្ 8: 6-8 ) 

ព្គីសា បរស័ិទ្ព្រូវណផ្លត រណល្ើភារខាងវញិ្ហា ណណហ្សើយព្រូវ ៃអ្ៃុញ្ហា រឱ្យព្រះវ ិ

ញ្ហា ណរបស់ព្រះណធវ ីដូណចាន ះណៅរន ុងសម្័យណៃះ (រ៉េមូ្ 8: 9) 

ណទះបីណយើងាៃភារទ្ៃ់ណខាយផ្លា ល្ខ់ល ៃួរ៏ណោយ៖ 

26 ដបរិអ្នររាល្គ់ាន  ៃណម្ើល្ណឃើញព្តាស់ណៅរបសប់ងបអ ៃូណអ្ើយ, 

ណដល្ម្ិៃាៃម្ៃុសសជាណព្ចើៃណបើណយងតាម្ព្ ជាា ខល ៃួរន ុងណោរ

ណៃះម្ិៃជាណព្ចើៃខាេ ំងរូណរម្ិៃណព្ចើៃណសចរត ីនថេថន រូ, 

ព្រូវ ៃណគណៅ។  27 ប៉ាុណៃែ ព្រះជាាា ស់ ៃណព្ជើសណរសីអ្វ ីៗណដល្ម្ៃុសស

ណោរល្ង ីណល្ង ើចារ់ណអាយណធវណីអាយអាា៉ា សម់្ុខណធវ ីណអាយអ្នរព្ ជាអា

ា៉ា ស់ម្ុខ។ 

ព្រះជាាា ស់ ៃណព្ជើសណរសីអ្វ ីៗ ណដល្ម្ៃុសសណោរចារទ់្រុថាទ្ៃ់

ណខាយម្រផ្លា ញ់អ្វ ីៗ ណដល្ម្ៃុសសណោរចារទ់្ុរថានថេថន រូ។ 28 ណហ្សើយអ្វ ី

ៗណដល្ជាមូ្ល្ោឋ ៃនៃរភិរណោរៃិងរបស់ណដល្ណម្ើល្ង្ហយព្រះ 

ៃណព្ជើសណរសីណហ្សើយអ្វ ីណដល្ម្ៃិណម្ៃជាអ្វ ីណដល្ៃងឹបផំ្លេ ញអ្វ ីៗណដល្

ជារបស់ផង 29 ណដើម្បរីុំ ឲ្យ 

ាៃម្ៃុសសអួ្រខល ៃួណៅចណំពាះម្ុខណោរ។ 30  រឯីបងបអ ៃូវញិបងបអ ូ

ៃ ៃរមួ្ជាមួ្យព្រះព្គិសដ ណយស ូ  ណព្ពាះណរព្ ជាា  ៃិង ឫទធ ៃុភាររប

ស់ព្រះជាាា ស់។ 

ព្រះជាាា ស់ព្បទៃ ណអាយណយើង ៃសុចររិណោយយល្់ដល្់ម្ៃុសស

សុចររិៃិងណអាយណគ ណចះណោះ។ 31 ដូចាៃណចងទ្ុរម្រថាៈ « អ្នរ

ណាអួ្រអាងព្រូវអួ្រអាងអ្ំរីព្រះអ្ាា ស់។ » ( រូរៃិថូសទ្ី 1 1: 26-
31 ) 

ព្គីសា បរសិ័ទ្ព្រូវណល្ើររណម្ក ើងសិររុីងណរឿងរបស់ព្រះជាាា ស់! ណយើងណដើរណោយជំ

ណៃឿឥឡូវណៃះ (រូរៃិថូសទ្ ី2 5: 7) ណោយណម្ើល្ណៅខាងណល្ើ (រូល្៉ាុស 3: 2) 

ណោយណសចរដ ីជំណៃឿ (ណហ្សណព្រើរ 11: 6) 
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។ ណយើងៃឹងព្រូវ ៃព្បទៃររសព្ាប់ការររាបទ្បចារត ិរបស់ព្រះ (វវិរណៈ 

22:14) ។ 

តហ ុអ្វ ើបានជា ព្រះននចព្កភរអ្ង់តេាស ? 

