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បុព�កថា 

 ករអនុវត�ករដកដ់ង� យស�្រគពីចិត� នឹងដង� យ១ភាគ១០ ែតងែតជា

េរឿងចរំងូចរំះរវងអ�កេជឿជា្រក�មជនុំំ នឹងអ�កេធ�ពន័�កិច�  (អ�កបំេរ ្រពះ)។ ប៉ុែន�

ចំេពះ ពូជេរ សតងំរបស់្រពះវញិ មនិែមនេរឿងែបបេនះេទ។  

 តងំពីករចបេ់ផ�មៃនេពលេវលមក ្រពះមានែផនករ េអយរ�ស�របស់

្រទង ់ ថា� យដង� យល�បផុំតដល់្រទង-់គពឺផីលដបំងូរបស់ពកួេគ។ មានមនុស្ស

ភាគេ្រចន មនិបានដឹងថា ពក្យ “ដង� យ១ភាគ១០” មាននយ័យ៉ាងេមច៉ផង 

ដង� យ១ភាគ១០ “មានន័យថា” “១ភាគ១០” ឬ ១០%ៃនកំេនន ឬចំណូល

របស់អ�កណាមា� ក។់ េនក�ុងទិសេដៃនេសៀវេភេនះនឹងនិយាយអំពីករដកដ់

ង� យ១ភាគ១០ ជាចំែណក១ភាគក�ុង១០ ពីអ�ីែដល្រត�វឧទ�ិសនឹងថា� យដល់

្រពះ។  

 េនក�ុងបទគម�រីបរសុិទ�៦៦កណ័�  មាន៣៤ និយាយពីរេបៀប១ឬេផ្សង

េទៀតជាមយួនឹង្របធានបទៃនករេអយ (ថា� យ) នឹងករទទួល។ មានខ

េយាង៧២និយាយពីករថា� យមានខេយាង៤៨បង� ញពីេសចក�ីសន្យោដម៏និ

េចះខុសរបស់្រពះអំពី្រពះពរដប៏របិូរចំេពះអ�កែដលថា� យ-“ចូរេអយេទេគេនាះ
នឹងបានេអយមកអ�កែដរ េគនឹងវល់េអយអ�កយ៉ាងល�ទងំញាតទ់ងំរលក ់
េហយដកេ់អយេហៀរនឹងយកមកដកប់ំេពញចិត�អ�កផង ដ្បតិេគនឹងវល់េអ
យអ�កតមរង� ល់ណាែដលអ�កវល់េអយេគ”(លូក ៦:៣៨)។ 

 េតអ�កណាអចេចទ្របកន្់រពះ ថា្រទងម់និរក្សោ្រពះបន�ូលសន្យោឬេទ? 

េយងេជឿថា្រទងរ់ក្សោេសចក�ីសន្យោរបស់្រទងេ់លសេទេទៀត។ េយងកេ៏ជឿេល
ករថា� យតមសមាមា្រតេហយថាចំណូលអប្បបរមា ែដល្រត�វថា� យគឺ “១ក�ុង
១០” ពីរបស់ែដលេគរកបានឬចំនូលរបស់េគឬេ្របពក្យក�ុងគម�គី ឺ “ដង� យ១
ក�ុង១០”។ គា� ននរណា១ពិតជាបានថា� យដល់្រពះេឡយ ទល់ែតពួកេគថា� យ

ដង� យ១ភាគ១០ជាមុនសិន។ េយងេជឿថាមាន្រគិស� នជាេ្រចនបានរងេ្រគាះ 

េដយសមា� រះ ខងរបូកយនឹងខងវ�ិ� ណ េ្រពះពួកេគបានយកអ�ីែដល្រត�វ

ថា� យ្រពះ មកេធ�ជារបស់ខ�ួន។ េយងទុកចិត�ថាអ�កមនិេធ�ដូចជាេគេទ ។  

ក�ុងកំឡុងឆា�  ំ១៩១៣-១៤ មានសំនួរ១្រត�វបានេគេបាះពុម�ផ្សោយេនក�ុង

សរពតម៍ាន១ចំនួនអំពីសសនា េនសហរដ�អេមរចិ និងកណាដថា “េត
អ�កបានស� ល់អ�កណាមា� ក ់ ែដលមនិសប្បោយ មនិសប្បរុស ឬ ពុំសូវមាន
លុយកក់ េដយេ្រពះគាត ់ ជាអ�កថា� យដង� យ១ភាគ១០ ឬេទ?” េគបាន

ទទួលចេម�យ “េទ” ១០០០០នាក ់ប៉ុែន�ចំេលយ “បាទ” គា� នមា� កេ់សះ។ 
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 េនក�ុងេសៀវេភេនះ េយងនឹងពន្យល់អំពី្រពះហឬទយ័ដ្៏រគបល់ក�ណ៍

របស់្រពះ តម្រពះគម�រីដព៏ិសិដ� ទកទ់ងេទនឹងករថា� យដង� យ១ភាគ១០ 

និងរេបៀបថា� យ និងគូរថា� យេដយរ�ស�របស់្រទង ់។ 

     េយងសូមអធិស� នថា េសៀវេភេនះនឹងជា្រពះពរដល់អ�កឥឡូវេនះនិងៃថ�

ែដល្រត�វមកេទៀត េនេពលែដលអ�កយកេគាលករណ៍ ្រគឹះៃនករថា� យ      

ដង� យ១ភាគ១០េនះមកអនុវត�េនក�ុងជីវតិ្រគីស� នរបស់អ�ក ។  

 

                                                  បំេរ  

                                                 ជូន 

                                                  ពូជេរ សតងំរបស់្រពះ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 
េសៀវេភេនះេគ្រត�វបានចង្រកងនងិែកស្រម�លព្ីរបភពជាេ្រចន។ 

សូមអរគុណ ជាពេិសសដល់ បង្រប�ស Albert K.S. Ong ស្រមាបក់រងរ វចិរណកថារបស់

េលកេលករេបាះពុម�ផ្សោយែដលបានែកសំរលួេនះ។ 

 

 

 

 

 



អ�កមនិអចថា� យអ�ី េលអ�ី ែដល្រពះ្របទនមកអ�កេទ 
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េហតុអ� ី្រត�វថា� យដង� យ១ភាគ១០? 

មានមលូេហតុ១២សំរបក់រថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ 

១. ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ មានេនក�ុងបទគម� ី ែដល្រពះបានអនុមត័ 

និង បង� បឲ់្យេធ�េនក�ុងស�� ចស់និងស�� ថ�ី ។ 

២. ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ បេ្រង�នឲ្យអ�កថា� យបង�ំ្រពះអមា� ស់េយសូ៊

្រគីសេដយ ពិត្រតង ់ដក្់រពះនិងកិច�កររបស់្រទងជ់ាមុនដំបូង។ 

៣. ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ បេ្រង�នេអយេយង ចំណា ំនិងដឹងគុណ

្រពះែដលជា មា� ស់ជីវតិរបស់េយង ។ 

៤. ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ គឺករថា� យបង�ំ ។ 

៥. ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០េធ�េអយេយងមានទនុំកចិត�ក�ុងករ

អធិស� នេទ្រពះ ែថមេទៀត។  

៦. ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ជាករអំពវនាវឲ្យ្រពះពររបស់្រពះធា� កម់ក

េលអ�កែដលថា� យ-ដង� យ១ភាគ១០។ 

៧. ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ េទរទនេ់ទរកករបេង�តសមត�ភាពរបស់

អ�កថា� យ-ដង� យ១ភាគ១០ឲ្យេគថា� យេលសពីដង� យ១ភាគ១០ពីរបស់ែដល

េគរកបានេទេទៀត 

៨. ករថា� យដង� យ១គាគ១០ផ�ល់ឪកសដល់អ�កថា� យ-ដង� យ១ភាគ១០

បានទទួល្រពះពរពី្រពះចំេពលែដលពួកេគថា� យដង� យ១ភាគ១០ដល់្រទង។់ 

៩. ករថា� យដង� យ១ភាគ១០បេង�តឲ្យមានតំែណងប�� ជាេមអ�កបំេរ ស

េនក�ុងជីវតិជា្រគីស� នរបស់ពួកេគ។ 

១០. ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ បេង�តឥទ�ិពលរបស់អ�កថា� យ-ដង� យ១

