
1 

 

 

    ការរសន់ៅ  
           ដោយ  

       ចិត្តកាា ហាន 
តាមគំរូរបសដ់ោកោនយីយ៉ែល 

 
និពនធដោយដោកប ៊ីល ដរោដឺរ 

 
 
 
 
 
 
 

រួមចំណែកកនុងការចណមែតវិញ្ញាែទាំងឡាយ  
ដ ោយព្រះបន្ទូលព្រះ 



2 

 
 
 
 
 
 
 
និពនធដោយដលកប៊៊ីល ដរោដឺរ 
ប្របសរមួលជាភាសាប្មមរ ដោយ : ដលក ឯក សត្យា  
បទគមព៊ីរជាភាសាប្មមរដករសង់ដេញព៊ីរពះគមព៊ីរបរសុិទធ ភាសាប្មមរ 
បកប្របចាស់ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
ដោយោរអនុញ្ញដ ត្យិ និងរកាសិទធិដោយសមាគមន៍រពះគមព៊ីរ 
សកល។ 
រកាសិទធិរគប់យ៉ងដោយ: © 2018 ODB Ministries 

(website: www.odb.org) 
ដេញផាយដោយ : ODB Cambodia (email: cambo-

dia@rbc.org, Tell: 087 233 907, website: http://khmer-
odb.org, FB page : https://www.facebook.com/
RBCCambodia) 

 



3 

 

មាតិការ 
  

ោររស់ដៅ កនុងជ៊ីវតិ្យប្ដលពិដសសមុសដគ  6  
ោររស់ដៅកនុងជ៊ីវតិ្យ ប្ដលមានទាំនុកេិត្យត  15 
ោររស់ដៅជាមនុសសប្ដលដេះមវល់ព៊ីអនកដទទ  26 
ោររស់ដៅកនុងជ៊ីវតិ្យ ប្ដលមានេិត្យតោល ហាន  41 
ោររស់ដៅ កនុងជ៊ីវតិ្យ ប្ដលមានោរដតត ត្យដៅដល៊ីរពះ  53 



4 

 

ឥទ្ធពិល 
ននជីវិត្របសប់ុគគលម្នា ក់ 

របប្ែល៦០០ឆ្ន ាំ មុនកាំដ ៊ី ត្យរពះដយសូ៊វរគ៊ីសទ មានបុរសមាន ក់
បានដ ៊ីញរបដទសជាត្យិរបស់គាត់្យ រត្យូវនគរដទទរគប់រគង  ដែ៊ីយ
ជ៊ីវតិ្យរបស់គាត់្យរត្យូវដគជ៊ីករ ាំដល៊ីង។ បុរសមាន ក់ដ ះ មានដ ម្ ះោន៊ី
ប្យល៉។ ដគក៏បានចាប់គាត់្យ និងជនជាត្យិយូោមួយរកុមដទៀត្យ ដ្វ៊ីជា
ដ្ល៊ីយ បញ្ជូ នដេញព៊ីរសុកកាំដ ៊ី ត្យរបស់គាត់្យ ដៅោន់ទ៊ីរកុងបាប៊៊ី
ឡូន ប្ដលមានវបប្ម៌បរដទសមុសរសឡះព៊ីទ៊ីរកុងដយរូសាឡមិ។  
កនុងត្យាំបន់ ប្ដលសពវទងងជារបដទសអុ៊ីរ៉ក់ ដលកោន៊ីប្យល៉បានជួប
ោរពិបាក កនុងោរអនុវត្យតនូវជាំដនឿរបស់គាត់្យ កនុងវបប្ម៌មួយ ប្ដល
ដតត ត្យដៅដល៊ីដគាលត្យទមល និងអាទិភាព ប្ដលមានោរមុសគាន យ៉ង
ខ្ល ាំង ព៊ីវបប្ម៌គាត់្យ។ 

 កនុងពភិពងម៊ីមួយដនះ ដលកោន៊ីប្យល៉ និងមិត្យតភ័កតិរបស់គាត់្យ
បានរស់ដៅ តាមដគាលជាំែរទនជាំដនឿរបស់គាត់្យ ប្ដលមិនយូរបុ៉ ម ន 
ដ្វ៊ីឲយពួកដគមានបញ្ញា ជាមួយនឹងពួកមានអាំណាេ ប្ដលបានចាប់
ពួកដគជាដ្ល៊ីយដ ះ។ ប្ត្យដលកោន៊ីប្យល៉ោល យជាអនកដឹក ាំមាន ក់
កនុងរជោរ   ដៅដរោមោរប្ត្យងតាាំង    និងដឹក ាំរបស់ដសតេប៊ីរជជ
ោល។ ដែ៊ីយក៏បានដ្វ៊ីជាអនករបវត្យតិសាស្រសតមាន ក់ ប្ដលបានកត់្យរតាអាំ
ព៊ីោរអវ៊ីប្ដលរពះរទង់បានដ្វ៊ី ដៅសម័យដ ះ រពមទាំងបានដ្វ៊ីជា
ដហារ ប្ដលបានប្ងលងទាំ យ អាំព៊ីដពលអ គត្យ និងនិយយអាំព៊ីដស
េកត៊ីពិត្យដល់ពួកដសតេផង។ 

 សរមាប់ដយ៊ីង ប្ដលកាំពុងរស់ដៅកនុងសម័យបេចុបបនន ទ៊ីប ទ ល់
របស់ោន៊ីប្យល៉ បានផតល់ជាដមដរៀន សរមាប់ឲយដយ៊ីងប្សវងយល់ 
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អាំព៊ីោរប្ដលមនុសសមាន ក់បានអនុវត្យតនូវជាំដនឿរបស់មលួន កនុងវបប្ម៌
ប្ដលរបឆ្ាំងនឹងជាំដនឿរបស់គាត់្យ។ កនុងទាំព័រប ទ ប់ ដយ៊ីងនឹងបាន
ដឹង អាំព៊ីោរប្ដលរពះបានដប៊ីកបង្ហា ញរពះអងគរទង់ កនុងដាំដ ៊ី រជ៊ីវតិ្យ
របស់ោន៊ីប្យល៉ ប្ដលអាេជួយឲយដយ៊ីងយល់ដឹងោន់ប្ត្យសុ៊ីជដរៅ 
អាំព៊ីដគាលបាំ ងទនជ៊ីវតិ្យ ប្ដលរពះរទង់របទនដល់មនុសសរគប់
សម័យោល។ 
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ការរសន់ៅ  
កាងុជវីិត្ដែលពិនសសខុសនគ 

ដរឿងរបស់ោន៊ីប្យល៉ចាប់ដផត៊ីម ដពលប្ដលនគរយូោ កាំពុងប្ត្យ
រត្យូវនគរដទទ ល្ នពាន គឺដូេប្ដលដហារដយដរមាបានប្ងលងទាំ យ 
ព៊ីយូរមកដែ៊ីយ។ ដលកដយដរមាបានអាំពាវ វដល់របជាជនទននគរ
យូោ  អស់រយៈដពល២០ឆ្ន ាំ  ឲយពួកដគង្ហកប្បរមករករពះរបស់
មលួនវញិ។ គាត់្យបានរពមានពួកដគថា ដប៊ីសិនជាពួកដគដៅប្ត្យ
បដិដស្រពះអងគ ដ ះពួកបាប៊៊ីឡូន នឹងដល៊ីកទ័ពមកេូលវយោន់
ោប់ទឹកដ៊ីពួកដគ ដែ៊ីយដឹកពួកដគជាដ្ល៊ីយ អស់រយៈដពល៧០ឆ្ន ាំ
(ដយដរមា ២៥:១-១១)។ ដោយសារនគរយូោដៅប្ត្យដ្វ៊ីមិនដឹង
មិនឮ េាំដពាះោររពមានរបស់គាត់្យ ោរ ល្ នពានក៏បានដក៊ីត្យមាន
ប្មន គឺដូេប្ដលោន៊ីប្យល៉បានដ ៊ីញតទ ល់ប្ភនក ដែ៊ីយបានកត់្យ
រតា ដោយពិព ៌  អាំព៊ីដែតុ្យោរ ៍ប្ដលបានដក៊ីត្យដឡ៊ីង កនុង
ដពល ល្ នពានដ ះ។ 

ផផនការរបសស់្សេច  
ដៅឆ្ន ាំទ៊ី៣ កនុងរជយដយែូយ៉គ៊ីម ជាដសតេយូោ ដ ះដនប៊ូដកនសា ជា
ដសតេយូោ ដ ះដនប៊ូដកនសា ជាដសតេបាប៊៊ីឡូន រទង់មកដោមពទ័ធេបាំង
នឹងរកុងដយរូសាឡមិ។  ដ ះរពះអមាច សរ់ទង់របគលដ់យែូយ៉គ៊ីម ជា
ដសតេយូោដៅកនុងកណាត ប់ទដដនប៊ូដកនសារពមទាំងដរគឿងរបោប១់ភាគ 
ប្ដលដៅកនុងរពះវហិារទនរពះផង ដែ៊ីយរទង់កដឹ៏ក ាំដៅឯរសុកសុ៊ីដ ៊ី
រ ោក់កនុងវហិាររបសរ់ពះទនរទង ់ គឺបាន ាំយកដរគឿងរបោបទ់ាំងដ ះ 
ដៅកនុងឃ្ល ាំងរបសរ់ពះទនមលួន(ោន៊ីប្យល៉ ១:១-២)។ 
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ដសតេដនបូ៊ដកនសា ទនេរកភពបាប៊៊ីឡូនក៏បានសដរមេរពះទ័យ 
ចាប់ពួកអនកប្ដលមានសមត្យថភាព និងឆ្ល ត្យវយ័ជាងដគរបស់នគរយូ
ោ ដែ៊ីយក៏បានយកពួកដគដៅដរប៊ី ជារបដយជន៍ជាត្យិរបស់មលួន។ 
ដសតេដនបូ៊ដកនសាបានដរជ៊ីសដរ ៊ីសយុវជនប្ដលមានសមត្យថភាពជាងដគ 
ដដ៊ីមប៊ីឲយនគររបស់រទង់ោន់ប្ត្យមានោររ ៊ីកេដរម៊ីន គឺមុសព៊ីដសតេអ័
ហាសូ៊រុស កនុងក ឌ  ងដអសដ្៊ី ប្ដលបានចាប់ស្រសត៊ីដ្វ៊ីជាដ្ល៊ីយ 
ដដ៊ីមប៊ីោរសបបយរបស់មលួន។ រទង់េង់បានពួកអនកប្ដលមានគាំនិត្យ 
និងសមត្យថភាពមពស់ជាងដគ ដដ៊ីមប៊ីឲយេរកភពបាប៊៊ីឡូនោន់ប្ត្យខ្ល ាំង។ 
ដែតុ្យដនះដែ៊ីយ ដាំដ ៊ី រោរទនោរដរជ៊ីសដរ ៊ីសរបស់ដសតេ បានត្យរមូវ
ឲយដរ ៊ីសពួកអនកប្ដលមានខ្ន ត្យគាំរូមពស់។ 
ប ទ បម់ក ដសតេរទង់មានរពះបនទូលបង្ហគ ប់ដលអ់ាសតន ស ជា យដល៊ី
ពកួកាំដរៀវរបសរ់ទង ់ឲយ ាំពូជដសតេ និងពកួមានរត្យកូលមពស ់កនុងពកួកូន
ដៅអុ៊ីរសាប្អលេូលមក គឺជាមនុសសកាំដោះៗប្ដលឥត្យមានដខ្ច ះអវ៊ី
ដសាះ ជាអនកប្ដលមានរូបរងលអ ដែ៊ីយដេះសាទ ត្យក់នុងរគបទ់ាំងេាំដ ះ 
ឆ្បយ់ល់ខ្ងដសេកត៊ីដរៅរជះ មានគាំនិត្យវងទវ និងអសទ់ាំងអនកប្ដល
មានដាំរះិ អាេដ វ្៊ីោរង្ហរកនុងដាំណាក់ដសតេបាន ក៏របាបឲ់យដលក
បដរងៀនដគតាមវជិាជ នឹងភាសារបស់សាសន៍ខ្លដ់ដ(១:៣-៤)។ 
 

 ោរដរជ៊ីសដរ ៊ីសដនះ ពិត្យជាមានោរ
របឹត្យដរបៀងណាស់។ យុវជនទាំងដនះ 
រត្យូវប្ត្យមានរូបសមបត្យតិលអ ដោយមិន
មានរូបោយមូេកប្នលងណាដឡ៊ីយ។ 
ពួកដគរត្យូវមានរបាជាញ  ដែ៊ីយអាេដរៀន
សូរត្យបាន ដែ៊ីយអាេដឹងថា អវ៊ីលអ អវ៊ី 

 

“ជានិេចជាោល មនុសស 
ប្ដលមានដសេកត៊ីោល ហាន និង
េរយ៉ិសមបត្យតិ ហាក់ដូេជា
ដរគាះថាន ក់សរមាបអ់នកដទទ”។ 
-Herman Hesse 
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អារកក់។ ដូេដនះដសតេមានភាពម៉ដឋេត់្យេាំដពាះកមមវ ិ្ ៊ីដរជ៊ីសដរ ៊ីស
ដនះណាស់។      
 បុរសវយ័ដកមងទាំងដនះរបប្ែលជាបានទទួលោរប តុ ះបណាត ល
ប៊ីឆ្ន ាំ មុនដពលពួកដគអាេបដរម៊ីដសតេអងគដនះ ឲយបានដពញដលញ 
ដែ៊ីយកនុងអាំឡុងដពលដ ះ   ដគបានរបរពឹត្យតេាំដពាះពួកដគយ៉ងសម
រមយ។  

   ដសតេរទង់កត៏្យរមូវឲយមានេាំប្ កអាហារែលួងប្េកដល់ដគជារលទ់ងង 
រពមទាំងរសាទាំពាាំងបាយជូរប្ដលរទងធ់្លល ប់ដសាយផង ដែ៊ីយឲយេិញ្ច ឹម
ដគយ៉ងដូដចាន ះរគប់៣ឆ្ន ាំ ដដ៊ីមប៊ីោលណាសាំដរេដពលកាំ ត្យដ់ែ៊ីយ 
ដ ះឲយដគបានដ វ្៊ីោរង្ហរដៅេាំដពាះដសតេ រ ៊ីឯកនុងពកួអនកទាំងប៉ុ ម ន
ដ ះ  មានពកួយូោមលះ  គឺមានោន៊ីប្យល៉១ ហាណា ១  ម៊ីសាប្អល
១ និងអស័ារ១។ ឯដៅហាវ យដល៊ីពួកកាំដរៀវ ដលកឲយមានដ ម្ ះដផសង
វញិ គឺដលកឲយោន៊ីប្យល៉មានដ ម្ ះថា ដបលងិសាសារ ឲយហាណា
 មានដ ម្ ះថា សារោក ់ឲយម៊ីសាប្អលមានដ ម្ ះថា ប្មសាក ់ដែ៊ីយ
កឲ៏យអស័ារមានដ ម្ ះថា អដ័បឌ-ដនដោ(១:៥-៧)។ 
 
 ជាោរពិត្យណាស់ ោន៊ីប្យល ម៊ីសាប្អល និងអ័សាររបាកដជា
មានជ៊ីវភាពលអរបដស៊ីរជាង ពួកដ្ល៊ីយដទទដទៀត្យ ប្ដលកាំពុងរស់ដៅ
ជាទសករកនុងេរកភពបាប៊៊ីឡូន ប្ត្យសាថ នភាពរបស់ពួកដគបណាត ល
ឲយមានោរលាំបាកតទ ល់មលួនផងប្ដរ។ ោរលាំបាកទាំងដ ះ មានជា
ដរេ៊ីនសណាឋ នដូេជា : 
បញ្ហា បរសិ្ឋា ន - ក្នុងទឹក្ដីនៃអ្នក្មិៃជ ឿព្រះ យុវ ៃទាំងជៃះ ព្រូវ
រកាភាពបរសុិទធរបស់មលួន  កនុងវយ័ដកមង មិនឲយរបដលករបោក់នឹង 

 
 



9 

 
ភាពអស៊ីល្ម៌របស់អនកមិនដជឿរពះ។ 
រស្បៀបននការរស់ស្ៅ - “មាូបរបស់ដសតេ” មិនប្មនជាអាហារអារកក់
ដ ះដទ បុ៉ប្នត អាហារ  និងរសាដ ះ  រត្យូវបានដគយកដៅថាវ យ  
ដល់រពះប្កលងោល យរបស់ពួកបាប៊៊ីឡូន។ ោរបរដិភាគអាហារ និងផឹក
រសាដ ះ គឺជាោរេុះេូលនឹងរូបរពះដ ះដែ៊ីយ។ 
ភាពស្ស្ឋម ោះសម័ររ - គជព្ោងរបស់ជសេច គឺជាការវាយព្បហារដ៏បុិៃ
របសពវ មកដល៊ីេាំ ុេសនូលទនជាំដនឿរបស់ពួកដគ។ ដសតេសងឃមឹថា 
ពួកដគនឹងតល ស់បតូរោរគិត្យរបស់មលួន ដពលប្ដលពួកដគដៅសិកា 
ដរោមោររគប់រគង របស់ពួកតារសាស្រសតរបស់េរកភពបាប៊៊ីឡូន។ 
រទង់សងឃងឹថា ោរតល ស់បតូរដ ម្ ះរបស់ពួកដគ  នឹងតល ស់បតូរោរ
ថាវ យបងគាំរបស់ពួកដគ។ ដ ម្ ះរបស់ពួកដគជាដ ម្ ះរបស់សាសន៍
យូោ ប្ដលមានអត្យថន័យទក់ទងនឹងរពះទនសាសន៍អុ៊ីរសាប្អល។ 
ោរតល ស់បតូរដ ម្ ះរបស់ពួកដគ ជាោរបង្ហា ញថា ពួកដគបានង្ហក
មកថាវ យបងគាំរពះរបស់ពួកបាប៊៊ីឡូន។ 

 សរុបមក ដសតេដនបូ៊ដកនសាសងឃមឹថា ពួកដគនឹងតល ស់បតូររដបៀប
ទនោររស់ដៅ ដពលប្ដលពួកដគតល ស់បតូរោរគិត្យ ោរែូបេុក និង
ោរថាវ យបងគាំ។ ដត្យ៊ីពួកដគនងឹដ្ល៊ីយត្យបយ៉ងណា េាំដពាះោរលបងល
លកខ ៈសមបត្យតិរបស់ពួកដគ។ 

ការស្ឆលើយតបរបសដ់ានផីយ៉ែល 
ប៉ុប្នត ោន៊ីប្យល៉បានសាំដរេកនុងេិត្យតថា មិនរពមឲយមលួនដៅែមង ដោយ
អាហាររបសដ់សតេ ឬដោយរសាទាំពាាំងបាយជូរប្ដលរទងធ់្លល ប់ដសាយ
ដឡ៊ីយ  បានជាដលកសូមដល់ដៅហាវ យដល៊ីពកួកាំដរៀវ  ដដ៊ីមប៊ីមិនឲយមលួន 
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ដៅែមងដៅ (១:៨)។ 
 
ោន៊ីប្យលបានទទួលសាគ ល់ថា ោរញាំមាូបរបស់ដសតេ ាំឲយមាន
បញ្ញា មុសនឹងដគាលោរ ៍ទនជាំដនឿរបស់គាត់្យ។ គាត់្យដឹងថា មាន
បញ្ញា មយួេាំនួន ដៅកនុងោរបរដិភាគអាហារដ ះ ប្ដលមលួនរត្យូវដ្ល៊ីយ
ត្យបេាំដពាះបញ្ញា ដ ះ គដូឺេប្ដលដសតេោវ ៊ីឌបានដ្ល៊ីយត្យប កនុងបទ
គមព៊ីរទាំនុកដាំដក៊ីង ១១៩:១១ ដោយមានបនទូលថា “ទូលបងគាំបាន
កាំ ត់្យចាាំរពះបនទូលរទង់ទុកដៅកនុងេិត្យត របដយជន៍កុាំឲយទូលបងគាំ
ដ្វ៊ីបាបនឹងរទង់ដឡ៊ីយ”។ 

 ដត្យ៊ីោន៊ីប្យល៉បានដម៊ីលដ ៊ីញបញ្ញា អវ៊ីមលះ កនុងោរបរដិភាគ
អាហារទាំងដ ះ? ទ៊ីមួយ អាហាររបស់ដសតេ មិនរត្យូវបានដគេមអិន 
តាមដគាលោរ ៍របស់រពះទនសាសន៍អុ៊ីរសាប្អលដទ។ ដទះយ៉ង
ណាក៏ដោយ ោររស់ដៅកនុងោរនិរដទស ដ្វ៊ីឲយយុវជនទាំងដនះ មិន
អាេោន់តាមេបប់អុ៊ីរសាប្អល ប្ដលប្ផអកដៅដល៊ីរពះគមព៊ីរ និងរពះ
វហិារបានដឡ៊ីយ។ បុ៉ប្នត ោន៊ីប្យល៉មិនេង់ដ្វ៊ីអវ៊ី ប្ដលជាោរដគារព
េាំដពាះរពះរបស់ពួកបាប៊៊ីឡូនដទ(គាត់្យក៏បានដរប៊ីដគាលោរ ៍ដនះ 
ដៅកនុងប្ផនកដទទដទៀត្យ ទនជ៊ីវតិ្យរបស់គាត់្យ កនុងភាពជាដ្ល៊ីយសឹក
ផងប្ដរ)។ ដ ះជាបញ្ញា ្ាំជាងដគរបស់គាត់្យ។ ោន៊ីប្យល៉ចាត់្យទុក
ោរញាំមាូប និងផឹករសា សរមាប់ថាវ យដៅរូបរពះ គឺជាោរបាំពាន
រពះបនទូលរពះ និងបង្ហអ ប់រពះកិត្យតិ មរបស់រពះមលួន។ 

 វ ិ្ ៊ីង្ហយរសួលបាំផុត្យសរមាប់គាត់្យ គឺជា “ោរេូលសទឹងតាម
បទ”។ បុ៉ប្នត ដគាលបាំ ងរបស់ោន៊ីប្យល៉ គឺោរសាត ប់បង្ហគ ប់រពះ 
ដទះប៊ីជាសថិត្យកនុងបរសិាថ នយ៉ងដូេដមតេក៏ដោយ។ េូរកត់្យសមាគ ល់
ថា ោន៊ីប្យល៉មាន “ោរតាាំងេិត្យត”។ ដនះជាគនលឹះដ៏សាំខ្ន់។ ដប៊ីសិន
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ជាដយ៊ីងយកភាពបរសុិទធ ជាអាទិភាព 
ដ ះដយ៊ីងរត្យូវប្ត្យមានបាំ ងេិត្យត េង់
សាត ប់បង្ហគ ប់រពះ និងមានោរដបតជាញ េិត្យត 
ថានឹងអនុវត្យតតាមបាំ ងេិត្យតដ ះឯង។ 
ោន៊ីប្យល៉មានជដរម៊ីសជាដរេ៊ីន បុ៉ប្នត 
គាត់្យបានដបតជាញ េិត្យតថា នឹងដសាម ះរត្យង់ប្ត្យ
េាំដពាះរពះជានិេច។ 

ជ៊ីវតិ្យប្ដលមានោរដបតជាញ េិត្យត េាំដពាះរពះ គឺចាប់ដផត៊ីមដេញព៊ីោរ
តាាំងេិត្យត   ដែ៊ីយចាប់តាាំងព៊ីដដ៊ីមដាំបូងទនោរដរៀនសូរត្យ   ប្ដលមាន
រយៈដពល៣ឆ្ន ាំ ោន៊ីប្យល៉បាន្លងោត់្យោរលបងល អាំព៊ីោរដបតជាញ
េិត្យតរបស់គាត់្យ។ 

  រពះរទងក់ដ៏ វ្៊ីឲយោន៊ីប្យល៉បានរបកបដោយដសេកត៊ីសបបុរស និងដស
េកត៊ីរសោញ់របសដ់ៅហាវ យដ ះ ឯដៅហាវ យដល៊ីពកួកាំដរៀវដ ះ ក៏
និយយនឹងោន៊ីប្យល៉ថា “ដយ៊ីងខ្ល េរពះករុណា ជារពះអមាច សទ់ន
ដយ៊ីង ប្ដលរទងប់ានត្យរមូវអាហារ និងដរគឿងផឹកដលអ់នកណាស ់េង់ឲយ
រទងទ់ត្យដ ៊ីញមុមអនករលគ់ាន  បានអារកកជ់ាងពកួកាំដោះៗរសករនឹង
ឯងដ វ្៊ីអ៊ី យ៉ងដ ះអនកនឹងដ វ្៊ីឲយដយ៊ីងរបងុយកបលេាំដពាះដសតេ
ដែ៊ីយ”(១:៩-១០)។ 
 
 រត្យង់េាំ ុេដនះ ដៅហាវ យដល៊ីពកួកាំដរៀវេង់ោរពារជ៊ីវតិ្យមលួន 
ដែ៊ីយោន៊ីប្យល៉ក៏មានោរទទួលមុសរត្យូវតទ ល់មលួន។ ដប៊ីសិនជាគា
ត់្យរបប្កកដោយរត្យង់ៗ មិនរពមដ្វ៊ីតាមបង្ហគ ប់ដសតេ ដ ះគាត់្យអាេ
បាត់្យបង់ជ៊ីវតិ្យ។   ដូេដនះ  គាត់្យពិត្យជាកាំពុងសថិត្យកនុងសាថ នភាពដ៏
ពិបាក។ បុ៉ប្នត រពះរទង់មានោរដរៀបេាំ សរមាប់ដពលដ ះ។ រពះអងគ 

 

“ោរដសាម ះសម័រគ
េាំដពាះោរដបតជាញ េិត្យត 
ដពលមានោរសងសយ័ 
និងោរភ័យខ្ល េ គឺមាន
លកខ ៈខ្ងវញិ្ញដ  
ណាស់”។ 