ព្រមុ្អ្នររវា៉េាៃអារម្មណថ៍ាណៅណរល្ណដល្រួរណគ ៃទ្ទួ្ល្យរព្រះណយ

ស ូ វជាព្រះអ្ងោសណព្ង្ហោ ះរួរណគ ៃ ណសវងររ ព្រះរាជាណាចព្ររបសព់្រះ។ រួរ

ការូល្ិរណជឿថាអ្នរណដល្ ៃទ្ទួ្ល្បណុយព្ជម្ុជទ្ឹរសូម្បីណរទរររ ៏ៃចូ

ល្ព្រះវហិាររបស់រួរណគជាៃគរណដរ។ រួរការូល្រិៃងិព្គិសត អូ្សសូ ដរភ់ាគ

ខាងណរើរាៃទ្ំណនាររន ុងការគិរថាតាម្រយៈាព្កាម្៉ាង់ជាណដើម្រួរណគរំ

រុងណសវងររៃគរព្រះ។ ខណៈណរល្ណដល្រួរព្គីាា ៃព្រូវ ៃទ្ទួ្ល្បណុយព្ជ

ម្ុជទ្ឹរណហ្វហ្សោរ - រ៉េាុូំង - 

ព្បូណរសតង់ាៃទ្ំណនារណៅរររភិរណោរណដើម្បីណោះព្ាយបញ្ហា របស់ម្ៃុសស

ជារិ។ រួរណគាៃទ្ំណនារណៅររការណផ្លត រអារម្មណ៍ណល្ើណផៃដី ( រ៉េមូ្ 8: 6-8 ) ។ 

ការណសវងររព្រះរាជាណាចព្រនៃព្រះជាម្ៃុ (ា៉ា ថាយ 6:33) 

គឺណដើម្បីកាេ យជាណគាល្ណៅមួ្យដ៏យូរអ្ណងវងសព្ាប់ព្គីសាបរសិ័ទ្។ ណគាល្ណៅ

ម្ិៃណម្ៃណដើម្បីរររិភរណោរណដើម្បីររដំណណាះព្ាយណនាះណទ្ប៉ាុណៃតគចឺំណពាះ

ព្រះៃិងផល វូរបស់ព្ទ្ង់។ ដំណងឹល្អ នៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះផ្លេ ស់បត រូជីវរិរ

បស់ណយើង។ 

គម្ព ីរព្ ប់ថាព្គិសដាសៃរិៃងឹព្គប់ព្គងជាមួ្យណោរណយស ូ ប៉ាុណៃដ ណរើអ្នរ

ដឹងណទ្ថាព្គិសដាសៃិររិរៃឹងព្គបព់្គងព្រងុនានាឬ? ព្រះណយស ូ វ ៃប

ណព្ងៀៃថា៖ 

12 « ការអ្នររាជការាន រ់ ៃចូល្ណៅរន ុងព្សរុឆ្ង យណដើម្បីៃឹងទ្ទួ្ល្

រាជាភិណសរជាមួ្យៃិងព្រឡបម់្រវញិ។ 13 គាររ់៏ណៅរួរអ្នរបំណររី

បស់ណោរដបន់ារ់ម្រព្បគល្់ព្ រ់ណអាយណគមួ្យណណៃាន រ់ៗ ទ ំ

ងផ្លដ ថំា "ចូរយរព្ រ់ណៃះណៅររសីុរហូ្សរដល់្ខុ្ពំ្រឡបម់្រវញិ" 

។ 14  រឯីអ្នរព្សរុណនាះសអបណ់ោរ ៃជាណគចារ់អ្នររណំាងាន រ់ប

នាា ប់រីគារ់ណពាល្ថា: 

"ណយើងៃឹងម្ិៃាៃបុរសាន រ់ណៅណសដចណល្ើណយើងខុ្ជំាោច់ខារ" ។ 

15 " ដូណចនះវាគថឺាណៅណរល្ណដល្គារ់ព្រឡបម់្រវញិណោយ ៃទ្ទួ្ល្

ការ 

បនាា បម់្រព្រះរាជាបញ្ហជ ណអាយណគណៅអ្នរបំណរទីងំណៃះម្រព្បគល្់

ព្ រ់ណអាយណគណដើម្បណីអាយណគដឹងថាាន រ់ៗររសីុ ៃប៉ានុាម ៃ។ 16 ទ្ី
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មួ្យចូល្ម្រគាល្់ទូ្ល្ថា: «ណោរព្គូ! 

ព្ រ់របសអ់្នរ ៃទ្ទួ្ល្ ៃណណៃដប់។ 

"  17 គាររ់៏ព្ ប់ វបណព្ម្ើណនាះថាល្អណាស់ វបណព្ម្ើដ៏ល្អ ណអ្ើយ! ណោ

យណព្ពាះអ្នរណាម ះព្រង់រន ុង រិចាការរូចបំផុរអ្នរាៃសិទ្ធិអ្ំណាច

ព្គប់ព្គងដបព់្រងុ។ 18 អ្នរបំណរទី្ីរីរចូល្ម្រទូ្ល្ថា 

"បរិព្រព្រះអ្ាា ស់! 