ភាគ១០ េទេលអ�កដៃទេទៀត ឲ្យេដរតមគំររូបស់គាត ់ គឺថា� យដង� យ១ភាគ

១០ែដរ ។  

១១.  ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ គឺករថា� យតមរេបៀបជា្របពន� ័ មនិែមន

ជាករថា� យតមមេនាសេ��តនា ឬមនិេទៀងទតេ់នាះេទ ។ 

១២.  ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ បណា� លឲ្យអ�កថា� យ-ដង� យ១ភាគក�ុង

១០ថា� យេដយមានេសរភីាព និង េដយស�្រគព័ីចិត�មនិែមនរងច់ទំល់ែតេគ

អំពវនាវឲ្យេយងថា� យេនាះេទ ។  

១ - ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ េនក�ុងស�� ចស់ 

 ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង ១០របស់កអុនី នងិេអបលិ 

 េដម្បឲី្យេយងបានយល់អត�នយ័ អំពី្របធានបទណាេទៀត ឲ្យបាន

ច្បោស់លស់េយង្រត�វចប ់  េផ�មសិក្សោអំពី្របភពរបស់វសិន-គឺអល់ផា។ វ

ជាេរឿងជាកែ់ស�ង ែដលករអុីន បានទទួលករបេ្រង�ង ឲ្យអនុវត�ករថា� យដ
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ង� យ១ភាគ១០ ពីឪពុកមា� យរបស់េគគឺអដ័មនិងេអវ៉ (សុភាសិត១:៨)ែដល

ពួកគាតក់ប៏ានអនុវត�រចួេហយផងែដរ។ េហយគា� ននរណាេ្រកពី្រពះេទែដល

បេ្រង�នអដ័ម និងេអវ៉អំពីករថា� យដង� យ១ភាគ១០េនះ។  

េយងអនពីេរឿងរ៉វដំបូងៃនករអនុវត�េនះ ក�ុងេលកប្បត�ិ ៤:២-៧ “នាងក៏
បេង�តបានេអបិលជាប�ូនេទៀត ឯេអបិលជាអ�កគង� លហ�ូងសត� ែតករអុីនជា
អ�កេធ�ែ្រសចំករវញិ។ កន�ងេ្រកយមកកអុីនបានយកផលែដលេកតពីដី មក
ថា� យជាដង� យដល់្រពះេយហូវ៉េហយេអបិលកេ៏ធ�ដូចគា�  គឺគាតយ់កកូនជា
ដំបូង១ពីហ�ូងសត�មកថា� យ ្រពមទងំខ� ញ់របស់វផង រចួ្រពះេយហូវ៉្រទង់
សព�្រពះហឬទយ័ចំេពះេអបិលនិងដង� យរបស់គាត ់ែតមនិសព�្រពះហឬទយ័
ចំេពះដង� យរបស់កអុីនេទ េនាះកអុីកេ៏ក� ្រកហយ េហយេឡងទឹកមុខ
្រកញូវ ្រពះេយហូវ៉្រទងម់ានបន�ូលសួរកអុីនថា ឯងខឹងេធ�អី? េហតុអ�ីបានជា
ឯងេធ�ទឹកមុខ្រកញូវដូេច�ះ? េបឯងេធ�ល� េតមនិបានទឹកមុខរកីរយវញិេទរអឺី? 
េបឯងេធ�មនិល�េនាះ មានដង� យេដកេនមាតទ់� រ្រសបេ់ហយ ចិត�វនឹងប
េណា� យតមឯង េហយឯងមានអំណំាចេលវេដរ។” 

ចូរសំគាល់ពីដង� យខុសគា�  ែដលបាននាយំកេទថា� យ្រពះ។ កអុីនបាន

នាផំលពីដី-មានបែន�នឹងែផ�េឈ។ េអបិលបាននាយំកកូនដំបូងពីហ�ូងសត� 

្រពមទងំខ� ញ់វផង។ ករថា� យយ��ូ បូជារបស់េអបិល គឺជាដង� យឈម 

ែដលចង�ុលេទគំររូខុសគា� ៃន្រពះេយសូ៊្រគីស�ជាេរៀមច្បងៃន្រពះែដលជាដ

ង� យសំរបេ់លះបាបជាេ្រចន។ 

ចំណាំ េអបិលបាននាយំកកូនដំបូង ( េ្រចន )ពីហ�ូងេចៀម នឹងសត�េផ្សង

េទៀតែដលគាតប់ានេមលែថ េនាះបានគាប្់រពះហឬទយ័្រពះ។ ្រពះបាន្របាប់

េអយកអុីនេទេធ�អ�� ឹងែដរេដម្បេីអយ្រទងប់ានទទួលគាត។់ េត្រពះបានេធ�
តម អ�ីែដល្រទងប់ានបង� បម់កឬេទ? េទ ែតគាតប់ានេចញេទរកប�ូន្រប�ស

របស់គាត ់ េហយសំលបប់�ូនេចលវញិ។ ដូេច�ះ េយងអចដឹងថា ពួកកូន

ដំបូង ែដលេអបិលបានថា� យេទ្រពះ គឺជាដង� យ១ភាគ១០ េហយឈម

ែដលបានខ� យេទេលអសនា គឹជាេសចក�ីជំេនឿរបស់គាត ់ចំេពះ្រពះ ។ 

ករថា� យដង� យ១ភាគ១០របស់អ្័របាហ ំ

េលកុប្បត�ិ ១៤:១៧-២០ “កលគាតប់ាន្រតឡបម់កពីវយេកដូេឡាេមរ
និងពួកេស�ចែដលេនជាមយួពួក្រទងវ់ញិេហយ េនាះេស�ច្រក�ងសូដុំមកេ៏ចញ
មកទទួលគាត ់ េន្រតងវ់ល្រចកភ�សំេវ គឺជា្រចកភ�ៃំនេស�ច េហយម៊◌ិុលគី
ស្សោែដកជាេស�ច្រក�ង សឡិម កន៏ាយំកនំបុង័និង្រសទំពងំបាយជូរមក 
ពីេ្រពះ្រទងជ់ាសង្ឃរបស់្រពះដខ៏�ស់បំផុត ជាមា� ស់ៃនស� នសួគ៍ និងែផនដ ី
េហយសូម្រពះដខ៏�ស់បំផុតបាន្របកបេដយ្រពះពរ ជា្រពះែដលបាន្របគល់



អ�កមនិអចថា� យអ�ី េលអ�ី ែដល្រពះ្របទនមកអ�កេទ 
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ខ� ងំស្រត� មកក�ុងកណា� បៃ់ដឯង រចួគាតក់ថ៏ា� យ ១ភាគក�ុង១០ ព្ីរគបរ់បស់
ទងំអស់ ដល់្រទង”់ ។  