12 

 
បានដ្វ៊ីឲយដៅហាវ យពួកកាំដរៀវ មានោរដពញេិត្យតេាំដពាះគាត់្យ។ ដយ៊ីង
មិនដឹងេបស់ថា គាត់្យមានោរដពញេិត្យតដោយរដបៀបណាដទ។ 
របប្ែលមកព៊ីោន៊ីប្យល៉មានអាកបបកិរយ៉ិលអ េាំដពាះគាត់្យដែ៊ីយ 
បុ៉ប្នត ដយ៊ីងដឹងេបស់ថា រពះរទង់បានដ្វ៊ីោរ ដៅព៊ីដរោយដរឿង
ដនះ។ ដែ៊ីយោន៊ីប្យល៉ក៏បានដរប៊ីភាសាោទូត្យ ដដ៊ីមប៊ីដ្វ៊ីឲយដៅ
ហាវ យពួកកាំដរៀវេូលេិត្យតគាត់្យោន់ប្ត្យខ្ល ាំង ដែ៊ីយដៅប្ត្យអាេរបោន់
ដគាលជាំែររបស់មលួន។ 
 គឺដូេប្ដលោន៊ីប្យល៉បាននិយយដៅោន់គាត់្យថា : 
សូមលបងលដយ៊ីងមញុ ាំ ជាអនកបាំដរ ៊ីដលកបាន១០ទងងដម៊ីល សូមឲយដគឲយ
ដយ៊ីងមញុ ាំរលគ់ាន ទទលួទនប្ត្យបប្នល ដែ៊ីយផឹកទឹកប៉ុដណាណ ះេុះ។ រេួសូម
ដលកដម៊ីលមុមដយ៊ីងមញុ ាំ ផទឹមនឹងមុមពកួកាំដោះៗ ប្ដលបរដិភាគអាហារ
របសដ់សតេ ក៏សូមដលករបរពឹត្យតនឹងដយ៊ីងមញុ ាំតាមប្ដលដលកដ ៊ីញេុះ។ 
ដូដេនះ ដលកក៏សាត បត់ាមដគកនុងដាំដ ៊ី រដ ះ កល៏បងលដគដម៊ីលអស១់០
ទងង(១:១២-១៤)។ 
ោន៊ីប្យល៉ក៏បានដៅជួបដមដាំរតួ្យ ដែ៊ីយក៏បានសុាំឲយគាត់្យញាំបប្នល
សាកលបង១០ទងង។ មនុសសដយ៊ីងជាទូដៅ
ញាំសាេ់ និងបប្នល។ ដត្យ៊ីគាត់្យរត្យូវញាំបទនល
ដប់ទងងឬ? ដទះប៊ីជាយ៉ងណាក៏ដោយ 
ជាងដនះដៅដទៀត្យ ោរសាកលបងដូេដនះ 
គឺរត្យូវោរដពលដវលប្វងជាងដនះ ដដ៊ីមប៊ីឲយ
គាត់្យទទួលជ៊ីវជាត្យិលមមនឹងអាេដ្វ៊ីឲយដគ
ដម៊ីលដឹងថា សាេ់្មគាត់្យមានោរ
មុសប្បលកព៊ីមុន។  ដូេដនះ  ដត្យ៊ីដ្វ៊ីដូេដមតេ 

 

“ដៅកនុ ងភាពសមបូរ
សបបយ មិត្យតភកតិ       
 របស់ដយ៊ីងសាគ ល់ដយ៊ីង 
ដពលដយ៊ីងមានទុកខ 
ដយ៊ីងសាគ ល់មិត្យតភកតិ
របស់ដយ៊ីង”-John 
Churton Collins 
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ឲយដគអាេដម៊ីលដឹងថា គាត់្យមានសាេ់្មមុសប្បលកព៊ីមុនកនុងរយៈ
ដពលប្ត្យ១០ទងង? ដនះជាោរលបងលដសេកត៊ីជាំដនឿដ៏តូ្យេមួយ ប្ដល
ជយួឲយោន៊ីប្យល៉ដរត្យៀម មលួន សរមាប់ោរលបងលជាំដនឿ ប្ដល្ាំជា
ងដនះដទៀត្យ ដៅដពលដរោយ។  

ការរសំ្ដាោះរបសរ់ពោះ 
ោរលបងលដនះមានរបសិទធិភាព  ដែ៊ីយបានបង្ហា ញថា  ោន៊ី
ប្យល៉ និងមិត្យតភ័កតរិបស់គាត់្យដឹងថា អុ៊ីរសាប្អលបានដភលេអវ៊ីដែ៊ីយ 
គឺដភលេថា រពះរបទនពរដល់អនកប្ដលសាត ប់បង្ហគ ប់។ 
លុះដល់ផុត្យ១០ទងងដៅដ ះមុមដគបានរសស់ជាង ដែ៊ីយដគមានសាេ់
លអជាងពកួកាំដោះៗ ប្ដលបរដិភាគអាហាររបសដ់សតេដៅដទៀត្យ ដូដេនះ
អនកដាំរតួ្យកដ៏កយកអាហារ និងរសាទាំពាាំងបាយជូរប្ដលសាំរបឲ់យដគផឹក
ដេញដៅ ដែ៊ីយបានឲយប្ត្យបប្នលដលដ់គវញិ(១:១៥-១៦)។ 

 ោន៊ីប្យល៉ និងមិត្យតភ័រករបស់គាត់្យបានប្របរូបសមបត្យតិ ដៅជាលអ
ជាងអនកដទទដទៀត្យ ប្ដលសថិត្យកនុងោរប តុ ះបណាត លរបស់ដសតេ 
ដរពាះរពះបានដ្វ៊ីឲយោរដនះបានសដរមេ ជាំនួសពួកដគ។ ជាលទធ
ផល ដគក៏បានអនុញ្ញដ ត្យិឲយពកួដគបនតបរដិភាគអាហារបប្នល(ប្ដល
សរមាប់អនកមលះ ោរែូបបប្នលសុទធគឺមិនង្ហយរសួលដទ!)។ 

 ដោយសារោន៊ីប្យល៉បានដបតជាញ េិត្យតថា នឹងរកាភាពបរសុិទធ ប្ដលបងាូរ
ដេញព៊ីោរសាត ប់បង្ហគ បរ់ពះបនទូលរពះ ដ ះគាត្យម់ានមូលោឋ នរគឹះដរ៏ងឹ
មាាំ សរមាបោ់ររសដ់ៅ កនុងវបប្មដ៌ពិ៏បាក។   រ ៊ីឯមនុសសកាំដោះទាំង
៤ កដ់នះ រពះរទង់របទនឲយដគមានដាំរះិ ដែ៊ីយឲយបានដ ល្ៀវឆ្ល ត្យកនុង
រគបទ់ាំងេាំដ ះនឹងរបាជាញ  ឯោន៊ីប្យល៉ ដលកកម៏ានដយបលក់នុងអស់
ទាំងោរជាកប់្សតង និងោរយលស់បតិផង។ លុះដល់កាំ ត្យដ់ពល ប្ដល
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ដសតេបានបង្ហគ បឲ់យ ាំដគេូលមក ដ ះដៅហាវ យដល៊ីពកួកាំដរៀវ ក ៏ាំដគ
េូលដៅគាល់ដនប៊ូដកនសា។ ដសតេរទង់កម៏ានរពះបនទូលសនទ នឹងដគ 
ដែ៊ីយកនុងពកួអនកទាំងដ ះ ឥត្យដ ៊ីញមានអនកណាដូេជាោន៊ីប្យល៉ 
ហាណា  ម៊ីសាប្អល និងអស័ារដឡ៊ីយ ដូដេនះ អនកទាំងដ ះបានដ វ្៊ី
ោរង្ហរ ដៅេាំដពាះដសតេដៅ។ ដែ៊ីយកនុងរគបទ់ាំងដរឿងខ្ងឯរបាជាញ  និង
ដយបល ់ ប្ដលដសតេរទងស់រួដល់ដគ ដ ះកដ៏ ៊ីញថា ដគវដិសសជាង
អស់ទាំងពកួរគូមនតអាគម ដែ៊ីយនឹងរគូអងគុយ្ម ៌ ប្ដលដៅរគបក់នុង
អាណាដមត្យតរទង១់ជា១០សនួ(១:១៧-២០)។ 

ដៅេុងបញ្ច ប់ទនោរប តុ ះបណាត លរបស់ពួកដគ រពះរទង់ក៏បាន
បញ្ញជ ក់ថា រពះអងគពិត្យជាបានរបទនពរដល់ពួកដគប្មន ដរពាះដគ
បានរបោសថា ោន៊ីប្យល៉ និងមិត្យតភ័កតិរបស់គាត់្យ មានសមត្យថភាព
ដល៊ីសពួកអនករបាជញរបស់ពួកបាប៊៊ីឡូន “១០ដង”។  
ដៅដពលដ ះ ោន៊ីប្យល៉របប្ែលជាមានអាយុ២០ឆ្ន ាំ បានដស
េកត៊ីថា គាត់្យមានអាយុប្ត្យ១៦ ឬ១៧ឆ្ន ាំបុ៉ដណាណ ះ ដពលប្ដលគាត់្យ្លង
ោត់្យោរលបងលជាដល៊ីកដាំបូង។ និយយរមួ ដពលគាត់្យសថិត្យកនុងវយ័
ដកមងដូេដនះ គាត់្យរត្យូវបានប្ញកដេញ សរមាប់ោរង្ហរបដរម៊ី ដែ៊ីយ
រស់ដៅកនុងជ៊ីវតិ្យ ប្ដលមុសប្បលកព៊ីវបប្ម៌របស់អនកមិនដជឿរពះ ដៅ
សម័យបុរ ។ 
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ការរសន់ៅ 
កាងុជវីិត្ ដែលម្ននទ្នំកុចិត្ត 

ដត្យ៊ីមនុសស និងសាថ នភាពខ្ងដរោមដនះ មានអវ៊ីប្ដលដូេគាន ? 
 អនកចាាំទ៊ី ឲយរកុមបាត់្យទត់្យពានរង្ហវ ន់ពិភពដលក កនុងដពល
ដគទត់្យបាល់ពិន័យ។ 

 រគូដពទយវៈោត់្យ កនុងដពលវៈោត់្យដ៏ពិបាក 
 អនកដប៊ីកបរយនតដហាះ ប្ដលកាំពុងពាយមេុះេត្យ ដពល
ប្ដលយនតដហាះមូេម៉ាសុ៊ីនអស់ព៊ីដរគឿង 

សាថ នភាពដ៏លាំបាកទាំងអស់ដនះ ត្យរមូវឲយពួកដគដរប៊ីជាំ ញ 
ប្ដលមានកាំរតិ្យមពស់ កនុងដពលប្ដលមានសាំពា្ និងោររបុងរបយត័្យន
យ៉ងខ្ល ាំង។ យ៉ងណាមិញ សាេ់ដរឿងប ទ ប់បានបង្ហា ញថា ោន៊ី
ប្យល៉ និងមិត្យតភ័កតិរបស់គាត់្យ បានជួបសាថ នភាពដូេដនះឯង។ ពួក
ដគនឹងជមនះសាំពា្ទាំងដ ះ ដោយោរទុកេិត្យតរពះ។ 

ស្រឿងចាបស់្ផេើ ម 
ដៅកនុងឆ្ន ាំទ៊ី២ ទនរជយដនប៊ូដកនសា ដ ះរទងប់ានសុបិននិមិត្យត ដែ៊ីយ
មានវញិ្ញដ  វងិស៊ុង បានជារទងផ់ទាំមិនលក់ដឡ៊ីយ(ោន៊ីប្យល៉ ២:១)។ 
  
 បទគមព៊ីរដនះបាននិយយ អាំព៊ីបញ្ញា របស់ដសតេ ដោយសារ 
“កបលប្ដលពាក់មកុដ ប្ត្យងមានអារមម ៍មិនសុម” ជា្មមតា។ 
ដសតេដនបូ៊ដកនសាមានសុបិនមួយ ប្ដលដ្វ៊ីឲយរទង់ផទាំមិនលក់។ 
សុបិនមួយដនះ  បានដ្វ៊ីឲយរទង់មានោរងប់រពួយ។  ោររពួយបារមភ 
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ដៅដពលទងង ក៏បានោល យជាទុកខរពួយដៅដពលយប់  ដែ៊ីយដសតេក៏
បានភាញ ក់ព៊ីដាំដ ក ដោយេិត្យតរជួលរេបល់ ដែ៊ីយក៏បានដៅទ៊ី
របឹការទង់ឲយេូលគាល់។  

 រេួដសតេរទង់បង្ហគ ប់ឲយដៅពួករគូមនត
អាគម រគូអងគុយ្ម៌ និងរគូអាប្មប់ រពម
ទាំងពួកខ្ល់ដដឲយមកោត់្យរសាយសបតិដ ះ
ថាវ យរទង់ ដគក៏េូលមក្រដៅេាំដពាះដសតេ
(២:២)។ ដៅសម័យដ ះ ពួករគូមនតអាគម

ន៍ អនកនិពនធប្ដលដគចាត់្យទុកជាមនុសសរបស់រពះ(រពះប្កលងោល យ) 
ឬជាអនករបាជញ។ រគូអងគុយ្ម៌ ជារគូស៊ីល និងជាសងឃរបស់រពះ
(រពះប្កលងោល យ)។ ពួករគូអាប្មប់ សថិត្យកនុងរកុមសាស ប្បលកៗ 
ដែ៊ីយលក់ដដ៊ីមថាន ាំ និងថាន ាំផឹក។ ដែ៊ីយពួកខ្ល់ដដជាអនករបាជញ
របស់ដសតេ។(រពះមិនបានឲយដគដៅដៅោន៊ីប្យល៉ និងមិត្យតភ័កតិ
របស់គាត់្យដទ ដូេដនះ ោលដ ះ ពួកដគរបប្ែលជាកាំពុងសថិត្យកនុង
ោរប តុ ះបណាត ល)។ 

 ដពលពកួដគបានមកជុាំគាន  ដៅេាំដពាះដសតេដែ៊ីយ ោរសនទ គាន កប៏ាន
ចាបដ់ផត៊ីម ដែ៊ីយកប៏ានបង្ហា ញថា ោរោត្យរ់សាយសបតិរបសដ់សតេ អាេ
បណាត លឲយពួកអនករបាជញទាំងអសដ់ ះ ទទលួដទស ង្នប់៉ុណាណ ។ រេួ
ដសតេរទង់មានរពះបនទូលនឹងដគថា អញបានយលស់បតិ ដែ៊ីយមាន
វញិ្ញដ  វងិស៊ុង ដោយេង់ដឹងនយ័កនុងសបតិដ ះ។ ដូដេនះ ពួកខ្លដ់ដ 
ដគទូលដ ល្៊ីយដលដ់សតេ ជាភាសាអារ៉មថា បពិរត្យរពះករុណា សូមឲយ
រទងម់ានរពះជនមត្យដរៀងដៅ សូមរទង់មានរពះបនទូលរបាបសុ់បិនដ ះ
មកដយ៊ីងមញុ ាំ ជាបាវបាំដរ ៊ីេុះ ដ ះដយ៊ីងមញុ ាំនឹងោត្យរ់សាយថាវ យរទង់រជាប។ 
ប្ត្យដសតេ រទងម់ានរពះបនទូល ដល់ពកួខ្លដ់ដថា ដសេកត៊ីដ ះដយ៊ីង
បានដភលេដៅដែ៊ីយ ដប៊ីអនករលគ់ាន មិនរបាបឲ់យដយ៊ីងដឹងសបតិដ ះ ដែ៊ីយ

“ដប៊ីគាម នសាំពា្ដទ 
ដ ះរគាប់ដពជយក៏
អាេដក៊ីត្យមានប្ដរ” 
-Mary Case 
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ោត្យរ់សាយផង ដ ះអនករលគ់ាន នឹងរតូ្យវកបជ់ាដុាំៗ ដែ៊ីយផទះរបសអ់នក
រលគ់ាន នឹងដៅជាកប្នលងបដ ទ លមក។ ប្ត្យដប៊ីអនករលគ់ាន របាបស់បតិដ ះ 
រពមទាំងោត្យរ់សាយផង ដ ះអនករលគ់ាន នឹងបានអាំដណាយទន និង
រង្ហវ ន ់ ដែ៊ីយកិត្យតិយសព៊ីដយ៊ីងវញិ ដូដេនះ េូររបាបព់នយល់សបតិដ ះដល់
ដយ៊ីង ដែ៊ីយោត្យរ់សាយដៅេុះ។ ដគទូលដ ល្៊ីយមតងដទៀត្យថា សូមប្ត្យឲយ
រពះករុណាមានរពះបនទូលរបាបស់បតិដ ះដលដ់យ៊ីងមញុ ាំ ជាបាវបាំដរ ៊ីរទង ់
ដ ះដយ៊ីងមញុ ាំនឹងោត្យរ់សាយថាវ យរទងរ់ជាប។ ដសតេរទងត់្យបដឡ៊ីងថា 
ដយ៊ីងបានដឹងពិត្យរបាកដថា អនករលគ់ាន នឹងេងប់ានដពលដវល ដោយ
ដ ៊ីញថា ដយ៊ីងបានដភលេដសេកត៊ីដៅដែ៊ីយ។ ដប៊ីសិនជាអនករលគ់ាន មិន
របាបស់បតិដ ះដល់ដយ៊ីងដទ ដ ះមានដទសប្ត្យ១ប៉ុដណាណ ះសាំរបអ់នក
ទាំងអស់គាន  ដបតិ្យអនករលគ់ាន បានបដងក៊ីត្យពាកយភូត្យភរ ដែ៊ីយ្ដបាកសាំ
របដ់ ល្៊ីយមកដយ៊ីង ចាាំទាំរ ាំប្ត្យរគាដ ះបានតល ស់ប្របដៅ ដូដេនះ េូររបាប់
សបតិដ ះដល់ដយ៊ីង ដ ះដយ៊ីងនឹងដឹងថា អនករលគ់ាន អាេនឹងោត្យ់
រសាយបានប្មន(២:៣-៩)។ 

ដនះជាដរឿងប្ដលគួរឲយកត់្យសមាគ ល់។ មញុ ាំដជឿថា ដសតេបានមានោរ
សងសយ័េាំដពាះ ពួកមនុសស្អិនកបលសុ៊ីកបល ្អិនកនទុយសុ៊ីកនទុយ
ទាំងដ ះ មួយរយៈដែ៊ីយ។ រទង់របាកដជាមានោរមិនទុកេិត្យត 
េាំដពាះពួកប្ដលមានេរកិ “ទែដអ៊ី ទែដអ៊ី” ប្ដលដគបាន ាំេូល
កប្នលងរបឹកាដយបលរបស់អនករបាជញ។ ដែតុ្យដនះដែ៊ីយ រទង់ក៏បាន
របោន់ដគាលេាំែរ ដែ៊ីយបានគាំរមរបហារជ៊ីវតិ្យពកួដគ ដប៊ីសិនជា
ពួកដគមិនបានោត់្យរសាយសុបិនរបស់រទង់ ឲយបានរត្យឹមរត្យូវ។ 

 ដពលដ ះពកួដគកប៏ានទូលអងវរ សូមដសេកត៊ីដមតាត ព៊ីដសតេ ប្ដលោរ
ដនះបានបង្ហា ញថា ពកួដគកាំពុងសថិត្យកនុងដរគាះថាន ក់្ ងន់ ង្រកាំរតិ្យណា : គឺ
ដូេមានដសេកត៊ីប្េងថា “ប្ត្យពកួខ្លដ់ដ ដគទូលដ ល្៊ីយដៅេាំដពាះដសតេថា 
គាម នមនុសសណាមយួដៅដល៊ីប្ផនដ៊ីដនះ ប្ដលអាេនឹងបង្ហា ញដាំដ ៊ី រទន
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រពះករុណាបានដទ កមិ៏នប្ដលមានដសតេណាដទះដប៊ី ា្ំ ដែ៊ីយមាន
អាំណាេយ៉ងណាកដ៏ោយ ប្ដលបានបង្ហគ ប់ោរយ៉ងដនះដលព់កួរគូ
មនតអាគម រគូអងគុយ្ម ៌ ឬដល់ពកួខ្លដ់ដណាៗដឡ៊ីយ។ ោរប្ដល
រពះករុណារទង់បង្ហគ បដ់នះ ជាោរករមមានណាស ់ គាម នអនកណាអាេ
នឹងបង្ហា ញដាំដ ៊ី រដនះដល់រពះករុណាបានដទ មានប្ត្យពកួរពះប្ដលមិន
សថិត្យដៅកនុងសាេ់្ មវញិប៉ុដណាណ ះ។ ដែតុ្យដូដេនះ ដសតេរទងក់ខ៏្ញ ល ់
ដែ៊ីយមានដសេកត៊ីដរកវដរោ្យ៉ងទរកប្លង កប៏ង្ហគ ប់ឲយបាំតល ញពកួអនក
របាជញទាំងអសប់្ដលដៅរកុងបាប៊៊ីឡូនដៅ។ យ៉ងដ ះ មានរពះរជឱ
ង្ហក រដេញដៅ  បង្ហគ បឲ់យសាំោប់ពកួអនករបាជញបង ់  ដែ៊ីយដគករ៏កោន៊ី
ប្យល៉ និងពកួគូកនដលក ដដ៊ីមប៊ីយកដៅសាំោប់ប្ដរ”(២:១០-១៣)។ 
ប ទ ប់ព៊ីពួកអនករបាជញបានទទួលសាគ ល់ថា មលួនមិនមានលទធភាព
ោត់្យរសាយសុបិនរបស់ដសតេដនបូ៊ដកនសាដទ   រទង់ក៏មានរពះទ័យ
ខ្ញ ល់ដឡ៊ីង។ រទង់មានដសេកត៊ីដរោ្យ៉ងខ្ល ាំង បានជារទង់បង្ហគ ប់
ឲយដគរបហារជ៊ីវតិ្យពួកអនករបាជាញ ទាំងអស់  បូករមួទាំងោន៊ីប្យល៉ 
និងមិត្យតភ័កតិរបស់គាត់្យផង  ប្ដលកាំពុងសថិត្យកនុងោរប តុ ះបណាត ល។ 
ដូេដនះ ោន៊ីប្យល៉ និងមិត្យតភ័កតិរបស់គាត់្យក៏រត្យូវដគចាប់មលួន។ 

 បុ៉ប្នត ពួកខ្ល់ដដទូលដសតេថា សុបិនរបស់រទង់មិនអាេឲយដគ
ោត់្យរសាយបានដទ  គឺមានប្ត្យរពះដទប្ដលអាេដ្វ៊ីោរោត់្យរសាយ
បាន។  ដូេដនះ  ពួកដគបានដប៊ីកឱោសឲយរពះរបស់ោន៊ីប្យល៉ដ្វ៊ី
កិេចោរដនះ ដោយមិនដឹងមលួន។ 

ចតិេផែលច ោះចលូ 
ដអ៊ីយ៉ុកជាដមកងទ័ពរកាអងគ ប្ដលបានដេញដៅដដ៊ីមប៊ីសាំោប់
ពួកអនករបាជញប្ដលដៅរកុងបាប៊៊ីឡូន។ បុ៉ប្នត ដពលគាត់្យេូលដៅជិត្យ 
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ោន៊ីប្យល៉ យុវជនសាសន៍យូោដនះដ្ល៊ីយដោយវងទវ ដែ៊ីយ
ដ្លៀវឆ្ល ត្យដល់គាត់្យ(២:១៤)។ ោន៊ីប្យល៉ក៏បានសូមឱោសបក
រសាយ ដែ៊ីយដអ៊ីយ៉ុកក៏បានរបាប់គាត់្យ អាំព៊ីដរឿងដ៏ដសាកដៅដ ះ 
ទាំងរសុង។ ោន៊ីប្យល៉ក៏បាន្ក់ឱោស ដោយេូលដៅគាល់ដសតេ 
ទូលសូមឲយបានឱោសបនតិេ ដ ះនឹងោត់្យរសាយថាវ យរទង់រជាប
(២:១៦)។ 

 អវ៊ីប្ដលពិដសសដ ះ គឺោន៊ីប្យល៉បានរបាប់ដគថា “េូរទុក
ដពលឲយមញុ ាំ ដែ៊ីយមញុ ាំធ្ល ថា នឹងទូលដ្ល៊ីយដសតេ”។ ដនះជាោរស
នាដ៏្ាំ! 
ដ ះោន៊ីប្យល៉ក៏វលិដៅឯផទះ របាប់ដរឿង
ដ ះដល់ហាណា  ម៊ីសាប្អល និងអ័សារ 
ជាគូកនរបស់ដលក ដដ៊ីមប៊ីឲយដគបានទូល
សូមដល់រពះទនសាថ នសួគ៌ ឲយរទង់បាន
ដរបាសដមតាត ដល់ដគ ព៊ីដាំដ ៊ី រដសេកត៊ីអាង៌
កាំបាាំងដ ះរបដយជន៍ឲយោន៊ីប្យល៉ និង
គូកនដលកមិនរត្យូវវ ិសជាមួយនឹងពួកអនករបាជញឯដទៀត្យ ប្ដលដៅ
រកុងបាប៊៊ីឡូនដឡ៊ីយ(២:១៧-១៨)។ 
ោន៊ីប្យលក៏បានប្េករ ាំប្លកបនទុករបស់មលួន ជាមួយមិត្យតភ័កតិរបស់
គាត់្យ ដែ៊ីយពួកដគក៏បានអ្សិាឋ នជាមួយគាន ។ ពួកដគបានចាប់ដផត៊ីម 
“ប្សវងរកដសេកត៊ីដមតាត ករុណា  ព៊ីរពះទនសាថ នសួគ៌”។  ដនះជាោរ
បង្ហា ញដេញ នូវទាំនុកេិត្យតខ្ងវញិ្ញដ   តាមរដបៀបដ៏មានអាំណាេ។ 
ពួកដគេង់ឲយរពះេូលដ្វ៊ីអនតរគមន៍ដរឿងពួកដគ  ដោយដសេកត៊ីដមតាត
របស់រទង់ ដែ៊ីយជួយសដស្រង្ហគ ះពួកដគ ឲយរេួព៊ីោររបហារជ៊ីវតិ្យ ប្ដល
ដគបានដរៀបេាំដែ៊ីយដ ះ។ 

