
េនេពល ពះអមច ស់េចញបញជ   
ែអលេឌរ បស េអ ខលសិន 

ៃនពួកចិតសិបនក់  

 

 ដំេណ រេរ ងនិយយអំពីបុរសពីរនក់ ែដលចូលចិតករកំ នេនខងេ កផទះ ែដលបនជួល

យនេ ះតូចមួយេ គ ង េដមបីដឹកពួកេគេទកន់បឹង ច់ សយលមួយ សំ ប់ដំេណ រសទូច តី បចំឆន ំ

របស់ពួកគត់។ បនទ ប់ពីដំេណ រកំ ន របស់ពួកេគបនទទួលេជគជ័យេហយ អនកេបកយនេ ះបន

តឡប់មកទទួលពួកេគវញិ។ េហយអនកេបកយនេ ះ បន បប់អនកសទូច តីជបនទ ន់ថ យនេ ះដ៏តូច

របស់គត់មិន ចដឹកពួកេគបនេទ ទំងសមភ រ និងទមងន់ តី ែដលពួកេគសទូចបនេនះ។ គឺ តវែតដឹកពីរ

េជង។  

 

អនកកី ទំងពីរនក់មិនចង់បង់លុយស មប់ករេ ះេហយជេលកទីពីរេឡយ។ ដូេចនះេហយ េ កយ

មកពួកេគសនយថ នឹងេរ បអី ៉ន់ឱយមនរេប ប េហយបង់លុយបែនថមឱយអនកេបកយនេ ះ អនកេបក

យនេ ះយល់ ពមទំង ទ ក់េសទរ។  

 

អនកសទូច តីទំងពីរញញឹមេនេពលដឹងថអនកេបកយនេ ះបេញឆ ះម៉សីុន។ បុ៉ែន បុ៉នម ននទីេ កយមក

យនេ ះបនរលត់ េហយបុកតំបន់ លភក់ បេសមេនមត់បឹងេនះ។  

 

យនេ ះបនរលត់េនេពលកំពុងេ ះេហរ បតុភូតេនះលបីជយូរមកេហយ ែដល តវបនេគេ ថ    

«បតុភូតៃនទំនញែផនដី» ។ «បតុភូតទំនញែផនដី» េកតេឡងេ យ រករបែនថមទមងន់េនេល

យនេ ះ េពលខយល់បុកប៉ះ រ ង បយនេ ះ និងៃផទែផនដី ---េ យ រ េនជិតគន េពក។ េនកនុង

ករណីេនះេពលយនេ ះេឡងយឺតៗ េទេលឆង យពី «ទំនញែផនដី» គឺ ទមទរឱយេ ះេហរេទ ម

ចំនួនទមងន់ និង មពលរបស់  េនះជេរ ង មញញថ មិន ចេទរចួ។  

 

ជសំ ងល គឺគម នរបួសអីធងន់ធងរេទ េហយបនទ ប់ពីពួកេគដឹងខួនវញិ អនកសទូច តីមន ក់បនសួរមន ក់េទ ត

ថ «េតមនអីេកតេឡង?» បុរសទីពីរេឆយថ «យនេ ះេយងធក់េពលេចញដំេណ រ--- បែហលជមួយ

រយែម៉ តេលសពីឆន ំមុន!» 

 

ដូចអនកសទូច តីទំងពីរនក់េនះែដរ ជួនេពលខះេយងេជ ថមនវធីិងយ សលជង ជផូវកត់ឬ ករែកែ ប

នូវបទបញញតិ របស់ ពះអមច ស់ ស មលេទ ម ថ នភពរបស់េយងមន ក់ៗ។ មរយៈកំហុសេនះេយង

តវដឹងថ ករេគរពេ យមឺុងម៉ត់ចំេពះ កឹតយវន័ិយរបស់ ពះ គឺនំមកនូវពរជ័យ និងករករពរ ែដល

ទនទឹមនឹងេនះករមិនសូ៊ ទំកន់ ម កឹតយវន័ិយរបស់ ទង់ដឹកនំេទរក ផលវបិកមួយែដលេមលមិន



េឃញ។  

 

