
ជាកន្លែងន្ែលជាគ្រសី្ទា លស្ទសនាចគ្កពតិសពវថ្ងៃនលេះ? 

 

 

18 ភសតុតាង, សញ្ញា គ្ាប់ផ្ែូវលិងមាលទីសំគាល់នែើម្បីកំណត់អតតសញ្ញា ណពិតទល់លឹងគ្ពេះវិហារគ្រីស្ទា លមិ្លពិត។ 
 
បូក 7 ភសតុតាង, សញ្ញា គ្ាប់ផ្ែូវលិងសញ្ញា នែើម្បីជួយកំណត់អតតសញ្ញា ណពួកជំល ំនៅឌីនស។ 
 

 

 

គ្ពេះនយស ូវមាលបលាូលថាស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ទង់លឹងបលត 
(មា៉ា ថាយ 16:18) 



ជាកន្លែងន្ែលជាគ្រសី្ទា លស្ទសនាចគ្កពិតសពវថ្ងៃនលេះ? 

 

 

18 ភសតុតាង, សញ្ញា គ្ាប់ផ្ែូវលិងមាលទីសំគាល់នែើម្បីកំណត់អតតសញ្ញា ណពិតទល់លឹងគ្ពេះវិហារគ្រីស្ទា លមិ្លពិត។ 
 
បូក 7 ភសតុតាង, សញ្ញា គ្ាប់ផ្ែូវលិងសញ្ញា នែើម្បីជួយកំណត់អតតសញ្ញា ណពួកជំល ំនៅឌីនស។ 
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ព័តមាលនៅទីនលេះគ្តូវាលបកន្គ្បពីភាស្ទអង់នរែសនៅជាសមាភា រៈជានគ្ចើលែូចជាការឈាលនៅែល់អាចន វ្ើនៅាល (មា៉ា ថាយ 24:14; 28: ។ 19-20 

ខណៈនពលន្ែលការបកន្គ្បគ្តូវាលគ្បុងគ្បយ័តននែើម្បីបកន្គ្បឱ្យាលគ្តឹម្គ្តូវចាប់តាំងពីពួកជា្ម្មតាមិ្លន្ម្លជាសមាជិកថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះបលត, 
យល់ថាមាលអាចជាការបកន្គ្បមួ្យចំលួលថ្លព។ គ្បសិលនបើមាលអវីហាក់ែូចជាម្ិលគ្តឹម្គ្តូវឬមិ្លចាស់សូម្ពិនគ្គាេះជាមួ្យគ្បភពអង់នរែសនែើម្នៅwww.ccog.org. 
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93433 សហរែឋអានម្រិក។ 
 
រគ្ម្ប: នតើស្ទសនាចគ្កពិតរបស់គ្ពេះនយស ូមាល ឬការនគ្បើគ្ាស់? រូបងតទំងអស់នោយ, នលើកន្លងន្ត ន្អបប ៊ីន្ែលជាន្ែលស្ទធារណៈ។ 
 
គ្ពេះនយស មូាលគ្ពេះបលាូលថាផ្នរូនលេះលងឹម្លិឈ្នេះពកួជំល រំបសគ់្ទង។់ នតើអនកែងឹថាកន្លែងន្ែលស្ទសនាចគ្កថារជឺាថ្ងៃនលេះ? 

 
នតើអនកគ្ាកែឬអត?់ នតើអនកមាលនលាៈនែើម្បកីាែ យជា«អនកគ្បគ្ពតឹតតាម្ "ពតិគ្ាកែជាគ្រសិដស្ទសលិកលងិម្លិគ្គាលន់្តស្ទដ ប?់ 

អនកអាចនោេះគ្ស្ទយការពតិអំពសី្ទសនាចគ្កន្ែលជាគ្រសិដស្ទសលកិពិត? 

 
គ្កមុ្តចូម្យួលិងស្ទហាវន្ែលលអបផំ្ តអាចតំណាងឱ្យស្ទសនាចគ្កគ្រសិដស្ទសលកិពតិសពវថ្ងៃនលេះ? 

 
នតើអនកលឹងមាលបណំងនែើម្ប«ីបូកសរ បនោយនស្ទម េះសគ្មាបក់ដជីនំលឿម្ដងជាសនូរចបញ្ជូលនៅកាលព់ួកបរសិ ទធ»ឬអនកលឹងចលូចតិតន្កែងកាែ យម្យួ? 

អនកររួពឹងន្ផ្អកនលើអារម្មណរ៍បស់អនកឬគ្ពេះបលាលូរបសគ់្ពេះជាមាា សក់នុងការសនគ្ម្ចចិតត? 

http://www.ccog.org/


 
អនកលឹងពតិជានជឿថាលកខណៈវលិចិឆយ័ថ្លគ្ពេះរម្ពរីនលេះ? នតើអនកែងឹថា ទសីគំាល់លងិតគ្ម្ុយកណំត់អតតសញ្ញា ណពតិលងិការបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ? 

 
 
 
 
 

មាតកិា 

 
1. ការន្ែលស្ទសនាចគ្កលងឹបលត? 

 
2. សញ្ញា សមាា លស់្ទសនាចគ្កពតិ 
 
3. នតើមាលអវនីកើតនឡើងកនងុអំឡងុរម្ពរីសញ្ញា ងមី ែងាល? 

 
4. ស្ទសនាចគ្កណាន្ែលគ្ពេះជានស្ទម េះគ្តង់បផំ្ ត? 

 
5. សនងខបភសតុតាង, រលែេឹះអវីទលន់្តនស្ទេះ, លិងសញ្ញា នែើម្បកីណំត់អតតសញ្ញា ណស្ទសនាចគ្កពតិ 
 
នរហទពំរ័ CCOG លងិបន្លែម្ 
 
 
 
1. ការន្ែលស្ទសនាចគ្កលឹងបលត? 

 
ម្ល សសរាប់ពាល់នាក់ថ្លស្ទសនាចគ្កលិងគ្បជាជលរាប់លាលនាក់ 
 



មាលម្ល សសរាប់ពាល់នាក់ថ្លគ្កុម្មួ្យលឹងភាពខ សគាន ខាងនគាលលទធិសំខាល់មួ្យន្ែលអេះអាងថាជាន្ផ្នកមួ្យថ្លស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ពេះគ្រីសាមាល។ 
ម្ល សសជានគ្ចើលថ្លពួកនរគ្តូវាលនរលិយយយ៉ា ងខាែ ំងអំពីស្ទម្រាីភាពស្ទសនាគ្រិសដ។ ពីរពាល់លាលនាក់គ្តូវាលនរនជឿថាជាន្ផ្នកមួ្យថ្លស្ទសនាចគ្កទំងននាេះ។ 
រឺជាពួកជំល ំ្ំមួ្យពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិត? 

មួ្យពិត, 
នល់ននាេះនទប៉ា ន្លតការពិតរឺថានទេះបីជាម្ល សសភារនគ្ចើលហាក់ែូចជាសលមត់ថាទំងអស់ាលអេះអាងថាគ្ពេះវិហារគ្រីស្ទា លាលទទួលនគាលលទធិរបស់ពួកនរនោយជំនលឿស្ទសនាលិងពីគ្ពេះ
រម្ពីរ, ការពិតននាេះរឺថាជិតគ្ពេះវិហារទំងអស់ន្ែលអេះអាងថាជាគ្រិសដស្ទសលិកន្ែលជាញឹកញាប់ពឹងន្ផ្អកនលើលិងមិ្លន្ម្លជារម្ពីរប ៊ីប ទំនលៀម្ទំលាប់មិ្លនជឿជំនលឿរបស់ពួកនរ! 

នសាើរន្តគាម លលឹងបនគ្ងៀលនសចកដីពិតនពញនលញពីគ្ពេះរម្ពីរជាន្ែលជាញឹកញាប់នៅគ្បឆ្ំងលឹងពួកនរទំនលៀម្ទំលាប់គ្បថ្ពណីការលួងនលាម្ចិតត, វបប្ម៍្, លិង / ឬសងាម្។ 

 

អនកពិតជាអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិត? 

 

នតើមាលភសតុតាងជាការងាយគ្សួលកនុងការជួយអនកកំចាត់គ្កុម្ជំល ំមិ្លពិត? គ្បសិលនបើអនកមាលនលាៈនែើម្បីនបើកចិតតលិងនបេះែូងរបស់អនកនែើម្បីរកឱ្យន ើញទំងនលេះភសតុតាង, 
សញ្ញា លិងសញ្ញា គ្ាប់ផ្ែូវ, 
ចនម្ែើយលឹងគ្តូវាលបងាា ញនហើយអនកលឹងយល់ថានហត អវីាលជាជាការសំខាល់នែើម្បីែឹងថាជាកន្លែងន្ែលស្ទសនាចគ្កគ្រិសតស្ទសលិកពិតគ្ាកែរឺជាថ្ងៃនលេះនហើយនហត អវីាលជានយើងគ្តូ
វមាលចិតដខនេះន្ខនងនៅកាល់ ន្វើសកម្មភាពនៅចំណ ចនៅកនុងន្ផ្លការរបស់គ្ពេះនលេះ។ 

ន្សវងយល់ពីអវីន្ែលគ្ពេះរម្ពីរបនគ្ងៀលលិងាលរកន ើញសគ្មាប់ខែួលអនក។ សូម្ស្ទវ រម្ល៍ម្កកាល់ការន វ្ើែំនណើររបស់អនកនៅកាល់ស្ទសនាចគ្កពិតថ្លគ្ពេះ។ 

គ្ពេះនយស ូាលបនគ្ងៀលថាស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ទង់លឹងបលត 

គ្ពេះនយស ូវាលបនគ្ងៀលថាស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ទង់លឹងបលតរហូតែល់ច ងបញ្ាប់ថ្លសម្័យនលេះ: 

... ខំុ្លឹងសង់គ្កុម្ជំល ំរបស់ខំុ្នហើយទវ រថ្លស្ទែ លម្ល សសស្ទែ ប់លឹងមិ្លន្ែលឈ្នេះពួកជំល ំនឡើយ។ (មា៉ា ថាយ 16:18, នសតចងមីរបស់នលាក 
កំន្ណនពញម្ួយល េះគ្តាន្តាលកត់សមាា ល់ន ើញថានបើមិ្លែូនចនេះនទ) 

... ខំុ្លឹងសង់គ្កុម្ជំល ំរបស់ខំុ្នហើយគ្ចកទវ រថ្លលរកមិ្លលឹងាលនជារជ័យគ្បឆ្ំងលឹងជា។ (មា៉ា ថាយ 16:18, 

គ្ពេះរម្ពីរអានម្រិកកាំងងមីោក់នចញនោយសលនិសីទកាតូលិកប ៊ីសសពរបស់សហរែឋអានម្រិក) 
«គ្រប់ទំងអំណាចាលគ្បរល់ម្កខំុ្នៅស្ទែ លបរម្ស ខលិងនៅនលើន្ផ្លែីែូនចនេះ។ 
ឱ្យមាលសិសសនៅគ្រប់ទំងស្ទសល៍គ្ពម្ទំងន វ្ើប ណយគ្ជម្ ជទឹកឱ្យនោយលូវគ្ពេះនាម្គ្ពេះវរបិតាគ្ពេះរាជប គ្តាលិងគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធ, 20 គ្តូវបនគ្ងៀលឱ្យនរកាល់តាម្គ្រប់
ទំងនសចកដីន្ែលខ្ុំាល ាលបងាា ប់ែល់អនកនហើយចូរែឹងថាខ្ុំនៅជាមួ្យអនករាល់គាន ជានរៀងរាល់ថ្ងៃរហូតែល់អវស្ទលកាលថ្លពិភពនលាកនលេះ»។ (មា៉ា ថាយ 28: 

18- 20) 
 



នទេះបីនសចកដីស្ទែ ប់ (ស្ទែ លម្ចាុរាជ / លរកវិញ) ឬនពលនវលា (ច ងបញ្ាប់ថ្លសម័្យនលេះ) 
លឹងនគ្គាេះថ្លការគ្បឆ្ំងលឹងស្ទសនាចគ្កន្ែលជាគ្រិសដស្ទសលិកពិត។ការបនគ្ងៀលរបស់គ្ពេះនយស ូបងាា ញថាគ្តូវន្តមាលគ្កុម្មួ្យ (ឬគ្កុម្នគ្ចើល) 
ន្ែលបនងកើតាលជាស្ទសនាចគ្កពិតទូទំងអាយ ស្ទសនាចគ្កទំងមូ្ល។ ស្ទសនាចគ្កនលេះលឹងបនគ្ងៀលទំងអស់ន្ែលគ្ពេះនយស ូាលបងាា ប់ (មា៉ា ថាយ 28: 19-20) 

នៅលឹងអនកន្ែលគ្ពេះបិតាលឹងនៅ (យ៉ាូហាល 6:44) នៅទូទំងពិភពនលាកទំងមូ្ល។ 
 

គ្ពេះនយស ូវាលបនគ្ងៀលអំពីគ្បវតតិស្ទគ្សៃថ្លគ្កុម្ជំល ំគ្រិសដស្ទសលិកពិតនៅកនុងជាម្ ល។ គាត់ាលន្ វើការនលេះនៅកនុងស្ទរន្ែលគ្ទង់ាលគ្បទលែល់គ្កុម្ជលំ ំកនងុការទ ី2 លិងទី 3ជំពូកទីថ្លនសៀវនៅវិវរណៈ។ 
នបើសិលជាគ្ពេះរម្ពីរសំនណរស្ទសនាលិងគ្បវតតិស្ទគ្សៃន្ែលមិ្លមាលស្ទសនាអាចបងាា ញអវីន្ែលគ្កុម្ជំល ំរបស់ស្ទវកស្ទវកលិងនស្ទម េះគ្តង់នែើម្ាលនជឿពិតគ្ាកែន្តនបកខជលសគ្មាប់ពួកជំ
ល ំពិតន្ែលថានៅទូទំងអាយ ស្ទសនាចគ្កនលេះលឹងកាែ យជាអនកន្ែលនៅមាលការបនគ្ងៀលលិងការគ្បគ្ពឹតដែូចគាន  (។ យូោស 3) ។ 
 

តាំងពីអាយ ស្ទសនាចគ្កនលេះមិ្លាលបញ្ាប់ែូចគ្ពេះនយស ូមិ្លាលគ្តឡប់ម្កវិញនៅនឡើយនទជំល ំពិតគ្តូវន្តមាល។ ប៉ា ន្លតជាកន្លែងន្ែល? 

 

នទេះបីជាការពិតន្ែលថាមាលអនកកបត់ជំនលឿជានគ្ចើលមាលរឺពិតជាមាលលទធភាពន្តពីររត់សគ្មាប់ស្ទសនាចគ្កពិតរបស់គ្ពេះគ្រិសដនៅកនុងសតវតសទី 21នលេះ: ជារឺមិ្លខពស់ - 
រងឥទធិពលគ្កុម្ថ្លគ្កុម្ជំល ំមួ្យឬនគ្ចើលឬជារឺជាស្ទសនាចគ្កឬជាគ្កុម្ថ្ល គ្កុម្ជំល ំពីមួ្យចំលួលនផ្សងនទៀត, បន្លែម្នទៀតពិតជាស្ទវកលិងកនុងរម្ពីរប ៊ីគ្បភព (  វិវរណៈ 2, 3, លិង 
17) ។ 
 
សគ្មាប់អនកន្ែលនយើងន្ែលនជឿថាគ្ពេះរម្ពីរមិ្លមាលជនគ្ម្ើសនផ្សងនទៀត។ នបកខជលពិតគ្ាកែន្ត ( ាល)  
សគ្មាប់ស្ទសនាចគ្កពិតលឹងកាែ យជាគ្កុម្មួ្យឬនគ្ចើលន្ែលនៅន្តមាលការបនគ្ងៀលលិងការអល វតតល៍នានពលបចាុបបលននលេះែន្ែលជាពួកជំល ំស្ទវកនែើម្ពិតជាាលន វ្ើ។ 

គ្ពេះរម្ពីរបនគ្ងៀលនែើម្បីពិចារណានម្ើលគ្រប់នសចកដីទំងអស់ 
 
ម្ល សសជានគ្ចើលមិ្លពិចារណានោយគ្បុងគ្បយ័តនលូវអវីន្ែលគ្កុម្ជំល ំនរចូលរួម្។ ម្ល សសជានគ្ចើលនជឿថាការអេះអាងរបស់ហវូងម្ល សស 
លិងអលតរជំនលឿន្ែលជំនលឿទំងអស់នាំនៅកន្លែងែូចគាន នលេះ។ ប៉ា ន្លដគ្ពេះនយស ូាលបនគ្ងៀលថាវិ្ីស្ទគ្សៃទូលំទូលាយ (នលេះជា "វិ្ីងាយគ្សួល") 
រឺជាវិ្ីមួ្យនែើម្បីការកាប់បំផ្លែ ញនហើយមាលន្តមួ្យចំលួលតូចលឹងអនកន្សវងរកាលរកន ើញវិ្ីគ្តង់លិងចនងអៀតកនុងអាយ នលេះ (មា៉ា ថាយ 7: 13-14, នគ្ជើស) ។ 
 

អនករួរន្តរំខាលនែើម្បីបញ្ញជ ក់ថានតើឬមិ្លគ្កុម្ជំល ំរបស់អនករឺជាការពិតន្ែលជាគ្រិសដស្ទសលិកមួ្យ? 

 

ម្ល សសភារនគ្ចើលទទួលយកអវីន្ែលស្ទសនានលចនធាែ វបបគ្កុម្គ្រួស្ទរឬកនុងតំបល់របស់ពួកនរទទួលយក។ មួ្យចំលួល, នទេះជាយ៉ា ងណា, 

លឹងន វ្ើការផ្លែ ស់បតូរកនុងជីវិតរបស់ពួកនរ។ ការផ្លែ ស់បតូរមួ្យចំលួលគ្តូវាលន្ផ្អកនលើអារម្មណ៍មួ្យចំលួលសគ្មាប់ភាពងាយគ្សួលលិងមាលមួ្យចំលួលនៅនលើនគាលលទធិ។ មួ្យចំលួលាលនគ្ជើស
នរើសកន្លែងន្ែលពួកនរមាលអារម្មណ៍ថាមាលគ្ពេះវិហារនលេះមាលផ្លស ខភាពបំផ្ ត។ អនកនផ្សងនទៀតាលយកមួ្យន្ែលមាលមូ្លោឋ លនៅនលើការជិតរបស់ខែួលយ វជលលិង / 
ឬកម្មវិ្ីសងាម្នផ្សងនទៀតឬនោយស្ទរន្តជាអាចជំរ ញែូចនម្ដចអាជីពមួ្យ។ 
 

អវីន្ែលអនករួរន វ្ើយ៉ា ងណា? 

 
ស្ទវកប៉ា លាលសរនសរថា (នលេះនបើនយងតាម្គ្បូនតសតង់លិងកាតូលិកាលទទួលយកការបកន្គ្បថ្លរម្ពីរសញ្ញា ងមី): 
 



ចូរពិចារណានម្ើលគ្រប់នសចកដីទំងអស់នហើយ គ្សង់យកលូវនសចកដីណាន្ែលលអ។ (ន្ងសាឡូលីចទី 1 5:21, នគ្ជើស) 
ប៉ា ន្លតបញ្ញជ ក់ថាគ្រប់នសចកដីទំងអស់នហើយ គ្សង់យកលូវនសចកដីណាន្ែលលអ។ (ន្ងសាឡូលីចទី 1 5:21, ែូនវ៉ែ- គ្ពេះរម្ពីរ) 

លិងមិ្លគ្តូវាលគ្តាប់តាម្នលាកនលេះប៉ា ន្លតគ្តូវាលផ្លែ ស់បតូរនោយការរំឭកជាងមីថ្លចិតតរបស់អនកន្ែលអនកអាចបញ្ញជ ក់ថានតើអវីរឺថាលឹងលអលិងអាចទទួលយកលិងលអឥតនខាា េះរ
បស់គ្ពេះ។ (រ៉ែូម្ 12: 2) 

 
នហើយក ំគ្តាប់តាម្នលាកនលេះ! ប៉ា ន្លតការន វ្ើកំន្ណទគ្ម្ង់គ្ពេះជាមាា ស់តាម្រនបៀបងមីន្ែលចិតតរបស់អនកន្ែលអនកអាចបញ្ញជ ក់ថាអវីន្ែលជាការលអលិងអាចទទួលយកលិងលអឥត

នខាា េះរបស់គ្ពេះ។ (រ៉ែូម្ 12: 2) 

នតើអនកាលបងាា ញន្ែលជាកន្លែងន្ែលពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតសពវថ្ងៃនលេះ? គ្បសិលនបើអនករិតថាអនកអាចមាលាលអនកពិតជាាលនគ្បើលកខណៈវិលិចឆ័យន្ែលគ្ពេះរម្ពីរនគ្បើ? 

 

នតើនៅនពលណាន្ែលស្ទសនាចគ្កចាប់នផ្ដើម្? 

 

នែើម្បីទទួលាលរំលិតគ្បនសើរថ្លកន្លែងន្ែលស្ទសនាចគ្កនលេះរឺនៅថ្ងៃនលេះជាលឹងកាែ យជារំលិតលអកនុងការនម្ើលន ើញកន្លែងន្ែលជាាលចាប់នផ្តើម្។ នៅកនុងមា៉ា ថាយ 16:18, 

គ្ពេះនយស ូវមាលបលាូលថាគ្ទង់លឹងកស្ទងស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ទង់ "នៅនលើងមោនលេះ" (មាលល័យថាគ្ទង់ផ្លា ល់កិចាការ 4: 10-11; កូរិលងូសទី 1 10: 4) 

នហើយលឹងបញ្ជូលគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធ (យ៉ាូហាល 16: 7; Cf. នលាកយ៉ាូហាល 14:26) ។ នតើនលេះចាប់នផ្ដើម្នៅនពលណា? 

 
ជាាលចាប់នផ្តើហាសិបថ្ងៃបនាា ប់ពីគាត់គ្តូវាលរស់នឡើងវិញ។ 
 

ពួកជំល ំគ្រីស្ទា លាលចាប់នផ្តើម្នៅថ្ងៃថ្លប ណយថ្ងៃទីហាសិប C ។ 31 

រន្ែលជានពលន្ែលគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធាលចាត់នអាយម្ក។ ចូរកត់សំគាល់ែូចខាងនគ្កាម្ពីជំពូកទីពីរថ្លរម្ពីរកិចាការអំពីរនបៀបស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជាមាា ស់ចាប់នផ្តើម្: 
 

នៅប ណយថ្ងៃទីហាសិបាលម្កយ៉ា ងនពញនលញ, ពួកនរាលរួម្គ្បជ ំទំងអស់គាន នៅកន្លែងន្តមួ្យ  
... 4 អនកទំងននាេះាលនពារនពញនោយគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធលិងាលចាប់នផ្តើម្លិយយភាស្ទនផ្សងនទៀតតាម្គ្ពេះវិញ្ញា ណនគ្ាសគ្បទលនអាយ។ (កិចាការ 2: 1,4) 

ប៉ា ន្លដនលាកនពគ្តុសនគ្កាកឈ្រនឡើងជាមួ្យស្ទវ័កែប់មួ្យរូបនលេះាលនលើកនឡើងសំនលងរបស់គាត់នហើយមាលគ្ពេះបលាូលនៅពួកនរថា: 
 

«បងបអូលយូោលិងបងបអូលទំងអស់ន្ែលស្ទន ក់នៅគ្កុងនយរូស្ទឡឹម្នអើយ! សូម្បងបអូលគ្ជាបលិងន វ្ើតាម្ពាកយរបស់ខ្ុំ  
... 22 «បងបអូលជលជាតិអ ីគ្ស្ទន្អលនអើយសូម្ស្ទដ ប់ពាកយទំងនលេះ: នលាកនយស ូជាអនកភូមិ្ណាស្ទន្រ៉ែត, ប រសមាន ក់បញ្ញជ ក់នោយគ្ពេះនៅអនកនោយអពភូតនហត អស្ទា រយ 
នហើយទីសំគាល់ន្ែលគ្ពេះាលន វ្ើតាម្រយៈគ្ទង់នៅកណាដ លរបស់អនក, ែូចន្ែលអនកាលគ្ជាបគ្ស្ទប់ -
 23 គ្ទង់គ្តូវាលបញ្ជូលនោយនគាលបំណងនបតជ្ាចិតតលិងបពវញាណថ្លគ្ពេះន្ែលអនកាលយកនោយថ្ែគាម លចាប់, 
ាលឆ្ក ងនហើយាលោក់ឱ្យស្ទែ ប់ 24 ន្ែលគ្ពេះជាមាា ស់ ាលនលើកនឡើងគ្ស្ទយលំាកថ្លនសចកដីស្ទែ ប់នគ្ពាេះជាមិ្លអាចនៅរួចន្ែលថាគាត់រួរន្តគ្តូវាលន វ្ើនឡើងនោយជា 
... 
»នហត នលេះសូម្នអាយជលជាតិអ ីគ្ស្ទន្អលទំងមូ្លែឹងជាក់ចាស់ថាគ្ពេះាលន្តងតាំងនលាកនយស ូនលេះន្ែលបងបអូលាលឆ្ក ងគ្ពេះអមាា ស់លិងជាគ្ពេះគ្រិសដ»។ 



ឥឡូវនលេះនៅនពលន្ែលពួកនរាលឮនសចកដីទំងនលេះពួកនរគ្តូវាលកាត់បលែយនៅនបេះែូងនលេះនហើយសួរនលាកនពគ្តុសលិងស្ទវ័កឯនទៀតននាេះថា: 
«បងបអូលនអើយនតើនយើងខំុ្គ្តូវន វ្ើអវី? " 

 
នលាកនពគ្តុសមាលគ្បស្ទសល៍នៅនរថា 
 

"ចូរន្គ្បចិតតលិងអល ញ្ញា តឱ្យអនករាល់គាន គ្តូវទទួលពិ្ីគ្ជម្ ជទឹកកនុងគ្ពេះនាម្ថ្លគ្ពេះនយស ូវគ្រីសាសគ្មាប់ការផ្លដ ច់ាប។ 
នហើយអនកលឹងាលទទួលអំនណាយទលថ្លគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធ 39 ែបិតគ្ពេះអងាមាលគ្ពេះបលាូលសលានលេះរឺនែើម្បីអនកលិងកូលរបស់អនកលិងនែើម្បីទំងអស់ន្ែ
លាល មាលពីចមាៃ យជានគ្ចើលែូចជាគ្ពេះអមាា ស់ជាគ្ពេះរបស់នយើងគ្តាស់នៅននាេះ»។ 
 

នលាកាលបញ្ញជ ក់គ្ាប់នោយពាកយនពចល៍ជានគ្ចើលនទៀតន្ែលនលាកលិងោស់នតឿលនរថា: 41 អស់អនកន្ែលយល់គ្ពម្ទទួលពាកយរបស់នលាកគ្តូវាលទទួ
លប ណយគ្ជម្ ជទឹក«ចូរទទួលការសនគងាា េះពីម្ល សសអាគ្កក់សម័្យនលេះ»។ នហើយនៅថ្ងៃននាេះគ្បន្ហលបីពាល់នាក់គ្តូវាលបន្លែម្នែើម្បីឱ្យពួកនរ។ 42 ពួក
នរាលបលតពាយម្នគាលលទធិលិងការគ្បកបគ្កុម្ស្ទវ័កកាច់លំប ័ងលិងពាយម្អ្ិស្ទឋ ល  
... 47 សរនសើរែល់គ្ពេះនហើយមាលការនពញចិតតជាម្ួយលឹងម្ល សសទំងអស់។ គ្ពេះអមាា ស់បន្លែម្ចំលួលអនកន្ែលនៅកនុងពួកជំល ំាលសនគងាា េះគ្បចាំថ្ងៃ។ (កិ
ចាការ 2:14, 22-24, 36-42, 47) 

 
គ្ពេះគ្តូវាលបន្លែម្នៅកនុងស្ទសនាចគ្កនលេះជានរៀងរាល់ថ្ងៃ។ ចូរកត់សំគាល់អនកន្ែលនៅកនុងជាគ្តូវាលនរឱ្យន្គ្បចិតតនហើយទទួលប ណយគ្ជម្ ជទឹក។ ែូនចនេះមាលន្តអនកន្ែលអាចន វ្ើាល
ទំងពីរគ្តូវាលបន្លែម្នៅវិហារគ្រិសដស្ទសលិកពិត។ ចូរកត់សំគាល់ថានស្ទម េះគ្តង់ាលបលតនៅកនុងនគាលលទធិរបស់ពួកស្ទវ័ក។តគ្មុ្យទំងនលេះអាចជួយអនកឱ្យយល់ពីភាពខ សគាន រជាងការ
ជំល ំពិតលិងអនកន្ែលគ្គាល់ន្តអេះអាងថាជាស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ពេះគ្រីសា។ 
 

ស្ទសនាចគ្ករឺជាអវី? 

 
ពាកយរម្ពីរសញ្ញា ងមីាលបកន្គ្បជា "គ្ពេះវិហារ" ម្កពីពាកយគ្កិចន្ែលាលសរនសរជា   
មាលល័យថារម្ពីរបនគ្ងៀលថាស្ទសនាចគ្កនលេះតំណាងឱ្យរាងកាយរបស់គ្ពេះគ្រិសដ "ន្ែលជាការជួបគ្បជ ំគាន នៅនចញ។ " 
 

នហើយនលាកជាគ្បធាលថ្លរាងកាយ, 

ស្ទសនាចគ្កនលេះន្ែលជាការចាប់នផ្តើម្នលេះចបងពីការស្ទែ ប់នលេះថាកនុងគ្រប់កិចាការទំងអស់គាត់អាចមាលភាពខពស់ជាងនរននាេះ។ (កូល៉ា ស 1:18) 

... គ្ពេះគ្រីសា, សគ្មាប់ជាគ្បនយជល៍ថ្លរាងកាយរបស់គ្ទង់ន្ែលជាគ្កុម្ជំល ំ (កូល៉ា ស 1:24) 

 
ែូនចនេះកនុងែំនណើរន្សវងរករបស់នយើងសគ្មាប់ស្ទសនាចគ្កពិតនយើងកំព ងសម្ែឹងនម្ើលសគ្មាប់រាងកាយមួ្យថ្លការនជឿនស្ទម េះគ្តង់ន្ែលាលបលតនោយមាលជំនលឿលិងការបនគ្ងៀលរបស់គ្ពេះ
នយស ូលិងពួកស្ទវ័កនែើម្របស់គ្ទង់។ ស្ទសនាចគ្កនលេះរឺជា "ផ្ាេះខាងវិញ្ញា ណ» (នពគ្តុសទី 1 2: 5)  

នហើយមិ្លគ្តូវាលកំណត់នៅជាអងាការមួ្យឬស្ទជីវកម្មរាងកាយទូទំងគ្បវតតិស្ទគ្សៃ។ 
 

គ្រិសដស្ទសលិកពិតរឺជាអវី? 

 



គ្រិសតស្ទសលិកពិតគ្ាកែរឺជាអនកន្ែលាលទទួលយកការនៅនៅគ្ពេះនយស ូវននាេះឱ្យាលគ្តឹម្គ្តូវន្គ្បចិតតទទួលពិ្ីគ្ជម្ ជទឹកលិងពិតជាាលទទួលវិញ្ញា ណបរិស ទធរបស់គ្ពេះ (កិចាការ 
2:38) ។ ជាការពិតណាស់ម្ល សសជានគ្ចើលន្ែលម្ិលន្ម្លជាគ្រីស្ទា លពិតាលអេះអាងននាេះ។ 
 
នសចកតីជូលែំណឹងផ្ងន្ែរថាស្ទវកប៉ា លាលសរនសរថាគ្រិសដស្ទសលិកមាន ក់មាលគ្ពេះវិញ្ញា ណរបស់គ្ពេះជាមាា ស់រង់សណឋ ិតនៅកនុងពួកនរនហើយថាពួកនរលឹងនាំគ្បនភទនផ្សងគាន ថ្លជីវិតជា
ងអនកន្ែលន វ្ើមិ្លាល: 
 

ប៉ា ន្លតអនករឺជាអនកមិ្លនៅកនុងលិសស័យនលាកីយ៍នទៀតនទរឺនៅខាងគ្ពេះវិញ្ញា ណគ្បសិលនបើពិតជាគ្ពេះវិញ្ញា ណថ្លគ្ពេះសណឋ ិតកនុងអនក។ អនកណាគាម លគ្ពេះវិញ្ញា ណរបស់គ្ពេះគ្រិសដ
អនកននាេះមិ្លន្ម្លជា 10 របស់គ្ទង់។ គ្បសិលនបើគ្ពេះគ្រិសដរង់នៅកនុងបងបអូលនទេះបីរូបកាយរបស់បងបអូលស្ទែ ប់នគ្ពាេះន្តាបននាេះនទប៉ា ន្លតគ្ពេះវិញ្ញា ណនៅន្តផ្ដល់ជីវិតនោយ
ស្ទរនសចកដីស ចរិត។ 11 ប៉ា ន្លតគ្បសិលនបើគ្ពេះវិញ្ញា ណថ្លគ្ពេះអងាន្ែលាលនលើកនឡើង 
គ្ពេះនយស ូវពីស្ទែ ប់កនុងអនកនហើយអនកណាន្ែលាលនគ្ាសគ្ពេះគ្រិសដរស់ពីស្ទែ ប់នឡើងវិញផ្ងន្ែរថាលឹងគ្បទលជីវិតរន្ម្ងស្ទែ ប់របស់អនកតាម្រយៈស្ទកសពគ្ពេះវិញ្ញា ណរប
ស់គ្ពេះអងាន្ែលរង់នៅកនុងអនក។ 
 
នហត នលេះបងបអូលនអើយនយើងមាលជំពាក់ - 
មិ្លលឹងលិសស័យនលាកីយ៍នែើម្បីរស់តាម្លិសស័យនលាកីយ៍នទៀត 13 គ្បសិលនបើបងបអូលរស់នៅតាម្លិសស័យនលាកីយ៍អនកលឹងស្ទែ ប់។ ប៉ា ន្លតគ្បសិលនបើនោយស្ទរគ្ពេះវិញ្ញា ណន្ែ
លអនកាលោក់ឱ្យស្ទែ ប់នម្លជាប័ណណសមាា ល់ថ្លរាងកាយននាេះអនកលឹងមាលជីវិតរស់ន្ែរ។ 14 អស់អនកន្ែលគ្តូវាលែឹកនាំនោយគ្ពេះវិញ្ញា ណរបស់គ្ពេះជាមាា ស់ទំងនលេះរឺ
ជាប គ្តរបស់គ្ពេះជាមាា ស់។ (រ៉ែូម្ 8: 9-14) 

 
ពួកអនកន្ែលពិតជាមិ្លមាលគ្ពេះវិញ្ញា ណរបស់គ្ពេះជាមាា ស់មិ្លន្ម្លជារបស់គ្ទង់។ 

ពួកគ្រីស្ទា លមាលការគ្សឡាញ់លិងការបងាា ញនសចកដីគ្សឡាញ់ននាេះនទប៉ា ន្លតមិ្លគ្តូវាលគ្បទេះន ើញនោយពិភពនលាក: 
 

ស្ទសនាន្ែលបរិស ទធនហើយឥតនៅហមងនៅចំនពាេះគ្ពេះជាគ្ពេះវរបិតាននាេះរឺនលេះ: 
នែើម្បីទសសនានកមងកំគ្ពាលិងគសដីនម្មា៉ា យន្ែលមាលបញ្ញា របស់ខែួលលិងនែើម្បីរកាខែួលមិ្លឱ្យគ្បឡាក់នោយពិភពនលាក។ (យ៉ា ក ប 1:27) 

 
ស្ទវកនពគ្តុសាលសរនសរថា: 
 

ែូនចនេះជាទីគ្សឡាញ់, ចាប់តាំងពីអនកែឹងថានលេះជាម្ ល, 
គ្បយ័តនន្គ្កងនលាអនកធាែ ក់ច េះពីខាជ ប់ខជួលផ្លា ល់ខែួលរបស់អនកគ្តូវាលែឹកនាំនៅឆ្ៃ យនោយកំហ សរបស់ម្ល សសអាគ្កក់ 18 ប៉ា ន្លតលូតលាស់កនុងគ្ពេះរ ណលិងការស្ទា ល់គ្ពេះ
នយស ូគ្រិសដជាគ្ពេះអមាា ស់លិងគ្ពេះអងាសនគងាា េះរបស់នយើង។ នែើម្បីនលើកតនម្កើងសិរើរ ងនរឿងរបស់គ្ពេះអងានៅនពលឥឡូវនលេះគ្ពម្ទំងជានរៀងរហូត។ អាន្ម្៉ាល។ (នពគ្តុសទី 
2 3: 17-18) 
 

ការផ្លែ ស់បតូរជីវិតរបស់ម្ល សសមាន ក់តាម្រយៈកំនណើលខាងវិញ្ញា ណរឺជាន្ផ្នកសំខាល់មួ្យថ្លការកាែ យជាគ្រីស្ទា លពិតគ្ាកែ។ ែូចគាន នលេះផ្ងន្ែរគ្រិសដស្ទសលិកពិតែឹងថាជំនលឿពិតគ្តូវាល 
"នពាលគ្បឆ្ំងលឹងគ្រប់ទីកន្លែង» (កិចាការ 28:22) នម្ែឹកនាំរបស់ខែួលាលទទួលរងការ ពីអាជ្ា្រស្ទសនានផ្សងនទៀតនោយស្ទរន្តការបនគ្ងៀលលិងការអប់រំ (កិចាការ 4 

របស់ពួកនរ: 1-21; 6: 9-14), នហើយថាពួកគ្រីស្ទា លពិតគ្ាកែនោយខែួលឯងលឹងកាែ យជាគ្បធាលបទនែើម្បីការន វ្ើទ កប កនម្នញ (យ៉ាូហាល 15:20) ។ 
 



ច ងស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជាអនកផ្ាយែំណឹងលអ ាលសរនសរថា: 
 

ជាគ្តូវការភាពកាែ ហាលនែើម្បីន វ្ើជាគ្រីស្ទា លពិត! 
 
ពួកពាការើពីសម្័យប រាណជាប រសថ្លភាពកាែ ហាល។ នៅនពលន្ែលគ្ពេះាលគ្ាប់នលាកយ៉ាូនសវនែើម្បីចាប់នផ្តើម្ការគ្បយ ទធគាន នែើម្បីចូលនៅកនុងែីន្ែលាលសលាននាេះគ្ទង់
បងាា ប់ថា: «ចូរមាលកមាែ ំងលិងចិតតកាែ ហាលច េះ» (យ៉ាូនសវ 1: 6 ។ ) ។ ។ 
 
ពួកស្ទវកជាប រសថ្លភាពកាែ ហាលផ្ងន្ែរជាពិនសសបនាា ប់ពីពួកនរាលទទួលគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធរបស់គ្ពេះ។ ជាមិ្លន្ម្លជាការងាយគ្សួលសគ្មាប់ពួកនរកនុងការផ្សពវផ្ា
យែំណឹងលអកនុងគ្គាន្ែលមាលការរំរាម្កំន្ហងជាបលតលិងការន វ្ើទ កខនបៀតនបៀល។ ពួកនរាលនគ្ជើសនរើសរជាងការស្ទដ ប់បងាា ប់គ្ពេះលិងការស្ទដ ប់បងាា ប់ប រសមាន ក់ - 
រជាងការបញ្ាូលគ្ចកទវ រ្ំលិងតូចចនងអៀតមួ្យ។ ពួកនរគ្តូវាលគ្ាប់នោយអាជ្ា្រថា: 
«នយើងាលនចាទគ្បកាល់យ៉ា ងតឹងរ ៉ឹងអនកមិ្លនែើម្បីបនគ្ងៀលនៅកនុងនឈាម េះនលេះនៅនឡើយនទនៅទីនលេះន្ែលអនកាលបំនពញគ្កុងនយរូស្ទឡឹម្ជាមួ្យការបនគ្ងៀលរបស់អនកនហើ
យអនកមាលបំណងនែើម្បីនាំយកឈាម្របស់ប រសននាេះម្កនលើនយើង "(កិចាការ 5:28, នម្នរារ)  
។ ចនម្ែើយនពគ្តុសលិងស្ទវ័កឯនទៀតន្ែលាលផ្ដល់ឱ្យជាន្ផ្នកមួ្យថ្លជំនលឿលិងចិតដកាែ ហាល: «នយើងគ្តូវស្ទដ ប់បងាា ប់គ្ពេះជាមាា ស់ជាជាងម្ល សស» (ខ 29) ។ 
 

នតើអនកែឹងថាថ្ងៃណាមួ្យន្ែលអនកអាចមាលនែើម្បីផ្តល់លូវចនម្ែើយែូចគាន នៅលឹងអនកន្ែលនបៀតនបៀលអនក? 

 

នហនគ្ពើរ 11  

ជាទូនៅគ្តូវាលនរស្ទា ល់ថាជាជំពូកជំនលឿ។ លិងការលិយយអំពីជំនលឿន្ែលជាន វ្ើ។ ទំងអស់របស់ម្ល សសន្ែលាលនរៀបរាប់រស់នៅកនុងងង់ននាេះនោយមាលជំនលឿននាេះនទប៉ា 
ន្លតថាតគ្មូ្វឱ្យមាលភាពកាែ ហាលនគ្ចើល។ (ែំណឹងលអន្ខម្ករាឆ្ន ំ 1981) 

 

ពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតមាលកំនណើតតាំងពីប ណយថ្ងៃទីហាសិបកនុងកិចាការ 2 ែូចគ្ពេះនយស ូាលលិយយថាជាលឹង (មា៉ា ថាយ 16:18; វិវរណៈ 2 & 3) ។ 
 
ប៉ា ន្លដគ្គាល់ន្តន្សវងរកការគ្ពេះវិហារគ្រិសដស្ទសលិកពិតរឺមិ្លគ្រប់គ្គាល់នទ។ មួ្យផ្ងន្ែរន្ែលគ្តូវការឱ្យផ្លា ល់ជាគ្រីស្ទា លពិតថា: 

ប៉ា ន្លតគ្តូវគ្បគ្ពឹតតតាម្គ្ពេះបលាូលនលេះនហើយគ្គាល់ន្តស្ទដ ប់មិ្លគ្តឹម្ន្តប៉ា នណាណ េះ, បនញ្ញឆ តខែួល។ (យ៉ា ក ប 1:22) 

 

ចូរន្សវងរកគ្ពេះរាជយ * របស់គ្ពេះជាមាា ស់លិងនសចកដីស ចរិតរបស់គ្ទង់នហើយអវីទំងអស់នលេះលឹងគ្តូវាលបន្លែម្នៅអនក។ (មា៉ា ថាយ 6:33) 

 

គ្រិសដស្ទសលិកពិតមាលវិញ្ញា ណរបស់គ្ពេះ, 
ការអល វតតល៍នសចកដីគ្សឡាញ់មាលចិតដកាែ ហាលលិងមាលរយៈនពលយូរសគ្មាប់គ្ពេះរាជយរបស់គ្ពេះជាមាា ស់។ ពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតបលតបនគ្ងៀលននាេះលិងទិែឋភាពនផ្សងនទៀតថ្លនសចកតីជំនលឿនែើ
ម្ (យូោស 3) ។ 
 

2. សញ្ញា សមាា ល់ស្ទសនាចគ្កពិត 
 



ឥឡូវនលេះនយើងាលនម្ើលន ើញថាស្ទសនាចគ្កគ្តូវន្តបលតពិតលិងរកានសចកដីជំនលឿនែើម្, 
ឥឡូវនលេះនយើងលឹងនម្ើលនៅនៅមាលសញ្ញា ជាក់លាក់តគ្មុ្យនហើយនគាលលទធិមួ្យចំលួលន្ែលជួយកំណត់អតតសញ្ញា ណន្ែលស្ទសនាចគ្កពិត។ 

ន្ញកជាបរិស ទធនោយនសចកតីពិត-គ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះជាមាា ស់ 
គ្ពេះនយស ូមាលគ្ពេះបលាូលថាសញ្ញា ន្ែលាលកំណត់ោច់ពីគាន រឺថាគ្រិសដស្ទសលិកពិតពួកនរគ្តូវាលវិស ទធនោយស្ទរនសចកដីពិតនលេះ: 
 

នរមិ្លនកើតពីលិសស័យនលាកីយ៍នទែូចជាទូលបងាំមិ្លនកើតថ្លពិភពនលាក។ 17 នគ្ាសនរនអាយវសិ ទធនោយស្ទរនសចកដីពិតរបស់អនក។ គ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះអងាននាេះនហើ
យជានសចកដីពិត។ 18 នពលន្ែលអនកចាត់ខំុ្នអាយម្កកនុងពិភពនលាកនលេះខំុ្ាលចាត់នរនអាយនៅកនុង 19 នលើពិភពនលាក។ នហើយសំរាប់គ្បនយជល៍របស់ពួកនរន្ែលខ្ុំ
ាលន្ញកខែួលនអាយនរាលវិស ទធនោយស្ទរនសចកដីពិត។ (យ៉ាូហាល 17: 16-19) 

 
កូលនស្ទពិតគ្ាកែនែើម្បីសមាា ល់ពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតពីម្ល សសជានគ្ចើលថ្លបលែំរឺជារនបៀបន្ែលនបតជ្ាចិតតកនុងស្ទសនាចគ្ករឺពិតជាគ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះជាមាា ស់។ ភារនគ្ចើលន្ែលគ្បកាស
គ្ពេះគ្រិសដរឺជាន្ផ្នកមួ្យថ្លស្ទសនាចគ្កន្ែលទទួលាលមួ្យចំលួលឬនគ្ចើលថ្លនគាលលទធិរបស់ពួកនរពីគ្បភពមិ្លនជឿលិងនផ្សងនទៀតន្ែលមាលនៅកនុងការប៉ាេះទងាិចជាមួ្យលឹងគ្ពេះបលាូលរប
ស់គ្ពេះជាមាា ស់។ ស្ទសនាម្ល សសោក់នចញនោយចិតដស ភាពរាបស្ទមិ្លពិតរឺមិ្លន្ម្លជាពិតគ្ាកែថ្លតថ្ម្ែខាងវិញ្ញា ណ (កូល៉ា ស 2:23) ។ 
 

ខណៈនពលន្ែលមួ្យចំលួលចូលចិតតការនជឿទ កចិតតអារម្មណ៍របស់ពួកនរនែើម្បីកំណត់គ្ពេះវិហារន្ែលសម្រម្យ, គ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះជាមាា ស់កំណត់សដង់ោររបស់គ្ពេះនផ្សងគាន : 
ការនជឿទ កចិតតនលើគ្ពេះអមាា ស់នោយអស់ពីចិតតរបស់អនកនហើយគាម លខាែ ញ់មិ្លន្ម្លនៅនលើការយល់ែឹងផ្លា ល់ខែួលរបស់អនក។ 6 នៅគ្រប់ទំងផ្ែូវឯងទទួលស្ទា ល់គាត់ថានហើយ
គាត់លឹងែឹកនាំផ្ែូវរបស់អនក 7 ក ំមាលគ្ាជ្ានៅកនុងន្ភនករបស់អនកផ្លា ល់! នគារពនកាតខាែ ចគ្ពេះអមាា ស់នហើយងាកនចញពីអំនពើអាគ្កក់។ (ស ភាសិត 3: 5-7) 

អនកណាចិតដនមាទលភាពជាយគ្បហាររើឯអនកន្ែលនផ្្ើជីវិតនលើគ្ពេះអមាា ស់ននាេះលឹងគ្តូវចនគ្ម្ើលនឡើង។ 26 គ្ពេះអងាន្ែលាលទ កចិតតនៅកនុងចិតតផ្លា ល់ខែួលរបស់គាត់ជាម្ល សស
លៃីនលៃើ, រើឯអនកន្ែលនែើរនោយគ្ាជ្ាជាងថ្វលឹងគ្តូវាលបញ្ជូល។ (ស ភាសិត 28: 25-26) 

 

ជារឺជាការពិតពីគ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះជាមាា ស់ន្ែលអាចន វ្ើឱ្យម្ល សសខាងវិញ្ញា ណនពញនលញ (្ីម្៉ាូនងទី 2 3: 16-17) នលេះ។ 
 
ចូរកត់សំគាល់ផ្ងន្ែរែូចខាងនគ្កាម្: 
 

គ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះអមាា ស់ជាសិទធិលិងកិចាការរបស់គ្ទង់ទំងអស់គ្តូវាលន វ្ើរួចនៅកនុងនសចកដីពិត។ (ទំល កតនម្កើង 33: 4) 

 

«តបិតនយើងជាគ្ពេះអមាា ស់ស ចរិតនសចកតីគ្សឡាញ់ ...  
ខំុ្លឹងែឹកនាំការងាររបស់ពួកនរកនុងនសចកដីពិតនហើយលឹងន វ្ើឱ្យការជាម្ួយពួកនរសម្ពលធនម្គ្តីអស់កលបជាលិចាមួ្យ។ (នអស្ទយ 61: 8) 

 
កិចាការរបស់គ្ពេះគ្តូវាលន វ្ើនៅកនុងនសចកដីពិតលិងកនុងស្ទសនាចគ្កែឹកនាំកិចាការនៅនគ្កាម្គ្ពេះគ្រិសដន្ែលគ្តូវន្តគ្តូវាលន វ្ើជានៅកនុងនសចកដីពិត។ 

អនកបំនរើរបស់គ្ពេះគ្តូវាលសរនសើរនោយ«គ្ពេះបលាូលថ្លនសចកដីពិត» ( Cf. កូរិលងូសទី 2 6: 4-7),  

មិ្លន្ម្លសគ្មាប់កាល់តាម្គ្បថ្ពណីរបស់ម្ល សសន្ែលមាលការប៉ាេះទងាិចជាម្ួយលឹងបទរម្ពីរ ( Cf. មា៉ា ក ស 7: 6-8; មា៉ា ថាយ 15: 3-9 )  

។ ពួកជំល ំគ្រីស្ទា លនស្ទម េះគ្តង់ពិតជាន វ្ើឱ្យគ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះជាមាា ស់ខាងនលើគ្បថ្ពណីទំនលៀម្ទំលាប់លិងបនគ្ងៀលនគាលលទធិ។ 



ែូចនពគ្តុសលិងពួកស្ទវកនផ្សងនទៀតន្ែលជានម្ែឹកនាំថ្លពួកជំល ំគ្រីស្ទា លនស្ទម េះគ្តង់គ្តូវន្តមាលនលាៈកនុងការផ្សពវផ្ាយការពិតសូម្បីន្តនៅនពលន្ែលជារឺជាម្ល សសទូនៅមិ្លចូលចិតតជាម្ួ
យអាជ្ា្ររោឋ ភិាលឬស្ទសនា (កិចាការ 5: 27-32) ។ 
 

នឈាម េះថ្លស្ទសនាចគ្កគ្ពេះរម្ពីរជាអវី? 