“ដលកមាច ស់ដអ៊ីយ 
សូមជយួេាំដពាះដស
េកត៊ីណាប្ដលមញុ ាំមិន
ដជឿផង”។ 
-ោ៉ា កុ្ស ៩:២៤ 
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ដូដេនះ ដសេកត៊ីអាងក៌ាំបាាំងដ ះ បានសាំប្ដងមក ឲយោន៊ីប្យល៉ដ ៊ីញ 
កនុងោរជាកប់្សតងដៅដវលយប ់ ដ ះដលករោបថាវ យបងគាំដលរ់ពះទន
សាថ នសគួ។៌ ដែ៊ីយទូលថា សូមឲយរពះ មទនរពះបានរបកបដោយរពះ
ពរ  ដៅអសក់លបត្យដរៀងដៅ  ដបតិ្យរបាជាញ  និងដត្យជានុភាពជារបសផ់ង
រទង។់ គឺរទង់ប្ដលបាំតល ស់បាំប្របដពលកាំ ត្យ ់  និងរដូវោល រទងដ់ក
ដសតេដេញ ដែ៊ីយកត៏ាាំងដសតេដឡ៊ីងរទងរ់បទនរបាជាញ ដលព់កួអនករបាជញ 
និងេាំដ ះដល់អសអ់នកប្ដលមានដយបល។់ រទង់កស៏ាំប្ដងឲយដ ៊ីញ
អស់ទាំងដសេកត៊ីរជាលដរៅ ដែ៊ីយលកក់ាំបាាំង រទង់រជាបដសេកត៊ីប្ដល
ដៅទ៊ីងងឹត្យ ដែ៊ីយមានពនលឺដៅជាមួយនឹងរទង។់ ឱរពះទនពកួឰយុដោ
ទូលបងគាំដអ៊ីយ ទូលបងគាំអររពះគុ  ដែ៊ីយកស៏រដស៊ីរដល់រទង ់ ព៊ីដរពាះ
រទងប់ានដរបាសឲយទូលបងគាំមានរបាជាញ  និងអាំណាេ ដែ៊ីយឥឡូវដនះ
រទងប់ានសាំប្ដងឲយទូលបងគាំដឹងដសេកត៊ី ប្ដលដយ៊ីងមញុ ាំបានសូមព៊ីរទង់
ដបតិ្យរទង់បានសាំប្ដង ឲយដយ៊ីងមញុ ាំសាគ ល់ដរឿងរ៉វរបសដ់សតេ(២:១៩-
២៣)។ 
 
 ដពលប្ដលយុវជនទាំងដនះបានអ្ិសាឋ ន រពះរទង់ក៏បានដប៊ីក
សប្មតងអាង៌កាំបាាំងទនសុបិនរបស់ដសតេ ឲយោន៊ីប្យល៉បានដឹង។ 
សូមកត់្យេាំណាាំ អាំព៊ីោរដ្ល៊ីយត្យបរបស់រពះ េាំដពាះោរអ្ិសាឋ នរបស់
ពួកដគ ដោយរពះអងគបានដប៊ីកសប្មតងោរអាង៌កាំបាាំងទនសុបិនរបស់
ដសតេ។ េូរដយ៊ីងកត់្យសាំគាល់ផងប្ដរ េាំដពាះោរដ្ល៊ីយត្យបរបស់ោន៊ី
ប្យល៉។  គាត់្យមនិទន់បានរេួព៊ីដទសរបហារជ៊ីវតិ្យដទ ដែ៊ីយប ទ ប់
ព៊ីរពះរទង់បានដប៊ីកសប្មតងោរអាង៌កាំបាាំងដ ះដែ៊ីយ ោរដ្ល៊ីយត្យប
ដាំបូងរបស់គាត់្យ មិនប្មនដៅោត់្យរសាយ ដដ៊ីមប៊ីដ្វ៊ីឲយអារមម ៍គាត់្យ
្ូរដសប៊ីយ ឬដដ៊ីមប៊ីដរប៊ីេាំដ ះដឹងរបស់គាត់្យ ជារបដយជន៍តទ ល់មលួន
ដឡ៊ីយ។ ផទុយដៅវញិ គាត់្យបានថាវ យបងគាំរពះជាមុនសិន។ ដែ៊ីយ
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ោរថាវ យបងគាំដ ះ គឺដតត ត្យដៅដល៊ីអាំណាេ និងោរផគត់្យផគង់របស់រពះ
អងគ ប្ដលមានដូេត្យដៅ :  

 “សូមឲយរពះ មរពះបានរបកបដោយរពះពរ” ប្ដលដនះ ជា
លកខ ៈសមបត្យតិរបស់រពះ។ 

 “របាជាញ  និងដេសាត  ជារបស់រពះអងគ” មិនប្មនជារបស់ោន៊ី
ប្យល៉ដទ។ 

 “រទង់ប្កប្របដពលដវល និងរដូវោល” ប្ដលោរដនះបង្ហា ញថា 
រពះអងគរគប់រគងជ៊ីវតិ្យទាំងអស់ទាំងរសុង។ 

 “រពះអងគទមាល ក់ ដែ៊ីយដល៊ីកតាាំងពួកដសតេ” ដបតិ្យរពះរទង់មាន
អាំណាេរគប់រគងដល៊ីរបជាជាត្យិទាំងោយ។ 

 “រពះអងគរបទនរបាជាញ  … និងេាំដ ះដឹង”   គឺដូេប្ដលរពះ
អងគបានសនាកនុងបទគមព៊ីរ យ៉កុប ១:៥។ 

 “រពះអងគដប៊ីកសប្មតងោររជាលដរៅ និងអាង៌កាំបាាំង”ប្ដលរប់
បញ្ជូ លទាំងសុបិនតរបស់ដសតេប្ដរ។ 

 “រទង់រជាបថា មានអវ៊ីកនុងទ៊ីងងឹត្យ ដែ៊ីយពនលឺសថិត្យដៅកនុង 
  រពះអងគ”។ 

 ដូេដនះ ោន៊ីប្យល៉បានថាវ យោរសរ
ដស៊ីរដាំដក៊ីងរគប់យ៉ងដល់រពះសរមាប់ោរ
ប្ដលរពះអងគបានដ្ល៊ីយត្យប េាំដពាះដសេ
កត៊ីអ្ិសាឋ នរបស់គាត់្យ។ ដនះពិត្យជាោរ
បង្ហា ញដេញដ៏អសាច រយ នូវោរថាវ យបងគាំ! 
 ដត្យ៊ីោន៊ីប្យល៉មិនគរួអររពះគុ រពះ 
សរមាប់ោរសដស្រង្ហគ ះជ៊ីវតិ្យគាត់្យឬដទ? ជា

“ោរអវ៊ីប្ដលេូលកនុ ង 
គាំនិត្យដយ៊ីង ដពល 
ប្ដលដយ៊ីងគិត្យអាំព៊ីរពះ 
គឺជាោរសាំខ្ន់បាំផុត្យ 
េាំដពាះដយ៊ីង”។ 
-A. W. Tozer 



22 

 
ោរពិត្យណាស់   គាត់្យរត្យូវអររពះគុ រពះអងគ។   ប្ត្យោរសដស្រង្ហគ ះដ៏
អសាច រយដនះ គឺជាោរសាំខ្ន់ទ៊ីព៊ីរ កនុងគាំនិត្យរបស់គាត់្យ ប្ដលគិត្យដល់
ោរអសាច រយ ប្ដលរពះបានសប្មតងមក។  

 ោរដ្ល៊ីយត្យបរបស់ោន៊ីប្យល៉ គួរប្ត្យបណាត លេិត្យតដយ៊ីងមាន ក់ៗ 
ឲយប្្កពិនិត្យយដម៊ីលេតិ្យតមលួនឯង ដដ៊ីមប៊ីឲយដឹងថា ដយ៊ីងកាំពុងដតត ត្យដៅ
ដល៊ីអវ៊ី: 

 ដត្យ៊ីដតត ត្យដៅដល៊ីរពះពរ ឬដៅដល៊ីរពះប្ដលជាអនករបទនរពះ
ពរ? 

 ដត្យ៊ីដតត ត្យដៅដល៊ីកិេចោរ ឬដៅដល៊ីរពះ ប្ដលជាមាច ស់ទនកិេចោ
រដ ះ? 

 ដត្យ៊ីដតត ត្យដៅដល៊ីេដមល៊ីយ ទនោរអ្ិសាឋ ន ឬដៅដល៊ីរពះប្ដល
ដ្ល៊ីយត្យបោរអ្ិសាឋ ន? 

 ដត្យ៊ីដយ៊ីងដតត ត្យដៅដល៊ីអវ៊ី? ដពលប្ដលដយ៊ីងមិនបានទុកេិត្យតរពះ 
ដយ៊ីងង្ហយនឹងបាត់្យបង់ោរដតត ត្យេិត្យតដៅដល៊ីរពះអងគ ដែ៊ីយដៅដតត ត្យ
ដៅដល៊ីអវ៊ីដផសងវញិ។ ទសសនវស័ិយរបស់ដយ៊ីង ប្របជាមានភាពរស
ពិេរសពិល ដែ៊ីយដយ៊ីងដម៊ីលដ ៊ីញដដ៊ីមដ្៊ី ប្ត្យមិនបានដ ៊ីញទរព
ទាំងមូលដទ។ ប្ត្យោន៊ីប្យល៉ដៅប្ត្យមានោរដតត ត្យេិត្យតដ៏េបស់លស់ 
ដៅដពលប្ដលជ៊ីវតិ្យគាត់្យដែៀបនឹងអស់។ េិត្យតរបស់គាត់្យបានចាក់
ដសារជាប់ នឹងរពះរបស់គាត់្យ ដែ៊ីយរពះអងគក៏បានជួយឲយគាត់្យមាន
ភាពរងឹមាាំ ជាជាងមានភាពទន់ដមាយ ដៅដរោមសមាព ្របស់ដគ។ 

ការអាថ៌កបំងំរតវូបនស្បើកសផមេង 
ោន៊ីប្យល៉ក៏បានដបាះជាំហានដៅមុម ដោយទុកេិត្យតថា រពះរទង់
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នឹងដរៀបេាំផលូវ។  
ដូដេនះ ោន៊ីប្យល៉ក៏េូលដៅឯដអ៊ីយ៉ុក ជាអនកប្ដលដសតេបានបង្ហគ បឲ់យ
បាំតល ញពកួអនករបាជញ ដៅរកុងបាប៊៊ីឡូនបង ់ ដ ះគឺបានដៅនិយយ
ដូដេនះថា សូមកុាំបាំតល ញពកួអនករបាជញ ដៅរកុងបាប៊៊ីឡូនដឡ៊ីយ សូម ាំមញុ ាំ
េូលដៅគាល់ដលដ់សតេេុះ ដ ះមញុ ាំនឹងោត្យរ់សាយដសេកត៊ីថាវ យរទង់
រជាបវញិ។ ដូដេនះ ដអ៊ីយ៉ុកក ៏ាំោន៊ីប្យល៉េូលដៅេាំដពាះដសតេដោយ
របញបរ់បញល ់ ដែ៊ីយទូលថា “ទូលបងគាំរកបានមនុសសមាន ក ់ កនុងកូន
ដៅទនពកួដ្ល៊ីយ ជាសាសនយូ៍ោប្ដលនឹកោត្យរ់សាយដសេកត៊ី ថាវ យ
រពះករុណា ឲយរទងរ់ជាបបាន”(២:២៤-២៥)។ 

 ោន៊ីប្យល៉បានដៅជបួដអ៊ីយ៉ុក ប្ដលជាដមកងទ័ពរកាអងគ 
ដែ៊ីយបានរបាប់គាត់្យថា    គាត់្យអាេោត់្យរសាយសុបិនរបស់ដសតេ
បាន  ដែ៊ីយដអ៊ីយ៉ុកមិនចាាំបាេ់រត្យូវសមាល ប់ពួកអនករបាជាញ ទាំងដ ះ
ដទ។ ដអ៊ីយ៉ុកក៏បាន ាំោន៊ីប្យល៉ដៅគាល់ដសតេ តាមសាំដ ៊ី ររបស់
គាត់្យ ដែ៊ីយោន៊ីប្យល៉ក៏បានដៅ្រដៅេាំដពាះដសតេ(របប្ែលជា
ដល៊ីកទ៊ីមួយ) ដសតេក៏បានសួរគាត់្យនូវសាំ ួររត្យង់ៗ ដែ៊ីយជាោរ
បង្ហគ ប់ផងថា : 
“ដត្យ៊ីអនកអាេនឹងរបាបស់បតិ ប្ដលដយ៊ីងបានដ ៊ីញដ ះ ដែ៊ីយោត្យ់
រសាយឲយដយ៊ីងផងបានឬ?”(២:២៦) 

 ដត្យ៊ីោន៊ីប្យល៉អាេមានជ័យជមនៈ ដៅដពលប្ដលអនករបាជាញ ទាំង
អស់របស់ដសតេបរជ័យ កនុងោរោត់្យរសាយឬដទ? េដមល៊ីយដ ះគឺ 
គាត់្យពិត្យជាមានជ័យជមនៈប្មន។ 
“ដ ះោន៊ីប្យល៉កទូ៏លដៅេាំដពាះដសតេថា ដសេកត៊ីអាងក៌ាំបាាំងប្ដលរពះ
ករុណាបានបង្ហគ បម់ក ដ ះគាម នពកួអនករបាជញ ពកួរគូអាប ម្ប ់ ពកួរគូ
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អងគុយ្ម ៌ ឬរគូទយណា ប្ដលអាេនឹងោត្យរ់សាយថាវ យរពះករុណា
បានដទ។ ប្ត្យមានរពះ១អងគ ប្ដលគងដ់ៅសាថ នសួគ៌ រទង់សាំប្ដងឲយ
យលដ់សេកត៊ីអាងក៌ាំបាាំងបាន ដែ៊ីយរទង់បានសាំប្ដងឲយរពះករុណាដនប៊ូ
ដកនសាបានរជាប ព៊ីោរប្ដលរតូ្យវដក៊ីត្យមកដៅទងងដរោយ សុបិនរបសរ់ទង់ 
និងោរជាក់ប្សតងប្ដលរទង់បានដ ៊ីញកាំពុងផទាំលក ់ គឺយ៉ងដនះ។ ឯ
រត្យងរ់ទង ់ឱរពះករុណាដអ៊ីយ រទងដ់ក៊ីត្យមានគាំនិត្យ ោលរទងក់ាំពុងផទាំដៅ
ដល៊ីរពះរកោបនទាំ ព៊ីោរប្ដលរតូ្យវដក៊ីត្យមកដៅខ្ងមុម ដែ៊ីយរពះប្ដល
រទងស់ាំប្ដងឲយបានយល់ោរអាងក៌ាំបាាំង រទង់បានដ វ្៊ីឲយរពះករុណា
រជាបព៊ីោរប្ដលរតូ្យវមកដល។់ ប្ត្យេាំប្ កទូលបងគាំ ោរអាងក៌ាំបាាំងដនះ
បានសាំប្ដងមកឲយទូលបងគាំយល ់ មិនប្មនដោយដរពាះទូលបងគាំមាន
របាជាញ  ដល៊ីសជាងមនុសសណាដទៀត្យដទ គឺដដ៊ីមប៊ីឲយដសេកត៊ីសាំរយដ ះ 
បានសាំប្ដងមក ឲយរទង់បានរជាបវញិ ដែ៊ីយឲយរទងរ់ពះករុណា បាន
រជាបអស់ទាំងគាំនិត្យ ប្ដលរទងប់ានគិត្យដៅកនុងរពះទយ័
ប៉ុដណាណ ះ”(២:២៧-៣០)។ 

 ដនះមិនប្មនជាោរប ទ បមលួនប្កលងោល យ របស់ោន៊ីប្យល៉ដទ ប្ត្យ
ជាោរយល់ដឹង អាំព៊ីត្យួ ទ៊ីរបស់មលួន ដោយភាពដសាម ះរត្យង់ កនុងរពឹត្យតិ
ោរ ៍ដ ះ។ បញ្ញា ដនះបង្ហា ញេបស់ណាស់ថា គាត់្យដ្វ៊ីដដ៊ីមប៊ីរពះ 
មិនប្មនដដ៊ីមប៊ីមលួនឯងដទ។ ដែ៊ីយសកមមភាពរបស់គាត់្យ បានបង្ហា ញ
អាំព៊ីទាំនុកេិត្យត ប្ដលគាត់្យមានេាំដពាះរពះ។ 

 ោន៊ីប្យល៉អាេោត់្យរសាយសុបិន របស់ដសតេដនបូ៊ដកនសាបាន
យ៉ងរត្យឹមរត្យូវប្ដលដ ះជាឱោសដ៏អសាច រយ សរមាប់ឲយដសតេដរៀនសូ
រត្យ។ បុ៉ប្នត អវ៊ីប្ដលោន់ប្ត្យអសាច រយជាងដនះដទៀត្យដ ះ គឺោន៊ីប្យល៉
បានថាវ យសិរ ៊ីលអដល់រពះ : 
ដសតេរទង់មានរពះបនទូលនឹងោន៊ីប្យល៉ថា “ពិត្យរបាកដជារពះទនអនកជា
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រពះដល៊ីអសទ់ាំងរពះដែ៊ីយ រទងជ់ារពះអមាច ស់ដល៊ីអសទ់ាំងដសតេ គឺជា
រពះប្ដលសាំប្ដងឲយយលដ់សេកត៊ីអាងក៌ាំបាាំង ព៊ីដរពាះដ ៊ីញថា អនកអាេ
នឹងសាំប្ដង ឲយយល់ដសេកត៊ីអាងក៌ាំបាាំងដនះបាន”(២:៤៧)។ 

កនុងជ៊ីវតិ្យដយ៊ីង គឺមិនមុសព៊ីអាោសធ្លតុ្យដទ ដពលមលះមានសមាព ត្យ
មពស់ ដែ៊ីយដពលមលះមានសមាព ត្យទប ប្ត្យគាម នដពលណាប្ដលគាម ន
សមាព ត្យដ ះដទ។ ោរសដរមេេិត្យតរបស់ដយ៊ីង កនុងអាំឡុងដពលប្ដល
មានោរប្របរបួលដូេដនះបានបង្ហា ញថា ដយ៊ីងជាមនុសសប្បបណា។ 
ដៅដពលប្ដលមានសមាព ត្យ ដត្យ៊ីដយ៊ីងដតត ត្យដៅដល៊ីអវ៊ី? ដត្យ៊ីអនកមាំ
សវះប្សវងដដ៊ីមប៊ីោរពារមលួនឯង ឲយអស់ព៊ីលទធភាពឬ? ដត្យ៊ីអនកកាំពុង
ដ្វ៊ីោរអវ៊ីទាំងទល់រេក ប្ដលដ្វ៊ីឲយប៉ះពាល់ដល់អនកដទទឬ? ឬមួយ 
អនកមវល់ថា សកមមភាពរបស់អនក នឹង្លុះបញ្ញច ាំងអាំព៊ីរពះឬអត់្យ?  
េូរេាំណាយដពលជញ្ជ ឹងគិត្យ ដោយសូមឲយរពះរទង់បង្ហា ញរពះ
វត្យតមានរទង់ ឲយអនកដទទបានដ ៊ីញកនុងជ៊ីវតិ្យអនក។ េូរដរប៊ីដពលដូេ
ដនះ ដដ៊ីមប៊ីផាភាជ ប់ជាមួយដគាលបាំ ងដ៏អស់កលប និងរពះ
កិត្យតិ មរបស់រពះ។ 
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ការរសន់ៅជាមនសុសដែល 
នចេះខវលព់អី្ាកែនទ្ 

មនុសសដេះមវល់ព៊ីអនកដទទ  មានព៊ីររបដភទ។   របដភទទ៊ី១ គឺជា
មនុសសប្ដល្រឆ្ង យព៊ីសាថ នភាពទនោរ្ចឺាប់ ឬដសាក ដកមម 
ដោយរគវ ៊ីកបល ទាំងអស់សងឃមឹ ដែ៊ីយនិយយថា “ពិត្យជាកាំសត់្យ
ណាស់។ គួរឲយដសាកសាត យណាស់។ ដែតុ្យអវ៊ីបានជាគាម ននរណា
មាន ក់ដ្វ៊ីអវ៊ីមាង៉ ដដ៊ីមប៊ីជួយគាត់្យផង?” របដភទទ៊ីព៊ីរគឺជាមនុសសប្ដល 
មនៈប្មនងដ្វ៊ីអវ៊ីមាង៉ ដដ៊ីមប៊ីជួយគាត់្យ។ 

 មនុសសដេះមវល់ព៊ីអនកដទទ អាេជាមនុសសប្ដលដេះបណាត ល
េិត្យតអនកដទទ ឲយដ្វ៊ីអវ៊ីមួយ យ៉ងរបដស៊ីរ គឺដូេជាអនករស៊ីខ្ល រ៉ បាតុ្យន
(Clara Baton)ជាដដ៊ីម។   អនករស៊ីបាតុ្យនដៅមិនសុមកនុងេិត្យតដសាះ 
ដពលប្ដលបានដឹងថា ទហានប្ដលរបួស ដៅកនុងសស្រង្ហគ មសុ៊ីវលិអា
ដមរកិ កាំពុងប្ត្យមវះថាន ាំ និងោរពាបាលរត្យឹមរត្យូវ។ គាត់្យក៏បានចាប់ដផត៊ី
មផតល់ឲយនូវជាំនួយប្ផនកដពទយ និងោរដឹកជញ្ជូ នអនករបួសដេញព៊ី
សមរភូមិ។ ោរបង្ហា ញនូវោរមវល់េាំដពាះអនកដទទតាមរដបៀបដនះ 
បានជួយសដស្រង្ហគ ះជ៊ីវតិ្យមនុសសរប់មិនអស់ ដែ៊ីយក៏បានបង្ហា ញ
ដេញនូវមនុសស្ម៌ដ៏អសាច រយ កនុងសស្រង្ហគ ម ប្ដលសថិត្យកនុងេាំដណាម
រពឹត្យតិោរ ៍ប្ដលអមនុសស្ម៌បាំផុត្យ កនុងរបវត្យតិសាស្រសតអាដមរកិ។ ទ៊ី
បាំផុត្យ កិេចោររបស់គាត់្យក៏បានោល យជាមូលោឋ នរគឹះ ប្ដល ាំឲយ
មានោរបដងក៊ីត្យអងគោរដ្៊ីឆ្ក ងរកែមអាដមរកិ(ភាសាប្មមរបានបក
ប្របមុសថា អងគោរោកបាទរកែម) ប្ដលកនុងអាំឡុងដពល១៥០
ឆ្ន ាំដរោយមកដទៀត្យ អងគោរដនះដៅប្ត្យបនត “បាំដពញភារៈកិេចរបស់
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មលួនយ៉ងខ្ជ ប់មជួន” ដពលប្ដលមានសែគមន៍ និងជ៊ីវតិ្យមនុសសជា
ដរេ៊ីន មានោរមវះខ្ត្យ។ ដនះជាោរមវល់អាំព៊ីអនកដទទ តាមរដបៀបដ៏
សកមម ដោយោរសម័រគេិត្យតេូលរមួ។ 

 ោន៊ីប្យល៉បានរស់ដៅជាដ្ល៊ីយសស្រង្ហគ ម ដៅទ៊ីរកុងបាប៊៊ីឡូន 
អស់រយៈដពលរបប្ែល៣០ឆ្ន ាំ។ ដប៊ីរប់ចាប់តាាំងព៊ីដពលគាត់្យបាន
មកដល់ទ៊ីរកុងដនះ    កនុងវយ័ជាំទង់   ដ ះគាត់្យមានអាយុជាងពាក់
កណាត ល៤០ឆ្ន ាំដែ៊ីយ។   កនុងអាំឡុងដពលគាត់្យដៅរកុងបាប៊៊ីឡូន 
គាត់្យដៅប្ត្យមានភាពពិត្យរត្យង់េាំដពាះរពះ ប្ត្យគាត់្យក៏បានោល យជាមិត្យត
ភកតិរបស់អនកប្ដលបានចាប់គាត់្យជាដ្ល៊ីយ គឺដសតេដនបូ៊ដកនសា។ មញុ ាំ
យល់ថា ដយ៊ីងអាេដងឹេបស់ថា ោន៊ីប្យល៉បានអ្ិសាឋ នឲយបុរស
មាន ក់ដនះ  ដែ៊ីយបានដ្វ៊ីជាគាំរូដ៏លអទនទាំ ក់ទាំនងជាមយួរពះ  ឲយ
ដសតេអងគដនះដ ៊ីញ។ ជាលទធផល ដសតេដនបូ៊ដកនសា ក៏បានទទួល
ោរចាក់េុេេិត្យត និងោររប្មមុម។ បុ៉ប្នត ដទះប៊ីជារទង់បាន
ទទួលោរបណាត លេិត្យតក៏ដោយ ក៏ដសតេដ៏មានអាំណាេអងគដនះ ដៅ
ប្ត្យមិនប្របេិត្យត។ រទង់មិនប្របេិត្យត ទល់ប្ត្យជ៊ីវតិ្យរបស់រទង់មានោរ
រដង្ហគ ះរដងគ៊ី ដែ៊ីយោន៊ីប្យល៉ក៏បានជយួដោះរសាយរទង់។ េិត្យតរបស់
ោន៊ីប្យល៉  ប្ដលមវល់អាំព៊ីមិត្យតភកតិរបស់គាត់្យ  មិនបដណាត យឲយមលួន
គាត់្យអងគុយដៅមាខ ង ដែ៊ីយរគាន់ប្ត្យយកប្ភនកដម៊ីលដ ះដទ។ 

ការសននដិាា ន ស្ៅស្ែើមែំបងូ 
ដពលដយ៊ីងអាេដរឿងោន៊ីប្យល៉ រត្យង់ប្ផនកដនះ ដយ៊ីងរកដ ៊ីញថា 
គាត់្យមានត្យួ ទ៊ីព៊ីរ គឺគាត់្យជាអនកកត់្យរតា អាំព៊ីដាំដ ៊ី រជ៊ីវតិ្យរបស់ដសតេ
ដនបូ៊ដកនសា ដែ៊ីយគាត្យក៏ជាប្ផនកមួយ ទនដរឿងប្ដលគាត់្យបានកត់្យរតា 
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ដ ះផងប្ដរ។ ជាំពូកទ៊ី៤ បានចាប់ដផត៊ីមដោយពាកយថា 
 “ដសតេដនប៊ូដកនសា រទង់របោសដលប់ណាត ជនទាំងោយ រពមទាំង
សាសន៍ដទទ និងមនុសសរគបភ់ាសាប្ដលដៅដល៊ីប្ផនដ៊ីទាំងមូលថា 
សូមឲយអនករលគ់ាន បានរបកបដោយដសេកត៊ីសុម ោន់ប្ត្យដរេ៊ីនដឡ៊ីង
េុះ។ ដយ៊ីងបានដ ៊ីញថាគរួនឹងបង្ហា ញអស់ទាំងទ៊ីសាំគាល ់និងោរអសាច
រយប្ដលរពះដម៏ពស់បាំផុត្យបានដរបាសដលដ់យ៊ីង។ ទ៊ីសាំគាល់របសរ់ទង់ ា្ំ
ណាស់ែន៎ ដែ៊ីយោរអសាច រយរបសរ់ទងក់ម៏ានអានុភាពណាសប់្ដរ រជយ
រទងជ់ារជយដស៏ថិត្យដសថរដៅអសក់លបជានិេច ដែ៊ីយអាំណាេរគបរ់គង
របសរ់ទង់កដ៏ៅរគបទ់ាំងដាំ រមនុសសត្យដរៀងដៅ”(ោន៊ីប្យល៉ ៤:១-
៣)។ 