ករថា� យដង� យ១ភាគ១០របស់អ្័របាហដំល់ម៊គិិស្សោែដកេនះ កប៏ាន

ែចក ឬកប៏ែន�មេនក�ុងេហេ្រពរ ៧:២-១០ “យេលកអ្័របាហបំានយក១ភាគ
ក�ុង១០ ពរីបស់ទងំអស់ ជូនេលក នាមេស�ចេនាះ េដមដំបូង្រសយថា 
េស�ចៃនេសចក�ីសុចរតិ រចួមកជាេស�ចៃន្រក�ងសឡិម គឹថាជាេស�ចៃនេសចក�ី
សុខសន� េលកគា� នមាតបិត គា� នពង្សោវតេទ កគ៏ា� នៃថ�កំេណ តឬៃថ�ស� ប់
ែដរ េលកមានភាពដូចជា្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ កេ៏នជាសង្ឃជាព�យុេក បាន
ជូនរបបឹ១ភាគក�ុង១០ផង រឯីខងឯពួកកូនេចេលវ ី ែដលទទួលករងរជា
សង្ឃ េគបានទទួលបង� ប់តម្រកឹតវនិយ័ ឲ្យហូតយក១ភាគ១០ពី្របជាជន
ែដរ គឺពីពួកបងប�ូនេគទងំប៉ុនា� ន េទះេបពួកេនាះេកតពីពូជពង្សេលកអ្័របា
ហកំេ៏ដយ ែតេលកមុលិគីស្សោែដកេនះែដលមនិបានរបជ់ាពង្សោេគេទ េនាះ
បានទទលួ១ភាគក�ុង១០ពីេលកអ្័របាហវំញិ េហយកេ៏អយពរដល់េលក 
ែដលបានទទួលេសចក�ីសន្យោទងំប៉ុនា� នផងេហយច្បោបេ់នះែដរថា គឺអ�កធំ
េអយពរដល់អ�កតូច េនាះ្របែកកមនិបានេឡយ រឯីទីេនាះ មនុស្សែដលែតង
ែតស� ប ់ េគទទលួ១ភាគក�ុង១០ េនាះេលកឧបមាដូចជា បានថា� យ១ភាគ
ក�ុង១០ ែដរ េដយសរេលកអ័្របាហ ំ ដ្បលិេលកមុលិគីស្សោែដកបានេទ
ជួបនឹងេលកអ្័របាហ ំ េនាះេលកេលវេីនជាពូជ ក�ុងខ�ួនៃនព�យុេកេលក
េនេឡយ។”  

េលកមុលិគសី្សោែដក ជាគំរៃូន្រពះ្រគីស� ជាសង្ឃ។ គាត់គា� នមាតបិត

េទ គា� នកូនេច គា� នៃថ�កំេនត និងគា� នៃថ�ស� ប់ ប៉ុែន�មានភាពដូចជា្រពះរជ

បុ្រតៃន្រពះ។ ឥឡូវេនះចូរចងច ំ េសចក�ីេនះ េនក�ុងេហេ្រពរ ១៣:៨ “្រពះ
េយសូ៊្រគីស�្រទងេ់នែតដែដល គឺពីៃថ�ម្សលិ ៃថ�េនះ និងេទដល់អស់កល្បជា
និច�តេទ។” ដូេច�ះ េតអ�កមនិដឹងថា េនះជាភារះកិច�របស់ ្រគីស� នែដល       

្រត�វថា� យ (មនិែមនសងៃថ�)ដង� យ១ភាគ១០ េនេ្រកមស�� ថ�ីេនះឬេទ?ចូរ

ចងចផំងែដលថា អ្័របាហ ំ មនិែមនជាសសន៍យូដេទ មុននឹងេឈ� ះគាត់ 

បានដូរេនាះ។ សសនាដមនិទនម់ានេទ រហូតទល់ែតពកួេមកុលសម�ន័�

ទងំ១២ បានេកតេចញមកពយ៉ីាកុបសិន។ 

ដង� យ១ភាគ១០របស់យ៉ាកុប 

 “េលកយ៉ាកុបចកេចញពី្រក�ងេបៀរេសបាេឆា� ះេទកន់្រស�កខរន។
  េពលៃថ�ជិតលិច េលកបានេទដល់កែន�ងមយួ េហយស� កេ់នទី
េនាះ។ េលកបានយកថ�មយួដុំមកេកយ រចួសំរន�លក់េនទីេនាះេទ។  
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 េលកសុបិនេឃញមានជេណ� រមយួប�្ឈរេលែផនដី ចុងវខ�ស់រហូតដល់
េមឃ េហយមានេទវត*របស់្រពះជាមា� ស់ នាគំា� ចុះេឡងតមជេណ� រេនាះ។ 

 េពលេនាះ ្រពះអមា� ស់គងេ់នែក្បរេលក មាន្រពះបន�ូលថា៖ េយងជា្រពះ
អមា� ស់ ជា្រពះរបស់អ្របាហ ំ ជីតអ�ក េហយកជ៏ា្រពះរបស់អុីសកែដរ។ 
េយងនឹង្របគល់ទឹកដីែដលអ�កេដកេលេនះដល់អ�ក និងពូជពង្សរបស់អ�ក។  

 ពូជពង្សរបស់អ�កនឹងមានចំនួនេ្រចនដូចធូលីដី។ ទឹកដីរបស់អ�កនឹង
លតសន�ឹងេទទិសខងលិច ទិសខងេកត ទិសខងេជង និងទិសខងត្បូ
ង។ ្រក�ម្រគ�សរទងំអស់េនេលែផនដីនឹងបានទទួលពរេដយសរអ�ក និង
ពូជពង្សរបស់អ�ក។ 

 ចំេពះេយងផា� ល់ េយងនឹងស�ិតេនជាមយួអ�ក េយងនឹងែថរក្សោអ�ក ្រគប់
ទីកែន�ងែដលអ�កេទ េហយេយងនឹងនាអំ�ក្រតឡបម់កទឹកដីេនះវញិ ដ្បតិ
េយងមនិេបាះបងេ់ចលអ�កេឡយ គឺេយងនឹងសំេរចអ�ីទងំអស់តមពក្យ
ែដលេយងសន្យោេនះ។ 
េលកយ៉ាកុបភា� ក់េឡង េហយេពលថា៖ ្រពះអមា� ស់ពិតជាគងេ់នកែន�ងេនះ
ែមន ែតខ�ុ ំមនិដឹងេសះ!។ 
េលកភយ័ខ� ចជាខ� ងំ េហយេពលថា កែន�ងេនះគួរេអយែស�ងខ� ចណាស់! 
គឺពិតជា្រពះដំណាក់របស់្រពះជាមា� ស់ េហយពិតជាទ� រៃនស� នបរមសុខ!។ 
េលកយ៉ាកុបេ្រកកេឡងពី្រពលឹម យកដុំថ�ែដលេលកេកយេនាះ មកដក់
ប�្ឈរជាស�ូប រចួចកេ់្របងពីេល។  
េលកដកេ់ឈ� ះកែន�ងេនាះថាេបតែអល»។ ប៉ុែន� កលពីេដម េគេហកែន�ង
េនាះថា លូស។  
េលកយ៉ាកុបបនថ់ា ្របសិនេប្រពះជាមា� ស់គងជ់ាមយួខ�ុ ំ និងែថរក្សោខ�ុ ំតមផ�ូវ
ែដលខ�ុ ំេធ�ដំេណ រេទ ្របសិនេប្រពះអង�្របទនេអយខ�ុ ំមានអហរបរេិភាគ 
និងសេម��កបំពក ់
េហយ្របសិនេបខ�ុ ំវលិ្រតឡបេ់ទផ�ះឪពុកខ�ុ ំវញិ េដយសុខសន� េនាះខ�ុ ំនឹង
េគារពបំេរ ្រពះអមា� ស់ទុកជា្រពះរបស់ខ�ុ ំែមន។ 
ដុំថ�ែដលខ�ុ ំេលកប�្ឈរេឡងេនះ ជា្រពះដំណាករ់បស់្រពះជាមា� ស់! អ�ីៗែដល

្រពះអង�្របទនមកទូលបង�ំ ទូលបង�ំនឹងយកមយួភាគដបថ់ា� យ្រពះអង�វញិ”។
(េលកុប្បត�ិ ២៨:១០-២២) 

យ៉ាកុបបានស� ល់យ៉ាងពិត្របាដក ពីអ�ីែដលគាតគ់ួរេធ�សំេរច បនា� បព់ី
និម�តិៃនជេណ� រនិងរេបៀបថា� យែដល្រពះដម៏ាន្រគប្់រពះេចស� សព�្រពហឬទយ៏  

