សេចកី្ប
ត ស្រៀនជា
សកីរ្ដ
តិ៍ ំណែល

រ្បេ់សោកីសដសរ្កី ្រ្នេ៍
DEREK PRINCE
អំបល
ិ េំរាប់មនុេសសោកី
វត្តមានរបស់យ ង
ើ យ្វឱ្
ើ យអ្វៗ
ី ទាំអ្ស់មានភាពខុស
»
ប្បែក «អ្នករាល់គ្ននជាអ្ាំបល
ិ សាំ រាប់មនុសសយោក (មា៉ា

ថា ៥: ១៣)។ យសចកតប្ី ែលព្ពះយ ស៊ូ មានព្ពះ
បនទ៊ូលយនះ

គព្ឺ ពះ

អ្ងគមន
ិ ព្គ្នន់ប្ត្មានព្ពះបនទ៊ូល

យៅកាន់ពក
ួ សិសសរបស់
ចាំយ ះយ

ព្រង់បយុ៉ា ្
ណ ះយរ

ង
ើ ទាំងអ្ស់គ្ននប្ែលបាន

ប៉ាប្ុ នតក៏

ររួលស្គគល់ន៊ូវ

សិរអ្
ធិ ្
ាំ
ចននយសចកតប
ី យព្ងៀនរបស់ព្រង់ប្ែរ។ ព្ពះ
យ ស៊ូ យព្បៀបយ្ៀប

មុខងាររបស់យ ង
ើ

អ្ាំបល
ិ សាំរាប់មនុសសយោក។
របស់

ព្រង់

កាន់ប្ត្ចាស់

ពចា
ិ រ្ការយព្បើ

ព្បាស់

យៅនង
ឹ

ការបញ្ជាក់អ្ត្ថន័
យៅយពលប្ែលយ ង
ើ
ននមុខងារទាំងពរី យ៉ាង
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របស់អ្ប
ាំ ល
ិ ទក់រងយៅនង
ឹ មហ៊ូបអាហារ៖ អ្ាំបល
ិ ផ្តល់
ន៊ូវរសជាត្យិ

ើ អ្ាំបល
ិ រប់ស្គាត្់

ន៊ូវភាពសអុ រលួ

។

អ្ាំបល
ិ ផ្តល់ន៊ូវរសជាត្ិ
ក្នុងនាមយ ើងជាគ្រីស្ទាន មុខងាររបស់យ ើងជាអំបិល រឺ
គ្រូវផ្តល់រសជារិដល់មនុសសយោក្។ គ្រះជាម្ចាស់គ្រង់
សរវគ្រះហឫរ័

នឹងរស់ជារិយនះ។

អាហារដដលមិន

ម្ចនរសជារិ ក្លា

ជាម្ចនរសជារិ និងអាចររួល

បាន យៅយរលដដលយរផ្សំយគ្រឿងជាមួ
៉ូបបានសួរសំនួរ ដដលគ្បក្បយោ

យរអាចបរ ិយោរមហ៉ូបស្ទប យោ
(

អំបិល។ យោក្

ដ៉ូយចនះយរ យ

មិនបង់អំបិលយក្ើរឬ?

រ័

ើងរ ីក្រា

ើង

នឹងគ្រះជាម្ចាស់

»

ម្ចនោរ

នឹងអាហារយបើមិន

ើងនឹងមិនគ្រមបរ ិយោរអាហារយនាះយ

វរតម្ចនរបស់យ

យរើ

«

យោហារថា៖

ប
៉ូ ៦:៦)។ វរតម្ចនរបស់អំបិល បានយ្វើយអា

ខុសដបាក្ យនះបណ្ត
ត លឱ្យយ

ក្

ើ

។

យ្វើឱ្យមនុសសយោក្គាប់គ្រះហឫ
យហើ

យលើក្រយមកើងគ្រះហឫរ័

យមត្ដាក្រុណ្តរបស់គ្រង់ យៅក្លន់មនុសសយោក្។ យោ
ស្ទរយ
ជាមួ
ហឫរ័

ើងយៅរីយនះ គ្រះជាម្ចាស់យៅដរបនតយោះស្រស្ទ
មនុសសយោក្ យោ

គ្រះរុណ

និងយោ

គ្រះ

យមត្ដតក្រុណ្ត ជាជាងក្លរយគ្បើយសចក្តីយគ្ក្ល្ និង
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ក្លរវ ិនិច័ឆ

យោស។ វរតម្ចនរបស់យ

ោរខុសដបាក្។

ើង បានយ្វើឲ្យម្ចន

យគាលក្លរណ៍យនះ រឺគ្រូវបានបងាហញ

យងចាស់ យៅក្នុងក្រណីរបស់យោក្អគ្បាហាំ ក្នុងក្លរ
រ៉ូលអងវរយអា គ្ក្ុងស៉ូដុម
ដដលម្ចនដចង
យៅក្នុង
យោក្ុបបរតិ ១៨:១៦-៣៣។

គ្រះអម្ចាស់

ម្ចនគ្រះ

បនា៉ូល មក្ក្លន់យោក្អគ្បាហាំថា៖ គ្រង់នឹងយងយៅ
គ្ក្ុងស៉ូដុម យដើមបីយមើលថា យរើអំយរើរុចារ ិរ របស់អនក្គ្ក្ុង
បានមក្ដល់ចំណុចក្ំរ៉ូល
វ ិនិច័ឆ

យោសបាន

យោ

ដដលគ្រះជាម្ចាស់អាចនឹង
រុំចំបាច់រនាយរលរុក្

យរៀរ។ បនាាប់មក្ យោក្អគ្បាហាំ បានយដើរជាមួ
អម្ចាស់ យៅត្ដមផ្ា៉ូវជាមួ គ្រះអងគ យហើ
ជាមួ គ្រង់អំរីស្ទានោរយនះ។

៉ូរ

គ្រះ

បានដវក្ដញក្

យគ្នលការណ៍ននការវន
ិ ច
ិ ឆ័ យទស
យោក្អគ្បាហាំ បានបយងកើរយ
ជាយលើក្ដំប៉ូង

ដដលម្ចនម៉ូលោាន ដ៉ូចខាងយគ្ក្លម៖

ោមិនដមនជា គ្រះហឫរ័
ក្លរវ ិនិច័ឆ

ើងន៉ូវ យគាលក្លរណ៍មួ

របស់គ្រះជាម្ចាស់យរ ដដល

យោសធ្លាក្់ យៅយលើមនុសសសុចរ ិរ រួមជាមួ

មនុសសអាគ្ក្ក្់ដដរយនាះ។ «យរើគ្រះអងគ

មនុសសសុចរ ិរបារ់បង់ជីវ ិរ

នឹងយ្វើ

រួមជាមួ

យអា

មនុសសសុចរ ិរ

ដមនឬ? » យោក្អគ្បាហាំ បានរ៉ូលសួរ (យៅខរី២៣)។
គ្រះអងគយ្វើដ៉ូយចនះមិនយក្ើរយរ

«

សុចរ ិរ រួមជាមួ

ស៉ូមក្ុំគ្បហារជីវ ិរមនុសស

មនុសសរុចារ ិរយ

ើ

! យបើមិនដ៉ូយចនះយរ
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មនុសសសុចរ ិរ នឹងគ្រូវបារ់បង់ជីវ ិរ ជាមួ