 
រលែឹេះអវីទល់ន្តនស្ទេះនៅគ្កុម្ជំល ំគ្រិសដស្ទសលិកពិតរឺជានឈាម េះ។ 

នឈាម េះជារម្ពីរប ៊ីបថ្លស្ទសនាចគ្កនលចនធាែ ពិតនៅកនុងរម្ពីរសញ្ញា ងមីជា្ម្មតាគ្តូវាលបកន្គ្បជា«ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ» (កិចាការ 20:28; កូរិលងូសទី 1 1: 2; 

10:32; 11: 16,22; 15: 9; កូរិលងូសទី 2 1 : 1; កាឡាទី 1:13; ន្ងសាឡូលីចទី 1 2:14; ន្ងសាឡូលីចទី 2 1: 4; ្ីម្៉ាូនងទី 1 

3: 5,15) ។ 
 
នទេះបីជាមួ្យចំលួលាលនលើកនឡើងថា "វិហារកាតូលិក" រឺជានឈាម េះនែើម្នលេះជារួរន្តគ្តូវាលាលន្ងែងថាជានលើកែំបូងពាកយថា "វិហារកាតូលិក" 
គ្តូវាលនរនជឿថាគ្តូវាលនគ្បើគ្ាស់មិ្លគ្តូវាលនរសំនៅនៅទីគ្កុងរ៉ែូម្។ ជាគ្តូវាលនរនគ្បើនៅកនុងលិខិតមួ្យនោយ 
ថ្លគ្កុងអល់ទីយ៉ាូនែើម្បីស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះនៅកនុងគ្កុងសមឺនា៉ា ។ នលាកាលនោេះគ្ស្ទយជាពិនសស "នែើម្បីស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ ... 
: ស្ទសនាចគ្កន្ែលមាលនៅសមឺនា៉ា នៅកនុងតំបល់អាស ី" (លិខិត  នៅ Smyrnaeans នលេះរ 120 រ។ )  
។ គ្កុម្ែូចជាការបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ (CCOG) រឺជាកូលនៅថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះនៅកនុងគ្កុងសមឺនា៉ា ។ នហើយមិ្លែូចគ្កុម្ជំល ំ - 
នយើងាលកាល់តាម្នសចកដីបនគ្ងៀលែូចគាន ន្ែលទក់ទងនៅលឹងប ណយចម្ែង, ថ្ងៃសបប័ទ, សហសសវតសរ,៍ គ្កុម្គ្ពេះលថានម្ែឹកនាំែំបូងរបស់ខែួលមាល។ 

ទូទំងគ្បវតតិស្ទគ្សៃន្ែលជាគ្រិសដស្ទសលិកន្ែលជាស្ទសនាចគ្កពិតជា្ម្មតាាលនគ្បើកំន្ណថ្លការបនញ្ាញម្តិ "ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ» (ឬ«ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះគ្រីសា». រ៉ែូម្ 
16:16) នទេះបីជាញឹកញាប់នោយមាលពាកយនផ្សងនទៀតជាម្ួយលឹងជា ( Cf. កូរិលងូសទី 1 1: 2 ្ីម្៉ាូនងទី 1 3:15)  

។ ប៉ា ន្លដគ្ពេះវិញ្ញា ណរបស់គ្ពេះមិ្លន្ម្លជានឈាម េះមួ្យ, នលេះរឺជាលកខណៈវិលិចឆ័យពិត (នពគ្តុសទី 1 2: 5) ។ 
 
ែូនចនេះគ្គាល់ន្តមាលនឈាម េះន្ែលគ្តឹម្គ្តូវរឺមិ្លចាំាច់ជាភសតុតាង។ មិ្លទល់មាលនឈាម េះនៅខាងស្ទដ ំនលេះលឹងមាលទំននារនៅជាកតាត រត់: 
 

ខំុ្ែឹងថាការគ្បគ្ពឹតដរបស់អនក។ សូម្នម្ើលខ្ុំាលកំណត់ម្ លនពលន្ែលអនកទវ រនបើកចំហនហើយគាម លលរណាអាចបិទាលនទ សគ្មាប់អនកមាលកមាែ ំងតិចតួច, 
ាលរកាពាកយសម្ដីរបស់ខំុ្,  
នហើយមិ្លាលបែិនស្នឈាម េះរបស់ខ្ុំ 9 ជាការពិតណាស់ខ្ុំលឹងន វ្ើឱ្យអនកន្ែលាលពីស្ទលាគ្បជ ំរបស់មារស្ទតាំងន្ែលលិយយថាពួកនររឺជាស្ទសល៍យូោនហើយរឺមិ្ល
មាលនទប៉ា ន្លតពាកយក ហក - ។ ជាការពិតខំុ្លឹងន វ្ើឱ្យពួកនរចូលម្កនហើយ 
ថាវ យបងាំនៅនទៀបនជើងអនកគ្ពម្ទំងទទួលស្ទា ល់ថានយើងពិតជាាលគ្សឡាញ់អនកន្ម្ល។ (វិវរណៈ 3: 8-9) 

 
គ្ពេះនយស ូវមាលបលាូលថាពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតមិ្លបែិនស្ថាមិ្លស្ទា ល់នឈាម េះរបស់គ្ទង់គ្តូវាលបនងកើតនឡើងយូោខាងវិញ្ញា ណ 
"មាលគ្បសិទធិភាពតិចតួចលិងរកាគ្ពេះគ្រិសដពាកយ។ ប៉ា ន្លតាលកត់សមាា ល់ន ើញថាគ្ពេះនយស ូវរឺចាស់លាស់ផ្ងន្ែរថាអនកន្ែលអេះអាងថាមាលចិតដនស្ទម េះគ្តង់លឹងមិ្លគ្តូវាល។ 

នហត អវីាលជានឈាម េះ "បលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ»? 

 



មួ្យចំលួលថ្លគ្កុម្ជំល ំរបស់ពិភពនលាកាលរកន ើញចំណ ចនគាលលទធិថ្លនសចកតីពិតអំពីនឈាម េះរម្ពីរប ៊ីបសគ្មាប់ស្ទសនាចគ្ក។ មួ្យចំលួលាលអល ម័្តនៅន្ផ្នកមួ្យយ៉ា ងនហាចណាស់
នឈាម េះនលេះនហើយនៅខែួលឯងថា "ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ»។ 
 

នទេះជាយ៉ា ងណាជាជាការសំខាល់នែើម្បីែឹងថានឈាម េះមួ្យន្ែលគ្តូវាលសលមត់ថានែើម្បីបញ្ជូលអតែល័យ។ នហើយគ្បសិលនបើ«ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ»ជានគ្ចើលថ្លពិភពនលាកនលេះមិ្លគ្តូវាល
ទទួលស្ទា ល់គ្ពេះជាអនកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកនររឺមិ្លមាលគ្បធាលបទទំងគ្សុងនៅគ្ទង់ឬគ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះអងាមិ្លគ្តូវស្ទដ ប់តាម្គ្ទង់នហើយមិ្លមាលនគ្ចើលថ្លសំនៅសំខាល់នផ្សងនទៀត
នៅកនុង booklet- នលេះបនាា ប់ នបើនទេះបីជាមាលនឈាម េះន្ែលាលនគ្បើនៅកនុងបទរម្ពីរ, ពួកនរមិ្លន្ម្លជាន្ផ្នកមួ្យថ្លស្ទសនាចគ្កពិតថ្លគ្ពេះ។ 

កូរិលងូសទីនលេះរឺគ្សបជាមួ្យលឹងការគ្ពមាលកនុងគ្ពេះរម្ពីរន្ែលាលគ្តាស់នៅក ហកន្ែលជាន្ផ្នកមួ្យថ្ល "ស្ទលាគ្បជ ំរបស់មារស្ទតាំង" ម្ល សសន្បបនលេះ (វិវរណៈ 3:10) 

គ្ពម្ទំងពួកអនកអំពីរែឋម្គ្លៃីន្កែងកាែ យន្ែលបងាា ញនឡើងនែើម្បីន្គ្បកាែ យខែួលនៅជា«រែឋម្គ្លៃីថ្លនសចកដីស ចរិត» (2 11: 14-15) ។ 
 
ថាគ្តូវាលាលលិយយថានោយស្ទរន្តចំលួលថ្លអងាការណាមួ្យរបស់ពិភពនលាកអេះអាងនឈាម េះរបស់ស្ទសនាចគ្កពិតនលេះ - គ្គាល់ន្តជាការរាប់លាលនាក់ថ្ល "អេះអាង" 
ពួកគ្រីស្ទា លាលោក់ពាកយបណត ឹងនៅនឈាម េះមិ្លគ្តឹម្គ្តូវរបស់គ្ពេះនយស ូគ្រិសដជា (មា៉ា ថាយ 7: 21-23) នលេះ  ចង់នៅ 
បនងកើតែំណាក់កាលថ្លស្ទសនាចគ្កពិតរបស់គ្ពេះនលេះសគ្មាប់នគាលបំណងថ្លការន វ្ើអាជីវកម្មរបស់គ្ពេះនៅនលើន្ផ្លែីនលេះនយើងមិ្លអាចបញ្ាូលជាជា, គ្គាល់ន្ត, 
"ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ»។ កាលននាេះរឺមិ្លអាចនគ្បើាល, ែូចជានែើម្បី បងាា ញការតភាជ ប់របស់នយើងនៅគ្ពេះវិហារនលេះតាំងពីនែើម្ែំបូង (កិចាការ 2) នយើងាលនគ្ជើសនរើសពាកយ 
"បលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ»។ 
 
បូកសរ បពិតគ្ាកែលិងជំនលឿពិត 
 
ជាសញ្ញា សំខាល់ខាែ ំងណាស់រឺថាគ្ពេះវិហារគ្រិសដស្ទសលិកពិតមាលជំនលឿនែើម្ន្ែលគ្តូវាលនរគ្បរល់នៅឱ្យពួកស្ទវ័ក។ 

ចូរកត់សំគាល់បញ្ញា មួ្យន្ែលស្ទវកយូោសាលរកន ើញលិងអវីន្ែលគាត់ាលគ្ាប់ពួកគ្រីស្ទា លនស្ទម េះគ្តង់លឹងន វ្ើអំពីជា: 
 

កូលនៅជាទីគ្សឡាញ់នអើយខណៈនពលន្ែលខ្ុំឧសាហ៍ពាយម្ខាែ ំងណាស់កនុងការសរនសរម្កបងបអូលអំពីការសនគងាា េះរួម្របស់នយើងខំុ្ាលរកន ើញជាជាការចាំាច់នែើម្បី
សរនសរនៅកាល់អនកោស់នតឿលអនកនែើម្បីអេះអាងនោយនស្ទម េះសគ្មាប់កដីជំនលឿន្ែលធាែ ប់សគ្មាប់ទំងអស់គាន គ្បរល់នៅឱ្យពួកបរិស ទធ។ 4 ែបិតមាលអនកខែេះាលបលែំខែួលចូល
មិ្លមាលលរណាកត់សមាា ល់ ន្ែលជាយូរម្កនហើយគ្តូវាលសមាា ល់នចញសគ្មាប់ការផ្តនាា នទសនលេះ,  
ម្ល សសទ ចារិតន្ែលាលនៅគ្ពេះរ ណរបស់គ្ពេះថ្លនយើងន្ែលាលចូលនៅកនុងបទនលមើសណាមួ្យលិងបែិនស្គ្ពេះអមាា ស់ជាគ្ពេះប៉ា នណាណ េះលិងគ្ពេះនយស ូគ្រិសដជាអមាា ស់ថ្ល
នយើង។ (យូោស 3-4) 

 
យូោសាលគ្ាប់អំពីពីរគ្កុម្។ អស់អនកន្ែលលឹងបូកសរ បសគ្មាប់កដីជំនលឿនែើម្ននាេះរឺនៅនពលន្ែលទំងអស់ាលបញ្ជូលនៅសគ្មាប់ពួកអនកបរិស ទធលិងអនកន្ែលគ្តូវាលនរពាយម្នែើ
ម្បីផ្លែ ស់បតូរជានោយមិ្លសម្គ្សប។ ពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតមាលជំនលឿបញ្ជូលនលេះ។ ជំនលឿននាេះជាការបលត- 
នៅនឡើយនទភារនគ្ចើលន្ែលគ្បកាសគ្ពេះគ្រិសដនៅកនុងសតវតសទី 21 ពិតជាមិ្លែឹងថាអវីន្ែលពួកគ្រិសដស្ទសលិកពិតលិងនែើម្ាលនរនជឿថាាលគ្បគ្ពឹតដ (សូម្នម្ើលនសៀវនៅនោយឥត
រិតថ្ងែរបស់នយើងបលតគ្បវតតិស្ទគ្សៃថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះផ្ងន្ែរ) ។ 
 
ននាេះរឺជាជំនលឿបរិស ទធលិងការរកានសចកដីគ្សឡាញ់របស់គ្ពេះជាមាា ស់លិងការសម្ែឹងនឆ្ព េះនៅរកនសចកដីនម្តាដ ករ ណារបស់គ្ទង់: 
 



រើឯបងបអូលវិញបងបអូលជាទីគ្សឡាញ់នអើយចូរកស្ទងគាន នៅវិញនៅម្កនលើជំនលឿវិស ទធបំផ្ តរបស់បងបអូលចូរអ្ិស្ទឋ លតាម្គ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធ 21 ចូររកាខែួលកនុងនសចកដីគ្ស
ឡាញ់របស់គ្ពេះជាមាា ស់ទំងទលាឹងរង់ចាំគ្ពេះហឫទ័យនម្តាដ ករ ណារបស់គ្ពេះនយស ូគ្រិសដជាគ្ពេះអមាា ស់ថ្លនយើងនែើម្បីទទួលជីវិតអស់កលបជាលិចា។ (យូោស 20-

21) 
 

គ្ពេះរម្ពីរបងាា ញថារែឋម្គ្លៃីការពិតនែើម្បីផ្សពវផ្ាយគ្ពេះបលាូលនហើយស ូគ្ទំម្ិលផ្លែ ស់បតូរនគាលលិទធិពិត: 
 

ចូរគ្បកាសគ្ពេះបលាូល! នគ្តៀម្ខែួលជានគ្សចកនុងរែូវកាលលិងនចញពីរែូវកាល។ បញ្ាុេះបញ្ាូល, ការសតីបននាា សោស់នតឿលលិងបនគ្ងៀលជាម្ួយអត់ ម្ត់ទំងអស់សគ្មាប់នពល
 3 លឹងម្កនៅនពលន្ែលពួកនរលឹងមិ្លស ូគ្ទំលឹងនគាលលទធិសំនឡងននាេះនទប៉ា ន្លតនបើនយងតាម្នសចកដីប៉ាងគ្ាថាន របស់ខែួលនោយស្ទរន្តពួកនរមាលគ្តនចៀករមាស់, ពួកនរ
លឹងររនឡើងសគ្មាប់គ្រូបនគ្ងៀលខែួលនរផ្លា ល់។ 4 នហើយពួកនរ 
ងាកគ្តនចៀករបស់ពួកនរលឹងនៅឆ្ៃ យពីនសចកដីពិតនហើយន្បរនៅស្ទដ ប់នរឿងនគ្ពងលិទលវិញ។ 5 ចំនពាេះអនកអនកគ្តូវមាលស្ទម រតីរ៉ឹងប ឹងគ្រប់កិចាការទំងអស់គ្តូវស ូគ្ទំលឹងទ កខ
លំាកគ្តូវបំនពញកិចាការជាអនកផ្សពវផ្ាយែំណឹងលអគ្ពម្ទំងបំនពញម្ ខងាររបស់អនក។ (្ីម្៉ាូនងទី 2 4: 2-5) 

 

មួ្យចំលួលថ្លនគាលលទធិមូ្លោឋ លនៅកនុងគ្ពេះវិហារពួកគ្រីស្ទា លគ្តូវាលនររកន ើញនៅកនុងនហនគ្ពើរ 6: 1-3 ។ នគាលលទធិអនកទំងឡាយរួម្ទំងការន្គ្បចិតត, ប ណយគ្ជម្ ជទឹក, 
ការោក់ថ្ែនលើ, លឹងនៅនលើនឆ្ព េះនៅរកភាពឥតនខាា េះ,  
ការរស់នឡើងវិញថ្លការវិលិចឆ័យស្ទែ ប់, លិងអស់កលបជាលិចានលេះគ្តូវាលបនគ្ងៀលនោយពួកស្ទវ័កលិងពួកគ្រីស្ទា លនែើម្ែូចន្ែលពួកជាឥឡូវនលេះជាសំខាល់គ្តូវាលបនគ្ងៀលនោយបលតស្ទស
នាចគ្កថ្លគ្ពេះ។ 

ាលកត់សមាា ល់ន ើញអវីមួ្យន្ែលគ្ពេះនយស ូាលបនគ្ងៀលអំពីន្ផ្នកទីគ្កុង  ថ្លស្ទសនាចគ្ក: 
 

... នែើម្បី ... ស្ទសនាចគ្កនៅទីគ្កុង  ... 8 ... អនកាលមួ្យកមាែ ំងតិចតួចាលរកាពាកយសម្ដីរបស់ខ្ុំ, នហើយមិ្លាលបែិនស្នឈាម េះរបស់ខ្ុំ 

... 11 នម្ើលច េះខំុ្លឹងម្កយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស! កាល់ខាជ ប់តាម្អវីន្ែលអនកមាល, ថាគាម លលរណាមាន ក់អាចយកម្ក ែរបស់អនកាល។ (វិវរណៈ 3: 7,8,11) 

គ្ពេះនយស ូវគ្តូវាលបនគ្ងៀលថាម្ួយរួររកានសចកដីពិតពីគ្ពេះរម្ពីរនែើម្បីឱ្យលិងមិ្លអល ញ្ញា តឱ្យខែួលនរគ្តូវាលនាកបនញ្ញឆ តនោយអនកនផ្សងនទៀតន្ែលម្ិលមាលការនបតជ្ាចិតតែូចគាន នៅលឹង
គ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះ។ ការពិតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះរឺនែើម្បីកាល់ខាជ ប់តាម្នសចកដីពិតពីគ្ពេះរម្ពីរ, 
មិ្លទទួលយកគ្កុម្គ្បឹកាស្ទសនាចគ្កន្ែលចូលនៅគ្បឆ្ំងលឹងជំនលឿពិតឬធាែ ក់ទឹកចិតដពីការន វ្ើការងារនលេះនោយស្ទរន្តប រស។ នៅកនុងសតវតសទ ី21, ជារឺជាសំណល់ថ្លន្ផ្នកទីគ្កុង  
ថ្លគ្កុម្ជំល ំគ្រិសដស្ទសលិកពិតន្ែលន វ្ើការនលេះាលលអបំផ្ ត (សូម្នម្ើលជំពូកទី 4 សគ្មាប់នសចកដីលម្អិតមួ្យចំលួល) ។ 
 
សមាា ល់ន ើញអវីមួ្យពីស្ទវកយ៉ាូហាល: 
 

អវីន្ែលមាលតាំងពីនែើម្ម្កន្ែលនយើងាលឮ, 
ន្ែលនយើងាលនម្ើលន ើញលឹងន្ភនករបស់នយើងន្ែលនយើងាលនម្ើលនៅនលើនហើយថ្ែរបស់នយើងាលនោេះគ្ស្ទយអំពីគ្ពេះបលាូលថ្លជីវិតនលេះ -
 2 ជីវិតនលេះាលនលចម្កនអាយនយើងន ើញនហើយ ន វ្ើជាស្ទកសីលិងសូម្ជូលែំណឹងម្កបងបអូលអំពីជីវិតអស់កលបជាលិចាន្ែលន្បរនៅរកគ្ពេះបិតាលិងនលចម្កនអាយនយើង 
-



 3 ន្ែលនយើងាលន្ែលាលន ើញលិងាលឮនយើងាលគ្បកាសែល់អនកថាអនកអាចមាលគ្បកបជាម្ួយនយើង! លិងការពិតគ្ាកែរបស់នយើងរួម្រស់ជាមួ្យគ្ពេះបិតាលិងជាម្ួ
យគ្ពេះនយស ូគ្រិសដ។ 4 គ្ពេះប គ្តារបស់គ្ពេះអងានហើយនយើងាលសរនសរនៅកាល់អនកមាលអំណរនពញលកខណៈនរឿងទំងនលេះ។ (1 យ៉ាូហាល 1: 1-4) 

ចូរកត់សំគាល់ថានលាកយ៉ាូហាលាលលិយយថាគាត់ាលបនគ្ងៀលលូវអវីន្ែលគាត់ាលនរៀលពីការចាប់នផ្តើម្នលេះ។ ការពិតនលេះរឺមិ្លន្ម្លនែើម្បីផ្លែ ស់បតូរ។ 

ស្ទវកយ៉ាូហាលាលបនគ្ងៀលឱ្យនគារព, នែើម្បីបលតនៅកនុងនគាលលទធិថ្លគ្ពេះគ្រីសា: 
 

អនកណាមិ្លសែិតនៅជាប់លឹងគ្ពេះឱ្ជាទរបស់គ្ពេះគ្រិសដម្ិលមាលគ្ពេះជាមាា ស់។ គ្ពេះអងាន្ែលសែិតនៅជាប់លឹងគ្ពេះឱ្ជាទរបស់គ្ពេះគ្រិសដនទើបមាលគ្ពេះបិតាលិងគ្ពេះប គ្តា។ (2 

យ៉ាូហាល 9) 

 
មួ្យសែិតនៅជាប់លឹងគ្ពេះឱ្ជាទថានោយមិ្លផ្លែ ស់បតូរជាជាមួ្យលឹងនគាលលទធិន្ែលគ្បឆ្ំងគ្ពេះរម្ពីរ។ 

ស្ទវកយ៉ាូហាលាលរាយការណ៍អំពីភាពខ សគាន រជាងនសចកដីជំនលឿលិងអនកន្ែលអេះអាងថាជានស្ទម េះគ្តង់: 
 

កូលនៅនអើយ, 

ជារឺជានពលច ងនគ្កាយបំផ្ ត; នហើយែូចន្ែលអនកាលឮថានម្គ្បឆ្ំងគ្ពេះគ្រិសដលឹងយងម្កសូម្បីន្តឥឡូវនលេះនម្គ្បឆ្ំងគ្ពេះគ្រិសដជានគ្ចើលាលម្កនោយការន្ែលនយើងែឹ
ងថាជារឺនមា៉ា ងម្ ល 19 ទំងននាេះាលនចញពីចំនណាម្ពួកនយើងនៅន្តពួកនរមិ្លន្ម្លជាគាន នយើង។ នបើនរជាគាន នយើងន្ម្លនរម្ ខជានៅជាមួ្យនយើង! ប៉ា ន្លតពួកនរាលនចញ
នៅនគ្ៅថាពួកនរអាចលឹងគ្តូវាលន វ្ើឱ្យសន្ម្ដងថាគាម លពួកជាគ្តូវាលនរថ្លនយើង។(យ៉ាូហាលទី 1 2: 18-19) 

 
ចូរកត់សំគាល់ថាស្ទវកយ៉ាូហាលាលសរនសរថាពួកអនកន្ែលនស្ទម េះគ្តង់លឹងាលន វ្ើតាម្ការបនគ្ងៀលលិងការគ្បគ្ពឹតដរបស់គាត់ប៉ា ន្លតទំងអស់ន្ែលនម្គ្បឆ្ំងគ្ពេះគ្រិសដលឹងមិ្លបលតនៅកនុងការ
អល វតតល៍ទំងននាេះ។ 
 

ខណៈនពលន្ែលមាលការគ្បគ្ពឹតដជានគ្ចើលថ្លគ្រីសាស្ទសនានែើម្ន្ែលគ្តូវាលាត់បង់នោយ -រ៉ែូម្, 
គ្បន្ហលជាជារួរន្តគ្តូវាលកាត់សម្តីនៅទីនលេះន្ែលជាន្ផ្នកមួ្យថ្លការផ្លែ ស់បតូរាលចងគ្កងជាឯកស្ទរែំបូងបំផ្ តពីការអល វតតល៍លិងការបនគ្ងៀលរបស់ស្ទវកយ៉ាូហាលមាលនែើម្បីន វ្ើជាម្ួយ
លឹងកាលបរិនចឆទលិងអាកបបកិរិយថ្លពិ្ីប ណយចម្ែង *  
។ នលេះជាការផ្លែ ស់បតូរន្ែលគ្កុម្ជំល ំគ្កិកឡាាលន្ណនាំនោយសតវតសជានគ្ចើល 2 ទីនែើម្ម្ួយនហើយជាបណាត លឱ្យមាលភាពចគ្ម្ូងចគ្មាស(់Eusebius "ស្ទសនាចគ្កគ្បវតតិ, នសៀវនៅរ V 

ជំពូកទី 23-24) ។ 
 
ពួកនរាលបែិនស្មិ្លគ្ពម្នែើម្បីរកាឱ្កាសប ណយចម្ែង 
* នៅថ្ងៃទ ី14 ថ្លន្ខន្ណស្ទលន្ែលជាគ្ពេះនយស ូមាលគ្ពេះស្ទវកយ៉ាូហាលលិងអនកែឹកនាំស្ទសនាចគ្កជាគ្បវតតិស្ទគ្សៃនផ្សងនទៀតន្ែលនស្ទម េះគ្តង់ាលន វ្ើ (ភារនគ្ចើលថ្លអនកន្ែលាលបែិនស្ម្ិលនលើកទី
 14 ាលបតូរនៅថ្ងៃអាទិតយ) ។ នៅសតវតសទី 2 នៅនែើម្ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជាប ៊ីសសព  គ្កុងសមឺនា៉ា នលេះាលសលនិោឋ លថា "នគ្ចើល" មាល 
"នគាលលទធិមិ្លពិត»នហើយនលាកាលសំនៅនៅជំនលឿរបស់ពួកនរជាការឥតគ្បនយជល៍ / គាម លតថ្ម្ែ (លិខិត  នៅភីលីព) ។ 
 

នៅនែើម្សតវតសទី 3 ន្ែលជានគ្ចើលថ្លគ្កិករ៉ែូម្ាលអភិវឌឍនៅកនុងអវីន្ែលស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះប ៊ីសសព  អាល់ទីយ៉ាូកសំនៅែល់ថាជា«ការលិយយក ហក 
Confederacy "(សំប គ្ត  នែើម្បី Caricus លិង Ponticus) ។ 



នទេះបីជាគ្កុម្ជំល ំគ្កិកឡាាលអេះអាងថាទំងពីរ  លិង  ន្ែលជារបស់ពួកនរផ្លា ល់ (លិង  ជាក់ន្សតងគ្តូវាលសនងរាជយបលតនោយនម្ែឹកនាំនៅគ្កុងអាល់ទីយ៉ាូរ៉ែូមា ំងន្ែលមិ្លនស្ទម េះគ្តង់ -
), ការពិតននាេះរឺថាពួកនរ (លិងអនកន្ែលនរាលផ្ារភាជ ប់យ៉ា ងនស្ទម េះគ្តង់ជាមួ្យស្ទស្ទដ ) ាលគ្ារពធនឡើងនែើម្បីស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ, លិងនគាលលទធិន្ែលម្ិល -រ៉ែូមា ំង។ 

នទេះបីជាមាលការផ្លែ ស់បតូរជានគ្ចើលនផ្សងនទៀតនោយគ្កុម្ជំល ំមិ្លនស្ទម េះគ្តង់នលេះគ្តូវាលនរ, ជាទូនៅអនកគ្ាជ្យល់គ្សបថាស្ទវកយ៉ាហូាលពិ្បី ណយចម្ែងនៅថ្ងៃទ ី14 ។ ែូនចនេះនគាលលទធិមួ្យនលេះរឺជាវិ្ីនែើ
ម្បីាលយ៉ា ងងាយគ្សួលគ្ាប់អស់អនកន្ែលាលស្ទដ ប់តាម្រម្ពីរពីអនកន្ែលាលបរាជ័យកនុងការបលតនៅកនុងការអល វតតល៍របស់ស្ទវកយ៉ាូហាលលិងពួកអនកនៅជាមួ្យគាត់។ កាលបរិនចឆទប 
ណយរំលងាលផ្លែ ស់បតូរនៅនៅថ្ងៃអាទិតយាលកាែ យជាស្ទកលវិទាល័យនៅនពលន្ែលអ្ិរាជនចញគ្កឹតយស្ទសនាមិ្លពិតន្ែលនគ្កាយម្កាលបងខំបញ្ញា ន្សានលេះ។  មិ្លន្ម្លជាគ្រីស្ទា លពិ
តគ្ាកែ។ សូម្បីន្តនៅនពលន្ែលគាត់មិ្លគ្តូវាលនរទទួលពិ្ីគ្ជម្ ជទឹកកនុងជំនលឿពួកគ្រីស្ទា លណាមួ្យន្ែលាលទទួលស្ទា ល់ននាេះនលាកាលគ្បកាសខែួលឯងជាប ៊ីសសពលិងជំនាញលិង
បងខំបញ្ញា កាលពីថ្ងៃអាទិតយកនុងឱ្កាសប ណយចម្ែងលឹងគ្តូវាលបញ្ាប់នៅកនុងគ្កុម្គ្បឹកាថ្ល កនុង 325 រនពលស្ទែ ប់គាត់គ្តូវាលនរន្សាកប់នៅកនុងគ្បនភទថ្លគ្ពេះអាទិតយគ្ពេះផ្នូរ 
។ អនកន្ែលចង់រកាភាពនស្ទម េះគ្តង់ចំនពាេះការអល វតតល៍គ្ពេះរម្ពីរលឹងមិ្លស្ទត ប់គាត់ឬគ្កឹតយរបស់គ្កុម្គ្បឹការបស់ខែួល។ នលាកាលសមាែ ប់បនាា ប់ពី ជានគ្ចើល។ 

ទូទំងគ្បវតតិស្ទគ្សៃមាលគ្កុម្មូ្លោឋ លពីរ, មួ្យន្ែលាលគ្ារពធនឡើងជំនលឿនែើម្, ខណៈនពលន្ែលម្ួយសំខាល់នផ្សងនទៀតន្ែលាលអេះអាងថាប៉ា ន្លតមិ្លាល។ 

នតើមាលអវីអំពីការសនងតំន្ណងស្ទវ័ក? ជិតចាប់នផ្តើម្ថ្លសតវតសទី 3 ន្ែលជាការន ើ្្ូលាលបនាា ប់ម្ករ៉ែូមា ំងការគាំគ្ទាលសរនសរពីរគ្កុម្ (Smyrnaeans លិងរ៉ែូម្) 
ន្ែលាលអេះអាងថាទំនាក់ទំលងនៅកាល់គ្កុម្ស្ទវ័កគ្កុម្ស្ទវ័ក (រំនោេះនលាកន ើ្្ូលាលាលែឺ praescriptione haereticorum ។ ជំពូកទី 32), 

ប៉ា ន្លតាលន្តមួ្យថ្លពួកនរមាលលិងនៅន្តមាល នស្ទម េះគ្តង់លិងនផ្សងនទៀតននាេះរឺមិ្លន្ម្លនទ។ គ្កុម្មួ្យន្ែលាលអេះអាងថាទទួលាលនជារជ័យពីទីគ្កុងរ៉ែូម្, 
លិងនផ្សងនទៀតន្ែលាលអេះអាងថាជាម្កពីគ្កុងសមឺនា៉ា  (តាម្រយៈស្ទវកយ៉ាូហាលនែើម្បី  នៅ, ល) ។ 

ែូចជានៅឆ្ៃ យែូចជាការសនងតំន្ណងស្ទវ័កនៅជាអាចជាការសំខាល់នែើម្បីែឹងថាមាលរឺជាការន្ណនាំននាេះនទនៅកនុងគ្ពេះរម្ពីរអំពីស្ទសនាចគ្កពិតថ្លម្ហាវិទាល័យមាលឬ   
ខាម្ួយ។ ទំងពីរថ្លអនកន្ែលមាលសំណល់ថ្លនជឿ។ នបើនយងតាម្សពវវចនា្ិបាយកាតូលិក, ចំណងនជើង  នលេះមិ្លគ្តូវាលអល ម័្តនោយប ៊ីសសពរ៉ែូម្រហូតែល់ច ងសតវតសរ៍ទី 4 ខ
ណៈន្ែលម្ហាវិទាល័យថ្លខាមិ្លាលបនងកើតជាផ្ែូវការរហូតែល់សតវតសទី 11 ។ នតើអវីនៅជាទីគ្កុងរ៉ែូម្ឥឡូវនលេះនែើម្បីនគ្ជើសនរើសនម្ែឹកនាំន វ្ើការកំពូលរបស់ខែួលជា្ម្មតារឺមិ្លន្ម្ល
ជាន្ផ្នកមួ្យថ្លជំនលឿនែើម្។ 

ខណៈនពលន្ែលគ្ពេះរម្ពីរាលបងាា ញថាគ្ពេះមិ្លលំនអៀងនៅរកការន វ្ើការតាម្រយៈនម្ែឹកនាំរបស់ម្ល សសកំពូលនម្ែឹកនាំនលេះរឺជាការមួ្យន្ែលគ្តូវាលចាក់នគ្បង (កូរិលងូសទី 2 

1:21; ្ីម្៉ាូនងទី 1 4:14; 5:22; ្ីម្៉ាូនងទី 2 1: 6) លិង ន្ែលាលបងាា ញន្ផ្ែនឈ្ើន្ែលបងាា ញពីភាពជាអនកែឹកនាំន្ែល (មា៉ា ថាយ 7: 15-20; 

្ីម្៉ាូនងទី 1 3: 1-7)  

។ គ្បន្ហលជាជារួរន្តគ្តូវាលនលើកនឡើងថាជារឺគ្គាល់ន្តជាស្ទសនាចគ្កពិតថ្លគ្ពេះន្ែលអាចបញ្ញជ ក់ថាតាម្រយៈកំណត់គ្តាន្ែលមាលគ្ស្ទប់នែើម្ន្ែលជាមាលភាពនជារជ័យនោយផ្លា ល់
ពីគ្កុម្ស្ទវ័កនែើម្។ នទេះបីជានលាកនជរ៉ែូម្ាលកត់សមាា ល់ថាស្ទវកយ៉ាូហាលាលន្តងតាំង  គ្កុងសមឺនា៉ា  (នលាកនជរ៉ែូម្ែឺ  ។ ជំពូកទី 17) ។ នលេះ -
រ៉ែូម្លំនអៀងនៅរកការពឹងន្ផ្អកនលើច ង "នរឿងនគ្ពង" សគ្មាប់ពាកយបណត ឹងរបស់ពួកនរអំពីនលាកនពគ្តុសលិងរាយការណ៍ផ្ាុយរបស់ពួកនរអំពី លិង 
ាលបូកាលផ្លែ ស់បតូរនគាលលទធិ។ នសចកដីលម្អិតបន្លែម្ជានគ្ចើលអំពីការសនងតំន្ណងស្ទវ័កលិងជំនលឿថ្លគ្កុម្ជំល ំគ្រិសដស្ទសលិកនែើម្គ្តូវាលរួម្បញ្ាូលកនុងកូលនសៀវនៅនោយឥតរិតថ្ងែរប
ស់នយើងាលបលតគ្បវតតិស្ទគ្សៃថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ។ 

 
1. ការន្ែលស្ទសនាចគ្កលឹងបលត? 

 
ម្ល សសរាប់ពាល់នាក់ថ្លស្ទសនាចគ្កលិងគ្បជាជលរាប់លាលនាក់ 
 



មាលម្ល សសរាប់ពាល់នាក់ថ្លគ្កុម្មួ្យលឹងភាពខ សគាន ខាងនគាលលទធិសំខាល់មួ្យន្ែលអេះអាងថាជាន្ផ្នកមួ្យថ្លស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ពេះគ្រីសាមាល។ 
ម្ល សសជានគ្ចើលថ្លពួកនរគ្តូវាលនរលិយយយ៉ា ងខាែ ំងអំពីស្ទម្រាីភាពស្ទសនាគ្រិសដ។ ពីរពាល់លាលនាក់គ្តូវាលនរនជឿថាជាន្ផ្នកមួ្យថ្លស្ទសនាចគ្កទំងននាេះ។ 
រឺជាពួកជំល ំ្ំមួ្យពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិត? 

មួ្យពិត, 
នល់ននាេះនទប៉ា ន្លតការពិតរឺថានទេះបីជាម្ល សសភារនគ្ចើលហាក់ែូចជាសលមត់ថាទំងអស់ាលអេះអាងថាគ្ពេះវិហារគ្រីស្ទា លាលទទួលនគាលលទធិរបស់ពួកនរនោយជំនលឿស្ទសនាលិងពីគ្ពេះ
រម្ពីរ, ការពិតននាេះរឺថាជិតគ្ពេះវិហារទំងអស់ន្ែលអេះអាងថាជាគ្រិសដស្ទសលិកន្ែលជាញឹកញាប់ពឹងន្ផ្អកនលើលិងមិ្លន្ម្លជារម្ពីរប ៊ីប ទំនលៀម្ទំលាប់មិ្លនជឿជំនលឿរបស់ពួកនរ! 

នសាើរន្តគាម លលឹងបនគ្ងៀលនសចកដីពិតនពញនលញពីគ្ពេះរម្ពីរជាន្ែលជាញឹកញាប់នៅគ្បឆ្ំងលឹងពួកនរទំនលៀម្ទំលាប់គ្បថ្ពណីការលួងនលាម្ចិតត, វបប្ម៍្, លិង / ឬសងាម្។ 

 

អនកពិតជាអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិត? 

 

នតើមាលភសតុតាងជាការងាយគ្សួលកនុងការជួយអនកកំចាត់គ្កុម្ជំល ំមិ្លពិត? គ្បសិលនបើអនកមាលនលាៈនែើម្បីនបើកចិតតលិងនបេះែូងរបស់អនកនែើម្បីរកឱ្យន ើញទំងនលេះភសតុតាង, 
សញ្ញា លិងសញ្ញា គ្ាប់ផ្ែូវ, 
ចនម្ែើយលឹងគ្តូវាលបងាា ញនហើយអនកលឹងយល់ថានហត អវីាលជាជាការសំខាល់នែើម្បីែឹងថាជាកន្លែងន្ែលស្ទសនាចគ្កគ្រិសតស្ទសលិកពិតគ្ាកែរឺជាថ្ងៃនលេះនហើយនហត អវីាលជានយើងគ្តូ
វមាលចិតដខនេះន្ខនងនៅកាល់ ន្វើសកម្មភាពនៅចំណ ចនៅកនុងន្ផ្លការរបស់គ្ពេះនលេះ។ 

ន្សវងយល់ពីអវីន្ែលគ្ពេះរម្ពីរបនគ្ងៀលលិងាលរកន ើញសគ្មាប់ខែួលអនក។ សូម្ស្ទវ រម្ល៍ម្កកាល់ការន វ្ើែំនណើររបស់អនកនៅកាល់ស្ទសនាចគ្កពិតថ្លគ្ពេះ។ 

គ្ពេះនយស ូាលបនគ្ងៀលថាស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ទង់លឹងបលត 

គ្ពេះនយស ូវាលបនគ្ងៀលថាស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ទង់លឹងបលតរហូតែល់ច ងបញ្ាប់ថ្លសម្័យនលេះ: 

... ខំុ្លឹងសង់គ្កុម្ជំល ំរបស់ខំុ្នហើយទវ រថ្លស្ទែ លម្ល សសស្ទែ ប់លឹងមិ្លន្ែលឈ្នេះពួកជំល ំនឡើយ។ (មា៉ា ថាយ 16:18, នសតចងមីរបស់នលាក 
កំន្ណនពញម្ួយល េះគ្តាន្តាលកត់សមាា ល់ន ើញថានបើមិ្លែូនចនេះនទ) 

... ខំុ្លឹងសង់គ្កុម្ជំល ំរបស់ខំុ្នហើយគ្ចកទវ រថ្លលរកមិ្លលឹងាលនជារជ័យគ្បឆ្ំងលឹងជា។ (មា៉ា ថាយ 16:18, 

គ្ពេះរម្ពីរអានម្រិកកាំងងមីោក់នចញនោយសលនិសីទកាតូលិកប ៊ីសសពរបស់សហរែឋអានម្រិក) 
«គ្រប់ទំងអំណាចាលគ្បរល់ម្កខំុ្នៅស្ទែ លបរម្ស ខលិងនៅនលើន្ផ្លែីែូនចនេះ។ 
ឱ្យមាលសិសសនៅគ្រប់ទំងស្ទសល៍គ្ពម្ទំងន វ្ើប ណយគ្ជម្ ជទឹកឱ្យនោយលូវគ្ពេះនាម្គ្ពេះវរបិតាគ្ពេះរាជប គ្តាលិងគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធ, 20 គ្តូវបនគ្ងៀលឱ្យនរកាល់តាម្គ្រប់
ទំងនសចកដីន្ែលខ្ុំាល ាលបងាា ប់ែល់អនកនហើយចូរែឹងថាខ្ុំនៅជាមួ្យអនករាល់គាន ជានរៀងរាល់ថ្ងៃរហូតែល់អវស្ទលកាលថ្លពិភពនលាកនលេះ»។ (មា៉ា ថាយ 28: 

18- 20) 
 



នទេះបីនសចកដីស្ទែ ប់ (ស្ទែ លម្ចាុរាជ / លរកវិញ) ឬនពលនវលា (ច ងបញ្ាប់ថ្លសម័្យនលេះ) 
លឹងនគ្គាេះថ្លការគ្បឆ្ំងលឹងស្ទសនាចគ្កន្ែលជាគ្រិសដស្ទសលិកពិត។ការបនគ្ងៀលរបស់គ្ពេះនយស ូបងាា ញថាគ្តូវន្តមាលគ្កុម្មួ្យ (ឬគ្កុម្នគ្ចើល) 
ន្ែលបនងកើតាលជាស្ទសនាចគ្កពិតទូទំងអាយ ស្ទសនាចគ្កទំងមូ្ល។ ស្ទសនាចគ្កនលេះលឹងបនគ្ងៀលទំងអស់ន្ែលគ្ពេះនយស ូាលបងាា ប់ (មា៉ា ថាយ 28: 19-20) 

នៅលឹងអនកន្ែលគ្ពេះបិតាលឹងនៅ (យ៉ាូហាល 6:44) នៅទូទំងពិភពនលាកទំងមូ្ល។ 
 

គ្ពេះនយស ូវាលបនគ្ងៀលអំពីគ្បវតតិស្ទគ្សៃថ្លគ្កុម្ជំល ំគ្រិសដស្ទសលិកពិតនៅកនុងជាម្ ល។ គាត់ាលន្ វើការនលេះនៅកនុងស្ទរន្ែលគ្ទង់ាលគ្បទលែល់គ្កុម្ជលំ ំកនងុការទ ី2 លិងទី 3ជំពូកទីថ្លនសៀវនៅវិវរណៈ។ 
នបើសិលជាគ្ពេះរម្ពីរសំនណរស្ទសនាលិងគ្បវតតិស្ទគ្សៃន្ែលមិ្លមាលស្ទសនាអាចបងាា ញអវីន្ែលគ្កុម្ជំល ំរបស់ស្ទវកស្ទវកលិងនស្ទម េះគ្តង់នែើម្ាលនជឿពិតគ្ាកែន្តនបកខជលសគ្មាប់ពួកជំ
ល ំពិតន្ែលថានៅទូទំងអាយ ស្ទសនាចគ្កនលេះលឹងកាែ យជាអនកន្ែលនៅមាលការបនគ្ងៀលលិងការគ្បគ្ពឹតដែូចគាន  (។ យូោស 3) ។ 
 

តាំងពីអាយ ស្ទសនាចគ្កនលេះមិ្លាលបញ្ាប់ែូចគ្ពេះនយស ូមិ្លាលគ្តឡប់ម្កវិញនៅនឡើយនទជំល ំពិតគ្តូវន្តមាល។ ប៉ា ន្លតជាកន្លែងន្ែល? 