ព្ រ់ណដល្ព្រះអ្ងរ ព្បទៃម្រទូ្ល្បងោ ំចំណណញ ៃព្ ណំណៃ" 

។  19 ព្រះរាជាាៃរាជឱ្ង្ហក រណៅគារថ់ា 

"ណយើងណរងតាំងអ្នរណអាយព្គប់ព្គងណល្ើព្រងុព្ ំ" ។ ( លូ្កា 19: 12-

19 ) 

ចូរណាម ះព្រងៃ់ឹងអ្វ ីៗណដល្អ្នរាៃឥឡូវណៃះ។ ព្គីសា បរសិ័ទ្ៃឹងាៃសិទ្ធពិ្គ

ប់ព្គងទ្ីព្រងុរិរៗណៅរន ុងអាណាចព្រមួ្យ។ ព្រះណយស ូ វរ៏ាៃបៃទ លូ្ផង

ណដរថា “ រង្ហវ ៃ់របស់ខុ្គំឺណៅជាមួ្យខុ្ំណដល្ៃឹង ឲ្យ 

ណៅាន រ់ៗ តាម្រិចាការណដល្ខល ៃួ ៃណធវ ី ” (  វវិរណៈ 22:12 ) 

។ ព្រះាៃណផៃការ (យ៉ាូ ប 14:15) ៃិងរណៃេងមួ្យ (យ៉ាូហាៃ 14: 2) 

សព្ាប់អ្នរណដល្ៃងឹណនេ ើយរបយ៉ា ងរិរព្ រដចណំពាះព្ទ្ង់ (យ៉ាូហាៃ 6:44; 

 វវិរណៈ 17:14) 

។ ព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះគឺររិណហ្សើយអ្នរអាចជាណផនរមួ្យនៃវា! 

ណៅណដើម្ឆ្ន  ំ2016 

ទ្សសនាវដត ី  វទិ្ោាហ្វសត  ាៃអ្រថបទ្មួ្យណដល្ាៃចណំងណជើងថា “ អ្ណំាចរ

បស់ហ្សវ ងូម្ៃុសស ” ណដល្បង្ហា ញថាបញ្ហា សបិបៃមិ្ម ិរៃងិហ្សវ ងូម្ៃុសសអាចណោះ

ព្ាយ “ បញ្ហា អាព្ររ់” 

ណដល្ម្ៃុសសជាររិំរុងព្បឈម្ម្ុខ។ ប៉ាុណៃដអ្រថបទ្ណនាះម្ិៃ ៃយល្់អ្ំរី

អ្វ ីណដល្ជាអ្ណំរើអាព្ររ់ណទ្ម្ៃិថាព្រូវណោះព្ាយយ៉ា ងណា។ 

រិចាសហ្សព្បរិបរត ិការណព្ៅរីដូចខាងណព្កាម្ណៃះវធិីរិររបស់ព្រះគជឺាការរិ

រជាៃងឹបរាជ័យរន ុង 

21 ទី្ សរវរសជាវាគជឺាការព្រឡប់ម្រវញិបនាា ប់រីទ្រឹជំៃៃ់ណនាះណៅណរល្

ណដល្ម្ៃុសសជារិ ៃសហ្សការរន ុងការរាងណៃះ ៃបរាជ័យរន ុងអ្គាររ

បស់ (ណោរុបបរដ ិ 11: 1-9) ។ 

បញ្ហា ណៅណល្ើរិភរណោរណៅរណៃេងដូចជាម្ជឈឹម្បូព៌ា 

(ណទះបជីាាៃការណរើៃណឡើងខាងាច់្ ម្រត ីឧទហ្សរណ៍ោៃីណយ៉ាល្ 9: 27 

រ; ណថសាឡូៃីចទ្ ី1 5: 3) 
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ៃឹងម្ៃិព្រូវ ៃណោះព្ាយណោយម្ៃុសសណទ្ណយើងព្រូវការសៃត ិភារនៃព្រះរា

ជាណាចព្ររបស់ព្រះ (រ៉េមូ្ 14៖ 17) ។ 

បញ្ហា នៃណភរវរម្មអ្ៃដ រជារិណទះបីាៃការរំរឹងទ្ុរថាៃឹងទ្ទួ្ល្ ៃប៉ាុណៃដ

ៃឹងម្ៃិអាចណោះព្ាយ ៃណទ្ (ណអ្ណសគាល្ 21:12) 