ជំនន់ែដលេ ក តវបនេ ឱយេធជ បធនៃន សនច ក បធន រលូ បី៊ លី បនមន ប សន៍

ថ៖ «សុវតថិភពរបស់ សនច ក គឺ ស័យេលសមជិកៃន សនច កេគរពបទបញញតិ... េនេពល

ពួកេគរក បទបញញតិេនះនឹងមនពរជ័យ» 1  

 

េនេពលេយងេ ជសេរ សមិនេធ មបទបញញតិ ជទូេទមូលេហតុមកពី៖ 

 

1. េយងេធឱយខួនេយងេជ ថបទបញញតិមិនអនុវតចំេពះេយងេទ  

2. េយងមិនេជ ថបទបញញតិមន រៈសំខន់ ឬ  

3. េយងពិតជេជ ថបទបញញតិ ពិបកេពកកនុងករេធ ម។  

 

1. បទបញញតិមិនអនុវតចំេពះខញុំេទ៖ អំឡុងេពលៃនឆន ំជិតបញច ប់ ជជកលរបស់េសចសូឡូមូ៉ន ពយករ ី

មន ក់បនទូល ទង់ថ «អញនឹង ... យក ជយពីឯងវញិជពិត េហយឱយេទអនកបំេរ របស់ឯងវញិ»។ 2 

 

េ កយមកមិនយូរបុ៉នម នពយករ ីអ័ហីុយ៉ង ក៏បន បកសថអនកបំេរ េនះគឺ េយរ ៉េូបម «ជអនកឧស ហ៍េធ

ករមន ក់» 3 ជបុរសមន ក់ែដល ឡូមូ៉នបនេលកគត់ឱយ « តតេលករទំងអស់ របស់ពូជវង យូ៉ែសប»។ 

4 កតពកិចចរបស់ េយរ ៉េូបម គឺត មវឱយគត់េធដំេណ រពីភនំេអ បអិម ពីកែនងែដលគត់រស់េនេទ កង

េយរូ ឡឹម។ អំឡុងេពលមួយៃនករេធដំេណ រេនះពយករបីនជួបគត់ មផូវ េហយេ កបន

ពយករណ៍ថ «េមលអញ... នឹងឱយពូជអំបូរ 1០ ដល់ឯង...» គត់ក៏បនែណនំដល់េយរ ៉េូបម េទ តថ 

«...េបឯងនឹង... េដរ មអស់ទំងផូវរបស់អញ... េ យកន់ មបញញតិ និង កឹតយ កមរបស់អញ... េនះ

អញនឹងេនជមួយឯង... អញនឹង បគល់ពួកអីុ ែអលឱយដល់ឯង»។ 5 

 

បនទ ប់ពីបនឮករពយករណ៍របស់ អ័ហីុយ៉ង មក ឡូមូ៉ន ខច េយរ ៉េូបម េហយបនបងខំឱយគត់េទ

សកេអសីុពទ។ 6 បនទ ប់ពី េសច ឡូមូ៉ន សុគត េយរ ៉េូបមបន តឡប់មកពីេអសីុពទវញិ េទភគខង

េជងអីុ ែអល េហយចប់េផមដឹកនំពូជអំបូទំងដប់េនភគខងេជង។ 7 

 

ផទុយេទវញិ គេ មងរបស់ េយរ ៉េូបម គឺ គប់ គង ច កទំងមូលែដលមន យឡំទំងអំេពល និង

កក់។ គត់បនបេងកតសីុែគម ជ ជធនីរបស់ បជជតិទំងមូល ជទី កងមួយែដលជនិមិតរបូ ដ៏

អ ច រយអំពី សន ចំេពះ បជ ស។ បុ៉ែនអីែដលគួរឱយេ ក យេនះគឺគត់បនែណនំ កបួនចបប់

ដ៏ កក់េនកនុងករថយបងគំរបស់ពួកេគ។ 8 

 



គឺដូចជអនកសទូច តីែដរ េយរ ៉េូបម បនេធឱយខូនឯងេជ ថ បទបញញតិរបស់ ពះមិនអនុវតចំេពះគត់េទ។ 

េ យ រទេងរេនះជលទធិផលកូនេចជំនន់េ កយរបស់គត់ទំងអស់ តវបនកប់សមប់ េហយពី

េ ពះែតករអនុវតន៍ទុចចរតិ ែដលគត់បនបេ ង នេនកនុងពិធីករពិសិដរបស់ពួកេគ េហយេនទីបំផុតពូជ

អំបូរទំងដប់បនកត់េចញពីករទទួលមរតករបស់ពួកេគ។ 9 

 