 សរមាប់ដសតេប្ដលមនិដជឿរពះ ដនះជាោររបោស ប្ដលគួរឲយ
ភាញ ក់ដផអ៊ីល។ វជាសញ្ញដ បង្ហា ញថា រទង់កាំពុងតល ស់បតូរភាពដសាម ះ
សម័រគ ជាមួយពួករពះប្កលងោល យ ទនេរកភពបាប៊៊ីឡូន ដែ៊ីយង្ហក
មករករពះទនអ័របាហាាំ អុ៊ីសាក់ និងយ៉កុបវញិ។ ដត្យ៊ីមានកតាត អវ៊ីមលះ 
ប្ដល ាំឲយមានោរតល ស់បតូរដនះ? ជាោរពិត្យណាស់  កតាត ទាំងដ ះ 
គឺជាោរអវ៊ីប្ដលរទង់បានដ ៊ីញ តាមរយៈោន៊ីប្យល៉ និងមិត្យតភកតិ
របស់គាត់្យ ប្ដលរទង់បានដៅោរដ ះថា “ទ៊ីសមាគ ល”់(របប្ែលជា
សុបិនត និងោរដប៊ីកសប្មតង ប្ដលបានដរៀបរប់កនុងជាំពូក ១ និង២) 
និង “ោរអសាច រយ”(របប្ែលជាគុកដភល៊ីង កនុងជាំពូក៣)។ បុ៉ប្នត កតាត
ទាំងដនះបានបណាត លរពះទ័យរទង់ខ្ល ាំងបាំផុត្យ កនុងរពឹត្យតិោរ ៍
ប្ដលមានប្េងកនុងជាំពូក៤។  

  ដសតេដនបូ៊ដកនសា ជាដសតេដ៏មានអាំ ួត្យ ប្ដលពាយមសាង
សង់នគរដ៏អស់កលប ដោយនូវដ ម្ ះរបស់មលួន ប្ត្យដរោយមក ក៏
បានទទួលសាគ ល់ថា “នគររពះជានគរដ៏អស់កលប”(៤:៣)។ ព៊ីមុន
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រទង់ជាមនុសសរកអឺត្យរកទម ប្ដលគិត្យថា
មលួនមិនដេះមវះអវ៊ី ប្ត្យដរោយមក រទង់ក៏
មានោរប ទ បមលួន ដោយភាពដសាម ះរត្យង់ 
រទង់បានដម៊ីលដ ៊ីញភាពកដមាយរបស់
មលួន ដែ៊ីយបានរបោសអាំព៊ីភាព
កដមាយដ ះ។  ដសតេដនបូ៊ដកនសាបាន
ដរៀបរប់អាំព៊ីទុកខលាំបាករបស់រទង់ ប្ដល

បាន ាំឲយោន៊ីប្យល៉ប៉ះពាល់េិត្យត និងមវល់ព៊ីរទង់។ 
 

ស្ឋា នភាពែ៏ស្ររោះថ្នន ក ់
ោលមញុ ាំដៅដកមង ដរឿងវដងវងកនុ ងអវោស សថិត្យកនុងេាំដណាមដរឿង 
ប្ដលមញុ ាំេូលេតិ្យតតាមោន ដៅដល៊ីកញ្ច ក់ទូរទសសន៍ ប្ដលកនុងដរឿង
ដ ះ រគួសាររូប៊៊ីនសិន(Robinson) ជារគួសារប្ដលដ្វ៊ីដាំដ ៊ី រកនុង
ទ៊ីអវោស ប្ដលរត្យូវបានអូសទញឲយដ្វ៊ីដាំដ ៊ី រមុសផលូវ ដៅកនុងទ៊ីអវ
ោស។ ម ៈដពលប្ដលរគួសាររូប៊៊ីនសិន ពាយមជមនះដរគាះថាន ក់ 
និងោរផសងដរពងរប់មិនអស់ ជួនោល ពួកដគក៏បានជបួោរគាំរម
កាំប្ែង ដោយសារវ ៊ីល(Will) ប្ដលជាកូនរបុសរបស់រគួសារដនះ 
េូលេិត្យតោរដ្វ៊ីដាំដ ៊ី រផសងដរពង។   វ ៊ីលបានដ្វ៊ីឲយមានដរឿងោន់ប្ត្យ
្ងន់្ងរ  ដោយសារគាត់្យដរេ៊ីនប្ត្យ ាំដរឿង  ដពលប្ដលគាត់្យមិនរពម
សាត ប់តាមមនុសសយនត ប្ដលរមួដាំដ ៊ី រជាមួយពកួដគ ប្ដលប្ត្យងបនលឺ
សដមលងប្រត្យោស់ដត្យឿន ដែ៊ីយរបាប់ថា “របយត័្យន! របយត័្យន! ដរគាះ
ថាន ក់! ដលកវ ៊ីល រ ៉ូប៊៊ីនសិន របយត័្យនដរគាះថាន ក់!” ដទះជាមានោរ
ោស់ដត្យឿនដូេដនះកត៊ី វ ៊ីលដៅប្ត្យមានដរឿង ប្ដល ាំឲយគាត់្យមាន

“រពះរទងអ់ាេរបទនពរ
ដអ៏សាច រយដល់មនុសស 
មាន ក់ ដៅដពលប្ដលគាត់្យ
មានោរ្ឺចាប់ដខ៏្ល ាំង 
បាំផុត្យ”។-A. W. Tozer 
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ដាំដ ៊ី រផសងដរពងមួយដទៀត្យ ប្ដលដ្វ៊ីឲយទសសនិកជនដម៊ីលមិនរពិេ
ប្ភនក។ 
គួរឲយសាត យណាស់  ដរគាះថាន ក់មិនប្ត្យងប្ត្យដក៊ីត្យមាន ដោយសារ
មានោរោស់ដត្យឿនជាមុនជានិេចដឡ៊ីយ។ តាម្មមតា ដរគាះថាន ក់ចាាំ
វយ្មក់ដយ៊ីង ដោយសាង ត់្យៗ ដែ៊ីយប ទ ប់មក វយរបហារដយ៊ីង 
ដពលប្ដលដយ៊ីងមិនបានដរត្យៀមមលួន។ បញ្ញា ដនះក៏បានដក៊ីត្យដឡ៊ីងេាំ
ដពាះដសតេដនបូ៊ដកនសា :  
ដយ៊ីងដនប៊ូដកនសា កាំពុងដៅជាសុម ដៅកនុងដាំណាក់របស់ដយ៊ីង ដែ៊ីយ
កាំពុងេាំដរ ៊ីនដៅកនុងរពះរជវ ាំង។  ដ ះដយ៊ីងដ ៊ីញនិមិត្យតប្ដល ាំឲយ
ត្យកស់លុត្យ ដែ៊ីយគាំនិត្យប្ដលដយ៊ីងគិត្យដៅដល៊ីដាំដ ក និងោរជាក់ប្សតង
ដៅកនុងមរួ ក៏ ាំឲយដយ៊ីងបារមភរពួយដៅ។ ដូដេនះ ដយ៊ីងបានដេញបង្ហគ ប់
ឲយ ាំអស់ទាំងអនករបាជញកនុងរកុងបាប៊៊ីឡូន មកេាំដពាះដយ៊ីង ដដ៊ីមប៊ីឲយដគ
បានោត្យ់រសាយនយ័សុបិននិមិត្យតដ ះ ឲយដយ៊ីងដឹង។ ដ ះពកួរគូមនត
អាគម រគូអងគុយ្ម ៌ ពកួខ្លដ់ដ និងរគូទយកម៏ក ដែ៊ីយដយ៊ីងបាន
របាបសុ់បិនដ ះដលដ់គ ប្ត្យដគមិនបានោត្យ់រសាយឲយដយ៊ីងយលន់យ័
ដសាះ(៤:៤-៧)។ 

ដូេដនះ ដសតេដនបូ៊ដកនសា មិនបានដរត្យៀមមលួនសរមាប់បញ្ញា ដ ះ 
ទល់ប្ត្យដសាះ។ ោលដ ះ រទង់កាំពុង “សរមាកយ៉ងសុមរសួល” 
គឺមិនមុសព៊ីដពលប្ដលដសតេោវ ៊ីឌកាំពុង្លក់វដងវងនឹងសរមស់ ង
បាត្យដសបា។ ដពាលគឺរទង់មិនមានសស្រង្ហគ ម ជាមួយនគរណាមួយ
ដឡ៊ីយ។ រទង់គាម នខ្ម ាំងសរត្យូវ ប្ដលកាំពុងដល៊ីកទ័ពព៊ីេមាង យ ប្ដល
រទង់រត្យូវដរៀបេាំមលួន ដដ៊ីមប៊ីទប់ទល់។ ដសតេដនបូ៊ដកនសា“កាំពុងដសាយ
សុមកនុងរជវ ាំង” ឥត្យមានមវល់ខ្វ យព៊ីអវ៊ីដឡ៊ីយ គឺមានប្ត្យអរ
សបបយនឹងជ័យជមនះ! រទង់បានេាំណាយជ៊ីវតិ្យមនុសសរប់មិនអស់ 
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និងរទពយសមបត្យតិឥត្យគ   កនុងោរកសាងេរកភព ដដ៊ីមប៊ីភាពរុង
ដរឿងរបស់រទង់។  រទង់កាំពុងថាវ យបងគាំមលួនឯង។ តាមពិត្យ រទង់គិត្យ
ប្ត្យព៊ីមលួនឯងខ្ល ាំងដពក បានជារទង់ ដរប៊ីពាកយដយ៊ីង(សាំដៅរពះអងគ
រទង់) មិនត្យិេជាងរបាាំប៊ីដង កនុងរបដយគប្ត្យមួយ។   

 រទង់មានភាពសុមរសួល ដៅកនុងោរ
ោន់ោប់ទឹកដ៊ី ដែ៊ីយក៏សុមរសួល ដៅ
កនុងរជបលល័ងកផងប្ដរ ប្ត្យរទង់មិនមាន
ដសេកត៊ីសុមកនុងេិត្យតដសាះ។   ដពលដ ះ 
ោរដប៊ីកសប្មតង អាំព៊ីបញ្ញា របស់ដសតេ 
កាំពុងដក៊ីត្យមាន តាមរយៈសុបិនតសារជាងម៊ី
មតងដទៀត្យ។  
 រទង់ផទាំមិនលក់ ដោយសារសុបិនដ ះ 
បានជារទង់ដរៀបរប់ថា រទង់មានោរ 

“ភ័យខ្ល េ” ដែ៊ីយ “រពួយ”។ ដនះជាសញ្ញដ បង្ហា ញព៊ីេិត្យតប្ដលងប់
បារមភ ប្ដលរត្យូវោរភាព្ូរដសប៊ីយ។ 
ដត្យ៊ីរទង់ដ្វ៊ីដូេដមតេ? គឺរទង់ប្សវងរកេដមល៊ីយ ប្ត្យមិនប្មនេដមល៊ីយ
ព៊ីោន៊ីប្យល៉ ប្ដលជាមិត្យតភកតិរបស់រទង់ដទ។ ផទុយដៅវញិ រទង់បាន
ដ្វ៊ីដូេោលព៊ីបុ៉ ម នឆ្ន ាំមុន គឺរទង់បានឲយពកួអនករបាជញខ្ល់ដដ 
េូលគាល់រទង់។ របប្ែលមកព៊ីរទង់ខ្ល េ ោរោត់្យរសាយរបស់ោន៊ី
ប្យល៉ដែ៊ីយ ឬរបប្ែលជារទង់គិត្យថា រទង់ដៅប្ត្យអាេរគប់រគង់
ពួកខ្ល់ដដ។ ដទះជាយ៉ងណាក៏ដោយ តាមពិត្យ ដសតេដនបូ៊ដកនសា
មិនបានដៅរបឹកាដយបលជាមយួបុរសមាន ក់ ប្ដលអាេទូលថាវ យ
េដមល៊ីយដ៏រត្យឹមរត្យូវ  ឬរបឹកាដយបលជាមួយបុរសមាន ក់  ប្ដលអាេ

“ោរយល់មុស ព៊ីសាថ ន
ភាពពិត្យ ដ្វ៊ីឲយមញុ ាំមាន
អារមម ៍លអ េាំដពាះមលួ ន
ឯងោន់ប្ត្យខ្ល ាំង ដោយ
មិនដឹងថា មានអវ៊ីកាំពុង
ដក៊ីត្យដឡ៊ីង”។-Jane 
Wagner 
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យកេិត្យតទុកោក់េាំដពាះរទង់ យ៉ងពិត្យរបាកដប្មន។ ដពលដ ះ 
ពួកខ្ល់ដដក៏បានបរជ័យ ដៅកនុងោរោត់្យរសាយសុបិនរបស់រទង់ 
មតងដទៀត្យ ដែ៊ីយោន៊ីប្យល៉ក៏បានដ្វ៊ីនូវកិេចោរដ៏សាំខ្ន់ថាវ យដសតេ
ជាដល៊ីកទ៊ីព៊ីរ។ 

ស បនិេផែលស្ធវើឲ្យរខំាន 
ដៅទងងទ៊ី២៨ ប្មស៊ីហា ឆ្ន ាំ១៩៦៣ ដលកម៉ាទ៊ីន លូសឺរ  ៊ីង
(Martin Luther King, Jr.) បាន្រដៅដល៊ីោាំជដ ត៊ី រវមិានរ ាំឭក
របធ្ល ្ិបត្យ៊ីល៊ីនមិន ដៅរដឋវ៉សុ៊ីនតុ្យនឌ៊ីសុ៊ី ដោយប្ងលងនូវសនតរក
ថាដ៏លប៊ីលបញថាគាត់្យមានកត៊ីសុបិនមយួ។    ដលក ៊ីងបានប្េក
ចាយថា គាត់្យមានកត៊ីសុបិនតថា នឹងមានរបដទសជាត្យិមួយ ប្ដលកនុង
ដ ះ ពូជសាសន៍ន៊ីមួយៗ មានភាពដសម៊ីគាន  និងមានយុត្យតិ្ម៌ ជាទឹក
ដ៊ីប្ដលមានោររបួរមួ និងមានសនតិភាព។ វជាកត៊ីសុបិនតមួយ ប្ដល
បានផតល់កត៊ីសងឃមឹដល់មនុសសជាដរេ៊ីន ដែ៊ីយបានដតត ត្យដៅដល៊ី
េល សិទធិមនុសស។ ប្ត្យសុបិនតរបស់ដសតេដនបូ៊ដកនសា គឺនិយយអាំព៊ី
ទុកខរពួយ និងទុកខដវទ  ជាជាងនិយយអាំព៊ីកត៊ីសងឃមឹ និងសនតិភាព
។ ដូេដនះ សុបិនតដ ះរបាកដជាបានរ ាំខ្នរទង់ខ្ល ាំងណាស់។ 

 កនុងសុបិនតរបស់ដសតេ រទង់បានដ ៊ីញដដ៊ីមដ្៊ី១មានកាំពស់
យ៉ងទរកប្លងដៅកណាត លប្ផនដ៊ី។ ដដ៊ីមដ ះបានដុះ្ាំដឡ៊ីង 
ដែ៊ីយក៏មាាំ ឯកាំពូលបានលូត្យដល់ទល់នឹងទផទដម  ដែ៊ីយក៏ដម៊ីលវ
ដ ៊ីញ រែូត្យដល់េុងប្ផនដ៊ីបាំផុត្យ។ សលឹកដដ៊ីមដ ះលអដម៊ីល ដែ៊ីយ
ប្ផលក៏មានដរេ៊ីន ទុកជាអាហារសាំរប់រគប់ទាំងអស់ ឯសត្យវដៅប្ផនដ៊ី
បានមករជកដៅដរោមមលប់ និងសត្យវដែ៊ីរដល៊ីអាោសក៏ទាំដៅប្មក 
រគប់ទាំងសាេ់បានអាហារេិញ្ច ឹមមលួនព៊ីដ ះមក(៤:១០-១២)។ 
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សាត ប់ដម៊ីលដៅ សុបិនតរបស់រទង់ហាក់ដូេជាមានសនតិភាពណាស់ 
ប្មនដទ? ប្ត្យមានពកួពិនិត្យយរត្យួត្យដម៊ីល១រូប និងពួកបរសុិទធ១េុះព៊ី
សាថ នសួគ៌មក 

 ោប់ដដ៊ីមដ្៊ីដ ះេុះ រត្យូវឲយោប់តត េ់ប្មកដេញ(ម.១៤)។ 
 រពមទាំងអរងួនជាំរុះសលឹក ដែ៊ីយកាំចាត់្យកាំចាយផលផង 
(ម.១៤)។ 

 ដ្វ៊ីឲយសត្យវទាំងបុ៉ ម នដេញព៊ីដរោម ដែ៊ីយសត្យវសាល បព៊ីប្មកវ
ដៅ(ម.១៤)។ 

 ទុកគល់នឹងឫសដៅជាប់កនុងដ៊ីេុះ មានទាំងវ ័ឌ ប្ដក និង
លងាិនព័ទធជុាំវញិដៅ  កនុងដៅម មច៊ីដៅវលប្ដរ(ម.១៥)។ 
សូមកត់្យសាំគាល់ថា េុងម.១៥ បានបង្ហា ញថា    ដដ៊ីមដ្៊ីដ ះ
មិនប្មនជាដដ៊ីមដ្៊ីពិត្យរបាកដដទ ប្ត្យជាត្យាំណាងឲយមនុសសមាន ក់ គឺ
មិនប្មនដាំណាងឲយអវ៊ីមួយដ ះដទ។  
ដសតេដនបូ៊ដកនសាមិនដឹងថា សុបិនតដនះមានន័យដូេដមតេដទ ប្ត្យ
រទង់មានអារមម ៍រ ាំខ្នយ៉ងខ្ល ាំង េាំដពាះអវ៊ីប្ដលរទង់បានដ ៊ីញ
ដ ះ។ រទង់បានបញ្ច ប់ោរដរៀបរប់អាំព៊ីសុបិនតដ ះ ដោយទទួល
សាគ ល់ថា រទង់មិនមានោរសងសយ័ដទថា ោន៊ីប្យល៉មានលទធភាព
ោត់្យរសាយសុបិនដ ះ។ 

ការខ្វលយ់៉ែ ងខាល ងំ 
ោន៊ីប្យល៉ក៏មានអារមម ៍រ ាំខ្ន ដោយសារសុបិនតដ ះផងប្ដរ 
គឺគាត់្យមានោរប៉ះពាល់េិត្យតណាស់ បានជាគាត់្យមិនអាេដប៊ីកមាត់្យ
និយយ អស់មួយរយៈដពល។ 
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លាំោប់ដ ះ ោន៊ីប្យល៉ ប្ដលមានដ ម្ ះថា ដបលងិសាសារ ដលក
រតូ្យវដងឿងដៅ១សាំទុះ ដែ៊ីយគាំនិត្យរបសដ់លកក ៏ាំឲយបារមភរពួយ
(៤:១៩ក)។ 

 តាមរយៈសុបិនតដ ះ ោន៊ីប្យល៉ក៏បានដឹងថា នឹងមានអវ៊ីដក៊ីត្យ
ដឡ៊ីង បានជាគាត់្យមានេិត្យតរពួយបារមភយ៉ងខ្ល ាំង។ គាត់្យមានោរ្ឺ
ចាប់កនុងេិត្យត ដោយសារអវ៊ីប្ដលគាត់្យរត្យូវទូលដសតេ ប្ដលជាមិត្យតភកតិ
របស់គាត់្យ។  
ជួនោល ដសេកត៊ីពិត្យប្ដលដ្វ៊ីឲយពិបាកេិត្យត ឬមានបញ្ញា ដ៏ពិបាក 
ជាអវ៊ីប្ដលរត្យូវនិយយដេញមក ដែ៊ីយជាញឹកញប់  ាំឲយមានោរ
្ចឺាប់េាំដពាះអនកនិយយ ក៏ដូេជាេាំដពាះអនកសាត ប់។ ោន៊ីប្យល៉
ជាមនុសសប្ដលមានមដ សដញ្ចត្យ ។ ដសេកត៊ីរសោញ់ដ៏រជាល
ដរៅប្ដលគាត់្យមានេាំដពាះដសតេ បាន ាំឲយគាត់្យមវល់យ៉ងខ្ល ាំង 
េាំដពាះសុមទុកខរបស់រទង់ ប្ដលជាមិត្យតភកតិរបស់គាត់្យ។ 

 គួរឲយកត់្យសមាគ ល់ផងប្ដរថា ដសតេ
ដនបូ៊ដកនសា ក៏បានបង្ហា ញព៊ីកត៊ីកងវល់ 
អាំព៊ីោន៊ីប្យល៉ផងប្ដរ។ រទង់បាន
ដ ៊ីញគាត់្យពិបាកេិត្យត ដែ៊ីយក៏បាន
ពាយមសរមួលអារមម ៍គាត់្យ។ មញុ ាំ
មានោរភាញ ក់ដផអ៊ីលណាស់ ដពលប្ដល

អនកទាំងព៊ីរមានភាពសនិទធសាន លេាំដពាះគាន    កនុងរយៈដពលបុ៉ ម នឆ្ន ាំ
មកដ ះ ដទះប៊ីជាពួកដគមានភាពមុសគាន យ៉ងណាក៏ដោយ។ 
ដសតេរទង់មានរពះបនទូលថា ដបលងិសាសារដអ៊ីយ កុាំឲយសុបិនដនះ ឬ
ដសេកត៊ីសាំរយបាន ាំឲយអនកបារមភរពួយដឡ៊ីយ(៤:១៩)។ 

 

“ដពលប្ដលមាននរណា 
មាន ក់ រ ាំប្លកបនទុ កឲយអនក  
គឺមានន័យថា អនករកដ ៊ីញ
មិត្យតភាពដរ៏ជាលដរៅ”។ 
-Real Life Preacher 
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ោន៊ីប្យល៉មានទុកខរពួយ។ គាត់្យដងឹថា សុបិនតដ ះនិយយអាំព៊ី
ដជាគជ័យប្ដលខ្ម ាំងសរត្យូវនឹងមានមកដល៊ីដសតេ។ ប្ត្យគាត់្យដឹងថា 
គាត់្យរត្យូវប្ត្យោត់្យរសាយសុបិនតដ ះថាវ យដសតេ។  
ដដ៊ីមដ្៊ីដ ះ  គឺសាំដៅដៅដសតេដនបូ៊ដកនសា(៤:២០-២២)។ 
សុបិនតដ៏គួរឲយភ័យខ្ល េដនះ គឺជាោរប្ងលងទាំ យ អាំព៊ីដពលអ គត្យ
របស់ដសតេ។ ពួករត្យួត្យពិនិត្យយដ ះ គជឺាពួកដទវតាប្ដលជាឧបករ ៍
ទនោរជាំនុាំជរមះរបស់រពះ(៤:២៣)។ ដែ៊ីយមលឹមសារទនសុបិនដ ះ 
មានភាពោេ(៤:២៤-២៧)។ ោន៊ីប្យល៉ទូលដសតេថា :  

 រទង់នឹងរងោរអាប់ឱនអស់របាាំព៊ីរឆ្ន ាំ  
 ដគនឹងបដ ត ញរទង់ដេញព៊ីមនុសសទាំាំងោយ 
 រទង់នឹងដៅរស់ដៅជាមួយសត្យវ ដែ៊ីយសុ៊ីអាហារដូេសត្យវ
ទាំងដ ះ។ 

 រយៈដពល៧ឆ្ន ាំនឹងកនលងដៅ ដពលប្ដលរទង់បានទទួលដម
ដរៀនមួយដនះដែ៊ីយ។(អនករបាជាញ រពះគមព៊ីរសម័យបេចុបបនន
ដជឿថា    ដរឿងដនះសាំដៅដៅដល៊ីរយៈដពល៧ឆ្ន ាំ   ប្ដលនឹង
កនលងផុត្យដៅ ទល់ប្ត្យ រទង់បានដរៀនដមដរៀនដ ះដែ៊ីយ 
ទល់ប្ត្យ រទង់បានដោះរសាយបញ្ញា ដ ះ ទល់ប្ត្យ រទង់បាន
លៈដចាលកត៊ីអាំ ួត្យ។ ពាកយ “ទល់ប្ត្យ” ជាពាកយសងកត់្យន័យ
្ងន់ ជាពាកយប្ដលនិយយអាំព៊ីកត៊ីសងឃមឹ និងដគាលបាំ ង 
គឺមិនរបាកដថា ជាពាកយប្ដលនិយយអាំព៊ីរយៈដពលមល៊ីដ ះ
ដទ)។ 

ោរោត់្យរសាយសុបិនដល៊ីកដនះ គឺបានដរប៊ីពាកយ្ងន់ៗ ប្ត្យមាន
ដគាលបាំ ងេង់បដរងៀនដសតេដនបូ៊ដកនសាដ៏រកអឺត្យរកទម និងមាន 
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អាំ ួត្យ ឲយប ទ បមលួន ដៅេាំដពាះរពះដ៏មានដេសាត  ដែ៊ីយពាកយសមត៊ី
េុងដរោយ ប្ដលដៅសល់ដ ះ  គឺដដ៊ីមប៊ីបង្ហា ញថា  ដសតេនឹងបាន
រត្យឡប់មកវញិ ប្ត្យមិនប្មនរត្យឡប់មករកភាពរុងដរឿងដូេមុនដទ។ 
ោរដ្ល៊ីយត្យបរបស់ោន៊ីប្យល៉ បានបង្ហា ញព៊ីកត៊ីបារមភរបស់គាត់្យ។ 
គាត់្យមិនអាេ្រឱបទដដម៊ីលបានដឡ៊ីយ។ គាត់្យមិនអាេបដណាត យ
ឲយដសតេប្ដលជាមិត្យតភកតិរបស់គាត់្យ បាំតល ញមលួនឯងដឡ៊ីយ។ គាត់្យរត្យូវ
ប្ត្យលូកទដ ដោយអងវរដសតេដនបូ៊ដកនសា ឲយប្របេិត្យតដេញព៊ីអាំដព៊ីបាប។ 
ដូដេនះ ឱរពះករុណាដអ៊ីយ សូមឲយរទង់បានរបដ់សេកត៊ីទូ ម នរបសទូ់ល
បងគាំជាគរួទទលួេុះ សូមឲយរទងត់ត េអ់ាំដព៊ីបាបរបសរ់ទងដ់េញ ដោយ
របរពឹត្យតដសេកត៊ីសុេរតិ្យវញិ ដែ៊ីយតត េអ់ាំដព៊ីទុេចរតិ្យរបស់រទងដ់េញផង 
ដោយសាំប្ដងដសេកត៊ីដមតាត ករុណាដលព់កួរក៊ីរក ប្រកងនឹងមានដសេកត៊ី
សុមជាអប្ងវងត្យដៅ(៤:២៧)។ 