េនទីេនះ គាត់បានសន្យោថា នឹងថា� យ១ភាគ១០-ដង� យ១ភាគ១០-ពីអស់

ទងំរបស់ ែដល្រពះនឹង្របទនដល់គាតេ់ទ្រពះវញិ។ សូមគិតពីករេនះ ្រគប់



អ�កមនិអចថា� យអ�ី េលអ�ី ែដល្រពះ្របទនមកអ�កេទ 

7 

របស់ែដលេយងមាន គឺ្រពះគុណៃន្រពះេទែដលបាន្របទនមកេយង េនក�ុង

កែន�ងទី១។  ដូេច�ះេតេនះមនិែមនមានអ�ី១ ែដលចូលមកក�ុងគំនិតរបស់យ៉ា

កុបថា កិច�ករទី១ គឺ្រត�វថា� យ១ភាគ១០េទឬអី។ ជាកែ់ស�ង ឪពុករបស់គាត ់

គឺអុីសក បានបេ្រង�នគាតអ់ំពីករថា� យដង� យ១ភាគ១០។  

ករថា� យដង� យ១ភាគ១០  មនិែមនករសងៃថ�ដង� យ១ភាគ១០េទ 

        អ�កបានសំគាល់េហយថា មុននឹង្រកឹតវនិយ័បាន្របទនមក ្របជារ�ស�

របស់្រពះ បានថា� យដង� យ១ភាគ១០ េដយេសរភីាព  មនិែមនសងៃថ�ដ

ង� យ១ភាគ១០េទ េនេពលែដល្រកឹត្យវនិយ័ែដល្រត�វែតថា� យេនាះ មនិទន់

បាន្របទនមកេនេឡយ ។ ដូេច�ះករថា� យដង� យមនិ្រគានែ់តបានអនុវត�េន

េ្រកម្រកឹត្យវនិយ័ប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�បានអនុវត�ពីមុន្រកឹត្យវនិយ័  (ច្បោប)់ េទៀត។  

េលវវីនិយ័ (ច្បោបេ់លវ)ី អុ្ីរសែអល 

“តង� យមយួភាគដបទ់ងំអស់គឺេភាគផលែដលេកតេចញពីដី ឬែផ�េឈ
ក�ី ្រត�វទុកជាសក� រៈថា� យ្រពះអមា� ស់។  

្របសិនេបនរណាមា� កច់ងេ់លះតង� យមយួភាគដបម់កវញិ ្រត�វបង្់របាក់
ចំនួនមយួភាគ្របាែំថមពីេល។  

ចំេពះហ�ូងេគា និងហ�ូងេចៀម ក្៏រត�វថា� យសត�មយួភាគដបទុ់កជាសក� រៈ
ដល់្រពះអមា� ស់ែដរ។  
មា� ស់មនិ្រត�វេរ សសត�ល� ឬមនិល� សំរប់ថា� យ្រពះអង�េទ េហយកម៏និ្រត�វយក
សត�េផ្សងមកេដះដូរសត�ែដល្រត�វថា� យេនាះែដរ។ ្របសិនេបេគយកសត�មយួ
មកដូរយកសត�មយួេទៀត ្រត�វចតទុ់កសត�ទងំពីរជាសក� រៈ េហយមនិអច
េលះយកេទវញិេទ។” (េលវវិនីយ័ ២៧:៣០-៣៣) 

ចំណាំថា ្រគបដ់ង� យ១ភាគ១០គឺ បរសុិទ�េនចំេពះ្រពះអមា� ស់ េហយ   

“ េបអ�កណាចងេ់លះអ�ីពី១ភាគ១០ែដលខ�ួនថា� យ េនាះ្រត�វែថម១ភាគក�ុង៥
េលសេទេទៀត។” េនះ មាននយ័ថា េបអ�កណាហូតទុកដង� យ១ភាគក�ុង១០ 

ព្ីរពះ េនាះ១ភាគក�ុង៥ ែដល្រត�វសងវញិ គៃឺម�ភាគរយ (២០%)។ ម្យោង៉េទៀត 

អ�កសងចំនួនៃន១ភាគក�ុង១០ ែដលបានហូតទុក ែថមករពិនយ័២០% សំ

របក់រសងៃថ�ហូតទុកៃនដង� យ១ភាគក�ុង១០។ ចូរចងចថំា ករេនះ្រត�វ

បានអនុវត�េនេ្រកម្រកឹត្យវនិយ៏។ ប៉ុែន�សព�ៃថ�េនះ េនេ្រកម្រពះគុណេយង

បានលឺពី្រគីស� នជាេ្រចន(?) ែដលសូមេទស េដយេ្រពះពួកេគមនិអច

មានលទ�ភាពថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ េដយនិយាយថា ្រពះបានយល់ពី
មូលេហតុរបស់ពួកេគេហយ។ ឪខ�ុ ំេអយ ចំជាគួរឲ្យអម៉ាស់ែមន!  
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“គឺសត�ណាកេ៏ដយែដលចូលេ្រកមដំបង េនាះ្រត�វជាដង� យ១ភាគក�ុង
១០ទុកជាបរសុិទ�ដល់្រពះេយហូវ៉” - ្រគបរ់បស់ទងំអស់ ែដលចូលមកក�ុងៃដ

របស់អ�កេជឿ ១ភាគក�ុង១០ ្រត�វែតថា� យដល់្រពះ។ អ�ីកេ៏ដយែដលមកតម

រយះៃដរបស់អ�ក១ភាគក�ុង១០ គឺ្រត�វជារបស់្រពះេហយគឺវបរសុិទ�។ 

ដង� យេលកចុះេឡង ្រត�វឲ្យដល់ពកួេលវ ី

        “២១ េយង្របគល់មយួភាគដបៃ់នេភាគផលទងំអស់ េន្រស�កអុី្រស
ែអល េអយកូនេចេលវ ី ទុកជាថ�ូរចំេពះកិច�ករែដលពួកេគេធ� េនក�ុងពនា�
ជួប្រពះអមា� ស់។ 

មនិ្រត�វេអយ្របជាជនអុី្រសែអលចូលមកជិតពនា� ជួប្រពះអមា� ស់េទៀត
េឡយ ែ្រកងេលពួកេគទទួលេទស េហយ្រត�វស� ប។់ 

ពួកេលវែីដលបំេរ ករងរេនក�ុង ពនា� ជួប្រពះអមា� ស់ នឹងទទលួខុស្រត�វ
េលកំហុសែដលខ�ួន្រប្រពឹត�។ េនះជាច្បោបែ់ដល្រត�វែណនាេំអយពួកេលវ្ីរគប់
ជំនានដ់ឹងថា ពួកេគនឹងមនិទទួលចំែណកមតក៌អ�ីក�ុងចំេណាមជនជាតិអុី្រស
ែអលេឡយ។  

េយង្របគល់េភាគផលមយួភាគដប ់ ែដលជនជាតិអុី្រសែអលែញកទុក
េដយែឡកសំរបេ់យង េអយកូនេចេលវ។ី េហតុេនះេហយបានជាេយង
្របកសអំពីពួកេគថា: “ពួកេគនឹងមនិទទួលចំែណកមតក៌ក�ុងចំេណាមកូនេច
អុី្រសែអលេឡយ”។ ជនគណនា ១៨:២១-២៤ 

ដង� យ១ភាគក�ុង១០របស់ពួកអុី្រសែអល ែដលបានថា� យជាដង� យ

េលកចុះេឡង េនាះ្រត�វេអយដល់ពូកេលវ។ី “េលកចុះេឡង” មាននយ័ថា 
“បានេលកេឡងថា បានដកេចញពីចំនួនដធ៏ំ អ�ី១ ែដលបានែញកេចញពីអ�ី
េផ្សងេទៀតយ៉ាង្រតឹម្រត�វ និង្រត�វឧទ�ិសដល់ករងររបស់្រពះ”។ 