 

នទេះបីជាការពិតន្ែលថាមាលអនកកបត់ជំនលឿជានគ្ចើលមាលរឺពិតជាមាលលទធភាពន្តពីររត់សគ្មាប់ស្ទសនាចគ្កពិតរបស់គ្ពេះគ្រិសដនៅកនុងសតវតសទី 21នលេះ: ជារឺមិ្លខពស់ - 
រងឥទធិពលគ្កុម្ថ្លគ្កុម្ជំល ំមួ្យឬនគ្ចើលឬជារឺជាស្ទសនាចគ្កឬជាគ្កុម្ថ្ល គ្កុម្ជំល ំពីមួ្យចំលួលនផ្សងនទៀត, បន្លែម្នទៀតពិតជាស្ទវកលិងកនុងរម្ពីរប ៊ីគ្បភព (  វិវរណៈ 2, 3, លិង 
17) ។ 
 
សគ្មាប់អនកន្ែលនយើងន្ែលនជឿថាគ្ពេះរម្ពីរមិ្លមាលជនគ្ម្ើសនផ្សងនទៀត។ នបកខជលពិតគ្ាកែន្ត ( ាល)  
សគ្មាប់ស្ទសនាចគ្កពិតលឹងកាែ យជាគ្កុម្មួ្យឬនគ្ចើលន្ែលនៅន្តមាលការបនគ្ងៀលលិងការអល វតតល៍នានពលបចាុបបលននលេះែន្ែលជាពួកជំល ំស្ទវកនែើម្ពិតជាាលន វ្ើ។ 

គ្ពេះរម្ពីរបនគ្ងៀលនែើម្បីពិចារណានម្ើលគ្រប់នសចកដីទំងអស់ 
 
ម្ល សសជានគ្ចើលមិ្លពិចារណានោយគ្បុងគ្បយ័តនលូវអវីន្ែលគ្កុម្ជំល ំនរចូលរួម្។ ម្ល សសជានគ្ចើលនជឿថាការអេះអាងរបស់ហវូងម្ល សស 
លិងអលតរជំនលឿន្ែលជំនលឿទំងអស់នាំនៅកន្លែងែូចគាន នលេះ។ ប៉ា ន្លដគ្ពេះនយស ូាលបនគ្ងៀលថាវិ្ីស្ទគ្សៃទូលំទូលាយ (នលេះជា "វិ្ីងាយគ្សួល") 
រឺជាវិ្ីមួ្យនែើម្បីការកាប់បំផ្លែ ញនហើយមាលន្តមួ្យចំលួលតូចលឹងអនកន្សវងរកាលរកន ើញវិ្ីគ្តង់លិងចនងអៀតកនុងអាយ នលេះ (មា៉ា ថាយ 7: 13-14, នគ្ជើស) ។ 
 

អនករួរន្តរំខាលនែើម្បីបញ្ញជ ក់ថានតើឬមិ្លគ្កុម្ជំល ំរបស់អនករឺជាការពិតន្ែលជាគ្រិសដស្ទសលិកមួ្យ? 

 

ម្ល សសភារនគ្ចើលទទួលយកអវីន្ែលស្ទសនានលចនធាែ វបបគ្កុម្គ្រួស្ទរឬកនុងតំបល់របស់ពួកនរទទួលយក។ មួ្យចំលួល, នទេះជាយ៉ា ងណា, 

លឹងន វ្ើការផ្លែ ស់បតូរកនុងជីវិតរបស់ពួកនរ។ ការផ្លែ ស់បតូរមួ្យចំលួលគ្តូវាលន្ផ្អកនលើអារម្មណ៍មួ្យចំលួលសគ្មាប់ភាពងាយគ្សួលលិងមាលមួ្យចំលួលនៅនលើនគាលលទធិ។ មួ្យចំលួលាលនគ្ជើស
នរើសកន្លែងន្ែលពួកនរមាលអារម្មណ៍ថាមាលគ្ពេះវិហារនលេះមាលផ្លស ខភាពបំផ្ ត។ អនកនផ្សងនទៀតាលយកមួ្យន្ែលមាលមូ្លោឋ លនៅនលើការជិតរបស់ខែួលយ វជលលិង / 
ឬកម្មវិ្ីសងាម្នផ្សងនទៀតឬនោយស្ទរន្តជាអាចជំរ ញែូចនម្ដចអាជីពមួ្យ។ 
 

អវីន្ែលអនករួរន វ្ើយ៉ា ងណា? 

 
ស្ទវកប៉ា លាលសរនសរថា (នលេះនបើនយងតាម្គ្បូនតសតង់លិងកាតូលិកាលទទួលយកការបកន្គ្បថ្លរម្ពីរសញ្ញា ងមី): 
 



ចូរពិចារណានម្ើលគ្រប់នសចកដីទំងអស់នហើយ គ្សង់យកលូវនសចកដីណាន្ែលលអ។ (ន្ងសាឡូលីចទី 1 5:21, នគ្ជើស) 
ប៉ា ន្លតបញ្ញជ ក់ថាគ្រប់នសចកដីទំងអស់នហើយ គ្សង់យកលូវនសចកដីណាន្ែលលអ។ (ន្ងសាឡូលីចទី 1 5:21, ែូនវ៉ែ- គ្ពេះរម្ពីរ) 

លិងមិ្លគ្តូវាលគ្តាប់តាម្នលាកនលេះប៉ា ន្លតគ្តូវាលផ្លែ ស់បតូរនោយការរំឭកជាងមីថ្លចិតតរបស់អនកន្ែលអនកអាចបញ្ញជ ក់ថានតើអវីរឺថាលឹងលអលិងអាចទទួលយកលិងលអឥតនខាា េះរ
បស់គ្ពេះ។ (រ៉ែូម្ 12: 2) 

 
នហើយក ំគ្តាប់តាម្នលាកនលេះ! ប៉ា ន្លតការន វ្ើកំន្ណទគ្ម្ង់គ្ពេះជាមាា ស់តាម្រនបៀបងមីន្ែលចិតតរបស់អនកន្ែលអនកអាចបញ្ញជ ក់ថាអវីន្ែលជាការលអលិងអាចទទួលយកលិងលអឥត

នខាា េះរបស់គ្ពេះ។ (រ៉ែូម្ 12: 2) 

នតើអនកាលបងាា ញន្ែលជាកន្លែងន្ែលពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតសពវថ្ងៃនលេះ? គ្បសិលនបើអនករិតថាអនកអាចមាលាលអនកពិតជាាលនគ្បើលកខណៈវិលិចឆ័យន្ែលគ្ពេះរម្ពីរនគ្បើ? 

 

នតើនៅនពលណាន្ែលស្ទសនាចគ្កចាប់នផ្ដើម្? 

 

នែើម្បីទទួលាលរំលិតគ្បនសើរថ្លកន្លែងន្ែលស្ទសនាចគ្កនលេះរឺនៅថ្ងៃនលេះជាលឹងកាែ យជារំលិតលអកនុងការនម្ើលន ើញកន្លែងន្ែលជាាលចាប់នផ្តើម្។ នៅកនុងមា៉ា ថាយ 16:18, 

គ្ពេះនយស ូវមាលបលាូលថាគ្ទង់លឹងកស្ទងស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ទង់ "នៅនលើងមោនលេះ" (មាលល័យថាគ្ទង់ផ្លា ល់កិចាការ 4: 10-11; កូរិលងូសទ ី1 10: 4) 

នហើយលឹងបញ្ជូលគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធ (យ៉ាូហាល 16: 7; Cf. នលាកយ៉ាូហាល 14:26) ។ នតើនលេះចាប់នផ្ដើម្នៅនពលណា? 

 
ជាាលចាប់នផ្តើហាសិបថ្ងៃបនាា ប់ពីគាត់គ្តូវាលរស់នឡើងវិញ។ 
 

ពួកជំល ំគ្រីស្ទា លាលចាប់នផ្តើម្នៅថ្ងៃថ្លប ណយថ្ងៃទីហាសិប C ។ 31 

រន្ែលជានពលន្ែលគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធាលចាត់នអាយម្ក។ ចូរកត់សំគាល់ែូចខាងនគ្កាម្ពីជំពូកទីពីរថ្លរម្ពីរកិចាការអំពីរនបៀបស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជាមាា ស់ចាប់នផ្តើម្: 
 

នៅប ណយថ្ងៃទីហាសិបាលម្កយ៉ា ងនពញនលញ, ពួកនរាលរួម្គ្បជ ំទំងអស់គាន នៅកន្លែងន្តមួ្យ  
... 4 អនកទំងននាេះាលនពារនពញនោយគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធលិងាលចាប់នផ្តើម្លិយយភាស្ទនផ្សងនទៀតតាម្គ្ពេះវិញ្ញា ណនគ្ាសគ្បទលនអាយ។ (កិចាការ 2: 1,4) 

ប៉ា ន្លដនលាកនពគ្តុសនគ្កាកឈ្រនឡើងជាមួ្យស្ទវ័កែប់មួ្យរូបនលេះាលនលើកនឡើងសំនលងរបស់គាត់នហើយមាលគ្ពេះបលាូលនៅពួកនរថា: 
 

«បងបអូលយូោលិងបងបអូលទំងអស់ន្ែលស្ទន ក់នៅគ្កុងនយរូស្ទឡឹម្នអើយ! សូម្បងបអូលគ្ជាបលិងន វ្ើតាម្ពាកយរបស់ខំុ្  
... 22 «បងបអូលជលជាតិអ ីគ្ស្ទន្អលនអើយសូម្ស្ទដ ប់ពាកយទំងនលេះ: នលាកនយស ូជាអនកភូមិ្ណាស្ទន្រ៉ែត, ប រសមាន ក់បញ្ញជ ក់នោយគ្ពេះនៅអនកនោយអពភូតនហត អស្ទា រយ 
នហើយទីសំគាល់ន្ែលគ្ពេះាលន វ្ើតាម្រយៈគ្ទង់នៅកណាដ លរបស់អនក, ែូចន្ែលអនកាលគ្ជាបគ្ស្ទប់ -
 23 គ្ទង់គ្តូវាលបញ្ជូលនោយនគាលបំណងនបតជ្ាចិតតលិងបពវញាណថ្លគ្ពេះន្ែលអនកាលយកនោយថ្ែគាម លចាប់, 
ាលឆ្ក ងនហើយាលោក់ឱ្យស្ទែ ប់ 24 ន្ែលគ្ពេះជាមាា ស់ ាលនលើកនឡើងគ្ស្ទយលំាកថ្លនសចកដីស្ទែ ប់នគ្ពាេះជាមិ្លអាចនៅរួចន្ែលថាគាត់រួរន្តគ្តូវាលន វ្ើនឡើងនោយជា 
... 
»នហត នលេះសូម្នអាយជលជាតិអ ីគ្ស្ទន្អលទំងមូ្លែឹងជាក់ចាស់ថាគ្ពេះាលន្តងតាំងនលាកនយស ូនលេះន្ែលបងបអូលាលឆ្ក ងគ្ពេះអមាា ស់លិងជាគ្ពេះគ្រិសដ»។ 



ឥឡូវនលេះនៅនពលន្ែលពួកនរាលឮនសចកដីទំងនលេះពួកនរគ្តូវាលកាត់បលែយនៅនបេះែូងនលេះនហើយសួរនលាកនពគ្តុសលិងស្ទវ័កឯនទៀតននាេះថា: 
«បងបអូលនអើយនតើនយើងខំុ្គ្តូវន វ្ើអវី? " 

 
នលាកនពគ្តុសមាលគ្បស្ទសល៍នៅនរថា 
 

"ចូរន្គ្បចិតតលិងអល ញ្ញា តឱ្យអនករាល់គាន គ្តូវទទួលពិ្ីគ្ជម្ ជទឹកកនុងគ្ពេះនាម្ថ្លគ្ពេះនយស ូវគ្រីសាសគ្មាប់ការផ្លដ ច់ាប។ 
នហើយអនកលឹងាលទទួលអំនណាយទលថ្លគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធ 39 ែបិតគ្ពេះអងាមាលគ្ពេះបលាូលសលានលេះរឺនែើម្បីអនកលិងកូលរបស់អនកលិងនែើម្បីទំងអស់ន្ែ
លាល មាលពីចមាៃ យជានគ្ចើលែូចជាគ្ពេះអមាា ស់ជាគ្ពេះរបស់នយើងគ្តាស់នៅននាេះ»។ 
 

នលាកាលបញ្ញជ ក់គ្ាប់នោយពាកយនពចល៍ជានគ្ចើលនទៀតន្ែលនលាកលិងោស់នតឿលនរថា: 41 អស់អនកន្ែលយល់គ្ពម្ទទួលពាកយរបស់នលាកគ្តូវាលទទួ
លប ណយគ្ជម្ ជទឹក«ចូរទទួលការសនគងាា េះពីម្ល សសអាគ្កក់សម័្យនលេះ»។ នហើយនៅថ្ងៃននាេះគ្បន្ហលបីពាល់នាក់គ្តូវាលបន្លែម្នែើម្បីឱ្យពួកនរ។ 42 ពួក
នរាលបលតពាយម្នគាលលទធិលិងការគ្បកបគ្កុម្ស្ទវ័កកាច់លំប ័ងលិងពាយម្អ្ិស្ទឋ ល  
... 47 សរនសើរែល់គ្ពេះនហើយមាលការនពញចិតតជាម្ួយលឹងម្ល សសទំងអស់។ គ្ពេះអមាា ស់បន្លែម្ចំលួលអនកន្ែលនៅកនុងពួកជំល ំាលសនគងាា េះគ្បចាំថ្ងៃ។ (កិ
ចាការ 2:14, 22-24, 36-42, 47) 

 
គ្ពេះគ្តូវាលបន្លែម្នៅកនុងស្ទសនាចគ្កនលេះជានរៀងរាល់ថ្ងៃ។ ចូរកត់សំគាល់អនកន្ែលនៅកនុងជាគ្តូវាលនរឱ្យន្គ្បចិតតនហើយទទួលប ណយគ្ជម្ ជទឹក។ ែូនចនេះមាលន្តអនកន្ែលអាចន វ្ើាល
ទំងពីរគ្តូវាលបន្លែម្នៅវិហារគ្រិសដស្ទសលិកពិត។ ចូរកត់សំគាល់ថានស្ទម េះគ្តង់ាលបលតនៅកនុងនគាលលទធិរបស់ពួកស្ទវ័ក។តគ្មុ្យទំងនលេះអាចជួយអនកឱ្យយល់ពីភាពខ សគាន រជាងការ
ជំល ំពិតលិងអនកន្ែលគ្គាល់ន្តអេះអាងថាជាស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ពេះគ្រីសា។ 
 

ស្ទសនាចគ្ករឺជាអវី? 

 
ពាកយរម្ពីរសញ្ញា ងមីាលបកន្គ្បជា "គ្ពេះវិហារ" ម្កពីពាកយគ្កិចន្ែលាលសរនសរជា   
មាលល័យថារម្ពីរបនគ្ងៀលថាស្ទសនាចគ្កនលេះតំណាងឱ្យរាងកាយរបស់គ្ពេះគ្រិសដ "ន្ែលជាការជួបគ្បជ ំគាន នៅនចញ។ " 
 

នហើយនលាកជាគ្បធាលថ្លរាងកាយ, 

ស្ទសនាចគ្កនលេះន្ែលជាការចាប់នផ្តើម្នលេះចបងពីការស្ទែ ប់នលេះថាកនុងគ្រប់កិចាការទំងអស់គាត់អាចមាលភាពខពស់ជាងនរននាេះ។ (កូល៉ា ស 1:18) 

... គ្ពេះគ្រីសា, សគ្មាប់ជាគ្បនយជល៍ថ្លរាងកាយរបស់គ្ទង់ន្ែលជាគ្កុម្ជំល ំ (កូល៉ា ស 1:24) 

 
ែូនចនេះកនុងែំនណើរន្សវងរករបស់នយើងសគ្មាប់ស្ទសនាចគ្កពិតនយើងកំព ងសម្ែឹងនម្ើលសគ្មាប់រាងកាយមួ្យថ្លការនជឿនស្ទម េះគ្តង់ន្ែលាលបលតនោយមាលជំនលឿលិងការបនគ្ងៀលរបស់គ្ពេះ
នយស ូលិងពួកស្ទវ័កនែើម្របស់គ្ទង់។ ស្ទសនាចគ្កនលេះរឺជា "ផ្ាេះខាងវិញ្ញា ណ» (នពគ្តុសទី 1 2: 5)  

នហើយមិ្លគ្តូវាលកំណត់នៅជាអងាការមួ្យឬស្ទជីវកម្មរាងកាយទូទំងគ្បវតតិស្ទគ្សៃ។ 
 

គ្រិសដស្ទសលិកពិតរឺជាអវី? 

 



គ្រិសតស្ទសលិកពិតគ្ាកែរឺជាអនកន្ែលាលទទួលយកការនៅនៅគ្ពេះនយស ូវននាេះឱ្យាលគ្តឹម្គ្តូវន្គ្បចិតតទទួលពិ្ីគ្ជម្ ជទឹកលិងពិតជាាលទទួលវិញ្ញា ណបរិស ទធរបស់គ្ពេះ (កិចាការ 
2:38) ។ ជាការពិតណាស់ម្ល សសជានគ្ចើលន្ែលម្ិលន្ម្លជាគ្រីស្ទា លពិតាលអេះអាងននាេះ។ 
 
នសចកតីជូលែំណឹងផ្ងន្ែរថាស្ទវកប៉ា លាលសរនសរថាគ្រិសដស្ទសលិកមាន ក់មាលគ្ពេះវិញ្ញា ណរបស់គ្ពេះជាមាា ស់រង់សណឋ ិតនៅកនុងពួកនរនហើយថាពួកនរលឹងនាំគ្បនភទនផ្សងគាន ថ្លជីវិតជា
ងអនកន្ែលន វ្ើមិ្លាល: 
 

ប៉ា ន្លតអនករឺជាអនកមិ្លនៅកនុងលិសស័យនលាកីយ៍នទៀតនទរឺនៅខាងគ្ពេះវិញ្ញា ណគ្បសិលនបើពិតជាគ្ពេះវិញ្ញា ណថ្លគ្ពេះសណឋ ិតកនុងអនក។ អនកណាគាម លគ្ពេះវិញ្ញា ណរបស់គ្ពេះគ្រិសដ
អនកននាេះមិ្លន្ម្លជា 10 របស់គ្ទង់។ គ្បសិលនបើគ្ពេះគ្រិសដរង់នៅកនុងបងបអូលនទេះបីរូបកាយរបស់បងបអូលស្ទែ ប់នគ្ពាេះន្តាបននាេះនទប៉ា ន្លតគ្ពេះវិញ្ញា ណនៅន្តផ្ដល់ជីវិតនោយ
ស្ទរនសចកដីស ចរិត។ 11 ប៉ា ន្លតគ្បសិលនបើគ្ពេះវិញ្ញា ណថ្លគ្ពេះអងាន្ែលាលនលើកនឡើង 
គ្ពេះនយស ូវពីស្ទែ ប់កនុងអនកនហើយអនកណាន្ែលាលនគ្ាសគ្ពេះគ្រិសដរស់ពីស្ទែ ប់នឡើងវិញផ្ងន្ែរថាលឹងគ្បទលជីវិតរន្ម្ងស្ទែ ប់របស់អនកតាម្រយៈស្ទកសពគ្ពេះវិញ្ញា ណរប
ស់គ្ពេះអងាន្ែលរង់នៅកនុងអនក។ 
 
នហត នលេះបងបអូលនអើយនយើងមាលជំពាក់ - 
មិ្លលឹងលិសស័យនលាកីយ៍នែើម្បីរស់តាម្លិសស័យនលាកីយ៍នទៀត 13 គ្បសិលនបើបងបអូលរស់នៅតាម្លិសស័យនលាកីយ៍អនកលឹងស្ទែ ប់។ ប៉ា ន្លតគ្បសិលនបើនោយស្ទរគ្ពេះវិញ្ញា ណន្ែ
លអនកាលោក់ឱ្យស្ទែ ប់នម្លជាប័ណណសមាា ល់ថ្លរាងកាយននាេះអនកលឹងមាលជីវិតរស់ន្ែរ។ 14 អស់អនកន្ែលគ្តូវាលែឹកនាំនោយគ្ពេះវិញ្ញា ណរបស់គ្ពេះជាមាា ស់ទំងនលេះរឺ
ជាប គ្តរបស់គ្ពេះជាមាា ស់។ (រ៉ែូម្ 8: 9-14) 

 
ពួកអនកន្ែលពិតជាមិ្លមាលគ្ពេះវិញ្ញា ណរបស់គ្ពេះជាមាា ស់មិ្លន្ម្លជារបស់គ្ទង់។ 

ពួកគ្រីស្ទា លមាលការគ្សឡាញ់លិងការបងាា ញនសចកដីគ្សឡាញ់ននាេះនទប៉ា ន្លតមិ្លគ្តូវាលគ្បទេះន ើញនោយពិភពនលាក: 
 

ស្ទសនាន្ែលបរិស ទធនហើយឥតនៅហមងនៅចំនពាេះគ្ពេះជាគ្ពេះវរបិតាននាេះរឺនលេះ: 
នែើម្បីទសសនានកមងកំគ្ពាលិងគសដីនម្មា៉ា យន្ែលមាលបញ្ញា របស់ខែួលលិងនែើម្បីរកាខែួលមិ្លឱ្យគ្បឡាក់នោយពិភពនលាក។ (យ៉ា ក ប 1:27) 

 
ស្ទវកនពគ្តុសាលសរនសរថា: 
 

ែូនចនេះជាទីគ្សឡាញ់, ចាប់តាំងពីអនកែឹងថានលេះជាម្ ល, 
គ្បយ័តនន្គ្កងនលាអនកធាែ ក់ច េះពីខាជ ប់ខជួលផ្លា ល់ខែួលរបស់អនកគ្តូវាលែឹកនាំនៅឆ្ៃ យនោយកំហ សរបស់ម្ល សសអាគ្កក់ 18 ប៉ា ន្លតលូតលាស់កនុងគ្ពេះរ ណលិងការស្ទា ល់គ្ពេះ
នយស ូគ្រិសដជាគ្ពេះអមាា ស់លិងគ្ពេះអងាសនគងាា េះរបស់នយើង។ នែើម្បីនលើកតនម្កើងសិរើរ ងនរឿងរបស់គ្ពេះអងានៅនពលឥឡូវនលេះគ្ពម្ទំងជានរៀងរហូត។ អាន្ម្៉ាល។ (នពគ្តុសទី 
2 3: 17-18) 
 

ការផ្លែ ស់បតូរជីវិតរបស់ម្ល សសមាន ក់តាម្រយៈកំនណើលខាងវិញ្ញា ណរឺជាន្ផ្នកសំខាល់មួ្យថ្លការកាែ យជាគ្រីស្ទា លពិតគ្ាកែ។ ែូចគាន នលេះផ្ងន្ែរគ្រិសដស្ទសលិកពិតែឹងថាជំនលឿពិតគ្តូវាល 
"នពាលគ្បឆ្ំងលឹងគ្រប់ទីកន្លែង» (កិចាការ 28:22) នម្ែឹកនាំរបស់ខែួលាលទទួលរងការ ពីអាជ្ា្រស្ទសនានផ្សងនទៀតនោយស្ទរន្តការបនគ្ងៀលលិងការអប់រំ (កិចាការ 4 

របស់ពួកនរ: 1-21; 6: 9-14), នហើយថាពួកគ្រីស្ទា លពិតគ្ាកែនោយខែួលឯងលឹងកាែ យជាគ្បធាលបទនែើម្បីការន វ្ើទ កប កនម្នញ (យ៉ាូហាល 15:20) ។ 
 



ច ងស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជាអនកផ្ាយែំណឹងលអ ាលសរនសរថា: 
 

ជាគ្តូវការភាពកាែ ហាលនែើម្បីន វ្ើជាគ្រីស្ទា លពិត! 
 
ពួកពាការើពីសម្័យប រាណជាប រសថ្លភាពកាែ ហាល។ នៅនពលន្ែលគ្ពេះាលគ្ាប់នលាកយ៉ាូនសវនែើម្បីចាប់នផ្តើម្ការគ្បយ ទធគាន នែើម្បីចូលនៅកនុងែីន្ែលាលសលាននាេះគ្ទង់
បងាា ប់ថា: «ចូរមាលកមាែ ំងលិងចិតតកាែ ហាលច េះ» (យ៉ាូនសវ 1: 6 ។ ) ។ ។ 
 
ពួកស្ទវកជាប រសថ្លភាពកាែ ហាលផ្ងន្ែរជាពិនសសបនាា ប់ពីពួកនរាលទទួលគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធរបស់គ្ពេះ។ ជាមិ្លន្ម្លជាការងាយគ្សួលសគ្មាប់ពួកនរកនុងការផ្សពវផ្ា
យែំណឹងលអកនុងគ្គាន្ែលមាលការរំរាម្កំន្ហងជាបលតលិងការន វ្ើទ កខនបៀតនបៀល។ ពួកនរាលនគ្ជើសនរើសរជាងការស្ទដ ប់បងាា ប់គ្ពេះលិងការស្ទដ ប់បងាា ប់ប រសមាន ក់ - 
រជាងការបញ្ាូលគ្ចកទវ រ្ំលិងតូចចនងអៀតមួ្យ។ ពួកនរគ្តូវាលគ្ាប់នោយអាជ្ា្រថា: 
«នយើងាលនចាទគ្បកាល់យ៉ា ងតឹងរ ៉ឹងអនកមិ្លនែើម្បីបនគ្ងៀលនៅកនុងនឈាម េះនលេះនៅនឡើយនទនៅទីនលេះន្ែលអនកាលបំនពញគ្កុងនយរូស្ទឡឹម្ជាមួ្យការបនគ្ងៀលរបស់អនកនហើ
យអនកមាលបំណងនែើម្បីនាំយកឈាម្របស់ប រសននាេះម្កនលើនយើង "(កិចាការ 5:28, នម្នរារ)  
។ ចនម្ែើយនពគ្តុសលិងស្ទវ័កឯនទៀតន្ែលាលផ្ដល់ឱ្យជាន្ផ្នកមួ្យថ្លជំនលឿលិងចិតដកាែ ហាល: «នយើងគ្តូវស្ទដ ប់បងាា ប់គ្ពេះជាមាា ស់ជាជាងម្ល សស» (ខ 29) ។ 
 

នតើអនកែឹងថាថ្ងៃណាមួ្យន្ែលអនកអាចមាលនែើម្បីផ្តល់លូវចនម្ែើយែូចគាន នៅលឹងអនកន្ែលនបៀតនបៀលអនក? 

 

នហនគ្ពើរ 11  

ជាទូនៅគ្តូវាលនរស្ទា ល់ថាជាជំពូកជំនលឿ។ លិងការលិយយអំពីជំនលឿន្ែលជាន វ្ើ។ ទំងអស់របស់ម្ល សសន្ែលាលនរៀបរាប់រស់នៅកនុងងង់ននាេះនោយមាលជំនលឿននាេះនទប៉ា 
ន្លតថាតគ្មូ្វឱ្យមាលភាពកាែ ហាលនគ្ចើល។ (ែំណឹងលអន្ខម្ករាឆ្ន ំ 1981) 

 

ពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតមាលកំនណើតតាំងពីប ណយថ្ងៃទីហាសិបកនុងកិចាការ 2 ែូចគ្ពេះនយស ូាលលិយយថាជាលឹង (មា៉ា ថាយ 16:18; វិវរណៈ 2 & 3) ។ 
 
ប៉ា ន្លដគ្គាល់ន្តន្សវងរកការគ្ពេះវិហារគ្រិសដស្ទសលិកពិតរឺមិ្លគ្រប់គ្គាល់នទ។ មួ្យផ្ងន្ែរន្ែលគ្តូវការឱ្យផ្លា ល់ជាគ្រីស្ទា លពិតថា: 

ប៉ា ន្លតគ្តូវគ្បគ្ពឹតតតាម្គ្ពេះបលាូលនលេះនហើយគ្គាល់ន្តស្ទដ ប់មិ្លគ្តឹម្ន្តប៉ា នណាណ េះ, បនញ្ញឆ តខែួល។ (យ៉ា ក ប 1:22) 

 

ចូរន្សវងរកគ្ពេះរាជយ * របស់គ្ពេះជាមាា ស់លិងនសចកដីស ចរិតរបស់គ្ទង់នហើយអវីទំងអស់នលេះលឹងគ្តូវាលបន្លែម្នៅអនក។ (មា៉ា ថាយ 6:33) 

 

គ្រិសដស្ទសលិកពិតមាលវិញ្ញា ណរបស់គ្ពេះ, 
ការអល វតតល៍នសចកដីគ្សឡាញ់មាលចិតដកាែ ហាលលិងមាលរយៈនពលយូរសគ្មាប់គ្ពេះរាជយរបស់គ្ពេះជាមាា ស់។ ពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតបលតបនគ្ងៀលននាេះលិងទិែឋភាពនផ្សងនទៀតថ្លនសចកតីជំនលឿនែើ
ម្ (យូោស 3) ។ 
 

2. សញ្ញា សមាា ល់ស្ទសនាចគ្កពិត 
 



ឥឡូវនលេះនយើងាលនម្ើលន ើញថាស្ទសនាចគ្កគ្តូវន្តបលតពិតលិងរកានសចកដីជំនលឿនែើម្, 
ឥឡូវនលេះនយើងលឹងនម្ើលនៅនៅមាលសញ្ញា ជាក់លាក់តគ្មុ្យនហើយនគាលលទធិមួ្យចំលួលន្ែលជួយកំណត់អតតសញ្ញា ណន្ែលស្ទសនាចគ្កពិត។ 

ន្ញកជាបរិស ទធនោយនសចកតីពិត-គ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះជាមាា ស់ 
គ្ពេះនយស ូមាលគ្ពេះបលាូលថាសញ្ញា ន្ែលាលកំណត់ោច់ពីគាន រឺថាគ្រិសដស្ទសលិកពិតពួកនរគ្តូវាលវិស ទធនោយស្ទរនសចកដីពិតនលេះ: 
 

នរមិ្លនកើតពីលិសស័យនលាកីយ៍នទែូចជាទូលបងាំមិ្លនកើតថ្លពិភពនលាក។ 17 នគ្ាសនរនអាយវសិ ទធនោយស្ទរនសចកដីពិតរបស់អនក។ គ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះអងាននាេះនហើ
យជានសចកដីពិត។ 18 នពលន្ែលអនកចាត់ខំុ្នអាយម្កកនុងពិភពនលាកនលេះខំុ្ាលចាត់នរនអាយនៅកនុង 19 នលើពិភពនលាក។ នហើយសំរាប់គ្បនយជល៍របស់ពួកនរន្ែលខ្ុំ
ាលន្ញកខែួលនអាយនរាលវិស ទធនោយស្ទរនសចកដីពិត។ (យ៉ាូហាល 17: 16-19) 

 
កូលនស្ទពិតគ្ាកែនែើម្បីសមាា ល់ពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតពីម្ល សសជានគ្ចើលថ្លបលែំរឺជារនបៀបន្ែលនបតជ្ាចិតតកនុងស្ទសនាចគ្ករឺពិតជាគ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះជាមាា ស់។ ភារនគ្ចើលន្ែលគ្បកាស
គ្ពេះគ្រិសដរឺជាន្ផ្នកមួ្យថ្លស្ទសនាចគ្កន្ែលទទួលាលមួ្យចំលួលឬនគ្ចើលថ្លនគាលលទធិរបស់ពួកនរពីគ្បភពមិ្លនជឿលិងនផ្សងនទៀតន្ែលមាលនៅកនុងការប៉ាេះទងាិចជាមួ្យលឹងគ្ពេះបលាូលរប
ស់គ្ពេះជាមាា ស់។ ស្ទសនាម្ល សសោក់នចញនោយចិតដស ភាពរាបស្ទមិ្លពិតរឺមិ្លន្ម្លជាពិតគ្ាកែថ្លតថ្ម្ែខាងវិញ្ញា ណ (កូល៉ា ស 2:23) ។ 
 

ខណៈនពលន្ែលមួ្យចំលួលចូលចិតតការនជឿទ កចិតតអារម្មណ៍របស់ពួកនរនែើម្បីកំណត់គ្ពេះវិហារន្ែលសម្រម្យ, គ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះជាមាា ស់កំណត់សដង់ោររបស់គ្ពេះនផ្សងគាន : 
ការនជឿទ កចិតតនលើគ្ពេះអមាា ស់នោយអស់ពីចិតតរបស់អនកនហើយគាម លខាែ ញ់មិ្លន្ម្លនៅនលើការយល់ែឹងផ្លា ល់ខែួលរបស់អនក។ 6 នៅគ្រប់ទំងផ្ែូវឯងទទួលស្ទា ល់គាត់ថានហើយ
គាត់លឹងែឹកនាំផ្ែូវរបស់អនក 7 ក ំមាលគ្ាជ្ានៅកនុងន្ភនករបស់អនកផ្លា ល់! នគារពនកាតខាែ ចគ្ពេះអមាា ស់នហើយងាកនចញពីអំនពើអាគ្កក់។ (ស ភាសិត 3: 5-7) 

អនកណាចិតដនមាទលភាពជាយគ្បហាររើឯអនកន្ែលនផ្្ើជីវិតនលើគ្ពេះអមាា ស់ននាេះលឹងគ្តូវចនគ្ម្ើលនឡើង។ 26 គ្ពេះអងាន្ែលាលទ កចិតតនៅកនុងចិតតផ្លា ល់ខែួលរបស់គាត់ជាម្ល សស
លៃីនលៃើ, រើឯអនកន្ែលនែើរនោយគ្ាជ្ាជាងថ្វលឹងគ្តូវាលបញ្ជូល។ (ស ភាសិត 28: 25-26) 

 

ជារឺជាការពិតពីគ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះជាមាា ស់ន្ែលអាចន វ្ើឱ្យម្ល សសខាងវិញ្ញា ណនពញនលញ (្ីម្៉ាូនងទី 2 3: 16-17) នលេះ។ 
 
ចូរកត់សំគាល់ផ្ងន្ែរែូចខាងនគ្កាម្: 
 

គ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះអមាា ស់ជាសិទធិលិងកិចាការរបស់គ្ទង់ទំងអស់គ្តូវាលន វ្ើរួចនៅកនុងនសចកដីពិត។ (ទំល កតនម្កើង 33: 4) 

 

«តបិតនយើងជាគ្ពេះអមាា ស់ស ចរិតនសចកតីគ្សឡាញ់ ...  
ខំុ្លឹងែឹកនាំការងាររបស់ពួកនរកនុងនសចកដីពិតនហើយលឹងន វ្ើឱ្យការជាម្ួយពួកនរសម្ពលធនម្គ្តីអស់កលបជាលិចាមួ្យ។ (នអស្ទយ 61: 8) 

 
កិចាការរបស់គ្ពេះគ្តូវាលន វ្ើនៅកនុងនសចកដីពិតលិងកនុងស្ទសនាចគ្កែឹកនាំកិចាការនៅនគ្កាម្គ្ពេះគ្រិសដន្ែលគ្តូវន្តគ្តូវាលន វ្ើជានៅកនុងនសចកដីពិត។ 

អនកបំនរើរបស់គ្ពេះគ្តូវាលសរនសើរនោយ«គ្ពេះបលាូលថ្លនសចកដីពិត» ( Cf. កូរិលងូសទី 2 6: 4-7),  

មិ្លន្ម្លសគ្មាប់កាល់តាម្គ្បថ្ពណីរបស់ម្ល សសន្ែលមាលការប៉ាេះទងាិចជាម្ួយលឹងបទរម្ពីរ ( Cf. មា៉ា ក ស 7: 6-8; មា៉ា ថាយ 15: 3-9 )  

។ ពួកជំល ំគ្រីស្ទា លនស្ទម េះគ្តង់ពិតជាន វ្ើឱ្យគ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះជាមាា ស់ខាងនលើគ្បថ្ពណីទំនលៀម្ទំលាប់លិងបនគ្ងៀលនគាលលទធិ។ 



ែូចនពគ្តុសលិងពួកស្ទវកនផ្សងនទៀតន្ែលជានម្ែឹកនាំថ្លពួកជំល ំគ្រីស្ទា លនស្ទម េះគ្តង់គ្តូវន្តមាលនលាៈកនុងការផ្សពវផ្ាយការពិតសូម្បីន្តនៅនពលន្ែលជារឺជាម្ល សសទូនៅមិ្លចូលចិតតជាម្ួ
យអាជ្ា្ររោឋ ភិាលឬស្ទសនា (កិចាការ 5: 27-32) ។ 
 

នឈាម េះថ្លស្ទសនាចគ្កគ្ពេះរម្ពីរជាអវី? 

 
រលែឹេះអវីទល់ន្តនស្ទេះនៅគ្កុម្ជំល ំគ្រិសដស្ទសលិកពិតរឺជានឈាម េះ។ 

នឈាម េះជារម្ពីរប ៊ីបថ្លស្ទសនាចគ្កនលចនធាែ ពិតនៅកនុងរម្ពីរសញ្ញា ងមីជា្ម្មតាគ្តូវាលបកន្គ្បជា«ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ» (កិចាការ 20:28; កូរិលងូសទី 1 1: 2; 

10:32; 11: 16,22; 15: 9; កូរិលងូសទី 2 1 : 1; កាឡាទី 1:13; ន្ងសាឡូលីចទី 1 2:14; ន្ងសាឡូលីចទី 2 1: 4; ្ីម្៉ាូនងទី 1 

3: 5,15) ។ 
 
នទេះបីជាមួ្យចំលួលាលនលើកនឡើងថា "វិហារកាតូលិក" រឺជានឈាម េះនែើម្នលេះជារួរន្តគ្តូវាលាលន្ងែងថាជានលើកែំបូងពាកយថា "វិហារកាតូលិក" 
គ្តូវាលនរនជឿថាគ្តូវាលនគ្បើគ្ាស់មិ្លគ្តូវាលនរសំនៅនៅទីគ្កុងរ៉ែូម្។ ជាគ្តូវាលនរនគ្បើនៅកនុងលិខិតមួ្យនោយ 
ថ្លគ្កុងអល់ទីយ៉ាូនែើម្បីស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះនៅកនុងគ្កុងសមឺនា៉ា ។ នលាកាលនោេះគ្ស្ទយជាពិនសស "នែើម្បីស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ ... 
: ស្ទសនាចគ្កន្ែលមាលនៅសមឺនា៉ា នៅកនុងតំបល់អាស ី" (លិខិត  នៅ Smyrnaeans នលេះរ 120 រ។ )  
។ គ្កុម្ែូចជាការបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ (CCOG) រឺជាកូលនៅថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះនៅកនុងគ្កុងសមឺនា៉ា ។ នហើយមិ្លែូចគ្កុម្ជំល ំ - 
នយើងាលកាល់តាម្នសចកដីបនគ្ងៀលែូចគាន ន្ែលទក់ទងនៅលឹងប ណយចម្ែង, ថ្ងៃសបប័ទ, សហសសវតសរ,៍ គ្កុម្គ្ពេះលថានម្ែឹកនាំែំបូងរបស់ខែួលមាល។ 

ទូទំងគ្បវតតិស្ទគ្សៃន្ែលជាគ្រិសដស្ទសលិកន្ែលជាស្ទសនាចគ្កពិតជា្ម្មតាាលនគ្បើកំន្ណថ្លការបនញ្ាញម្តិ "ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ» (ឬ«ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះគ្រីសា». រ៉ែូម្ 
16:16) នទេះបីជាញឹកញាប់នោយមាលពាកយនផ្សងនទៀតជាម្ួយលឹងជា ( Cf. កូរិលងូសទី 1 1: 2 ្ីម្៉ាូនងទី 1 3:15)  

។ ប៉ា ន្លដគ្ពេះវិញ្ញា ណរបស់គ្ពេះមិ្លន្ម្លជានឈាម េះមួ្យ, នលេះរឺជាលកខណៈវិលិចឆ័យពិត (នពគ្តុសទី 1 2: 5) ។ 
 
ែូនចនេះគ្គាល់ន្តមាលនឈាម េះន្ែលគ្តឹម្គ្តូវរឺមិ្លចាំាច់ជាភសតុតាង។ មិ្លទល់មាលនឈាម េះនៅខាងស្ទដ ំនលេះលឹងមាលទំននារនៅជាកតាត រត់: 
 

ខំុ្ែឹងថាការគ្បគ្ពឹតដរបស់អនក។ សូម្នម្ើលខ្ុំាលកំណត់ម្ លនពលន្ែលអនកទវ រនបើកចំហនហើយគាម លលរណាអាចបិទាលនទ សគ្មាប់អនកមាលកមាែ ំងតិចតួច, 
ាលរកាពាកយសម្ដីរបស់ខំុ្,  
នហើយមិ្លាលបែិនស្នឈាម េះរបស់ខ្ុំ 9 ជាការពិតណាស់ខ្ុំលឹងន វ្ើឱ្យអនកន្ែលាលពីស្ទលាគ្បជ ំរបស់មារស្ទតាំងន្ែលលិយយថាពួកនររឺជាស្ទសល៍យូោនហើយរឺមិ្ល
មាលនទប៉ា ន្លតពាកយក ហក - ។ ជាការពិតខំុ្លឹងន វ្ើឱ្យពួកនរចូលម្កនហើយ 
ថាវ យបងាំនៅនទៀបនជើងអនកគ្ពម្ទំងទទួលស្ទា ល់ថានយើងពិតជាាលគ្សឡាញ់អនកន្ម្ល។ (វិវរណៈ 3: 8-9) 

 
គ្ពេះនយស ូវមាលបលាូលថាពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតមិ្លបែិនស្ថាមិ្លស្ទា ល់នឈាម េះរបស់គ្ទង់គ្តូវាលបនងកើតនឡើងយូោខាងវិញ្ញា ណ 
"មាលគ្បសិទធិភាពតិចតួចលិងរកាគ្ពេះគ្រិសដពាកយ។ ប៉ា ន្លតាលកត់សមាា ល់ន ើញថាគ្ពេះនយស ូវរឺចាស់លាស់ផ្ងន្ែរថាអនកន្ែលអេះអាងថាមាលចិតដនស្ទម េះគ្តង់លឹងមិ្លគ្តូវាល។ 

នហត អវីាលជានឈាម េះ "បលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ»? 