ណោយការណ របណញ្ហឆ រណៅរន ុងអ្ងោការសហ្សព្បជាជារ ិ(វវិរណៈ 12: 9) - 

ណយើងព្រូវការណសចរតអី្ំណរៃងិការលួ្ងណោម្រីព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ។ 

បញ្ហា បរាិថ ៃៃងឹម្ិៃព្រូវ ៃណោះព្ាយណោយរចិាសហ្សព្បរបិរត ិការអ្ៃត រ

ជារិណទ្ណព្ពាះព្បណទ្សនានាណល្ើរិភរណោរៃឹងជួយបផំ្លេ ញណផៃដី (វវិរណះ 

11:18) ប៉ាណុៃតរាជាណាចព្រព្រះៃឹងព្រូវណោះព្ាយ។ 

បញ្ហា  អ្សីល្ធម្ខ៌ាងផល វូណភទ្ការរំលូ្ររូៃៃិងការល្រ់ណផនររាងកាយរបស់

ម្ៃុសសៃឹងម្ៃិព្រូវ ៃណោះព្ាយណោយសហ្សរដឋអាណម្ររិណទ្ ( វវិរណៈ 

18:13) ប៉ាុណៃត ណោយព្រះរាជាណាចព្រនៃព្រះ។ 

បំណុល្ដ៏ណព្ចើៃសៃធ ឹរសនាធ ប់ណដល្សហ្សរដឋអាណម្ររិចព្រភរអ្ងណ់គេសៃងិ

ព្បណទ្សជាណព្ចើៃណទ្ៀរៃងឹម្ៃិព្រូវ ៃណោះព្ាយតាម្រយៈការណធវ ីអ្ៃតរាគ

ម្ៃ៏អ្ៃត រជារិណទ្ប៉ាុណៃតទ្ីបំផុរ (បនាា ប់រកីារបំផ្លេ ញហា គុរ 2: 6-8) 

ណោយព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ។ 

ការម្ិៃណអ្ើណរើៃងិការគរិរិចារណាៃឹងម្ិៃព្រូវ ៃណោះព្ាយណោយអ្ងោ

ការសហ្សព្បជាជារិណទ្ណយើងព្រូវការព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ។ ជណាេ ះខាង

ាសនាៃឹងម្ិៃអាចណោះព្ាយ ៃណោយចល្នាាសនាអ្ៃតរាសនា

ណដល្យល្់ព្រម្ៃឹងណសចរដ ីសណព្ង្ហោ ះណព្ៅរីព្រះណយស ូ វដ៏ររិនៃព្រះគម្ព ីរណឡើយ។

 អ្ំណរើ បគជឺាបញ្ហា  ណៅ ណល្ើរិភរណោរណហ្សើយសព្ាប់ណរឿងណៃះណយើងព្រូវ

ការការ បូជារបស់ព្រះណយស ូ ៃិងការយងព្រឡប់ម្រវញិរបស់ព្រះអ្ងោណៅរន ុ

ងព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ។  វទិ្ោាហ្វសត ណវជជាហ្វសតសម្យ័ថមីម្ិៃាៃចណម្េ ើយ

សព្ាប់សខុភារម្ៃុសសណទ្ណយើងព្រូវការព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ។ 

បញ្ហា អ្រ់ឃ្លេ ៃៃឹងម្ិៃព្រូវ ៃណោះព្ាយណោយារពាងោកាយណដល្ ៃ

ណរណព្បណហ្សសៃណដល្ណធវ ីឱ្យណផនរខេះនៃរភិរណោរព្បឈម្ៃឹងណព្គាះទ្ុរ ភិរសណោ

យារណរផល្ដំណាណំដល្អាចណរើរាៃណនាះណទ្ណយើងព្រវូការព្រះរាជាណាច

ព្ររបស់ព្រះ។ 

ភារព្រីព្រយ៉ា ងខាេ ងំណៅណផនរខេះនៃទ្វីបអាហ្វហ្សវ ិរអាសុីៃងិរណៃេងណផសងណទ្ៀ

រខណៈណរល្ណដល្ទ្ទួ្ល្ ៃផល្ព្បណយជៃ៍រីណរល្ណវោចុងណព្កាយនៃ“ 

 ប ៊ីឡូៃ” (  វវិរណៈ 18: 1-19) 