មនុសស រុចា

រ ិរមិនខាន។ គ្រះអងគយ្វើដ៉ូយចនះមិនយក្ើរយរ! យៅគ្ក្មនន
ដផ្នដីោំងម៉ូលយត្ដងដរវ ិនិច័ឆ

យោសយោ

ុរិ្
ត ម៌។

»

(ខរី២៥)។
គ្រះអម្ចាស់បានយ្វើឱ្យោម្ចនោរចាស់ោស់ យៅក្នុង
យរលសនានាយោ គ្រង់បានររួល ក្ន៉ូវយគាលក្លរណ៍
ដដលយោក្អគ្បាហាំបានរ៉ូលថាវ

យនាះ។ ោម្ចនស្ទរៈ

សំខាន់ណ្តស់ ដដលអនក្យជឿោំងអស់ គ្រូវម្ចនក្លរ
ដឹងរីចំណុចយនះ! យៅយរលដដលយ
យអា

បានសុចរ ិរ យោ

ល់

ើង គ្រូវបានយគ្បាស

ម្ចនជំយនឿយលើគ្រះគ្រីសា និង

ក្ំរុងដឹក្នាំជីវ ិរ ដដលរិរជាបងាហញរីជំយនឿរបស់យ
ដមនយនាះ ោមិនដមនជាបំណងគ្រះហឫរ័

ើង

របស់គ្រះជា

ក្នុងក្លររាប់បញ្៉ូា លោំងយ ើង យៅក្នុងក្លរវ ិនិ
យោស ដដលគ្រះអងគ ក្មក្ោក្់យលើមនុសសរុចារ ិរ

ម្ចាស់យរ
ចឆ័

យនាះ។

មានកត្តតកាំណត្់ពរី យ៉ាង

ជាអក្ុសល គ្រីស្ទានជាញឹក្ញាប់ មិន

ល់រីក្លរយនះ

យរ។ យហរុអី?
វ រីយគ្រះ រួក្យរបានបរាជ័
ដចក្រោងស្ទានោរោំងរីរ
យលចយ

ក្នុងក្លរដបង
ដដលយមើលរីយគ្ៅយៅអាច

ើងស្រសយដៀងនឹងគាន បុដនតត្ដមក្លររិរ

ោំងស្រសុង យបើរិរត្ដមលក្ខណៈ្មមជារិ

រឺខុសគាន

និងយហរុផ្ល

យនាះ។ មាង ម្ចនក្លរយបៀរយបៀន សគ្ម្ចប់ជាគ្បយយជន៍
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ដល់រួក្អនក្សុចរ ិរ មាងយរៀរ ជាក្លរជំនុំជំរះរបស់គ្រះ
ជាម្ចាស់ មក្យលើរួក្មនុសសរុចារ ិរ។
ោរខុសដបាក្គាន រោងស្ទានោរោំងរីរយនះ គ្រូវបាន
នាំ

ក្មក្ យោ

យសចក្តីដលាងក្លរណ៍

ផ្ាុ គានដ៉ូចខាង
យគ្ក្លម។ ក្លរយបៀរយបៀនមក្យលើមនុសសសុចរ ិរយក្ើរយចញ
រីមនុសសរុចារ ិរ ដ៉ូយចនះក្លរយបៀរយបៀនចំយរះមនុសសសុច
រ ិរ និងក្លរវ ិនិច័ឆ

យោសចំយរះមនុសសរុចារ ិររឺម្ចនោរ

ផ្ាុ គានោំងស្រសុង យបើរិរត្ដមគ្បភរយដើមរីយគាលបំណង
លរធផ្លននស្ទានោរោំងរីរយនះ។
គ្រះរមពីរបានបយគ្ងៀនយងចាស់ថា
រ ំរឹងរុក្ជាមុនថា

គ្រីស្ទានគ្រូវដរ

រួក្យរនឹងររួលបាន

ន៉ូវក្លរយបៀរ

យបៀន។ យៅក្នុងយសចក្តីបយគ្ងៀនយៅយលើភំន គ្រះយ ស៉ូបាន
ម្ចនគ្រះបនា៉ូល
យៅក្លន់រួក្សិសសថា៖ « ១០ ម្ចនររ

យហើ

អស់អនក្ដដលគ្រូវយរយបៀរយបៀន យោ

យគ្រះយស

ចក្តីសុចរ ិរ ដបិរនររស្ទានសួរ៌ជារបស់ផ្ងអនក្ោំងយនាះ
១១ អនក្រាល់គានម្ចនររ ក្នុងក្លលដដលយរយជរ យបៀរយបៀន
យហើ និយ បងខុសគ្រប់ោំងយសចក្តីអាគ្ក្ក្់ រីអនក្រាល់
គាន យោ

យគ្រះខ្ុំ

»

(ម្ចថា

៥១០:១១) ។ យោក្ប៉ូល

ក្៏បាន សរយសរយៅក្លន់្ីម៉ូយល

អស់អនក្ដដល ចង់រស់យៅ

ដ៉ូចគានដដរថា៖

យោ

«

យគាររគ្បណិប័រន៍

គ្រះជាម្ចាស់

ក្នុង គ្រះគ្រិសយត ស៉ូ
មុខជាគ្រូវយរ
»
យបៀរយបៀនដ៉ូយចនះឯង (២្ីម៉ូយល៣:១២)។ ដ៉ូយចនះគ្រីស្ទាន
គ្រូវដរយគ្រៀមខាួនជានិចា យោ

ស៉ូគ្ោំនឹងក្លរយបៀរយបៀន
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សគ្ម្ចប់យសចក្ាីជំយនឿនិង ផ្ា៉ូវននជីវ ិររបស់រួក្យរ យោ
រាប់រុក្ថាជាឯក្សិរិម
ធ ួ ដ៏រិយសសចំយរះរួក្យរ។
ម្ចនក្លរដក្ស្រសង់ដ៉ូចគានយនះដដរ

គ្រីស្ទានមិនរួរគ្រូវ

បានរួមបញ្៉ូា ល យៅក្នុងក្លរជំនុំជំរះរបស់គ្រះជាម្ចាស់មក្
យលើរួក្មនុសសរុចារ ិរយរ។យគាលក្លរណ៍យនះគ្រូវបានដលាង
ជាយគ្ចើនដង យៅក្នុងបររមពីរ។ ក្នុង១ក្៉ូរ ិនល៉ូស ១១:៣២
យោក្ប៉ូល
បានសរយសរយៅក្លន់អក្
ន យជឿថា៖ «

៣២ ដរក្លលណ្តយ
គ្រះអម្ចាស់គ្រង់ោ
យោសជាមួ

ើងរាល់គានគ្រូវ ជាប់ជំនុំជំរះ យនាះ
ផ្ចាលយ

នឹងយោក្ី

ោម្ចនោរខុសគាន
ម្ចាស់ជាមួ

៍យ

ើងវ ិញ យដើមបីក្ុំឲ្យយ
ើ

។

»