រពះរទង់ជារពះប្ដលេូលេិត្យតបង្ហា ញដសេកត៊ីដមតាត ករុណា(គឺដូេ
មានដសេកត៊ីប្េងមកថា “ទូលបងគាំបានដឹងថា រទង់ជារពះដ៏របកប
ដោយករុណាគុ  ក៏មានរពះែឫទ័យអា ិត្យអាសូរ រទង់យតឺ្យ
នឹងខ្ញ ល់ ដែ៊ីយមានដសេកត៊ីសបបុរសជាបរបូិរ ក៏ប្ត្យងប្ត្យប្របគាំនិត្យ
ដេញព៊ីោរអារកក់ផង”យ៉ូណាស ៤:២)។   ោន៊ីប្យល៉បានអងវរ
ដសតេ ឲយង្ហកដេញព៊ីអាំដព៊ីបាបរបស់រទង់ ដែ៊ីយង្ហកមករករពះ 
ដោយោរប្របេិត្យត ប្ត្យរទង់មិនរពមប្របេិត្យតដទ។ 

ការដាកំាលច ោះ  
ោរទាំងដ ះកដ៏ក៊ីត្យដលដ់សតេដនប៊ូដកនសា(៤:២៨)។  

ដទះប៊ីជាដសតេដនបូ៊ដកនសាកាំពុងប្ត្យប្េកចាយអាំព៊ីដរឿងរបស់មលួនក៏
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ដោយ ក៏បនទូលរទង់បាននិយយដេញព៊ីេិត្យតប្ដលដប៊ីកេាំែរ និង
សាមញ្ដ។ រពះរទង់ក៏មានដសេកត៊ីដមតាត ករុណា េាំដពាះរទង់ ដែ៊ីយក៏
បានឲយទុកឱោសឲយរទង់១ឆ្ន ាំ(“ដៅេុងប្ម១២” ៤:២៩) ដដ៊ីមប៊ី
ប្របេិត្យតដេញព៊ីអាំដព៊ីបាប។ ប្ត្យរទង់មិនរពមប្របេិត្យតដទ។ មិនប្ត្យ
បុ៉ដណាណ ះ រទង់បានបនតប្សវងរកភាពរុងដរឿង ដែ៊ីយអាំ ួត្យដ ះ
ដែ៊ីយ ប្ដល ាំឲយរទង់ធ្លល ក់េុះ។ គឺដូេប្ដលរទង់បានមានបនទូល 
ដោយទុកេតិ្យតមលួនឯងថា : 
“ដនះដត្យ៊ីមិនប្មនជារកុងបាប៊៊ីឡូនដ៏ ា្ំ ប្ដលអញបានសាអ ងទុកជារពះរជ
សាថ ន ដោយអានុភាពទនអាំណាេរបសអ់ញ ដែ៊ីយសាំរបជ់ាសិរ ៊ីលអទន
ឥទធ នុភាពរបសអ់ញដទឬ?”(៤:៣០) 
 ប្ត្យប ទ ប់ព៊ីដសតេបានរបោសដោយអាំ ួត្យ រពះរទង់ក៏បាន
របោសោរជាំនុាំជរមះ(៤:៣១-៣២) ដែ៊ីយបានរពមានថា សុបិនត
ដ ះនឹងោល យជាោរពិត្យប្មន ដោយដសតេនឹងរត្យូវេាំណាយដពល៧
ឆ្ន ាំ កនុងោររស់ដៅ ដូេជាសត្យវដគា(៤:៣៣)។ រទង់ក៏បានដសាយ
ដៅម ដូេសត្យវដគា ដរពាះរទង់បានោល យជាមានេរតិ្យដូេសត្យវដគា! 
តាមកបួនដពទយ បញ្ញា ដនះពិត្យជាបានដក៊ីត្យដឡ៊ីងេាំដពាះមនុសសប្មន។  
ដលក អរ ដម ហារ ៊ីសិន(R. K. Harrison) បានពិព ៌  អាំព៊ីអត្យត
េរកិរបស់បុរសមាន ក់ ដៅមនទ៊ីរដពទយផលូវេិត្យតដៅរបដទសអង់ដគលស 
ប្ដលមានជមងឺដនះ។ គាត់្យមានរបសាសន៍ថា : 
ជាដរៀងរលទ់ងង គាត្យប់្ត្យងប្ត្យដដ៊ីរវលិវល ់ ដៅតាមទ៊ីធ្លល ប្ដលមានដៅម  
ដែ៊ីយកប៏ានបរដិភាគដៅម  ដែ៊ីយគាត្យម់ានទមាល បដ់បាេដៅម បរដិភាគ 
ដពលគាត្យ់ដដ៊ីរោត្យត់ាមដ ះ … គាត្យមិ់នប្ដលញាំអាហាររបសម់ជឈម
 ឌ ល ជាមយួអនកជមងឺដទទដទៀត្យដទ។ ដែ៊ីយដភសជជៈរបសគ់ាត្យ ់ គឺមាន
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ប្ត្យទឹកដទ … រូបោយរបសគ់ាត្យ់មានភាពមិនរបរកត្យ៊ី ដោយគាត្យ់មាន
ដរមដុះប្វង ដែ៊ីយមានរកេកទដដរគ៊ីមៗ ដែ៊ីយរោស់ដទៀត្យ។ ដប៊ីមិន
មានោរប្ងរទាំងឲយបានរតឹ្យមរតូ្យវដទ គាត្យនឹ់ងមានសាថ នភាពរូបោយ មិន
មុសព៊ីដសតេ ប្ដលបានប្េងកនុងរពះគមព៊ីរោន៊ីប្យល៉ ៤:៣៣ ដឡ៊ីយ។
(ដករសងដ់េញព៊ីដសៀវដៅ Donald K. Campbell, Daniel: Decoder 

of Dreams, p. 52.)។  
 សូមដយ៊ីងគិត្យរសទមអាំព៊ីរយៈដពល៧ឆ្ន ាំ ប្ដលដយ៊ីងរត្យូវរស់ដៅ
កនុងភាពអាប់ឱនយ៉ងដូេដនះ ដោយមិនដឹងមលួន។ សូមដយ៊ីងរសទម
ផងប្ដរ អាំព៊ីរយៈដពលព៊ីមួយទងងដៅមួយទងង ប្ដលសរត្យូវនដយបាយ
របស់ដសតេដនបូ៊ដកនសា    មានោរអរសបបយ   េាំដពាះភាពអាប់ឱ
នរបស់រទង់។ ដែ៊ីយក៏សូមរសទមផងប្ដរ អាំព៊ីោន៊ីប្យល៉ កាំពុង្រ
ដៅដវរង៉ោទនរជវ ាំង ជាមួយមដែស៊ីដសតេ ប្ដលកាំពុងោន់ទុកខ ម
 ៈដពលប្ដលពួកដគ្រដម៊ីលដសតេរស់ដៅ ដូេសត្យវត្យិរចាឆ ន។ 

 ដូេដនះ ដសតេដនបូ៊ដកនសាទទួលោរអាប់ឱនអស់៧ឆ្ន ាំ។ 
 រ ៊ីឯោន៊ីប្យល៉វញិ គឺបានោន់ទុកខអស់៧ឆ្ន ាំ។ 

ស្សចកេសី្មត្តេ ែ៏អស្ឋា រយ 
ប ទ ប់ព៊ីបានទទួលរកោរអាប់ឱនជាសាធ្លរ ៈ អស់រយៈដពល
៧ឆ្ន ាំ ដសតេដនបូ៊ដកនសាក៏បានមានបនទូល សរដស៊ីរដាំដក៊ីងរពះ គឺដូេ
ប្ដលមានដសេកត៊ីប្េងថា: 
លុះដល់ផុត្យដពលកាំ ត្យ់ដែ៊ីយ ដ ះដនប៊ូដកនសាដយ៊ីងបានដង៊ីបប្ភនក
ដឡ៊ីងដៅដល៊ីដម  ដែ៊ីយសតិ្យសាម រត្យ៊ីករ៏ត្យឡប់មកឯដយ៊ីងវញិ រេួដយ៊ីង
បានរោបថាវ យបងគាំដល់រពះដម៏ពសប់ាំផុត្យ រពមទាំងសរដស៊ីរ ដែ៊ីយដល៊ីក
ដាំដក៊ីងរពះដ៏មានរពះជនមគងដ់ៅអសក់លបជានិេចផង ដោយដរពាះ
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អាំណាេរគបរ់គងរបសរ់ទងស់ថិត្យដសថរដៅជាដរប ដែ៊ីយរជយរទង់ក៏
ដៅអសទ់ាំងដាំ មនុសសត្យដរៀងដៅ(៤:៣៤)។ 
ភាពរកអឺត្យរកទមក៏ប្លងមាន ដែ៊ីយបានជាំនួសដោយោរយល់
ដឹងេបស់ អាំព៊ីភាព្ាំឧត្យតមភរបស់រពះ។ ដនះជាោរតល ស់ប្របដ៏អសាច រយ
ប្មន។ ដសតេដនបូ៊ដកនសាមិនមានបនទូលអួត្យព៊ីអាំណាេរបស់មលួនដទៀត្យ
ដទ ផទុយដៅវញិ រទង់បានបញ្ញជ ក់ថា គាម ននរណាអាេទទួលកិត្យតិ
 ម ដូេរពះដឡ៊ីយ ដែ៊ីយមានប្ត្យរពះដទប្ដលអាេទទួលកិត្យតិ ម
ដ ះ។ 

 ដសតេដនបូ៊ដកនសា មិនដូេមុនដទ ដរពាះ
រទង់សាគ ល់រពះ ប្ដលរទង់បានឮនិយយជា
ញឹកញប់ ដេញព៊ីបបូរមាត់្យរបស់មិត្យតភ័ស្រកត
របស់រទង់ គឺោន៊ីប្យល៉។ 
កនុងដពលដយ៊ីងមានទុកខលាំបាក ដយ៊ីងមិនចាាំបាេ់រត្យូវយល់ដឹង 
អាំព៊ីទុកខលាំបាកដ ះឲយបានេបស់ដឡ៊ីយ ប្ត្យអវ៊ីប្ដលដយ៊ីងរត្យូវោរ
បាំផុត្យ គឺោរដឹងេបស់ថា រពះរទង់រគប់រគងទុកខលាំបាកដ ះ។ រទង់
ជារពះ ប្ដលដសតេដនបូ៊ដកនសាបានសាគ ល់ ប ត ប់ព៊ីរងទុកខអស់របាាំព៊ីរ
ឆ្ន ាំ ប្ដលដ ះជាដមដរៀនដ៏មានអាំណាេ និងអស់កលបជានិេច ប្ដល
រទង់បានទទួល តាមរដបៀបដ៏្ចឺាប់បាំផុត្យ។ 

 មានដសតេមយួអងគដទៀត្យ(គឺដសតេោវ ៊ីឌ) ក៏បានជួបទុកខលាំបាក 
ដែ៊ីយរទង់ក៏បានដរៀបរប់ អាំព៊ីទុកខលាំបាក ប្ដលរទង់ទទួលរងប្ត្យ
មាន ក់ឯង គឺដូេប្ដលរទង់បានមានបនទូលថា  
“សូមទត្យដៅខ្ងសាត ាំដម៊ីល ដបតិ្យគាម នអនកណាសាគ លទូ់លបងគាំដសាះ រគប់
ទាំងទ៊ីពឹងបានបាត្យព់៊ីទូលបងគាំដេញដែ៊ីយ ឥត្យមានអនកណារវលនឹ់ង

“ជ៊ីវតិ្យ គឺជាោរដរៀន 
ប ទ បមលួ ន អស់រយៈ
ដពលដយូ៏រ”។ 
-James M. Berrie 
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រពលឹងទូលបងគាំដឡ៊ីយ”(ទាំនុកដាំដក៊ីង ១៤២:៤)។ 

ប្ត្យដសតេដនបូ៊ដកនសាមិនចាាំបាេ់រត្យូវដដ៊ីរតាមផលូវទនោរ្ចឺាប់ ប្ត្យ
មាន ក់ឯងដ ះដឡ៊ីយ។ រទង់ដដ៊ីរជាមួយមិត្យតភ័ស្រកតមាន ក់ ប្ដលមវល់ និង
យកេិត្យតទុកោក់េាំដពាះរទង់។ ោន៊ីប្យល៉បានដៅប្កបររទង់ ដដ៊ីមប៊ី
ដល៊ីកទឹកេិត្យត ជួយ រទរទង់ និងរបឹកាដយបល។ មិនប្ត្យបុ៉ដណាណ ះ 
ោន៊ីប្យល៉មិនរគាន់ប្ត្យជាមិត្យតភ័ស្រកត ប្ដលរទង់ទុកេិត្យតបុ៉ដណាណ ះដទ ប្ត្យ
ប្ងមទាំងជាអនកប្ដល ាំឲយមានោរតល ស់បតូរ។ 

 ោន៊ីប្យល៉មានគាំរូលអជាប់ជានិេច ប្ដលមានភាពដសាម ះរត្យង់ 
ប្ដលបានជះឥទធិពលខ្ងវញិ្ញដ   មកដល៊ីជ៊ីវតិ្យរបស់ដសតេ។ ោន៊ី
ប្យល៉សម័រគេិត្យតេូលរមួ  និងដ្វ៊ីជាឥទធិពលលអថាវ យរពះ កនុងជាំ ន់
របស់គាត់្យ ដទះប៊ីជាសថិត្យកនុងោលៈដទសៈប្ដលពិបាកយ៉ងណាក៏
ដោយ។ និយយរមួ គាត់្យបានសម័រគេិត្យតជាប់រវល់នឹងោរបដរម៊ីរពះ។ 

 ដលកដអដម៉ាន់ បឺក(Edmund Burke) បានមានរបសាសន៍
ថា “ោរអារកក់មានជ័យជមនះ ដៅដពលប្ដលមនុសសលអមិនបានដ្វ៊ី
អវ៊ីដសាះ”។  របសាសន៍របស់គាត់្យជាោររ ាំឭកដ៏មានអាំណាេ ដល់
ដយ៊ីងថា ដយ៊ីងមិនរត្យូវបង្ហា ញនូវកត៊ីបារមភេាំដពាះអនកដទទ ដោយរគាន់
ប្ត្យ្រឱបទដដម៊ីល ដែ៊ីយោន់ទុកខព៊ីេមាង យដ ះដឡ៊ីយ។ វជាោរ
រ ាំឭកថា ដយ៊ីងរត្យូវប្ត្យបង្ហា ញដេញនូវកត៊ីបារមភេាំដពាះអនកដទទ ដោយ
ដបាះជាំហានេូល ដែ៊ីយពាយមជួយដោយតទ ល។់ 
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ការរសន់ៅកាងុជីវតិ្  
ដែលម្ននចិត្តកាា ហាន 

កនុងជ៊ីវតិ្យរបស់ោន៊ីប្យល  គាត់្យបានដ ៊ីញនូវោរជាដរេ៊ីន។  កនុង
វយ័យុវជន ដគបានឲយគាត់្យដេញព៊ីផទះរបស់គាត់្យ ដៅរកុងដយរូសា
ឡមិ ឲយដៅដៅរកុងបាប៊៊ីឡូនរបសអ់នកមិនដជឿរពះ។ ដគបានប្ញក
គាត់្យទុក សរមាប់ោរង្ហររជោរ ដែ៊ីយក៏បានដឡ៊ីងថានៈ ជាទ៊ី
របឹកាដ៏សាំខ្ន់របស់ដសតេដនបូ៊ដកនសា ទនទឹមនឹងដ ះ គាត់្យក៏បាន
ដ ៊ីញភសតុតាងទនជាំនួយរបស់រពះ រគប់ជាំហាន។  ដទះជាយ៉ង
ណាក៏ដោយ បទពិដសា្ន៍ដ៏អសាច រយបាំផុត្យ ប្ដលោន៊ីប្យល៉មាន
ដ ះ គឺដៅដពលប្ដលដសតេមានោរភាញ ក់រឭកខ្ងវញិ្ញដ   ប្ដល ាំ
ឲយមានោរតល សប់្របជ៊ីវតិ្យ។ រពះគមព៊ីរមិនបានរបាប់ដយ៊ីងជាលមអិត្យ 
អាំព៊ីោរតល ស់ប្រប ប្ដលបានដក៊ីត្យមាន ប ទ ប់ព៊ីដសតេបានប្របេិត្យត
ដ ះដឡ៊ីយ ប្ត្យដយ៊ីងអាេដឹងថា ដៅឆ្ន ាំប ទ ប់ ោរដឹក ាំរបស់ដសតេ
ដនបូ៊ដកនសា មានោរតល ស់បតូរ ដោយសាររទង់បានសាគ ល់អាំណាេ
រគប់រគងរបស់ដសតេទនសាថ នសួគ៌។ សរមាប់មញុ ាំវញិ មញុ ាំរសទមថា េរក
ភពបាប៊៊ីឡូនបាន្នេូលយុគសម័យមាស ប្ដលដសតេ្ប់មាន
ភាពសាហាវ ប្ត្យមានភាពយុត្យតិ្ម៌ គឺមិនរគាន់ប្ត្យមានអាំណាេដទ 
ប្ត្យប្ងមទាំងគួរឲយដគារពផង។  

 ដទះជាយ៉ងណាក៏ដោយ យុត្យតិ្ម៌ និងកិត្យតយសដ ះ បាន
ដក៊ីត្យមាន ប្ត្យដៅដពលដសតេដនបូ៊ដកនសាដៅមានរពះជនមបុ៉ដណាណ ះ។ ទ៊ី
បាំផុត្យ ប ទ ប់ព៊ីរទង់សុគត្យ រទង់ក៏រត្យូវបានជាំនួសដោយដសតេងម៊ី 
ប្ដលជាមនុសស មានេិត្យតរបឆ្ាំងនឹងជាំដនឿដល៊ីរពះ ប្ដលជាជាំដនឿ
របស់ដសតេដនបូ៊ដកនសា។ រទង់មិនបានបនតរកានូវដករដាំប្ លទន
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ជាំដនឿរបស់ដសតេដនបូ៊ដកនសាដឡ៊ីយ ផទុយដៅវញិ រទង់បានរបឆ្ាំង
យ៉ងសកមម។ 

ស្សេចថមី  
ដពលប្ដលដយ៊ីងដម៊ីលបទពិដសា្ន៍ ប្ដលោន៊ីប្យល៉បនតមាន 
កនុងេរកភពបាប៊៊ីឡូន ដយ៊ីងដ ៊ីញថា មានដសតេងម៊ីមយួដទៀត្យ ប្ដល
បានរបឆ្ាំងនឹងអវ៊ីៗរគប់យ៉ង ជាពិដសសគឺរបឆ្ាំងនឹងរពះ ប្ដល
ដសតេដនបូ៊ដកនសាបានប្របេិត្យតដជឿ ោលព៊ីបុ៉ ម នឆ្ន ាំមុនដ ះ(ោន៊ី
ប្យល៉ ៤:៣៤-៣៧)។ ដែ៊ីយដសតេដ ះបានពាយមដ្វ៊ីអវ៊ីៗរគប់
យ៉ង ដដ៊ីមប៊ីរបឆ្ាំងនឹងរពះ ដោយ ាំនគររទង់ឲយង្ហកមកថាវ យបងគាំ
រូបរពះ ប្ដលដសតេដនបូ៊ដកនសាបានលះដចាលោលព៊ីមុន ដពលរទង់
េុះេូលនឹងរពះរបស់ោន៊ីប្យល៉។  
ដៅឆ្ន ាំ៥៣៨ មុនរគ៊ីសទសគរជ ប ទ ប់ព៊ីដសតេដនបូ៊ដកនសាបាន
សុគត្យបាន២៣ឆ្ន ាំ ដសតេងម៊ី ប្ដលសនងរជបនតព៊ីរទង់ គឺជាដៅរបស់
រទង់ ប្ដលមានរពះ មថា ដបលសាសា ជាមនុសសប្ដលសម័រគ
ដសាម ះេាំដពាះរពះទាំងអស់ ដល៊ីកប្លងប្ត្យរពះដ៏ពិត្យមួយអងគ។ វជា
ោរសម័រគដសាម ះប្ដលនឹង ាំឲយនគររទង់ធ្លល ក់េុះ ដែ៊ីយរលយ។  
ទ៊ីរកុងបាប៊៊ីឡូនរត្យូវបានេរកភពដមឌ៊ី ដព៊ីសុ៊ីដោមព័ទធ។ ប្ត្យដសតេ
ដ ះបានរបរពឹត្យតប្បបេប្មលក។ ដសតេដបលសាសាបានបង្ហគ ប់ឲយដគ
របារពធពិ្៊ីបុ យជាត្យិ ដទះប៊ីជាមានោរដោមព័ទធប្ដលកាំពុងគាំរម
កាំប្ែងទ៊ីរកុងក៏ដោយ គឺមិនមុសព៊ីដសតេដនរ ៉ូទនេរកភពរ ៉ូម  ប្ដល
បានកូត្យវ ៊ីយូឡុងដលងកមសនត ដពលប្ដលទ៊ីរកុងរ ៉ូមកាំពុងមានដភល៊ីង
ដ្ះ។ 
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ដសតេដបលសាសារ រទង់ជបដ់លៀងយ៉ង ា្ំ ដល់ពកួដស បត្យ៊ីរបស់រទង់
១ពាន ់ក ់ ដែ៊ីយកដ៏សាយរសាទាំពាាំងបាយជូរ ដៅេាំដពាះអនកទាំង១
ពាន ់ក់ដ ះ(ោន៊ីប្យល៉ ៥:១)។ 

 ដែតុ្យអវ៊ីបានជាដសតេដ្វ៊ីព៊ី្៊ីសុ៊ីដលៀង ដៅកនុងដពលដ៏វកឹវរប្បប
ដនះ?  ដរឿងដនះអាេមកព៊ីមូលដែតុ្យមួយេាំនួន។ ទ៊ីមួយ ដសតេេង់
ឲយរបជាជនបនតរស់ដៅ ដោយគាម នោរភិត្យភ័យ ដែ៊ីយេង់ឲយពួកដគ
ដជឿជាក់ថា រទង់កាំពុងរគប់រគងសាថ នោរ ៍។  ដសតេកាំពុង
ពាយមបដងក៊ីត្យបរយ៉ិោស ប្ដលមានទាំនុកេិត្យត ដៅដពលប្ដលមាន
ដរគាះថាន ក់ គឺមិនមុសព៊ីមនុសសមាន ក់ ប្ដលកាំពុងែួេ ដោយ
អារមម ៍ភ័យខ្ល េ ម ៈដពលកាំពុងដដ៊ីរោត់្យកប្នលងកប់ដខ្ម េ។ ទ៊ី

ព៊ីរ ដសតេដបលសាសាេង់បង្ហា ញអាំណាេ
របស់នគររបស់រទង់។ ទ៊ីប៊ី រទង់េង់ដល៊ីក
ដាំដក៊ីងរពះរបស់ពួកបាប៊៊ីឡូន។ ដគបាន
ោក់តាាំងរូបរពះទាំងដ ះ ដៅដល៊ីជញ្ញជ ាំង
ទនកប្នលងជប់ដលៀងដ ះ ដែ៊ីយដសតេដបល
សាសា ក៏បាន ាំដគដល៊ីកប្ពងរសាផឹក 
ថាវ យរពះទាំងដ ះមតងមយួៗ។ ប ទ ប់មក 
ដពលប្ដលដគរល់គាន រសវងឹអស់ដែ៊ីយ  

ដសតេបានដ្វ៊ីនូវកាំែុសដ៏ដរគាះថាន ក់មួយ។ 
ោលដបលសាសារកាំពុងប្ត្យភលក់រសាទាំពាាំងបាយជូរ ដ ះរទងក់ប៏ង្ហគ ប់ឲយ
ដគយកប្ពងមាស ប្ពងរបាក ់ប្ដលដនប៊ូដកនសា ជាបិតារទង ់បានរបមូល
យកព៊ីរពះវហិារ ប្ដលដៅរកុងដយរសូាឡមិមក សាំរប់ឲយដសតេ និងពកួ
ដស បត្យ៊ីរបសរ់ទងរ់ពមទាំងពកួភរយិ ដែ៊ីយពកួរស៊ីអនកមាន ងរបសដ់គ
ទាំងអស់គាន បានផឹក។  ដូដេនះ ដគកយ៏កព៊ីមាស ប្ដលបានរបមូលយកព៊ី

“អនកមិនអាេដគេ
ដេញព៊ីោរទទួលមុស
រត្យូវ ដៅទងងប្សអក 
 ដោយោរដគេដេញ
ព៊ីោរទទួលមុសរត្យូវ
ដៅទងងដនះដឡ៊ីយ”។ 
-Abraham Lincoln  
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ទ៊ីបរសុិទធកនុងរពះវហិារទនរពះ ប្ដលដៅរកុងដយរូសាឡមិមកថាវ យ រេួ
ដសតេ និងពកួដស បត្យ៊ីរបសរ់ទង ់ រពមទាំងពកួភរយិ និងពកួរស៊ីអនក
មាន ងទាំងប៉ុ ម នក៏ផឹកព៊ីប្ពងទាំងដ ះ។ ដគបានផឹករសាបដ ត៊ី រ ដែ៊ីយ
សរដស៊ីរដលអ់ស់ទាំងរពះបដ ត៊ី រ ជារពះដ វ្៊ីព៊ីមាស របាក ់លងាិន ប្ដក 
ដ្៊ី និងងម(៥:២-៤)។ 
គួររ ាំឭកថា នគរកាំពុងសថិត្យកនុងោរដោមព័ទធរបស់សរត្យូវ ដែ៊ីយ
ដសតេកាំពុងប្ត្យពាយមទប់នគររបស់រទង់ ប្ដលកាំពុងរដង្ហគ ះរដងគ៊ីរ 
ដោយដ្វ៊ីកមមវ ៊្ី ៊ីជប់ដលៀង។ ដពលដសតេរសវងឹ រទង់ក៏បានបង្ហគ ប់

