
អីៗែដលទក់ទងេទនឹងេសចកីសុចរតិ 
ែអលេឌរ ែ ហនសីុសកូ េជ វ ី ស 

ៃនពួកចិតសិបនក់ 

 

េយង តវបន បប់េនកនុងេគលលទធិ និងេសចកីសញញ ថ បនទ ប់ពីទីបនទ ល់របស់ពួក អនកបំេរ  

របស់ ពះ េនះទីបនទ ល់ អំពីកររញជួ យដី និងទីបនទ ល់អំពី ពឹតិករណ៍េផ ងៗេទ ត នឹងេកតមន មមក។ 

«េហយ គប់ទំងអស់នឹងេនកនុង ថ នភពច ចល េហយ បកដែមន មនុស េ កនឹង សយុតចិត 

េ ពះេសចកីភ័យខចនឹងមនមកេលអស់ទំង មនុស » (គ. និង ស. 88:91)។ 

 

េយងកំពុងែតេមលេឃញភសុ ងៃនេសចកីពិត ែដលវវិរណៈេនកនុងកររញជួ យដីបចចុបបនន េនេកះ ៃហទី 

និង បេទសឈីលី។ កនុងនមជសមជិកមួយរបូៃនគណៈ បធនតំបន់ករបី៊ីន ខញុំេធជ ក ីេ យផទ ល់

អំពីករខូចខត និងភពអស់សងឃឹម ែដល បជជនៃហទីបនរងទុកខមិន ចពិពណ៌នបន។ 

 

រមមណ៍អំពីករបំផិចបំផញដ៏ កក់េនះ បនេកតមនេនកនុងគំនិតរបស់ខញុំ នូវពកយសំដីេនកនុងជំពូកទី 

ៃមភ បំបី កនុងគមពីរ លម៉ថ «េនះជេពលមួយែដលមនករកន់ទុកខដ៏ធំ េហយសេមងទួញេ ក បនឭ

ទូេទអស់ទំងែដនដី េនកនុងចំេ ម បជជននីៃហទំងអស់» ( លម៉ 28:4)។ មនមនុស  ពីរមឺុននក់ 

បនបត់បង់ជីវតិរបស់ពួកេគ «មនុស ជេ ចនពន់នក់កំពុងែតកន់ទុកខ ចំេពះករបត់បង់ 

ញតិស នរបស់េគ ពីេ ពះេគមនេហតុនឹងភ័យ» ( លម៉ 28:11)។ 

 

មនសមជិកចំនួនែសសិបពីរនក់ ក៏បនបត់បង់ជីវតិរបស់ពួកេគ ែដលេធឱយ កម គ រ និងមិតភកិ 

របស់ពួកេគ «កន់ទុកខយ៉ងពិត បកដចំេពះករបត់បង់ញតិស នរបស់េគ ែតេគអររកី យ េហយ

រេំភបេនកនុងេសចកីសងឃឹម េហយេ យដឹងថ សបេទ មពកយសនយទំង យៃន ពះអមច ស់ េនះ

ពួកេគនឹង តវបនេ បសេឡងវញិ េដមបីេនខង ំ ពះហសថៃន ពះ េនកនុង ថ នភពៃនសុភមងគល 

ដ៏មិនេចះចប់មិនេចះេហយ» ( លម៉ 28:12)។ 

 

ជំនួយជបនទ ន់ តវបនបញជូ នេទេ យ សនច ក ចំេពះសមជិក និងអនកែដលពំុែមនជសមជិក 

េហយ តវបនែចកចយេនេ កមករដឹកនំរបស់អនកដឹកនំបពជិតភព និងពួកអនកដឹកនំសមគម

សេ ងគ ះ បចំតំបន់។ ពួកេគមិន តឹមែតទទួលជំនួយខងេពទយ ទឹក និងសមភ រចំបច់ដៃទេទ តែតបុ៉េ ះ 

េទ ពួកេគក៏បនទទួលករ បឹក  ករដឹកនំ និងករលួងេ មចិតមកពីពួកអនកដឹកនំ បចំតំបន់របស់ 

ពួកេគផងែដរ។ ពួកេគមនករគំ ទពីសមជិក ៃន សនច កេនកនុងពិភពេ កែដល «ទួញយំជមួយ 

នឹងអនក ែដលទួញយំ ែមនេហយ េហយកំ នទុកខដល់អស់អនក  ែដលកំពុង តវករកំ នទុកខ» 