ពកួេលវ្ីរត�វបងដ់ង� យ១ភាគក�ុង១០ 

“២៦ ចូរ្របាបកូ់នេចេលវដូីចតេទ:េពលណាជនជាតិអុី្រសែអលនាំ
យកេភាគផលមយួភាគដបម់កេអយអ�ករល់គា� គឺចំែណកែដលេយង្របគល់
េអយអ�ករល់គា�  ទុកជាមតក៌េនាះ អ�ករល់គា� ្រត�វែញកមយួភាគដបព់ីេភាគ
ផលមយួភាគដប ់ថា� យ្រពះអមា� ស់។  

តង� យមយួភាគដបែ់ដលអ�ករល់គា�  ែញកទុកេដយែឡកេនះ ្រត�វរប់
ដូចជាតង� យ ែដលបងប�ូនរបស់អ�ករល់គា� ែញកទុកពី្រស�វ និង្រសទំពងំ
បាយជូររបស់េគែដរ។  
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ដូេច�ះ េភាគផលមយួភាគដបែ់ដល្របជាជនអុី្រសែអលយកមកេអយ
អ�ករល់គា� អ�ករល់គា�  ្រត�វែញកមយួភាគដបទុ់ក ថា� យ្រពះអមា� ស់។ ្រត�វ
្របគល់តង� យែដលអ�ករល់គា� ែញកថា� យ្រពះអមា� ស់ជូនេលកបូជាចរ្យេអរ ៉នុ 

េភាគផលែដល្របជាជន យកមកជូនអ�ករល់គា� េនាះ ្រត�វែញកមយួ
ចំែណកថា� យ្រពះអមា� ស់ គឺែញកមយួែផ�កដល៏�វេិសសជាចំែណកសក� រៈ។  

ចូរ្របាបព់ួកេលវថីា: េពលណាអ�ករល់គា� ែញកែផ�កដល៏�វេិសសមយួភាគ
ដបេ់ហយ ចែំណកែដលេនសល់ អ�ករល់គា� ្រត�វចតទុ់កដូចជា្រស�វ និង្រស
ទំពងំបាយជូរ ែដលេនសល់របស់្របជាជនែដរ។  

អ�ករល់គា� បរេិភាគេភាគផលទងំេនះ រមួជាមយួ្រគ�សររបស់អ�ករល់គា�  
េនកែន�ងណាកប៏ាន ដ្បតិេភាគផលទងំេនះជាកំៃរសំរបក់រងរែដលអ�ក
រល់គា� បំេពញ េនក�ុងពនា� ជួប្រពះអមា� ស់។ 

្របសិនេបអ�ករល់គា� ែញកចំែណកដល៏�វេិសសទុកសំរបេ់យងេហយ អ�ក
រល់គា� នឹងគា� នបាបេនេពលបរេិភាគចំែណកែដលេនសល់ អ�ករល់គា� កម៏និ
បណា� លេអយតង� យដវ៏សុិទ�របស់ជនជាតិអុី្រសែអលក� យេទជាេសហ�ង 
េហយអ�ករល់គា� កម៏និ្រត�វស� បែ់ដរ”។ (ជនគណនា ១៨:២៦-៣២) 

ពួកេលវ ីគឹជាអ�កេធ�ពន�ក័ិច�របស់្រពះ ( អ�កបំេរ ករពរ្រពះ ) េហយពួកេគ

ក្៏រត�វបង១់ភាគ១០ (១០%) ៃនដង� យេលកចុះេឡង ែដលពួកេចអុី្រសែអ

លបានថា� យែដរ។ សល់ប៉ុនា� នពូកេគយកេទេ្រប្របាស់ផា� ល់ខ�ូនរបស់ពួកេគ 

ដូចជាែបកែចកេនក�ុងខ៣១ ពីេ្រពះេនះជារង� នរ់បស់ពួកេគ េនក�ុងេរង

ឧេបាសថៃន្រក�មជំនុំ ។ 

េហេសគាស� រករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០េឡងវញិ 

េនក�ុង្របវត�ិស�ស�របស់ពួកសសនយូ៍ដ មានមនុស្សជាេ្រចន បាន

េភ�ច្រកឹត្យវនិយ័ៃនករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ េហយមនិបានថា� កិត�ិយស

ដល់្រពះ េដយេធ�មនិដឹងមនិឭពីករ ថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០។ េទះបី
យ៉ាងណាកេ៏ដយ សូមេយងអន ២របាក្ស្រត៣១:២-១២ ពីរេបៀបេស�ច េហ

េសគា បានតងំគំរផូា� ល់ខ�ួន េហយបានស� រករេប�ជា� របស់្របជារ�ស� ឲ្យអនុ

វត�ករដង� យ១ភាគក�ុង១០េឡងវញិ។  

“្រពះបាទេហេសគាបាន ែតងតងំ្រក�មបូជាចរ្យ និង្រក�មេលវតីមជាន់
ថា� ក ់េអយបំេពញមុខងររបស់េគេរៀងៗខ�ួនវញិ គឺ្រក�មបូជាចរ្យ និង្រក�មេលវ ី
ែដលបំេពញមុខងរថា� យតង� យដុត*ទងំមូល និងយ��បូជាេម្រតីភាព ្រពម
ទងំអ�កែដលបំេរ ករងរក�ុង្រពះវហិរ អ�កចំេរៀងសំរបេ់លកតេម�ង្រពះអមា� ស់ 
និងអ�កយាមទ� រពនា� របស់្រពះអមា� ស់។  



           ទំនាយ ែដលបានេបកសំែដង   
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្រពះរជាបានយក រជ្រទព្យមយួចំែណក សំរបប់ងច់ំណាយេទេល
តង� យដុតទងំមូល ែដល្រត�វថា� យេនេពល្រពឹក េនេពលល� ច េនៃថ�សប្ប ័
ទ* េនបុណ្យេដមែខ និងបុណ្យដសំ៏ខន់ៗ េផ្សងេទៀត ដូចមានែចងទុកក�ុង
្រកឹត្យវនិយ័របស់្រពះអមា� ស់។ 

្រពះរជាបង� ប្់របជាជន និងអ�ក្រក�ងេយរសូឡឹម េអយ្របគល់ចំែណក
របស់្រក�មបូជាចរ្យ និង្រក�មេលវេីទពួកេគ េធ�ដូេច�ះ ពួកេគមនិខ�ល់ខ� យនឹង
អ�ីេផ្សងេទៀត េ្រកពីគិតដល់្រកឹត្យវនិយ័របស់្រពះអមា� ស់។ 
េពល្របជាជនអុី្រសែអលទទួលប�� របស់េស�ចេហយ ពួកេគនាយំកផល
ដំបូងៃន្រស�វ ្រសទំពងំបាយជូរថ�ី េ្របង ទឹកឃ�ុ ំ និងផលដំណាំេផ្សងៗេទៀត
យ៉ាងេ្រចនបរបិូណ៌ េហយពួកេគកន៏ាយំកមយួភាគដបៃ់នអ�ីៗែដលខ�ួនមាន 
មកថា� យយ៉ាងបរបិូណ៌ែដរ។  

កូនេចអុី្រសែអល និងកូនេចយូដែដលរស់េនតម្រក�ងនានា ក�ុង
្រស�កយូដ បាននាេំគា និងេចៀមមកថា� យជាតង� យមយួភាគដប ់ េហយេគក៏
យកអ�ីៗទងំអស់ ែដលែញកជាសក� រៈថា� យដល់្រពះអមា� ស់ជា្រពះរបស់ខ�ួន 
មកថា� យជាតង� យមយួភាគដបែ់ដរ។ េគដកត់ង� យទងំេនាះជាេ្រចនគំនរ។ 

េគបានចបេ់ផ�ម្របមូលតង� យមកដកជ់ាគំនរ ចបព់ីែខទីបី រហូតដល់
ែខទី្របាពំីរ។្រពះបាទេហេសគា និង ពួកម�ន�មីកេមលគំនរតង� យទងំេនាះ 
េហយនាគំា� អរ្រពះគុណ្រពះអមា� ស់និងអុី្រសែអលជា្របជារ�ស�របស់្រពះអង� 