ឲយដគដៅយកប្ពងមាស ប្ដលដគបាន
របមូលព៊ីរកុងដយរូសាឡមិ អស់ជា
ដរេ៊ីនឆ្ន ាំមកដែ៊ីយ។ ដែតុ្យអវ៊ីបានជា
រទង់ដ្វ៊ីដូេដនះ? រទង់របប្ែលជាេង់
បង្ហអ ប់រពះរបស់អុ៊ីរសាប្អលដែ៊ីយ។ 
របប្ែលមកព៊ីរទង់េង់ ដស៊ីេេមអកឲយ
បទទាំ យ អាំព៊ីោរដួលរលាំទនេរកភព
បាប៊៊ីឡូន(ប្ដលោន៊ីប្យល៉បានប្ងលង 
ដល់ជ៊ីតារទង់)។ រទង់ប្របជានឹកចាាំ 
អាំព៊ីោរប្ដលោន៊ីប្យល៉បានដ្វ៊ីឲយដសតេ
ដនបូ៊ដកនសាប ទ បមលួន ដែ៊ីយេង់បង្ហា ញ

ឲយដគដ ៊ីញថា    រទង់មានអាំណាេ្ាំ    ជាងដសតេដនបូ៊ដកនសាដៅ
ដទៀត្យ។ ដទះប៊ីជារទង់មានដែតុ្យផលអវ៊ីក៏ដោយ ដពលប្ដលរទង់គួរ
មានោរអ្សិាឋ នត្យប ជាជាងជប់ដលៀង រទង់ប្បរជាបានបង្ហា ញនូវ
ោរសអប់ដមព៊ីមេាំដពាះរពះដ៏មពស់បាំផុត្យ។ រទង់បានដល៊ីករសាដសាយ 
ថាវ យរូបរពះរបស់រទង់ ដោយដរប៊ីប្ពងប្ដលដគដរប៊ីសរមាប់ថាវ យបងគាំ

ោលដប៊ីដគបានទទួល
សាគ ល់ថា មលួ នមានដសេកត៊ី
ប៉ងរបាថាន ដដ៏រគាះថាន ក់
ដែ៊ីយ ោរបាំបាត់្យដសេកត៊ី
ប៉ងរបាថាន ដ ះ គឺង្ហយ
រសួលជាងោររគប់រគងវ 
ដែ៊ីយោរោរពារមិនឲយវ
រជាត្យេូលកនុ ងេិត្យត ក៏ 
ង្ហយរសួលជាោររគប់
រគងវផងប្ដរ។-Seneca  
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រពះដ៏ពិត្យ។ 

ឧបសរ័គថមី  
ដសតេដបលសាសារបានរបមាងដល់រពះ ដែ៊ីយរទង់ក៏បានទទួល
លទធផលភាល មៗ។  
ដៅដវលដ ះឯង មានរមាមទដទនមនុសស ដលេដេញមក សរដសរដៅ
ជញ្ញជ ាំងទនរពះរជដាំណាក ់ របទល់មុមនឹងដជ៊ីងេដងកៀង ដសតេរទងក់៏
ដ ៊ីញេាំប្ កទដប្ដលសរដសរដ ះ។ ដូដេនះ រពះភស្រកតបាំរពងទនដសតេក៏
តល សប់្របដៅ ដែ៊ីយគាំនិត្យរទងក់ ៏ាំឲយបារមភរពួយវញិ កាំោាំងរទង់ក៏
ដលវ៊ីយដៅ ដែ៊ីយរពះជងឃរទងរ់បដាំគាន ។ ដសតេរទងប់្រសកយ៉ងខ្ល ាំង 
បង្ហគ ប់ឲយ ាំពកួអាប ម្ប ់  និងពកួខ្លដ់ដ  ដែ៊ីយពកួរគូទយមក  រេួ
ដសតេរទង់មានរពះបនទូលនឹងពកួអនករបាជញ ប្ដលដៅរកុងបាប៊៊ីឡូនថា 
“អនកណាប្ដលអានដម៊ីលអកសរដនះ ដែ៊ីយរសាយនយ័ឲយដយ៊ីងផង អនក
ដ ះនឹងបានដសលៀកពាកស់ាំពត្យ់ព ៌សាវ យ ដែ៊ីយនឹងមានប្មសមាស
ពាកដ់ៅក ក៏នឹងបានតាាំងដឡ៊ីងជាអនករគបរ់គងទ៊ី៣កនុងនគរ”(៥:៥-
៧)។  

ដសតេដបលសាសារក៏រសាប់ប្ត្យសាវ ងរសា។   រទង់មានរពះភ័ស្រកត
ដសលកសាល ាំង មានរពះោយដមាយ ដែ៊ីយញ័រដជ៊ីង។ មុនដ ះបនតិេ 
រទង់រសវងឹរសាខ្ល ាំង មិនអាេដរោក្របានដទ។ ប្ត្យដពលដនះ រទង់
មានោរភ័យខ្ល េដពក មិនអាេដរោក្ររេួ! 
ភាល មដ ះ រទង់ក៏បានរបទនរង្ហវ ន់ដល់អនកណា ប្ដលអាេោត់្យ
រសាយពាកយដៅដល៊ីជញ្ញជ ាំងដ ះ ដែ៊ីយរង្ហវ ន់ដ ះ មិនតូ្យេដទ។ 
តាមរបវត្យតិសាស្រសត បានឲយដឹងថា ដសតេដបលសាសារបានទទួលរជ
បលល័ងក បនតរព៊ីបិតារទង់ គឺដសតេណាបូន៊ីឌូសមានជមងឺ្កួត្យ ដែ៊ីយរត្យូវ
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ដគដកដេញព៊ីរជបលល័ងក រេួឲយដៅរស់ដៅ កនុងដាំណាក់លាំប្ែោយ 
ដៅត្យាំបន់ស៊ូសាន។ បានដសេកត៊ីថា រពះបិតារទង់ដៅមានរពះជនម
ដៅដឡ៊ីយដទ ម ៈដពលប្ដលរទង់កាំពុងរគងរជយជាំនួស ដូេដនះ 
ោរឲយរង្ហវ ន់ ជាដាំប្ ង “អនករគប់រគងទ៊ី៣ កនុងនគរ” គឺជាោរឲយដាំ
ប្ ង្ាំបាំផុត្យ កនុងនគរ! 
ដទះរទង់បានសនារបទននូវរង្ហវ ន់្ាំយ៉ងដនះក៏ដោយ ក៏ពួក
អនករបាជញទាំងអស់របស់រទង់ ដៅប្ត្យមិនអាេោត់្យរសាយបាន 
ដែ៊ីយដសតេរទង់ក៏មាន “រពះទ័យវតិ្យកកជាខ្ល ាំង ដែ៊ីយរពះភស្រកតរទង់
ក៏សលុត្យដៅ ឯពួកដស បត្យ៊ីរបសរ់ទង់ដគក៏ទល់គាំនិត្យប្ដរ”(៥:៨-
៩)។ ដពលដ ះ ដសតេដបលដសសារកាំពុងជួបសាថ នភាព ប្ដលមិន
អាេរគប់រគងបាន ដែ៊ីយរទង់ក៏បាត់្យមាច ស់ោរ។ 
ប ទ បម់កអគគមដែស៊ី រពះ ងក៏យងេូលដៅកនុងដរងដលៀង ដោយឮ
រពះបនទូលទនដសតេ និងពកួដស បត្យ៊ីរបសរ់ទង ់ រពះ ងទូលដល់ដសតេ
ថា បពិរត្យរពះករុណាសូមរទងម់ានរពះជនមេាំដរ ៊ីនដៅជាយនឺយូរ សូមកុាំ
ឲយគាំនិត្យរទង ់ាំឲយមានរពះទយ័វតិ្យកកដឡ៊ីយ ក៏កាំពុងឲយរពះភស្រកតរទង់
តល សប់្របដៅដូដេនះប្ដរ។ ដបតិ្យដៅកនុងនគររទង ់ មានមនុសសមាន កដ់ ម្ ះ
ោន៊ីប្យល៉ ជាអនកប្ដលមានវញិ្ញដ  ទនរពះដប៏រសុិទធស ឋិ ត្យដៅ ដែ៊ីយ
ដៅកនុងរជយទនរពះបិតារទង់ដ ះដ ៊ីញមានពនលឺ និងដយបល ់រពមទាំង
របាជាញ  ដូេជារបាជាញ របស់ពកួ រពះដៅកនុងអនកដ ះ រ ៊ីឯដសតេដនប៊ូដកនសា 
បិតារទង ់ ក៏បានតាាំងអនកដ ះដឡ៊ីង ជាអ្ិបត្យ៊ីដល៊ីពកួរគូមនតអាគម រគូ
អងគុយ្ម ៌ពកួខ្លដ់ដ និងពកួរគូទយ ដអ៊ី គឺជាដសតេ ជាបិតារទង់ដ ះ
ឯង ប្ដលតាាំងដគ។ ព៊ីដរពាះដ ៊ីញថា មានវញិ្ញដ  យ៉ងវដិសស មានដាំ
រះិ និងដយបល ់ កម៏ានេាំដ ះដេះោត្យរ់សាយសបតិ និងដោះរសាយ
របសាន  ដែ៊ីយប្កដសេកត៊ីដរ៏ជាលដរៅ ដៅកនុងមលួនអនកដ ះ ប្ដលដសតេ
រទងរ់បទនដ ម្ ះថា ដបលងិសាសារ ដូដេនះ សូមឲយដគដៅោន៊ីប្យល៉
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ដ ះមកឥឡូវ ដលកនឹងបកប្របដសេកត៊ីថាវ យរទង(់៥:១០-១២)។ 

 រពះដមែស៊ីអងគដ ះ បានរជាប់អាំព៊ីរបវត្យតិសាស្រសតរបស់នគរ។ 
បុ៉ប្នត សូមដយ៊ីងកត់្យសាំគាល់ថា រពះ ងជានរណា។ រពះ ងមិន
ប្មនជាអគគដមដែស៊ីរបស់ដសតេដបលសាសារដទ ដរពាះមដែស៊ីរបស់
រទង់ កាំពុងគង់ដៅកនុងសាលជប់ដលៀងរេួជាដរសេដែ៊ីយ(៥:៣) 
ដទះដគបានយល់ថា ដនះជាោរបាំពានដ៏គួរឲយខ្ម ស់ដអៀន មកដល៊ី
របទព ៊ី របស់រជវ ាំងក៏ដោយ។       រពះ ងក៏មិនប្មនជាមដែស៊ី
របស់ដសតេណាបូន៊ីឌូសប្ដរ ដបតិ្យមដែស៊ីរបស់ដសតេអងគដនះ កាំពុង
ប្ត្យដៅកនុងដាំណាក់លាំប្ែោយ  កនុងដាំបន់សូ៊សាន  ដដ៊ីមប៊ីដម៊ីលប្ងរ
រទង់។ តាមពិត្យ រពះ ងជាមដែស៊ីរបស់ដសតេដនបូ៊ដកនសា រពះ ម
អ័ម៊ីទ៊ីស។ ដសតេដនបូ៊ដកនសារសោញ់រពះ ងខ្ល ាំងណាស់ បានជា
រទង់ឲយដគសង់សួនេបរដៅដល៊ីទួល ដៅទ៊ីរកុងបាប៊៊ីឡូនថាវ យរពះ
 ង ប្ដលសថិត្យកនុងេាំដណាមអេឆរយិវត្យថុទាំង៧ ដៅសម័យបុរ  
ដដ៊ីមប៊ីកុាំឲយរពះ ងនឹកផទះ ដៅត្យាំបន់មពង់របប្ដលមានព ៌ទបត្យង
រសស់។ រពះ ងធ្លល ប់រស់ដៅជាមួយដសតេដនបូ៊ដកនសា(ោន៊ីប្យល៉ 
៤) ដែ៊ីយបានរជាបេបស់អាំព៊ីោរអវ៊ីប្ដលបានដក៊ីត្យដឡ៊ីង និងដក៊ីត្យ
ដឡ៊ីងដោយរដបៀបណា។  ដូេដនះ រពះ ងមិនរគាន់ប្ត្យរជាបអាំព៊ី
របវត្យតសិាស្រសតបុ៉ដណាណ ះដទ ប្ត្យប្ងមទាំងបាន្លងោត់្យរបវត្យតិសាស្រសតដ ះ 
ដោយតទ ល់ផងប្ដរ។ 

 
ឱកាសថមី  

ដៅដពលដ ះ ោន៊ីប្យល៉មានអាយុជាង៨០ឆ្ន ាំដែ៊ីយ។ ដគបាន
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 ាំគាត់្យដៅេូលគាត់្យដសតេ។  សូមដយ៊ីងរសទម៉  អាំព៊ីោរប្ដលោន៊ី
ប្យល៉រត្យូវ្រ ដៅកនុងសាលជប់ដលៀង ប្ដលមានដពញដោយោរ
ថាវ យបងគាំរូបរពះ និងភាពអស៊ីល្ម៌ ដៅេាំដពាះមុមដសតេប្ដល
កាំពុងប្ត្យរបមាងរពះ ប្ដលគាត់្យបានរសោញ់ និងថាវ យបងគាំ។ សូម
រសទមថា ដត្យ៊ីមានអវ៊ីដៅកនុងេិត្យតរបស់បុរសប្ដលដោត្យខ្ល េរពះមាន ក់
ដនះ ប្ដលបានមិត្យមាំរស់ដៅ កនុងជ៊ីវតិ្យប្ដលបរសុិទធ។ 

 ដពលដ ះ ដសតេដបលសាសារក៏បានសនារបទនរង្ហវ ន់្ាំដ៏
ទក់ទញ ដល់ោន៊ីប្យល៉ សរមាប់ោរោត់្យរសាយអកសរប្ដលទដ
បានសរដសរដៅដល៊ីជញ្ញជ ាំងដ ះ។ 

 គឺដូេប្ដលរទង់មានបនទូលថា : 
“ដយ៊ីងបានឮនិយយព៊ីដលកថា មានវញិ្ញដ  ទនពកួរពះស ឋិ ត្យដល៊ី
ដលក ដែ៊ីយថាមានពនលឺ ដយបលនឹ់ងរបាជាញ រសួេរសាលដ់ៅកនុងមលួន
ដលក  រ ៊ីឯពកួអនករបាជញ និងពកួរគូអងគុយ្មប៌ានេូលមកេាំដពាះដយ៊ីង 
ដដ៊ីមប៊ីឲយបានអានដម៊ីលអកសរដនះ ដែ៊ីយនឹងប្របនយ័ដសេកត៊ីមកឲយសាត ប់
បាន ប្ត្យដគមិនអាេនឹងប្របបានដទ ប៉ុប្នត េាំប្ កដលក ដយ៊ីងបានឮថា 
ដលកបិុនរបសបនឹ់ងប្របដសេកត៊ី ដែ៊ីយប្កនយ័ដរ៏ជាលដរៅបាន ឥឡូវ
ដនះ ដប៊ីដលកអាេនឹងដម៊ីលអកសរដនះ ដែ៊ីយប្របនយ័ដសេកត៊ីឲយដយ៊ីង
សាត បប់ាន ដ ះដលកនឹងបានដសលៀកពាកស់ាំពត្យ់ព ៌សាវ យ ដែ៊ីយមាន
ប្មសមាសពាក់ដៅកផង កនឹ៏ងបានតាាំងដឡ៊ីងជាអនករគបរ់គងទ៊ី៣កនុង
នគរ(៥:១៤-១៦)។ 

 សូមកត់្យសាំគាល់ថា ោន៊ីប្យល៉មិនបានបង្ហា ញដេញនូវកត៊ីអា
 ឹត្យេាំដពាះដសតេអងគដនះ   ឲយបានដរេ៊ីន  ដូេោលប្ដលរទង់បាន
បង្ហា ញដល់ដសតេដនបូ៊ដកនសាដឡ៊ីយ។ គាត់្យបានបដិដស្ន៍រង្ហវ ន់
របស់ដសតេ  ដោយមិនខ្ល េរពះទ័យរទង់ដឡ៊ីយ  ដែ៊ីយក៏បានដប៊ីក
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កោយអាំដព៊ីបាបរបស់រទង់។ គាត់្យបានផតល់របឹកាដល់ដសតេដនបូ៊

ដកនសា ដោយេិត្យតអា ឹត្យ ប្ត្យសរមាប់ដសតេ
ដបលសាសារវញិ គាត់្យបាននិយយ្ងន់ៗ 
ដោយមិនទុកមុមឲយរទង់ដឡ៊ីយ។ 
 ោន៊ីប្យល៉ក៏បានរបាប់ដសតេឲយទុករង្ហវ ន់
របស់រទង់វញិ។ ប ទ ប់មក គាត់្យក៏បាន

ថាវ យដមដរៀនរបវត្យតសិាស្រសតដល់រទង់។ គឺដមដរៀនរបវត្យតិសាស្រសតចាប់
តាាំងព៊ីសម័យដសតេដនបូ៊ដកនសា ប្ដលជារពះពធយុដោរបស់រទង់ 
ដែ៊ីយក៏បានដរៀបរប់អាំព៊ីបញ្ញា  ប្ដលរពះពធយុដោរទង់បានបងករ
ដោយេិត្យតអាំ ួត្យ ប្ដលដសតេដបលសាសារក៏មានបញ្ញា ដនះផងប្ដរ
(៥:១៨-២១)។ 

 មាង៉ដទៀត្យ មុនដពលោន៊ីប្យល៉ោត់្យរសាយពាកយប្ដលទដដ ះ
បានសរដសរ  គាត់្យក៏បានរបោសថ់ា  រពះរទង់នឹងជាំនុាំជរមះដសតេ
ដបលសាសារ គឺដូេប្ដលគាត់្យបានទូលដសតេថា “ប្ត្យរទង់ ប្ដលជា
រពះរជបុរត្យ ឱដបលសាសារដអ៊ីយ ដទះដប៊ីរទង់បានរជាបដរឿងទាំង
ដ ះដែ៊ីយក៏ដោយ គង់ប្ត្យរទង់មិនបានប ទ បរពះទ័យប្ដរ”
(៥:២២)។ 

 អាំដព៊ីបាបរបស់ដសតេ មិនប្មនជាអវ៊ីប្ដលរទង់បានរបរពឹត្យតដោយ
មិនដឹងមលួនដ ះដទ។ ប្ត្យវជា… 

 ភាពរកអឺត្យរកទម ប្ដលមានដៅកនុងវញិ្ញដ  ប្ដលទស់
របឆ្ាំងនឹងរពះ។ 

 ោររបមាងរពះ គឺដៅដពលប្ដលរទង់យកប្ពងសរមាប់រពះ
វហិាររបស់រពះ មកដរប៊ី។ 

“ភាពទងលងនូ  ដក៊ីត្យមាន
បាន ទល់ប្ត្យមាន 
ភាពដសាម ះរត្យង”់។ 
-Cicero  
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 ោរថាវ យបងគាំរូបរពះ ដោយដសតេពិត្យជាបានថាវ យបងគាំរូបរពះ
ប្មន។ 

 ោរបះដបាររបឆ្ាំងនឹងរពះ ដោយមិនរពមទទួលសាគ ល់ថា 
រពះអងគជារពះប្មន(៥:២៣)។ 
អាំដព៊ីបាបទាំងអស់ដនះ សុទធប្ត្យសមនឹងទទួលោរជាំនុាំជរមះរបស់
រពះ ដែ៊ីយពាកយប្ដលរពះបានសរដសរដៅដល៊ីជញ្ញជ ាំងដ ះ បាន
បង្ហា ញថា ោរជាំនុាំជរមះដ ះនឹងមកដល់ គឺពាកយប្ដលបានសរដសរ
ថា «ដមដន ដមដន ដទកិល អូ៊តរសុ៊ីន»។ ដែ៊ីយដនះជាដសេកត៊ីបក
ប្របទនពាកយទាំងដ ះ : 

«ដមដន»ប្របថា រពះបានរប់ទងងទនរជយរទង់ ដែ៊ីយបានដ្វ៊ីឲយផុត្យ
ដៅ។ 
«ដទកលិ» ប្របថា រទង់បានរត្យូវផលឹងដៅជញ្ជ ៊ីង ដ ៊ីញថាមវះខ្ត្យ។  
ឯ«ដពដរស» ដ ះប្របថា នគររបស់រទង់រត្យូវប្បងប្េកឲយដល់ពួក
សាសន៍ដមឌ៊ី និងសាសន៍ដព៊ីសុ៊ីដែ៊ីយ(៥:២៦-២៨)។ 
ោរជាំនុាំជរមះជិត្យមកដល់ដែ៊ីយ។ គឺគាម នោរសរមាលទុកខ ឬ
ដាំដណាះរសាយ គាម នផលូវសរមាប់ដគេដេញដឡ៊ីយ  ប្ដលដ ះជាល
ទធផលទនោរសដរមេេិត្យតដ៏លង៊ីដលង៊ីរបស់ដសតេដបលសាសារ។  

 ដៅយបដ់ ះឯងដបលសាសារ ជាដសតេសាសនខ៍្លដ់ដរទងរ់តូ្យវដគដ វ្៊ីគុ
ត្យ។ ដែ៊ីយោរ ៊ីយុស ជាសាសនដ៍មឌ៊ី ប្ដលមានរពះជនមរបមា ៦២ឆ្ន ាំ
ដែ៊ីយ កទ៏ទលួរគងរជយដឡ៊ីង(៥:៣០-៣១)។ 

ដូេដនះ ដៅ “យប់ដ ះឯង” កាំប្ផងរកុងបាប៊៊ីឡូន ប្ដលលប៊ីថា 
មិនអាេផតួលរ ាំលាំបានដ ះ    ក៏រត្យូវបានកងទ័ពពួកដមដូ-ដព៊ីសុ៊ីវយ
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ផតួល ដែ៊ីយទ៊ីរកុងបាប៊៊ីឡូនក៏បានរលាំ។ 
ដទះជាយ៉ងណាក៏ដោយ គួរឲយកត់្យ
សមាគ ល់ថា មុនដពលដគដ្វ៊ីគត់្យដបលសា
សារ ដែ៊ីយនគររទង់រត្យូវបានដគវយយក 
រទង់បានបង្ហគ ប់ឲយដគរបទនរង្ហវ ន់ដល់ោ
ន៊ីប្យល៉ ដោយរប់បញ្ចូ លទាំងោរ
ឲយគាត់្យ ដ្វ៊ីជាអនករគប់រគងទ៊ីប៊ីកនុងនគរ។  

 ដសតេដបលសាសារ ប្ដលមានដពញ
ដោយអាំ ួត្យ ដូេរពះពធយុដោរបស់រទង់ 
បានពាយមរបមាងរពះ។   ប្ត្យរទង់រត្យូវ
បរជ័យ។ ជាលទធផល “រទង់បានរត្យូវផលឹង
ដៅជញ្ជ ៊ីង ដ ៊ីញថាមវះខ្ត្យ”។  រត្យង់េាំ
 ុេដនះ ដយ៊ីងគួរប្ត្យសួរមលួនឯងថា “ដត្យ៊ីមញុ ាំ
រត្យូវបានងលឹងនឹងជញ្ជ ៊ីង ដែ៊ីយដ ៊ីញលទធ
ផលដូេដមតេ?” 
ដត្យ៊ីមញុ ាំរត្យូវបានងលឹងនឹងជញ្ជ ៊ីង ដែ៊ីយដ ៊ីញលទធផលដូេដមតេ? 
មិនប្មនងលងឹដៅេាំដពាះមុមមនុសសដទ ប្ត្យងលឹងដៅេាំដពាះរពះ។ 

 អវ៊ីប្ដលដយ៊ីងមិនរត្យូវដភលេដ ះ គឺថា រពះរទង់បានរតាសដៅ
ដយ៊ីង ឲយរស់ដៅ ដោយយល់ដល់រពះអងគ គឺមិនប្មនបាំដពញេិត្យត
មនុសសដទ។ សូមឲយដយ៊ីងរស់ដៅ ដដ៊ីមប៊ីឲយបានងលឹង ដែ៊ីយដ ៊ីញថា 
បានរស់ដៅតាមបាំ ងរពះទ័យរពះ។ គឺរស់ដៅតាមគាំរូរបស់ោន៊ី
ប្យល៉  ដដ៊ីមប៊ីបាំដពញរពះទ័យរពះអមាច ស់  ប្ត្យមួយអងគគត់្យ។  ោន៊ី
ប្យល៉មានដសេកត៊ីោល ហាន ដៅកនុងោររប្មមុមេាំដពាះដសតេ 
ដែ៊ីយសត៊ីបដ ទ សរទង់ គឺដោយសារគាត់្យមានបាំ ងេិត្យតេង់តគ ប់

“ដគពិបាកនឹងទទួលយក
សមត៊ីរបស់មនុសស ប្ដល
និយយថា „មលួ នមិនដេះ
សាល ប់‟ ឬថា „ដសេកត៊ីសាល ប់
មិនមានអវ៊ីជាបញ្ញា ‟។  
ដសេកត៊ីសាល ប់ពិត្យជាមាន
ប្មន។ អវ៊ីក៏ដោយប្ដល 
មានបញ្ញា  ដែ៊ីយអវ៊ីក៏ 
ដោយប្ដលបានដក៊ីត្យ
ដឡ៊ីង គឺមានលទធផល 
របស់វប្ដលមិនអាេប្ក
ប្របបាន ដែ៊ីយក៏មិនអាេ
រត្យឡប់ងយដរោយ 
ដឡ៊ីយ”។-C.S.Lewis 
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រពះទ័យរពះ និងដោយសាររពះជួយគាត់្យ។ ដោយសាររពះវត្យតមាន
រពះ ដៅជាប់កនុងជ៊ីវតិ្យរបស់គាត់្យ បានជាគាត់្យមានោរដបតជាញ េិត្យត 
ប្ដលរងឹមាាំដូេប្ដក។  ភាពអស៊ីល្ម៌របស់ដសតេដបលសាសារបាន
 ាំឲយោន៊ីប្យល៉ជួបបញ្ញា កនុងជ៊ីវតិ្យ ប្ត្យដសេកត៊ីោល ហានរបស់គាត់្យ 
បានបណាត លឲយគាត់្យទទួលនូវលទធផលលអដ៏សថិត្យដសថរជាដរេ៊ីន ប្ដល
មានដូេជា ចារកិលកខ ៈដ៏លអ និងភាពដសាម ះរត្យង់េាំដពាះរពះ 
ប្ដលជាដករដាំប្ លសរមាប់ឲយដយ៊ីងយកត្យរមាប់តាម។ 

 ដត្យ៊ីគាត្យប់ានទទលួលទធផលអវ៊ីភាល មៗ? ជាោរពិត្យណាស ់ដសតេដបលសា
សារពិត្យជាបានដគារពពាកយសនារបសម់លួន។ មុនដពលរទងរ់តូ្យវដគដ វ្៊ីគុ
ត្យ ដែ៊ីយនគររទងរ់តូ្យវដគវយោនោ់ប ់រទងប់ានបង្ហគ បឲ់យដគឲយរង្ហវ ន់ោ
ន៊ីប្យល៉។  ដែ៊ីយដគបាំពាក់ោន៊ីប្យល៉ដោយសាំពត្យ់ព ៌សាវ យ រពម
ទាំងប្មសមាសដៅកផង រេួករ៏បោសរបាបព់៊ីដាំដ ៊ី រដលកថា រតូ្យវបាន
ជាអនករគបរ់គងទ៊ី៣កនុងនគរ(៥:២៩)។ 
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ការរសន់ៅ កាងុជីវតិ្ 
ដែលម្ននការនតត ត្នៅនលើព្ពេះ 