ើងជាប់

យនះបងាហញថា

រោង ដំយណ្តះស្រស្ទ

របស់គ្រះជា

នឹងអនក្យជឿនិង ដំយណ្តះស្រស្ទ

ជាមួ

នឹង

អនក្មិនយជឿ។ ក្នុងនាមជាអនក្យជឿ យ ើងក្៏អាចរ ំរឹងរុក្រី
បររិយស្ទ្ន៍ននក្លរររួល រណឌក្មមរីគ្រះជាម្ចាស់ដដរ។
គ្បសិនយបើ

យ

ើងចុះច៉ូល នឹងក្លរយគ្បៀនគ្បយៅយហើ

ក្ំណរ់ជីវ ិររបស់យ
យ

ើងយអា

ើងនឹងមិនររួលរង

ន៉ូវក្លរវ ិនិច័ឆ

គ្រូវធ្លាក្់យៅយលើអនក្មិនយជឿ
យរ។

បំណងគ្រះហឫរ័

ដក្រគ្មង់យ

ើង

រីក្លរររួលរង

ម្ចនសណ្ត
ត ប់ធ្លនប់

ជាអនក្យជឿ

យោស

ឬ យោក្ី

យនាះ

ដដលនឹង

៍ជារ៉ូយៅយនាះ

របស់ គ្រះជាម្ចាស់ក្ុងក្លរ
ន
យនាះរឺ យដើមបីក្លរររយ

ើង

ន៉ូវក្លរជំនុំជំរះរបស់ គ្រង់យៅយលើអនក្

មិនយជឿ។
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និក្ខមនំជំរ៉ូក្រី៧ដល់ជំរ៉ូក្រី១២

បានក្រ់គ្ត្ដរុក្ន៉ូវ

រយបៀបដដលគ្រះជាម្ចាស់បាននាំន៉ូវក្លរវ ិនិច័ឆ

យោសោំង

ដប់

មក្យលើជន

ដដលយក្ើនយ

ជារិ យអសុីបយោ

ើងក្លន់ដរ្ងន់្ងរយៅៗ

ស្ទរដររួក្យរបានបដិយស្មិនស្ទតប់

ត្ដម រាក្លរ ីរបស់គ្រង់
បុដនត

រឺយោក្ម៉ូយស និងយោក្យអើរន
ុ

គាមនយគ្គាះក្លចណ្តមួ

ក្នុងចំយណ្តមយគ្គាះក្លច
ោំងដប់យនះ ម្ចនក្លរបះរល់ដល់ គ្បជារាស្ដសារបស់គ្រះ
ជាម្ចាស់

រឺជនជារិអុីស្រស្ទដអល

រសយរញក្ណ្ត
ា លស្រសុក្យអសុីបយនាះយ

ដដលបានរស់យៅ
ើ

។

ក្នុងនិក្មខនំ ១១:៧ បានដចងរីយហរុផ្លថា៖

យៅ

៧ បុដនត

«

យៅក្នុងរួក្ក្៉ូនយៅ អុីស្រស្ទដអល ចប់ត្ដំងរីមនុសសដល់
សរវ យនាះស៉ូមបីដរដកក១ក្៏នឹងមិនក្ំយរ ើក្អណ្ត
ត រោស់នឹង
យរយ

ើ

យនះយដើមបីឲ្យអនក្រាល់គានបានដឹងថា គ្រះយ

ហ៉ូ

ោគ្រង់រាប់ស្ទសន៍យអសុីរា និងស្ទសន៍អុីស្រស្ទដអលយផ្សង
អំរីគាន »។

ក្លរវ ិនិច័ឆ

យោស មិនបានធ្លាក្់មក្យលើជន

ជារិអុីស្រស្ទដអលយរ យោ
ម្ចនោរខុសគានមួ

»

ស្ទរដរគ្រះអម្ចាស់«បានយ្វើឱ្យ

រោងគ្បជារាស្ដសតរបស់គ្រង់ និងគ្ប

ជាជនរបស់ស្រសុក្យអសុីប។ ស៉ូមបីដរ សរវដកករបស់ស្រសុក្
យអសុីប ក្៏បានររួលស្ទគល់ោរខុសគានយនះ! យហើ

ោរ

ខុសគានយនះ យៅដរម្ចនសុរលោរ រហ៉ូរដល់សរវនលង
យនះ។
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យត្មា
ុ ា នន្មក់យរប
ើ នមនុសសប៉ាន្ម
ើ ព្គប់?
យោក្អគ្បាហាំបនតក្លរសនានារបស់យោក្ជាមួ

គ្រះអម្ចាស់ អំរីអនក្គ្ក្ុងស៉ូដុម យហើ
បានរាយមអះអាងថា
មនុសសសុចរ ិរខាះដដរ

យោក្អគ្បាហាំ

យងយហាចណ្តស់

ក្៏ម្ចន

ដដលចំបាច់គ្រូវក្លររររីគ្ក្ុង

ោំងម៉ូលរីក្លរជំនុំជំរះ។ យោក្បានចប់យផ្តើមជាមួ
សិបនាក្់។ បនាាប់មក្ យោ
ឱ្យក្រ់សម្ចគល់មួ

នឹង

ហា

ម្ចនក្លររួមបញ្៉ូា លគាន ដ៏រួរ

ននក្លរយគាររនិងក្លររាយម យោក្

បានយ្វើត្ដមវ ិ្ីរបស់គារ់រហ៉ូរបានចុះដល់ដប់នាក្់វ ិញ។
យៅរីបំផ្ុរ គ្រះអម្ចាស់បានធ្លនាចំយរះយោក្អគ្បាហាំ
ថា គ្បសិនយបើ គ្រង់បានរក្យ

ើញមនុសសសុចរ ិរ ដរដប់

នាក្់ក្ុងគ្ក្ុ
ន
ងស៉ូដុម គ្រង់នឹងរុក្រីគ្ក្ុងោំងម៉ូលយគ្រះដរ
ដប់នាក្់យនាះ។

យរើគ្បជាជនក្នុងគ្ក្ុងស៉ូដុម ម្ចនចំនួនបុនាមននាក្់? ោ

នឹងម្ចនក្លរលំបាក្ ក្នុងក្លរបាន់ស្ទមន រីចំនួន ដ៏រិរ
គ្បាក្ដមួ ។ យោះបីជាយងណ្តក្៏យោ រួយលខយនះ រឺ
អាចយគ្បើបាន សគ្ម្ចប់បណ្ត
ត រីគ្ក្ុងមួ
របស់ស្រសុក្បាយ
ក្លរយគ្បៀបយ្ៀបមួ

ចំនួនយផ្សងយរៀរ

សាីនរីបុរាណ ដដលផ្តល់ន៉ូវសតង់ោនន
។

ត្ដមរ

ៈ

ក្លរ

ក្រីគ្ក្ុងយផ្សង

យរៀរ មក្ោក្់ក្ុងយរឿងយនះ
ន
យ ើងអាចនិយ បានថា
ចំនួនគ្បជាជនយៅគ្ក្ុងស៉ូដុម នាសម័ យោក្អគ្បាហាំ
រឺគ្បដហលជាមិនរិចជាងដប់រន់នាក្់ យរ។
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គ្រះជាម្ចាស់បានធ្លនាចំយរះយោក្អគ្បាហាំថា
ម្ចនមនុសសសុចរ ិរដប់នាក្់