គឺដូចជករេ ះេចញពី «ទំនញែផនដី» េ យ រេលសទមងន់ េនះ បយនេ ះមិន ច ទ ទង់

បនេទ េហយបនដឹកនំេទរកផលវបិកដ៏អេ ចអធម៌ ភពអគតិ ឬករេ ជសេរ សរអូ៊រទំជមួយនឹង

កឹតយវន័ិយរបស់ ពះ នឹងមិននំមកឱយេយងនូវពរជ័យេពញេលញៃនករេគរព បតិបតិេនះេទ។  

 

2. បទបញញតិេនះមិនសំខន់៖ បុ៉នម នទសវត រេ៍ កយមក ម៉ន់ ជវរិៈបុរសស ងគ មរបស់ សីុរ ី«េ កជ

មនុស ខំងពូែក» 10 បនេធដំេណ រពី សកកំេណ តរបស់េ ក េទ សកយូ  េហយសំុេសច េយរ ៉េូបម 

ឱយពយបលេ កឱយជពីជមងឺឃង់។ 11 

 

ម៉ន់ តវបនែណនំឱយេទជួបពយករ ីេអលីេស ផទ ល់ «... ឯេអលីេស េ កចត់អនកបំេរ មន ក់ ឱយេទ

ជំ បថ សូមឱយេ កេទមុជទឹកកនុងទេនយ័រ ន់ បំពីរដង… េហយេ កនឹងបន តេឡងវញិ»។ 12 

 

ផទុយេទវញិ ករពយករណ៍ែដលបនសនយថនឹងជេនះ ែបរជេធឱយ ម៉ន់ ក់អន់ចិតែដល េអលីេស 

មិនបនេចញមកជួបគត់ផទ ល់ េហយបនេមលងយចំេពះករែណនំរបស់ពយករ ីឱយេទមុជទឹក បំពីរ

ដងេនកនុងទេន យ័រ ន់ ដ៏ កខក់។ េមទនៈភពរបស់គត់ ចង់បនអីបែនថមេទ តែដលគម នភពសកិសម 

និងមហិមជងេនះ គឺអីមួយែដលសីុជមួយនឹង នៈ និងតួនទីរបស់គត់េនកនុងសហគមន៍ និង

បជជតិ។  

 

សំ ង ស់ ែដលអនកបំេរ របស់ ម៉ន់ បនបញចុ ះបញចូ លគត់ ឱយេធ មអីែដលពយករសំុីឱយគត់េធ 

េបគត់េគរព ម េនះគត់នឹងទទួលបនពរជ័យពី ពះអមច ស់។ មិនដូចអនកសទូច តីរបស់េយងេនះេទ 

ម៉ន់ បនេធ មបងគ ប់ែដលេមលេទ ក់បីដូចជ មេញញ នះ េហយបនមុជេទកនុងទេនយ័រ ន់

មករែណនំ។ េហយជលទធិផល ករេគរពរបស់គត់បនេធឱយគត់ជពីជមងឺឃង់។ 13 

 

ចូរេគរព មបទបញញតិរបស់ ពះអមច ស់ េទះបីជេយងេជ ថ មញញយ៉ង កីចំេពះេយង េនះពិត

ជនំមកនូវពរជ័យៃនេសចកីសនយចំេពះេយង។  

 

3. ពិបកេពក៖ េ យករេធ មបទបញញតិរបស់ ពះអមច ស់ ពយករលីីៃហ បនដឹកនំ កម គ ររបស់

គត់ចូលេទកនុងៃ ពរេ ថ ន។ អំឡុងេពលពីរបីសបហ៍ដំបូងៃនករេធដំេណ រ លីៃហ បនបេ ង នកូន



បសចបងរបស់គត់ េលមិន និង េលមយួល ឱយ «រងឹបឹុង និងខជ ប់ខជួន េហយឥតែបរេចញ កនុងករកន់ ម 

បញញតិទំង យៃន ពះអមច ស់េឡយ»។ 14 

 