្រពះបាទេហេសគាសកសួរ្រក�មបូជាចរ្យ និង ្រក�មេលវ ី ស�ីអំពីគំនរ
តង� យទងំេនាះ។  

េលកមហបូជាចរ្យអសរពីអំបូរសដុកទូលេស�ចថា៖ ចបព់ីេពល
្របជាជននាតំង� យែដលេគបានែញកទុក មកដកក់�ុង្រពះដំណាករ់បស់្រពះ
អមា� ស់ េនាះេយងមានអហរបរេិភាគយ៉ាងបរបិូណ៌ ែថមទងំេនេសសសល់
ជាេ្រចនឥតគណនាផង ដ្បតិ្រពះអមា� ស់្របទនពរដល់្របជារ�ស�របស់្រពះអ
ង�។ អ�ីៗែដលគរេនទីេនះ សុទ�ែតជារបស់ែដលេយងមានេលសពីេសចក�ី្រត�វ
ករ។ 

្រពះបាទេហេសគាបង� ប់ េអយេគេរៀបចបំន�ប ់ េនក�ុង្រពះដំណាករ់បស់
្រពះអមា� ស់។  

េពលេរៀបចរំចួេ្រសចេហយ េគកន៏ាយំកតង� យែដលេគបានែញកទុក
េដយែឡក និងតង� យមយួភាគដប ់ ្រពមទងំតង� យដស៏ក� រៈេផ្សងេទៀត 
យកមកទុកក�ុងបន�បេ់នាះជា្រប្រកតី។  

េលកកូណានាជា្រក�មេលវ ី មានភារកិច�េមលខុស្រត�វ េលតង� យទងំ
េនាះ េដយមានេលកសីុៃម ៉ជាប�ូនរបស់គាត ់ជាអ�កជំនួយករ។” 



អ�កមនិអចថា� យអ�ី េលអ�ី ែដល្រពះ្របទនមកអ�កេទ 
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មានេមេរៀនដអ៏ស� រ្យមយួេនក�ុងអត�បទ ្រពះគម�រីេនះ សំរប្់រគីស�បរស័ិទទងំ 

អស់។េនេពល្របជាជនទងំមូលនាយំកតង� យមកក�ុង្រពះដំណាករ់បស់្រពះ

អមា� ស់េលកបូជាចរ្យអស័រយ៉ាមាន្របសសន៍ថា”េយងមានអហបរេិភាគ 

្រគប្់រគានេ់ហយ េយងមានេស្ប�ងអហរ ្រគប្់រគានេ់ហយ ដ្បតិ្រពះអមា� ស់ 

បាន្របទនពរ្របជាជនរបស់្រទងេ់ហយអ�ីៗេនសល់ គឺ េនក�ុងឃា� ងំដអ៏ស�

រ្យេនះ”។ ្រពះវហិរជាេ្រចនសព�ៃថ�េនះ្រត�វ េគលកន់ំឃុកឃី ‘hot dogs’និងហំ

ប៊ហឺ�ឺរ ឬេរៀបចំករលកក់ររអ៊ូរទ ំ េដម្បនីាមំកនូវ្របាកច់ំណូល បែន�មេដម្បបី ំ

េពញ នូវកង�ះខតដង� យមយួភាគក�ុងដបន់ិងដង� យេផ្សងៗ។្របជាជន្រគាន់

ែតបដិេសធមនិ”បង”់នូវអ�ីែដលជារបស់្រពះ។ ពួកេគជាេចរប�នៃ់នដង� យមយួ

ភាគក�ុងដបរ់បស់្រពះ។ េនាះជាអ�ីែដល្រពះបានមានបន�ូលេនក�ុងម៉ាឡាគី ៣ 

ថា “្រពះអង�បានប�នទូ់លបង�ំេដយយកមយួភាគដបន់ិងតង� យេផ្សងៗ”។ 
ផ�ល់ឱ្យេទ្រពះនូវអ�ីែដលជាកម�សិទ�ិរបស់្រទងេ់ហយអ�កនឹងមនិ្រត�វលកអ់�ីទងំ

អស់េដម្បគីា្ំរទដល់ពន័�កិច�របស់្រពះេឡយ។ 

េនេហមា នងិករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ បានទុកេនក�ុង្រពះវហិរ 

        “ពួកេយងជាបូជាចរ្យ ្រក�មេលវ ី និង្របជាជន បានចបេ់ឆា� តដក់េវន
គា� ឧបត�ម�អុស សំរប្់រពះដំណាករ់បស់្រពះៃនេយង គឺេរៀងរល់ឆា� េំយង្រត�វ
យកអុសមកជាតង� យតមអំបូរ តមេពលកំណត់ េដម្បដុីតេនេលអសនៈ
របស់្រពះអមា� ស់ ជា្រពះៃនេយង ដូចមានែចងទុកក�ុង្រកឹត្យវនិយ័។  

៣៥ េយងកស៏ន្យោយកផលដំបូងៃនែ្រសចំករ និងែផ�េឈទងំប៉ុនា� នមក
ថា� យេនក�ុង្រពះដំណាករ់បស់្រពះអមា� ស់ ជាេរៀងរល់ឆា� ែំដរ។  
េយងនឹងនាកូំន្រប�សច្បងរបស់េយងមកថា� យ្រពះអមា� ស់ េហយកន៏ាកូំន
ដំបូងៃនហ�ូងេចៀម និងហ�ូងេគារបស់េយងមកថា� យ្រពះអង� ដូចមានែចងទុក
ក�ុង្រកឹត្យវនិយ័ គឺេយងនឹងនាមំកជូន្រក�មបូជាចរ្យ ែដលបំេរ ករងរេនក�ុង្រពះ
ដំណាករ់បស់្រពះៃនេយង។ 

េយងនឹងនាេំម្សៅដំបូងរបស់េយង ្រពមទងំតង� យែដលេយងបានែញក
ទុកេដយែឡក គឺមានែផ�េឈ្រគបម់ុខ្រសទំពងំបាយជូរថ�ី និងេ្របងមកជូន
្រក�មបូជាចរ្យ េនក�ុងបន�បអ់មៃន្រពះដំណាក់របស់្រពះៃនេយង។ េយងនឹង
យកេភាគផលពីដីរបស់េយងមយួភាគដប ់ ជូន្រក�មេលវ។ី ្រក�មេលវ្ីរត�វេទ
្របមូលយកផលទងំេនាះពី្រស�កភូម ិែដលមានែ្រសចំកររបស់េយង។ 

េពល្រក�មេលវនីាយំកតង� យ មយួភាគដបចូ់លមក បូជាចរ្យមយួរបូ
ែដលជាពូជពង្សរបស់េលកេអរ ៉នុ ្រត�វេទជាមយួ េហយទទួលយកមយួភាគ
ដបៃ់នតង� យមយួភាគដបេ់នាះ េទទុកក�ុងឃា� ងំៃន្រពះដំណាករ់បស់្រពះៃន
េយង។  
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ជនជាតិអុី្រសែអល និង្រក�មេលវ ី ្រត�វយកតង� យែដលេគបានែញកទុក
េដយែឡក មកទុកក�ុងបន�បទ់ងំេនាះ គឺមាន្រស�វ ្រសទំពងំបាយជូរថ�ី និង
េ្របង។ ក�ុងបន�បទ់ងំេនាះ េគដកវ់ត�ុេ្រប្របាស់ក�ុងទីសក� រៈ េហយ្រក�មបូជា
ចរ្យែដល្រត�វេវនបំេរ ករងរ្រក�មយាមទ� រ និង្រក�មចំេរៀងកស៏�ិតេនក�ុងបន�ប់
េនាះែដរ។ ដូេច�ះ េយងពុេំបាះបងេ់ចល្រពះដំណាករ់បស់្រពះៃនេយងេឡ
យ។”(េនេហមា ១០:៣៤-៣៩) 