ៃឹងម្ៃិអាចណោះព្ាយបញ្ហា នៃភារព្រីព្រ ៃណទ្ណយើងព្រូវការព្រះរាជាណា
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ចព្ររបសព់្រះ។ គំៃរិណដល្ថាណព្ៅរីព្រះណយស ូ ម្ៃុសសជារិអាចនាមំ្រៃូវ

ភារល្បីល្ាញណៅរន ុង ព្គាអាព្ររ់ណៃះ› គឺជាដំណឹងល្អ ណដល្ម្ិៃរិរ 

(កាឡាទ្ី 1: 3-10) ។ 

ណៃះជា ដំណារ់កាល្សហ្សសសវរសរ៍របស់តារា ព្រះរាជាណាចព្រ 

របស់ព្រះជាៃគរណម្ៃណទ្ៃណដល្ៃងឹព្រូវ ៃបណងក ើរណឡើងណៅណល្ើណផៃដី។ វា

ៃឹងណផអរណល្ើចាបន់ៃណសចរត ីព្សឡាញ់របសព់្រះៃិងជាព្រះណដល្ព្បរបណោយ

ណសចរត ីព្សឡាញ់រន ុងនាម្ជាអ្នរដឹរនា។ំ ព្រមុ្ហ្ស ៃុណោរ ៃវសុិទ្ធៃឹង 

ៃព្គងរាជយជាមួ្យព្រះព្គិសដ រន ុងរយៈណរល្មួ្យពាៃ់ឆ្ន ំ ( វវិរណៈ 5:10; 20: 4-6) 

។ ៃគរណៃះៃងឹរាបប់ចច លូ្អ្នរណដល្រិរជាណៅរន ុងព្រះវហិាររបស់ព្រះណដល្ ម្ិ

ៃាៃបទ្គម្ព ីរណាមួ្យណចងថាការបចច លូ្ រ របស់ព្រះរិរជាព្រះវហិារ 

(ការូល្ិរឬណផសងណទ្ៀរ) 

។ ព្រះវហិារនៃទ្ីព្រងុរ៉េមូ្ ៃព្បឆ្ំងៃងឹការបណព្ងៀៃរាប់ពាៃ់ឆ្ន ំណហ្សើយ ណព្កា

យម្រណទ្ៀរវាៃងឹព្បឆ្ំងៃឹងារល្ិខរិដំណងឹល្អ របស់ព្រះគម្ព ីរកាៃ់ណរខាេ ំ

ង ណៅណរល្ណយើងខិរជិរដល្់ទ្បីចាប។់ ណៃះទ្ៃំងជាៃងឹទ្ទួ្ល្ ៃការផា

យរ័រ៌ាៃសំខាៃ់ៗណដល្អាចជួយបំណរញណសចរដ ីរបសណ់ោរា៉ា ថាយ 

24:14 ។ 

ណៅរន ុង ដំណារ់កាល្ចងុណព្កាយណៃះព្រះរាជាណាចព្រនៃព្រះៃឹងរមួ្បចច លូ្ “

 ព្រងុណយរាូឡិម្ថម ី

ចុះរីណល្ើណម្ឃរីព្រះម្រ ” ( វវិរណះ 21: 

2) ណហ្សើយរីការណរើៃណឡើងរបស់វាៃឹងគាម ៃទ្បីចាប់ណទ្។ ៃងឹណល្ងាៃភារទ្ុ

ចា ររិណល្ងាៃទ្រុខ ព្រួយណហ្សើយគាម ៃណសចរដ ីាេ ប់ណទ្ៀរណឡើយ។ 

ការផសរវផាយៃិង  

ដំណឹងល្អ នៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ គជឺាព្បធាៃបទ្សំខាៃ់នៃព្រះគម្ព ីរ។ 