េទះបីជ ករពយករណ៍ត មវឱយគត់ តឡប់េទកន់េយរ ៉ូ ឡិមវញិ េដមបីេទយកផទ ំងចំ រែដលមន 

«បញជ ីរបស់ពួក សន៍យូ » 15 កូន បសចបងទំងពីរបដិេសធន៍ េ យនិយយថជ «ករដ៏លំបក» ។ 

16 

 

ផទុយពីបង បសែដលរអូ៊រទំ េសចកីជំេន  និងករេគរព មបទបញញតិរបស់ ពះអមច ស់របស់នីៃហ បន

ដឹកនំឱយគត់ ទទួលផទ ំងចំ រ។ ជតិ សន៍មួយបន ងេឡង ភ មួយបនរក ទុក េហយ

ដំណឹងលរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ បនបេ ង នដល់កូនេចជំនន់េ កយ។  

 

មនេពលែដល ពះអមច ស់ ទង់នឹង ជបអំពីករមិនេគរព បតិបតិរបស់េយង ពីេ ពះ ថ នភពពិេសស

របស់េយង ែដលមិន ចបូជចំេពះ កឹតយវន័ិយដ៏ពិបករបស់ ទង់ ែដលជភព ម៉ស់ ឬមន

ករឈឺចប់បំផុត។ ែតេទះជយ៉ង កី ករ បតិបតិេ យេ ម ះ តង់ េទះបីជទំហំៃនកិចចករេនះ

បុ៉ កី នឹងមននូវករែណនំ ជំនួយ និងភពសុខ នពី ពះអមច ស់។  

 

ពយករ ីយូ៉ែសប សមុីធ បនទូលសូម ពះអមច ស់ពីរដង បសិនេបគត់ ចបងញមិតរបស់គត់ ម៉ទីន 

រសី នូវទំព័រសរេសរេ យៃដទំង 116 សនឹកដំបូង ៃនឯក រែដលបនបកែ បេចញពី «គមពីរលីៃហ» 

ពី លម៉នី ែផនសីុលេវនញ៉ តឡប់េទ ប៉ល់េម ៉។ ល់េលក ពះអមច ស់បនែណនំដល់ យូ៉ែសប 

កំុឱយ បគល់ករបកែ បេនះដល់េ ក រសី។ 17 

 

ម៉ទីន ចង់េ បឯក របកែ បេនះជភសុ ងេដមបីបញឈប់ពកយចចម មតៗគន េនកនុងសងគមអំពីគត់ 

និងអំពីមិតភពរបស់គត់ជមួយ យូ៉ែសប សមុីធ។ េលកទីបី ពះអមច ស់បនយល់ ពម មសំេណ ររបស់

យូ៉ែសប។ 18  

 

ម៉ទីន បនបត់បង់ឯក រេនះ េហយជលទធិផលផទ ំចំ រ តវបនដកេចញពីពយករ ីយូ៉ែសប សមុីធ 

មួយរយៈែវង។ េមេរ នែដលមនករឈឺចប់េនះ ដឹកនំឱយពយករ ីយូ៉ែសប និយយថ៖ «ខញុំសូមេធឱយ

កយជចបប់របស់ខញុំ ៖ េនេពល ពះអមច ស់បញជ រ តវែតេធ »។ 19 េរ ងេនះ គួរែត និង ចកយជ

ចបប់របស់េយងដូចគន ។ ដូចអនកសទូច តីរបស់េយងរកេឃញ បេសរជងកនុងករេធឱយជីវតិរបស់េយង

បតិបតិ ម កឹតយវន័ិយរបស់ ពះ េទះបីជ ពិបកកនុងករេគរពកី បនទ ប់មក តវែកត មវករខូចខត 

ែដលជផលវបិកបនមកពីករមិនេគរព បតិបតិ។  

 