េតពួកេលវនីាយំកដង� យ១ភាគ១០េទឯណា? “នាយំកេទឯ ្រពះវហិរ
ៃន្រពះរបស់េយង” ពិតែមន! ្រគីស� នខ�ះបានេចទ្របកន្់រគ�អធិប្បោយេដយ

េលកអធិប្បោយពីម៉ាឡាគី ៣:៩-១០ េដម្បបីំភយ័្របជាជនឲ្យថា� យអស់លុយ

របស់ពួកេគេទវហិរ។ ពួកេគបានបដិេសធថា ខទងំ២េនះ មនិែមនសំេដ

េទេលពួកជំនុំ្រគីស� ន ជារបូកយរបស់្រពះ្រគីស�េទ។  

មាឡាគ ី- “ដង� យ១ភាគ១០ នងឹដង� យស�្រគពចីតិ�” 

“េយងជា្រពះអមា� ស់ េយងមនិែ្រប្រប�លេទរឯីអ�ករល់គា� វញិ អ�ករល់គា� េនែត
ជាកូនេចយ៉ាកុបដែដល។ 

្រពះអមា� ស់ៃនពិភពទងំមូលមាន្រពះបន�ូលថាអ�ករល់គា� កដូ៏ចដូនត
របស់អ�ករល់គា� ែដរអ�ករល់គា� ងកេចញពីច្បោបរ់បស់េយងគឺអ�ករល់គា� មនិ
្រពមកនត់មេទ។ចូរនាគំា� វលិមករកេយងេនាះេយងកវ៏លិមករកអ�ករល់គា�
វញិែដរ។អ�ករល់គា� េពលថា:“េយងខ�ុ ំ្រត�វវលិមកវញិយ៉ាងដូចេម�ច?”។ 

េតមនុស្សេកង្របវ�័� ្រពះជាមា� ស់ដូចេម�ចបាន?អ�ករល់គា� េកង្របវ�័� េយង 

េហយេពលថា“េយងខ�ុ ំេកង្របវ�័� ្រពះអង�ដូចេម�ចខ�ះ?។ គអឺ�ករល់គា� េកង

្របវ�័� តង� យមយួភាគដប ់ និងតង� យែដលអ�ករល់គា� ្រត�វែញកទុកសំរប់

េយង! 

អ�ករល់គា� ្រត�វបណា� សេហយ!េ្រពះ្របជាជាតិទងំមូលបានេកង្របវ�័�

េយង។ 

្រពះអមា� ស់ៃនពិភពទងំមូលមាន្រពះបន�ូលថា«ចូរនាយំកតង� យមយួ
ភាគដបទ់ងំប៉ុនា� នមកដកេ់នក�ុងឃា� ងំេដម្បេីអយមានេស្ប�ងអហរ 
ក�ុងដំណាករ់បស់េយង។ចូរេធ�យ៉ាងេនះ េដម្បលី្បងលេយងេទេនាះអ�ករល់
គា� នឹងេឃញថាេយងនឹងេបកៃផ�េមឃបង�ូរ្រពះពរដេ៏លសលប់មកេលអ�ករល់
គា� ។ 

្រពះអមា� ស់ៃនពិភពទងំមូលមាន្រពះបន�ូលថា«េយងនឹងររងំសត�ល�ិត
មនិេអយបំផា� ញដំណាំរបស់អ�ករល់គា� េហយចំករទំពងំបាយជូររបស់អ�ក
រល់គា� នឹងផ�ល់េភាគផលបរបិណ៌ូ។ 
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្រពះអមា� ស់ៃនពិភពទងំមូលមាន្រពះបន�ូលថា«្របជាជាតិទងំអស់នឹង
េពលថាអ�ករល់គា� ពិតជាមានសុភមង�លែមនដ្បតិ្រស�ករបស់អ�ករល់គា� នឹង
េទជា្រស�កមយួដស៏ម្បណ៌ូសប្បោយ។” (មាឡាគី ៣:៦-១២) 

“្រពះអមា� ស់ៃនពិភពទងំមូលមាន្រពះបន�ូលថា ចូរនាយំកតង� យមយួ
ភាគដបទ់ងំ  ប៉ុនា� ន   មកដកេ់នក�ុងឃា� ងំេដម្ប ី  េអយមានេស្ប�ងអហរ 
ក�ុងដំណាករ់បស់េយង។ ខេនះ្របាបេ់យង យ៉ាងច្បោស់ថា្រត�វនាយំកដង� យ

មយួភាគក�ុងដបេ់ទកែន�ងថា� យបង�ំធម�តរបស់េយង។ 

“អ�ករល់គា� ្រត�វែតេទថា� យបង�ំ្រពះអមា� ស់ េនកែន�ងែដល្រពះអង�បាន
េ្រជសេរ ស ក�ុងទឹកដីៃន កុលសម�ន័�ទងំអស់របស់អ�ករល់គា�  ទុកជា្រពះ
ដំណាក ់សំរបសំ់ែដង្រពះនាមរបស់្រពះអង�។  

្រត�វយកតង� យដុតទងំមូល* យ��បូជា តង� យមយួភាគដប ់ តង� យ
ពិេសស តង� យលបំណន់ ឬតង� យស�័្រគចិត� ្រពមទងំកូនដំបូងៃនហ�ូងេគា 
និងហ�ូងេចៀមរបស់អ�ករល់គា�  េទថា� យ្រពះអង�េនកែន�ងេនាះ។ 
ដរបណាអ�ករស់េនេលទឹកដីរបស់អ�ក ចូរ្របយត័� កុំបំេភ�ចពួកេលវេីឡយ។” 

េត្រពះអមា� ស់ដកន់ាម្រទងេ់នកែន�ងណា? េត “កែន�ងេនាះ”  ែដល្រទង់

បានដក្់រពះនាម្រទងេ់នឯណា? កែន�ងេនាះគេឺន្រពះបន�ូល ជាកែន�ង្រពះអ

មា� ស់គងេ់ន ែដលគងេ់នក�ុង្រពះនាម្រពះអមា� ស់ (េយសូ៊)! “ត្បតិកែន�ងណា 
ែដលមាន២ ឬ៣នាក ់ ្របជុំជាមយួគា�  េដយនូវេឈ� ះខ�ុ ំ េនាះខ�ុ ំនូវកណា� ល
ចំេណាមអ�កទងំេនាះែដរ” (ពួកអ�កេជឿ ពួកជំនុំក�ុង្រស�ក) ម៉ាថាយ ១៨:

២០។ េហយដរបណាមានពួកេលវរីស់េនេលែផនដី េនាះពួកេគមនិ្រត�វបាន

េបាះបង ់ឬ មនិដឹងមនិឭេឡយ។ 

្រពះមានេសចក�ីសន្យោយ៉ាងពិេសសសំរបអ់�កេជឿ េបសិនជាគាត ់ឬនាង

នឹងស� បប់ង� ប់តមប��ត�ិរបស់្រទង ់។ អញនឹងេបកទ� រស� នសួគ ៍េដម្បចីក់

្រពះពរមកេលឯងែដលនឹងគា� នកែន�ងល�មនឹងទុកបានេទ “ -ម៉ាឡាគី ៣:១០ខ 

      ្រពះពរៃន្រពះក� យជាករពិតដល់អស់អ�កែដលេជឿ: 

“្របសិនេបអ�កយកចិត�ទុកដក់ស� ប់តម្រពះបន�ូលរបស់្រពះអមា� ស់ ជា្រពះ
របស់អ�ក េដយកន ់ និង្របតិបត�ិតមបទប�� ទងំប៉ុនា� នរបស់្រពះអង� ដូច
ខ�ុ ំបង� បេ់នៃថ�េនះ្រពះអមា� ស់ ជា្រពះរបស់អ�ក នឹង្របទនេអយអ�កបានេទ
ជា្របជាជាតិមយួ ្របេសរជាង្របជាជាតិទងំអស់េនេលែផនដី។ 
្របសិនេបអ�កស� បត់ម្រពះបន�ូលៃន្រពះអមា� ស់ ជា្រពះរបស់អ�ក ្រពះអង�នឹង
្របទនពរ្រគបយ៉់ាងដល់អ�ក  
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គឺ្រពះអង�្របទនពរដល់អ�ក េនតមទី្រក�ង ្រពះអង�្របទនពរដល់អ�ក
េនតមែ្រសចំករ។  