 



មួ្យចំលួលថ្លគ្កុម្ជំល ំរបស់ពិភពនលាកាលរកន ើញចំណ ចនគាលលទធិថ្លនសចកតីពិតអំពីនឈាម េះរម្ពីរប ៊ីបសគ្មាប់ស្ទសនាចគ្ក។ មួ្យចំលួលាលអល ម័្តនៅន្ផ្នកមួ្យយ៉ា ងនហាចណាស់
នឈាម េះនលេះនហើយនៅខែួលឯងថា "ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ»។ 
 

នទេះជាយ៉ា ងណាជាជាការសំខាល់នែើម្បីែឹងថានឈាម េះមួ្យន្ែលគ្តូវាលសលមត់ថានែើម្បីបញ្ជូលអតែល័យ។ នហើយគ្បសិលនបើ«ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ»ជានគ្ចើលថ្លពិភពនលាកនលេះមិ្លគ្តូវាល
ទទួលស្ទា ល់គ្ពេះជាអនកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកនររឺមិ្លមាលគ្បធាលបទទំងគ្សុងនៅគ្ទង់ឬគ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះអងាមិ្លគ្តូវស្ទដ ប់តាម្គ្ទង់នហើយមិ្លមាលនគ្ចើលថ្លសំនៅសំខាល់នផ្សងនទៀត
នៅកនុង booklet- នលេះបនាា ប់ នបើនទេះបីជាមាលនឈាម េះន្ែលាលនគ្បើនៅកនុងបទរម្ពីរ, ពួកនរមិ្លន្ម្លជាន្ផ្នកមួ្យថ្លស្ទសនាចគ្កពិតថ្លគ្ពេះ។ 

កូរិលងូសទីនលេះរឺគ្សបជាមួ្យលឹងការគ្ពមាលកនុងគ្ពេះរម្ពីរន្ែលាលគ្តាស់នៅក ហកន្ែលជាន្ផ្នកមួ្យថ្ល "ស្ទលាគ្បជ ំរបស់មារស្ទតាំង" ម្ល សសន្បបនលេះ (វិវរណៈ 3:10) 

គ្ពម្ទំងពួកអនកអំពីរែឋម្គ្លៃីន្កែងកាែ យន្ែលបងាា ញនឡើងនែើម្បីន្គ្បកាែ យខែួលនៅជា«រែឋម្គ្លៃីថ្លនសចកដីស ចរិត» (2 11: 14-15) ។ 
 
ថាគ្តូវាលាលលិយយថានោយស្ទរន្តចំលួលថ្លអងាការណាមួ្យរបស់ពិភពនលាកអេះអាងនឈាម េះរបស់ស្ទសនាចគ្កពិតនលេះ - គ្គាល់ន្តជាការរាប់លាលនាក់ថ្ល "អេះអាង" 
ពួកគ្រីស្ទា លាលោក់ពាកយបណត ឹងនៅនឈាម េះមិ្លគ្តឹម្គ្តូវរបស់គ្ពេះនយស ូគ្រិសដជា (មា៉ា ថាយ 7: 21-23) នលេះ  ចង់នៅ 
បនងកើតែំណាក់កាលថ្លស្ទសនាចគ្កពិតរបស់គ្ពេះនលេះសគ្មាប់នគាលបំណងថ្លការន វ្ើអាជីវកម្មរបស់គ្ពេះនៅនលើន្ផ្លែីនលេះនយើងមិ្លអាចបញ្ាូលជាជា, គ្គាល់ន្ត, 
"ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ»។ កាលននាេះរឺមិ្លអាចនគ្បើាល, ែូចជានែើម្បី បងាា ញការតភាជ ប់របស់នយើងនៅគ្ពេះវិហារនលេះតាំងពីនែើម្ែំបូង (កិចាការ 2) នយើងាលនគ្ជើសនរើសពាកយ 
"បលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ»។ 
 
បូកសរ បពិតគ្ាកែលិងជំនលឿពិត 
 
ជាសញ្ញា សំខាល់ខាែ ំងណាស់រឺថាគ្ពេះវិហារគ្រិសដស្ទសលិកពិតមាលជំនលឿនែើម្ន្ែលគ្តូវាលនរគ្បរល់នៅឱ្យពួកស្ទវ័ក។ 

ចូរកត់សំគាល់បញ្ញា មួ្យន្ែលស្ទវកយូោសាលរកន ើញលិងអវីន្ែលគាត់ាលគ្ាប់ពួកគ្រីស្ទា លនស្ទម េះគ្តង់លឹងន វ្ើអំពីជា: 
 

កូលនៅជាទីគ្សឡាញ់នអើយខណៈនពលន្ែលខ្ុំឧសាហ៍ពាយម្ខាែ ំងណាស់កនុងការសរនសរម្កបងបអូលអំពីការសនគងាា េះរួម្របស់នយើងខំុ្ាលរកន ើញជាជាការចាំាច់នែើម្បី
សរនសរនៅកាល់អនកោស់នតឿលអនកនែើម្បីអេះអាងនោយនស្ទម េះសគ្មាប់កដីជំនលឿន្ែលធាែ ប់សគ្មាប់ទំងអស់គាន គ្បរល់នៅឱ្យពួកបរិស ទធ។ 4 ែបិតមាលអនកខែេះាលបលែំខែួលចូល
មិ្លមាលលរណាកត់សមាា ល់ ន្ែលជាយូរម្កនហើយគ្តូវាលសមាា ល់នចញសគ្មាប់ការផ្តនាា នទសនលេះ,  
ម្ល សសទ ចារិតន្ែលាលនៅគ្ពេះរ ណរបស់គ្ពេះថ្លនយើងន្ែលាលចូលនៅកនុងបទនលមើសណាមួ្យលិងបែិនស្គ្ពេះអមាា ស់ជាគ្ពេះប៉ា នណាណ េះលិងគ្ពេះនយស ូគ្រិសដជាអមាា ស់ថ្ល
នយើង។ (យូោស 3-4) 

 
យូោសាលគ្ាប់អំពីពីរគ្កុម្។ អស់អនកន្ែលលឹងបូកសរ បសគ្មាប់កដីជំនលឿនែើម្ននាេះរឺនៅនពលន្ែលទំងអស់ាលបញ្ជូលនៅសគ្មាប់ពួកអនកបរិស ទធលិងអនកន្ែលគ្តូវាលនរពាយម្នែើ
ម្បីផ្លែ ស់បតូរជានោយមិ្លសម្គ្សប។ ពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតមាលជំនលឿបញ្ជូលនលេះ។ ជំនលឿននាេះជាការបលត- 
នៅនឡើយនទភារនគ្ចើលន្ែលគ្បកាសគ្ពេះគ្រិសដនៅកនុងសតវតសទី 21 ពិតជាមិ្លែឹងថាអវីន្ែលពួកគ្រិសដស្ទសលិកពិតលិងនែើម្ាលនរនជឿថាាលគ្បគ្ពឹតដ (សូម្នម្ើលនសៀវនៅនោយឥត
រិតថ្ងែរបស់នយើងបលតគ្បវតតិស្ទគ្សៃថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះផ្ងន្ែរ) ។ 
 
ននាេះរឺជាជំនលឿបរិស ទធលិងការរកានសចកដីគ្សឡាញ់របស់គ្ពេះជាមាា ស់លិងការសម្ែឹងនឆ្ព េះនៅរកនសចកដីនម្តាដ ករ ណារបស់គ្ទង់: 
 



រើឯបងបអូលវិញបងបអូលជាទីគ្សឡាញ់នអើយចូរកស្ទងគាន នៅវិញនៅម្កនលើជំនលឿវិស ទធបំផ្ តរបស់បងបអូលចូរអ្ិស្ទឋ លតាម្គ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធ 21 ចូររកាខែួលកនុងនសចកដីគ្ស
ឡាញ់របស់គ្ពេះជាមាា ស់ទំងទលាឹងរង់ចាំគ្ពេះហឫទ័យនម្តាដ ករ ណារបស់គ្ពេះនយស ូគ្រិសដជាគ្ពេះអមាា ស់ថ្លនយើងនែើម្បីទទួលជីវិតអស់កលបជាលិចា។ (យូោស 20-

21) 
 

គ្ពេះរម្ពីរបងាា ញថារែឋម្គ្លៃីការពិតនែើម្បីផ្សពវផ្ាយគ្ពេះបលាូលនហើយស ូគ្ទំម្ិលផ្លែ ស់បតូរនគាលលិទធិពិត: 
 

ចូរគ្បកាសគ្ពេះបលាូល! នគ្តៀម្ខែួលជានគ្សចកនុងរែូវកាលលិងនចញពីរែូវកាល។ បញ្ាុេះបញ្ាូល, ការសតីបននាា សោស់នតឿលលិងបនគ្ងៀលជាម្ួយអត់ ម្ត់ទំងអស់សគ្មាប់នពល
 3 លឹងម្កនៅនពលន្ែលពួកនរលឹងមិ្លស ូគ្ទំលឹងនគាលលទធិសំនឡងននាេះនទប៉ា ន្លតនបើនយងតាម្នសចកដីប៉ាងគ្ាថាន របស់ខែួលនោយស្ទរន្តពួកនរមាលគ្តនចៀករមាស់, ពួកនរ
លឹងររនឡើងសគ្មាប់គ្រូបនគ្ងៀលខែួលនរផ្លា ល់។ 4 នហើយពួកនរ 
ងាកគ្តនចៀករបស់ពួកនរលឹងនៅឆ្ៃ យពីនសចកដីពិតនហើយន្បរនៅស្ទដ ប់នរឿងនគ្ពងលិទលវិញ។ 5 ចំនពាេះអនកអនកគ្តូវមាលស្ទម រតីរ៉ឹងប ឹងគ្រប់កិចាការទំងអស់គ្តូវស ូគ្ទំលឹងទ កខ
លំាកគ្តូវបំនពញកិចាការជាអនកផ្សពវផ្ាយែំណឹងលអគ្ពម្ទំងបំនពញម្ ខងាររបស់អនក។ (្ីម្៉ាូនងទី 2 4: 2-5) 

 

មួ្យចំលួលថ្លនគាលលទធិមូ្លោឋ លនៅកនុងគ្ពេះវិហារពួកគ្រីស្ទា លគ្តូវាលនររកន ើញនៅកនុងនហនគ្ពើរ 6: 1-3 ។ នគាលលទធិអនកទំងឡាយរួម្ទំងការន្គ្បចិតត, ប ណយគ្ជម្ ជទឹក, 
ការោក់ថ្ែនលើ, លឹងនៅនលើនឆ្ព េះនៅរកភាពឥតនខាា េះ,  
ការរស់នឡើងវិញថ្លការវិលិចឆ័យស្ទែ ប់, លិងអស់កលបជាលិចានលេះគ្តូវាលបនគ្ងៀលនោយពួកស្ទវ័កលិងពួកគ្រីស្ទា លនែើម្ែូចន្ែលពួកជាឥឡូវនលេះជាសំខាល់គ្តូវាលបនគ្ងៀលនោយបលតស្ទស
នាចគ្កថ្លគ្ពេះ។ 

ាលកត់សមាា ល់ន ើញអវីមួ្យន្ែលគ្ពេះនយស ូាលបនគ្ងៀលអំពីន្ផ្នកទីគ្កុង  ថ្លស្ទសនាចគ្ក: 
 

... នែើម្បី ... ស្ទសនាចគ្កនៅទីគ្កុង  ... 8 ... អនកាលមួ្យកមាែ ំងតិចតួចាលរកាពាកយសម្ដីរបស់ខ្ុំ, នហើយមិ្លាលបែិនស្នឈាម េះរបស់ខ្ុំ 

... 11 នម្ើលច េះខំុ្លឹងម្កយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស! កាល់ខាជ ប់តាម្អវីន្ែលអនកមាល, ថាគាម លលរណាមាន ក់អាចយកម្ក ែរបស់អនកាល។ (វិវរណៈ 3: 7,8,11) 

គ្ពេះនយស ូវគ្តូវាលបនគ្ងៀលថាម្ួយរួររកានសចកដីពិតពីគ្ពេះរម្ពីរនែើម្បីឱ្យលិងមិ្លអល ញ្ញា តឱ្យខែួលនរគ្តូវាលនាកបនញ្ញឆ តនោយអនកនផ្សងនទៀតន្ែលម្ិលមាលការនបតជ្ាចិតតែូចគាន នៅលឹង
គ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះ។ ការពិតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះរឺនែើម្បីកាល់ខាជ ប់តាម្នសចកដីពិតពីគ្ពេះរម្ពីរ, 
មិ្លទទួលយកគ្កុម្គ្បឹកាស្ទសនាចគ្កន្ែលចូលនៅគ្បឆ្ំងលឹងជំនលឿពិតឬធាែ ក់ទឹកចិតដពីការន វ្ើការងារនលេះនោយស្ទរន្តប រស។ នៅកនុងសតវតសទ ី21, ជារឺជាសំណល់ថ្លន្ផ្នកទីគ្កុង  
ថ្លគ្កុម្ជំល ំគ្រិសដស្ទសលិកពិតន្ែលន វ្ើការនលេះាលលអបំផ្ ត (សូម្នម្ើលជំពូកទី 4 សគ្មាប់នសចកដីលម្អិតមួ្យចំលួល) ។ 
 
សមាា ល់ន ើញអវីមួ្យពីស្ទវកយ៉ាូហាល: 
 

អវីន្ែលមាលតាំងពីនែើម្ម្កន្ែលនយើងាលឮ, 
ន្ែលនយើងាលនម្ើលន ើញលឹងន្ភនករបស់នយើងន្ែលនយើងាលនម្ើលនៅនលើនហើយថ្ែរបស់នយើងាលនោេះគ្ស្ទយអំពីគ្ពេះបលាូលថ្លជីវិតនលេះ -
 2 ជីវិតនលេះាលនលចម្កនអាយនយើងន ើញនហើយ ន វ្ើជាស្ទកសីលិងសូម្ជូលែំណឹងម្កបងបអូលអំពីជីវិតអស់កលបជាលិចាន្ែលន្បរនៅរកគ្ពេះបិតាលិងនលចម្កនអាយនយើង 
-



 3 ន្ែលនយើងាលន្ែលាលន ើញលិងាលឮនយើងាលគ្បកាសែល់អនកថាអនកអាចមាលគ្បកបជាម្ួយនយើង! លិងការពិតគ្ាកែរបស់នយើងរួម្រស់ជាមួ្យគ្ពេះបិតាលិងជាម្ួ
យគ្ពេះនយស ូគ្រិសដ។ 4 គ្ពេះប គ្តារបស់គ្ពេះអងានហើយនយើងាលសរនសរនៅកាល់អនកមាលអំណរនពញលកខណៈនរឿងទំងនលេះ។ (1 យ៉ាូហាល 1: 1-4) 

ចូរកត់សំគាល់ថានលាកយ៉ាូហាលាលលិយយថាគាត់ាលបនគ្ងៀលលូវអវីន្ែលគាត់ាលនរៀលពីការចាប់នផ្តើម្នលេះ។ ការពិតនលេះរឺមិ្លន្ម្លនែើម្បីផ្លែ ស់បតូរ។ 

ស្ទវកយ៉ាូហាលាលបនគ្ងៀលឱ្យនគារព, នែើម្បីបលតនៅកនុងនគាលលទធិថ្លគ្ពេះគ្រីសា: 
 

អនកណាមិ្លសែិតនៅជាប់លឹងគ្ពេះឱ្ជាទរបស់គ្ពេះគ្រិសដម្ិលមាលគ្ពេះជាមាា ស់។ គ្ពេះអងាន្ែលសែិតនៅជាប់លឹងគ្ពេះឱ្ជាទរបស់គ្ពេះគ្រិសដនទើបមាលគ្ពេះបិតាលិងគ្ពេះប គ្តា។ (2 

យ៉ាូហាល 9) 

 
មួ្យសែិតនៅជាប់លឹងគ្ពេះឱ្ជាទថានោយមិ្លផ្លែ ស់បតូរជាជាមួ្យលឹងនគាលលទធិន្ែលគ្បឆ្ំងគ្ពេះរម្ពីរ។ 

ស្ទវកយ៉ាូហាលាលរាយការណ៍អំពីភាពខ សគាន រជាងនសចកដីជំនលឿលិងអនកន្ែលអេះអាងថាជានស្ទម េះគ្តង់: 
 

កូលនៅនអើយ, 

ជារឺជានពលច ងនគ្កាយបំផ្ ត; នហើយែូចន្ែលអនកាលឮថានម្គ្បឆ្ំងគ្ពេះគ្រិសដលឹងយងម្កសូម្បីន្តឥឡូវនលេះនម្គ្បឆ្ំងគ្ពេះគ្រិសដជានគ្ចើលាលម្កនោយការន្ែលនយើងែឹ
ងថាជារឺនមា៉ា ងម្ ល 19 ទំងននាេះាលនចញពីចំនណាម្ពួកនយើងនៅន្តពួកនរមិ្លន្ម្លជាគាន នយើង។ នបើនរជាគាន នយើងន្ម្លនរម្ ខជានៅជាមួ្យនយើង! ប៉ា ន្លតពួកនរាលនចញ
នៅនគ្ៅថាពួកនរអាចលឹងគ្តូវាលន វ្ើឱ្យសន្ម្ដងថាគាម លពួកជាគ្តូវាលនរថ្លនយើង។(យ៉ាូហាលទី 1 2: 18-19) 

 
ចូរកត់សំគាល់ថាស្ទវកយ៉ាូហាលាលសរនសរថាពួកអនកន្ែលនស្ទម េះគ្តង់លឹងាលន វ្ើតាម្ការបនគ្ងៀលលិងការគ្បគ្ពឹតដរបស់គាត់ប៉ា ន្លតទំងអស់ន្ែលនម្គ្បឆ្ំងគ្ពេះគ្រិសដលឹងមិ្លបលតនៅកនុងការ
អល វតតល៍ទំងននាេះ។ 
 

ខណៈនពលន្ែលមាលការគ្បគ្ពឹតដជានគ្ចើលថ្លគ្រីសាស្ទសនានែើម្ន្ែលគ្តូវាលាត់បង់នោយ -រ៉ែូម្, 
គ្បន្ហលជាជារួរន្តគ្តូវាលកាត់សម្តីនៅទីនលេះន្ែលជាន្ផ្នកមួ្យថ្លការផ្លែ ស់បតូរាលចងគ្កងជាឯកស្ទរែំបូងបំផ្ តពីការអល វតតល៍លិងការបនគ្ងៀលរបស់ស្ទវកយ៉ាូហាលមាលនែើម្បីន វ្ើជាមួ្យ
លឹងកាលបរិនចឆទលិងអាកបបកិរិយថ្លពិ្ីប ណយចម្ែង *  
។ នលេះជាការផ្លែ ស់បតូរន្ែលគ្កុម្ជំល ំគ្កិកឡាាលន្ណនាំនោយសតវតសជានគ្ចើល 2 ទីនែើម្ម្ួយនហើយជាបណាត លឱ្យមាលភាពចគ្ម្ូងចគ្មាស(់Eusebius "ស្ទសនាចគ្កគ្បវតតិ, នសៀវនៅរ V 

ជំពូកទី 23-24) ។ 
 
ពួកនរាលបែិនស្មិ្លគ្ពម្នែើម្បីរកាឱ្កាសប ណយចម្ែង 
* នៅថ្ងៃទ ី14 ថ្លន្ខន្ណស្ទលន្ែលជាគ្ពេះនយស ូមាលគ្ពេះស្ទវកយ៉ាូហាលលិងអនកែឹកនាំស្ទសនាចគ្កជាគ្បវតតិស្ទគ្សៃនផ្សងនទៀតន្ែលនស្ទម េះគ្តង់ាលន វ្ើ (ភារនគ្ចើលថ្លអនកន្ែលាលបែិនស្ម្ិលនលើកទី
 14 ាលបតូរនៅថ្ងៃអាទិតយ) ។ នៅសតវតសទី 2 នៅនែើម្ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជាប ៊ីសសព  គ្កុងសមឺនា៉ា នលេះាលសលនិោឋ លថា "នគ្ចើល" មាល 
"នគាលលទធិមិ្លពិត»នហើយនលាកាលសំនៅនៅជំនលឿរបស់ពួកនរជាការឥតគ្បនយជល៍ / គាម លតថ្ម្ែ (លិខិត  នៅភីលីព) ។ 
 

នៅនែើម្សតវតសទី 3 ន្ែលជានគ្ចើលថ្លគ្កិករ៉ែូម្ាលអភិវឌឍនៅកនុងអវីន្ែលស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះប ៊ីសសព  អាល់ទីយ៉ាូកសំនៅែល់ថាជា«ការលិយយក ហក 
Confederacy "(សំប គ្ត  នែើម្បី Caricus លិង Ponticus) ។ 



នទេះបីជាគ្កុម្ជំល ំគ្កិកឡាាលអេះអាងថាទំងពីរ  លិង  ន្ែលជារបស់ពួកនរផ្លា ល់ (លិង  ជាក់ន្សតងគ្តូវាលសនងរាជយបលតនោយនម្ែឹកនាំនៅគ្កុងអាល់ទីយ៉ាូរ៉ែូមា ំងន្ែលមិ្លនស្ទម េះគ្តង់ -
), ការពិតននាេះរឺថាពួកនរ (លិងអនកន្ែលនរាលផ្ារភាជ ប់យ៉ា ងនស្ទម េះគ្តង់ជាមួ្យស្ទស្ទដ ) ាលគ្ារពធនឡើងនែើម្បីស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ, លិងនគាលលទធិន្ែលម្ិល -រ៉ែូមា ំង។ 

នទេះបីជាមាលការផ្លែ ស់បតូរជានគ្ចើលនផ្សងនទៀតនោយគ្កុម្ជំល ំមិ្លនស្ទម េះគ្តង់នលេះគ្តូវាលនរ, ជាទូនៅអនកគ្ាជ្យល់គ្សបថាស្ទវកយ៉ាហូាលពិ្បី ណយចម្ែងនៅថ្ងៃទ ី14 ។ ែូនចនេះនគាលលទធិមួ្យនលេះរឺជាវិ្ីនែើ
ម្បីាលយ៉ា ងងាយគ្សួលគ្ាប់អស់អនកន្ែលាលស្ទដ ប់តាម្រម្ពីរពីអនកន្ែលាលបរាជ័យកនុងការបលតនៅកនុងការអល វតតល៍របស់ស្ទវកយ៉ាូហាលលិងពួកអនកនៅជាមួ្យគាត់។ កាលបរិនចឆទប 
ណយរំលងាលផ្លែ ស់បតូរនៅនៅថ្ងៃអាទិតយាលកាែ យជាស្ទកលវិទាល័យនៅនពលន្ែលអ្ិរាជនចញគ្កឹតយស្ទសនាមិ្លពិតន្ែលនគ្កាយម្កាលបងខំបញ្ញា ន្សានលេះ។  មិ្លន្ម្លជាគ្រីស្ទា លពិ
តគ្ាកែ។ សូម្បីន្តនៅនពលន្ែលគាត់មិ្លគ្តូវាលនរទទួលពិ្ីគ្ជម្ ជទឹកកនុងជំនលឿពួកគ្រីស្ទា លណាមួ្យន្ែលាលទទួលស្ទា ល់ននាេះនលាកាលគ្បកាសខែួលឯងជាប ៊ីសសពលិងជំនាញលិង
បងខំបញ្ញា កាលពីថ្ងៃអាទិតយកនុងឱ្កាសប ណយចម្ែងលឹងគ្តូវាលបញ្ាប់នៅកនុងគ្កុម្គ្បឹកាថ្ល កនុង 325 រនពលស្ទែ ប់គាត់គ្តូវាលនរន្សាកប់នៅកនុងគ្បនភទថ្លគ្ពេះអាទិតយគ្ពេះផ្នូរ 
។ អនកន្ែលចង់រកាភាពនស្ទម េះគ្តង់ចំនពាេះការអល វតតល៍គ្ពេះរម្ពីរលឹងមិ្លស្ទត ប់គាត់ឬគ្កឹតយរបស់គ្កុម្គ្បឹការបស់ខែួល។ នលាកាលសមាែ ប់បនាា ប់ពី ជានគ្ចើល។ 

ទូទំងគ្បវតតិស្ទគ្សៃមាលគ្កុម្មូ្លោឋ លពីរ, មួ្យន្ែលាលគ្ារពធនឡើងជំនលឿនែើម្, ខណៈនពលន្ែលម្ួយសំខាល់នផ្សងនទៀតន្ែលាលអេះអាងថាប៉ា ន្លតមិ្លាល។ 

នតើមាលអវីអំពីការសនងតំន្ណងស្ទវ័ក? ជិតចាប់នផ្តើម្ថ្លសតវតសទី 3 ន្ែលជាការន ើ្្ូលាលបនាា ប់ម្ករ៉ែូមា ំងការគាំគ្ទាលសរនសរពីរគ្កុម្ (Smyrnaeans លិងរ៉ែូម្) 
ន្ែលាលអេះអាងថាទំនាក់ទំលងនៅកាល់គ្កុម្ស្ទវ័កគ្កុម្ស្ទវ័ក (រំនោេះនលាកន ើ្្ូលាលាលែឺ praescriptione haereticorum ។ ជំពូកទី 32), 

ប៉ា ន្លតាលន្តមួ្យថ្លពួកនរមាលលិងនៅន្តមាល នស្ទម េះគ្តង់លិងនផ្សងនទៀតននាេះរឺមិ្លន្ម្លនទ។ គ្កុម្មួ្យន្ែលាលអេះអាងថាទទួលាលនជារជ័យពីទីគ្កុងរ៉ែូម្, 
លិងនផ្សងនទៀតន្ែលាលអេះអាងថាជាម្កពីគ្កុងសមឺនា៉ា  (តាម្រយៈស្ទវកយ៉ាូហាលនែើម្បី  នៅ, ល) ។ 

ែូចជានៅឆ្ៃ យែូចជាការសនងតំន្ណងស្ទវ័កនៅជាអាចជាការសំខាល់នែើម្បីែឹងថាមាលរឺជាការន្ណនាំននាេះនទនៅកនុងគ្ពេះរម្ពីរអំពីស្ទសនាចគ្កពិតថ្លម្ហាវិទាល័យមាលឬ   
ខាម្ួយ។ ទំងពីរថ្លអនកន្ែលមាលសំណល់ថ្លនជឿ។ នបើនយងតាម្សពវវចនា្ិបាយកាតូលិក, ចំណងនជើង  នលេះមិ្លគ្តូវាលអល ម័្តនោយប ៊ីសសពរ៉ែូម្រហូតែល់ច ងសតវតសរ៍ទី 4 ខ
ណៈន្ែលម្ហាវិទាល័យថ្លខាមិ្លាលបនងកើតជាផ្ែូវការរហូតែល់សតវតសទី 11 ។ នតើអវីនៅជាទីគ្កុងរ៉ែូម្ឥឡូវនលេះនែើម្បីនគ្ជើសនរើសនម្ែឹកនាំន វ្ើការកំពូលរបស់ខែួលជា្ម្មតារឺមិ្លន្ម្ល
ជាន្ផ្នកមួ្យថ្លជំនលឿនែើម្។ 

ខណៈនពលន្ែលគ្ពេះរម្ពីរាលបងាា ញថាគ្ពេះមិ្លលំនអៀងនៅរកការន វ្ើការតាម្រយៈនម្ែឹកនាំរបស់ម្ល សសកំពូលនម្ែឹកនាំនលេះរឺជាការមួ្យន្ែលគ្តូវាលចាក់នគ្បង (កូរិលងូសទី 2 

1:21; ្ីម្៉ាូនងទី 1 4:14; 5:22; ្ីម្៉ាូនងទី 2 1: 6) លិង ន្ែលាលបងាា ញន្ផ្ែនឈ្ើន្ែលបងាា ញពីភាពជាអនកែឹកនាំន្ែល (មា៉ា ថាយ 7: 15-20; 

្ីម្៉ាូនងទី 1 3: 1-7)  

។ គ្បន្ហលជាជារួរន្តគ្តូវាលនលើកនឡើងថាជារឺគ្គាល់ន្តជាស្ទសនាចគ្កពិតថ្លគ្ពេះន្ែលអាចបញ្ញជ ក់ថាតាម្រយៈកំណត់គ្តាន្ែលមាលគ្ស្ទប់នែើម្ន្ែលជាមាលភាពនជារជ័យនោយផ្លា ល់
ពីគ្កុម្ស្ទវ័កនែើម្។ នទេះបីជានលាកនជរ៉ែូម្ាលកត់សមាា ល់ថាស្ទវកយ៉ាូហាលាលន្តងតាំង  គ្កុងសមឺនា៉ា  (នលាកនជរ៉ែូម្ែឺ  ។ ជំពូកទី 17) ។ នលេះ -
រ៉ែូម្លំនអៀងនៅរកការពឹងន្ផ្អកនលើច ង "នរឿងនគ្ពង" សគ្មាប់ពាកយបណត ឹងរបស់ពួកនរអំពីនលាកនពគ្តុសលិងរាយការណ៍ផ្ាុយរបស់ពួកនរអំពី លិង 
ាលបូកាលផ្លែ ស់បតូរនគាលលទធិ។ នសចកដីលម្អិតបន្លែម្ជានគ្ចើលអំពីការសនងតំន្ណងស្ទវ័កលិងជំនលឿថ្លគ្កុម្ជំល ំគ្រិសដស្ទសលិកនែើម្គ្តូវាលរួម្បញ្ាូលកនុងកូលនសៀវនៅនោយឥតរិតថ្ងែរប
ស់នយើងាលបលតគ្បវតតិស្ទគ្សៃថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ។ 

 
ស្ទសនាចគ្កពិតនលេះអាចនៅន្តកនុងទីគ្កុងមួ្យ? 

រឺជាទីស្ទន ក់ការកណាត លថ្លគ្កុម្ជំល ំគ្រិសដស្ទសលិកពិតនៅនៅន្តមាលនៅកនុងគ្កុងមួ្យចំលួលែូចជាទីគ្កុងរ៉ែូម្ឬ? រាប់លាលនាក់នគ្ចើលហាក់ែូចជារិតែូនចនេះ។ 

ប៉ា ន្លដនបើនយងតាម្ស្ទវកប៉ា លថាននាេះរឺមិ្លអាចនៅរួចនទ។ សូម្កត់សមាា ល់លូវអវីន្ែលគាត់ាលសរនសរ (គ្បូនតសតង់មួ្យលិងការបកន្គ្បកាតូលិកពីរថ្លរម្ពីរគ្តូវាលបងាា ញខាងនគ្កាម្): 



សគ្មាប់នៅទីនលេះនយើងមិ្លមាលទីគ្កុងបលត, ប៉ា ន្លតនយើងន្សវងរកមួ្យនៅម្ក។ (នហនគ្ពើរ 13:14) 

ែបិតនយើងមាលមិ្លនៅទីនលេះជាទីគ្កុងអចិថ្គ្លៃយ៍: ប៉ា ន្លតនយើងន្សវងរកការន្ែលគ្តូវម្ក (នហនគ្ពើរ 13:14ថ្តជា៉ែ ល់) ។ 

មិ្លមាលទីគ្កុងអចិថ្គលតយ៍សគ្មាប់ការនយើងនៅទីនលេះរឺនយើងកំព ងន្តន្សវងរកលរណាមាន ក់ន្ែលម្ិលទល់កាែ យនៅជា។ (នហនគ្ពើរ 13:14, 

ញូគ្កុងនយរូស្ទឡឹម្គ្ពេះរម្ពីរ) ។ 

ចាស់ណាស់នលាក គ្តូវាលបនគ្ងៀលថាមាលលឹងមិ្លគ្តូវជាទីគ្កុងអចិថ្គលតយ៍សគ្មាប់ពួកគ្រីស្ទា លរហូតែល់គ្កុងន្ែលមាលនែើម្បីម្កនលេះ ( "ងមីគ្កុងនយរូស្ទឡឹម្»វិវរណៈ 21: 2) 

។ ែូនចនេះនលាកប៉ាូលគ្តូវាលបនគ្ងៀលថាគាម លទីគ្កុងម្ល សសរួម្ទំងទីគ្កុងរ៉ែូម្, អាចជាទីគ្កុងមួ្យន្ែលទីស្ទន ក់ការកណាត លអចិថ្គ្លៃ 'សគ្មាប់នជឿ។ 

នលេះនបើនយងតាម្រម្ពីរសញ្ញា ងមី, នគាលលទធិពិត (្ីម្៉ាូនងទី 1 4:16; ្ីម្៉ាូនងទី 2 3: 14-16; កាឡាទី 2: 5; កូល៉ា ស 1: 21-23; យូោស 3; កិចាការ 
14: 21-22) លិងនសចកដីគ្សឡាញ់ជាបងបអូល (កនុងភាស្ទគ្កិចនែើម្, នហនគ្ពើរ 13: 1) 

មិ្លន្ម្លជាទីតាំងភូមិ្ស្ទគសតគ្តូវាលនរសលមត់ថានែើម្បីបលត។ នលេះាលបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះាលបលដមាលនសចកដីបនគ្ងៀលរបស់ស្ទវកនែើម្លិងខិតខំនែើម្បីអល វតតនសចកដីគ្សឡាញ់ឡាែិ
លភា។ 

សូម្ឱ្យនយើងនម្ើលន្ងម្នទៀតអវីន្ែលគ្ពេះនយស ូាលបនគ្ងៀលភាពជាអនកែឹកនាំនានពលអនារតថ្លស្ទសនាចគ្កសដីអំពីទីតាំង: 

... 
នហើយអនកលឹងាលនៅជាអំនពើស្ទហាវថ្គ្ពែល់ម្ល សសទំងអស់សគ្មាប់នឈាម េះខំុ្ប៉ា ន្លដអនកណាស ូគ្ទំរហូតែល់ទីបញ្ាប់គ្ពេះជាមាា ស់លឹងសនគងាា េះ 23 នពលអនកទំងពីរនបៀត
នបៀលអនករាល់គាន នៅគ្កុងនលេះរត់នៅនទៀត (មា៉ា ថាយ 10: ។ 22-23) ។ 

អនកលឹងគ្តូវាលសអប់ជាសកលនៅនលើរណលីថ្លនឈាម េះរបស់ខំុ្; ប៉ា ន្លតលរណាមាន ក់ន្ែលឈ្រគ្កុម្ហ  លែល់ទីបញ្ាប់លឹងាលសនគងាា េះ 23 គ្បសិលនបើនរនបៀតនបៀលអនករាល់គាន
នៅគ្កុងណាមួ្យចូរគ្ជកនគ្កាយនលេះ។ នហើយគ្បសិលនបើនរនបៀតនបៀលអនករាល់គាន នៅននាេះគ្ជកនផ្សងនទៀត។ នៅកនុងនសចកដីពិតន្ែលខ្ុំាលគ្ាប់អនករាល់គាន ថាអនកលឹងមិ្ល
ាលនៅជ ំថ្លគ្កុងអ ីគ្ស្ទន្អលម្ លនពលប គ្តម្ល សសលឹងម្កែល់។ (មា៉ា ថាយ 10: 22-23) 

ពួកគ្រីស្ទា លមាលនែើម្បីរកាលិងបលតនៅកនុងនសចកដីជំនលឿ។ គ្ពេះនយស ូវមិ្លទល់ម្កែល់លិងពួកគ្រីស្ទា លន្ែលមាលនៅា៉ា នឡសាីលគ្តូវាលនរនែញតាម្រយៈទីគ្កុងទំងអស់នៅកនុងតំបល់ភូមិ្
ស្ទគសដាលបញ្ញជ ក់ថាចាប់តាំងពីគ្ពេះនយស ូវនលេះ (បូជលីយកិចានលេះជួយធានានលេះ) 
។ ែូនចនេះគ្ពេះនយស ូពិតជាគ្តូវាលនរសំនៅនៅទីគ្កុងកាល់ន្តនគ្ចើលជាងអនកន្ែលមាលនៅកនុងតំបល់ា៉ា នឡសាីល។ (នោយ«ទីគ្កុងថ្លស្ទសល៍អ ីគ្ស្ទន្អល»នលេះរួម្បញ្ាូលទំងក លសម្ព័លធ
អ ីគ្ស្ទន្អលន្ែលន្បកន្ខ្កនោយយ៉ា ក ប 1: 1 ។ 
នហើយមិ្លន្ម្លន្តអនកន្ែលនៅកនុងតំបល់ន្ែល្ម្មតានរនៅថាអ ីគ្ស្ទន្អលឬា៉ា នឡសាីលសគ្មាប់គ្រិសដស្ទសលិកឱ្យគ្ជកនកាលនៅគ្បនទសនលេះ) 

ែូនចនេះនោយន្ផ្អកនលើអវីន្ែលគ្ពេះនយស ូលិងពួកស្ទវកប៉ា លាលបនគ្ងៀលថាគ្ពេះវិហារន្ែលាលអេះអាងថាជាទីគ្កុងអចិថ្គ្លៃយ៍នោយមាលការសនងតំន្ណងស្ទវ័កជិត 2000 

ឆ្ន ំម្កនហើយមិ្លអាចពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិត។ ប៉ា ន្លដចាប់តាំងពីគ្បវតតិស្ទគ្សៃាលបងាា ញថាទីស្ទន ក់ការកណាត លថ្លស្ទសនាចគ្កពិតរបស់គ្ពេះាលផ្លែ ស់បតូរនៅទូទំងសតវតសម្កនលេះពីែំបូង
នៅកនងុគ្កុងនយរូស្ទឡឹម្ពី (កិចាការ 2) អាចន វ្ើនៅាលនៅគ្កុងអាល់ទីយ៉ាូ (កិចាការ 11:26) គ្កុងនអនភសូនៅសមឺនា៉ា អឺរ៉ែ ប (គ្កុងនានា) នៅទីតាំងនានា 



នៅអានម្រិកខាងនជើង, នលេះរឺជាសញ្ញា មួ្យបងាា ញថាគ្កុម្មួ្យែូចជាការបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ (ន្ែលបចាុបបលនមាលមូ្លោឋ លនៅតំបល់ទីគ្កុងគ្ាំថ្លកាលីហវញា៉ា ) អាចជាពួកជំល ំគ្រី
ស្ទា លពិត។ 

ែូនចនេះការកងវេះថ្ល "ទីគ្កុងអចិថ្គ្លៃយ៍" នលេះរឺជា "ជាភសតុតាង 'ន្ែលល បបំាត់ការរបស់ស្ទវកនម្ើលន ើញថា" 
ែូនចនេះនរនៅថាថ្លគ្ពេះវិហារអស់អនកន្ែលអេះអាងបលតពហ សតវតសរ៍នៅកនុងទីគ្កុងរ៉ែូម្អាល់ទីយ៉ាូកគ្កុងនយរូស្ទឡឹម្អាឡិចស្ទល, លិងនៅកន្លែងនផ្សង។ 

គ្បន្ហលជាជារួរន្តគ្តូវាលនលើកនឡើងថារម្ពីរជាពិនសសនថាក លនទសចំនពាេះ "ម្ហាលររ" ន្ែលអងាុយនៅនលើកូលភនំ-ចំលួលគ្ាំពីរ (វិវរណៈ 17: 9, 18) ។ ទីគ្កុងរ៉ែូម្លិង 
គ្តូវាលចាត់ទ កថាជា "គ្ាំពីរ " ទីគ្កុង, ន្ែលជាកន្លែងន្ែលជាតំបល់គ្កុងគ្ាំថ្លរែឋ រឺមិ្លន្ម្លនទ។ 

រកាថ្ងៃសបប័ទគ្តូវាលបនគ្ងៀលនហើយរឺនែើម្បីបលតការ 

នទេះបីជាភារនគ្ចើលបំផ្ តន្ែលអេះអាងទនងវើគ្រីសាស្ទសនាែូចជាការកាលពីថ្ងៃអាទិតយជាថ្ងៃសគ្មាកសគ្មាប់ពួកគ្រីស្ទា លន្ែលគ្តូវាលបនគ្ងៀលកន្លែងកនុងគ្ពេះរម្ពីរ។ ថ្ងៃអាទិតយ, 
ខែួលជាាលចូលកនុងពិភពនលាកតាម្រយៈការសគ្មុ្េះសគ្មួ្លជាគ្រិសដស្ទសលិកអេះអាងជាមួ្យអាជ្ា្ររោឋ ភិាលមិ្លនជឿលិងនគារពបូជាស្ទសនាមិ្លពិតគ្ពេះអាទិតយគ្ពេះ។ 

រម្ពីរសញ្ញា ចាស់បនគ្ងៀលថានៅថ្ងៃសបប័ទទីគ្ាំពីរជាសញ្ញា រជាងគ្ពេះជាមាា ស់លិងគ្បជាជលរបស់គ្ទង់ (លិកខម្លំ 31: 13-18) មួ្យ។ 

ប៉ា ន្លតអវីន្ែលអំពីរម្ពីរសញ្ញា ងមី? រម្ពីរសញ្ញា ងមីាលបងាា ញយ៉ា ងចាស់ថាគ្ពេះនយស ូវ (លូកា 4:16, 21; 6: 6; 13:10) គ្ពម្ទំងពួកស្ទវកលិងនស្ទម េះគ្តង់ (កិចាការ 
13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; នហគ្បឺ 4: 9-11) រកាទ កថ្ងៃទីគ្ាំពីរថ្ងៃសបប័ទ 
(ន្ែលគ្តូវាលនរនៅថាថ្ងៃនៅរ៍នៅនលើគ្បតិទិលអង់នរែស) ។ 

នទេះបីជាម្ួយចំលួលលិយយថាថ្ងៃថ្លការនគារពបូជានលេះគ្តូវាលផ្លែ ស់បតូរលិងមិ្លមាលបំណងនៅន្តមាលសគ្មាប់ពួកគ្រីស្ទា លាលកត់សមាា ល់ន ើញពីអវីន្ែលគ្ពេះរម្ពីរសញ្ញា ងមីនោយខែួលជា
ពិតជាបនគ្ងៀល (ជាមួ្យលឹងគ្បូនតសតង់មួ្យលិងការបកន្គ្បកាតូលិករ៉ែូមា ំងទំងពីរាលបងាា ញខាងនគ្កាម្): 

ជាមាលនៅន្ត, បនាា ប់ម្ក, ន្ែលជាថ្ងៃសបប័ទ-
សល់សគ្មាប់គ្បជាជលថ្លគ្ពេះ 10 ែបិតអនកណាចូលនៅសំរាកជាម្ួយគ្ពេះជាមាា ស់អនកននាេះាលបនងាើយការងារផ្លា ល់ខែួលរបស់គាត់គ្គាល់ន្តជាគ្ពេះាលន វ្ើពីថ្ងៃទី 11 របស់
ខែួលែូនចនេះសូម្ឱ្យនយើងន វ្ើឱ្យកិចាខិតខំគ្បឹងន្គ្បងនែើម្បីចូលនៅកនុងការសគ្មាកននាេះជានរៀងរាល់។ ែូនចនេះគាម លលរណាអាចលឹងធាែ ក់ច េះនោយន វ្ើតាម្រំរូរបស់ពួកនរមិ្លស្ទដ ប់ប
ងាា ប់ (នហនគ្ពើរ 4: 9-11, ខ) ។ 

ជាគ្តូវន្តនៅន្តគ្តូវាល, 
ែូនចនេះ, ជាម្ួយទីគ្ាំពីរថ្ងៃសគ្មាកាលបគ្ម្ងុទ កសគ្មាប់រាគសដរបស់គ្ពេះទងំ 10 ចាប់តាំងពីចូលនៅកនុងកន្លែងថ្លការឈ្ប់សំរាកនលេះគ្តូវាលនរនែើម្បីសគ្មាកបនាា ប់ពីការងាររបស់អនកជាគ្ពេះា
លន វ្ើបនាា ប់ពីការរបស់នលាក។ 11 ែូនចនេះចូរនយើងច ចនៅម្ ខចូលនៅកនុងកន្លែងនលេះ 
ថ្លការឈ្ប់សំរាកឬអនកខែេះចម្ែងឧទហរណ៍ការបែិនស្នលេះនែើម្បីនជឿលិងគ្តូវាលាត់បង់ (នហនគ្ពើរ 4: 9-11) ។ 

។ នហត នលេះនហើយាលជានៅទីននាេះគ្តូវាលចាកនចញ 
សគ្មាប់រាគសដរបស់គ្ពេះជាមាា ស់ 10 ែបិតអនកណាចូលនៅសំរាករបស់គាត់ែូចគាន នលេះផ្ងន្ែរសគ្មាកគ្ពេះពីស្ទន ថ្ែរបស់នលាកជាគ្ពេះាលន វ្ើពីថ្ងៃទី 11 របស់ខែួលនហត នលេះ



ចូរនយើងគ្បញាប់ចូលនៅសំរាកននាេះ។ ក ំនអាយលរណាមាន ក់ធាែ ក់ចូលនៅកនុងឧទហរណ៍ែូចគាន ថ្លការមិ្លនជឿនឡើយ (នហនគ្ពើរ 4: 9-11, 

នែើម្លិងការពិតថ្លរម្ពីរសញ្ញា ងមី 1582) ។ 

គ្បវតតិស្ទគ្សៃាលបងាា ញថាការរកាសបប័ទគ្តូវាលរកាទ កនៅទូទំងគ្បវតតិស្ទគ្សៃ, 
នទេះបីជាមាលការនថាក លនទសនោយអាជ្ា្រអ្ិរាជលិងគ្កុម្គ្បឹកាប រស។ រកាការរើករាលោលថ្ងៃសបប័ទពីស្ទសនាចគ្កនែើម្នៅកនុងគ្កុងនយរូស្ទឡឹម្នៅតំបល់អាស ីន្ប៉ាកខាងលិចអា
គហវិកអឺរ៉ែ បលិងអាស ីនៅនែើម្សតវតសរការរកាសបប័ទាលចងគ្កងជាឯកស្ទរាលគ្តូវាលនកើតនឡើងនៅទូទំងសតវតសនហើយម្កែល់ នលាកខាងលិចមិ្លនលើសពីទសវតសរ៍ 1600 

។ 

មាលន្តកនុងស្ទសនាចគ្កន្ែលាលបលតរហូតែល់ថ្ងៃសបប័ទរកាសតវតសទី 21 មួ្យន្ែលអាចលឹងកាែ យជាស្ទសនាចគ្កពិតសគ្មាប់គ្បជាជលរបស់គ្ពេះជាមាា ស់នលេះនបើនយងតាម្រម្ពីរ
សញ្ញា ងមី (នហនគ្ពើរ 4: 4 បងាា ញសល់សបប័គ្តូវាលទក់ទងនៅលឹងទីគ្ាំពីរថ្ងៃ) ។ 

នហត ផ្លម្ួយន្ែលម្ល សសជានគ្ចើលនានពលបចាុបបលននលេះមិ្លយល់ពីអវីន្ែលមាលកនុងរម្ពីរបរិស ទធបនគ្ងៀលអំពីនលេះរឺថាអនកបកន្គ្បមួ្យចំលួលាល 
sabbatismos គ្កិករយៈនពល (ςαββατισμóς) រកន ើញនៅកនុងនហនគ្ពើរ 4 នចតនា: 9 ។ ការតជា៉ែ នគ្ជើសនហើយជាជា ន វ្ើកំន្ណការផ្លែ ស់បតូរថ្ល 
Rheims រម្ពីរសញ្ញា ងមីគ្តូវាលនរស្ទា ល់ផ្ងន្ែរថាជាកំន្ណ  (ផ្លែ ស់បតូរនៅកនងុសតវតសទ ី18) ។ ទំងបី ពាកយទីជា "សល់" ខណៈនៅទីននាេះរឺជាពាកយនផ្សងគាន គ្កិក 
(ែូចន្ែលាលសរនសរជាភាស្ទ katapausin) ាលបកន្គ្បជា 'ន្ែលនៅសល់នៅកនុងរម្ពីរសញ្ញា ងមី។ Sabbatismos យ៉ា ងចាស់សំនៅនៅនលើ 
"ថ្ងៃសបប័ទ-សល់" លិងអនកគ្ាជ្ភាពនស្ទម េះគ្តង់ទំងអស់លឹងទទួលស្ទា ល់ថា ។ នោយស្ទរន្ត 
ភារនគ្ចើលនានពលបចាុបបលននលេះមិ្លាលែឹងថានៅថ្ងៃសបប័ទទីគ្ាំពីរគ្តូវាលនរបងាា ប់ពិនសសសគ្មាប់ពួកគ្រីស្ទា លនៅកនុងរម្ពីរសញ្ញា ងមី។ 

ថ្ងៃបរិស ទធលិងន្ផ្លការថ្លនសចកដីសនគងាា េះរបស់គ្ពេះ 

នលាក បបតតិ 1:14 នៅជាគ្ពេះាលបញ្ញជ ក់ថានលាកាលបនងកើតែ ំពលែឺមួ្យចំលួល (ែូចជាគ្ពេះអាទិតយលិងគ្ពេះច័លា) នែើម្បីសមាា ល់បិទថ្ងៃបរិស ទធ / 
ប ណយស្ទសនា(របស់គ្ពេះបកន្គ្បពាកយ) ន្ែលាលអេះអាងថាគ្ពេះនយស ូវមិ្លទល់ប៉ា នាម លរកាពួកជា។ 

ប ណយរបស់គ្ពេះលិងការជួបជ ំគាន ថាវ យបងាំគ្ពេះអមាា ស់រឺគ្តូវាលរាយទំងអស់នៅកនុងគ្ពេះរម្ពីរនលេះកនុងជំពូកទី 23 ថ្លនសៀវនៅនលវើវិល័យ។ ពួកនររឺជាថ្ងៃទីគ្ាំពីរសបប័ទប ណយចម្ែង * 
ជាប ណយលំប ័ងឥតនម្ប ណយថ្ងៃទីហាសិបប ណយន្គ្ត, ទិជាថ្លែងាវ យ្ួល, ប ណយារាលិំងថ្ងៃច ងនគ្កាយ។ ខណៈនពលន្ែលទំនលើបជានគ្ចើលលឹងនៅពួកនរថា 
"ជវីហវ»ការពិតរឺថាគ្ពេះនយស ូវ, 
ពួកសិសសរបស់គ្ទង់លិងអនកនែើរតាម្នស្ទម េះគ្តង់ែំបូងរបស់ពួកនររកាទ កពួកនរ។ ែូនចនេះពួកនរគ្តូវាលរកាទ កនោយអនកន្ែលនៅបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ។ ទំងនលេះជាថ្ងៃបរិស ទធជារម្ពី
រប ៊ីបែំបូងលិងចងអុលនឆ្ព េះនៅរកការយងម្កជានលើកទីពីររបស់គ្ពេះនយស ូលិងជំលួយការបងាា ញន្ផ្លការថ្លនសចកដីសនគងាា េះរបស់គ្ពេះ។ 

ទំនលើបជានគ្ចើលលឹងមាលការភ្ាក់នផ្អើលន្ែលែឹងថាពួកគ្រីស្ទា លសម័្យនែើម្នររំពឹងទ កថានសាើរន្តទំងអស់ន្ែលធាែ ប់រស់នៅលឹងគ្តូវាលរកាទ កលិងជាន្ផ្នកមួ្យថ្លគ្ពេះរាជយអស់កលបជាលិចា
របស់គ្ពេះ។ សូម្បីន្តអនកគាំគ្ទគ្កិកឡានែើម្ែូចជាការន្ែល លីយ៉ា ង, ថ្លអាឡិចស្ទល់អូរើនហាល, នលាក ថ្ល លិង របស់គ្កុម្ ាលបនគ្ងៀលយ៉ា ងនហាចណាស់ន្ផ្នកថ្លនគាលលទធិននាេះ។ 

ន្ផ្នកថ្លមូ្លនហត ថាលទធិនលេះគ្តូវាល«ាត់ "នលេះរឺថាមាលចំលួលតិចតួចថ្ល -
រ៉ែូម្លឹងរកាឱ្យាលគ្តឹម្គ្តូវបរិស ទធន្ែលជារម្ពីរប ៊ីបថ្ងៃជាពិនសសបនាា ប់ពីពួកនរាលផ្លែ ស់បតូរពិ្ីប ណយចម្ែង 



* នៅកនុងសតវតសរ៍ទីទី 2 នលេះ។ នសាើរន្តទំងអស់ថ្ងៃបរិស ទធាលគ្តូវាលនរនថាក លនទសនោយប ៊ីសសពនលាក គ្រិសតអូសសូែក់, អ្ិរាជ 
(ន្ែលាលគ្បកាសនទសគ្បហារជីវិតសគ្មាប់អនកន្ែលហា លបលតរកាកាលបរិនចឆទរម្ពីរប ៊ីបថ្លប ណយរំលង) គ្ពម្ទំងាលន វ្ើគ្កុម្គ្បឹកាគ្សុកនៅឌីនសនៅច ងសតវតសរ៍ទី 4 ។ នសចកតី
ន្ងែងការណ៍ែូចនរនបៀតនបៀលនោយអ្ិរាជម្ លមិ្លនជឿនៅកនុងសតវតសរ៍ននាេះមាលែូចជា "សូម្ឱ្យនយើងបនាា ប់ម្កមិ្លមាលអវីកនុងនរឿង្ម្មតាជាមួ្យហវូងម្ល សសជវីហវនលេះរួរសអប់នខពើម្" 
ាលនែើរតួនាទីមួ្យ។ 

នហត ផ្លម្ួយនផ្សងនទៀតសគ្មាប់ការខាតបង់ថ្លចំនណេះែឹងថ្លន្ផ្លការថ្លនសចកដីសនគងាា េះននាេះរឺការនថាក លនទសរបស់អ ូរើកិលកនុងទី 5 លិងទ ី6 សតវតស។ ខណៈនពលន្ែលមាលកំហ សជានគ្ចើលអូរើនហាល 
(សូម្បីន្តនៅកនុងការយល់ែឹងការសនគងាា េះរបស់គាត់) 
គាត់ាលរួម្បញ្ាូលនៅកនុងការបនគ្ងៀលរបស់គ្ទង់លូវឱ្កាសសគ្មាប់ការសនគងាា េះចំនពាេះអនកន្ែលមិ្លាលរកាទ កឬមិ្លគ្ពម្ន្គ្បទ ចារិតនៅអាយ នលេះ។  នគាលលទធិកាតូលិករ៉ែូមា ំងថ្ល 
ហាក់ែូចជាគ្តូវាលអល ម័្តជាជនគ្ម្ើសន្ែលម្ិលន្ម្លជារម្ពីរប ៊ីបនពលណាមួ្យបនាា ប់ពីនរាលនថាក លនទសចំនពាេះអូរើនហាល 
(នទេះបីជាភារខាងនកើតគ្រិសតអូសសូែក់លិងគ្បូនតសតង់មិ្លទទួលយក) ។ 

ជាគ្បថ្ពណី, ស្ទសនាចគ្កថ្លទីគ្កុងរ៉ែូម្លិងគ្កុម្ជំល ំគ្បូនតសតង់ាល 
នែើម្បីបនគ្ងៀលថាឥឡូវនលេះរឺជាថ្ងៃន្តមួ្យរត់ថ្លការសនគងាា េះលិងការន្ែលម្ិលាលរកាទ កទំងអស់ន្ែលមាលអាយ នលេះលឹងនៅអស់កលបជាលិចានៅកនុងស្ទែ លម្ល សសស្ទែ ប់ែ ត / 
នហានហណា (នបើនទេះបីជាមួ្យលឹងការចលនា លិងអលតរនានពលបចាុបបលនលឹងនៅនលើន្ខឧសភានលេះ ផ្លែ ស់បតូរ) ។ ភារខាងនកើតគ្រិសតអូសសូែក់ាលជាយូរម្កនហើយមាលចម្ៃល់អំពីថា, 

លិងាលន្ងែងថាគ្ពេះអាចរកាទ កការជានគ្ចើលថ្លការឈ្ប់សំរាកថ្លម្ល សសជាតិនៅនពលន្ែលបលែ័ងក (វិវរណៈ 20: 11-13) នលេះប៉ា ន្លតមិ្លគ្ាកែ 
(ជី នរឿងច ងនគ្កាយលិងគ្ពឹតតិការណ៍ច ងនគ្កាយនលេះ។ ខិតប័ណណ ផ្សពវផ្ាយស្ទសនា 1979 រ # E95h គ្រិសតអូសសូែក់របស់រ សសុីការពារបរិស ទធស្ទសនាចគ្ក។ ទីគ្កុង) 
។ន្ផ្នកថ្លមូ្លនហត ចំនពាេះការខវេះគ្រិសតអូសសូែក់របស់ពិតននាេះរឺថាពួកនរមិ្លាលពិតជារកាបរិស ទធន្ែលជារម្ពីរប ៊ីបថ្ងៃឬព ំយល់អតែល័យពិតន្ែលថាពួកនរមាលសគ្មាប់ពួកគ្រីស្ទា ល។ ប
រិស ទធថ្ងៃរបស់គ្ពេះជួយរូបភាពន្ផ្លការរបស់គ្ពេះសគ្មាប់ម្ល សសជាតិ។ 

នយើងនៅបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះរកាថ្ងៃបរិស ទធជារម្ពីរប ៊ីបែូចគាន ែូចន្ែលគ្ពេះនយស ូវ, ពួកសិសសរបស់គ្ទង់លិងតាម្ជំនលឿរបស់ពួកនរែូចជាស្ទសនាចគ្កស្ទសល៍ែថ្ទនម្ែឹកនាំតំបល់
ថ្លគ្កុងសមឺនា៉ា ន្ែលគ្ពេះ លិង នសើនែសាលរកាទ ក។ 

ការរកាថ្ងៃបរិស ទធរម្ពីរប ៊ីបាលរំលឹកគ្រិសដស្ទសលិកពិតថ្លន្ផ្លការពិតរបស់គ្ពេះថ្លនសចកដីសនគងាា េះលិងការគ្ពេះរ ណ។ នលេះាលបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះយល់អំពីរនបៀបគាន ថ្លថ្ងៃនៅបរិ
ស ទធាលចងជាម្ួយលឹងន្ផ្លការថ្លនសចកដីសនគងាា េះរបស់គ្ពេះ (សូម្នម្ើលនសៀវនៅនោយឥតរិតថ្ងែរបស់នយើងអនករួរសនងកតរបស់គ្ពេះជាមាា ស់ថ្ងៃបរិស ទធឬថ្ងៃឈ្ប់សគ្មាកអារកស?) 