អ្នរសរណសរគម្ព ីរសញ្ហា ចាស់ ៃបណព្ងៀៃអ្ំរីវា។ ព្រះណយស ូ ប៉ាូល្ៃិង យ៉ាូហាៃ 

 ៃបណព្ងៀៃអ្ំរណីរឿងណៃះ។ ណៃះជា ចណំាស់ជាងណគបំផុរ " ណដល្ជាព្គិសដ

ាសៃិរ " ធម្មណទ្សនា ណដើម្បីរស់ណៅខាងណព្ៅសញ្ហា ថមបីណព្ងៀៃអ្ំរីវា។ អ្នរ

ដឹរនាំព្គីសាាសនាណៅណដើម្សរវរសរ៍ទ្ី 2 

ដូចជា ប៉ាូល្ ីកាបូប ៃិង ម្ទី្ីរូ ៃបណព្ងៀៃអ្រំីណរឿងណៃះ។ ណយើងណៅរន ុង 

ព្រះវហិារជាបៃតរបស់ព្រះ បណព្ងៀៃវា ណៅនថងណៃះ។ សូម្ចាថំាការចូល្ 

រ របស់ព្រះគជឺាព្បធាៃបទ្ដំបូងណដល្ព្រះគម្ព ីរបង្ហា ញថាព្រះណយស ូ វ ៃ

ផសរវផាយអ្ំរី (ា៉ា រុស 1:13 ។ 

វារ៏ជាអ្វ ីណដល្គារ់ ៃព្បកាសអ្ំរីការរស់ណឡើងវញិបនាា ប់រី រិចាការ រស់
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ណឡើងវញិ (រិចាការ 1: 3) ណហ្សើយវាជាអ្វ ីណដល្ព្គីសា បរសិ័ទ្គួរណសវងររជាម្ុៃ ( 

ា៉ា ថាយ 6:33) ។ 

ដំណឹងល្អម្ៃិ ព្រឹម្ណរ អ្ំរីជីវរិៃងិការសុគររបស់ព្រះណយស ូ វ ប៉ាុណណាណ ះណទ្។ 

ព្រមុ្ហ្ស ៃុណោរ ៃណផ្លត រសំខាៃ់នៃដំណឹងល្អ ណដល្ព្រះណយស ូ ៃិងចរបសព់្ទ្

ង់  បណព្ងៀៃជាតារា 

ចូល្ម្រ ព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះជាាា ស់។ ដំណឹងល្អ នៃៃគររមួ្ាៃការស

ណព្ង្ហោ ះតាម្រយៈ ព្រះព្គីសាប៉ាុណៃតរ៏ រមួ្បចច លូ្ទងំ ការ បណព្ងៀៃ ចុងបចាប់នៃរ

ោឋ ភិ ល្ម្ៃុសស ( វវិរណៈ 11: 1 5) ។ 

សូម្ចាំថា ព្រះណយស ូ វ ៃបណព្ងៀៃថាទ្បីចាប់ៃងឹម្ៃិម្រដល្់ណទ្បនាា បរ់ី

ដំណឹងល្អ នៃៃគរព្រូវ ៃផសរវផាយដល្់រិភរណោរជាារសីដល្់ព្បជាជា

រិទងំអ្ស់ (ា៉ា ថាយ 

24:14) ។ ណហ្សើយការផសរវផាយណនាះរំរុងណរណរើរណឡើងឥឡូវណៃះ។ 

ដំណឹងល្អគថឺា ព្រះរាជាណាចព្ករបស់ព្រះជាដំតណាះព្សាេចំតពាះបញ្ហា ដដល

មនុសសជា ិកំរុងព្បឈម ។ ប៉ាុណៃដ ណម្៉ាព្រ ភាគណព្ចើៃណរើ ម្ិៃចង់គាំព្ទ្វាឬ ឮ

វា , 

ឬចង់ណជឿ ណសចរត ីររិនៃការ វា។ ព្រះរាជាណាចព្ររបសព់្រះគឺណៅអ្សរ់ល្ប

ជាៃិចា (ា៉ា ថាយ 6:13) 

ខណៈណរល្ណដល្ “ ណោរីយណៃះរំរុងណររៃេង រ់ណៅ ” ( រូរៃិថូសទ្ី 1 

7:31 ) ។ 

គាំព្ទ្ អ្ះអាងថា រិរ ដំណងឹល្អ នៃរាជាណាចព្ររបស់ព្រះគឺជាអ្វ ណីដល្ណយើង

ណៅ ព្រះវហិារជាបៃតរបស់ព្រះ ចាស់អ្ំរកីារ ។ ណយើងខិរខំបណព្ងៀៃអ្វ ីៗ ទងំ

អ្ស់ណដល្ព្រះគម្ព ីរបណព្ងៀៃ (ា៉ា ថាយ 28: 19-20) 

រមួ្ទងំព្រះរាជាណាចព្រនៃព្រះ (ា៉ា ថាយ 24:14) 

។ ណៅណរល្ណយើងរងច់ាំៃគរណនាះណយើងព្រូវណរៀៃៃិងណដើរតាម្ាគ៌ារបស់ព្រះ

ៃិងលួ្ងណោម្អ្នរដនទ្ណដល្ចង់ណជឿណសចរត ីររិ។ 

ណរើអ្នរម្ិៃគាំព្ទ្ការព្បកាសដំណឹងល្អ នៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះណដល្ៃងឹ

ម្រដល្់ណទ្ឬ? ណរើអ្នរៃឹងណជឿថា ដំណងឹល្អ នៃព្រះរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ ? 