ពះអមច ស់នឹងេឆយតបជ បកដេនេពលែដលេយងេគរព ម ពះបញញតិរបស់ ទង់។ ទង់បនសនយ

នឹងេយងថ៖ «េបសិនជអនកកន់ មបញញតិទំង យរបស់េយង េហយកន់ខជ ប់ដ បដល់ចុងបំផុត 

េនះអនកនឹងបនជីវតិដ៏ េនអស់កលបជនិចច...»។ 20 

 

ជងេនះេទេទ ត ទង់បនផល់ដំបូនម នដល់េយងថ៖ «េយងជ ពះអមច ស់ មនេសចកីេម ករុ  និង

េសចកី ណិត សូរដល់អស់ អនក ែដលេកតខចដល់េយង េហយ សព ពះទ័យ នឹងឱយកិតិយស

ដល់អស់អនក ែដលបំេរ េយងេ យនូវេសចកីសុចរតិ និងេ យនូវេសចកីពិត រហូតដល់ចុងបំផុត»។ 21 

 

ករេគរព មបទបញញតិរបស់ ពះអមច ស់ ផល់ដល់េយងនូវទំនុកចិត េនកនុងផូវែដលេយងេ ជសេរ ស និង

ចំេពះេសចកីែណនំ ពមទំងករចងុល បប់ផូវរបស់ ទង់ ខណៈេពលែដលេយងសះែសងកនុងកិចចខិត

ខំរបស់េយង និងផល់នូវសកនុពលេដមបីែ បកយដូចជ ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយង ពះេយសូ៊វ គីសទ 

និង តឡប់េទកន់វតមនរបស់ ពះវរបិ វញិ។  

 

គឺជករអធិ នរបស់ខញុំែដលថជេរ ង ល់ៃថង នឹងេធឱយេយងកន់ែតមនករពយយមកនុងករ បតិបតិ

ម កិតយវន័ិយ ពិធីករ និងបទញញតិទំង យ ៃនដំណឹងលៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ េដមបីឱយ ទង់កន់ែត

ច បទនពរដល់ជីវតិរបស់េយងេពញេលញ។  

 

ខញុំសូមែថងទីបនទ ល់ថ បទបញញតិរបស់ ពះនំមកនូវពរជ័យពី នសួគ៌ ថ ពះវរបិ សួគ៌ និង ពះ ជ

បុ របស់ ទង់ គឺ ពះេយសូ៊វ គីសទមន ពះជនមរស់ ថ ពះគមពីរមរមនគឺជ ពះបនទូលរបស់ ពះ េហយ

បធន ថូម៉ស េអស ម៉នសុន គឺជពយកររីបស់ ពះអមច ស់ស មប់ជំនន់របស់េយង។ េនកនុង ពះនម

ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។  

 

កំណត់ចំ ំ  

1. Ensign ែខ សី  ឆន ំ 1972 គ មបេស វេភ  

2. ពង វ រក តទី 1  11:11 

3. ពង វ រក តទី 1  11:28 

4. ពង វ រក តទី 1  11:28 

5. ពង វ រក តទី 1  11:31, 38 

6. សូមេមល ពង វ រក តទី 1  11:40 

7. សូមេមល ពង វ រក តទី 1  12:2--3, 20 

8. សូមេមល  ពង វ រក តទី 1  12:25--30 

9. សូមេមល ពង វ រក តទី 1  14:10, 15--16 



10. ពង វ រក តទី 2  5:1 

11. សូមេមល ពង វ រក តទី 2  5:5--6 

12. ពង វ រក តទី 2  5:9--10 

13. សូមេមល ពង វ រក តទី 2  5:11--14 

14. នីៃហទី 1 2:10 

15. នីៃហទី 1 3:3 

16. នីៃហទី 1  3:5 

17. HC វ ៉លុ 1 ទំព័រ 21  

18. សូមេមល HC វ ៉លុ 1 ទំព័រ 20—23 និង គ. និង ស.  3 និង  10 

19. សូមេមល HC វ ៉លុ 2 ទំព័រ 170 សូមេមលេសចកីេយងរបស់បី៊ស ព H. W. Burton ផងែដរេនកនុង

េសចកីែថង កនុងសននិសីទ ែខ េម  ឆន ំ  2003 ចំណងេជង «And That’s The Way It Is»  

20. គ. និង ស. 14:7  

21. គ. និង ស. 76:5  បែនថមអក រេ ទត 