(មូ៉ យ 18:9)។ 

 

ពយករេីផ ងៗេនកនុងជំនន់ខុសៗគន  បន ពមនដល់េយងអំពីេ កនដកមមដៃទេទ ត ែដលមិន ច

យល់បន បុ៉ែនមិនែមនមិនសូវសំខន់េនះេទ េហយេនះគឺជ «េសចកី ប់ដ៏គួរែសញងខច នឹងមកដល់ 

ពួកទុចចរតិ េ ពះពួកេគ ប់ចំេពះអីៗែដលទក់ទងេទនឹងេសចកីសុចរតិ េ ពះពួកេគឥត ត េហយ 

គម នអីែដលឥត ត ច គងនគរ ពះ ទុកជមរតកបនេឡយ» ( លម៉ 40:26)។ 

 

នីៃហបនបេ ង នេគលករណ៍េនះ េទដល់បងបូន បសរបស់គត់ េ យ បប់ពួកេគថ អនកទំង យ 

ែដល « ប់េនកនុងអំេពទុចចរតិរបស់េគ េនះពួកេគនឹង តវេបះបង់េចញពីអីៗខងវញិញ ណ ែដលទក់ 

ទងេទនឹង េសចកីសុចរតិែដរ» (នីៃហទី 1 15:33)។ 

 

ពយករ ី សន៍េលមិន េឈម ះ ំយូ៉ែអល បនបេ ង នថ «អស់អនក ែដលពំុែ បចិតេទ េនះនឹង តវ 

កប់រលំំ េហយេបះេចលេទកនុងេភងវញិ េហយេសចកី ប់ខងវញិញ ណ ក៏េកតមនដល់េគជថមី ែមន

េហយ គឺជេសចកី ប់ទីពីរ េ ពះពួកេគ តវបនកត់ជថមីេចញពីអីៗែដលទក់ទងេទនឹងេសចកី 

សុចរតិ» (េហេលមិន 14:18)។ 

 

េ កនដកមមៃនករ ប់ចំេពះអីៗែដលជេរ ងខងវញិញ ណ មនឥទធិពលធំជង ស មប់អនកទំង យ 

ែដល «បនបំភឺេ យ ពះវញិញ ណៃន ពះ េហយែដលធប់មនករេចះដឹងដ៏េ ចនអំពីករណ៍ ទំង យ 

ែដលទក់ទងេទនឹង េសចកីសុចរតិ ែតបនទ ប់មកបនធក់កនុងអំេពបប និងអំេពរលំង េនះពួកេគ កយ

េទជរងឹរសូេលសែលងេទេទ ត េម៉ះេហយ ថ នភពរបស់េគកយេទជ កក់ ជជងេបេគមិន

ែដលបន គ ល់ករណ៍ទំងេនះេទវញិ» ( លម៉ 24:30)។ 

 

កនុងនមជឪពុកមយ និងពួកអនកដឹកនំ េយងចំបច់ តវេមលេលសមជិក និង កម គ ររបស់េយង 

ជួយពួកេគឱយេនឆង យពីអីែដល ចដឹកនំពួកេគេទរកេសចកី ប់ខងវញិញ ណ។ េយងក៏ពយយម 

ជួយសេ ងគ ះ ដល់អនកទំង យែដល ប់ ចំេពះេរ ងទំង យ ែដលជេរ ងខងវញិញ ណ េហយជួយ 

ពួកេគ «េកតមងេទ ត ែមនេហយេកតមកពី ពះ ផស់ែ បពី ថ នភពខងរបូកយ និងខងករធក់ េទ 

កន់ ថ នភពៃនេសចកីសុចរតិវញិ េ យបន ពះ ទង់េ បសេ ះ េនះនឹងកយេទជបុ  បុ តី 

របស់ ទង់» (មូ៉ យ 27:25)។ 

 

ករពយបលខងវញិញ ណដល់មនុស ប់ចំេពះអីៗែដលទក់ទងេទនឹងេសចកីសុចរតិ េកតមក ម 

រយៈអំ ចៃនដងយធួន ករផស់ែ បចិតេជ ចំេពះេសចកីពិត េហយេគរព មេគលករណ៍ទំង

យៃនេសចកីសុចរតិ។ 



 