 

ព្រះវហិារជាបនតរបស់ព្រះ 
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ោរយិាល័េសហរដឋអាតមរកិននព្រះវហិារជាបនតរបស់ព្រះមានេីតាងំតៅ: 

1036 ដបុល្យូម្ហាវថីិណននរព្ហ្សរ ណូវកីាលី្ហ្សវ ័រញ៉ា  93433 សហ្សរដឋអាណម្ររិ; 

ណគហ្សទ្ំរ័រ www.ccog.org ។ 
 

ព្រះវហិារជាបនតរបស់ព្រះ (សុីអ្៊ូតអ្ស) តេហេំរ័រ 
 

CCOG.ASIA ណគហ្សទ្ំរ័រណៃះណផ្លត រណល្ើអាសុី។ 
CCOG.IN 

រំបៃប់ណាត ញណៃះព្រូវ ៃណគរណំរ់ណគាល្ណៅសព្ាប់ណបរិរភណឌ ឥណាឌ ។  

CCOG.EU ណគហ្សទ្ំរ័រណៃះព្រូវ ៃរព្ម្ង់ទ្ិសណៅណឆ្ព ះណៅអ្ឺរ៉េុប។  
CCOG.NZ 

ណគហ្សទ្ំរ័រណៃះព្រូវ ៃរព្ម្ងទ់្ិសណៅណឆ្ព ះណៅព្បណទ្សៃូណវល្ណហ្សសឡងៃ់ិងព្ប

ណទ្សដនទ្ណទ្ៀរណដល្ាៃព្បវរតណិដើម្រំណណើរអ្ងណ់គេស។ 

CCOG.ORG ណៃះជាណគហ្សទ្ំរ័រសំខាៃ់របស់ព្រះ វហិារជាបៃតរបស់ព្រះ។ 

វាបណព្ម្ើព្បជាជៃណៅណល្ើទ្វ ីបទងំអ្ស។់ វាាៃអ្រថបទ្រំណៃងិវណីដអូ្។ 
CCOGCANADA.CA 

ណគហ្សទ្ំរ័រណៃះព្រូវ ៃរព្ម្ងទ់្ិសណៅណៅររអ្នរណៅកាណាោ។ 
CCOGAfrica.ORG 

ណគហ្សទ្ំរ័រណៃះព្រូវ ៃរព្ម្ងទ់្ិសណៅណៅររអ្នរណៅទ្វបីអាហ្វហ្សវ ិរ។ 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. 

ណៃះជាណគហ្សទ្ំរ័រភាាណអ្សា៉ា ញសំរាប់ព្រះវហិារជាបៃតរបស់ព្រះ។ 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. 

ណៃះជាណគហ្សទ្ំរ័ររបស់ហ្សវ វ៊ីលី្រីៃនៃព្រះវហិារជាបៃតរបស់ព្រះ។ 

វាាៃរ័រ៌ាៃជាភាាអ្ងណ់គេសៃិងតាហាោ ល្។ 
 

តេហេំរ័ររ័ ៌មាននិងព្បវ តិសាស្ដសត  
 

COGWRITER.COM 

ណគហ្សទ្ំរ័រណៃះគជឺាឧបររណ៍ព្បកាសដ៏សំខាៃមួ់្យណហ្សើយាៃរ័រ៌ាៃណគា

ល្ល្ទ្ធិអ្រថបទ្ព្បវរត ិាហ្វសត វណីដអូ្ៃិងបចច ុបបៃនភារទ្ំនាយ។ 
CHURCHHISTORYBOOK.COM 

ណៃះគជឺាការង្ហយព្សួល្រន ុងការចងចាំណគហ្សទ្ំរ័រណដល្ាៃអ្រថបទ្ៃិងររ័៌

ាៃអ្ំរីព្បវរត ិព្រះវហិារ។ 
BIBLENEWSPROPHECY.NET 

ណៃះជាណគហ្សទ្ំរ័រវទិ្យុ តាម្អ្ុិៃធឺរណណរណដល្ាៃររ័៌ាៃៃិងព្បធាៃបទ្

អ្ំរីគម្ព ីរ។ 
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ឆ្ដនលវ ើតដអ្៊ូេ៊ូ ្យូ បនិងប ៊ី យូ សព្មាប់សដមតងនិង្មមោន 
 