គ្ពេះរម្ពីរបនគ្ងៀលយ៉ា ងចាស់ថាគ្ពេះនយស ូវគ្រីសារឺជាការថាវ យយញ្ាបូជាជាកូលនចៀម្សគ្មាប់ពិ្ីប ណយចម្ែង * សគ្មាប់នយើងនហើយថានយើងមាលនែើម្បីរកាប ណយមួ្យលំប ័ងឥតនម្ 
(កូរិលងូសទី 1 5: 7-8) ននាេះ។ ថ្ងៃថ្លរូបភាពជំលួយលំប ័ងឥតនម្ន្ែលនយើងគ្តូវខិតខំនែើម្បីោក់អំនពើាបលិងព តតបុតនចញពីជីវិតរបស់នយើង ( មា៉ា ថាយ 16: 6-12; 

23:28) ។ 

នទេះបីជាគ្កុម្ជំល ំគ្កិកឡាទទួលស្ទា ល់ថាប ណយថ្ងៃទីហាសិបផ្ងន្ែរសំនៅនៅជាប ណយសាត ហ៍ (នលវើវិល័យ 23: 15-16) លិងថ្ងៃកនុងផ្លែំបូង (នលខ 28:26) 

នៅកនុងរម្ពីរសញ្ញា ចាស់មាលអតែល័យគ្រីស្ទា ល។ រំលិតថ្លពួកគ្រីស្ទា លគ្តូវាលផ្លែំបូងគ្តូវាលបញ្ញជ ក់នៅកនុងរម្ពីរសញ្ញា ងមី (យ៉ា ក ប 1:18) 

។ នៅអ ីគ្ស្ទន្អលសម័្យប រាណមាលការគ្បមូ្លផ្លតូចជាងនៅកនុងលិទ រែូវលិងរែូវគ្បមូ្លផ្ល្ំជាងនៅកនុងការធាែ ក់។ លិទ រែូវបរិស ទធថ្ងៃប ណយថ្ងៃទីហាសិបនៅនពលន្ែលាល



យល់ាលគ្តឹម្គ្តូវជួយឱ្យរូបភាពន្ែលគ្ពេះកំព ងន្តអំពាវនាវឱ្យមាលឥឡូវនលេះមួ្យចំលួលសគ្មាប់ការសនគងាា េះ (យ៉ាូហាល 6:44; កូរិលងូសទ ី1 1:26; រ៉ែូម្ 11:15) 

ជាម្ួយលឹងការគ្បមូ្លផ្លន្ែលមាលទំហំ្ំាលចូលម្កនៅនពលនគ្កាយ (យ៉ាូហាល 7: 37- 38) ។ 

នៅកនុងទូនៅ, គ្កុម្ជំល ំគ្កិកឡាមិ្លរកាថ្ងៃបរិស ទធរម្ពីរប ៊ីបន្ែលនកើតនឡើងកនុងការែួលរលំ។ គ្បសិលនបើពួកនរាលន វ្ើ, 
ពួកនរអាចែឹងាលលអគ្បនសើរន្ែលប ណយថ្លរូបភាពន្គ្តចូលម្កអលដរារម្ផ្តនាា នទសរបស់គ្ពេះនៅនលើន្ផ្លែីលិងគ្តឡប់ម្កវិញថ្លគ្ពេះនយស ូវគ្រីសាាលតាម្រយៈន្គ្តទំងគ្ាំពីរថ្លវិវរណៈ
ជំពូកទី 8 លិង 9 លិង 11: 15-19 ។ ខណៈនពលន្ែលគ្កុម្ជំល ំគ្កិកឡាជាទូនៅយល់គ្ពម្ថាន្សនងនៅកនុងវិវរណៈមាលនែើម្បីន វ្ើជាមួ្យបញ្ញា ទំងននាេះ 
(អនកខែេះនម្ើលន ើញន្សនងទំងនលេះជានគ្បៀបន្ៀប), ពួកនរាលនម្ើលន ើញនហត ផ្លនែើម្បីសនងកតនម្ើលប ណយរម្ពីរប ៊ីបសំនឡងន្គ្តនទ។ 

ការែួលរលំនៅថ្ងៃបនាា ប់រឺបរិស ទធទិជាថ្លែងាវ យ្ួល។ នៅកនុងរម្ពីរសញ្ញា ចាស់ថ្ងៃនលេះរួម្បញ្ាូលទំងពិ្ីន្ែលជាកន្លែងន្ែលគ្តូវថាវ យពន្ពន្ែលនរបំបរបង់គ្តូវាលបញ្ជូលនៅជាលរនហា
ស្ទែ ល (នលវើវិល័យ 16: 1-10) 

នលេះខណៈន្ែលពួកគ្រីស្ទា លាលន ើញនលេះនផ្្ើរបស់ពន្ពអាស្ទន្អលនៅឆ្ៃ យពីនពលននាេះកនុងអំឡុងនពលរូបភាពរបស់សហសសវតសនលេះន្ែលស្ទតាំងលឹងគ្តូវាលចងសគ្មាប់ 
មួ្យពាល់ឆ្ន ំកនុងលរកអវិចី (វិវរណៈ 20: 1-4) ។ នលេះមាលល័យថានលាកលឹងមិ្លអាចនែើម្បីលបួងបនញ្ញឆ តលិងកនុងអំឡុងនពលននាេះ។ 

ប ណយារាតំំណាងខាងវិញ្ញា ណលិងសមាភ រៈន្ែលសម្បូរន្ែលលឹងនកើតមាលនឡើងកនុងអំឡុងនពលនស្ទយរាជយមួ្យពាល់ឆ្ន ំរបស់គ្ពេះនយស ូគ្រិសដជានពលន្ែលម្ល សសលឹងរកាចាប់របស់គ្ពេះ
នោយគាម លការនាកគ្ាស់របស់អារកសស្ទតាំង (វិវរណៈ 20: 1-6) ។ នលេះរឺជាការផ្ាុយនៅលឹងអវីន្ែលកំព ងនកើតនឡើងឥឡូវនលេះនៅកនុងពិភពនលាកនាកបនញ្ញឆ តនោយស្ទតាំង 
(វិវរណៈ 12: 9) ។ ការនាករបស់ស្ទតាំងន្ែលជាន្ផ្នកមួ្យថ្លមូ្លនហត ន្ែលភារនគ្ចើលន្ែលអេះអាងថាគ្តូវាលនរបំភាល់គ្រីសាស្ទសនារបស់រែឋម្គលតីមិ្លពិត (កូរិលងូសទី 2 

11: 14-15) ។ 

នលេះជាថ្ងៃច ងនគ្កាយបរិស ទធរម្ពីរប ៊ីប (នលវើវិល័យ 23: 36b) 

គ្តូវាលសំនៅជាញឹកញាប់នៅកនុងស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះរងវង់ន្ែលជាថ្ងៃអស្ទា រយច ងនគ្កាយ។សូម្កត់សមាា ល់អវីន្ែលគ្ពេះនយស ូាលបនគ្ងៀលនៅនលើជា: 

នៅថ្ងៃច ងនគ្កាយជាថ្ងៃថ្លពិ្ីប ណយ្ំគ្ពេះនយស ូឈ្រនហើយន្គ្សកនឡើងថា: 
«នបើអនកណានគ្សកចូរឱ្យអនកននាេះម្កឯខំុ្នហើយពិស្ទច េះ។ 38 អនកណានជឿនលើខ្ុំែូចជាខរម្ពីរាលលិយយនចញពីចិតតរបស់គាត់ 
លឹងមាលទនលែបងាូរទឹកផ្ដល់ជីវិត»។ (យ៉ាូហាល 7: 37-38) 

ជារឺជាការបំនពញថ្លទិជាម្ហាម្ លនលេះថាអស់អនកន្ែលម្ិលមាលឱ្កាសមួ្យសគ្មាប់ការសនគងាា េះលឹងពិតជាមាលឱ្កាសននាេះនហើយនសាើរន្តទំងអស់លឹងទទួលយកការផ្តល់ជូលននាេះ។ 

ជិតម្ល សសទំងអស់ន្ែលធាែ ប់រស់នៅលឹងគ្តូវាលរកាទ ក! 

ការពិតកនុងរម្ពីរប ៊ីបរឺថានោយស្ទរន្តនសចកដីគ្សឡាញ់របស់គ្ពេះនយស ូាលយងម្កស្ទែ ប់សគ្មាប់ទំងអស់: 

តបិតគ្ពេះគ្ទង់គ្សឡាញ់ពិភពនលាកន្ែលគ្ទង់ាលគ្បទលគ្ទង់ន្តគ្ពេះប គ្តាវិញថាអស់អនកន្ែលនជឿែល់គ្ទង់ននាេះមិ្លគ្តូវវិនាសនឡើយរឺឱ្យមាលជីវិតអស់កលបជាលិចា។ ែបិត
គ្ពេះមិ្លាលចាត់គ្ពេះប គ្តារបស់គ្ពេះអងាចូលនៅកនុងពិភពនលាកនែើម្បីនថាក លនទសពិភពនលាកនលេះនទន្តថាពិភពនលាកតាម្រយៈគ្ទង់អាចលឹងគ្តូវាលរកាទ ក។ (យ៉ាូហាល 
3: 16-17) 

ែូនចនេះនតើគ្ពេះគ្សឡាញ់បញ្ជូលប គ្តារបស់គ្ទង់ឱ្យស្ទែ ប់សគ្មាប់ពីរបីស្ទច់ញាតិឬពិភពនលាក? 



គ្បូនតសតង់ន្ែលជាញឹកញាប់ាលែកគ្សង់ពីយ៉ាូហាល 
3:16, មាលលិនាន ការនៅបនគ្ងៀលថាពិភពនលាកអាចលឹងគ្តូវាលរកាទ កនទប៉ា ន្លតថាភារនគ្ចើលន្ែលធាែ ប់រស់នៅលឹងទទួលរងទរ ណកម្មជានរៀងរហូតកនុង។ នតើននាេះជាគ្បនភទថ្លន្ផ្ល
ការថ្លនសចកដីសនគងាា េះថាជាគ្ពេះន្ែលមាលគ្រប់ទំងចំនណេះលិងជានសចកដីគ្សឡាញ់លឹងម្កនឡើងជាម្ួយលឹង? នតើរម្ពីរគាំគ្ទរំលិតន្ែលថាម្ល សសគ្រប់គាន អាចគ្តូវាលរកាទ កឥឡូវនលេះ?
 គ្បសិលនបើមិ្លាល, ជាការគ្តឹម្គ្តូវននាេះ? 

ចាប់តាំងពីនពលន្ែលគ្ពេះគ្តូវការែឹងលិងអនកមាលអំណាចទំងអស់ទំងអស់លិងជានសចកដីគ្សឡាញ់ (យ៉ាូហាលទី 1 4: 8,16) 

លឹងគ្ពេះជាមាា ស់ាលតំរូវទ កជាម្ លបំផ្ តន្ែលមិ្លធាែ ប់ាលរស់នៅនែើម្បីទរ ណកម្មជានរៀងរហូត? 

នលខ 

ជាការពិតណាស់គ្ពេះជាមាា ស់ជាអនកមាលគ្ាជ្ាគ្រប់គ្គាល់នែើម្បីមាលន្ផ្លការមួ្យន្ែលពិតជាន វ្ើការនលេះ។ 

រ៉ែូម្ 9: 14-15 ន្ចងថា: 

«អវីន្ែលនយើងគ្តូវរិតែូចនម្ដច? នតើមាល លឹងគ្ពេះជាមាា ស់? ជាការពិតណាស់ម្ិលាល! 15 ែបិតគ្ពេះអងាមាលគ្ពេះបលាូលនៅនលាកម្៉ាូនសថា: 
«នយើងលឹងមាលចិតដនម្តាដ ករ ណានៅនលើអនកន្ែលខ្ុំលឹងមាលនសចកដីនម្តាដ ករ ណានហើយខំុ្លឹងអាណិតអាសូរអនកន្ែលខ្ុំលឹងអាណិតអាសូរ»។ 

នយើងែឹងថាគ្ពេះជាមាា ស់ាលនគ្ជើសនរើសជាន្ផ្នកមួ្យថ្លគ្បនទសអ ីគ្ស្ទន្អលនៅកនុងរម្ពីរសញ្ញា ចាស់សគ្មាប់នសចកដីសនគងាា េះនៅអាយ នលេះលិងប៉ា នាម លគ្បសិលនបើមាលអនកនផ្សងនទៀត។ គ្បសិ
លនបើននាេះលឹងមាលទំងអស់, រនបៀបរឺជានសចកតីគ្សឡាញ់ននាេះ? 

គ្ពេះរម្ពីរបនគ្ងៀលថាម្ល សសជានគ្ចើលគ្តូវាលនរខាវ ក់នចតនានៅកនុងអាយ នលេះ (យ៉ាូហាល 12: 37-40) ។ អនកន្ែលគ្តូវាលខាវ ក់ន្ភនកអាយ នលេះនៅន្តមាលឱ្កាសមួ្យ ( Cf. 

យ៉ាូហាល 9:41; នអស្ទយ 42: 16-18) ។ ចូរកត់សំគាល់ផ្ងន្ែរ: 

ជាងមមី្តងនទៀតខំុ្លឹងន វ្ើកិចាការអស្ទា រយកនុងចំនណាម្គ្បជាជលនលេះ 
... ទំងនលេះជាអនកន្ែល 24 កនុងស្ទម រតីខ សលឹងម្កែល់យល់នហើយអស់អនកន្ែលតអូញន្តអរលឹងនរៀលពីនគាលលទធិ។ (នអស្ទយ 29: 14,24) 

គ្ពេះជាមាា ស់ម្ិលនរើសម្ ខ (រ៉ែូម្ 2:11) ននាេះនទ។ ជាលឹងមាលឱ្កាសសគ្មាប់ទំងអស់ជា«ច ងទំងអស់ថ្លន្ផ្លែីលឹងន ើញការសនគងាា េះរបស់គ្ពេះថ្លនយើង» (នអស្ទយ 
52:10) មួ្យ។ 

នគ្កាម្នម្ មាលនឈាម េះន្តមួ្យរត់ន្ែលម្ល សសអាចគ្តូវាលរកាទ កជា (កិចាការ 4:12) នហើយថារឺគ្ពេះនយស ូវគ្រីសា (កិចាការ 4:10) 

។ ចាប់តាំងពីនពលភារនគ្ចើលថ្លម្ល សសជាតិមិ្លន្ែលាលឮការពិតអំពីនលាកនយស ូលិង«ម្ល សសទំងអស់លឹងន ើញការសនគងាា េះរបស់គ្ពេះជាមាា ស់» (លូកា 3: 6) 

ជាលឹងមាលឱ្កាសសគ្មាប់ទំងអស់នែើម្បីទទួលការសនគងាា េះមួ្យ (នអស្ទយ 52:10, 56: 1) - នៅអាយ នលេះឬអាយ នៅម្ក ( Cf. មា៉ា ថាយ 12: 31-32 

លូកា 13: 29- 30) ។អាយ នានពលអនារតនលេះម្កបនាា ប់ពីការរស់នឡើងវិញជានលើកទីពីរ 
(ជាគ្រិសដស្ទសលិកពិតនៅនពលននាេះគ្តូវាលនរនលើកនឡើងនៅកនុងការរស់នឡើងវិញជានលើកែំបូងនោយវិវរណៈ 20: 5-6) លិងរួម្បញ្ាូលទំងនពលនវលាថ្លការជំល ំជំរេះបលែ័ងកស 



(វិវរណៈ 20: 11-12) ។ នអស្ទយ (នអស្ទយ 65:20) គ្ពម្ទំងរ៉ែូមា ំងកាតូលិកលិងពួកបរិស ទឋន្ែល 
គ្រិសតអូសសូែក់ាលបនគ្ងៀលថានលេះជាពិនសសនែើម្បីឱ្យមាលអាយ លឹងមាលជាយូរម្កគ្បន្ហលមួ្យរយឆ្ន ំម្កនហើយ។ 

រម្ពីរសញ្ញា ងមីាលបងាា ញថាស្ទវកប៉ា លាលសនងកតន ើញថាថ្ងៃបរិស ទធជារម្ពីរប ៊ីប (ឧកិចាការ 18:21, 20: 6,16, 27: 9; កូរិលងូសទី 1 5: 7-8) 

។ នលាកប៉ា លាលនថាក លនទសចំនពាេះការបញ្ាូលការគ្បគ្ពឹតដមិ្លនជឿជាម្ួយលឹងការសនងកតជារម្ពីរប ៊ីប (កូរិលងូសទី 1 10: 20-23) 

។ ប៉ា លាលន្ងែងនៅជិតទីបញ្ាប់ថ្លជីវិតរបស់គាត់ន្ែលគាត់ាលរកាទ កទំងអស់ន្ែលពួកស្ទសល៍យូោអល វតតល៍គ្តូវការនែើម្បីរកា (កិចាការ 28: 17-19) 

។ ននាេះលឹងមាលនែើម្បីរួម្បញ្ាូលថ្ងៃបរិស ទធទំងអស់ន្ែលាលរាយនៅកនុងការនលវើវិល័យ 23 ។ 

តាម្កបួលមួ្យគ្កុម្ជំល ំគ្កិកឡាមិ្លអល វតតតាម្ការោស់នតឿលរបស់ស្ទវ័កប៉ាូលនៅយកតគ្មាប់តាម្នលាកខណៈន្ែលនលាកាលយកតគ្មាប់គ្ពេះគ្រិសដ (កូរិលងូសទី 1 11: 1) 

នហើយពួកនរមិ្លគ្តូវាលរកាទ កទំងអស់ថ្ងៃបរិស ទធរម្ពីរប ៊ីប។ 

ផ្ាុយនៅវិញគ្កុម្ជំល ំគ្កិកឡាទំននាររកាថ្ងៃ នែើម្បីរនបៀបស្ទសល៍ែថ្ទនានា (នៅរ៍, ា៉ា ល, គ្ពេះនាងឌីអាល, ល)  
ជាម្ួយលឹងអនាា ក់ខាងនគ្ៅាលអេះអាងថាជាគ្រិសដស្ទសលិក។ ការពិតថ្លគ្បវតតិស្ទគ្សៃនលេះាលបញ្ញជ ក់ថាគ្រិសដស្ទសលិកពិតមិ្លរកានែើម្ណូន្អលនៅថ្ងៃអាទិតយ, ទិជាថ្លកតីគ្សឡាញ់, 
ប ណយ, នឡើងរបស់នាងមា៉ា រើល 

នតើការសគ្ម្បសគ្មួ្លពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតជាម្ួយលឹងអនកមិ្លនជឿ? គ្បសិលនបើមិ្លាលនហត អវីាលជាភារនគ្ចើលរិតថាគ្កុម្សម្បទលតំណាងឱ្យពិតគ្រីសាស្ទសនា? ន្ែលនរនៅថាគ្កុម្
គ្រីស្ទា លន្ែលលឹងន វ្ើតាម្ការអល វតតល៍ថ្លអវីន្ែលគ្ពេះនយស ូវលិងពួកស្ទវកាលន វ្ើននាេះ? 

ជាការពិតណាស់ម្ិលន្ែលមាល - -គ្បូនតសតង។់ ឬគ្កុម្នផ្សងនទៀតែូចជាស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះនយស ូវគ្រីសាថ្លពួកបរិស ទធថ្ងៃពួកបរិស ទធ 
(ន្ែលាលបន្លែម្នសៀវនៅបន្លែម្នទៀតនែើម្បីគ្ពេះរម្ពីរ), ាទីសា 
(ន្ែលអេះអាងថាពួកនរាលបលតន វ្ើកំន្ណទគ្ម្ង់នលេះនទន្តាលន្ចករំន្លកការជានគ្ចើលថ្លនគាលលទធិពួកនហារាន្កែងកាែ យជាមួ្យលឹងគ្កុម្ាត ករមួ្យ) ន្ែលជាស្ទសល៍យូោគ្ពេះនម្សសុី 
(ន្ែលបនគ្ងៀលគ្បថ្ពណីរបស់ម្ល សសគ្សនែៀងនៅលឹងគ្ពេះនយស ូវាលនថាក លនទសកនុងមា៉ា ក ស 7: 6-13) លិងស្ទកសីគ្ពេះនយហូជា៉ែ  (ន្ែលបែិនស្អាទិនទពថ្លគ្ពេះនយស ូវគ្រីសា) 
។ 

ជារឺគ្គាល់ន្តជាគ្កុម្ ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះន្ែលរកាថ្ងៃបរិស ទធន្ែលអាចលឹងចាប់នផ្តើម្នោយគ្តឹម្គ្តូវាលអេះអាងថានែើម្បីបូកសរ បសគ្មាប់កដីជំនលឿនែើម្លិងអាចគ្តូវាលចាត់ទ កថាជា 
"ពួកគ្រីស្ទា លឡាែិលភា«នៅនពលនលេះ។ 

ភាព្ល់គ្ទំលិងនថាក លនទសចំនពាេះចលនា លិងអលតរនលេះ 

នម្ែឹកនាំស្ទសនាលិងលនយាយជានគ្ចើលនៅកនុងសតវតសទី 21 គ្តូវាលនលើកកម្ពស់ចលនា 
លិងអលតរជំនលឿ។ ចលនាបគ្ងួបបគ្ងួម្ស្ទសនាគ្រិសដពាយម្ពិចារណាថាជំនលឿរបស់ពួកគ្រីស្ទា លទទួលស្ទា ល់ទំងអស់មាលសិទធិនសមើគាន នៅចំនពាេះគ្ពេះនៅនឡើយនទគ្ពេះរម្ពីរគ្ពមាលរែឋម្
គ្លៃីអំពីការមិ្លពិត (កូរិលងូសទី 2 11: 14-15) លិង " ាប ៊ីឡូលថា: «ជំនលឿមិ្លពិតមួ្យន្ែលជាប់ពាក់ព័លធលឹងនម្ែឹកនាំលនយាយរបស់ពិភពនលាក (វិវរណៈ 17: 

1-9) ។គ្ពេះនយស ូវមិ្លាលម្កនែើម្បីនាំយកការរួបរួម្អលតរជាតិនៅអាយ នលេះ, ប៉ា ន្លតការន្បងន្ចក (លូកា 12:51) ។ ពួកគ្រីស្ទា លមាលនែើម្បីនរចនចញពីការាប ៊ីឡូលាលទយ 
(ស្ទការើ 2; 6-7; វិវរណៈ 18: 4) លិងគ្តូវាល ពិភពនលាក (យ៉ា ក ប 1:27) ។ 



នម្ែឹកនាំកាល់ន្តនគ្ចើលផ្ងន្ែរកំព ងនលើកកម្ពស់ការ 
រួម្ទំងនៅកនុងនលេះការរួបរួម្អលតរស្ទសនាន្ែលសំខាល់ពាយម្នែើម្បីបញ្ញជ ក់ថាស្ទសនាទំងអស់មាលសិទធិនសមើគាន នៅចំនពាេះគ្ពេះ។ នលេះរឺជាការក ហកន្ែលឥតលាក់នលៀម្ែូចន្ែលជារឺ
ាលន្តតាម្រយៈគ្ពេះនាម្ថ្លគ្ពេះនយស ូវថាណាមួ្យអាចគ្តូវាលរកាទ ក (កិចាការ 4: 10-12) 

។ ការន វ្ើសម្បទលនគាលលទធិលសគ្មាប់នគាលបំណងថ្លការរួបរួម្រឺកលលបិចលិងខ ស: បណាត ស្ទនហើយអនកន្ែលន វ្ើកិចាការរបស់គ្ពេះអមាា ស់ន្ែលាលនាកបនញ្ញឆ ត (នយនរមា 
48:10) ។ 

អនកទំងននាេះាលនលើកកម្ពស់ការស្ទសនាគ្រិសដ / 
អលតរការរួបរួម្ស្ទសនាមិ្លហាក់ែូចជាែឹងថាទំងចាស់លិងសញ្ញា ងមីបនគ្ងៀលថាការរួបរួម្ពិតថ្លនសចកតីជំនលឿមិ្លនកើតនឡើងរហូតែល់បនាា ប់ពីគ្ពេះនយស ូវគ្តឡប់: 

រហូតែល់នយើងទំងអស់ឱ្យមាលស្ទម្រាីភាពថ្លនសចកដីជំនលឿលិងចំនណេះែឹងថ្លគ្ពេះប គ្តារបស់គ្ពេះជាមាា ស់លិងនៅជាម្ល សសលអឥតនខាា េះនែើម្បីខាន តកំពស់ថ្លនសចកដីនពារនព
ញផ្ងគ្ពេះគ្រីសាននាេះ។ (នអនភសូរ 4:13) 

ាលលិយយថា«ចូរនគ្ចៀងលិងការអរសបាយគ្កុងស ីយ៉ាូលនអើយ! ែបិតខំុ្លឹងម្កនហើយនយើងលឹងសែិតនៅកណាដ លរបស់អនក 
"គ្ពេះអមាា ស់។ 11 «គ្បជាជាតិជានគ្ចើលលឹងគ្តូវាលរួម្រស់ជាមួ្យគ្ពេះអមាា ស់នៅថ្ងៃននាេះនហើយពួកនរលឹងកាែ យនៅជាគ្បជារាគសតរបស់នយើង។ 
នហើយនយើងលឹងសែិតនៅកនុងចំនណាម្អនកននាេះអនកលឹងែឹងថាគ្ពេះអមាា ស់ថ្លពិភពទំងមូ្លាលចាត់ខំុ្នអាយម្កអនក 12 គ្ពេះអមាា ស់លឹងយកគ្សុកយូោន វ្ើជាម្រតករបស់គ្ទ
ង់នៅកនុងែីបរិស ទធនហើយលឹងនគ្ជើសនរើសគ្កុងនយរូស្ទឡឹម្ (ស្ទការើ 2 ។ ។ ។ 10-12) 

ចូរកត់សំគាល់រឺមាលជំនលឿពិតមួ្យ: 

គ្ពេះកាយមាលន្តមួ្យនហើយគ្ពេះវិញ្ញា ណមួ្យរឺគ្គាល់ន្តជាអនកគ្តូវាលនរនៅថានៅកនុងកតីសងឃឹម្មួ្យថ្លការគ្តាស់នៅរបស់អនក; 5 

គ្ពេះអមាា ស់មាលន្តមួ្យជំនលឿប ណយគ្ជម្ ជទឹកមួ្យ 6 គ្ពេះជាមាា ស់មាលន្តមួ្យគ្ពេះអងាជាគ្ពេះបិតារបស់ម្ល សសទំងអស់គ្ពេះអងាខាងនលើទំងអស់, 
នហើយតាម្រយៈម្ល សសទំងអស់លិងសណឋ ិតនៅកនុងម្ល សសទំងអស់។ (នអនភសូរ 4: 4-6) 

មាលជំនលឿមួ្យន្ែលថាជាជាការពិតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជាមាា ស់ជំនលឿរបស់ពួកគ្រីស្ទា លមិ្លន្ម្លខែេះសគ្ម្បសគ្មួ្ល, ជំនលឿ, ស្ទសនាគ្រឹេះទំងមូ្ល, ាប ៊ីឡូល (វិវរណៈ 17) 

ថាគ្ពេះនយស ូវលឹងបំផ្លែ ញ ( វិវរណៈ 19) ។ 

ស្ទម្រាីភាពគ្រីស្ទា លែូចជានៅឆ្ៃ យពិតន្ែលជារម្ពីរបងាា ញថាលឹងមាលការន្បកាក់នៅកនុងស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ ( វិវរណៈ 2 & 3) រហូតែល់គ្ពេះនយស ូវគ្តឡប់ម្កវិញ។ 

ខណៈនពលន្ែលនយើងនៅបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះនជឿថាជារួរន្តមាលទំនាក់ទំលងសនិទស្ទន លកនុងចំនណាម្ទំងអស់ែូចជានគ្ចើលែូចជាអាចន វ្ើនៅាល (រ៉ែូម្ 12:18) 

នលេះមិ្លន្ម្លមាលល័យថានយើងពិចារណាស្ទសនាទំងអស់ន្ែលជាការសម្មូ្លនៅលឹងស្ទសនាចគ្កពិតរបស់គ្ពេះពិត 
ជំនលឿពួកគ្រីស្ទា ល។ នយើងន វ្ើតាម្រំរូរបស់នលាកនយស ូនហើយលឹងអស់អនកន្ែលពឹងន្ផ្អកបរិហាររិេះរល់ជានគ្ចើលនទៀតនៅនលើគ្បថ្ពណីជាងគ្ពេះរម្ពីរ (មា៉ា ក ស 7: 9-13) ។ 

រស្, ភសតុតាង, លិងរលែឹេះអវីទល់ន្តនស្ទេះ 

នៅកនុងនសចកដីសនងខប, នៅទីនលេះរឺជាបញ្ជីថ្លការមាលរស្, ភសតុតាង, លិងតគ្មុ្យន្ែលជួយកំណត់អតតសញ្ញា ណពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតជាជាការមួ្យ: 



1. ោក់គ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះជាមាា ស់ខាងនលើគ្បថ្ពណីរបស់ម្ល សសនហត ែូចនលេះនហើយមិ្លាលបន្លែម្នទៀតថានគាលលទធិន្ែលគ្តូវាលគ្បឆ្ំងនៅលឹងការគ្ពេះរម្ពី រ ( 
មា៉ា ថាយ 15: 3 9) ។ 

2. នគ្បើនឈាម េះគ្ពេះរម្ពីរ«ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ» (ឧ 20:28; ្ីម្៉ាូនងទី 1 3: 5) ។ 

3. អេះអាងនោយនស្ទម េះសគ្មាប់កដីជំនលឿនែើម្ (យូោស 3), សូម្បីន្តនគ្កាម្ការរំរាម្កំន្ហងថ្លការន វ្ើទ កខប កនម្នញ (ឧកិចាការ 5: 27-32) ។ 

4. រម្ែឹកនគាលលិទធិរបស់ខែួលទូទំងគ្បវតតិស្ទគ្សៃ (យ៉ាូហាលទី 1 2: 6) ។ 

5. រកាប ណយចម្ែង * នៅថ្ងៃទ ី14 ថ្លន្ខន្ណស្ទល (នលវើវិល័យ 23: 5; មា៉ា ថាយ 26:18) ។ 

6. ាលស្ទា ល់នសៀវនៅជាន្ផ្នកមួ្យថ្លគ្ពេះរម្ពីរនលេះចាប់តាំងពីនពលនវលាថ្លការស្ទវកយ៉ាូហាលនលេះ (្ីម្៉ាូនងទី 2 3: 16-17; វិវរណៈ 1: 9-19; 

22: 18-19 នអស្ទយ 8:16) ។ 

7. បនគ្ងៀលការពិតអំពីគ្កុម្គ្ពេះ (រ៉ែូម្ 1:20; កូល៉ា ស 2: 2, 9) ។ 

8. ការបនគ្ងៀលលិងរកាចាប់នោយនសចកដីគ្សឡាញ់របស់គ្ពេះ (យ៉ាូហាលទី 1 2: 4) ។ 

9. គ្បឆ្ំងលឹងការចូលរួម្កនុងសគងាា ម្ម្ល សសខាងស្ទច់ឈាម្កនុងពិភពនលាកនលេះ (យ៉ាូហាល 18:36; លូកា 3:14) ។ 

10. គ្តូវាលនរន វ្ើទ កប កនម្នញននាេះនទប៉ា ន្លតមិ្លនបៀតនបៀលរាងកាយ (យ៉ាូហាល 15: 20-21; 18:36) ។ 

11. មិ្លាលអល ម័្តអនាា ក់ថ្លការនចញអនកមិ្លនជឿាលនៅកនុងលកខខណឌ ថ្លសនម្ែៀកបំពាក់ខាងស្ទសនាឬអគារ (នចាទិយកថា 12: 29-30) ។ 

12. គ្បកាសែំណឹងលអនពញនលញថ្លគ្ពេះរាជយ * (មា៉ា ថាយ 24:14; 28: 19-20) ។ 

13. នតើ«ហវូងតូច» (លូកា 12:32; រ៉ែូម្ 11: 5; វិវរណៈ 14: 1-9) ។ 

14 រម្ែឹកទីតាំងរបស់ខែួលតាម្រយៈការនាំម្ ខកនុងទីគ្កុងជានគ្ចើល (នហនគ្ពើរ 13:14) លិងគ្កុម្ជំល ំទំងគ្ាំពីរថ្លជំពូកវិវរណៈ 2 លិង 3 ។ 

15 មាលសញ្ញា ថ្លរម្ពីរប ៊ីបថ្ងៃសបប័ទ (លិកខម្លំ 31:13; នហនគ្ពើរ 4: 9) ។ 

16. យល់ែឹងន្ផ្លការរបស់គ្ពេះថ្លនសចកដីសនគងាា េះតាម្រយៈគ្ពេះនយស ូគ្រីសាជារូបភាពតាម្រយៈថ្ងៃបរិស ទធ (កូរិលងូសទី 1 5: 7-8, យ៉ា ក ប 1:18) 

17. បនគ្ងៀលគ្បឆ្ំងលឹងការសនងកតថ្លថ្ងៃឈ្ប់សគ្មាកមិ្លនជឿ (កូរិលងូសទី 1 10: 20-22) នលេះ។ 

18 មិ្លគ្តូវាលតគ្មឹ្ម្ជាមួ្យលឹងការបញ្ាប់លឹងនពលនវលាាប ៊ីឡូលស្ទសនាគ្រិសដ (វិវរណៈ 13: 4-10; 18: 4) 



មាលន្តមួ្យ ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជាគ្កុម្ាលជួបលឹងលកខណៈវិលិចឆ័យទំងអស់នលេះ។ គ្កុម្ជំល ំ - 
រ៉ែូមា ំងមិ្លាលយល់ចាស់គ្ពេះឬន្ផ្លការរបស់គ្ពេះជាមាា ស់ឬនតើពួកនរតំណាងឱ្យស្ទសនាចគ្កន្ែលជាគ្រិសដស្ទសលិកពិត។ 

 
3. នតើមាលអវនីកើតនឡើងកនងុអឡំងុរម្ពរីសញ្ញា ងម ីាល? 

នផ្សងនទៀតជាងវរាែំបូងនលេះនៅកនុងអកសរនគ្ទតលិងកថាខណឌ បិទជាអកសរនគ្ទត, ជំពូកនលេះគ្តូវាលសរនសរនោយអតីតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះអនកលិពលធច ងនលាក 
លិងនលាកបណឌ ិតគ្តូវាលនាេះព ម្ពផ្ាយនៅឆ្ន ំ 1985 នលាកនវជជបណឌ ិត ផ្តល់ឱ្យយករបស់គាត់នៅនលើអវីន្ែលាលនកើតនឡើងចំនពាេះពួកជំល ំគ្រិសដស្ទសលិកពិត 
កនុងរម្ពីរសញ្ញា ងមីែងលិងការនកើលនឡើងថ្លគ្កុម្ជំល ំមិ្លនស្ទម េះគ្តង់ននាេះជាញឹកញាប់ន្តងនលើកពីនគ្ជើសនលេះ។ 

គ្ពេះគ្រីសាាលលិយយថា "ខំុ្លឹងសង់គ្កុម្ជំល ំរបស់ខំុ្» (មា៉ា ថាយ 16:18) ។ គាត់ាលន វ្ើាលស្ទងសង់ជា - 
ស្ទសនាចគ្កមួ្យបងាា ប់ឱ្យផ្សពវផ្ាយលិងនាេះព ម្ពផ្ាយែំណឹងលអរបស់គ្ទង់ - ស្ទរមួ្យន្ែលគ្ទង់ាលនាំយកម្កពីគ្ពេះ - នៅគ្រប់ទីកន្លែងកនុងពិភពនលាក។ 

ប៉ា ន្លតអវីន្ែលនយើងាលរកន ើញសពវថ្ងៃនលេះ? ម្ល សសរាប់រយនាក់របស់គ្កុម្ជំល ំនផ្សងគាន លិងន្ខវងរំលិតគាន ទំងអស់ន្ែលាលបនងកើតនឡើងនោយប រសជានរៀងរាល់អេះអាងនែើម្បីបនគ្ងៀលការ
ពិត, នៅនឡើយនទផ្ាុយលិងការន្ខវងរំលិតគាន ជាមួ្យអនកែថ្ទនទៀតទំងអស់។ 

ស្ទសនាចគ្កនៅកនុងទំនាយ 

ខណៈនពលន្ែលម្ល សសភារនគ្ចើលនានពលបចាុបបលននលេះឧបមាថាស្ទសនាចគ្កពិតរឺនឡើងយ៉ា ងឆ្ប់រហ័សកនុងការរើកលូតលាស់្ំនែើម្បីកាែ យជាអងាការមាលអំណាច, 
អាល ភាពន្ែលមាលឥទធិពលនៅនលើពិភពនលាកន្ែលន វ្ើឱ្យពិភពនលាកគ្បនសើរនឡើងនហើយាលកាែ យជាឥទធិពលនសែរភាពថ្លអរិយរបស់ពិភពនលាកពិតជាគ្ពេះគ្រិសដន្ែលាលបនងកើតនឡើង
ស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ទង់សគ្មាប់គាម ល នគាលបំណងន្បបនលេះ។ នៅកនុងការអ្ិស្ទឋ លច ងនគ្កាយរបស់គ្ទង់សគ្មាប់ស្ទសនាចគ្កមួ្យរបស់គ្ទង់គ្ពេះនយស ូវាលអ្ិស្ទឋ ល: 

។ "ខំុ្ាលអ្ិស្ទឋ លសគ្មាប់ពួកនរខំុ្មិ្លអ្ិស្ទឋ លសគ្មាប់ពិភពនលាក ... បិតាបរិស ទធ, 
រកាទ កតាម្រយៈនឈាម េះរបស់អនកទំងននាេះអនកន្ែលគ្ពេះអងាគ្បទលម្កទូលបងាំនែើម្បីនអាយនររួម្គាន ជាអងាន្តមួ្យែូចនយើងជា ... ខំុ្ាលគ្បទលគ្ពេះបលាូលរបស់អនកលិង 
ពិភពនលាកាលសអប់នរពីនគ្ពាេះនរមិ្លនកើតពីលិសស័យនលាកីយ៍នទែូចជាទូលបងាំមិ្លនកើតថ្លពិភពនលាក។ 
ខំុ្មិ្លអ្ិស្ទឋ លថាអនករួរន្តយកនរនចញពីនលាកនលេះប៉ា ន្លតថាអនករួរន្តការពារនរពីអំណាចមារកំណាចវិញ។ ពួកនររឺមិ្លន្ម្លជារបស់ ពិភពនលាកែូចទូលបងាំមិ្លនកើតពីពិភពនលាក» 

(យ៉ាូហាល 17: 9-16) ។ 

អនកទំងឡាយថ្លស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ទង់ន្ែលគ្តូវនរៀបរាប់ថាជាជលបរនទសលិងជលបរនទសកនុងពិភពនលាកនលេះ - ទូតរបស់គ្ពេះគ្រិសដ - ន្ែលជាការបរនទសនែើម្បីឱ្យពិភពនលាកនលេះ 
- នៅនឡើយនទមិ្លន្ែលគ្តូវាលនរថ្លពិភពនលាក។ 

នលេះជាការពិតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជាមាា ស់រឺគ្តូវាលន វ្ើទ កប កនម្នញ - ខាា ត់ខាា យអស់នៅ។ ាលលិយយថា "គ្បសិលនបើនរនបៀតនបៀលខំុ្នរម្ ខជានបៀតនបៀលអនករាល់គាន " 
គ្ពេះនយស ូវែល់ពួកសិសសគ្ទង់ (យ៉ាូហាល 15:20) ។ "ទំងអស់ន្ែលចង់រស់នៅកនុងគ្ពេះគ្រិសដនយស ូលឹងទទួលរងលូវការន វ្ើទ កប កនម្នញ» (្ីម្៉ាូនងទី II 3:12) ។ 



នៅយប់ននាេះគ្ពេះនយស ូវគ្តូវាលរ៉ឹបអូសនៅនអាយនរឆ្ក ងគ្ទង់មាលបលាូលថា "ជាគ្តូវាលសរនសរ:" នយើងលឹងជាយសមាែ ប់រងាវ លនហើយនចៀម្លឹងគ្តូវខាា ត់ខាា យ "» (មា៉ា ក ស 
14:27) ។ បនាា ប់ពីនលាកាលអនករងាវ លនលេះគ្តូវាលនរឆ្ក ង«នចៀម្» - ស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ទង់ - គ្តូវាលនរឱ្យកាែ យនៅជារាយា៉ា យ។ 

ពីម្ លថានាលាៃ ចថ្ងៃែន្ែលននាេះគ្ពេះនយស ូមាលគ្ពេះបលាូលនៅពួកសិសសថា: «អនកលឹងគ្តូវខាា ត់ខាា យ "(យ៉ាូហាល 16:32) ។ 

ន វ្ើទ កខប កនម្នញនលេះលិងវិ្ីចាប់នផ្តើម្ែំបូង។ នសចកតីជូលែំណឹងកិចាការ 8: 1: "។ 
នៅនពលមួ្យន្ែលនបៀតនបៀលជាខាែ ំងគ្កុម្ជំល ំនៅគ្កុងនយរូស្ទឡឹម្ននាេះនហើយពួកនរគ្តូវាលទំងអស់ន្បកន្ខ្កគាន ពាសនពញគ្សុកយូោលិងគ្សុកស្ទមា៉ា រើនលើកន្លងន្តពួកស្ទវក" 

គាម លកន្លែងណាមាលទំនាយណាមួ្យន្ែលជាស្ទសនាចគ្កពិតមួ្យរួរន្តកាែ យនៅជាអនក្ំលិងអនកមាលអំណាច, 
អាល ភាពកនុងពិភពនលាកនលេះ។ ផ្ាុយនៅវិញនលាកនយស ូាលនៅជាថា«ហវូងតូច» (លូកា 12:32) ។ នម្ើលងាយនបៀតនបៀលកំចាត់កំចាយនោយពិភពនលាក - 
ោច់នោយន្ឡកពីពិភពនលាក ... 