ករបេ ង នដល់សមជិក និង កម គ ររបស់េយង អំពីអីៗែដលទក់ទងេទនឹងេសចកីសុចរតិ គឺមន 

រៈសំខន់េនកនុងដំេណ រករៃនករសេ មចបននូវករ បកន់ខជ ប់ចំេពះករផស់ែ បចិតេជ  ពីេ ពះ

ចដឹកនំពួកេគឱយទទួលបនចំេណះដឹង តឹម តវអំពី ពះបញញតិរបស់ ពះ េគលករណ៍ និង េគលលទធិ

ទំង យៃនដំណឹងល និងេសចកី តវករ និងពិធីបរសុិទធទំង យ ែដលេយង តវែតេគរព េដមបី

សេ មចបននូវេសចកីសេ ងគ ះេនកនុងនគររបស់ ពះអមច ស់។ 

 

មនគំរជូេ ចនេនកនុង ពះគមពីរ ែដលញជ ក់អំពី រៈសំខន់ៃនករបេ ង ន «អីៗែដលទក់ទងេទនឹង

េសចកីសុចរតិ» េដមបីជួយទទួលបននូវករ បកន់ខជ ប់ចំេពះករផស់ែ បចិតេជ ។ េនកនុងដំេណ រេរ ង

ែដល តវបនសរេសរអំពី ំមូ៉ន និងបងបូន បសរបស់គត់ កំពុងផ យដំណឹងលេនកនុងចំេ មពួក

សន៍េលមិនេយង នថ៖ 

 

«េហយ ំមូ៉នបនផ យ សនដល់ បជជនរបស់េសច មូ៉ៃណ េហយេហតុករណ៍បនេកតេឡងថ 

េ កបន បេ ង នពួកេគនូវ គប់ករណ៍ទំងអស់ អំពីករណ៍ទំង យ ែដលទក់ទងេទនឹងេសចកី

សុចរតិ។ េហយេ កបន ទូនម នពួកេគជេរ ង ល់ៃថង េ យអស់ពីករពយយម េហយពួកេគបន ប់

មពកយេ ក េហយេគក៏មនចិតឧស ហ៍ចំេពះករកន់ ម ពះបញញតិទំង យៃន ពះ» ( លម៉ 

21:23)។ 

 

េយង ចេមលេឃញនូវលទធផលៃនករេ ង នេ យករពយយមនូវអីៗែដលទក់ទងេទនឹងេសចកីសុចរ ិ

ត េនេពលេយងបន នដំេណ រេរ ងេនកនុងជំពូកទី 23 និង 27 ែដលនិយយថ «ក៏មនមនុស ជេ ចន 

បនេជ  ឬក៏មនុស ជេ ចនែដល តវបននំមកឱយ គ ល់េសចកីពិត មរយៈករផ យរបស់ ំមូ៉ន និង

បងបូនេ ក សប មវញិញ ណៃនវវិណៈ និងវញិញ ណៃនករពយករណ៍ និ ពះេច ៃន ពះ ែដលសែមង

អពភូតេហតុេនកនុងពួកេគ... បនែ បចិតេជ ដល់ ពះអមច ស់ [េនះ] ពួកេគពំុេបះបង់េចល សនេឡយ» 

( លម៉  23:6)។ 

 

េនេពល លម៉ធំ បន ថ បន សនច ក េនះគត់បនែតង ំងបុរសសកិសម េធជពួកសងឃ 

និង គបេ ង ន របស់ពួកេគេដមបី «ែថទំ បជជន េហយបនផល់ដល់េគ នូវអីៗែដលទក់ទងេទនឹង

េសចកីសុចរតិ» (មូ៉ យ 23:18)។ 

 

ឪពុកមយេដរតួនទីដ៏សំខន់មួយ េនកនុងករជួយដល់កូនៗរបស់ពួកគត់ឱយយល់អំពី អីៗែដលទក់ទង 

េទនឹងេសចកីសុចរតិ។ េនកនុង ពះគមពីរមរមន េយងបនរកេឃញថ លម៉ មនករេ កេ  

េ យ រែតអំេពទុចចរតិ ស ងគ ម និងករេឈះទស់ែទងគន ែដលបនមន េហយមនទុកខ ពយេ យ 



រភពរងឹរសូេនកនុងដួងចិតរបស់ បជជនេ ក «បនចត់ឱយកូន បសៗរបស់េ កមក បជំុគន  េដមបី 

េ ក ច បទនកិចចករកន់កប់មួយេរ ងៗខួន ច់េ យែឡកពីគន  អំពីករណ៍ទំង យែដល 

ទក់ទងេទនឹងេសចកីសុចរតិ»។ ( លម៉ 35:16 បែនថមអក រេ ទត)។ 

 