យបើ

វរតម្ចនរបស់រួក្យរអាច

រក្ាក្លររររីគ្ក្ុងបាន ដដលយងយហាចណ្តស់ ម្ចន
មនុសសមួ
មួ
«

យោ

មួ

មុឺននាក្់ដដរ។ យនះជាក្លរផ្តល់ន៉ូវសម្ចម្ចគ្រ
មួ

ក្នុងមួ រន់។ ម្ចនសម្ចម្ចគ្រដ៉ូចគាន
ក្នុងចំយណ្តមមួ រន់» ដដលបានផ្ាល់ឱ្យ ក្នុង ប
៉ូ

៣៣:២៣ និងយៅស្ទស្ទា៧:២៨ យហើ

បររមពីរោំងរីរខ

យនះ បានបងាហញថាមួ

នាក្់ រឺជាមនុសសម្ចនក្់ដដលម្ចន

យសចក្ាីសុចរ ិរដ៏យកនើម

ខណៈយរលដដលអនក្យៅសល់

ោំងអស់ ធ្លាក្់ចុះយគ្ក្លមសាង់ោររបស់គ្រះជាម្ចាស់។
ោរឺជាក្លរងា

ស្រសួល

ក្នុងក្លររគ្ងីក្សម្ចម្ចគ្រយនះ
ជាយរៀងរហ៉ូរ។ វរតម្ចនរបស់មនុសសសុចរ ិរដប់នាក្់អាច
រក្ាជីវ ិរសហរមន៍មួ

ដដលម្ចនមនុសសមួ

បាន។ វរតម្ចនរបស់មនុសសសុចរ ិរ មួ
រក្ាជីវ ិរសហរមន៍មួ

រ

មុឺននាក្់

នាក្់ អាច

ដដលម្ចនមនុសសមួ

នាក្់បាន។ វរតម្ចនរបស់មនុសសសុចរ ិរ មួ
អាចរក្ាជីវ ិរសហរមន៍មួ

ដសន

រន់នាក្់

ដដលម្ចនមនុសសមួ

ោននាក្់បាន។ យរើគ្រូវម្ចនមនុសសសុចរ ិរ បុនាមននាក្់
យដើមបីក្លរររគ្បយរសជារិមួ

ដដល្ំដ៉ូចជាសហរដាអា

យមរ ិក្ ដដលម្ចនគ្បជាជនរបស់ខួន
ា គ្បម្ចណជាងបីរ
ោននាក្់? គ្បដហលជាបីដសននាក្់។
រួយលខោំងយនះ គ្គាន់ដរជាក្លរសំអាងបុយណ្តណះ។ យរើ
បររមពីរផ្ាល់ឱ្យយ

ើងន៉ូវម៉ូលោាន

ឲ្យយជឿថាអញ្ាឹងឬ?
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ឧោហរណ៍ យបើរិរជាម្ចនមនុសសសុចរ ិរជាងមួ
គ្បាំមុឺននាក្់រស់យៅរា

បា

ដសន

ដ៉ូចជាគ្គាប់អំបិលយៅរ៉ូ

ោំងសហរដាអាយមរ ិក្ យរើយនាះនឹងគ្រប់គ្គាន់ សគ្ម្ចប់ក្លរ
ររគ្បជាជារិោំងម៉ូល
និងធ្លនាឱ្យបាន
ហឫរ័

រីក្លរជំនុំជំរះរបស់គ្រះជាម្ចាស់

ន៉ូវក្លរររួលបានគ្រះរុណ និងគ្រះ

យមត្ដាក្រុណ្តរបស់គ្រង់បនតយរៀរឬយរ?

ោរឺជា

ោរលងីយលងើដដលអះអាងថា ក្លរបាន់ស្ទមនដបបយនះ រឺជា
ក្លរគ្រឹមគ្រូវ។ យោះបីយងណ្តក្៏យោ
ជាបយងកើរយគាលក្លរណ៍រ៉ូយៅ

គ្រះរមពីរយនះរិរ

ដដលថាវរតម្ចនរបស់អក្
ន

យជឿសុចរ ិរ រឺជាក្ត្ដតសយគ្មចគ្រះរ័
ស្រស្ទ

របស់គ្រះជាម្ចាស់ ជាមួ

ក្លរយនះដឹក្នាំយ

យៅក្នុងដំយណ្តះ
នឹងសហរមន៍មួ ។

ើង ឲ្យយ្ពះយៅក្លន់ឥរិធរលរីរីរ នន

វរតម្ចនរបស់គ្រីស្ទាន

ដដលជា «អំបិលសំរាប់មនុសស

យោក្»។

អ្ាំបល
ិ រប់ស្គាត្់ន៊ូវភាពសអុ រលួ
យៅសម័

មុន មុនយរលដដលយរយគ្បើរ៉ូររឹក្ក្ក្

ម្ចនជារិរីមី នាវ ិក្ដដលបាន
្ង
រលួ

យរបានយគ្បើអំបិល

ក្ ស្ទច់យ្វើដំយណើរដ៏ដវង

យដើមបីរប់ស្ទករ់ន៉ូវោរសអុ

។ ដំយណើរក្លរននោរសអុ

យៅយហើ

ដដល

រលួ

យនះ បានម្ចនរួច

មុនយរលដដលស្ទច់យនះគ្រូវបានយរគ្បឡាក្់

អំបិលយៅយរៀរ។ ក្លរគ្បឡាក្់អំបិលមិនបានលុបបំបារ់
ន៉ូវោរសអុ

រលួ

យនាះយរ បុដនតោបានចប់យផ្តើម រនា
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យរលននោរសអុ
ដំយណើរដ៏ដវង្ង
៉ូរនលងបាន

រលួ

សគ្ម្ចប់រ

ៈយរល ននក្លរយ្វើ

ដ៉ូយចនះនាវ ិក្ អាចបនតបរ ិយោរស្ទច់ជា

យហើ

យបើ

៉ូរយរក្

ក្៏មិនអាចបរ ិយោរបាន

យរៀរដដរ។
វរតម្ចនរបស់យ

ើងយៅយលើដផ្នដី

ក្នុងនាមជាសិសស
របស់គ្រះគ្រិសា ម្ចនមុខងារដ៉ូចជាអំបិល គ្បឡាក្់នឹង
ស្ទច់ដដរ។ដំយណើរក្លរននោរសអុ
រឺបានម្ចនដំយណើរក្លររួចយៅយហើ

រលួ
។

របស់អំយរើបាប
ក្លរយនះគ្រូវបាន

យៅក្នុងគ្រប់ដផ្នក្ននជីវ ិរមនុសសសីល្ម៌ ស្ទសនា សងគម នយយបា ។ យ ើងមិនអាច
បងាហញយងចាស់

លុបបំបារ់ន៉ូវោរសអុ
យហើ

បាន

យនាះយរ បុដនាយ

រលួ

ដដលម្ចនវរតម្ចនរួចយៅ

ើងអាចចប់យផ្តើមយ្វើក្លររនាយរល

៉ូរគ្រប់គ្គាន់ យដើមបីឲ្យបំណងគ្រះហឫរ័

ននគ្រះ

រុណ និងយសចក្តីយមត្ដតក្រុណ្តរបស់គ្រះជាម្ចាស់គ្រូវបាន
យ្វើក្លរយងយរញយលញ។ បនាាប់មក្ យៅយរលដដលឥរធិ
រលរបស់យ
រលួ