អនកមិ្លាលអាលនគ្ចើលថ្លគ្បវតតិស្ទគ្សៃរបស់ស្ទសនាចគ្កននាេះ។ នទេះបីជាគ្បវតតិស្ទគ្សៃម្ិលន្ែលាលនរស្ទា ល់ថាជាកន្លែងសគ្មាប់រកនម្ើលស្ទសនាចគ្កពិត - 
ែបិតពួកនរមិ្លែឹងថាអវីន្ែលជាស្ទសនាចគ្កពិតាលនទ។ 

ភារនគ្ចើលទូលំទូលាយបនញ្ញឆ ត 

នៅនលើថ្ែនផ្សងនទៀតនៅកនុងពិភពនលាក, ទំនាយទំងអស់ន្ែលាលទយទ កការកបត់ជំនលឿ, ការនាកគ្ាស់លិងការន្បកាក់។ 

នលាកនយស ូាលទយគ្ពឹតតិការណ៍ែំបូងខាែ ំងណាស់នែើម្បីម្កនលើពិភពនលាក - ការនាកយ៉ា ងខាែ ំង - 
កគ្មិ្តខពស់បំផ្ តនៅសម័្យនយើងឥឡូវនលេះគ្គាល់ន្តជាការនាំម្ ខនៅកនុងការទ កខនវទនាជាខាែ ំង។ 

«ចូរគ្បយ័តន "គាត់ាលលិយយថា" ននាេះលរណាមាន ក់ម្កបនញ្ញឆ តអនកសគ្មាប់ម្ល សសជានគ្ចើលលឹងម្កកនុងនឈាម េះខំុ្ថា: ខំុ្នហើយជាគ្ពេះគ្រិសដនហើយលឹងបនញ្ញឆ តម្ល សសជានគ្ចើល។ 
"(មា៉ា ថាយ 24: 4-5, កំន្ណន្ែលាលអល ញ្ញា ត) ។ 

ចូរកត់សំគាល់នោយគ្បុងគ្បយ័តន: ជាមិ្លន្ម្លជាពីរបីនាក់ន្ែលគ្តូវាលនរគ្តូវាលនាកបនញ្ញឆ តននាេះនទប៉ា ន្លតជានគ្ចើល។ ជាជាពីរបីនាក់ន្ែលគ្តូវាលនរឱ្យកាែ យនៅជាពួកគ្រីស្ទា លពិត! 

គ្ពេះនយស ូមាលរូបភាពស្ទែ លភាពែូចគាន នលេះនៅនពលន្ែលនលាកាលលិយយថា: 
«ទវ រ្ំទូលាយលិង្ំទូលាយរឺជាវិ្ីមួ្យន្ែលនាំឱ្យមាលការកាប់បំផ្លែ ញលិងមាលម្ល សសជានគ្ចើលន្ែលចូលតាម្ជានទនគ្ពាេះទវ រចនងអៀតលិងលំាករឺជាវិ្ីន្ែលនាំនៅឯជីវិតននាេះនហើយ។ 
មាលមួ្យចំលួលតូចន្ែលាលរកន ើញ» (មា៉ា ថាយ 7: 13-14) ។ 

ននាេះមិ្លន្ម្លជាអវីន្ែលពិភពនលាកនជឿជាក់ថា, 

រឺជា? គ្បន្ហលជាថាមិ្លន្ម្លជាអវីន្ែលអនកាលឮលិងាលម្កែល់សលមត់។ ប៉ា ន្លតជាជាអវីន្ែលគ្ពេះគ្រីសាាលឱ្យែឹងថា។ នតើការចាញ់នាកពិភពនលាកនលេះាលកាែ យនៅជា! 

ស្ទតាំងគ្តូវាលរូបភាពនៅកនុងគ្ពេះរម្ពីរនលេះជាគ្ពេះថ្លពិភពនលាកនលេះ។ នលាកហាក់ែូចជាម្ិលន្ម្លជាអារកសមួ្យ, ប៉ា ន្លតជាគ្ពេះមួ្យ - ន វ្ើជានទវតាថ្លពលែឺន្ែរ។ នហើយនៅកនុងវិវរណៈ 
12: 9, អនកអាលថ្ល "ស្ទតាំងន្ែលាលបំភាល់ពិភពនលាកទំងមូ្ល»។ 



ាទ, ម្ល សសជានគ្ចើលលឹងចូលម្កនៅកនុងគ្ពេះនាម្គ្ពេះនយស ូគ្បកាសថាគ្ពេះនយស ូវជាគ្ពេះគ្រីសា - ាទ, ការផ្សពវផ្ាយអំពីគ្ពេះគ្រីសានៅកាល់ពិភពនលាក។ លិងនៅនឡើយនទ, 
នោយមិ្លែឹងខែួលនោយបនញ្ញឆ តពិភពនលាក។ 

ពួកស្ទវកាលែឹងថានតើលឹងមាលអវីនកើតនឡើង 

ពួកស្ទវ័កាលន្ណនាំនោយផ្លា ល់នោយគ្ពេះនយស ូវគ្រីសាគ្ទង់ផ្លា ល់ាលគ្ពមាលអំពីការចាកនចញរបស់ស្ទសនាចគ្កន្ែលមាលជំនលឿថាលឹងាលម្កពីការចាប់នផ្តើម្នកើតមាលនឡើងនៅយ៉ា ង
ជិតសនិទធថ្លកិចាបនគ្ម្ើរបស់ពួកនរនលេះ។ 

ជិត 20 

ឆ្ន ំនគ្កាយពីការឆ្ក ងគ្ពេះនយស ូវស្ទវ័កប៉ា លាលកនុងមួ្យថ្លតួអកសរែំបូងរបស់គាត់ាលរំលឹកពួកគ្រីស្ទា លមិ្លគ្តូវាលនាកបនញ្ញឆ តនោយការផ្សពវផ្ាយមិ្លពិតឬមិ្លពិតអេះអាងសំប គ្តា
លម្កពីពួកស្ទវ័កថា: «សូម្ឱ្យលរណាមាន ក់ម្កបនញ្ញឆ តបងបអូលនោយគ្បការណាមួ្យ នហើយែបិតថ្ងៃននាេះ 
[នពលថ្លការន វ្ើអលតរារម្ល៍របស់គ្ពេះកនុងកិចាការរបស់ម្ល សសនៅនពលន្ែលគ្ពេះនយស ូវគ្រីសាលឹងវិលគ្តឡប់ម្កវិញនែើម្បីគ្រប់គ្រងគ្បនទសជាតិ] 
លឹងមិ្លម្កនទល េះគ្តាន្តធាែ ក់ច េះម្កជានលើកែំបូង "(ទី II ន្ងសាឡូលីចទី 2: 3) ។ 

នៅកនុងរម្ពីរកិចាការ 20: 29-30, គ្រូអប់រំស្ទសល៍ែថ្ទន្ែលាលពលយល់ពីរនបៀបន្ែលការកបត់ស្ទសនាលឹងចាប់នផ្ដើម្។ នលាកាលគ្បមូ្លផ្តុំពួកអនកចាស់ទ ំ (រែឋម្គ្លៃី) 
ថ្លស្ទសនាចគ្កនៅគ្កុងនអនភសូរនែើម្បីបញ្ជូលស្ទរមួ្យសដីអំពីការទទួលខ សគ្តូវរបស់ពួកនរនៅវរាផ្លត ច់គ្ព័គ្តនៅនលើគ្កុម្ជំល ំកនុងតំបល់ពួកនរ។"សគ្មាប់" ាលឱ្យែឹងថានលាកប៉ាូលថា: 
«ខំុ្ែឹងថានលេះ, ថាបនាា ប់ពីខំុ្ចាកហវូងចចកស្ទហាវលឹងម្កនៅកនុងចំនណាម្អនករាល់គាន មិ្លន្ម្ល sparing ហវូងនចៀម្។ 
ផ្ងន្ែរពីចំនណាម្អនករាល់គាន លឹងមាលប រសខែេះនគ្កាកនឡើងនពាលពាកយបនញ្ញឆ ត»។ នហត អវី? "នែើម្បីទក់ទញពួកសិសសនអាយនៅតាម្នរនទៀត»។នែើម្បីទទួលាលែូចខាងនគ្កាម្ផ្លា
ល់ខែួលសគ្មាប់ខែួលឯង។ នែើម្បីចាប់នផ្តើម្លិកាយងមី! 

នតើអនកចាប់នពញនលញពីស្ទរៈសំខាល់ថ្លខរម្ពីរទំងពីរនលេះ? អនកចាស់ទ ំឬរែឋម្គ្លៃីាលគ្បជ ំពិនសសនោយស្ទរន្តភាែ ម្បនាា ប់ពីការចាកនចញពីគ្កុងនអនភសូនលាកប៉ាូលលឹងនៅទីននាេះលឹង
ម្កកនុងគ្កុម្ជំល ំគ្ពេះវិហារកនុងគ្សុករែឋម្គ្លៃីមិ្លពិតចចកពាក់ន្សបកនចៀម្នែើម្បីន វ្ើឱ្យថ្គ្ពរបស់ពួកគ្រីស្ទា លមាន ក់។ លិងសូម្បីន្តពីពួកគ្ពឹទធ ចារយទំងននាេះនៅកនុងស្ទសនាចគ្កនលេះរួចនៅនហើ
យគ្កុម្ជំល ំមួ្យចំលួលចង់បំថ្ភែនគាលលទធិថ្លគ្ពេះនយស ូវនែើម្បីទទួលាលែូចខាងនគ្កាម្នលេះសគ្មាប់ខែួលនរ។ 

កនុងន្ណនាំ្ីម្៉ាូនងអនកផ្ាយែំណឹងលអប៉ា លាលន្ណនាំគាត់ឱ្យ«បញ្ាុេះបញ្ាូល, 

ការសដីបននាា សោស់នតឿលលិងបនគ្ងៀលជាម្ួយអត់ ម្ត់ទំងអស់សគ្មាប់នពលនវលាលឹងម្កែល់នពលន្ែលពួកនរលឹងមិ្លស ូគ្ទំលឹងនគាលលទធិសំនឡងននាេះនទប៉ា ន្លតនបើនយងតាម្នសចកដីប៉ាង
គ្ាថាន របស់ខែួល។ "- ចង់ន វ្ើអវីន្ែលពួកនរសូម្ - " ... ពួកនរលឹងររនឡើងសគ្មាប់គ្រូបនគ្ងៀលខែួលនរ" - នលើកទឹកចិតតឱ្យរែឋម្គ្លៃីន្ែលលឹងផ្សពវផ្ាយអវីន្ែលពួកនរចង់ឮ - 
"នហើយពួកនរលឹងងាកគ្តនចៀករបស់ពួកនរនៅឆ្ៃ យពីនសចកដីពិតនហើយន្បរនៅស្ទដ ប់នរឿងនគ្ពងលិទលវិញ» (្ីម្៉ាូនងទី 4: 2 -4) 

។ នលេះរឺនៅកនុងថ្ងៃថ្លពួកស្ទវកលិងពួកអនកផ្ាយែំណឹងលអនលេះ។ ម្ល សសជានគ្ចើលន្ែលាលរាប់អាលនៅកនុងគ្កុម្ជំល ំថ្លស្ទសនាចគ្កនែើម្, 
បនាា ប់ពីគ្បមាណពីរជំនាល់ម្កនហើយមិ្លាលស ូគ្ទំលឹងនគាលលទធិសំនឡងនោយស្ទរន្តពួកនរមិ្លាលន្គ្បចិតតពិតលិងនហត នលេះនហើយាលជាម្ិលន្ែលធាែ ប់ាលទទួលគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស 
ទធ។ ពួកនរាល ន្ែល, សគ្មាប់ជាគ្បនយជល៍ថ្លការគ្ាក់, បំណងគ្ាថាន របស់ពួកនរនោយនពញនរឿងការផ្សពវផ្ាយ - 
ការស្ទដ ប់នរឿងនគ្ពងលិទលទូនាម លថ្លការនរៀបចំន វ្ើកិចាការជំលួញលិងការនគារពបូជាគ្ពេះអាទិតយន្ែលគ្តូវាលនលបគ្តាក់ចគ្កភពរ៉ែូម្។ 



នៅនពលន្ែលប៉ា លាលសរនសរសំប គ្តទីពីររបស់គាត់នៅន្ងសាឡូលីចទីស្ទសល៍ែថ្ទន្ែលនកើតននាេះនលាកាលន្ណនាំពួកនរអំពី 
"អាង៍កំាំងថ្លអំនពើទ ចារិត»ន្ែល«អនកននាេះរន្ម្ងន្តងន្តាលន វ្ើការរួចនៅនហើយ" (ទី II ន្ងសាឡូលីចទី 2: 7) ។ នសចកតីជូលែំណឹង: 
ការបនគ្ងៀលន្ែលគាម លចាប់គ្តូវាលនរនៅន វ្ើការនៅកនុងសម្័យរបស់ប៉ាូល។ នលេះជាពិភពរ៉ែូម្ាលនពារនពញនៅនោយស្ទសនាន្ែលបណាដ លម្កពីរំនរាងការនគារពបូជាគ្ពេះអាទិតយអាងិ៍កំ
ាំងអាយ ។ 

ម្ល សសជានគ្ចើលថ្លពួកនរាលរកន ើញថានោយរួម្បញ្ាូលទំងនឈាម េះថ្លគ្ពេះនយស ូវែូចខាងនគ្កាម្របស់ពួកនរនកើលនឡើង។ 

យូោសមាលនែើម្បីរួម្បញ្ាូលកនុងសំប គ្តរបស់គាត់ទូនាម លពួកគ្រិសដស្ទសលិកទំងឡាយរួរែឹងថា«នោយនស្ទម េះសគ្មាប់កដីជំនលឿបូកសរ បន្ែលជាម្តងសគ្មាប់ទំងអស់ាលបញ្ជូលនៅពួកប
រិស ទធនលេះ។ ែបិតមាលអនកខែេះាលបលែំខែួលចូលម្ិលមាលលរណាកត់សមាា ល់ន្ែលជាយូរម្កនហើយគ្តូវាលសមាា ល់នចញសគ្មាប់ការផ្តនាា នទសនលេះ, ម្ល សសទ ចារិត, 
ន្ែលងាកគ្ពេះរ ណរបស់គ្ពេះថ្លនយើងនអាយកាែ យនៅជានអៀលខាម ស់លិងបែិនស្គ្ពេះអមាា ស់ជាគ្ពេះប៉ា នណាណ េះលិងគ្ពេះនយស ូគ្រិសដជាគ្ពេះអមាា ស់ថ្លនយើង .... 
ទំងនលេះរឺជាម្ល សសន្ែលនគ្តកគ្តអាលន្ែលាលបងកឱ្យមាលការន្បកាក់, មិ្លមាលគ្ពេះវិញ្ញា ណ» (យូោស 3-4, 19) ។ ពួកនរាលបនគ្ងៀល នលេះមិ្លាលន្គ្បចិតត។ 

យូោសលិយយថាគ្រូរងាវ លននាេះាលបំន្បកនែើរតាម្ពួកនរពីរាងកាយរបស់អនកនជឿ។ 

នោយនពលនលាកយ៉ាូហាលាលសរនសរសំប គ្តរបស់គាត់ននាេះគាត់មាលការនស្ទកស្ទត យនលេះនែើម្បីចំណារំួម្បញ្ាូលទំងអនកន្ែលនៅគ្បន្ហលជានលើកែំបូងកនុងមិ្លមាលលរណាកត់សមាា
ល់បលែំ: «ពួកនរាលចាកនចញពីពួកនយើងនៅន្តពួកនរមិ្លន្ម្លជាគាន នយើងនទនបើនរជាគាន នយើងន្ម្លនរលឹងនៅន្តបលត 
ជាម្ួយនយើងប៉ា ន្លតពួកនរាលនចញនៅនគ្ៅថាពួកនរអាចលឹងគ្តូវាលន វ្ើឱ្យសន្ម្ដងថាគាម លពួកជាគ្តូវាលនរថ្លនយើង» (យ៉ាូហាល 2:19) ។ 

នទេះបីជាមាលអនកនាកបនញ្ញឆ តនគ្ចើលនលេះគ្តូវាលនរនៅថាជីណូាលចាកនចញពីស្ទសនាចគ្កពិត, 
ការរូរពួកសិសសនអាយនៅតាម្នរនទៀតថាែូចខាងនគ្កាម្របស់ពួកនរមិ្លមាលរយៈនពលនគ្ចើលជាងសតវតសមួ្យចំលួល។ 

មិ្លមាល, នទេះជាយ៉ា ងណា, ជាការកបត់ស្ទសនានគ្គាេះថាន ក់កាល់ន្តថាការនគ្ជៀតចូលស្ទសនាចគ្កពិត។ 

គ្រិសដស្ទសលិកពិតបងខំឱ្យនចញ 

នពគ្តុសាលគ្ពមាលគ្ពេះវិហារន្ែលម្ល សសជានគ្ចើលលឹងគ្តូវនរបំភាល់។ មាលគ្រូន្កែងកាែ យនៅកនុងចំនណាម្ពួកគ្រីស្ទា លន្ែលលឹងនាំម្កលូវកនុងស្ទសនាខ សនាងថា: 
«នហើយម្ល សសជានគ្ចើលលឹងអល វតតតាម្វិ្ីបំផ្ែិចបំផ្លែ ញរបស់ពួកនរនោយស្ទរន្តការន្ែលផ្ែូវថ្លនសចកដីពិតនលេះលឹងគ្តូវាលគ្បមាង "(ទី II នពគ្តុសទី 2: 2) ។ 

លិខិតរបស់នលាកប៉ាូលគ្តូវាល នែើម្បីផ្តល់លូវអតែល័យនផ្សងនទៀតជាងមាលនគាលបំណង (ទី II នពគ្តុស 3: 15-16) 

។ ប៉ា ន្លតជំលួសឱ្យការចាកនចញពីគ្កុម្ជំល ំកនុងតំបល់លិងការបនងកើតលិកាយរបស់ខែួលែូចអនកនផ្សងនទៀតាលន វ្ើនៅនលើកែំបូងអ្ិបាយមិ្លពិតទំងនលេះនៅកនុងគ្កុម្ជំល ំលិងឆ្ប់ាលចាប់នផ្តើម្
បនណត ញពួកគ្រិសដស្ទសលិកពិត។ 

នៅកនុងលិខិតរបស់ស្ទវ័កយ៉ាូហាលនៅនលាកថ្កយ សននាេះនយើងអាលថា: "។ 
ខំុ្ាលសរនសរនៅគ្កុម្ជំល ំន្តឌីអូន្គ្តបន្ែលគ្សឡាញ់នែើម្បីឱ្យមាលភាពខពស់ជាងនរកនុងចំនណាម្ពួកនរននាេះមិ្លទទួលពួកនយើងែូនចនេះគ្បសិលនបើខំុ្ម្កែល់ខំុ្លឹងរំលឹកពីអំនពើន្ែលខែួលគ្ប
គ្ពឹតត ន្ែលគាត់ាលន វ្ើ គ្បឆ្ំងលឹងពួកនយើងនោយពាកយន្ែលមាលរំលិតអាគ្កក់។ 
លិងមិ្លមាតិកាជាម្ួយថាខែួលគាត់ផ្លា ល់ម្ិលទទួលបងបអូលនយើងនទគ្ពម្ទំងហាម្ឃាត់អស់អនកន្ែលចង់ោក់ពួកនរនចញពីស្ទសនាចគ្កនលេះ» (យ៉ាូហាល 9-10 III) ។ 



គ្រិសដស្ទសលិកពិតន្ែលរួម្មាលស្ទសនាចគ្កន្តមាន ក់ឯងពិតននាេះគ្តូវាលនរោក់នចញថ្លការន្ែលអាចនម្ើលន ើញគ្កុម្ជំល ំាលនរៀបចំ! 

ទំងនលេះរឺជាអនកកំចាត់កំចាយប៉ា នាម លន្ែលនលាកយ៉ាូហាលាលលិយយថា: «នហត នលេះនហើយាលជាម្ល សសនលាកមិ្លស្ទា ល់នយើង» (យ៉ាូហាល 3: 1) ។ 

នឈាម េះរបស់ពួកគ្រីស្ទា លគ្តូវាលនរន្សងនចញនោយនម្ែឹកនាំន្ែលាល 
ចូលនៅកនុងការគ្បកបថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជាមាា ស់ាលកាល់កាប់គ្កុម្ជំល ំកនុងតំបល់លិងនៅកនុងគ្ពេះនាម្របស់គ្ពេះគ្រិសដបនញ្ញឆ តជានគ្ចើលាលចូលនៅកនុងការបនគ្ងៀលន្កែងកាែ យែូចខាង
នគ្កាម្ 'របស់ពួកនរជាគ្បសិលនបើជាគ្តូវាលនរែំណឹងលអរបស់គ្ពេះគ្រិសដ។ (នហត អវីាលជាលិកាយជានគ្ចើល។ លអទសសនាវែតី, ន្ខឧសភាឆ្ន ំ 1985) 

ចំនពាេះការបន្លែម្នទៀតនលើការន្ញករជាងគ្រិសដស្ទសលិកពិតលិងអនកនផ្សងនទៀតន្ែលម្ិលនស្ទម េះគ្តង់ពិត, សូម្នម្ើលកូលនសៀវនៅនសរើរបស់នយើង 
"នលេះជាបលតគ្បវតតិថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ»។ 

4. ស្ទសនាចគ្កណាន្ែលគ្ពេះជានស្ទម េះគ្តង់បផំ្ ត? 

ចាប់តាំងពីស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះរឺជាពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតននាេះរឺជាគ្កុម្ន្បបនលេះទំងអស់ែូចគាន ? មាលពិលាុថ្លគ្កុម្ន្ែលអេះអាងថាជាស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ (រួម្ទំង, សូម្បីន្ត, 
ស្ទសនាចគ្កថ្លទីគ្កុងរ៉ែូម្) មាលលិងជានគ្ចើលថ្លពួកនរអេះអាងថាតំណាងឱ្យនសសសល់ឡាែិលភាថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះន្ែលលអបំផ្ ត។ 

នតើអនករួរនៅអំពីការសនគ្ម្ចចិតតមួ្យន្ែល? នតើមាលភសតុតាង, សញ្ញា គ្ាប់ផ្ែូវលិងសញ្ញា នែើម្បីជួយអនក? 

ជាការពិតណាស់មាល។ 

នហើយខណៈនពលន្ែលគ្ពេះាលនៅគ្បជាជល (យ៉ាូហាល 6:44) 

នលាកាលផ្តល់ឱ្យពួកនរលូវសម្តែភាពកនុងការន វ្ើឱ្យជនគ្ម្ើសនលេះ។ នហើយនគ្ជើសខាងស្ទដ ំស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះរឺមាលស្ទរៈសំខាល់ខាែ ំងណាស់។ នលេះរឺជាអវីន្ែលខ្ុំាលនរៀលពីបទពិនស្ទ្
។ 

ថ្ផ្ាខាងនគ្កាយមួ្យចំលួល 

កនុងវ័យជំទង់របស់ខ្ុំខំុ្ាលែឹងថានឈាម េះពិតរបស់ស្ទសនាចគ្កពិតនលេះរឺ 
"ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ»រួម្ជាមួ្យចំលួលថ្លសំនៅនផ្សងនទៀតតគ្មុ្យនហើយទីសំគាល់នៅកនុងកូលនសៀវនៅនលេះ។ កនុងរយៈនពលប៉ា នាម លសាត ហ៍ថ្លការផ្លែ ស់បតូរនចញពីផ្ាេះរបស់ឪព កមាត យ
របស់ខ្ុ,ំ ខំុ្ាលនកើតនឡើងនែើម្បីនម្ើលន ើញគ្កោសន្ចកផ្ាយម្ួយន្ែលាលរាយទីតាំងថ្លនសជាកម្ម "ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ»ន្ែលគ្តូវាលគ្ារពធនឡើងនៅថ្ងៃនៅរ៍នលេះ។ 

ែូនចនេះថ្ងៃសបប័ទន្ែលខ្ុំាលចូលរួម្អវីន្ែលខំុ្នជឿថាលឹងកាែ យជាស្ទសនាចគ្កពិតថ្លការបនគ្ម្ើគ្ពេះ។ ផ្ាុយនៅវិញបនាា ប់ពីអាចន វ្ើនៅាលនៅនពលនលើកទី100 គ្រូរងាវ លាលលិយយ
ថា: «គ្ពេះនយស ូវ "នៅកនុងពាកយផ្ាួលឥតគ្បនយជល៍ (គាម លល័យ), ខំុ្ាលែឹងថានលេះមិ្លអាចជាការពិតលិងកនុងរម្ពីរប ៊ីស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ ( មា៉ា ថាយ 6: 7), 

ែូនចនេះខំុ្ាលនែើរនចញ ថ្លនសជានលេះ។ 

ចាប់ពីនពលននាេះម្កខំុ្ាលែឹងថាជាជាការសំខាល់កនុងការនគ្ជើសនរើស«ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ»គ្តឹម្គ្តូវនែើម្បីគ្បកបលិងការគាំគ្ទ។ 



បនាា ប់ពីការនរៀលបន្លែម្នទៀតអំពីគ្បធាលបទថ្លស្ទសនាចគ្កនៅជំពូកទី 2 លិងទី 3 ថ្លវិវរណៈ, 
ខំុ្ាលសលនិោឋ លថាស្ទសនាចគ្កគ្តឹម្គ្តូវបំផ្ តថ្លគ្ពេះលឹងគ្តូវាលចងនៅលឹងស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះរបស់ទីគ្កុង ន្ែលគ្តូវាលពិភាកានៅកនុងវិវរណៈ 3: 7-13 ។ 

ស បិលឡាែិលភាលិងជំនលឿ 

គ្ទឹសដីជានគ្ចើលគ្តូវាលគ្ារពធនឡើងនៅទីតាំងន្ែលគ្កុម្ជំល ំន្ែលាលនរៀបរាប់នៅកនុងបីជំពូកែំបូងថ្លការនបើកបងាា ញជាតំណាងពិតគ្ាកែមិ្លន្ម្លមាលន្តគ្ពេះវិហារនទប៉ា ន្លតន្ងម្ទំងនគ្គាង
ថ្លគ្ាំពីរ 'ជ័រល ប' ថ្លគ្បវតតិស្ទគ្សៃថ្លស្ទសនាចគ្កពិតពីនពលនវលាថ្លស្ទវកយ៉ាូហាលនែើម្បីគ្តឡប់ម្កវិញថ្ល គ្ពេះនយស ូគ្រី
សត។ នស្ទម េះគ្តង់ភារនគ្ចើលថ្លគ្ពេះវិហារននាេះនៅច ងបញ្ាប់នលេះនបើនយងតាម្បលាូលរបស់គ្ពេះនយស ូរឺជាន្ផ្នកទីគ្កុង ។ 

សម័្យគ្តូវាលនរនជឿនោយទីគ្កុង ខែេះនែើម្បីាលចាប់នផ្តើម្កនុងឆ្ន ំ 1933 នគ្កាម្ការែឹកនាំរបស់ម្ល សសពីច ងនលាក ែប លយូអាម្គសតង 
(សគ្មាប់នសចកតីលម្អិតបន្លែម្នទៀតនលើគ្បវតតិស្ទគ្សៃ, សូម្នម្ើលកូលនសៀវនៅគ្បវតតិស្ទគ្សៃជាបលតនោយនសរើថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ)នហើយថាគ្រប់គ្រងរបស់ខែួលាលបញ្ាប់នៅជិត 
នពលនវលាថ្លការស្ទែ ប់របស់នលាកនៅកនុងឆ្ន ំ 1986 នបើនយងតាម្គ្ពេះរម្ពីរ, នទេះជាយ៉ា ងណា, សំណល់ថ្លថាស្ទសនាចគ្កទីគ្កុង 
នៅន្តគ្តូវការនែើម្បីឱ្យមាលរហូតែល់ច ងបញ្ាប់ថ្លពួកជំល ំនលេះ (នហនគ្ពើរ 13: 1; វិវរណៈ 3: 10-11) ។ 

ការបនងកើតវិទយុស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ (ន្ែលនគ្កាយម្កាលបតូរនឈាម េះនៅទូទំងពិភពនលាករបស់ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ) លិងការចាប់នផ្តើម្ថ្លសម័្យទីគ្កុង 
ថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះនលេះគ្តូវាលបលតនោយកតីស បិលតនសចកតីគ្បកាសន្ែលមាលពីរន្ផ្នកន្ែលនលាក អាម្គសតងាលនជឿថាគ្ពេះាលគ្បទលឱ្យគ្បពលធរបស់គាត់នហើយថា 
គ្តូវាលបញ្ញជ ក់ជាបលតបនាា ប់ (សវ័យជីវគ្បវតតិរបស់នលាក  ែប លយូអាម្គសតង, ឆ្ន ំ 1973, pp ។ 187,193-

194 នលេះ)។ នលាកនជឿថានលាកាលបំនពញលូវអវីន្ែលលឹងកាែ យជាន្ផ្នកែំបូងថ្លកតីស បិលតថា (អាម្គសត ។ បងបអូលលិងលិខិតសហកម្មករ 28 ន្ខវិចឆិកាឆ្ន ំ 1956) ។ 

គ្សនែៀងគាន នលេះន្ែរការបនងកើតជាលិចាស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះគ្តូវាលបលតនោយកតីស បិលត (ពីរនៅនលាក Bob នហើយលិងមួ្យនផ្សងនទៀតនែើម្បី Fesilafai Fiso 

Leaana) 
ន្ែលគ្តូវាលនរអេះអាងជាបលតបនាា ប់។ នយើងកំព ងបំនពញន្ផ្នកទីពីរថ្លកតីស បិលតរបស់គ្បកាសលូអាម្គសតង។ គាម លគ្កុម្កតាត នផ្សងនទៀតន្ែលអេះអាងថាពិតឱ្យែឹកនាំសំណល់ថ្លន្ផ្នកទីគ្កុង 
ថ្លកតាត ទំងននាេះាលន វ្ើពាកយបណត ឹងននាេះាលនបើនទេះបីជាការពិតន្ែលថាកតីស បិលតគ្តូវាលនរសលាថាលឹងកាែ យជាអំនណាយមួ្យពីគ្ពេះវិញ្ញា ណនៅកនុងថ្ងៃច ងនគ្កាយនលេះនោយកិចាការ 
2: 17-18 
(សគ្មាប់ ។ នសចកដីលអិតសូម្នម្ើលគ្បវតតិការបលតថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ) គ្កុងនៅឌីនសជានគ្ចើលាលន វ្ើែូចពួកស្ទឌូស ីនៅសម័្យប រាណនហើយលឹងមិ្លគ្តូវាលទទួលយកពីរនបៀបន្ែ
លគ្ពេះាលន វ្ើការ (មា៉ា ក ស 12: 23-32) ។ 

នៅកនុងន្ខត លាឆ្ន ំ 1979 អតែបទមាលចំណងនជើងថានសចកតីពិតរបស់គ្ទង់្ម្មតា 7 ភសតុតាងថ្លស្ទសនាចគ្កពិតរបស់គ្ពេះ, ច ងនលាក 
រែប លយូអាម្គសតងាលរាយសំនៅគ្ាំពីរនាក់ន្ែលគាត់មាលអារម្មណ៍ថាចំន្ណកទីគ្កុង ថ្លស្ទសនាចគ្កពិតថ្លគ្ពេះលឹងមាល។ ទំងនលេះរួម្មាលការែឹង / ការបនគ្ងៀលទី 1) 

នតើលរណាលិងជាអវីន្ែលគ្ពេះ?, 2) រោឋ ភិាលថ្លគ្ពេះលិងការបនងកើតវិស ទធលិងតួអកសរស ចរិត 3) នតើលរណាលិងអវីជាប រសមាន ក់ ?, 4) នសចកតីពិតអំពីជលជាតិអ ីគ្ស្ទន្អល 5) 

ែំណឹងលអពិត 6) អវីនហើយនហត អវីាលជាស្ទសនាចគ្ក ?, លិង 7) អាទិភាពថ្លការបនគ្ងៀលថ្លរជជកាលថ្លរាជាណាចគ្ករបស់គ្ពេះ។ នលាកមាលអារម្មណ៍ថា, បនាា ប់ម្ក, 
ទូទំងពិភពនលាករបស់ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះាលទំងអស់ថ្លអនកទំងននាេះ។ នយើងនៅបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះាលន វ្ើផ្ងន្ែរ។ 

ទក់ទងនៅលឹងអនកន្ែលនយើងបនគ្ងៀល: 



1) ទិែឋភាពន្ែលពួកគ្រីស្ទា លមាលនៅនលើគ្កុម្គ្ពេះនែើម្នលេះ, 

2) រោឋ ភិាលរបស់គ្ពេះ (ឋានាល គ្កម្ជាម្ួយគ្ពេះបិតាន្ែលជាខពស់បំផ្ តនៅកនុងសិទធិអំណាចលិងគ្បតិបតតិការនគ្កាម្ចាប់នោយកដីគ្សឡាញ់របស់គ្ទង់) 
លិងនគាលនៅថ្លការអភិវឌឍតួអកសរស ចរិតរបស់គ្ទង់ (រ៉ែូម្ 5: 4; មា៉ា ថាយ 5:48) នោយមាលជំលួយពីការបនគ្ម្ើរបស់គ្ទង់នគាលលទធិ (នអនភសូរ 4: 11-

16), 

3) ននាេះគ្ពេះាលបនងកើតម្ល សសនោយនចតនារាងកាយ (នលាក បបតតិ 2: 7) នហើយថាអស់អនកន្ែលគ្ទង់គ្តាស់នៅ (យ៉ាូហាល 6:44) 

អាចកាែ យនៅជាខាងវិញ្ញា ណ (កូរិលងូសទី 1 15: 45-48) កនុងគ្កុម្គ្រួស្ទររបស់គ្ពេះ (នអនភសូរ 3: 14-19) 

4) អតដសញ្ញា ណថ្លជលជាតិអ ីគ្ស្ទន្អលសម័្យទំនលើបលិងរនបៀបន្ែលទក់ទងលឹងទំនាយ (នលាក បបតតិ 48, 49; ពងាវតារកសគ្តទី 1 12: 19-20, 

យ៉ា ក ប 1: 1; នលាកនយនរមា 30: 7; ោលីន្យ៉ាល 11:39) 

5) ែំណឹងលអរបស់គ្ពេះគ្រិសដថ្លលររ (មា៉ា ក ស 1: 14-15; កិចាការ 1: 1-3) 

6) វិហារនលេះនតើការងាររបស់គ្ពេះ (មា៉ា ថាយ 24:14; 28: 19-20 យ៉ាូហាល 6:29; វិវរណៈ 3: 7-13; កូរិលងូសទី 1 12: 1-

31; 16: 9; កូរិលងូសទី 2 6: 14-18; នអនភសូរ 5: 25-32) នៅកនុងនសចកដីពិត (ទំល កែំនកើង 33: 4; នអស្ទយ 61: 8; 

យ៉ាូហាល 17:17; ្ីម្៉ាូនងទី 2 2:15) 

7) អាទិភាពគ្តឹម្គ្តូវថ្លគ្បកាសែំណឹងលអអំពីគ្ពេះរាជយនលេះនៅពិភពនលាកកនុងនាម្ជាស្ទកសី (មា៉ា ថាយ 24:14) លិងសហវតសឆ្ប់ខាងម្ ខនលេះ (វិវរណៈ 20: 

4) ខណៈនពលន្ែលបនគ្ងៀលសិសសគ្រប់ការទំងអស់ន្ែលគ្ពេះនយស ូាលបងាា ប់ (មា៉ា ថាយ 28:19 -20) ។ 

ចំណា:ំ បនាា ប់ពីការស្ទែ ប់របស់នលាក 
អាម្គសតងន្ែលាលសនងតំន្ណងម្ល សសរបស់នលាកចូលនៅកនុងការកបត់ស្ទសនាលិងលេះបង់នគ្ចើលបំផ្ តថ្លស្ទសនាចគ្កន្តមួ្យរត់ថ្លគ្ពេះនគាលលទធិ។ នលេះជាស្ទសនាចគ្កពិតាលប
លដននវងជានគ្ចើលែូចជាថាអងាការលិងអងាការែថ្ទនទៀតជានគ្ចើលាលបនងកើតនឡើងចាប់តាំងពី។ ការកបត់ស្ទសនាន្ែលាលនកើតនឡើងម្កពីរម្ពីរសញ្ញា ងមីែង (ឧយ៉ាូហាលទី 1 2: 18-

19) លិងជាម្ូលនហត មួ្យន្ែល គ្បវតតិស្ទគសតស្ទសនាចគ្កជាគ្រិសដស្ទសលិកពិតអាចជាការលំាក។ 

ខណៈនពលជានគ្ចើលថ្លគ្កុម្ស្ទសនាចគ្កមាលថាន ក់ែឹកនាំន្ែលគ្ពេះជាមាា ស់ភារនគ្ចើលាលអេះអាងថាទំងអស់ឬគ្ាំពីរចំណ ចទំងននាេះនសាើរន្តទំងអស់ាលបរាជ័យកនុងការពិតជាអល វតត
ពិលាុនលាក អាម្គសតង 2, 6 លិង 7 នហើយាលយល់គ្ចឡំមួ្យចំលួលរបស់អនកែថ្ទ។ យ៉ា ងនហាចណាស់មួ្យគ្កុម្ាលនជឿជាក់ថាជាជាការន្ែលែឹកនាំនៅកនុង 6 លិង 7 

ខាងនលើែឹងលិងនោយនចតនាាលគ្បកាសថាជាមួ្យលឹងសមាភា រៈន្ែលមាលកំហ សជាែឹងថានគាលលទធិន្ែលម្ិលគ្តូវាលនសចកដីពិត។ មាលនលាៈកនុងការរើករាលោលស្ទរមួ្យម្ិលពិតន្ែ
លបងាា ញថាពួកនរមិ្លាលឈាលម្ ខនរនៅែំណាក់កាលច ងនគ្កាយថ្លកិចាការរបស់គ្ពេះជាមាា ស់ន្ែលជាកិចាការរបស់គ្ពេះជាមាា ស់រឺគ្តូវន្តន វ្ើកនុងនសចកដីពិតកនុងមួ្យទំល កតនម្កើង 33: 

4 ។ គ្ពេះអមាា ស់មាលបលាូលថា«ខំុ្លឹងែឹកនាំការងាររបស់ខែួលនៅកនុងនសចកដីពិត» (នអស្ទយ 61: 8) 

លិងអនកន្ែលាលែឹងអំពីការផ្សពវផ្ាយលិងន្ចកចាយកំហ សជាក់ន្សតងមិ្លគ្តូវាលលទធិទទួលយកទិសនៅរបស់គ្ពេះអមាា ស់។ 

ពិលាុបញ្ាុេះតថ្ម្ែជានគ្ចើលនផ្សងនទៀត 6 គ្កុម្លិង 7 ប៉ា ន្លដនៅទីនលេះរឺជាអវីន្ែលនលាក រែប លយូអាម្គសតងាលសរនសរទក់ទងនៅលឹងពិលាុ 6 នហើយនៅន្ផ្នកថ្លចំណ ច 7 ផ្ងន្ែរ: 



កនុងមា៉ា ថាយ 28: 19-20, នគាលបំណងរបស់គ្ពេះគ្តូវ 1) នៅផ្សពវផ្ាយែំណឹងលអ (នគ្បៀបន្ៀបជាម្ួយលឹងកំន្ណមា៉ា ក សពាកយែូចគាន ថ្លគ្ពេះនយស ូវ, 
មា៉ា ក ស 16:15); 2) ពិ្ីគ្ជម្ ជទឹកែល់អស់អនកន្ែលន្គ្បចិតតនហើយនជឿ បនាា ប់ម្កបនាា ប់ពីននាេះ, 3) 

ការបនគ្ងៀលឱ្យនរកាល់តាម្គ្ពេះបញ្ាតតិទំងឡាយ "(សវ័យជីវគ្បវតតិរបស់នលាក  ែប លយូអាម្គសតងទំ។ 523) ។ 

នគាលបំណងថ្លស្ទសនាចគ្ក 1) គ្បកាសគ្ពេះរាជយ * របស់គ្ពេះជាមាា ស់ាលយងម្កែល់ពិភពនលាកលិង 2) ការផ្តល់អាហារែល់ហវូងនចៀម្។ 

"ការ " - "ការគ្រិសដស្ទសលិកប រាល," 

ន្ែលចង់នឡើងនៅកនុងគ្ពេះរាជយនលេះនឡើងមួ្យចំលួលនផ្សងនទៀតជាជាងវិ្ីគ្រិសដលិងនោយមាលវិ្ីរបស់គាត់តាម្រយៈស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ទង់ - 
មិ្លគ្តូវាលទទួលការបណតុ េះបណាត លនៅកនុងលកខណៈថ្លការហវឹកហាត់របស់គ្ពេះគ្រីសានែើម្បីគ្រប់គ្រងលិងនស្ទយរាជយជាម្ួយគ្ពេះគ្រិសដ 
កនុងលរររបស់គ្ទង់! (អតែល័យលាក់កំាំងអំពីអាយ , 270) ។ 

នលាក អាម្គសតងផ្ងន្ែរាលបនគ្ងៀលថា«ជាម្ួយលឹងសមាភ រៈបរិកាខ រទំនលើបសគ្មាប់ការទំនាក់ទំលងរងាា ល - ច ចនាេះព ម្ពវិទយុទូរទសសល៍, 
សូម្បីន្តទូរស័ពាមួ្យន្ែលម្ល សសមាន ក់អាចលឹងឈាលែល់នផ្សងនទៀតនៅកនុងន្ផ្នកមួ្យថ្លពិភពនលាកណាមួ្យនៅកនុងបញ្ញា ថ្លការនាទីឬតិចជាងមួ្យ - 
អាចឈាលនៅែល់គ្បជាជលកាល់ន្តនគ្ចើលនោយឆ្ៃ យ ជាងទំងអស់ថ្លគ្កុម្ស្ទវ័ករួម្បញ្ាូលគាន នៅសតវតសទីមួ្យ» (7 ភសតុតាងថ្លស្ទសនាចគ្កពិតរបស់គ្ពេះ, ភារទី 
6 ្ម្មតានសចកតីពិត, ន្ខសីហាឆ្ន ំ 1979) ។ 

នយើងនៅបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះកំព ងនគ្បើគ្ាស់វិ្ីស្ទគ្សៃកនុងសតវតសទី 21 សគ្មាប់ការទំនាក់ទំលងរងាា លរួម្ទំងកាន្សតនាេះព ម្ពវិទយុទូរទសសល៍នរហទំព័រ, ទូរស័ពា, 
លិងការពិតណាស់អ ីល្ឺណិតន្ែលសូម្បីន្តអាចមាលនលបឿលនលឿលជាងទគ្ម្ង់ថ្លការទំនាក់ទំលងមា៉ា ស់នលាក គ្តូវាលនរនគ្បើអាម្គសតង 
។ នយើងាលឈាលែល់រាប់លាលនាក់ជានគ្ចើលន្ែលមាលែំណឹងលអអំពីគ្ពេះរាជយនលេះលិងមាលគ្បនភទថ្លនសចកដីពិតគ្បកាសទំនាយថាគ្ពេះនយស ូវលិងរួរមាលលកខណៈវិលិចឆ័យាលលិយយ
ថា: នលេះនែើម្បីែឹងថាពិតពីមិ្លពិតកនុងមា៉ា ថាយ 7: 15-18 ។ 

នៅកនុងលកខខណឌ ថ្លលទធិ, នលាក អាម្គសតងាលសរនសរថា "យ៉ា ងនហាចណាស់ម្ល សស 18 

នសចកដីពិតន្ែលជាមូ្លោឋ លលិងចាំាច់ណាស់គ្តូវាលស្ទដ រនឡើងវិញកនុងស្ទសនាចគ្កពិតចាប់តាំងពីការ" នៅឆ្ន ំ 1933 (អាយ ាលការ, 1985) 

។ អនកន្ែល«នសចកតីពិតាលស្ទដ រនឡើងវិញ "ទំងអស់រឺមាលនៅកនុងនសចកតីន្ងែងការណ៍ជាផ្ែូវការថ្លជំនលឿរបស់ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះបលត (អាចរកាលនលើបណាត ញ 
www.ccog.org) ។ ននាេះរឺមិ្លន្ម្លជាករណីសគ្មាប់ភារនគ្ចើល (គ្បសិលនបើមិ្លន្ម្លទំងអស់) 
ថ្លគ្កុម្នម្ែឹកនាំរបស់នរាលនៅនពលន្ែលន្ផ្នកមួ្យថ្លស្ទសនាចគ្កទូទំងពិភពនលាកមាលអាយ ថ្លគ្ពេះ។ នលើសពីនលេះនទៀតភារនគ្ចើលន្ែលអេះអាងថាខែួលនជឿថាពួកនរមិ្លាលសូម្បី
ន្តនគ្បើបញ្ជីន្ែលច ងនលាក 
រែប លយូាលផ្ដល់ឱ្យាលពិតអាម្គសតង (នម្ើលនសចកដីអ្ិបាយមួ្យន្ែលមាលចំណងនជើងថានបសកកម្មរបស់នលាកថ្លទីគ្កុង  ស្ទសនាចគ្កសម្័យន្ែលាលផ្តល់ឱ្យ 17 ន្ូឆ្ន ំ 
1983), ប៉ា ន្លតជំលួសឱ្យការពឹងន្ផ្អកនលើបញ្ជីាលនរៀបចំបនាា ប់ពី ការស្ទែ ប់របស់គាត់នោយនម្ែឹកនាំន្ែលមិ្លនសចកដីបនគ្ងៀលឡាែិលភាទំងននាេះ 
(គ្ពេះាលស្ទដ រនឡើងវិញនសចកដីពិតទំងនលេះ 18: នតើន វ្ើែូចនម្តចសូម្អររ ណអនកសគ្មាប់ពួកនរនៅទូទំងពិភពនលាកមាលែំណឹង 25 ន្ខសីហាឆ្ន ំ 1986) ។ 

នលាកនយស ូាលគ្ពមាលឡាែិលភានៅ "សងកត់យ៉ា ងឆ្ប់រហ័សលូវអវីន្ែលអនកមាល, ថាគាម លលរណាមាន ក់អាចយកម្ក ែរបស់អនក» (វិវរណៈ 
3:11) នហើយនលេះហាក់ែូចជាលឹងមាលលទធិនែើម្បីរួម្បញ្ាូលន្ែលាលស្ទដ រនឡើងវិញនៅន្ផ្នកទីគ្កុង  ថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ។ រម្ពីរគ្ពមាលថាម្ល សសន្ែលហាក់ែូចជាអនកនជឿលឹងគ្តូវ