គួរឱយចប់ រមមណ៍េដមបីដឹងថ គត់បនបេ ង ន និងផល់ឱយកូនៗរបស់គត់នូវកិចចករកន់កប់េរ ងៗ

ខួន ច់េ យែឡកពីគន  ែកត មវករបេ ង នរបស់គត់េទ មកូន បសមន ក់ៗ សបេទ មេសចកី

តវកររបស់ពួកេគ។ គត់បនែថងទីបនទ ល់ េហយបនបេ ង នពួកេគអំពីេគលលទធិ និងេគលករណ៍

ទំង យ េរ បចំពួកេគឱយផ យ េគលករណ៍ដូចគន ទំងេនះេទដល់អនកដៃទ។ 

 

េនកនុង គមួយ េពលែដល គ រសថិតេនេ កមករ យ ប រ មកពីកមំងេសចកី កក់ និងេនេពល 

ថ នភពែដលេយងរស់េន មនភពមិនខុសគន បុ៉នម នពីអនកទំង យែដល លម៉បនជួប បទះ 

េនះគណៈ បធនទីមួយ និងកូរ ៉មុៃនពួកដប់ពីរនក់ បន ក់េចញនូវ « កម គ រ៖ ករ បកសដល់ 

ពិភពេ ក» ថ «ឪពុកមយមនកតពកិចច ពិសិដ កនុងករែថរក អប់រកូំនេចរបស់ខួន េ យេសចកី 

ស ញ់ និងេ យេសចកីសុចរតិ»។  

 

ករណ៍េនះ រមួមនទំងករចិញច ឹមបីបច់ ករគំ ទ និងករបេ ង នកូនេចេនកនុងអីៗែដលទក់ទងេទ

នឹងេសចកីសុចរតិ េដមបីពួកេគ ចេនែតរងឹមំ េ យមនេសចកីពិត ក ៉ត់េននឹងចេងកះរបស់ពួកេគ 

«េ យពក់េសចកីសុចរតិទុកជ ប ប់បំងេដម ទង េហយពក់េសចកីង បងេ ប បរបស់ដំណឹងល 

ៃនេសចកីសុខ នទុកជែសបកេជង» (គ. និងស. 27:16)។ 

 

ដូចជេនកនុងជំនន់របស់ លម៉ ពួកអនកដឹកនំរបស់េយងក៏េមលែថទំសមជិក ៃន សនច ក េហយ 

ចិញច ឹមបីបច់ពួកេគ ជមួយនឹង អីៗែដលទក់ទងេទនឹងេសចកីសុចិរតិ ផងែដរ។ អីៗទំង យេនះ 

នឹងជួយេយងសេ មចបននូវករ បកន់ខជ ប់ចំេពះករផស់ែ បចិតេជ ។ េនកនុងឯក រ «េសចកីគូស 

បញជ ក់ ករបំពក់បំប៉នភពជអនកដឹកនំ» ែដលបនេធកំែណថមី េនៃថងទី 10 ែខ ធនូ ឆន ំ 2009 គណៈ បធន 

ទីមួយ និងកូរ ៉មុៃនពួកដប់ពីរនក់ សំុឱយពួកអនកដឹកនំបពជិតភព និងពួកអនកដឹកនំអងគករជំនួយ «េលក 

ទឹកចិតដល់សមជិក គ រមន ក់ៗ ឪពុកមយ និងកូនៗ សិក ពះគមពីរ អធិ នជេទ ងទត់ េហយរស់ 

េន មដំណឹងលៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ»។  

 

ករសិក ពះគមពីរ ករអធិ នជេទ ងទត់ េហយនឹងកររស់េន មដំណឹងលៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ គឺជ 