ើង

មិនអាចយៅ

៉ូរយរៀរបាន ោរសអុ
នឹងមក្ដល់ក្គ្មិរខពស់បំផ្ុររបស់ខួន
ា យហើ លរធ

ផ្លយនះនឹងនាំឲ្យម្ចនក្លរខ៉ូចោំងស្រសុង។

ឧោហរណ៍យនះបងាហញរីអំណ្តចរបស់អំបិល ក្នុងក្លរ
រប់ស្ទករ់ោរសអុ រលួ
ដដលបានរនយល់
យៅក្នុង
យសចក្តីបយគ្ងៀនរបស់យោក្ប៉ូល

ក្នុង២ដលសា នី
៉ូ ច
២:៣-១២។ យោក្ប៉ូលបាន គ្រម្ចនថាអំយរើអាគ្ក្ក្់របស់
មនុសស នឹងឈានដល់ក្គ្មិរខពស់បំផ្ុររបស់ខួន
ា

ត្ដម
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រ

ៈមនុសសម្ចនក្់

រឺជាអនក្គ្រប់គ្រងរិភរយោក្ យោ

ម្ចនអំណ្តចហួសរីនិសស័
អំណ្តចនិងដឹក្នាំយោ

្មមជារិ ដដលគ្រូវបានផ្តល់

ម្ចរស្ទត្ដំងផ្ចាល់។ យោក្ប៉ូល

បានយៅអនក្គ្រប់គ្រងយនះថា៖ «មនុសសជារួបាប (ររឹង

ចាប់) » យហើ

ជា «យមគ្ប្ំងស្ទសនា ដដលគ្រូវវ ិនាស

(ខ៣)។ ក្នុង១

»

ហា
៉ូ ន២:១៨ ោគ្រូវបានយរយៅថា៖«យម

គ្ប្ំងគ្រះគ្រិស»ា និងយៅក្នុងវ ិវរណៈ ១៣:៤ ោគ្រូវបាន

យរយៅថា«សរវ រិរចឆន»។ យមគ្រប់គ្រងយនះ រិរជានឹង
អះអាងថាខាួន រឺជាគ្រះជាម្ចាស់ និងោមោរ ឲ្យម្ចន
ក្លរថាវ
បងគំោជាសក្ល។
ក្លរវ ិនាសយងោន់ហន់
របស់

យមគ្រប់គ្រងយនះ

យោក្ប៉ូល បាននិយ

រិរជាយជៀសមិនផ្ុរយ
យោ

ោរយជឿជាក្់ថា៖

យរើបអាររឹង ចាប់យនាះនឹងយលចមក្
»

បានបងាហញ ឱ្យដឹង (២ដលសា
ប៉ូលក្៏បាន

គ្បក្លសផ្ងដដរ

យហើ

គ្រះអម្ចាស់

យនះ

យ

។

យនាះ

ដដលគ្រះអម្ចាស់

នី
យោក្
៉ូ ច២:៨)។
យៅក្នុងខដដដលថាគ្រះ

គ្រិសរ
ត ិរគ្បាក្ដ នឹងយ្វើក្លរវ ិនិច័ឆ
យៅយលើគ្រះគ្រិសត ដក្ាងក្លា

»

ើ
«

យោសជាចុងយគ្ក្ល

យោ

គ្រះអងគផ្ចាល់

ស៉ូនឹងបំផ្ចាញោយោ

ដដលយចញរីគ្រះឱ្សា របស់គ្រះអងគ

រួចយហើ

«

ខយល់
យៅ

យរលគ្រះអងគយងមក្ គ្រះ អងគនឹងជាន់ក្ំយរចោ យោ
រសមីរង
ុ យរឿងរបស់គ្រះអងគ »។
ជាអក្ុសល

គ្រូអ្ិបា

មួ

ចំនួន

បយគ្ងៀនអំរីយមគ្ប្ំងគ្រះគ្រិសយា នះយោ

បានយគ្បើក្លរ
បណុត ះរំនិរ
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គ្រីស្ទានរីឥរ ិយបលននក្លរមិនយកាើ
ោជាក្លរដដលយជៀសមិនរួចយ

ើ

រប និងជំយនឿយជឿថា

យមគ្ប្ំងនឹងគ្រះ

«

។

គ្រិសត (អនក្ដក្ាងខាួនយ្វើជាគ្រះគ្រិស)ត នឹងមក្ដល់ » រួក្យរ
បាននិយ

ថា៖

«

អវីី្ៗក្លន់ដរអាគ្ក្ក្់យៅ

គាមនអវី យ្វើឲ្យគ្បយសើរយ

ើងយ

ើ

យហើ

អាគ្ក្ក្់យៅ

យ

ើងមិនអាច

»

យ្វើអីបា
វ ន យរ ។ ជាលរធផ្លគ្រីស្ទានយងយគ្ចើន ជាញឹក្
ញាប់បាន រនាយរលនិងឱ្បនដ យោ

ម្ចនក្លរស្រសងាក្

ចិរតជាខាាំង បានគ្រឹមដរឈរយមើល ន៉ូវក្លរបំផ្ិច
ា បំផ្ចាញ
របស់ម្ចរស្ទត្ដំង ដដលបណ្ត
ត លមក្រី រួក្យរមិនបាន
រប់ស្ទករ់ និង
ឲ្យបានដិរដល់។

រិនិរយអវីោំងអស់ដដលយៅជុំវ ិញខាួនយរ

ឥរ ិយបលននក្លរមិនយកាើ

រប និងយជឿថាោជាក្លរដដល

យជៀសមិនរួច រឺដ៉ូចជាយស្ទក្នាដក្មមមួ

ដដលមិនដមន

មក្រីបររមពីរយរ។ ោរឺជាក្លររិរ ដដលថាយមគ្ប្ំងគ្រះ
គ្រិសា យៅរីបំផ្ុរគ្រូវដរយលចយ

ើង។ បុដនត ោឃ្លារ្ង

រីយសចក្តីរិរយរក្ យៅយរលយនះដដលថាយ

ើងមិនអាចយ្វើ

អវីបាន យដើមបីរប់ស្ទករ់ឥរិធរលរបស់ោបានយនាះ។
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ឥរព
ធិ លប្ែលកាំពុងរប់ស្គាត្់
មក្រល់នឹងបចាុបបននយនះ
ក្លរយៅយលើរិភរយោក្

ម្ចនឥរធិរលមួ
យោ

ដដលយ្វើ

ម្ចនវ ិោរររល់គ្ប្ំង

និងរប់ស្ទករ់វ ិញាណរណរបស់យមគ្ប្ំងគ្រះគ្រិសយា នះ។
អំណ្តចដដលក្ំរុងរប់ស្ទករ់យនះ

រឺជាវរតម្ចន

ផ្ចាល់របស់គ្រះវ ិញាណរណបរ ិសុរធ យៅក្នុងគ្ក្ុមជំនុំ ដដល
បចាុបបននបានក្លរររជាសម្ចងរ់រីក្លរយលចយចញោំងម៉ូល
និងចុងយគ្ក្ល