ាល "ធាែ ក់ច េះនៅឆ្ៃ យ«ពីនសចកដីពិតនហើយខណៈនពលន្ែលាលនកើតនឡើងនៅកនុងនពលកលែងម្ក, ជាលឹងនកើតនឡើងជាងមីម្តងនទៀតនៅនពលអនារត (ោលីន្យ៉ាល 11: 30-

35; ្ីម្៉ាូនងទី 1 4: 1 ) ។ ម្ល សសមួ្យចំលួលន្ែលធាែ ប់ាលអេះអាងថាជាឡាែិលភាមិ្លាលគ្ារពធន វ្ើនឡើងយ៉ា ងឆ្ប់រហ័សនៅលឹងការបនគ្ងៀលននាេះន្ែរ។ 

គ្កុម្នគ្ចើលបំផ្ តជាមួ្យនម្ែឹកនាំនៅនពលន្ែលន្ផ្នកមួ្យថ្លស្ទសនាចគ្កទូទំងពិភពនលាកអាយ របស់គ្ពេះាលមិ្លគ្តូវាលោក់ជាស្ទធារណៈរបស់ន្ែលាលគ្បកាសគ្ពេះរាជយរបស់គ្ពេះ
ជាមាា ស់នៅពិភពនលាកថាជាអាទិភាពកំពូលពិតរបស់ពួកនរ (មា៉ា ថាយ 24:14; 28:19) មិ្លយល់យ៉ា ងនពញនលញទំងអស់ថ្ល 
ស្ទដ រនឡើងវិញលូវនសចកដីពិតនហើយមិ្លឱ្យតថ្ម្ែការពិតឱ្យាលគ្រប់គ្គាល់នលេះ; នហត នលេះពួកនរាលបងាា ញថាពួកនរមិ្លនភារីថ្លអវីន្ែលគ្តូវាលនរនៅថា "អាវ្ំទីគ្កុង " 

(អនកលិពលធជាអនកែឹកនាំ) ាល។ គ្កុម្មួ្យមាលអាវ្ំាលឱ្យែឹងថាគ្តូវាលតំណាងផ្ងន្ែរនោយ "គសតី" ថ្លវិវរណៈ 12: 14-17 ។ 

រម្ពីរនហគ្បឺបនគ្ងៀលថា: 

ចូរឱ្យនសចកដីគ្សឡាញ់ជាបងបអូលបលត។ (នហនគ្ពើរ 13: 1) 

នហត អវីាលជានាំបញ្ញា ននាេះនៅទីនលេះ? នោយស្ទរន្តពាកយន្ែលាលបកន្គ្បថាជា«នសចកដីគ្សឡាញ់ជាបងបអូល "រឺជាកំន្ណភាស្ទគ្កិចថ្លពាកយទីគ្កុង ។ ទីគ្កុង រឺនែើម្បីបលត, 
សូម្បីន្តចូលនៅកនុងនពលនៅឌីនសនលេះគ្ពម្ទំងមាលវតតមាល 
(នែើម្បីាលសញ្ញា បគ្ត) ទូទំងគ្បវតតិស្ទគ្សៃថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ។ ឡាែិលភារឺជាម្ល សសន្ែលយកចិតដទ កោក់យ៉ា ងខាែ ំង។ ឡាែិលភាន្ងទំសគ្មាប់ជលគ្កីគ្កលិងមិ្លអាចនៅែល់
ាល។ 

ចូរកត់សំគាល់លកខណៈពីរថ្លស្ទសនាចគ្កនស្ទម េះគ្តង់ពិតគ្ាកែន្ែលស្ទវកប៉ា លាលសរនសរអំពី: 

15 ... គ្ពេះែំណាក់របស់គ្ពេះជាមាា ស់រឺកនុងគ្កុម្ជំល ំរបស់គ្ពេះន្ែលមាលជីវិតរស់នៅជាសសរលិងែីថ្លនសចកដីពិតនលេះ។ (្ីម្៉ាូនងទី 1 3:15) 

15 ចូរថ្លលកនៅថាវ យខែួលែល់គ្ពេះជាប រាលិកន្ែលមិ្លចាំាច់គ្តូវមាលការខាម ស់, នោយគ្តឹម្គ្តូវន្ចកផ្ាយគ្ពេះបលាូលថ្លនសចកដីពិត។ (្ីម្៉ាូនងទី 2 2:15) 

 
សំណល់អនកទីគ្កុងទីគ្កុង នស្ទម េះគ្តង់, "ការគសតី" ថ្លវិវរណៈ 12: 14-16, រឺជាគ្កុម្ន្ែលន្តងន្តខិតខំយ៉ា ងគ្តឹម្គ្តូវន្ចក (យល់) 
គ្ពេះបលាូលថ្លនសចកដីពិតលិងជាសសរលិងជាគ្រឹេះនសចកដីពិត។ 
មូ្លនហត ន្ែលខ្ុំគ្តូវចាកនចញពីម្ លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះស្ទែ ប័លរបស់ខ្ុំននាេះរឺថាពួកនរាលបំន្បកម្តងនហើយម្តងនទៀតការសលាលិងការផ្ងន្ែរនោយែឹងលិងនោយនចតនាាលបលតបញ្ជូ
លពាលនាេះព ម្ពន្ែលនរែឹងរឺមិ្លន្ម្លជាការពិត (នលាកនយនរមា 48:10; ទំល កតនម្កើង 33: 4 ទំល កតនម្កើង 101: 6-7; នអស្ទយ 61: 8) 
ន្ែលជាលម្អិតនៅកន្លែងនផ្សងនទៀត (ឧ www.cogwriter.com) ។ 
នហត នលេះនហើយាលបញ្ាុេះបញ្ាូលខំុ្ថាពួកនរអាចមិ្លយូរនទៀតនទន្ែលលអបំផ្ តតំណាងឱ្យនសសសល់ទីគ្កុង ទីគ្កុង ថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជាមាា ស់លិងមិ្លអាចគ្តូវាលនគ្បើនោយគ្ពេះ 
(នអស្ទយ 61: 8; ទំល កតនម្កើង 101: 7) នែើម្បីែឹកនាំកិចាខិតខំគ្បឹងន្គ្បងនែើម្បីបំនពញមា៉ា ថាយ 24:14 
លននាេះនហើយជាម្ូលនហត ន្ែលជារឺជាការចាំាច់សគ្មាប់ការបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះនែើម្បីបនងកើត។ែូចជានៅឆ្ៃ យជាសសរសតម្ភលិងែីថ្លនសចកដីពិតនៅ, បលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះមាល
ជនគ្ៅលិងនសចកតីលម្អិតបន្លែម្នទៀតអំពីគ្បវតតិស្ទគ្សៃថ្លនែើម្ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជាងគ្កុម្ណាមួ្យនផ្សងនទៀតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ។ នយើងគ្តូវាលនរស្ទងសង់នៅនលើគ្រឹេះថ្លគ្ពេះនយស ូ
វគ្រីសាននាេះពួកស្ទវ័កលិងពួកពាការើ (នអនភសូរ 2:20) 



នលេះ។ នយើងបនគ្ងៀលបន្លែម្នទៀតពីអវីន្ែលអនកនែើរតាម្គ្ពេះនយស ូវាលបនគ្ងៀលែំបូងថ្លគ្កុម្ណាមួ្យនផ្សងនទៀតជាជាងស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ។ នយើងន្ងម្ទំងាលនៅបនគ្ងៀលតស ូនលាក
នយស ូបងាា ប់គ្រប់ទំងអស់កនុងការបនគ្ងៀលរបស់នយើងលិងកនុងគ្បព័លធផ្សពវផ្ាយ (មា៉ា ថាយ 28: 19-20) 

។នយើងាលលេះបង់មួ្យចំលួលទឹកគ្ាក់យ៉ា ងសំខាល់ថ្លគ្ាក់ចំណូលរបស់នយើងនៅគ្ាប់ជលគ្កីគ្ក (កាឡាទី 2:10) 

។ នលើសពីនលេះនទៀតការពលយល់ទំនាយរបស់នយើងរឺកាល់ន្តស ីជនគ្ៅលិងមាលរម្ពីរប ៊ីបាលនគ្ចើលជាងស្ទសនាចគ្កណាមួ្យន្ែលនរស្ទា ល់ថានផ្សងនទៀតថ្លគ្ពេះជាគ្កុម្ (នពគ្តុសទី 2 

1:19) ។ 

នតើមាលអវីអំពីទំនាយ? 

ទំនាយរឺសំខាល់? 

ជាការពិតណាស់។ 

នៅកនុងនសចកដីអ្ិបាយមួ្យន្ែលាលកត់គ្តាទ កែំបូងន្ែលាលនកើតនឡើងបនាា ប់ពីមាលអពភូតនហត  (កិចាការ 2: 1-11), 

ស្ទវកនពគ្តុសាលចងនៅជាមួ្យគ្ពឹតតិការណ៍ែំណឹងទំនាយកនុងរម្ពីរប ៊ីប (កិចាការ 2: 14-40) 

។ ន្ផ្នកខែេះនោយស្ទរន្តម្ល សសាលែឹងអំពីគ្ពឹតតិការណ៍ន្ែលនលាកនពគ្តុសាលពិភាកាយកចិតតទ កោក់នហើយម្ល សសរាប់ពាល់នាក់គ្តូវាលបន្ម្ែង (កិចាការ 2:41) ។ 

ខណៈនពលន្ែលការអស្ទា រយមិ្លាលនែើរម្ លភារនគ្ចើលបំផ្ តថ្លការបនគ្ងៀលាលកត់គ្តានផ្សងនទៀតនៅកនុងរម្ពីរសញ្ញា ងមីជារមិលមិ្លាលពាយម្នែើម្បីចងគ្ពឹតតិការណ៍ទំនាយលិងន្ផ្នកនផ្សង
នទៀតថ្លគ្ពេះរម្ពីរនែើម្បីឈាលែល់ទសសលិកជលរបស់ពួកនរលអគ្បនសើរជាងម្ ល (ឧទហរណ៍កិចាការ 17: 22-31) ។ 

ជាអាចជាការសំខាល់នែើម្បីឱ្យែឹងថាស្ទរែំបូងន្ែលគ្តូវាលកត់គ្តាទ កថាគ្ពេះនយស ូវាលផ្សពវផ្ាយ (ែំណឹងលអអំពីគ្ពេះរាជយនលេះនៅកនុងមា៉ា ក ស 1:14) 

លិងស្ទរច ងនគ្កាយន្ែលគ្ពេះនយស ូវាលគ្បទលឱ្យ (នសៀវនៅវិវរណៈ) ាលពាករណ៍។ ស្ទរជានគ្ចើលន្ែលគ្ទង់ាលគ្បទល (ឧមា៉ា ថាយ 24, លូកា 21) 

គ្តូវាលនរភាជ ប់នៅលឹងគ្ពឹតតិការណ៍ពិភពនលាកនានពលខាងម្ ខ។ 

ទំនាយរឺជាសញ្ញា សគ្មាប់ការនជឿមួ្យ: 

ែូនចនេះភាស្ទចំន្ឡកអស្ទា រយជាទីសំគាល់មួ្យសំរាប់អនកនជឿនទប៉ា ន្លតមិ្លមាលសគ្មាប់អនកមិ្លនជឿខណៈនពលន្ែលទំនាយរឺជាសញ្ញា មិ្លន្ម្លសគ្មាប់អនកមិ្លនជឿននាេះនទប៉ា ន្លត
សគ្មាប់អនកនជឿមួ្យ។ (កូរិលងូសទី 1 14:22, ភាស្ទអង់នរែសសតង់ោគ្ពេះរម្ពីរ) 

នហត នលេះនហើយាលជាលិយយភាស្ទចំន្ឡកអស្ទា រយជាទីសំគាល់មិ្លន្ម្លនែើម្បីអនកន្ែលនជឿនទប៉ា ន្លតនែើម្បីមិ្លនជឿមួ្យសគ្មាប់; រើឯការន្ងែងគ្ពេះបលាូលរឺមិ្លន្ម្លសគ្មាប់អន
កមិ្លនជឿននាេះនទប៉ា ន្លតសគ្មាប់អនកន្ែលនជឿ (កូរិលងូសទី 1 14:22) 

គ្ពេះរម្ពីរបងាា ញថាលឹងមាលការគ្បនភទនផ្សងគាន ថ្លអណាត ត (កូរិលងូសទី 1 

12:28) លិងអនកបកន្គ្បសម័គ្រចិតតលិងអនកនផ្សងនទៀតរបស់នយើងកនុងការបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជួយបំនពញននាេះ។ ប៉ា ន្លតាលកត់សមាា ល់ន ើញទយននាេះន្ែលរួម្បញ្ាូលទំងការ
គ្តឹម្គ្តូវពលយល់ពាកយទំនាយគ្តូវាលសលមត់ថាជាសញ្ញា សគ្មាប់ពួកអនកន្ែលនជឿ។ នយើងនៅបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះយល់លិងពលយល់ពីទិែឋភាពជានគ្ចើលកាល់ន្តលអគ្បនសើរថ្លទំនាយជាង
គ្កុម្កតាត នផ្សងនទៀត។ 



នតើនលេះមាលល័យថាទំនាយន្ែលជាលកខណៈសំខាល់បំផ្ តថ្លស្ទសនាចគ្កពិត? គាម លនសចកដីគ្សឡាញ់រឺ (កូរិលងូសទី 1 13: 1,8) ។ 

ប៉ា ន្លដការខិតខំគ្បឹងន្គ្បងថ្លនសចកដីគ្សឡាញ់គ្តូវាលចងផ្ងន្ែរនៅកនុងទំនាយនៅកនុងគ្ពេះរម្ពីរ (កូរិលងូសទី 1 14: 1) 

។ អនកទំងននាេះពិតជាមាលនសចកដីគ្សឡាញ់ថ្លនសចកដីពិតលឹងគ្តូវាលរួចផ្ តពីគ្ពឹតដិការណ៍ន្ែលាលទយមួ្យចំលួលនលេះនបើនយងតាម្ន្ងសាឡូលីចទី 2 2: 9-12 ។ 

សពវថ្ងៃនលេះ, 
ការផ្លែ ស់បតូរសងាម្យ៉ា ង្ំគ្តូវាលនរទទួលយកកន្លែង។ ម្ល សសជានគ្ចើលថ្លពួកនរគ្តូវាលទយកនុងគ្ពេះរម្ពីរ។ នទេះបីរជាងគ្បន្ហលជាម្ួយគ្តីមាសនៅម្ួយភារបីថ្លគ្ពេះរម្ពីរទំងមូ្ល
ជាទំនាយគ្កុម្ភារនគ្ចើលគ្គាល់ន្តមិ្លយល់ការពិតអំពីទំនាយសំខាល់ជានគ្ចើលកនុងគ្ពេះរម្ពីរថា - 
ការពាករណ៍សំខាល់ន្ែលគ្ពេះនយស ូាលោស់នតឿលពួកអនកនែើរតាម្គ្ទង់នៅទីបញ្ាប់កនុងការយល់ (ឧមា៉ា ថាយ 24:15; មា៉ា ក ស 13:14) ។ 

មួ្យចំលួលនទេះបីជាាលអេះអាងថាការនជឿកនុងគ្ពេះរម្ពីរ, បញ្ាុេះតំថ្លឬនម្ើលរំលងទំនាយ។ ប៉ា ន្លតថាម្ិលគ្តូវសលមត់ថាជាករណីសគ្មាប់គ្រិសដស្ទសលិកពិត: 

«ចូរនម្ើលនែើម្ឧទ ម្ពរលិងនែើម្នឈ្ើទំងអស់ច េះ។ 30 នពលពួកនរគ្តូវាល រួចនៅនហើយ, 

អនកនម្ើលន ើញលិងែឹងថាសគ្មាប់ខែួលឯងថារែូវគ្ាំងជិតម្កែល់នហើយ។ 31 ែូនចនេះកាលណាអនករាល់គាន ន ើញការទំងនលេះនកើតនឡើងគ្តូវែឹងថាគ្ពេះរាជយរបស់គ្ពេះជាមាា
ស់រឺ 
ជិត។ 32 ខំុ្ស ំគ្ាប់ឱ្យអនករាល់គាន ន្ែលម្ល សសជំនាល់នលេះលឹងមិ្លរលាយាត់រហូតែល់នរឿងទំងអស់នកើតនឡើង។ 33 ថ្ផ្ានម្ លិងន្ផ្លែីលឹងរលាយាត់នៅន្តពាកយន្ែល
ខំុ្លិយយម្ិលរលាយាត់នទ។ 

"ប៉ា ន្លតសូម្គ្បយ័តនចំនពាេះខែួលនឡើយន្គ្កងនលាចិតតរបស់អនកគ្តូវាលនពារនពញនៅនោយ 
គ្បមឹ្កលិងយកចិតដទ កោក់ថ្លជីវិតនលេះលិងថ្ងៃននាេះម្កែល់ន្តអនករាល់គាន មិ្លាលរំពឹងទ ក។ 35 ែបិតថ្ងៃននាេះលឹងម្កែូចជាលប់នលើអស់អនកន្ែលរស់នៅនលើម្ ខរបស់នលេះ 
ន្ផ្លែីទំងមូ្ល។ 36 គ្បុងស្ទម រតីលិង«អ្ិស្ទឋ លជាលិចាថាអនកអាចរាប់ថាសកដិសម្នែើម្បីនែងផ្ តពីនហត ការណ៍ទំងអស់ន្ែលលឹងនកើតនឡើងនហើយឱ្យឈ្រនៅម្ ខប គ្តម្ល 
សស។(លូកា 21: 29-36) 

សូម្កត់សមាា ល់ថាគ្ពេះនយស ូាលបនគ្ងៀលថាអនកនែើរតាម្គ្ទង់ន្តងន្តលឹងមាលការយកចិតតទ កោក់នៅលឹងគ្ពឹតតិការណ៍លិងទំនាយន្ែលទក់ទងនៅលឹងការគ្តឡប់ម្កវិញរបស់គ្ទង់។ គ្ពេះ
នយស ូវាលគ្ាប់ម្តងនហើយម្តងនទៀតអនកនែើរតាម្គ្ទង់នែើម្បីនម្ើលគ្ពឹតដិការណ៍ពិភពនលាកន្ែលលឹងបំនពញតាម្ទំនាយកនុងបទរម្ពីរនផ្សងនទៀតែូចជាមា៉ា ថាយ 24:42, 

25:13; មា៉ា ក ស 13: 9,33,34,35,37 លិងវិវរណៈ 3: 3 ។ នលាកនយស ូាលរំពឹងថាលឹងនែើរតាម្គ្ទង់នែើម្បីនម្ើល។ 

គ្ពេះនយស ូវាលបនគ្ងៀលថាគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធ, «គ្ពេះវិញ្ញា ណថ្លនសចកដីពិត»លឹងជួយការនស្ទម េះគ្តង់កនុងការយល់ែឹងការពិតទំងអស់រួម្ទំងទំនាយ: 

ខំុ្នៅន្តមាលនសចកដីជានគ្ចើលន្ែលគ្តូវលិយយនៅកាល់អនក, ប៉ា ន្លតអនកមិ្លអាចទទួលនៅនពលនលេះ។ នទេះជាយ៉ា ងណានៅនពលន្ែល ... 
គ្ពេះវិញ្ញា ណថ្លនសចកតីពិតាលម្ក, {ជា} លឹងនាំអនកនៅជាការពិតទំងអស់; ... លឹងគ្ាប់អនកពីអវីន្ែលលឹងម្ក។ (យ៉ាូហាល 16: 12-13) 

ការមាលគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធលិងាលគ្តឹម្គ្តូវគ្តូវាលែឹកនាំនោយគ្ពេះវិញ្ញា ណបរិស ទធជួយនយើងឱ្យយល់ទំនាយ។ 

រម្ពីរបនគ្ងៀលថា: 



ក ំរារាងំសកម្មភាពរបស់គ្ពេះវិញ្ញា ណ។ ក ំនម្ើលងាយពាកយពាករណ៍ទំងឡាយ។ (ន្ងសាឡូលីចទី 1 5: 19-20) 

ម្ល សសជានគ្ចើលនៅនឡើយនទរួម្ទំងអនកនៅកនុងស្ទសនាចគ្កនផ្សងគាន ថ្លគ្កុម្គ្ពេះននាេះហាក់បីែូចជាមិ្លនជឿថាគ្ពេះវិញ្ញា ណរបស់គ្ពេះគ្តូវាលកំព ងន វ្ើការទំនាយឥឡូវនលេះ។ ជានគ្ចើលមាល
លិនាន ការនៅនម្ើលងាយការពាករណ៍កនុងរម្ពីរប ៊ីលិងជាញឹកញាប់ការពលយល់ឱ្យាលគ្តឹម្គ្តូវរបស់ពួកនរ (s ាល) ។ 

បចាុបបលននលេះនៅនលើន្ផ្លែីនលេះគ្ពេះមាលនស្ទម េះគ្តង់លិងអនកបំនរើពិតន្ែលគ្តូវាលនរគ្បកាសច ងនមា៉ា ងន្ែលគ្តូវការគ្ពមាលទំនាយនចញម្កនពលនលេះនែើម្បីគ្តឹម្គ្តូវរបស់គ្ទង់។ 

គ្ពេះរម្ពីរបនគ្ងៀលថា: 

ចាស់ណាស់ថាគ្ពេះជាអមាា ស់ន វ្ើអវីនស្ទេះល េះគ្តាន្តគាត់ាលបងាា ញការសមាៃ ត់របស់គ្ទង់នែើម្បីបនគ្ម្ើគ្ទង់ពាការើ។ 8 សតវនតាម្ួយាលន្គ្សកគ្រហឹម្នហើយ! នតើលរណាមិ្
លខាែ ច? គ្ពេះអមាា ស់ជាគ្ពេះាលមាលបលាូល! នតើលរណានទប៉ា ន្លតអាចពាករ? (នអម្៉ា ស 3: 7-8) ។ 

នបើនទេះបីនលេះគ្ពម្ទំងការបនគ្ងៀលកនុងរម្ពីរសញ្ញា ងមីនៅនលើពួកពាការើ (ឧកិចាការ 2: 17-20; នអនភសូរ 4:11; 1 កូរិលងូសទី 14), 

ភារនគ្ចើល 21 សតវតសស្ទសនាចគ្កថ្លគ្កុម្គ្ពេះមិ្លនជឿថាមាលនានពលបចាុបបលនរឺមាលពាការើណាមួ្យនហើយពួកនរាលយ៉ា ង ៃ្ល់ ៃ្រ 
យល់ខ សធាត សំខាល់មួ្យថ្លនពលនវលាច ងបញ្ាប់ទំនាយគ្ពេះរម្ពីរ។ 

នលើសពីនលេះនទៀតទំងអស់ប៉ា ន្លតមួ្យថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្កុម្គ្ពេះ (CCOG រឺជាការមួ្យករណីនលើកន្លង) 
អនកន្ែលម្ិលន្ែលទទួលយកថាគ្ពេះមាលពាការើយ៉ា ងនហាចណាស់មួ្យថ្ងៃនលេះ, ាលស្ទដ ប់ប រាលទំនាយន្ែលាលបនគ្ងៀលលមត់យ៉ា ងចាស់កំហ សរបស់ពាការើលិងនគាលលទធិ, 
នហត នលេះពួកនរាល / មាល ពាការើន្កែងកាែ យ។ 

នលេះាលបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះរឺជាអនកែឹកនាំឡាែិលភា 

អស់អនកន្ែលចង់កាែ យជាន្ផ្នកមួ្យថ្លពួកអនកសំណល់ថ្លទីគ្កុង នស្ទម េះគ្តង់បំផ្ តន្ែលលឹងចង់កាែ យជាមួ្យលឹងការស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជាគ្កុម្ថា: 

1. ន វ្ើឱ្យគ្បកាសែំណឹងលអអំពីគ្ពេះរាជយ * ជាស្ទកសីអាទិភាពកំពូលរបស់ខែួល (មា៉ា ថាយ 24:14; 28: 19-20) ។ 

2. ផ្ដល់ការគាំគ្ទែល់បងបអូលគ្កីគ្ក (កាឡាទី 2:10), រួម្បញ្ាូលទំងគសតីនម្មា៉ា យលិងក មារកំគ្ពា (យ៉ា ក ប 1:27) 

ជាពិនសសនៅកនុងតំបល់គ្កីគ្កែូចអាគហវិកលិងអាស ី។ 

3. ែឹងចាស់អល វតតអភិាលកិចារម្ពីរប ៊ីប (កូរិលងូសទី 1 12:28) រួម្ទំងមា៉ា ថាយ 18: 15-17 ។ 

4. មាលការគ្បកាសនលេះ, នគាលលទធិ, ទំនាយលិងន្ផ្ែនឈ្ើន្ែលគ្បកបនោយនសចកដីគ្សឡាញ់នលាកនយស ូាលលិយយ (យ៉ាូហាល 7: 16-20; 13:35; 

លូកា 4:18; 14:13; មា៉ា ថាយ 24:14; 28: 19-20; វិវរណៈ 3 : 7-13) ។ 

5. គ្ពមាលអនកន្ែលរិតថាពួកនរមាលនៅកនុងស្ទសនាចគ្កនលេះនែើម្បីក ំឱ្យធាែ ក់នៅឆ្ៃ យ (្ីម្៉ាូនងទី 1 4: 1) ។ 

6. មាលអំនណាយទលខាងវិញ្ញា ណរួម្បញ្ាូលទំងការទទួលាលកតីស បិលតថានៅថ្ងៃច ងនគ្កាយនលេះ (កិចាការ 2: 17-18) ។ 



7. យល់តួនាទីជាគ្បវតតិស្ទគ្សៃលិងបចាុបបលនថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លវិវរណៈ 2 លិង 3 ។ 

8. ពលយល់លិងយល់ទំនាយគ្ពេះរម្ពីរាលយ៉ា ងលអគ្រប់គ្គាល់នទ (ឧទហរណ៍ោលីន្យ៉ាល 11: 29-45; មា៉ា ថាយ 24) នែើម្បីែឹងថានៅនពលនែើម្បីនរចនចញ 
(មា៉ា ថាយ 24: 15-20, វិវរណៈ 3:10, 12: 14-16) ម្ លនពលគ្គាទ កខនវទនាជាខាែ ំង (មា៉ា ថាយ 24:21) ។ 

គ្កុម្មួ្យន្ែលតំណាងនអាយសំណល់ថ្លន្ផ្នកទីគ្កុង ថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ (វិវរណៈ 3: 7-13) លអបំផ្ តកនុងសតវតសទី 21 ន្ែលជាការបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ។ 

នលាកនយស ូាលគ្ពមាលគ្កុងនៅឌីនសថាពួកនរមាលការងារមិ្លនៅត មិ្លគ្តជាក់នហើយគ្តូវន្គ្បចិតតឬគ្បឈ្ម្លឹងផ្លវិាក (វិវរណៈ 3: 14-22) 

។ នៅន្ផ្នកខាងទំនាយនលេះជាការពិតរឺថាគ្កុម្ជំល ំនៅឌីនសមាលភាពខ សគាន ថ្លការយល់គ្ចឡំន្ែលជាទំនាយមួ្យ។ 

ចាប់តាំងពីគ្កុងនៅឌីនសតំណាងឱ្យភារនគ្ចើលថ្លពួកគ្រីស្ទា លនៅនពលច ងនគ្កាយនលេះ (ន្ែលពួកនរតំណាងឱ្យស្ទសនាចគ្កឬជាគ្កុម្ថ្លគ្ពេះវិហារនៅកនុងវិវរណៈ 1-3 ទីគ្ាំពីរ) 
គ្តូវន្តមាលនហត ផ្លថាពួកនរលឹងមិ្លនម្ើលន ើញទំងអស់ថ្លអវីន្ែលកំព ងនកើតនឡើងលិងអវីន្ែលលឹងជាទំនាយពិតគ្ាកែ នាំឱ្យមាលការចាប់នផ្តើម្ថ្លគ្គាទ កខនវទនាជាខាែ ំងននាេះ។ 

នៅកនុងអងាការនៅឌីនសន្ែលបងាា ញថាជាន្ផ្នកមួ្យថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជាមាា ស់មាលភាពខ សគាន ថ្លតំន្ណងជាទំនាយន្ែលគ្តូវាលន្ែលលឹងរារាងំពួកនរពីការែឹងថានពលគ្គានវទនា
លឹងចាប់នផ្តើម្មួ្យ។ 

ែប់គ្ាំបីថ្លទសសលៈខ សទំងននាេះរឺគ្តូវាលរាយខាងនគ្កាម្: 

1. គ្កុម្នៅឌីនសជានគ្ចើលមិ្លបនគ្ងៀលជាផ្ែូវការលិង / ឬមិ្លនជឿថានៅកនុងរំលិតថ្លយ រសម័្យស្ទសនាចគ្កន្ែលទក់ទងនៅលឹងស្ទសនាចគ្កថ្លវិវរណៈជំពូក 2 លិង 
3 នបើនទេះបីជានពលខែេះពួកនរាលបនគ្ងៀលអំពីគ្កុម្ជំល ំថ្លវិវរណៈនលេះ។ ម្ល សសជានគ្ចើលយកនគ្ចើលថ្ល លូវទិែឋភាព (ហួស / គ្បវតតិស្ទគ្សៃ) 
ថ្លគ្កុម្ជំល ំទំងននាេះនបើនទេះបីជាការពិតន្ែលថានសចកតីន្ងែងការណ៍ជានគ្ចើលាលន វ្ើការនែើម្បីឱ្យពួកនរមាលនែើម្បីឱ្យមាលផ្លប៉ាេះពាល់របស់ពាការើនានពលអនារត 
(ឧទហរណ៍វិវរណៈ 1:19; 2:22; 3: 3; 3:10) 

។ នោយស្ទរន្តគ្កុម្នផ្សងមិ្លបនគ្ងៀលទិែឋភាពទំនាយមួ្យចំលួលថ្លការនលេះម្ល សសជានគ្ចើលមិ្លាលនម្ើលន ើញបញ្ញា របស់ពួកនរនហើយលឹងគ្តូវនែងកាត់គ្គាទ កខនវទនាជាខាែ ំ
ង។ 

2. គ្កុម្នៅឌីនសមិ្លនជឿថាែំណឹងលអថ្លគ្ពេះរាជាណាចគ្កនលេះនៅន្តគ្តូវការឱ្យគ្តូវាលផ្ាយនៅកាល់ពិភពនលាកជាស្ទកសីកនុងមួ្យមា៉ា ថាយ 24:14 

មាន ក់ពិតជាមិ្លន វ្ើឱ្យថាជាអាទិភាពខពស់, លិង / ឬន វ្ើែូនចនេះនៅកនុងលកខណៈន្ែលបងាា ញឱ្យន ើញមួ្យ ពួកនរមាលនសចកដីគ្សឡាញ់ម្ិលគ្រប់គ្គាល់សគ្មាប់នសចកដីពិត 
(នលាកនយនរមា 48:10; ទំល កតនម្កើង 33: 4) 

ែូនចនេះពួកនរមិ្លមាលឬែឹកនាំការងារឡាែិលភាពិតគ្ាកែ។ ន្តឡាែិលភានលេះគ្តូវាលសលាលឹងគ្តូវាលការពារពីនមា៉ា ងថ្លការជំល ំជគ្ម្េះន្ែលលឹងនកើតមាលកនុងពិភពនលាក
ទំងមូ្ល, គ្កុងនៅឌីនសលឹងមិ្លយល់នៅនពលន្ែលមា៉ា ថាយ 24:14 គ្តូវាលបំនពញឬនៅនពលន្ែលរត់នរចនចញកនុងមួ្យមា៉ា ថាយ 24:15 ។ 

3. 
មួ្យាលគ្ារពធនឡើងយ៉ា ងទូលំទូលាយរឺការបនគ្ងៀលជាទិែឋភាពនៅឌីនសន្ែលគ្គានវទនាម្ិលអាចចាប់នផ្តើម្រហូតែល់នសដចរបស់កូនរ៉ែខាងនជើងាលល កល យនសតចថ្លគ្បនទ
សនៅកនុងោលីន្យ៉ាល 11:40 ។ ទិែឋភាពនលេះ ការពិតន្ែលថាចាប់តាំងពីគ្គាទ កខនវទនាជាខាែ ំងមាលរួម្បញ្ាូលទំងគ្គាមាលអាសលនរបស់នលាកយ៉ា ក ប (នយនរមា 
30: 7) ននាេះជាាលចាប់នផ្តើម្ជាមួ្យលឹងសហរែឋអានម្រិកលិងសម្ព័លធមិ្តតការ - របស់ខែួលែូចជាគ្បនទសអង់នរែសទទួលាលការចូលល កល យ (ោលីន្យ៉ាល 



11:39) ។ មួ្យចំលួលថ្លគ្កុម្ន្ែលគ្បកាល់ភាជ ប់នៅលឹងកំហ សគាន នលេះនទនគ្ពាេះជាគ្តូវាលនរគ្ារពធន វ្ើនឡើងម្តងនោយច ងនលាក Herbert 

រែប លយូអាម្គសតងន្ែលាលផ្លែ ស់បតូរទសសលៈរបស់គាត់នោយឆ្ន ំ 1979 

(នពលន្ែលនយើងមាលនៅកនុង 1 ឥឡូវនលេះ។ គ្រូរងាវ លទូនៅរបស់រាយការណ៍នលខ។ នលខ 15, ថ្ងៃទី 20 ន្ខវិចឆិកាឆ្ន ំ 1979) 

។ ចាប់តាំងពីនសដចខាងនជើងលឹងល បបំាត់អនកន្ែលថ្លប៉ាម្ខាែ ំងបំផ្ ត (សហរែឋអានម្រិក, កាណាោ, ល) នៅកនុងោលីន្យ៉ាល 11:39, 

ម្ លនពលនៅល កល យនសដចថ្លខាងតបូងនៅោលីន្យ៉ាល 11:40, អស់អនកន្ែលកាល់ទិែឋភាពនលេះលឹងមិ្ល 
ែឹងថានៅនពលគ្គានវទនាលឹងចាប់នផ្តើម្រហូតែល់បនាា ប់ពីជាាលចាប់នផ្តើម្។ 

4. គ្កុងនៅឌីនសជានគ្ចើលនជឿថាការកំណត់រចនាសម្ព័លធច ងនគ្កាយថ្លអំណាចសតវនៅកនុងវិវរណៈ 17: 12-13 

គ្តូវន្តមាលការពិតជាែប់ឬចំលួលែប់មួ្យគ្បនទសនានាន្ែលាលកំណត់បចាុបបលន។ នលេះរឺជាកំហ សម្ួយសគ្មាប់នហត ផ្លជានគ្ចើលរួម្ទំងការពិតន្ែលថាពាកយភាស្ទគ្កិច
សគ្មាប់ 
'ស្ទសល»៍រឺមិ្លន្ម្លនៅកនុងអតែបទទំងននាេះលិងការអល ម័្តគ្តូវាលនរគ្ាប់ពីនពលនវលាថ្លការនរៀបចំនានពលអនារតពីរ។ លររនរៀបចំនឡើងវិញមិ្លន្តងន្តស្ទន ក់នៅកនុង
គ្ពំន្ែលជាម្ លនហើយថាទំលងជាករណីនៅកនុងនពលអនារត។ ខណៈនពលន្ែលសហភាពអឺរ៉ែ បន្ែលមាលសមាជិក 28 

នានពលបចាុបបលនលិងសមាជិកសកាដ ល ពលជានគ្ចើលផ្ងន្ែរអាចាត់បង់សមាជិកមួ្យចំលួល (ែូចជាចគ្កភពអង់នរែស) 
នែើម្បីទទូចថាការកំណត់រចនាសម្ព័លធច ងនគ្កាយគ្តូវមាលែប់ឬែប់មួ្យគ្បនទសជាតិរឺជាការមិ្លគ្សបជាមួ្យលឹងគ្ពេះរម្ពីរ។ នលើសពីនលេះនទៀតទីតាំងគ្បវតតិស្ទគ្សៃថ្លន្ផ្នកទី
គ្កុង ថ្លកតាត នលេះ (នគ្កាម្នលាក អាម្គសតង) 
ាលបនគ្ងៀលនៅកនុងឯកស្ទរជានគ្ចើលយ៉ា ងនហាចណាស់ម្ួយ (្ម្មតាការពិតែំណឹងលអពិភពនលាកនៅថ្ងៃន្សអកនលេះ, នសៀវនៅ, 

អកសរសហកម្មករគ្ពេះរម្ពីរននែើយនែងវរាសិកា) ថាែប់អាចមាល ថ្លគ្បនទសជាតិលិង / ឬគ្កុម្ថ្លជាតិស្ទសល៍ទំងឡាយ (ជាការគ្បឆ្ំងនៅលឹងគ្បនទសជាតិន្តមួ្យ) 
ែប់។ ល េះគ្តាន្តចំលួលនលេះាលជួយកាត់បលែយការននាេះអស់អនកន្ែលទទូចនលើការកំណត់រចនាសម្ព័លធសតវមាលទំងែប់ឬែប់មួ្យរូបលឹងមិ្លអាចន វ្ើនៅាលគ្បនទសជាែឹង
ថាគ្គាទ កខនវទនាជាខាែ ំងាលចាប់នផ្តើម្នលើកន្លងន្តនរន្កន្គ្បចិតដថ្លទិែឋភាពននាេះ។ 

5. គ្កុម្នៅឌីនសជានគ្ចើលមាលការយល់ខ សយ៉ា ងចាស់ោលីន្យ៉ាល 9:27, ពាក់កណាត លទីពីរថ្លការន្ែលចងនៅោលីន្យ៉ាល 11:31 

លិងពាកយរបស់គ្ពេះនយស ូនៅមា៉ា ថាយ 24:15 (ពួកនរមាលទំននារកនុងការនជឿថាោលីន្យ៉ាល 9:27 គ្តូវាលបំនពញនោយគ្ពេះគ្រិសដ) 
។ អនកទំងឡាយណាន្ែលម្ិលយល់បទរម្ពីរទំងនលេះលឹងមិ្លមាលម្ លការគ្ពមាល-គ្តឹម្គ្តូវថ្លអវីន្ែលកំព ងនកើតនឡើងឬទំលងជាែឹងថានពលគ្គានវទនាលឹងចាប់នផ្តើម្។ 

6. គ្កុម្មួ្យឬនគ្ចើលផ្ងន្ែរបនគ្ងៀលថាគ្គានវទនាអាចចាប់នផ្តើម្ជាមួ្យលឹងឆ្ន ំនគ្កាយឬែូនចនេះ។ កនុងនាម្ជាគ្គានវទនាម្ិលចាប់នផ្តើម្រហូតែល់គ្បមាណ 3 

កលែេះឆ្ន ំបនាា ប់ពី "កិចាគ្ពម្នគ្ពៀងសលតិភាព" របស់ោលីន្យ៉ាល 9:27 ាលនរបញ្ញជ ក់ឱ្យាលគ្តឹម្គ្តូវ (នហើយនលេះមិ្លាលនកើតនឡើងនៅនឡើយនទ), 
ជារឺជាការមិ្លអាចន វ្ើាលសគ្មាប់គ្គានវទនានែើម្បីចាប់នផ្តើម្ម្ លែល់ឆ្ន ំ 2019 ។ 
ចាប់តាំងពីកិចាគ្ពម្នគ្ពៀងនលេះទំលងជាគ្តូវាលបញ្ញជ ក់នៅកនុងការែួលរលំថ្លឆ្ន ំនលេះនគ្ចើលបំផ្ ត (នលវើវិល័យ 23:24; កូរិលងូសទី 1 15:52), សូម្បីន្តឆ្ន ំ 
2019 រឺទំលងជាឆ្ប់នពក។ 

7. ការបនគ្ងៀលការបកគ្ស្ទយគ្កុម្មួ្យចំលួលមិ្លគ្តឹម្គ្តូវថ្ល 1335, 1290, លិង 1260 ថ្ងៃថ្លោលីន្យ៉ាល 12 

ឬមាលបញ្ញា នផ្សងនទៀតជាមួ្យន្ផ្នកថ្លការន្ែល (គ្កុម្កតាត នគ្ចើលបំផ្ ត) ថាពួកនរលឹងមិ្លយល់នៅនពលន្ែលគ្គានវទនាលឹងចាប់នផ្តើម្។ 



8 គ្កុម្នៅឌីនសភារនគ្ចើលាលបរាជ័យកនុងការយល់ហាារ ក 2: 2-8 

លិងមិ្លគ្តូវឱ្យាលគ្តឹម្គ្តូវទទួលាលននាេះគ្ពមាលនចញនៅសហរែឋអានម្រិកលិងចគ្កភពអង់នរែស។ គ្កុម្មួ្យាលន វ្ើបនគ្ងៀលជាននាេះនទប៉ា ន្លតាលគាំគ្ទបិទនោយស្ទរន្តអវី
ន្ែលហាក់ែូចជាលនយាយថ្ផ្ាកនុងលិងមួ្យនម្ែឹកនាំនកើលនឡើងរបស់ខែួល។ ការនកើលនឡើង "គ្គាប់ន្បកនពលនវលា" 
ថ្លបំណ លរបស់សហរែឋអានម្រិករឺជាអវីមួ្យន្ែលគ្តូវការឱ្យគ្តូវាលចងអុលបងាា ញលិងហាារ ក 2: 2-8 

ចងអុលការរំរាម្កំន្ហងរម្ពីរប ៊ីបន្ែលនលេះបងក។ ជារួរន្តគ្តូវាលគ្បកាសនហើយនយើងនៅកនុង CCOG កំព ងន វ្ើជា។ ម្ល សសជានគ្ចើលមិ្លាលែឹងថាហាារ ក 2: 6 

គ្តូវាលទក់ទងនៅលឹងការចាប់នផ្តើម្ថ្លគ្គានវទនានលេះនហើយជាន្ផ្នកមួ្យថ្លនហត ផ្លសគ្មាប់ការជាយគ្បហារគ្បឆ្ំងលឹងកូលនៅជំពាក់ក លសម្ព័លធរបស់នលាកយ៉ាូ ន្សប។ 

9. គ្កុម្នៅឌីនសភារនគ្ចើលមាល "ស្ទសនាខ សនាងពាការើនអលីយ៉ា »។ 
នានា នោយស្ទរន្តនលេះពួកនរលឹងមិ្លអាចទទួលស្ទា ល់នលាកនអលីយ៉ា ច ងនគ្កាយ។ អនកខែេះរិតថាគាត់គ្តូវាលនលាក អាម្គសតង, 
នបើនទេះបីជាការពិតន្ែលថានលាកាលស្ទែ ប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 16 ន្ខម្ករាឆ្ន ំ 1986 នលេះលិងការស្ទែ ប់ន្ែល 
គាត់នលេះនបើនយងតាម្ការសរនសររបស់នលាកអំពីច ងនគ្កាយពាការើនអលីយ៉ា  (ជាអន្ងវងតនរៀងនៅ។1985, 349 ទំ។ ) 
។ អនកខែេះរិតថាពាការើនអលីយ៉ា រឺមាលទំងននាេះនទនែើម្បីម្កឬន្ែលថាគាត់រឺស្ទសនាចគ្កលិងមិ្លន្ម្លជាប រាលម្ួយន្ែលគ្បឆ្ំងលឹងការបនគ្ងៀលរបស់គ្ពេះនយស ូនៅនលើ
គ្បធាលបទនលេះនៅកនុងមា៉ា ក ស 9: 12-13 ។ 

10. គ្កុម្នៅឌីនសលិងម្ល សសជានគ្ចើលមិ្លាលយល់ខ សគាន ន្ែលនរនបៀតនបៀល (លិងបញ្ញា នផ្សងនទៀត) នៅម្កនៅកនុងោលីន្យ៉ាល 7:25, 11: 30-39, 

មា៉ា ថាយ 24: 9 22 លិងវិវរណៈ 12: 14-17 ។ នៅនពលន្ែលរលកទយការនបៀតនបៀលែំបូងអនកលិពលធចំលួលទសសនាឡាែិលភានលេះជាចម្បង, 
(លិងមិ្លឱ្យពួកនរ) 
គ្កុងនៅឌីនសលឹងមិ្លន ើញន វ្ើទ កប កនម្នញនលេះជាទីសំអាងថាគ្គាទ កខនវទនាជាខាែ ំងរឺអំពីការចាប់នផ្តើម្។ ចាស់វិទយុស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ(សូម្នម្ើលចូរគ្បយ័តនលឹងពួកបងបអូ
លន្កែងកាែ យែំណឹងលអន្ខម្ករាឆ្ន ំ 1960) ាលអល វតតជាពិនសសរម្ពីរោលីន្យ៉ាល 11 នបៀតនបៀល: 32-35 

កនុងស្ទសនាចគ្កឡាែិលភានពលបញ្ាប់ែូចជាមិ្ល CCOG បចាបុបលន។ 

11. ចំលួលថ្លគ្កុម្នៅឌីនសមិ្លបនគ្ងៀលថាមាលកន្លែងរាងកាយរបស់ស វតែិភាពនែើម្បីនរចនចញនៅ (នបើនទេះបីជាអវីន្ែលវិវរណៈ 12: 14-16 បនគ្ងៀល) 
។ែូនចនេះអស់អនកន្ែលកាល់ទិែឋភាពន្ែលលឹងមិ្លគ្តូវាល នែើម្បីនរចនចញពីការនឆ្ព េះនៅរកការមួ្យគ្គាល់ន្តម្ លនពលចាប់នផ្តើម្ថ្លគ្គានវទនានលេះ។ 

12. ភារនគ្ចើលឯករាជយ "គ្កុងនៅឌីនសមិ្លនជឿថាពួកនរគ្តូវការ" គ្បមូ្លផ្តុំគាន  "ម្ លនពលនពលនវលានែើម្បីនរចនចញនបើនទេះបីជាអវីន្ែលនសផ្លនា 2: 1-3 

បនគ្ងៀល។ ែូនចនេះជារឺជាការមិ្លទំលងពួកនរលឹងគ្តូវាល 
នែើម្បីនរចនចញពីការរួម្គាន នៅនពលន្ែលគ្កុម្មួ្យន្ែលពួកនរមិ្លន្ម្លជាន្ផ្នកមួ្យថ្លការន វ្ើគ្គាល់ន្តម្ លនពលចាប់នផ្តើម្ថ្លគ្គាទ កខនវទនាជាខាែ ំង (វិវរណៈ 12: 14-

17) ។ 

13. គ្កុម្យ៉ា ងនហាចណាស់មួ្យនៅឌីនសនជឿថាគ្ចឡំថ្លការវិនាសថ្លការសអប់នខពើម្ោលីន្យ៉ាល 11:31 

នលេះនកើតនឡើងបនាា ប់ពីនសដចរបស់កូនរ៉ែខាងនជើងចូលឈាែ លពាលនសដចថ្លខាងតបូងនៅោលីន្យ៉ាល 11:40 



។ ចាប់តាំងពីនពលនលេះលឹងមិ្លនកើតនឡើងតាម្រនបៀបន្ែលអស់អនកន្ែលកាល់តំន្ណងននាេះលឹងមិ្លយល់នៅនពលន្ែលគ្គានវទនាលឹងចាប់នផ្តើម្ ( មា៉ា ថាយ 24: 