ោន៊ីប្យល៉បានរស់ដៅ កនុងភាពជាដ្ល៊ីយសស្រង្ហគ ម កនុងទ៊ីរកុងបា
ប៊៊ីឡូន ដសទ៊ីរប្ត្យអស់មួយជ៊ីវតិ្យ។   គាត់្យបានបដរម៊ីដសតេដនបូ៊ដកនសា 
ដសតេដបលសាសរ ដែ៊ីយដៅដពលដនះ គាត់្យរត្យូវបដរម៊ីដសតេោរ ៊ីយ៉ូស 
ប្ដលជាសាសន៍ដមឌ៊ីដទៀត្យ ប្ដលដសតេដនះបានតាាំងរជបលល័ងគរបស់
មលួន កនុងរកុងបាប៊៊ីឡូន ប ទ ប់ព៊ីដសតេដបលសាសារបានសុគត្យដៅ។ 

 ដគកប៏ានប្ត្យងតាាំងោន៊ីប្យល៉ជាអ្ិបត្យ៊ី   កនុងេាំដណាមអ្ិបត្យ៊ីទាំងប៊ី
 ក ់ របសដ់សតេ ប្ដលរគបរ់គងដល៊ីពកួដៅហាវ យដមត្យតទាំងអស ់ កនុង
នគរទាំងមូល(ោន៊ីប្យល៉ ៦:១-២) ដែ៊ីយមិនយូរប៉ុ ម ន គាត្យ់កប៏ាន
រត្យឡបជ់ាកាំពូលដល៊ីពកួអ្ិបត្យ៊ី និងពកួដៅហាវ យទាំងប៉ុ ម ន ដបតិ្យ
ដលកមានវញិ្ញដ  យ៉ងរសួេរសាល ់ ដែ៊ីយដសតេរទងគិ់ត្យនឹងតាាំង
ដលក ឲយរតួ្យត្យដល៊ីនគរទាំងមូល(៦:៣)។ 

 គួរឲយកត់្យសមាគ ល់ថា មគមព៊ីរដនះ បានដល៊ីកដឡ៊ីងថា ោន៊ីប្យល 
មាន “វញិ្ញដ  យ៉ងរសួេរសាល”។ ោលព៊ីមុន  អគគមដែស៊ី  អាម៊ី
ទ៊ីស(Amytis) ក៏បានដរប៊ីពាកយដូេដនះ េាំដពាះោន៊ីប្យលផងប្ដរ
(៥:១២)។ អនកមលះយល់ថា ោរដនះបានបញ្ញជ ក់ថា ោន៊ីប្យល៉មាន
វញិ្ញដ  ដ៏លអរបដស៊ីរ ដោយគាត់្យមានេរយ៉ិសមបត្យតិប្ដលដេះដោត្យ
ខ្ល េរពះ។ អនកមលះដទៀត្យយល់ថា ោរដនះសាំដៅដៅដល៊ីជាំ ញ និង
សមត្យថភាពប្ដលគាត់្យមាន កនុងោររគប់រគង់ោរង្ហររបស់នគរ 
ដោយរបាជាញ ។ ដៅមានអនកដផសងដទៀត្យបានយល់ថា ដនះជាោរ
និយយសរុបអាំព៊ីោរអវ៊ីប្ដលដយ៊ីងបានដ ៊ីញមាន កនុងជ៊ីវតិ្យគាត់្យ 
ប្ដលមានដូេជា ភាពមុសប្បលកព៊ីដគ ជាំដនឿ ោរមវល់ព៊ីអនកដទទ និង



54 

 
ដសេកត៊ីោល ហានជាដដ៊ីម។ ដទះប៊ីជាោរដនះបានបង្ហា ញថា គាត់្យមាន
លកខ ៈលអយ៉ងណាក៏ដោយ ក៏ោរប្ដលសាំខ្ន់ដ ះ ោរដនះបាន
 ាំឲយគាត់្យមានមុម ទ៊ីសាំខ្ន់ ប្ដលមានកិត្យតិយស និងអាំណាេ
សារជាងម៊ី។ ដទះជាយ៉ងណាក៏ដោយ ោរមានអាំណាេ និងមុម 
ទ៊ី ាំឲយអនកដទទមិនដពញេិត្យត ដែ៊ីយរេប្ ន ន្ ន៊ីស ដែ៊ីយមិន
យូរបុ៉ ម ន ោន៊ីប្យល៉ ក៏បានោល យជាដគាលដៅទនោរវយរបហារ 
ព៊ីដសេកត៊ីអារកក់ទាំងដ ះ។ 

បញ្ហា ននការរចផែនឈ្នន នសី 
ដូដេនះ ពកួអ្ិបត្យ៊ី និងពកួដៅហាវ យកប៏្សវងរកដែតុ្យព៊ីដាំដ ៊ី ររជោរ
ប្ផនដ៊ី ឲយទសនឹ់ងោន៊ីប្យល៉ ប្ត្យដគរកឱោស ឬកាំែុសអវ៊ីមិនបាន
ដឡ៊ីយ ក៏មិនដ ៊ីញមានងលសដ់ធ្លល យ ឬដទសទស់អវ៊ីប្ដរ ព៊ីដរពាះដលក
ជាមនុសសដសាម ះរត្យង។់ ដូដេនះ ពកួអនកទាំងដ ះរបឹកាគាន ថា ដយ៊ីងនឹងរក
ឱោសទសនឹ់ងដ ម្ ះោន៊ីប្យល៉ដនះមិនបានដឡ៊ីយ ដវៀរប្ត្យរកបាន
ខ្ងឯរកឹត្យយវនិយ័របសរ់ពះទនវប៉ុដណាណ ះ។ ពកួអ្ិបត្យ៊ី និងពកួ
ដៅហាវ យទាំងដ ះ ក ៏ាំគាន េូលដៅគាលដ់សតេ ទូលដូដេនះថា បពិរត្យ
រពះរជាោរ ៊ីយុស សូមឲយរទងប់ានរបកបដោយរពះជនមេាំដរ ៊ីនជាយនឺ
យូរត្យដៅ។ ពកួអ្ិបត្យ៊ីកនុងនគរ ពកួដៅហាវ យដមត្យត ពកួភូ្ួយ ពកួ
បាោត្យ ់និងពកួដៅហាវ យរសុក បានជាំនុាំរពមគាន  េងត់ាាំងរពះរជឱង្ហក រ
១េបប ់ គឺជាដសេកត៊ីបាំរមយ៉ងតឹ្យងរុងឹថា ដប៊ីអនកណានឹងសូមអវ៊ីព៊ីរពះ
ណា ឬព៊ីមនុសសណាក៏ដោយ ដវៀរប្ត្យសូមព៊ីរពះរជាកនុងរវង៣០ទងង 
ដ ះនឹងរតូ្យវដបាះដចាលដៅកនុងរូងសិងា។ បពិរត្យរពះរជា ដូដេនះ សូម
រទងត់ាាំងេបប ់ ដែ៊ីយេុះែត្យថដលខ្ដៅេបបដ់ ះ របដយជនមិ៍នឲយ
តល សប់្របបាន តាមរដបៀបេបបទ់នសាសន៍ដមឌ៊ី និងសាសន៍ដព៊ីសុ៊ី ប្ដល
នឹងតល សប់តូរមិនបានដឡ៊ីយ។ ដូដេនះ ដសតេោរ ៊ីយុសរទងក់េុ៏ះែត្យថដលខ្ 
ដៅសាំបុរត្យជាដសេកត៊ីបាំរមដ ះ(៦:៤-៩)។  
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 ដៅទសវត្យសរឆ៍្ន ាំ១៨០០ មានអនកនិពនធដ៏លប៊ីលបញមាន ក់ ដ ម្ ះ 
អ័ដឡកានដឺរ ម៉ាោល ដរន(Alexander Maclaren) បានពិព ៌ 
អាំព៊ីគ ៈរដឋមស្រនត៊ីរបស់ដសតេោរ ៊ីយ៉ូស យ៉ងដូេដនះថា : 
ជាគ ៈរដឋមស្រនត៊ីប្ដលគាម នសណាត បធ់្លន ប ់  គាម នរដបៀបដរៀបរយ។  មាន
ភាពដ ៊្ីត្យឆ្យ ដរស៊ីបរសាល ដរត្យករត្យអាល រកប្ត្យរបដយជនត៍ទ ល់មលួន 
មានោរថាវ យបងគាំរូបរពះ សាហាវ ទរពទផស ។ល។ ប្ដលជាបរយ៉ិោស
ទនោរដឹក ាំរបសដ់សតេអងគដនះ។ ដែ៊ីយដៅកនុងកណាត លេាំដណាម 
ភាពអស៊ីល្ម៌ទាំងដនះ មានបុរសមាន ក ់ ប្ដលមានេរយ៉ិសមបត្យតិដល៏អ
របទព ដប៏រសុិទធ មិនរបដលករបោកនឹ់ងអវ៊ីដឡ៊ីយ ប្ដលសូមប៊ីប្ត្យពកួ
ខ្ម ាំងសរតូ្យវក៏បានទទលួសាគ លគ់ាត្យ ់ដែ៊ីយពកួដចាទរបោនក់៏មិនអាេរក
កាំែុសគាត្យប់ាន។ មនុសសមិនរតូ្យវឲយមលួនរបោកនឹ់ងដលកិយដទ 
ដទះជាកនុងោលៈដទសៈណាកដ៏ោយ។ ដទះជាយ៉ងណាកដ៏ោយ 
ដរបណារពះបានចាត្យគ់ាត្យឲ់យេូលដៅកនុងដលកិយដក៏មវក់ដ ះ ដែ៊ីយ
គាត្យដ់ៅប្ត្យដតាងរពះែសតរពះជាប ់ ដ ះភាពបរសុិទធរបសគ់ាត្យ ់ ោន់ប្ត្យ
មិនអាេរបោកនឹ់ងភាពមិនបរសុិទធរបស់ដលកិយ ប្ដលដៅជុាំវញិគាត្យ់
បានដឡ៊ីយ។ 

ពួកមរន៊ីតប្ដលមានថានៈទបជាងោន៊ីប្យល៉ ដរេ៊ីនប្ត្យមានលកខ
 ៈអារកក់រសបតាមគ ៈរដឋមស្រនត៊ីរបស់ដសតេោរ ៊ីយ៉ូស ជាជាង
រសបតាមេរយ៉ិសមបត្យតិរបស់ោន៊ីប្យល៉ ដែ៊ីយពួកដគក៏បានសអប់
ដមព៊ីមោន៊ីប្យល៉ ដោយសារគាត់្យមានអាំណាេដល៊ីពួកដគ។ អាំ ួត្យ
 ាំឲយមានោររបប្ជងគាន  ដែ៊ីយោររេប្ ន ន្ ន៊ីស ក៏បានដក៊ីត្យ
ដេញព៊ីអាំ ួត្យ ប្ដល ាំឲយមានេិត្យត្ចឺាប់ដ ះ។ ពួកមនុសសមាន
អាំ ួត្យទាំងដ ះ មានេិត្យត្ចឺាប់ ដោយសារបុរសមាន ក់បានដឡ៊ីង
ថានៈ បានជាពួកដគេង់បាំតល ញគាត់្យ។ 
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ពួកដគបានរកដែតុ្យ ដដ៊ីមប៊ីនឹងដចាទ
របោន់គាត់្យ ប្ត្យពួកដគមិនអាេរក
កាំែុសគាត់្យបានដឡ៊ីយ។ ដត្យ៊ីដោយសារ
ដែតុ្យអវ៊ី? “ដគរកឱោស ឬកាំែុសអវ៊ីមិន
បានដឡ៊ីយ ក៏មិនដ ៊ីញមានងលស់ដធ្លល យ 
ឬដទសទស់អវ៊ីប្ដរ ព៊ីដរពាះគាត់្យជា
មនុសសដសាម ះរត្យង់”(៦:៤។ ដទះប៊ីជាោ
ន៊ីប្យល៉បានរស់ដៅ ជាដរេ៊ីនឆ្ន ាំ កនុងបរ ិ
យ៉ោស ប្ដលមានដពញដោយភាព
អស៊ីល្ម៌   ក៏គាត់្យដៅប្ត្យរកាភាពបរ ិ
សុទធ។  
 ពួកមស្រនត៊ីទាំងដ ះដឹងថា ោរវយ
របហារមកដល៊ីអនកប្ដលមានេរយ៉ិ
សមបត្យតិដ៏លអរបទពយ៉ងដនះ មិនប្មនជា
ោរង្ហយរសួលដទ។ បានជាពួកដគ
របឹកាគាន ថា “ដយ៊ីងនឹងរកឱោសទស់
នឹងដ ម្ ះោន៊ីប្យល៉ដនះមិនបានដឡ៊ីយ 
ដវៀរប្ត្យរកបានខ្ងឯរកឹត្យយវន័ិយរបស់
រពះទនវបុ៉ដណាណ ះ”(៦:៥)។ 
“ ពួកខ្ម ាំងសរត្យូវរបស់ោន៊ីប្យល៉យល់
ថា េាំ ុេដមាយប្ត្យមួយរបស់ោន៊ីប្យ៉

ល គឺោរបតូរដបតជញ ប្ដលគាត់្យមានេាំដពាះរពះ។ ប្ត្យដនះជាទ៊ីប ទ ល់ដ៏
អសាច រយរបស់គាត់្យ។  វ ិ្ ៊ីប្ត្យមួយគត់្យ ដដ៊ីមប៊ីឲយពួកដគអាេវយរបហារ 

 

អាំ ួត្យ  ាំឲយមានោរ
របប្ជងគាន  … អាំ ួត្យមិ
នអរសបបយ ដពលមលួ ន
មានអវ៊ីមួយដឡ៊ីយ ប្ត្យ
ដរត្យកអរប្ត្យដៅដពល
ប្ដលមលួ នមានអវ៊ីមួយ
ដរេ៊ីនជាង ឬលអជាងអនក
ដទទ។ ដគថា មនុសសមា
នអាំ ួត្យ េាំដពាះរទពយ
សមបត្យតិ ភាពឆ្ល ត្យវយ័ ឬ
េាំដពាះរូបសមបត្យតិដល៏អ
របស់មលួ ន ប្ត្យពួកដគមិន
អួត្យប្បបដ ះដឡ៊ីយ។ 
តាមពិត្យពួកដគមានអាំ
 ួត្យ ដោយសារពួកដគ
គិត្យថា មលួ នមានរទពយ
ដរេ៊ីនជាង ឆ្ល ត្យជាង ឬ
មានរូបសមបត្យតិលអជាង
អនកដទទដៅវញិដទ”។ 
-C.S.Lewis  
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គាត់្យ គឺរត្យូវវយរបហារទាំ ក់ទាំនងប្ដលគាត់្យមានជាមួយរពះ។ ពួក
មស្រនត៊ីទាំងដ ះ បានដរប៊ីោរដបាកបដញ្ញឆ ត្យ ដដ៊ីមប៊ីសដរមេបាំ ងមលួន 
ដោយទញយករបដយជន៍ព៊ីអាំ ួត្យរបស់ដសតេោរ ៊ីយ៉ូស។ ពួកដគ
បានដសន៊ីរឲយរទង់បដងក៊ីត្យេបប់ ោក់ដទសដល់អនក ប្ដលសូមអវ៊ីព៊ីរពះ
ណា ឬព៊ីមនុសសណាមួយ ដរៅព៊ីដសតេោរ ៊ីយ៉ូស កនុងរយៈដពល៣០
ទងង(៦:៦-៨)។ 

 ដោយសារដសតេោរ ៊ីយ៉ូស កាំពុងប្ត្យមិនមានភាពដលេដធ្លល ដូេ
ដសតេសុ៊ីរូស ប្ដលជាដសតេដព៊ីសុ៊ី ដ ះរពះរជរកឹត្យយដនះ នឹងបាន
ដល៊ីកដាំដក៊ីងរទង់ ឲយមពស់ដូេរពះ ដែ៊ីយមានអាំណាេោន់ប្ត្យខ្ល ាំង 
ដល៊ីសដសតេសុ៊ីរូស។  

 ដត្យ៊ីអនកបាំពានរពះរជរកឹត្យយដនះ នឹងទទួលដទសប្បបណា?  
“ដប៊ីអនកណានឹងសូមអវ៊ីព៊ីរពះណា ឬព៊ីមនុសសណាក៏ដោយ ដវៀរប្ត្យសូមព៊ី
រពះរជាកនុងរវង៣០ទងង ដ ះនឹងរតូ្យវដបាះដចាលដៅកនុងរូង
សិងា”(៦:៧) 

 ភាពរេប្ ន ន្ ន៊ីសរបស់ពកួ
មស្រនត៊ីទាំងដ ះ   គាម នប្ដនកាំ ត់្យ
ដឡ៊ីយ។  ពួកដគេង់ឲយោន៊ីប្យល៉
សាល ប់។ ោរ ៊ីយ៉ូសបានេុះែត្យថដលខ្ 
ដល៊ីរពះរជរកឹត្យយដ ះ ដែ៊ីយដោយ
សារវជា “េបប់របស់ពួកដមឌ៊ី និង
ដព៊ីរសុ៊ី”     ដ ះដគមិនអាេលប់វ
ដចាលបានដឡ៊ីយ។ គឺដែតុ្យដនះ
ដែ៊ីយ បានជាពួកដគេង់ឲយដសតេ

“អនកមិនអាេរត្យដ់គេ ព៊ីភាព
កដមាយរបសម់លួ នឯងដឡ៊ីយ។ 
ជនួោល អនករតូ្យវប្ត្យត្យយុទធ ដដ៊ីមប៊ី
បដ ត ញវដេញ ពុាំដ ះដទ  អនក
នឹងរតូ្យវវ ិសមិនខ្ន។ ដែ៊ីយ
ដប៊ីសិនជាដ ះជាោរពិត្យប្មន 
ដែតុ្យអវ៊ីអនកមិនត្យយុទធនឹងភាព
កដមាយរបសអ់នក ដៅដពលដនះ
ប្ត្យមតងដៅ ដែ៊ីយដត្យ៊ីអនកដៅចាាំអវ៊ី
ដទៀត្យ?” 

-Robert Louis Stevenson 
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កាំ ត់្យរយៈដពលទនោរអនុវត្យតេបប់ដ ះ ប្ត្យកនុងដពល៣០ទងង
បុ៉ដណាណ ះ។ ដប៊ីោលណា ោន៊ីប្យល៉សាល ប់ដៅ ដ ះពួកដគនឹងបាន
រត្យឡប់ដៅរកោររស់ដៅដូេមុនដទៀត្យ។ 

 ដគដជឿថា ដសតេោរ ៊ីយ៉ូស  ជាមនុសសលអដទ។  ប្ត្យរទង់មានភាព
កដមាយ មិនមុសព៊ីដយ៊ីងដទ។ កនុងដពលដ៏របងុេញុ៉េដ ះ រទង់
រសាប់ប្ត្យេង់ដល៊ីកដាំដក៊ីងមលួនដឡ៊ីង បានជារទង់ដ្វ៊ីោរសដរមេេិត្យត
ភាល មៗ ដោយអនុមត្យេិបប់ហាមមិនឲយដគអ្ិសាឋ ន។ 

អណំាចននទបីន្ទា ល ់
ោន៊ីប្យល៉មានោរបតូរដបតជញេាំដពាះរពះណាស់ បានជាគាត់្យបាន
រប់ោរសាត ប់បង្ហគ ប់ ជាសាំខ្ន់ជាងេបប់អយុត្យតិ្ម៌។ ោរដនះបាន
បង្ហា ញអាំព៊ីដគាលោរ ៍ទនរពះគមព៊ីរ ប្ដលដយ៊ីងរត្យូវសដរមេេិត្យតថា 
រត្យូវសាត ប់បង្ហគ ប់រពះ ឬសាត ប់បង្ហគ ប់តាមេបប់របស់មនុសស។ កនុងរពះ
គមព៊ីរសញ្ញដ ងម៊ី ដយ៊ីងសដងកត្យដ ៊ីញថា ពួកសាវក័បានដរប៊ីដគាល
ោរ ៍ដនះ ដពលប្ដលដគបញ្ញជ  ឲយ្ប់ផាយដាំ ឹងលអ។ ោល
ដ ះពួកដគបានដ្ល៊ីយត្យបថា “រត្យូវប្ត្យសាត ប់បង្ហគ ប់របស់រពះជាជាង
សាត ប់មនុសស”(កិេចោរ ៥:២៩)។ 

 ោលោន៊ីប្យល៉បានដឹងថា សាំបុរត្យដ ះបានេុះែត្យថដលខ្ដែ៊ីយ ដ ះ
ដលកកេូ៏លដៅកនុងផទះរបស់ដលក (រ ៊ីឯបងអួេទនបនទប់របសដ់លក ខ្ង
រកុងដយរូសាឡមិ កដ៏ៅេាំែ) ដលកលុត្យជងគង់េុះអ្ិសាឋ ន ដែ៊ីយអរ
រពះគុ ដលរ់ពះរបស់ដលក១ទងង៣ដង ដូេជាោលព៊ីមុន(៦:១០)។ 

 ោន៊ីប្យល៉មិនរពមសាត ប់បង្ហគ ប់ តាមេបប់អយុត្យតិ្ម៌ដ ះ 
ដោយអ្ិសាឋ នមួយទងងប៊ីដង ដូេប្ដលគាត់្យបានដ្វ៊ីអស់ជាដរេ៊ីនឆ្ន ាំ
មកដែ៊ីយ។ ោន៊ីប្យល៉បានដឹង អាំព៊ីអាង៌កាំបាាំងទនោររស់ដៅ កនុង
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ជ៊ីវតិ្យប្ដលបរសុិទធ កនុងបរយ៉ិោសប្ដលមិនបរសុិទធ ដែ៊ីយគាត់្យមិន
រពមប្កប្រប ឬដ្វ៊ីពុត្យជាប្កប្របដដ៊ីមប៊ីបាំដពញេិត្យតមនុសសដឡ៊ីយ។ 
ឯពកួអនកទាំងដ ះ ដគក៏មូលគាន មកដ ៊ីញោន៊ីប្យល៉កាំពុងប្ត្យអ្ិសាឋ ន 
ទូលអងវរដៅេាំដពាះរពះទនដលក(៦:១១)។ 

ោន៊ីប្យល៉បានដ្វ៊ីមុសនឹងេបប់របស់ពួកដគ   ដរពាះេបប់ដ ះ
បានបាំពានេបប់របស់រពះ ដែ៊ីយដគក៏បានចាប់មលួនគាត់្យ។ ប្ត្យោន៊ី
ប្យល៉មិនខ្ល េដគោក់ដទសគាត់្យដទ។ ោន៊ីប្យល៉រពមទទួលនូវ
ផលវបិាក ប្ដលបណាត លមកព៊ីោរសាត ប់បង្ហគ ប់រពះ។ 
ដនះជាដមដរៀនដ៏លអ សរមាប់ដយ៊ីងរល់គាន  ប្ដលបានគូសបញ្ញជ ក់
នូវេាំ ុេសាំខ្ន់ព៊ីរយ៉ង ប្ដលដយ៊ីងរត្យូវេងចាាំ កនុងេិត្យត។ ទ៊ី១ 
ដយ៊ីងរត្យូវសម័រគេិត្យតទទួលនូវលទធផល ប្ដលបានមកព៊ីោរដ្វ៊ីកិេចោរ
ប្ដលរត្យឹមរត្យូវ។ គឺដូេប្ដលសាវក័ដពរត្យុសបានមានរបសាសន៍ថា 
“ដប៊ីអនករលគ់ាន ឧសាែ៍នឹងរបរពឹត្យតោរលអ ដ ះដត្យ៊ីមានអនកណានឹង
ដ្វ៊ីបាបដល់អនករលគ់ាន ”(១ដពរត្យុស ៣:១៤)។ ទ៊ីព៊ីរ រពះរទង់ដៅ
ប្ត្យ ុាំរគងជ៊ីវតិ្យដយ៊ីង ដទះប៊ីជាដយ៊ីងរត្យូវដគោក់ដទសដោយអយុត្យតិ
្ម៌ ឲយេូលកនុងរូងដតាក៏ដោយ។ 

 ដគក៏បានដ ៊ីញោន៊ីប្យល៉អ្ិសាឋ នដៅោន់រពះ ដែ៊ីយគាត់្យក៏
បានរងទុកខ ដដ៊ីមប៊ីដសេកត៊ីសុេរតិ្យ។ ប្ត្យដពលដ ះ រពះរទង់បាន
ដរៀបេាំឲយគាត់្យបានថាវ យសិរ ៊ីលអដល់រពះ។ 

ស្សចកេសី ខ្ស្ឋនេរបសរ់ពោះ 
រេួដគកេូ៏លដៅជិត្យ ទូលនឹងដសតេ ព៊ីដាំដ ៊ី រពាកយបាំរមរបស់រទងថ់ា 
រទងប់ានេុះែត្យថដលខ្ ដៅេបបប់ាំរមដែ៊ីយ ថា ដប៊ីអនកណានឹងសូមអវ៊ី 
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ព៊ីរពះណា ឬព៊ីមនុសសណាកដ៏ោយ ដល៊ីកប្ត្យសូមព៊ីរពះរជា កនុងរវង
៣០ទងង ដ ះនឹងរតូ្យវដបាះដចាលដៅកនុងរូងសិងាប្មនឬមិនប្មន ដសតេ
រទងម់ានរពះបនទូលសបថា ដសេកត៊ីដ ះពិត្យប្មនដែ៊ីយ តាមរដបៀប
េបបទ់នសាសន៍ដមឌ៊ី   និងសាសនដ៍ព៊ីសុ៊ី   ប្ដលនឹងតល ស់បតូរមិនបាន
ដឡ៊ីយ។ ដ ះដគកទូ៏លដល់ដសតេថា ដ ម្ ះោន៊ីប្យល៉ដ ះ ប្ដលជា
ពកួដ្ល៊ីយសាសន៍យូោ មិនដអ៊ីដព៊ីេាំដពាះរទងដ់ទ ឱរពះករុណាដអ៊ីយ ក៏
មិនយកេិត្យតទុកោកនឹ់ងេបបប់ាំរម ប្ដលរទងប់ានេុះែត្យថដលខ្ដែ៊ីយ 
ដ ះប្ដរ គឺដេះប្ត្យអ្ិសាឋ នសូម១ទងង៣ដងវញិ(៦:១២-១៣)។ 