BibleNewsProphecy ឆ្ណៃល្។  វណីដអូ្សុៃា ររថារបស់ CCOG ។ 

CCOGAfrica ឆ្ណៃល្។ ារ CCOG ជាភាាអាហ្វហ្សវ ិរ។ 
CCOG Animations 

ឆ្ណៃល្ណដើម្បីបណព្ងៀៃរីទ្ិដឋភារនៃជំណៃឿរបសព់្គីសាបរសិ័ទ្។  

CCOGSermones ឆ្ដនលមានសារជាភាសាតអ្សា ញ។ 

ContinuingCOG ឆ្ណៃល្។ ធម្មណទ្សនាវណីដអូ្សីុសីុអូ្។ 
របូថរបង្ហា ញណៅខាងណព្កាម្ឥដឋណដល្ណៅសល្មួ់្យចំៃួៃ (បូរខេះណទ្ៀរណៅណរល្ណព្កាយ) 

នៃអាគារណៅព្រងុណយរាូឡិម្ណដល្ណរល្ខេះព្រវូ ៃណគាោ ល្ថ់ាសុីៃណថសប៉ាុណៃត ព្រវូ ៃររិ

ណន៌ាថាជាវហិាររបស់ព្រះណៅណល្ើភនខំាងល្ចិនៃព្រងុណយរាូឡមិ្ (បចច ុបបៃន ណៅថាម្សីុលី្) ។ 
 

 
 

ណៃះព្រវូ ៃណគណជឿថាជារណៃេងនៃការរាងព្រះវហិារព្គសឹតាសនារិរព្ រដដំបូងបំផុរ

។ អាគារមួ្យណដល្ជា ដំណឹងល្អ ដំណឹងល្អ របស់ព្រះណយស ូ អ្រំីរាជាណាចព្ររបស់ព្រះ› 

ៃឹងព្រវូ ៃផសរវផាយណៅរន ុងអាគារណៃះ។ 

ណៃះគជឺាអាគារមួ្យណៅព្រងុណយរាូឡមិ្ណដល្ ៃបណព្ងៀៃព្រះរាជាណាចព្រនៃនៃព្រះរាជា

ណាចព្ររបស ់
 

 

ត េសារម៊ូលតហ ុតនះតេើងក៏អ្រេុណ្ដល់ព្រះត េមិនឈប់ឈររីតព្ពាះ ... 

បងបអ នូតអ្ើេបានោា េជាអ្នកតដើរតាមរួកជំនំុរបស់ព្រះដដលតៅព្សកុេ៊ូ េតឺៅ

កន ុងព្រះព្េីសា តេស ៊ូ វ។ (ដថ្សា ូនីចេី 12: 13-14) 
 

ព្ ូវ ស ៊ូ ត េច ិដអ្ ់ ម្ ់សំរាប់ជំតនឿដដលបានព្បេល់ដល់ព្បជាជនដ៏វសុិេធ។ 

(េ៊ូ ស 3) 
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ោ ់ (ព្រះតេស ៊ូ វ) បានមានបនទ លូតៅរួកតេថា“ 

ខំុ្្ព្ ូវដ ផ្ាេដណំ្ឹងអ្រំីនេររបស់ព្រះជាមាច សដ់ល់ព្កងុឯតេៀ ៗដដររតីព្ពាះខំុ្្ព្ ូ

វបានតេចា ត់អាេមក” ។ (ល៊ូ ោ 4:43) 

 

ច៊ូ រខំ្ដសវ ងរកព្រះរាជយរបស់ព្រះជាមាច ស់វញិតេើបព្រះអ្ងគ ព្បោនរបស់ោងំតនាះមក

អ្នករាល់ោន ដថ្មតេៀ ផ្ង»។ កុំខាា ចអ្ពី្កមុដ ៏៊ូចរបស់ខំុ្្តអ្ើេ! 

ព្រះបិតារបស់អ្នកសរវ ព្រះហឫេ័េព្បោនព្រះរាជយមកតអាេអ្នកតហើេ។ (ល៊ូ ោ 

12: 31-32) 
 

តេនឹងព្បោសដំណ្ងឹលអ អ្រំីព្រះរាជយតនះពាសតរញសកលតោកេុកជាសកខ ីភារដ

ល់ជា សិាសន៍ោងំអ្ស់។ តរលតនាះេីបញ្ច ប់នឹងមកដល់។ (មា ថាេ 24:14) 
 
     language edition. 
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