15,21) ។ 

14. គ្កុម្នៅឌីនសជានគ្ចើលាលបនគ្ងៀលថាប រសមាន ក់ថ្លាបន្ែលអងាុយនៅកនុងគ្ពេះវិហារថ្លគ្ពេះ (ន្ងសាឡូលីចទី 2 2: 3-4) រឺជានម្គ្បឆ្ំងគ្ពេះគ្រិសដ / 
មិ្លពិតពាការើមិ្លន្ម្លជាសតវសម្ គ្ទ។ ប៉ា ន្លដជាជាសតវសម្ គ្ទន្ែលជាច ងនគ្កាយនសដចខាងនជើង (ោលីន្យ៉ាល 11: 35-36) ។ ែូនចនេះនៅនពលនលេះនកើតនឡើង, 
អនកន្ែលមាលទសសលៈខ សលឹងមិ្លយល់ផ្លប៉ាេះពាល់ជាទំនាយរបស់ខែួល។ អតដសញ្ញា ណថ្ល "កូលគ្បុសរបស់ " នលេះរឺជាការសំខាល់កនុងការយល់កនុងែងទីបញ្ាប់។ 

15. 
ជាគ្កុម្នៅឌីនសប៉ា នាម លបនគ្ងៀលថាគ្ាស្ទទគ្ពេះវិហាររបស់ស្ទសល៍យូោនៅគ្កុងនយរូស្ទឡឹម្លឹងគ្តូវាលកស្ទងនឡើងវិញម្ លនពលន្ែលគ្ពេះនយស ូវគ្តឡប់ម្កវិញ។ ខ
ណៈនពលនលេះរឺអាចន វ្ើនៅាលពីចមាៃ យជាមិ្លគ្តូវាលទម្ទរ (នលេះជា "គ្ពេះវិហារថ្លគ្ពេះ" 
នៅកនុងរម្ពីរសញ្ញា ងមីមាលនែើម្បីន វ្ើជាម្ួយការគ្រីស្ទា លមួ្យមិ្លន្ម្លសម្័យទំនលើបជវីហវទីតាំង) 
។ ចាប់តាំងពីនលេះលឹងមិ្លនកើតនឡើងជាពីរឬបីនពលខែេះបនគ្ងៀលអស់អនកន្ែលកាល់តំន្ណងននាេះលឹងមិ្លយល់នៅនពលន្ែលគ្គានវទនាលឹងចាប់នផ្តើម្។ 

16 គ្កុម្នៅឌីនស យ៉ា ងនហាចណាស់មាន ក់បនគ្ងៀលថានសដចែប់ថ្លវិវរណៈ 17:12 

គ្តូវនៅកនុងបលាុកថ្លតំបល់ទំងែប់នៅជ ំវិញពិភពនលាកជាការគ្បឆ្ំងនៅលឹងការកាែ យជាម្ហាអំណាចអឺរ៉ែ បជាចម្បង។ ការទទូចនលើនលេះលឹងមាលល័យថាែូចជាគ្កុម្មិ្លអាច
យល់ាលនៅនពលន្ែលគ្គានវទនាលឹងចាប់នផ្ដើម្។ 

17 គ្កុម្នៅឌីនស យ៉ា ងនហាចណាស់មាន ក់បនគ្ងៀលថាសតវថ្លវិវរណៈ 13: 1-10 រឺមិ្លន្ម្លអឺរ៉ែ ប។ ចាប់តាំងពីអំណាចសតវលឹងនកើតនឡើងនៅតំបល់អឺរ៉ែ ប 
(ោលីន្យ៉ាល 9: 26-27) អនកន្ែលម្ិលយល់ពីនរឿងនលេះលឹងមិ្លែឹងថានពលគ្គាទ កខនវទនាជាខាែ ំងរឺអំពីការចាប់នផ្តើម្។ 

18. យ៉ា ងនហាចណាស់មាលមួ្យឬពីរថ្លគ្កុម្នៅឌីនសន្ែលមាលទំហំ្ំបនគ្ងៀលថាខនលើកែំបូងនៅកនុងលំោប់ោលីន្យ៉ាល 11 

ន្ែលទក់ទងនៅលឹងការចាប់នផ្តើម្ថ្លនសចកដីនវទនាជាខាែ ំងនលេះរឺោលីន្យ៉ាល 11:40 ។ ផ្ាុយនៅវិញពួកនររួរន្តបនគ្ងៀលថាជាចាប់នផ្តើម្ជាម្ួយលឹងោលីន្យ៉ាល 
11:39, ន្ែលជារយៈនពលខែីបនាា ប់ោលីន្យ៉ាល 11:31, ន្ែលជាគ្សបជាមួ្យលឹងការចាប់នផ្តើម្ថ្លនពលនវលាថ្លការមាលបញ្ញា របស់នលាកយ៉ា ក បនលេះ 
(នយនរមា 30: 7) ។ពួកអនកន្ែលកាល់ជំហរោលីន្យ៉ាល 11:40 លឹងមិ្លយល់នៅនពលន្ែលគ្គានវទនាលឹងចាប់នផ្តើម្។ 

នហើយនៅមាលម្ល សសជានគ្ចើលបន្លែម្នទៀត។ ប៉ា ន្លដជាគ្គាល់ន្តគ្តូវចំណាយនពលយល់គ្ចឡំថ្លមួ្យឬនគ្ចើលថ្លចំណ ចខាងនលើនលេះនែើម្បីមិ្លែឹងថានពលគ្គានវទនាលឹងចាប់នផ្តើម្។ មាលន្តបលត
ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះគ្តូវាលនរ "នោយគ្តឹម្គ្តូវន្ចកផ្ាយគ្ពេះបលាូលថ្លនសចកដីពិត» (្ីម្៉ាូនងទី 2 2:15) នៅនលើទំងអស់ថ្លបញ្ញា ទំងនលេះ។ 

ការពិតរឺថាគ្កុម្ភារនគ្ចើលបំផ្ តន្ែលស្ទសនាចគ្ករបស់គ្ពេះជាមាា ស់ចាប់តាំងពីពួកនរមិ្លមាលឡាែិលភាយ៉ា ងពិតគ្ាកែ (នបើនទេះបីជាពួកនរអាចលឹងអវីន្ែលអេះអាងថាន វ្ើឱ្យ), 
មិ្លយល់ពីលំោប់ទំនាយនៅោលីន្យ៉ាលលិងនសចកតីលម្អិតពីរនបៀបន្ែលពួកនរ 11 ឬនសមើជាមួ្យលឹងអវីន្ែលគ្ពេះនយស ូវាលបនគ្ងៀលនៅកនុងទីកន្លែងែូចជាមា៉ា ថាយ 24 

នោយស្ទរន្តនលេះលិងការយល់គ្ចឡំន្ែលជាទំនាយនផ្សងនទៀតគ្កុម្ទំងននាេះលឹងមិ្លែឹងថានៅនពលន្ែលពួកនររួរន្តរត់នរចនចញតាម្ការន្ណនាំរបស់នលាកនយស ូនៅមា៉ា ថាយ 24: 

15-20 នហត ែូចនលេះនហើយលឹងមិ្លនៅគ្តូវាលការពារពីគ្គានវទនាជាខាែ ំង (មា៉ា ថាយ 24: 21-22 ) ។ 



ន្គ្កងនលាឥតគ្បនយជល៍សំនឡងនលេះលិងអំណួនៅនលើន្ផ្នកមួ្យរបស់នយើង, 
សូម្ឱ្យខំុ្លិយយថារយៈនពលយូរកគ្មិ្តខពស់ស្ទសនាចគ្កថ្លនម្ែឹកនាំគ្ពេះនៅកនុងគ្កុម្នផ្សងនទៀតាលគ្ាប់ខំុ្ 
(នលាក) ជាពិនសសនៅនលើគាន ថ្លចំណ ចទំងននាេះថាអវីន្ែលនយើងនៅបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះបនគ្ងៀល ចំណ ចទំងនលេះរួម្បញ្ាូលទំងអនកន្ែលខ សពីអវីន្ែលគ្កុម្សូម្បីន្តផ្លា ល់ខែួលរប
ស់ពួកបនគ្ងៀលរឺគ្តឹម្គ្តូវ។ ប៉ា ន្លតសគ្មាប់ 'របស់អងាការ (លិងមិ្លន្ម្លជារម្ពីរប ៊ីបយ៉ា ងពិតគ្ាកែ) មូ្លនហត , គ្កុម្របស់ពួកនរមិ្លបនគ្ងៀលពួកនរជាស្ទធារណៈ។ 

នលាកនយស ូាលគ្ពមាលថា: «លឹងមាលទ កខនវទនាជាខាែ ំងែូចជាមិ្លាលចាប់តាំងពីនែើម្រហូតែល់នពលពិភពនលាកនលេះគាម លការន្ែលម្ិលធាែ ប់លឹងគ្តូវ» (មា៉ា ថាយ 24:21) 

។ លិងគ្ពេះនយស ូវន្ែលាលសលាការពារពួកគ្រីស្ទា លឡាែិលភាពីជា (វិវរណៈ 3: 7-10) ។ ពួកគ្រីស្ទា លនផ្សងនទៀតមិ្លាលទទួលគ្ពេះបលាូលសលាែន្ែលននាេះ។ 

អស់អនកន្ែលពឹងន្ផ្អកយ៉ា ងខាែ ំងនៅនលើគ្កសួងការសគ្ម្បសគ្មួ្លមួ្យ (នអនសគាល 34: 7-10) 

បនគ្ងៀលពួកនរទំនាយននាេះរឺមិ្លពិតគ្ាកែកនុងការអល នលាម្តាម្បទរម្ពីរគ្តូវែឹងថានបើនយងតាម្បលាូលរបស់គ្ពេះនយស ូនៅកនុងជំពូក 2 លិង 3 នៅកនុងវិវរណៈលិង 21 នៅលូកា 
ន្តទក់ទងពួកគ្រីស្ទា លប៉ា នាម លលឹងគ្តូវាលការពារពីនមា៉ា ងថ្លការជំល ំជគ្ម្េះកតីន្ែលលឹងនកើតមាលកនុងពិភពនលាកទំងមូ្ល (វិវរណៈ 12: 14-17) 

។ អនកន្ែលម្ិលស្ទដ ប់តាម្ការពិតគ្ាកែកនុងកិចាបនគ្ម្ើផ្ាយនស្ទម េះគ្តង់ផ្ងន្ែរលឹងន្ចករំន្លកនជារជាសនាថា (នអនភសូរ 4: 11-16) ។ 

នយើងនៅបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះយ៉ា ងពិតគ្ាកែ: 

"មាលពាកយទំនាយបន្លែម្នទៀតថ្លការគ្ាកែផ្ងន្ែរ នបើអនករាល់គាន ថាអនករាល់គាន ន វ្ើាលលអចូរគ្បយ័តន, 
ន្ែលជាពលែឺន្ែលភែឺម្កគ្ាប់នៅកនុងកន្លែងងងឹតរហូតែល់គ្ពឹកគ្ពលឹម្ថ្ងៃ, លិងតារាថ្ងៃនលេះនកើតនឡើងនៅកនុងចិតតរបស់អនក» (នពគ្តុសទី 2 1:19, នគ្ជើស) ។ 

ជារួរន្តគ្តូវាលសងកត់ ៃ្ល់ថាគ្ពេះរម្ពីរផ្ងន្ែរគ្ពមាលឯករាជយន្ែលរិតថាពួកនរមិ្លគ្តូវការកាែ យជាន្ផ្នកមួ្យថ្លនពលនវលាច ងបញ្ាប់ថ្លនសសសល់ឡាែិលភាស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះលឹងមិ្ល
គ្តូវាលការពារ (នសផ្លនា 2: 1-3) ។ រម្ពីរសញ្ញា ងមីាលចាស់ណាស់ថាពួកគ្រិសដស្ទសលិកពិតជារួរន្តជាន្ផ្នកមួ្យថ្លស្ទសនាចគ្កមួ្យ (នអនភសូរ 4: 11-16; 1 

កូរិលងូស 4:17 10: 32-33) - ន្ែលនយើងទទួលាលខិតនៅជិតទីបញ្ាប់ (នហនគ្ពើរ 10:24 -25; នសផ្លនា 2: 1-3) ។ 

ល េះគ្តាន្តគ្កុម្នៅឌីនសលិង / ឬប រាលន្ែលន្កន្គ្បចិតដរំលិតែូចនលាកនយស ូាលជគ្មុ្ញឱ្យពួកនរនៅនៅកនុងវិវរណៈ 3:19, 

ពួកនរលឹងមិ្លអាចន វ្ើនៅាលែឹងថានៅនពលគ្គានវទនាលឹងចាប់នផ្តើម្ (មា៉ា ថាយ 24:21) ឬែឹងថាការរត់នរចខែួលម្ លនពលចាប់នផ្តើម្ន្ែល (មា៉ា ថាយ 24:15 -20) ។ 

គ្កុម្កតាត ន្ែលពឹងន្ផ្អកនលើគ្បថ្ពណីខ ស (ថានតើងមីឬចាស់ជាង) 
ន្ែលនៅខាងនលើគ្ពេះរម្ពីរសគ្មាប់ទិែឋភាពជានគ្ចើលថ្លទសសលៈទំនាយរបស់ពួកនរគ្តូវលឹងនរៀលយឺតនពលន្ែលពួកនរមិ្លមាល "ពាកយគ្ាកែថ្លទំនាយ» (នពគ្តុសទី 2 1:19, 

នគ្ជើស) ។ 

គ្ពេះនយស ូវាលគ្ាប់គ្កុងនៅឌីនសថាពួកនរគ្តូវផ្លែ ស់បតូរនៅកនុងតំបល់ជានគ្ចើល (វិវរណៈ 3: 17-19) 

ន្តគ្ទង់ាលបនគ្ងៀលថាចាប់តាំងពីពួកនរមិ្លាលរិតថាពួកនរចាំាច់គ្តូវនៅ, ថាពួកនរលឹងទទួលរងនោយស្ទរន្តថា (វិវរណៈ 3: 14-16) ។ 

នគ្ៅពីនលេះមាលជានគ្ចើលនទៀតរបស់ពាការើលិងនផ្សងនទៀតមាលភាពខ សគាន ថាគ្កុម្កតាត នផ្សងនទៀតមាលពីគ្ពេះរម្ពីរថាកូលនសៀវនៅនលេះមិ្លាលនៅចូលនៅកនុង។ ការពិតននាេះរឺថានោយគាម
លការនផ្លត តសំខាល់ខាងស្ទដ ំនៅនលើែំណាក់កាលច ងនគ្កាយថ្លការងារនលេះ, កាល់គ្ពេះរម្ពីរកនុងល័យខពស់គ្រប់គ្គាល់, នសចកដីគ្សឡាញ់ឡាែិលភា, 



ពិតបនគ្ងៀលទំងអស់ន្ែលគ្ពេះនយស ូាលបនគ្ងៀលលិងការមិ្លនអើនពើមួ្យាលនរើសតាំងសគ្មាប់ការនទវចំន្ណកថ្លគ្ពេះវិញ្ញា ណរបស់គ្ពេះ (ែូច នលាកនអលីនសពងាវតារកសគ្តទី 2 2: 

9-13) ជានម្ែឹកនាំកំពូលរបស់ CCOG ម្ល សសរឺគ្កុម្កតាត ន្ែលមិ្លនអើនពើលឹងការគ្ពមាលរបស់ពាការើគ្តូវាលន វ្ើែូនចនេះនែើម្បីនគ្គាេះថាន ក់របស់ពួកនរ។ 

ខណៈនពលន្ែលការបញ្ាុេះតថ្ម្ែមួ្យចំលួលពីស្ទរៈសំខាល់ថ្លទំនាយន្ែលាលកត់សមាា ល់ន ើញអវីន្ែលស្ទវកប៉ា លាលបនគ្ងៀលថា: 

នហើយការន វ្ើន្បបនលេះនោយែឹងនពលននាេះថាឥឡូវនលេះជារឺជានពលនវលាកគ្មិ្តខពស់នែើម្បីភ្ាក់ពីនែក; សគ្មាប់នពលឥឡូវនលេះនសចកដីសនគងាា េះរបស់នយើងរឺជិតជាងនពលន្ែ
លនយើងនជឿ។ 12 យប់យូរណាស់នហើយថ្ងៃនលេះរឺនៅកនុងថ្ែ។ នហត នលេះនយើងនាេះបង់នចាលអំនពើថ្លនសចកដីងងឹតនហើយសូម្ឱ្យនយើងពាក់នគ្រឿងសឹករបស់ពលែឺវិញ។ 13 ចូ
រនយើងនែើរាលគ្តឹម្គ្តូវែូចជានៅកនុងថ្ងៃនលេះ, មិ្លនៅកនុង 
គ្សវ៉ឹងមិ្លនៅកនុងបទនលមើសណាមួ្យលិងតណាា មិ្លនឈាែ េះគ្បន្កកលិងមិ្លគ្ចន្ណល។ 14 ប៉ា ន្លតការោក់នៅនលើគ្ពេះអមាា ស់នយស ូវគ្រីសាលិងន វ្ើឱ្យការផ្តល់នទសគ្មាប់លិសស័យ
នលាកីយ៍នែើម្បីបំនពញតាម្តណាា នលាភលល់របស់ខែួល។ (រ៉ែូម្ 13: 11-14) 

 

នយើងមិ្លន្ម្លជានគ្ចើលខិតនៅជិតច ងបញ្ាប់ឥឡូវនលេះជាងនពលប៉ា លាលសរនសរថា? ប៉ា លាលបនគ្ងៀលថាពួកគ្រីស្ទា លពិតមិ្លគ្តូវមាលលកខណៈែូចអនកែថ្ទនទៀតន្ែលលឹងមិ្លែឹងថានព
លន្ែលនលាកនយស ូលឹងគ្បមាណវិលគ្តឡប់ម្កវិញ (ន្ងសាឡូលីចទី 1 5: 4) ។ 

ស្ទវកនពគ្តុសាលសរនសរថា: 

ែូនចនេះចាប់តាំងពីនរឿងទំងនលេះលឹងគ្តូវរំលាយអវីន្ែលលកខណៈថ្លម្ល សសរួរឱ្យអនកមាលនៅកនុងការគ្បគ្ពឹតដបរិស ទធលិងសំរាប់នគារពគ្បណិប័តល៍ 12កំព ងន្តន្សវងរកលិងការព
នលែឿលការម្កែល់ថ្លថ្ងៃរបស់គ្ពេះជាមាា ស់នោយស្ទរន្តការន្ែលថ្ផ្ានម្ លឹងគ្តូវាលរលាយនៅនលើនភែើង, 
នហើយធាត នានាលឹងននេះរលាយសូលយអស់? 13 នទេះជាយ៉ា ងនលេះនយើងាល, 
នលេះនបើនយងតាម្នសចកតីសលារបស់គ្ទង់ទលាឹងរង់ចាំថ្ផ្ានម្ ងមីលិងន្ផ្លែីងមីន្ែលគ្បកបនោយនសចកដីស ចរិត។ (នពគ្តុសទី 2 3: 11-13) 

ឱ្យាលគ្តឹម្គ្តូវយកចិតតទ កោក់ទំនាយមិ្លគ្តឹម្ន្តគ្ពឹតតិការណ៍មួ្យនែើម្បីជាការជួយឱ្យនគ្តៀម្ខែួលជានគ្សចសគ្មាប់គ្ពេះនយស ូ (លូកា 21:36;) 

ប៉ា ន្លតគ្តូវាលបគ្មុ្ងទ កផ្ងន្ែរនែើម្បីជាការនែុេះបញ្ញា ំងពីសម្យ ទធនែើម្បីទទួលពួកគ្រីស្ទា លនែើម្បីពិលិតយនម្ើលជីវិតរបស់ពួកនរឱ្យាលគ្រប់គ្គាល់នែើម្បីផ្លែ ស់បតូរែូចន្ែលពួកនររួរន្ត ( រ៉ែូម្ 
13 : 11-14; នពគ្តុសទី 2 3: 10-13) 

។ រួរន្តអនកមិ្លអាចនម្ើលន ើញគ្ពឹតដិការណ៍ពិភពនលាកែូចន្ែលាលពលយល់ឱ្យាលគ្តឹម្គ្តូវនៅកនុងពលែឺថ្លទំនាយកនុងគ្ពេះរម្ពីរ? 

គ្កុម្នៅឌីនសជានគ្ចើលមិ្លាលយល់ែឹងឱ្យាលគ្តឹម្គ្តូវទំនាយនពលបញ្ាប់នហើយថាលឹងរួម្ចំន្ណកែល់សមាជិករបស់ខែួលមិ្លរត់នភៀសខែួលនៅនពលន្ែលពួកនររួរន្ត (មា៉ា ថាយ 24: 

15-21; វិវរណៈ 12: 14-17) ។ 

គ្កុងនៅឌីនសមាលរំលិតខ សអំពីគ្គានវទនាមិ្លគ្តូវាលសលាថាលឹងការពារពីជា, នហើយលឹង 
(រួម្ជាម្ួយលឹងអនកន្ែលថ្លការនសើនែសនហើយជាក់ន្សតងមួ្យចំលួលថ្លគ្កុងធានទរា៉ែ កនុងមួ្យវិវរណៈ 2:22) គ្តូវន្តមាលការចូលនៅកនុងគ្គានវទនាលិងជាកម្មវតែុថ្លការស្ទែ ប់លិង 
ន វ្ើទ កប កនម្នញ (ោលីន្យ៉ាល 7: 25b; 12:17) ។ 



មិ្លគ្តូវមាលការភាល់គ្ចឡំនោយអនកន្ែលមិ្លាលយល់ចាស់គ្គាច ងនគ្កាយបទទំនាយសំខាល់រម្ពីរប ៊ីប។ 

ខណៈនពលន្ែលម្ល សសជានគ្ចើលហាក់ែូចជានជឿថាការបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះរឺែូចជាពិលាុរបស់គ្កុម្កតាត អេះអាងថានលេះជាការពិតទំនាយរឺថានយើងមាលន្តមួ្យរត់។ នយើងមិ្លមាលចំ
ន្ណកទីគ្កុង (វិវរណៈ 3: 7-13; ពងាវតារកសគ្តទី 2 2:13) នហើយពិតជាឈ្រសគ្មាប់នសចកដីពិត (្ីម្៉ាូនងទី 1 3:15) 

។នយើងកំព ងនាំម្ ខនរនៅែំណាក់កាលច ងនគ្កាយថ្លការន វ្ើការងារនលេះ (ន្ែលគ្តូវាលន វ្ើនៅកនុងការពិតនោយទំល កតនម្កើង 33: 4) 

ខណៈនពលកំព ងន វ្ើការនឆ្ព េះនៅរកការបំនពញលូវការមា៉ា ថាយ 24:14 ។ 

5. សនងខបភសតតុាង, រលែេឹះអវទីលន់្តនស្ទេះ, លងិសញ្ញា នែើម្បកីណំតអ់តតសញ្ញា ណស្ទសនាចគ្កពតិ 

ជាងមីម្តងនទៀត, នៅទីនលេះរឺជាបញ្ជី 18 ភសតុតាង, សញ្ញា , លិងតគ្មុ្យន្ែលបងាា ញថាគ្កុម្ជំល ំគ្រិសដស្ទសលិកពិតគ្តូវន្តជាស្ទសនាចគ្កពិតថ្លគ្ពេះ។ 

1. ោក់គ្ពេះបលាូលរបស់គ្ពេះជាមាា ស់ខាងនលើគ្បថ្ពណីរបស់ម្ល សសនហត ែូចនលេះនហើយមិ្លាលបន្លែម្នទៀតថានគាលលទធិន្ែលគ្តូវាលគ្បឆ្ំងនៅលឹងការគ្ពេះរម្ពី រ 
(មា៉ា ថាយ 15: 3-9) ។ 

2. នគ្បើនឈាម េះគ្ពេះរម្ពីរ«ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ» (ឧកិចាការ 20:28) ។ 

3. អេះអាងនោយនស្ទម េះសគ្មាប់កដីជំនលឿនែើម្ (យូោស 3), សូម្បីន្តនគ្កាម្ការរំរាម្កំន្ហងថ្លការន វ្ើទ កខប កនម្នញ (ឧកិចាការ 5: 27-32) ។ 

4. រម្ែឹកនគាលលិទធិរបស់ខែួលទូទំងគ្បវតតិស្ទគ្សៃ (យ៉ាូហាលទី 1 2: 6) ។ 

5. រកាប ណយចម្ែង * នៅថ្ងៃទ ី14 ថ្លន្ខន្ណស្ទល (នលវើវិល័យ 23: 5; មា៉ា ថាយ 26:18) ។ 

6. ាលនរស្ទា ល់ថាជានសៀវនៅន្ែលជាន្ផ្នកមួ្យថ្លគ្ពេះរម្ពីរចាប់តាំងពីនពលនវលាថ្លការស្ទវកយ៉ាូហាល នលេះ ្ីម្៉ាូនងទី 2 3: 16-17; វិវរណៈ 1: 9-

19; 22: 18-19) ។ 

7. បនគ្ងៀលការពិតអំពីគ្កុម្គ្ពេះ (រ៉ែូម្ 1:20; កូល៉ា ស 2: 9) ។ 

8. ការបនគ្ងៀលលិងរកាចាប់នោយនសចកដីគ្សឡាញ់របស់គ្ពេះ (យ៉ាូហាលទី 1 2: 4) ។ 

9. គ្បឆ្ំងលឹងការចូលរួម្កនុងសគងាា ម្ម្ល សសខាងស្ទច់ឈាម្កនុងពិភពនលាកនលេះ (យ៉ាូហាល 18:36; លូកា 3:14) ។ 

10. គ្តូវាលនរន វ្ើទ កប កនម្នញននាេះនទប៉ា ន្លតមិ្លនបៀតនបៀល (យ៉ាូហាល 15: 20-21) នលេះ។ 

11. មិ្លាលអល ម័្តអនាា ក់ថ្លការនចញអនកមិ្លនជឿាលនៅកនុងលកខខណឌ ថ្លសនម្ែៀកបំពាក់ខាងស្ទសនាឬអគារ (នចាទិយកថា 12: 29-30) ។ 

12. គ្បកាសែំណឹងលអនពញនលញ (មា៉ា ថាយ 24:14; 28: 19-20) ។ 



13. នតើ«ហវូងតូច» (លូកា 12:32; រ៉ែូម្ 11:15;វិវរណៈ 14: 1-9) ។ 

14 រម្ែឹកទីតាំងរបស់ខែួលតាម្រយៈការនាំម្ ខកនុងទីគ្កុងជានគ្ចើល (នហនគ្ពើរ 13:14) លិងគ្កុម្ជំល ំទំងគ្ាំពីរថ្លវិវរណៈ 2 លិង 3 ។ 

15 មាលសញ្ញា ថ្លរម្ពីរប ៊ីបថ្ងៃសបប័ទ (លិកខម្លំ 31:13; នហនគ្ពើរ 4: 9) ។ 

16. យល់ែឹងន្ផ្លការរបស់គ្ពេះថ្លនសចកដីសនគងាា េះតាម្រយៈគ្ពេះនយស ូគ្រីសាជារូបភាពតាម្រយៈថ្ងៃបរិស ទធ (កូរិលងូសទី 1 5: 7-8, យ៉ា ក ប 1:18) 

17. បនគ្ងៀលគ្បឆ្ំងលឹងការសនងកតថ្លថ្ងៃឈ្ប់សគ្មាកមិ្លនជឿ (កូរិលងូសទី 1 10: 20-22) នលេះ។ 

18 មិ្លគ្តូវាលតគ្មឹ្ម្ជាមួ្យលឹងការបញ្ាប់លឹងនពលនវលាាប ៊ីឡូលស្ទសនាគ្រិសដ (វិវរណៈ 13: 4-10; 18: 4) ។ 

មាលន្តមួ្យគ្កុម្ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះអាចបំនពញតាម្លកខណៈវិលិចឆ័យទំងអស់ននាេះ។ ពួកជំល ំគ្រីស្ទា លពិតនជឿថាគ្ពេះរម្ពីរាលនជឿថាគ្ពេះជាមាា ស់ាលយល់ពី្ម្មជាតិរបស់គ្ពេះជាមាា ស់
លិងន្ផ្លការ, លិងន វ្ើកិចាការរបស់គ្ពេះជាមាា ស់។ នលេះអាចមិ្លគ្តូវាលពិតជាគ្តូវាលឱ្យែឹងថាសគ្មាប់គ្កុម្ជំល ំគ្កិករ៉ែូមា ំងលិងបិទពលែក។ 

ន្ែលស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ? 

ស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះជាមាា ស់ន្ែលមាលម្ល សសនៅនគ្កាម្សិទធិអំណាចពិតថ្លគ្ពេះនយស ូវគ្រីសារឺជាការមិ្លលអឥតនខាា េះ។ មាលបញ្ញា នៅកនុងស្ទសនាចគ្ករម្ពីរសញ្ញា ងមី (នម្ើលជំពូកទី 3 

ផ្ងន្ែរ) ផ្ងន្ែរែូចជានៅកនុងសម័្យទំងអស់ថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ (វិវរណៈ 2-3) នាក់។ 

បទរម្ពីររឺចាស់លាស់ថាលឹងមាលស្ទសនាចគ្កនានារបស់គ្ពេះជាមាា ស់លិងមិ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្កុម្គ្ពេះជាមាា ស់អេះអាងគ្ពេះគ្រិសដនៅគ្គាច ងនគ្កាយនលេះ។ 

នលេះនបើនយងតាម្គ្ពេះនយស ូវនៅកនុងនពលនវលាថ្លការបញ្ាប់នលេះជាលឹងមាលស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះន្ែលាលបងាា ញលកខណៈខ សគាន ។ គ្ពេះនយស ូវមាលការរិេះរល់លិងនថាក លនទសចំនពាេះអ
ស់អនកន្ែល (វិវរណៈ 2: 18-29), (វិវរណៈ 3: 1-6) គ្ពម្ទំងនៅឌីនសនានា (វិវរណៈ 3: 14-22) 

។ នហត នលេះនហើយាលជាគ្កុម្នៅកនុងគ្បនភទទំងននាេះលឹងមិ្លហាក់ែូចជាលអសគ្មាប់ណាន្ែលពិតជាមាលបំណងចង់កាែ យជាន្ផ្នកមួ្យថ្លស្ទសនាចគ្កគ្រីស្ទា លនស្ទម េះគ្តង់បំផ្ ត។ 

នៅកនុងនពលថ្លការបញ្ាប់នលេះ, ន្តស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះន្ែលគ្ពេះនយស ូវសរនសើរនហើយមិ្លាលនថាក លនទសជារឺជាការមួ្យនោយ«កមាែ ំងតូច»ន្ែលជាស្ទសនាចគ្កនៅកនុងទីគ្កុង 
(វិវរណៈ 3: 7-13) នលេះ។ ទំងនលេះរឺជាអនកន្ែលមិ្លគ្តូវអល់ែូនចនេះនោយអនកែថ្ទនទៀតន្ែលពួកនរលឹងមិ្លអល ញ្ញា តឱ្យការឈ្ឺឱ្យពួកនរចំណាយគ្ាក់រងាវ ល់របស់ (វិវរណៈ 
3:11) ប៉ា ន្លតជំលួសឱ្យពួកនរលឹងគាំគ្ទែល់កិចាការរបស់គ្ពេះ។ 

ែូនចនេះអនកន្ែលមាលបំណងចង់កាែ យជាន្ផ្នកមួ្យថ្លពួកអនកសំណល់ថ្លទីគ្កុង នស្ទម េះគ្តង់ភារនគ្ចើលលឹងចង់នៅជាមួ្យស្ទសនាចគ្កថ្លគ្កុម្គ្ពេះន្ែលមួ្យ: 

1. ន វ្ើឱ្យគ្បកាសែំណឹងលអអំពីគ្ពេះរាជយ * ជាស្ទកសីអាទិភាពកំពូលរបស់ខែួល (មា៉ា ថាយ 24:14; 28: 19-20) ។ 

2. ផ្ដល់ការគាំគ្ទែល់បងបអូលគ្កីគ្ក (កាឡាទី 2:10), រួម្បញ្ាូលទំងគសតីនម្មា៉ា យលិងក មារកំគ្ពា (យ៉ា ក ប 1:27) 

ជាពិនសសនៅកន្លែងែូចជានៅទវីបអាគ្ហវិកលិងអាស ី។ 



3. ែឹងចាស់អល វតតអភិាលកិចារម្ពីរប ៊ីប (កូរិលងូសទី 1 12:28) រួម្ទំងមា៉ា ថាយ 18: 15-17 ។ 

4. មាលការគ្បកាសនលេះ, នគាលលទធិ, ទំនាយលិងន្ផ្ែនឈ្ើន្ែលគ្បកបនោយនសចកដីគ្សឡាញ់នលាកនយស ូាលលិយយ (យ៉ាូហាល 7: 16-20; 13:35; 

លូកា 4:18; 14:13; មា៉ា ថាយ 24:14; 28: 19-20; វិវរណៈ 3 : 7-13) ។ 

5. គ្ពមាលអនកន្ែលរិតថាពួកនរមាលនៅកនុងស្ទសនាចគ្កនលេះនែើម្បីក ំឱ្យធាែ ក់នៅឆ្ៃ យ (្ីម្៉ាូនងទី 1 4: 1) ។ 

6. មាលអំនណាយទលខាងវិញ្ញា ណរួម្បញ្ាូលទំងការទទួលាលកតីស បិលតថានៅថ្ងៃច ងនគ្កាយនលេះ (កិចាការ 2: 17-18) ។ 

7. យល់តួនាទីជាគ្បវតតិស្ទគ្សៃលិងបចាុបបលនថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លវិវរណៈ 2 លិង 3 ។ 

8. ពលយល់លិងយល់ទំនាយគ្ពេះរម្ពីរាលយ៉ា ងលអគ្រប់គ្គាល់នទ (ឧទហរណ៍ោលីន្យ៉ាល 11: 29-45; មា៉ា ថាយ 24) នែើម្បីែឹងថានៅនពលនែើម្បីនរចនចញ 
(មា៉ា ថាយ 24: 15-20, វិវរណៈ 3:10, 12: 14-16) ម្ លនពលគ្គាទ កខនវទនាជាខាែ ំង (មា៉ា ថាយ 24:21) ។ 

គ្កុម្មួ្យន្ែលតំណាងនអាយសំណល់ថ្លន្ផ្នកទីគ្កុង ថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ (វិវរណៈ 3: 7-13) លអបំផ្ តកនុងសតវតសទី 21 ន្ែលជាការបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ។ 

នលេះាលបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះរឺជាស្ទសនាចគ្កាលនរៀបចំន្តមួ្យរត់ន្ែលនយើងែឹងអនកន្ែលន វ្ើការជាផ្ែូវការទំងអស់ខាងនលើ។ មូ្លនហត រួរឱ្យទក់ទញអារម្មណ៍កនុងការចង់កាែ យ
ជាន្ផ្នកមួ្យរបស់នយើងរឺមិ្លន្ម្លថានយើងជាលអឥតនខាា េះននាេះនទប៉ា ន្លតថានយើងមិ្លបនគ្ងៀលគ្សបតាម្ជាម្ួយលឹងគ្ពេះរម្ពីរលិងជំនលឿលិងការអល វតតល៍របស់អនកកាល់តាម្គ្ពេះនយស ូនៅសម័្យ
នែើម្។ 

គ្ពេះវិហារភារនគ្ចើលមាលការពិតមួ្យចំលួល, ប៉ា ន្លតគាម លលរណាមាន ក់នផ្សងនទៀតហាក់ែូចជា«សសរលិងែីថ្លនសចកតីពិត» (្ីម្៉ាូនងទី 1 3:15) 

។ ស្ទតាំងន្ែលជាគ្ពេះថ្លនលាកីយ៍នលេះ (កូរិលងូសទី 2 4: 4) នលេះហាក់ែូចជាម្ិលន្ម្លជាអារកសននាេះនទប៉ា ន្លតជានទវតាថ្លពលែឺែល់ម្ល សសជានគ្ចើល (កូរិលងូសទី 2 11: 

13-14) ។គ្ពេះនយស ូវមាលបលាូលថាម្ល សសជានគ្ចើលលឹងចូលម្កកនុងគ្ពេះនាម្របស់គ្ទង់គ្បកាសថាគ្ទង់ជាគ្ពេះគ្រិសដ - លិងនៅនឡើយនទ, 
នោយមិ្លែឹងខែួលនោយបនញ្ញឆ តពិភពនលាកទំងមូ្ល (មា៉ា ថាយ 24: 4-5) ។ 

ែូនចនេះឥឡូវនលេះន្ែលអនកាលែឹងសំនៅន្ែលាលតគ្មុ្យលិងទីសំគាល់រឺជាអនកលឹងកាែ យនៅជាែូច 
ថ្លការចាស់លិងន្ែល«ាលទទួលពាកយជាម្ួយលឹងការនគ្តៀម្ខែួលទំងអស់នហើយាលន្សវងរកបទរម្ពីរជាគ្បចាំថ្ងៃនែើម្បីរកឱ្យន ើញថានតើនរឿងទំងនលេះគ្តូវាលនរែូនចនេះ។  នហត នលេះនហើ
យាលជាម្ល សសជានគ្ចើលថ្លពួកនរនជឿថា» (កិចាការ 17: 11-12)? 

ចូរកត់សំគាល់លូវអវីន្ែលគ្ពេះរម្ពីរាលលិយយថា: 

... ចិតដសែូតបូតទទួលគ្ពេះបលាូលបណដុ េះនលេះន្ែលអាចលឹងសនគងាា េះគ្ពលឹងរបស់បងបអូល។ 

។ ប៉ា ន្លតគ្តូវគ្បគ្ពឹតតតាម្គ្ពេះបលាូលនលេះនហើយគ្គាល់ន្តស្ទដ ប់មិ្លគ្តឹម្ន្តប៉ា នណាណ េះ, បនញ្ញឆ តខែួល 23 ែបិតនបើអនកណាស្ទដ ប់គ្ពេះបលាូលនហើយមិ្លគ្បតិបតដិតាម្អនកននាេះនគ្បៀបា
លម្ល សសមាន ក់ការសនងកតម្ ខ្ម្មជាតិរបស់គាត់កនុងកញ្ាក់មួ្យននាេះនទ 24 ែបិតគាត់ាលសនងកតន ើញថាខែួលឯង, នៅ ឆ្ៃ យ, 



នភែចភាែ ម្អវីន្ែលជាគ្បនភទថ្លប រសមាន ក់ន្ែលគាត់មាល។ 25 រើឯអនកន្ែលនម្ើលនៅចាប់លអឥតនខាា េះន្ែលផ្ដល់នសរើភាពនហើយពាយម្ជានហើយមិ្លន្ម្លជាឮរួចនភែចនទប៉ា ន្លត
គ្បតិបតដិការងារមួ្យ, មួ្យនលេះលឹងគ្តូវាលគ្បទលពរកនុងអវីន្ែលនលាកាលន វ្ើ ។ (យ៉ា ក ប 1: 21-25) 

នតើអនកលឹងន វ្ើអវីន្ែលរម្ពីរប ៊ីអនកែឹងថាអនករួរន្តន វ្ើការបលតគាំគ្ទែល់ការលិងស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះឬស្ទដ ប់ប៉ា នណាណ េះនហើយបនញ្ញឆ តខែួលឯង? 

នតើអនកមិ្លចង់ឱ្យគាំគ្ទបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះែូចន្ែលនយើងាលបលដផ្សពវផ្ាយែំណឹងលអអំពីគ្ពេះរាជយនលេះនៅពិភពនលាកកនុងនាម្ជាស្ទកសី (មា៉ា ថាយ 24:14) 

គ្ពម្ទំងការបនគ្ងៀលរបស់គ្ពេះនយស ូទំងអស់ាលបងាា ប់ (មា៉ា ថាយ 28: 19-20)? 

អនករឺជាអនកនគ្តៀម្ខែួលជានគ្សចនែើម្បីកាែ យជាការពិតជាន្ផ្នកមួ្យថ្លស្ទសនាចគ្កន្ែលជាគ្រិសដស្ទសលិកពិត? 

 
 

បលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ 

 

ការយិលយ័អានម្រចិថ្លការបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះមាលទតីាំងសែតិនៅ: 1036 រែប លយូសនមាព ្រ កខវងីិ, គ្កសួង រែឋ, 93433 អានម្រិក។ 

 

នយើងមាលអនកគាំគ្ទទំងអស់នៅជ ំវិញពិភពនលាកលិងនៅទវីបន្ែលមាលម្ល សសរស់នៅទំងអស់ (ទវីបទំងអស់, នលើកន្លងន្តអង់តាក់ទិក) ។ 

 

បលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះនរហទពំរ័ព 

 

CCOG.ORG នរហទំព័រសគ្មាប់ការបលតស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ។ 

CCOG.ASIA នរហទំព័រអាស ីនផ្លត តសំខាល់, ភាស្ទអាស ីនគ្ចើល។ 

CCOG.IN នរហទំព័រនផ្លត តសំខាល់ឥណាឌ នោយមាលភាស្ទឥណាឌ មួ្យចំលួល។ 

CCOG.EU នរហទំព័រនផ្លត តសំខាល់នៅអឺរ៉ែ បនោយមាលភាស្ទអឺរ៉ែ បនគ្ចើល។ 



CCOG.NZ នរហទំព័រជានគាលនៅនឆ្ព េះនៅរកលូន្វលនហសឡង់។ 

CCOGCANADA.CA នរហទំព័រជានគាលនៅនឆ្ព េះនៅរកគ្បនទសកាណាោ។ 

CDLIDD.ES នលេះជានរហទំព័រភាស្ទភាស្ទនអសា៉ា ញទំងគ្សុង។ 

PNIND.PH នរហទំព័រន្ែលនផ្លត តនៅនលើគ្បនទសហវីលីពីលនោយមាលតាហាា ឡុកមួ្យចំលួល។ 

 

វទិយលុងិនរហទពំរ័ ឆ្ន្លលវើនែអ ូ

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET ែំណឹងបទទំនាយគ្ពេះរម្ពីរវិទយុអលឡាញ។ 

Bible News Prophecy ឆ្ន្លល។ ស ទធ្ម្មនទសនានរហទំព័រ ។ 

CCOGAfrica ឆ្ន្លល។ នរហទំព័រ ស្ទរវើនែអូម្កពីទវីបអាគហវិក។ 

CDLIDDsermones ឆ្ន្លល។ ការបនគ្ងៀលនរហទំព័រ នៅកនុងភាស្ទនអសា៉ា ញ។ 

ContinuingCOG ឆ្ន្លល។ ការបនគ្ងៀលវើនែអូ ។ 

 

ែណំងឹលងិគ្បវតតនិរហទពំរ័ 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM នរហទំព័រគ្បវតតិស្ទគ្សៃស្ទសនាចគ្ក។ 

COGWRITER.COM ព័ត៍មាល, គ្បវតតិស្ទគ្សៃ, លិងទំនាយនរហទំព័រ។ 

 

មាលរ៉ែូមា ំងកាតូលិក, គ្រិសតអូសសូែក់ខាងនកើតគ្បូនតសដង់ពួកម្រម្ល, ស្ទកសីគ្ពេះនយហូជា៉ែ ថ្លពួកគ្រីស្ទា លរបស់គ្ពេះរបស់ស្ទសនាចគ្កលិងអនកនផ្សងនទៀតន្ែលនជឿថាពួកនរមាល, 
ឬយ៉ា ងនហាចណាស់ជាន្ផ្នកមួ្យថ្លគ្កុម្ជំល ំគ្រិសដស្ទសលិកពិតមាល។ 



 
មាលម្ល សសរាប់ពាល់នាក់ថ្លគ្កុម្លិងអាហារូបករណ៍ន្ែលាលអេះអាងថាការតភាជ ប់មួ្យចំលួលនៅឱ្យគ្រីសាស្ទសនាមាល។ កនុងសតវតសទី 21 
នលេះន្ែលជាគ្កុម្រឺជាការនស្ទម េះគ្តង់បំផ្ ត? 

 
គ្ពេះរម្ពីរាលរួម្ជាមួ្យអងានហត ជាក់លាក់អំពីគ្បវតតិស្ទគ្សៃស្ទសនាចគ្កលិងន្ផ្ែនឈ្ើកនុងស្ទសនាចគ្ក (មា៉ា ថាយ 7: 16-20) មាលភសតុតាង, 
សញ្ញា គ្ាប់ផ្ែូវលិងសញ្ញា នែើម្បីជួយននែើយនលេះ។ នសៀវនៅនលេះភាជ ប់បទរម្ពីរនោយមាលការពិតថ្លគ្បវតតិស្ទគ្សៃផ្ដល់ពគ្បនយជល៍អំពីនរឿងនលេះ។ 
 
ជំពូកទីពីរលិងទីបីថ្លនសៀវនៅវិវរណៈមាលស្ទរគ្ពេះនយស ូគ្រិសដសំរាប់គ្កុម្ជំល ំទំងគ្ាំពីរ។ 
ម្ល សសជានគ្ចើលនជឿថាគ្កុម្ជំល ំទំងនលេះតំណាងឱ្យស្ទសនាចគ្កនៅទូទំងអាយ ស្ទសនាចគ្កទំងមូ្ល (ពីថ្ងៃថ្លប ណយថ្ងៃទីហាសិបកនុងកិចាការ 2 

រហូតែល់ការវិលគ្តឡប់របស់នលាកនយស ូគ្រិសដ) ។ 
 
 
 
 
 
 
 

 
សំណល់ថ្លទីគ្កុង សម័្យប រាណ 

 

កនុងសតវតសទី 21 ន្ែលជានស្ទម េះគ្តង់បំផ្ តនលេះនបើនយងតាម្បលាូលរបស់គ្ពេះនយស ូលឹងមាលសំណល់ថ្លន្ផ្នកទីគ្កុង ថ្លស្ទសនាចគ្កថ្លគ្ពេះ (វិវរណៈ 3: 7-13) នលេះ។ 



 

ន្ែលតំណាងឱ្យពួកអនកសំណល់នស្ទម េះគ្តង់បំផ្ តថ្លន្ផ្នកទីគ្កុង ថ្លគ្កុម្ជំល ំគ្រិសដស្ទសលិកពិត? 

 

គ្បសិលនបើអនកមាលបំណងនែើម្បីកាែ យែូចជា របស់ចាស់ (កិចាការ 17: 10-12), អនកអាចរកន ើញថានតើអនកមាលនសចកដីគ្សឡាញ់របស់គ្ពេះ-

បំផ្ សរំលិតថ្លនសចកតីពិតនហើយពិតជានជឿនលើគ្ពេះរម្ពីរ។ គ្បសិលនបើអនកមាលនលាៈកនុងការគ្បតិបតដិមួ្យ, លិងមិ្លន្ម្លគ្គាល់ន្តស្ទដ ប់ថ្លពាកយនលេះ, 

អនកគ្បន្ហលជាអាចកាែ យនៅជាន្ផ្នកមួ្យថ្លគ្ពេះពររបស់នស្ទម េះគ្តង់ទីគ្កុង (យ៉ា ក ប 1: 22-25; វិវរណៈ 3: 7-13) ។ 