កិចចករ ៃនេសចកីសុចរតិ េហយ ពះអមច ស់បនេបកសែមងករសនយដ៏អ ច រយេនះថៈ «អនក ែដល 

ប ពឹតកិចចករទំង យ េ យេសចកីសុចរតិ េនះនឹងបនទទួលរងន់របស់ខួន គឺេសចកីសុខ ន េន

នេ កិយេនះ និងជីវតិដ៏េន អស់កលបជនិចច េនបរេ កនយ» (គ. និង ស. 59:23)។ 



 

េដមបីបេ ង នឱយកន់ែតមន បសិទធភពអំពី អីៗែដលទក់ទងេទនឹងេសចកីសុចរតិ េនះ សំខន់េដមបី

យល់ថ បែនថមពីេលព័ត៌មនែដលបនែចករែំលក េនះេយង តវែតមនជំនួយវវិរណៈ។ មរេប បេនះ 

មនុស ែដល តវបន បេ ង ន ចទទួលដឹងអំពីបំណង បថន  ចង់ដឹងនូវេគលករណ៍ទំងេនះេ យ

ខួនឯង។ 

 

ពះអមច ស់បនេបកសែមងចំេពះ ៃហរមុ សមីធ មរយៈបូន បសរបស់គត់ គឺពយករយូ៉ីែសប សមីធ ថ៖ 

«េយងនឹងរែំលកដល់អនកនូវ ពះវញិញ ណរបស់េយង ែដលនឹងបំភឺគំនិតរបស់អនក ែដលនឹងបំេពញ ពលឹង 

របស់អនកេ យេសចកីអំណរ។  

 

«េហយខណៈេនះ អនកនឹងដឹង... គប់ទំងអស់ែដលអនកមនបំណងចង់បនពីេយង ែដលទក់ទងេទនឹង

ករណ៍ទំង យៃនេសចកីសុចរតិ គឺេ យនូវេសចកីជំេន  េ យេជ ដល់េយងថ អនកនឹងបនទទួល

េនះ» (គ. និង ស. 11:13--14)។ 

 

េនទីបញច ប់ ពះគមពីរបន ពមនេយងអំពីេ គះថន ក់ ៃនករ ប់ចំេពះអីៗែដលទក់ទងេទនឹងេសចកី 

សុចរតិ េហយនឹងអំពីលទធផលដ៏ធងន់ធងរេនះ មនចំេពះអនកទំង យ ែដល តវបនបំភឺេ យ 

ពះវញិញ ណៃន ពះេហយ ែតបនទ ប់មកបនធក់កនុងអំេពបប និងអំេពរលំង។  

 

ករបេ ង នអំពីអីៗទំង យែដលទក់ទងេទនឹងេសចកីសុចរតិ គឺជធតុដ៏មន រៈសំខន់មួយ េន

កនុងករជួយដល់ មនុស ឱយមករកចំេណះដឹងៃនេសចកីពិត តវបនផស់ែ បចិតេជ  និងសថិតេនរងឹមំ 

េនកនុងេសចកីជំេន េទេល ពះ គីសទរហូតដល់ទីបំផុត។ 

 

ឪពុកមយមនកតពកិចចពិសិដ េដមបីបេ ង នដល់កូនេចរបស់ពួកគត់ អំពីអីៗែដលទក់ទងេទនឹង 

េសចកីសុចរតិ។ ពួកអនកដឹកនំ និង គបេ ង ន ចេមលែថទំ និងចិញច ឹមបីបច់ ដល់សមជិក ែដល

សថិតេនកនុងករេមលែថរបស់ពួកគត់ បេ ង នដល់ពួកេគនូវអីៗទំងអស់ ែដលទក់ទងេទនឹង 

េសចកីសុចរតិ េ យឧស ហ៍ពយយម។ 

 

ករណ៍េនះ ច តវបនសេ មចកន់ែតមន បសិទធភព េបសិនជវវិរណៈ តវបនជួយ េនអំឡុងេពល 

កំពុងបេ ង ន ដូេចនះបនបេងកតេនកនុងខួនមនុស នូវបំណង បថន  េដមបី តវបនបំភឺេ យ ពះវញិញ ណ។ 

បនទ ប់មកេនេពលពួកេគ អនុវតេសចកីជំេន  េនះ ពះវញិញ ណ ចេធឱយពួកេគដឹងអំពី អីៗែដលទក់ទង 

េទនឹងេសចកីសុចរតិ។ 

 



ខញុំែថងទីបនទ ល់អំពីកិចចករទំងេនះ េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 

 