របស់យមគ្ប្ំងគ្រះគ្រិស។
ា យៅយរលយ

យមើលត្ដមបររមពីរ ក្លរយបើក្សដមតង

ើង

បានោរគ្រោង

ក្លន់ដរចាស់ អំរីបុរល
គ
និងក្លរងាររបស់គ្រះវ ិញាណរណ
បរ ិសុរធ។
យៅរំរ័រដំប៉ូងរបស់គ្រះរមពីរ យៅក្នុងយោក្ុបបរតិ១: ២
យ ើងគ្រូវបានគ្បាប់ថា៖ «គ្រះវ ិញាណរណ របស់គ្រះជាម្ចាស់

យៅយររារីយលើនផ្ារឹក្ »។ ចប់រីយរលយនាះមក្យៅក្នុងរមពីរ
សញាណរចស់ោំងម៉ូល

ម្ចនយសចក្តីយយងជាញឹក្ញាប់

អំរីសក្មមោរ របស់គ្រះវ ិញាណរណបរ ិសុរធ យៅយលើដផ្នដី
យនះ។ យោះជាបីជាយងណ្តក្៏យោ

យៅចុងបញ្ាប់នន

រ័នធក្ិចារបស់គ្រង់ យៅយលើដផ្នដី គ្រះយ

ស៉ូបានសនា

នឹងរួក្សិសសរបស់គ្រង់ថា គ្រះវ ិញាណរណបរ ិសុរធនឹងយង
មក្ក្នុងរ ៈយរលដ៏ខីខា
ា ងមុខ មក្ក្លន់រួក្យរត្ដមរយបៀប
លមីមួ ខុសដបាក្ យហើ ដដលមិនធ្លាប់បានយក្ើរយ ើងយៅ
យលើដផ្នដីរីមុនមក្។
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ព្ពះែ៏ជួ ការ

រត្តមព្ពះបនទ៊ូលសនា

យៅក្នុង ហា
៉ូ ន ១៤:១៦-១៧ គ្រះយ
សនាថា៖«ខ្ុំនឹងរ៉ូលអងវរគ្រះបិត្ដ

គ្បោនគ្រះដ៏ជួ
អងគយរៀរ យអា

ស៉ូម្ចនគ្រះ បនា៉ូល

យហើ

ក្លរររ (គ្រះដ៏ជួ

រង់យៅជាមួ

ក្ំស្ទនតចិរត)

មួ

អនក្រាល់គានជា ដរាបយរៀង

យៅ គ្រះអងគជាគ្រះវ ិញាណរណ

ដដលសំដដងយសចក្តីរិរ

...យគ្រះគ្រះអងគ សាិរយៅជាប់នឹងអនក្រាល់គាន យហើ
អងគនឹងរង់ក្ុ ងអន
ន ក្រាល់គាន។ យ
រ៉ូលំរ៉ូោ

គ្រង់

គ្រះ

ើងអាចរនយល់បានយង

ន៉ូវគ្រះបនា៉ូលសនារបស់គ្រះយ

ស៉ូដ៉ូចរ

យៅយនះ៖ « ខ្ំុម្ចនវរតម្ចនផ្ចាល់ យៅជាមួ នឹងអនក្ រាល់
គាន អស់រ ៈយរលបី្នំក្នាះយហើ
ឥ ៉ូវខ្ំុគ្រូវចក្
យចញរីអនក្រាល់គាន។ បនាាប់រីខំុច
្ ក្យចញយៅ នឹងម្ចន
បុរគលយផ្សងយរៀរមក្ជំនួសក្ដនាងរបស់ខំុ។
្ បុរគលយនះរឺ

ជាគ្រះវ ិញាណរណបរ ិសុរធ។ យៅយរលគ្រង់យងមក្ យនាះ
គ្រង់នឹងរង់យៅជាមួ

អនក្ជាយរៀងរហ៉ូរ»។

រ័នធក្ិចាដ៏អស្ទារយរបស់គ្រះវ ិញាណរណបរ ិសុរធយៅក្នុងគ្ក្ុម

ជំនុំ រឺគ្រូវយរៀបចំរប
៉ូ ក្ល

ឲ្យបានយរញយលញសគ្ម្ចប់គ្រះ

គ្រិស។
ត យរលបញ្ាប់រច
ួ រាល់យហើ
ក្លា

រ៉ូបក្ល

យៅជាក្៉ូនគ្ក្មុំ ដដលនាំយៅថាវ

ក្៉ូនគ្ក្មុំ ដដលនាំយៅយអា

យនះ នឹងដគ្ប

គ្រះគ្រិសត ដ៉ូចជា

ក្៉ូនក្យម្ចាះអញ្ាឹងដដរ។ រ័នធ

ក្ិចារបស់គ្រះវ ិញាណរណបរ ិសុរយធ ៅក្នុងគ្ក្ុមជំនុំ
ណ្ត យរលយនាះគ្រះអងគ នឹងនាំ

ក្គ្រះក្ល

ចប់យរល
របស់គ្រះ
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គ្រិសយត ចញរីដផ្នដី យៅជាមួ
អាចដលាងយ

ើងវ ិញ

គ្រះអងគ។ ដ៉ូយចនះ យ

ន៉ូវក្លរដលាងរបស់យោក្ប៉ូល

ើង
ក្នុង

នី
៉ូ ច ២:៧

ដ៉ូចខាងយគ្ក្លម៖ «ដបិរយសចក្តី

បុដនតម្ចន១អងគ

ដដលឃ្លរ់ឃ្លំងោសរវនលងយនះ

២ដលសា

អាល៌ ក្ំបាំងរបស់ក្លរររឹងចាប់ក្ំរុងដរបណ្ត
ត លយ
យហើ

ើង

ោល់ដរបានដក្គ្រង់យចញយៅ »។
យៅក្នុងរិភរយោក្
ម្ចនវ ិញាណរណននយមគ្ប្ំងគ្រះ
គ្រិសា ដដលបានយ្វើក្លរយ្ពះយៅរក្ ក្លរយលចយ ើងននយម
គ្ប្ំងគ្រះគ្រិសផ្ច
ា ា ល់។

យៅក្នុងរួក្សិសសរបស់គ្រះ
គ្រិសា ម្ចនគ្រះវ ិញាណរណបរ ិសុរធ ដដលយ្វើក្លរក្លររររារាំង
ក្លរយលចយ

ើងននយមគ្ប្ំងគ្រះគ្រិស។
ា យហរុយនះយហើ

បានជារួក្សិសស
មួ

ដដលម្ចនគ្រះវ ិញាណរណបរ ិសុររ
ធ ង់ជា

បានយ្វើជាឧបសរគមួ

ក្នុងក្លររារាំងយងខាាំងក្លា
បំផ្ុរចំយរះក្លរររឹងចាប់និងក្លរយលចយ ើងចុងយគ្ក្ល
របស់យមគ្ប្ំងគ្រះគ្រិស។
ា ម្ចនដរយៅយរល ដដលគ្រះ
វ ិញាណរណបរ ិសុរធ រួមជាមួ
រួក្សិសសរបស់គ្រះគ្រីសា
បុយណ្តណះ
យោ