ពួកដនះពិត្យជាមានគាំនិត្យអារកក់ណាស់។ ព៊ីដាំបូង ពួកដគបាន
រ ាំឭកដសតេោរ ៊ីយ៉ូស   អាំព៊ីរពះរជរកឹត្យយប្ដលមិនអាេបដិដស្វញិ
បាន។  ប ទ ប់មក   ពួកដគក៏បានដ្វ៊ីោរវយរបហារជាបប្នថមដទៀត្យ
មកដល៊ីោន៊ីប្យល៉  ដោយដរប៊ីោរដចាទរបោន់  ដោយនិយយោរ
ពិត្យ លយជាមួយនឹងោរមួលបង្ហក េ់។ ោន៊ីប្យល៉មិនបានមវះោរ
ដគារពេាំដពាះដសតេដទ ប្ត្យគាត់្យក៏មិនរពមមវះោរដគារពេាំដពាះរពះ
របស់គាត់្យដឡ៊ីយ។  

 ោលដសតេបានឮពាកយទាំងដ ះ រទងក់ដ៏ទមនសសជាខ្ល ាំង ដែ៊ីយតាាំង
រពះទយ័នឹងរកដោះោន៊ីប្យល៉ឲយរេួ រទងម់ាំរកផលូវជយួឲយដលករេួ 
ដរបដល់ទងងលិេ។ ម ៈដ ះ ពកួអនកទាំងដ ះកមូ៏លគាន មកឯដសតេ
ទូលថា បពិរត្យរពះរជា សូមរទង់រជាបថា តាមេបបទ់នសាសន៍ដមឌ៊ី 
និងសាសនដ៍ព៊ីសុ៊ី េបប់ណាឬបាំរមណា ប្ដលដសតេបានតាាំងទុកដែ៊ីយ 
ដ ះនឹងតល ស់បតូរមិនបានដឡ៊ីយ(៦:១៤-១៥)។ 

 ោរដ្ល៊ីយត្យបរបស់ោរ ៊ីយ៉ូស គឺបានបង្ហា ញថា ដៅទ៊ីបាំផុត្យ រទង់
បានរជាបថា មានដរឿងអវ៊ីកាំពុងដក៊ីត្យដឡ៊ីង ដបតិ្យរទង់ “មានរពះទ័យ
ដទមនសសេាំដពាះមលួនយ៉ងខ្ល ាំង”។ រទង់រជាបថា រទង់មិនបានគិត្យ 
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ឲយដិត្យដល់ មុននឹងដេញរពះរជរកឹត្យយដ ះ។ ោរដនះហាក់ដូេជាប
ង្ហា ញថា រទង់មិនបានអាក់អន់រពះទ័យនឹងោន៊ីប្យល៉ ឬមិនដពញ
រពះទ័យនឹងអាកបបកិរយ៉ិរបស់គាត់្យដ ះដឡ៊ីយ ប្ត្យផទុយដៅវញិ 
រទង់បានអាក់អន់រពះទ័យ   េាំដពាះដសេកត៊ីអាំ ួត្យរបស់មលួនឯងដៅ
វញិដទ។ 
ដសតេោរ ៊ីយ៉ូសក៏បានមនះប្មនងរកវ ិ្ ៊ីជួយឲយោន៊ីប្យល៉រេួព៊ីដទស 
ដរពាះរទង់មិនេង់ឲយគាត់្យរងដរគាះ ដោយសាររពះរជរកឹត្យយដ៏លង៊ីដលង៊ី
ដនះដឡ៊ីយ។ រទង់ក៏បានប្សវងរកេដ ល ះរបដហាង ដៅកនុងេបប់ដ ះ 
ប្ត្យមិនអាេរកដ ៊ីញ។ ដសតេោរ ៊ីយ៉ូសក៏បានទល់គាំនិត្យ ដោយសារ
េបប់របស់រទង់។ គាម នផលូវប្ដលអាេឲយោន៊ីប្យល៉រេួមលួនដឡ៊ីយ គាត់្យ
រត្យូវប្ត្យទទួលដទសរបហារជ៊ីវតិ្យតាមេបប់ដ ះ។ 
ដូដេនះ ដសតេរទង់កដ៏េញបង្ហគ ប ់ ដែ៊ីយដគ ាំយកោន៊ីប្យល៉ដៅដបាះេុះ
កនុងរូងសត្យវសិងាដៅ ដសតេរទងម់ានរពះបនទូលដលោ់ន៊ីប្យល៉ថា រពះទន
អនកប្ដលអនកដគារពជានិេចរទងនឹ់ងជយួសដស្រង្ហគ ះអនកជាពិត្យ។ ដគកយ៏កងម
១មកបិទសនធប់មាត្យរ់ូង ដសតេរទងក់រ៏បថាប់រតារពះទាំរង ់ ដែ៊ីយនឹង
េិដញ្ច ៀនរតារបសដ់ស បត្យ៊ីរទងផ់ង ដដ៊ីមប៊ីមិនឲយមានអវ៊ីតល ស់បតូរព៊ី
ដាំដ ៊ី រោន៊ីប្យល៉ដឡ៊ីយ(៦:១៦-១៧)។ 

ប ទ ប់ព៊ីដគបានរកដ ៊ីញថា ោន៊ីប្យល៉មានដទសឧរកឹដឋ ដោយ
សារបានបដរម៊ីរពះ  មិនរពម្ប់  ដគក៏បានដបាះគាត់្យេូលកនុងរងូ
ដតា។ ោរោក់ដទសរបហារជ៊ីវតិ្យដូេដនះ គឺជាទរមង់ទនោរោក់
ដទស ឲយសាល ប់យ៉ងដវទ បាំផុត្យ។ តាម្មមតា ដគបងអត់្យអាហារសត្យវ
ដតា ទាំងដ្វ៊ីបាប ដែ៊ីយបញ្ឈឲឺយវមឹង ដដ៊ីមប៊ីោលណាដគដបាះ
មនុសសេូលដៅ ពួកវនឹងចាប់ប្ែកសុ៊ីប្ត្យមតង។ 
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ដោយគាម នជដរម៊ីស ដសតេោរ ៊ីយ៉ូសក៏បាននិយយដល៊ីកទឹកេិត្យត
ោន៊ីប្យល៉ជាេុងដរោយថា “រពះទនអនកប្ដលអនកដគារពជានិេចរទង់
នឹងជួយសដស្រង្ហគ ះអនកជាពិត្យ”។ គួរឲយសាត យណាស់ បនទូលរបស់រទង់
ហាក់ដូេជា   មិនប្មនដក៊ីត្យដេញព៊ីដសេកត៊ីជាំដនឿដទ   ប្ត្យជាោរដផតក
ផតួលដៅដល៊ីដរពងវស ។   
ដត្យ៊ីអនកដឹងដទថា មានអវ៊ីដក៊ីត្យដឡ៊ីង ដៅកនុងរូងដតា ដពលប្ដលដគ
បិទរេករូងដ ះដែ៊ីយ? ដៅកនុងដសៀវដៅប្ដលមានេាំ ងដជ៊ីងថា 
ោន៊ីប្យល៉ : អនកោត់្យរសាយសុបិន ដលកដូណាល ដម ដមបប្ប៊ល
(Donald K. Campbell) បានពិព ៌  ដោយនឹករសទមយ៉ង
ដូេដនះថា :  
ដពលប្ដលពកួអនកយមបិត្យរេករូងសឹង ដែ៊ីយដដ៊ីរដេញដៅអស ់ ោន៊ី
ប្យល៉កប៏ានរ ាំអិលមលួនធ្លល កយ់តឺ្យៗ ដៅរកបាត្យរូងដតា។  សត្យវដតា ា្ំៗ ក៏
បានរត្យដ់េញព៊ីរនធរបសវ់ ដពលដ ៊ីញពនលឺេូលតាមរេករូងមុមដ ះ ប្ត្យ
ពកួវរសាបប់្ត្យ្ប់ភាល មៗ ដូេសត្យវដសះប្ដលដគទញប្មសបដងាៀរឲយ
្បអ់ញ្ច ឹង។ ដាំបូងដឡ៊ីយពកួវប្រសករគែមឹ ប្ត្យរតូ្យវសាង ត្យម់ាត្យដ់ៅវញិ 
ដៅេាំដពាះមុមោន៊ីប្យល៉ ប្ដលកាំពុង្រ ដៅប្កបរពកួវ ដៅកនុងរូង
ដ ះ។ ពកួវបដញ្ចញសដមលងែតឹ្យមលះៗ ដែ៊ីយកដ៏ វ្៊ីសដមលងង៉ូវៗបនតិេ
បនតួេ ដែ៊ីយមានពកួវមលះកប៏ានរត្យឡបដ់ៅោន់រនធរបសម់លួនវញិ។ សត្យវ
ដតាដផសងដទៀត្យ កប៏ានសាង ប ដែ៊ីយរោបដដកដៅដល៊ីបាត្យរូង ដោយមិន
ដបាះជាំហានដៅរកោន៊ីប្យល៉។ ដលកដហាររបូដនះ កប៏ានដពាលថា 
“សូមអររពះគុ រពះដយែូវ៉។ រពះអងគបានបិទមាត្យ់សត្យវតិ្យរចាឆ នដស៏ា
ហាវទាំងដនះ ដដ៊ីមប៊ីកុាំពួកវដ វ្៊ីអវ៊ីដល៊ីទូលបងគាំដក៊ីត្យ”។ 
គាត្យអ់ងគុយដៅដល៊ីបាត្យរូងដតា ដែ៊ីយប្ផអកដៅដល៊ីជញ្ញជ ាំង ដដ៊ីមប៊ី
សរមាកោយឲយបានរសួល ដៅយប់ដ ះ។ មិនយូរប៉ុ ម ន មានកូនដតា 
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ព៊ីរកបលមករកគាត្យ ់ ដោយមិនបានដដ៊ីរលបៗដូេជារបុងដ វ្៊ីោរវយ
របហារមកដល៊ីគាត្យដ់ឡ៊ីយ ប្ត្យបានមកដោយភាពសនិទធសាន លដពិ៏ត្យ 
ដោយកូនដតាទាំងព៊ីរបានមកដដកដៅសង្ហខ ងគាត្យ ់ គឺហាកដូ់េជាេង់ផត
លភ់ាពកកដ់ៅត សរមាបគ់ាត្យ ់កនុងរូងដរ៏ត្យជាកដ់ ះ។ ដមរបសវ់ ប្ដលជា
សត្យវដតាចាស់កប៏ានដដ៊ីរមកដដកដៅព៊ីមុមដលកដហារ។ គាត្យក់ប៏ាន
អប្ងអលមនងពកួវ  ដែ៊ីយពកួវកង៏្ហកកបលមករកគាត្យ ់  ដែ៊ីយលឹត្យទដ
គាត្យ។់ ដោយបានែុ៊មពទ័ធដោយដមដតា និងកូនរបស់វ ដលកដហារក៏
បានយកមនងរបស់កូនដតាមយួ កនុងេាំដណាមកូនដតាទាំងព៊ីរ ដ វ្៊ីជាដមន៊ីយ
ដក៊ីយ។ គាត្យ ់ និងសត្យវទាំងប៊ីកបលកប៏ានដគលកយ៉់ងសកប់សកល ់ កនុង
ភាពសុមសានត ដោយគាម នោររ ាំខ្ន។ 

ការការពាររបសរ់ពោះ 
ោន៊ីប្យល៉របប្ែលជាបានដគងយ៉ងសុមសានត ជាមួយសត្យវដតា 
ប្ត្យដសតេោរ ៊ីយ៉ូសរត្យូវបានសត្យិសមបជញ្ដៈរ ាំខ្ន់ មិនឲយផទាំដក៊ីត្យ។ 

 រេួរទង់វលិដៅឯរពះរជវ ាំងវញិ កអ៏ត្យរ់ពះដសាង យអស់១យប់ដ ះ ពកួ
មដហារ ៊ីមិនបានរបគាំថាវ យរទងដ់ទ ឯរទងក់ផ៏ទាំមិនលកប់្ដរ(៦:១៨)។ 

ោររពួយបារមភ ោររបោន់ដទសមលួនឯង ោរប្លងឃ្ល នបាយ 
ោរផទាំមិនដក៊ីត្យ គឺសុទធប្ត្យជាផលវបិាក ទនកាំែុសរបស់ដសតេោរ ៊ីយ៉ូស 
ប្ដលមិនបានដឹង  អាំព៊ីោរសមគាំនិត្យអារកក់របស់ពួកមស្រនត៊ីរបស់
រទង់។ ទ៊ីបាំផុត្យ ប ទ ប់ព៊ីផទាំមិនលក់ដពញមួយយប់ រទង់ក៏បានដរោក 
ដែ៊ីយយងដៅរូងដតា។  

 ោលជិត្យដល់រូងដែ៊ីយ ដ ះរទងប់្រសកដៅោន៊ីប្យល៉ ដោយសាំដឡង
យ៉ងក តុ ក សរួថា ឱោន៊ីប្យល៉ ជាអនកបាំដរ ៊ីទនរពះដម៏ានរពះជនមរស់
ដអ៊ីយ ដត្យ៊ីរពះទនអនក ប្ដលអនកដគារពជានិេចដ ះ រទងអ់ាេនឹងជយួឲយ
អនករេួព៊ីសិងាបានឬដទ។ ដ ះោន៊ីប្យល៉ ដលកទូលត្យបថា បពិរត្យរពះ
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ករុណា សូមរទងប់ានរបកបដោយរពះជនមេាំដរ ៊ីនជាយនឺយូរេុះ។ រពះទន
ទូលបងគាំរទងប់ានចាត្យដ់ទវតារបសរ់ទង ់ ឲយមកបិទមាត្យសិ់ងាទាំងអស ់ វ
មិនបានរបទូសតដលទូ់លបងគាំដទ ព៊ីដរពាះដៅេាំដពាះរពះ ដ ះមិនដ ៊ីញ
ជាទូលបងគាំមានដទសអវ៊ីដឡ៊ីយ ដែ៊ីយបពិរត្យរពះករុណា ដៅេាំដពាះរទង ់
ទូលបងគាំកមិ៏នបានដ វ្៊ីមុសអវ៊ីប្ដរ។ ដូដេនះ ដសតេរទងម់ានរពះទយ័រ ៊ីករយ
ទរកប្លង កដ៏េញបង្ហគ ប់ឲយដយងយកោន៊ីប្យល៉ដេញព៊ីរូងមក ដគក៏
ដយងយកោន៊ីប្យល៉ដេញមក ដែ៊ីយឥត្យដ ៊ីញមានរបសួណាដៅមលួន
ដលកដឡ៊ីយ ព៊ីដរពាះដលកបានទុកេិត្យតនឹងរពះទនដលក(៦:២០-
២៣)។ 
សូមប៊ីប្ត្យ ដៅកនុងបនទូលរបស់ដសតេោរ ៊ីយ៉ូស ក៏ដយ៊ីងអាេដឹង អាំព៊ី
ឥទធិពលប្ដលជ៊ីវតិ្យរបស់ោន៊ីប្យល៉មាន   មកដល៊ីរទង់ផងប្ដរ។  គឺ
ដូេប្ដលរទង់មានបនទូលថា “ដត្យ៊ីរពះទនអនក ប្ដលអនកដគារពជានិេច
ដ ះ   រទង់អាេនឹងជួយឲយអនករេួព៊ីសិងាបានឬដទ?”  វពិត្យជាអ
សាច រយណាស់ ប្ដលដសតេោរ ៊ីយ៉ូសប្ងមទាំងបានគិត្យ អាំព៊ីភាពប្ដល
អាេដក៊ីត្យមានដឡ៊ីង ទនោរោរពាររបស់រពះ សរមាប់ោន៊ីប្យល៉ ឲយ
រេួព៊ីសត្យវដតា។ ប ទ ប់មក ោន៊ីប្យល៉ក៏បានដេញព៊ីកប្នលងងងឹត្យ
ដ ះមក ទាំងដ្ល៊ីយត្យប ដោយជាំដនឿេិត្យតថា រពះរទង់ពិត្យជាបាន
ោរពារគាត់្យប្មន។ 

 ោន៊ីប្យល៉មិនមានដរគាះថាន ក់ដទ “ដរពាះគាត់្យបានទុកេិត្យតរពះ
របស់គាត់្យ”(៦:២៣)។ បទគមព៊ីរដែដរព៊ី ១១:៣៣ ក៏បានរបាប់
ដយ៊ីងផងប្ដរថា ដសេកត៊ីជាំដនឿរបស់ោន៊ីប្យល៉ “បានបិទមាត់្យដតា”។ 
ជាោរពិត្យណាស់ រពះរទង់មិនប្ត្យងប្ត្យបានរ ាំដោះកូនរបស់រពះអងគ 
ឲយរេួព៊ីដរគាះថាន ក់រគប់ដពលដឡ៊ីយ គឺដូេប្ដលមានបទគមព៊ីរដែដរព៊ី 
១១:៣៥-៤០  បានបង្ហា ញដល់ដយ៊ីងរសាប់។  ដៅសម័យពួកជាំនុាំ 
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ដាំបូង មានរគ៊ីសទបរស័ិទធរប់ពាន់អនកបានសាល ប់ ដោយសារជាំដនឿ 
ដោយដគយកដៅឲយសត្យវដតាសុ៊ី ដែ៊ីយក៏បានដៅដៅជាមួយរពះ
អស់កលបជានិេច។ បុ៉ប្នត ដទះប៊ីជារពះរទង់បានរ ាំដោះដយ៊ីងឲយរេួ 
ដៅកនុងដពលណាមួយឬអត់្យ ក៏សមត្យថភាពរបស់រពះអងគមិនប្ដលេុះ
ដមាយដឡ៊ីយ។ រពះអងគប្ត្យងប្ត្យអាេជួយជានិេច។ 

អណំាចននការដាកអ់ាទភិាព 
រេួដសតេរទង់ដេញបង្ហគ ប ់    ដែ៊ីយដគក ៏ាំពកួអនកប្ដលបតឹងដចាទោន៊ី
ប្យល៉ មកដបាះដគដៅកនុងរូងសិងាវញិ គឺទាំងមលួនដគ និងរបពនធកូនដគ
ផង ដែ៊ីយសិងាទាំងោយកម៏ានអាំណាេដល៊ីដគ បានទាំងបាំបាក់ អ្ឹងដគ
ឲយដមទេមទ៊ីដៅមុនប្ដលដគធ្លល កដ់ៅដលប់ាត្យរូងផង(៦:២៤)។ 

ពួកអនកដចាទរបោន់ោន៊ីប្យល៉ រត្យូវបានដគដបាះេូលដៅកនុងរូង
ដតា ប្ដលដៅទ៊ីដ ះពួកដគបានទទួលលទធផល ប្ដលមលួនបានដរៀប
ទុកសរមាប់ោន៊ីប្យល៉ គឺមិនមុសព៊ីហាម៉ាន ដៅកនុងរពះគមព៊ីរ ង
ដអសដ្៊ី ប្ដលរត្យូវបានដគពយួរក ដៅកប្នលងសរមាប់ពយួរកអនកដទស។ 
ដែ៊ីយដសតេោរ ៊ីយ៉ូសក៏បានដេញរពះរជសាសន៍ ប្ដលនិយយអាំព៊ី
ដសេកត៊ីជាំដនឿ ខ្ល ាំងជាងដសតេដនបូ៊ដកនសាដៅដទៀត្យ(៤:៣៤-
៣៥,៣៧)។ គឺដូេប្ដលរទង់បានសរដសរកនុងរពះរជសាសន៍ដ ះ
ថា : 
“ដយ៊ីងដេញបង្ហគ ប់ឲយមនុសសទាំងោយ ដៅដពញកនុងអាណាេរករបស់
ដយ៊ីង បានញបញ័់រ ដែ៊ីយដោត្យខ្ល េ ដៅេាំដពាះរពះទនោន៊ីប្យល៉ ដបតិ្យ
រទងជ់ារពះដ៏មានរពះជនមរសដ់ៅ កស៏ថិត្យដសថរដៅអសក់លបដរៀងត្យដៅ
រជយរទងនឹ់ងមិនរតូ្យវបាំតល ញដឡ៊ីយ ដែ៊ីយអាំណាេរគបរ់គងរបសរ់ទង់ 
និងដៅជាប់ដរបដលេុ់ងបាំផុត្យ រទង់ដរបាសឲយរេួ ដែ៊ីយកជ៏យួសដស្រង្ហគ ះ 
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 រទងដ់ វ្៊ីទ៊ីសាំគាល ់ និងោរអសាច រយដៅសាថ នសគួ៌ដែ៊ីយដៅប្ផនដ៊ី គឺរទង់
ប្ដលបានដរបាសឲយោន៊ីប្យល៉រេួព៊ីអាំណាេសិងា”(៦:២៥-២៧)។ 
  សរមាប់ោន៊ីប្យល៉វញិ   ដរឿងរបស់គាត់្យក៏បានបញ្ច ប់  ដោយកត៊ី
រ ៊ីករយ: 
យ៉ងដ ះ ោន៊ីប្យល៉ដនះ កេ៏ាំដរ ៊ីនដឡ៊ីងដៅកនុងរជយរបស់ោរ ៊ីយុស 
ដែ៊ីយកនុងរជយរបស់សុ៊ីរូស ជាសាសនដ៍ព៊ីសុ៊ី(៦:២៨)។   
ោន៊ីប្យល៉ ជាគាំរូទនមនុសសដ៏មានពរ ដូេប្ដលមានប្េង កនុងបទ
គមព៊ីរទាំនុកដាំដក៊ីង ១:៣ ថា “អនកដ ះនឹងដូេជាដដ៊ីមដ្៊ី ប្ដលដុះ
ដៅប្កបរផលូវទឹក ប្ដលបដងក៊ីត្យផលតាមរដូវោល ដែ៊ីយសលឹកក៏មិនដេះ
រសដពានដឡ៊ីយ ឯោរអវ៊ីប្ដលអនកដ ះដ្វ៊ី ដ ះនឹងេាំដរ ៊ីនដឡ៊ីងទាំង
អស់”។ រពះរទង់ពិត្យជាបានរបទនពរោន៊ីប្យល៉។ ដទះជាយ៉ង
ណាក៏ដោយ ដពលប្ដលោន៊ីប្យល៉កាំពុងរស់ដៅ គាត់្យមិនដឹងថា 
ជ៊ីវតិ្យរបស់គាត់្យដៅដល៊ីប្ផនដ៊ីដនះ នឹងទទួលលទធផលយ៉ងណាដទ។ 
គាត់្យសាគ ល់រពះបនទូលសនា និងអាំណាេរបស់រពះ ប្ត្យគាត់្យមិនដឹង
អាំព៊ីប្ផនោររបស់រពះអងគដឡ៊ីយ។ គាត់្យរគាន់ប្ត្យដឹងថា គាត់្យេង់រស់
ដៅកនុងជ៊ីវតិ្យប្ដលសាត ប់បង្ហគ ប់រពះ ប្ដលដគារពរបត្យិបត្យតិរពះអងគ 
ដទះប៊ីជាសថិត្យកនុងសាថ នភាព ឬោលៈដទសៈណា ឬក៏មានោរ
លាំបាក និងោរលបួងយ៉ងណាក៏ដោយ។ 

 ោន៊ីប្យល៉ក៏ដឹងផងប្ដរថា គាត់្យមិនអាេរេួជ៊ីវតិ្យបានដឡ៊ីយ ដប៊ី
សិនជាគាម នោរអ្ិសាឋ នដទដ ះ។ ដគថា រពះបនទូលរពះជាទឹកដោះ
ដគា សាេ់ និងនាំប័ុងជ៊ីវតិ្យ ប្ត្យោរអ្ិសាឋ នជាោរដកដដងា៊ីមជ៊ីវតិ្យ។ 
ដយ៊ីងអាេរស់ដៅដោយគាម នអាហារ អស់រយៈដពលជាដរេ៊ីនទងងបាន 
ប្ត្យដយ៊ីងមិនអាេរស់ដៅបានព៊ីរប៊ី ទ៊ី  ដោយគាម នដដងា៊ីមបានដទ។  
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ដូេដនះ  ោរអ្ិសាឋ នជាកិេចោរដ៏សាំខ្ន់បាំផុត្យរបស់ដយ៊ីង។  ដត្យ៊ី
អនកបានយកោរអ្ិសាឋ នជាអាទភិាពទ៊ីមួយ កនុងជ៊ីវតិ្យអនកឬដទ?  
ដយ៊ីងកាំពុងរស់ដៅ កនុងពិភពដលក ប្ដលមានលកខ ៈដូេទ៊ី
រកុងបាប៊៊ីឡូន។ ដយ៊ីងកាំពុងប្ត្យរត្យូវបានែុ៊មព័ទធ ដោយវបប្ម៌ប្ដល
មានោរតល ស់បតូរឥត្យ្ប់ ស៊ីល្ម៌កាំពុងធ្លល ក់េុះ  មានបញ្ញា សពវ
រគប់ ដែ៊ីយក៏អន់ងយជានិេច។   ប្ត្យរពះរទង់បានរតាសដៅដយ៊ីង
មាន ក់ៗ ឲយដ្វ៊ីជាោន៊ីប្យល៉ កនុងជាំ ន់របស់ដយ៊ីង។ ដត្យ៊ីដយ៊ីងេង់បត់្យ
ប្បនតាមសងគម ដោយឲយដគចាក់បងាូរដយ៊ីង េូលដៅកនុងពុមភទនវបប
្ម៌របស់ដយ៊ីង ឬេង់ដរប៊ីភាពងងឹត្យ ជាឱោសបដញ្ចញពនលរឺបស់រពះ
អងគ ឲយដលកិយបានសាគ ល់? 
ម ៈដពលប្ដលដយ៊ីងកាំពុងរស់ដៅ ជាដរៀងរល់ទងង េូរដយ៊ីង
យកត្យរមាប់តាមោន៊ីប្យល៉ ប្ដលបានបនសល់ទុកនូវគាំរដ៏ូអសាច រយ ទន
ោរសាត ប់បង្ហគ ប់ ោរទុកេិត្យត ោរគិត្យព៊ីអនកដទទ ដសេកត៊ីោល ហាន និង
ោរបតូរដបតជញេាំដពាះរពះ។  
សូមដយ៊ីងដ្វ៊ីោរសដរមេេិត្យតថា ដយ៊ីងនឹងបដរម៊ីរពះ ដោយរដបៀប
ណា កនុងជាំ ន់របស់ដយ៊ីង? 

 
 
 