នឹងរ៉ូបក្ល

ដ៏យរញយលញនន

គ្រូវបានដក្យចញរីដផ្នដី

យរើបអំណ្តចននក្លរររឹងចាប់ នឹងអាចបនត

គាមនក្លររាំងសាះរហ៉ូរយៅចំណុចខពស់បំផ្ុរ

នន

យគាលបំណងរបស់រួក្ោត្ដមយមគ្ប្ំងគ្រះគ្រិស។
ា រនាឹម
នឹងយនះដដរ ោរឺជាឯក្សិរិធ និងក្លរររួលខុសគ្រូវននរួក្
សិសសរបស់គ្រះគ្រិសត្ដ
ា មរ
បរ ិសុរធយ្វើក្លរយដើមបី

«

ៈគ្រះយចស្ទាននគ្រះវ ិញាណរណ

ក្ឈនះ» យលើអំណ្តចរបស់យមគ្ប
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្ំងគ្រះគ្រិសា និងបញ្ឈប់ក្លរយក្ើនយ

ើងននអំណ្តចរបស់

រួក្ោ។

អ្ាំបល
ិ ប្ែលមានភាពយជាគជ័
ក្នុងនាមជាអំបិលសគ្ម្ចប់មនុសសយោក្
យ ើងដដល
ជារួក្សិសសរបស់គ្រះគ្រិសត
ម្ចនក្លរររួលខុសគ្រូវ
ចមបងរីរ។ រីមួ

ត្ដមរ

ៈវរតម្ចនរបស់យ

ើងយៅយលើ

ដផ្នដី ដដលសរយសើររយមកើងគ្រះរុណ និងគ្រះហឫរ័
យមត្ដាក្រុណ្តមិនយចះអស់របស់គ្រះជាម្ចាស់។ រីរីរ ត្ដម
រ
យ

ៈឫោធនុោរននគ្រះវ ិញាណរណដ៏វ ិសុរធ ដដលយៅក្នុងខាួន
ើង យ ើងបញ្ឈប់ក្លរយក្ើនយ ើងន៉ូវអំណ្តចននយសចក្តី

រុក្រលួ

និងក្លរររឹងចាប់

រហ៉ូរដល់យរលយវោ

ក្ំណរ់របស់គ្រះជាម្ចាស់បានមក្ដល់។
យៅក្នុងក្លរបំយរញរំនួលខុសគ្រូវោំងយនះ
គ្ក្ុមជំនុំ
ឈរជាឧបសរគ
ចំយរះក្លរសយគ្មចបានន៉ូវមហិចឆត្ដដ៏
ក្ំរ៉ូលរបស់អារក្សស្ទត្ដំង

ដដលចង់ររួលបានន៉ូវអំ

ណ្តចគ្រប់គ្រងយលើដផ្នដីោំងម៉ូល។
យហរុអីបា
វ នជាយោក្ប៉ូលនិយ

យៅក្នុង

យនះរនយល់អំរី
២យលសា

៉ូ
និច ២:៣ថា៖ ក្ុំឲ្យអនក្ណ្តបយញាណ
ឆ រអនក្រាល់ គានជាយង
«

ណ្តដដរ ដបិរនលងយនាះមិនមក្យ
ក្បរ់ស្ទសនាមក្ជាមុន

យហើ

ើ

ោល់ដរម្ចនយសចក្តី
មនុសសដដលជារួបាប

យនាះបានយលចមក្ រឺ ជាមនុសសដដលគ្រូវហិនវ ិនាស »។
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រក្យថា

«

លះបង់ជំយនឿ»

ស្ទសនា» យនះយហើ

ដគ្បថា«ក្បរ់

គ្រូវបានបក្

រឺជាក្លរយចញរី យសចក្ីតជំយនឿ។

ដរាបណ្ត គ្ក្ុមជំនុំឈរម្ចំ យហើ

មិនសគ្មបសគ្មួល

ជំយនឿរបស់ខួន
ា យនាះគ្ក្ុមជំនុំ យៅដរម្ចនអំណ្តចក្នុងក្លរ
រប់ស្ទករ់ ន៉ូវក្លរសដមតងយចញចុងយគ្ក្ល
គ្រះគ្រិស។
ត ស្ទត្ដំងផ្ចាល់ ោ
យនះ យហរុដ៉ូយចនះយហើ

របស់យមគ្ប្ំង

ល់យងចាស់ អំរីយរឿង

បានជាយគាលបំណងចមបងរបស់

ោ រឺគ្រូវយ្វើឱ្យបះរល់ដល់យសចក្ាីជំយនឿ និងយសចក្ាីសុច
រ ិររបស់គ្ក្ុមជំនុំ។

យៅយរល ដដលោសយគ្មចក្លរយនះ

បាន យនាះឧបសរគចំយរះយគាលបំណងរបស់ោ គ្រូវបាន
ក្យចញ យហើ

ោវរគ្រូវបានយបើក្ចំហរសគ្ម្ចប់ោ យដើមបី

ររួលបានន៉ូវអំណ្តចោំងរីរ ោំងខាងវ ិញាណរណនិងោំង
ខាងនយយបា

យៅយលើដផ្នដីោំងម៉ូល។

ឧបម្ចថា អារក្សស្ទត្ដំងររួលបានយជារជ័
ស្ទរយ

ើង ជារួក្គ្រីស្ទានបរាជ័

ររួលខុសគ្រូវរបស់យ
ហនឹង? គ្រះយ
យ

ើងបានក្លា

យោ

មិនបានបំយរញក្លរ

ើង។ យរើម្ចនអវីយក្ើរយ

ស៉ូផ្ចាល់ បានផ្តល់ឱ្យយ

ើងបនាាប់រី

ើង ន៉ូវចយមាើ

«

។
»

យៅជា អំបិល ដដលបានបារ់ជារិនគ្ប ។

គ្រង់បានគ្រម្ចនយ

ើង រីយជារោសនា ដដលក្ំរុងរង់ចំ

អំបិល ដដលបារ់ជារិនគ្បដបបយនះថា៖ « អំបិលយនាះគាមន
គ្បយយជន៍អីយវ រៀរយរ រឺម្ចនដរយបាះយចលយៅខាងយគ្ៅ
យអា

មនុសសយដើរជាន់បុយណ្តណះ » (ម្ចថា

៥:១៣) ។
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«

គាមនគ្បយយជន៍អីយវ រៀរយរ » ត្ដមរិរ

យថាកលមួ

យនាះរឺជាក្លរ

យង្ងន់្ងរ។ បនាាប់រីហឹង
ន ម្ចនអវីយក្ើរយ

យរៀរ? យ

ើងគ្រូវបាន

«

យបាះយចលយៅខាងយគ្ៅ » -គ្រូវ

បានគ្រះជាម្ចាស់បដិយស្។ បនាាប់មក្ យ
«

យអា

មនុសសយដើរជាន់» មនុសសក្លា

ិនិច័ឆ
គ្រះជាម្ចាស់ក្ុងក្លរវ
ន

ើង

ើងគ្រូវបាន

ជាឧបក្រណ៍របស់

យោស យៅយលើអំបិល ដដល

បារ់ជារិនគ្ប(គ្ក្ុមជំនុំដដលក្បរ់ជំយនឿ)។គ្បសិនយបើយ

ើង

យៅក្នុងគ្ក្ុមជំនុំ បរាជ័ ក្នុងក្លររប់ស្ទករ់អំណ្តច នន
យសចក្តីអាគ្ក្ក្់ យនាះខាួនយ ើង នឹងគ្រូវបានគ្បរល់យៅឲ្យ
អំណ្តចោំងយនាះ យ្វើក្លរវ ិនិច័ឆ
ខានយ

ើ

យោសយ

ើងវ ិញ ជាមិន

។

យោក្ប៉ូល បានដណនាំយងចាស់ ន៉ូវក្លរ្ាស់គាន
ចំនួនរីរ ដល់យ
ក្លរអាគ្ក្ក្់យ

ើ

ើងយៅក្នុងរម
៉ូ ១២:២១ថា៖ « មិនគ្រូវចញ់
រឺគ្រូវឈនះក្លរអាគ្ក្ក្់ យោ

គ្បគ្រឹរត

អំយរើលវអ ិញ »។ម្ចនជយគ្មើសដររីរបុយណ្តណះសគ្ម្ចប់យ
«

គ្រូវ

ក្ឈនះ ឬគ្រូវបានចញ់ ។ គាមនក្ដនាងក្ណ្ត
ត ល

ក្៏គាមនជយគ្មើសរីបី
យ

ើង៖

»

សគ្ម្ចប់ឲ្យ យ

ើងយគ្ជើសយរ ើសដដរ។

ើងអាចយគ្បើយសចក្តីលអ ដដលគ្រះជាម្ចាស់បានោក្់យៅ

ក្នុងយ ើង យដើមបី ក្ឈនះក្លរអាគ្ក្ក្់ ដដលយ ើងគ្បឈម
មុខ។ បុដនតគ្បសិនយបើ យ ើងបានបរាជ័ ចំយរះោ យនាះ
យសចក្តីអាគ្ក្ក្់ នឹង

ក្ឈនះយលើយ

ើងវ ិញមិនខាន។

ស្ទរយនះគ្រូវអនុវរតជាបនាាន់
យ

រិយសសចំយរះ

ើងោំងអស់គាន ដដលរស់យៅក្នុងរឹក្ដី ជាក្ដនាងដដល
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យ

ើង ក្ំរុងរ ីក្រា

នឹងយសរ ីោរ

ក្នុងក្លរគ្បក្លស និង
អនុវរតយសចក្តីជំយនឿជាគ្រីស្ទានរបស់យ ើង។
យៅត្ដមណ្ត
ត គ្បយរសមួ
បានបារ់បង់ន៉ូវ

ចំនួនបចាុបបននយនះគ្រីស្ទាន គ្រូវ

យសរ ីោរដបបយនះ។ យៅយរលជាមួ

គានយនះដដរ ក្៏ម្ចនមនុសសរាប់ោននាក្់ យៅក្នុងគ្បយរស
ោំងយនាះ គ្រូវបានយរបញ្ុា ះបញ្៉ូា លជាគ្បរ័នធឲ្យសអប់និង
មិនច៉ូលចិរតគ្រីស្ទាននិងចំយរះអវីី្ៗោំងអស់

ដដល

រំណ្តងឲ្យជំយនឿគ្រីស្ទាន ដដរ។ ដ៉ូយចនះ មនុសស ដដលគ្រូវ
បានយរបញ្ុា ះបញ្៉ូា លយនាះ មិនម្ចនអវី្ំដុំជាងក្លរដដល
គ្រីស្ទាន
ដដលមិនោន់សិរ
ា យៅយគ្ក្លមនឹមរបស់រួក្យរ
គ្រូវបានជាន់ឈាី យោ
គ្បសិនយបើយ

ើង

យជើងរបស់រួក្យរយនាះយរ។

យ្វើត្ដមក្លរគ្រម្ចនរបស់គ្រះយ

និងបំយរញមុខងាររបស់យ
យនាះយ

ស៉ូ

ើងដ៉ូចជាអំបិលយៅយលើដផ្នដី

ើងម្ចនអំណ្តចយដើមបីរប់ស្ទករ់ក្លរយនះ។ គ្បសិន

យបើយ

ើង ខក្ខានមិនបាន

យហើ

រងរុក្យខ ៅក្នុងក្លរវ ិនិច័ឆ

យ្វើត្ដមមុខងាររបស់យ

ើង

ក្លរកាុះ
បញាណ
ា ំង ដដលលវីងជ៉ូរចរ់បំផ្ុរយនាះ នឹងជា៖ យរឿងយនះ ោ
មិនរួរយក្ើរយ

យោសដមនយនាះ

ើងយស្ទះ។

ដកស្រងព់ អ
ំ បាយជូរថ្មី ខែមេាឆ្ន ំ ១៩៧៦
ី ត្ថបទស្ាទំពង

20

ប្រែសររួលជាភាសាប្មែរដោយ
អរគការ្មួយេ្ាប់មយ
ួ កីមពជា
ុ

ព័ត៌មានែប្នែរសូរទំនាក់ទំនងរក
ការ ិយាល័យដយើងម្ញំតាររយៈ

អាសយោាន: ផ្ទះដលម៣៨-៣៨អា ផ្លូវ

៣៣៦ សង្កាត់ែឹងសាឡាង មណ្ឌទួល
ដោក រាជធានីភ្ំដន ពញ ។
ទូរស័ពទដលម: ០២៣ ៦៧ ៥៥៥ ៨៦

ដេហទំព័រ: www.one2oneword.org
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អរគការ្មួយេ្ាប់មយ
ួ កីមពជា
ុ
បានររួលសិរធិ

កនុងការប្ព្បសព្មួលយៅជាភាស្គប្ខារ

យៅកនុងការយល័
ិ

ព័នក
ធ ច
ិ យច ែយរកព្ពន
ី ស៍

(Derek Prince)

ព្បចាាំយៅព្បយរសកមពុជា ត្តមរ

ៈ

ព័នក
ធ ច
ិ យច ែយរកព្ពន
ី ស៍ព្បចាាំយៅត្ាំបន់អាសុី-បា៉ា
សុី ភច
ិ

រាំន្មក់រន
ាំ ងអាស ដ្ឋាន ផ្ែ៊ូវ

ែុន៣៨

ព្បអ្ប់សាំបព្ុ ត្ ២០២៩

ព្ពះវហារព្ពះព្គ
ស
ិ
ិ ត ៨១៤០
៉ា ឺ ឡង់
ព្បយរសណ៊ូប្វស

រ៊ូរស័ពយទ លខ : ០០៦៤ ៣ ៣៦៦ ៤៤៤៣
រ៊ូរស្គរ : ០០៦៤ ៣ ៣៦៦ ១៥៦៩
អ្ុប្ី ម៉ាល admin@dpm.co.nz
យគ រាំពរ័ www.dpm.co.nz
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