្រពះអង�្របទនពរេអយអ�កមានកូនេចេ្រចន េអយដីរបស់អ�កេកនេភាគ
ផលបរបិូណ៌ េហយហ�ូងសត�របស់អ�ក គឺេគា និងេចៀមកន៏ឹងេកនចំនួនេឡង
ជាេ្រចនែដរ។  

្រពះអង�្របទនពរេអយអ�កមានែផ�េឈេពញល�ី ្រពមទងំមាន្រស�វេពញ
ជ្រង�ក។ 

្រពះអង�នឹង្របទនពរដល់អ�ក ក�ុង្រគបក់ិច�ករែដលអ�កេធ�។ 

្រពះអមា� ស់នឹងេធ�េអយបច� មតិ�បាកទ់ព័ រតេ់នពីមុខអ�ក។ ពួកេគេចញ
មកវយអ�ក េដយេដរតមផ�ូវែតមយួ ែតពួកេគនឹងរតេ់នមុខអ�ក េទតមផ�ូវ
្របាពំីរ។ 

្រពះអមា� ស់្របទនពរេអយអ�កមាន្រស�វេពញជ្រង�ក េហយអ�ីៗែដលអ�ក
េធ� ្រពះអង�្របទនពរជានិច�។ ្រពះអមា� ស់ ជា្រពះរបស់អ�ក នឹង្របទនពរអ�ក 
ក�ុង្រស�កែដល្រពះអង�្របទនេអយអ�ក។  

េពលណាអ�ក្របតិបត�ិតមបទប�� របស់្រពះអមា� ស់ ជា្រពះៃនអ�ក 
េហយេដរតមមាគ៌ារបស់្រពះអង� េនាះ្រពះអមា� ស់ នឹងេធ�េអយអ�កេទជា
្របជារ�ស�ដវ៏សុិទ�* ដូច្រពះអង�បានសន្យោជាមយួអ�ក។  

ជាតិសសនទ៍ងំអស់េនេលែផនដីនឹងេឃញថា ្រពះអមា� ស់បានេ្រជស
េរ សអ�កជា្របជារ�ស�របស់្រពះអង�ផា� ល់ េហយពួកេគនឹងេកតខ� ចអ�ក។  

្រពះអមា� ស់ជា្រពះរបស់អ�ក នឹង្របទនេអយអ�កបានចំរងុចំេរ ន េដយ
េធ�េអយពូជពង្សរបស់អ�ក និងហ�ូងសត�របស់អ�កេកនចំនួនេ្រចនេឡង េហយ
កេ៏ធ�េអយអ�កទទួលេភាគផលជាេ្រចន េនេលទឹកដីែដល្រពះអង�បានសន្យោ
ដល់បុព�បុរស* ថា្របទនេអយអ�កែដរ។  

្រពះអមា� ស់នឹងេបកៃផ�េមឃ បង�ុរេភ��ងចុះមកេ្រសច្រសពទឹកដីរបស់អ�ក 
តមរដូវកល េដម្ប្ីរបទនពរដល់កិច�ករទងំប៉ុនា� នែដលអ�កេធ�។ អ�កនឹង
េអយ្រទព្យដល់្របជាជាតិជាេ្រចនខ�ី ែតអ�កមនិខ�ីពីេគេឡយ។  

្រពះអមា� ស់ជា្រពះរបស់អ�ក នឹងេធ�េអយអ�កបានថ�ុ ំេថ�ងជាងេគ គឺមនិ

ែមនអនជ់ាងេគេទ អ�កនឹងទទួលកិត�ិយសខ�ងខ់�ស់ជានិច� គឺមនិចុះេអនថយ

េឡយ។ ប៉ុែន� អ�ក្រត�វស� បប់ង� ប ់េហយកន ់និង្របតិបត�ិតមបទប�� របស់

្រពះអង� ែដលខ�ុ ំ្របគល់េអយអ�កេនៃថ�េនះ។  

មនិ្រត�វងកេទេឆ�ង េទស� ំ ឆា� យពីបទប�� ទងំប៉ុនា� ន ែដលខ�ុ ំ្របគល់
េអយអ�កេនៃថ�េនះ េហយែបរេទជំពក់ចិត� និងេគារពថា� យបង�ំ្រពះឯេទៀតៗ
េឡយ” (េចទិយកថា ២៨:១-១៤) 



អ�កមនិអចថា� យអ�ី េលអ�ី ែដល្រពះ្របទនមកអ�កេទ 
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២. ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ នងឹដង� យស�្រគព័ចីតិ� មនិបានចប់

េនេ្រកមស�� ថ�េីទ 

      ្រកតឹ្យវនិយ័ នងិ្រពះគុណ 

     មានេសៀវេភជាេ្រចនអំពីករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ ែដលអ�កនិពន�

ទងំេនាះ បានដក្រសងប់ទគម�រីជាកល់កម់យួចំនួនមក េហយអធិប្បោយពី
បទគម�រីទងំេនាះ។ អ�កមនិអចេធ�អ�� ឹងបានេទ អ�ក្រត�វែតេមល្រគបទ់ងំ្រពះ

បន�ូលរបស់្រពះ ទកទ់ងនឹងេគាលលទ�ិ ( េសចក�ីបេ្រង�ន ) ែដលអ�កកំពុងែត

និយាយ ។ អ�កមនិអចេចញឆា� យពេីសចក�ពីតិេទ ។  

      េតករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ ្រត�វអនុវត�ែតេនក�ុង ្រគាស�� ចស់

ប៉ុេណា� ះឬ? េតករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ ្រត�វបានលុបេចល េនេពល

ចបេ់ផ�មមានស�� ថ�ីឬ? េបសិនជាេឆ�យថា “បាទ” អ�� ឹងេហតុអី�បានជា

េយងមានបទគម�េីនស�� ថ�ី ែដលប�� ក់ថាករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០

មានពិតែមន?  

       មានអ�កខ�ះបាននិយាយថា ករថា� យដង� យេនះអនុវត�សំរបែ់តពួកយូ

ដេទ ប៉ុែន�េគមនិអចចង�ុលភស�ុតងេនក�ុងបទគម�រីបានេទ។ ្រពះបន�ូលៃន

្រពះ្រត�វែតជាអ�កដឹកនាេំយង ឲ្យេដះ្រសយ្រគបប់�� ទងំអស់។ េយង្រត�វែត

កត្់រសយបទគម�រីេអយបាន្រតឹម្រត�វតមេសចក�ីពិត។ េដយមានករេនះ

ក�ុងគំនិត ចូរេយងេមលបទគម�រីសិន ។ 

        េយង្រត�វែតស� ល់អំពីបទគម�រីឲ្យបានច្បោស់ថា កែន�ងខ�ះនិយាយសំេដ

េទេលែតសសន៍យូដ សសន៍ដៃទឬវហិៃន្រពះ - “សូមបងប�ូនកុេំធ�េអយ

សសន៍យូដ សសន៍្រកិក ឬ្រក�មជំនុំ  *របស់្រពះជាមា� ស់ ជំពបច់ិត�េឡ
យ។ …” (១កូរនិថូ១០:៣២)។ េទះបីជាគម�រីបានែចងសំរបម់នុស្ស្រគបជ់ាន់

ថា� កក់េ៏ដយ េហយសំរបឲ់្យពួកេគេរៀន កម៏និសង�តធ់�នេ់ទេល្រគបម់នុេស្ស

ជាតិទូរេទែដរ។ ែផ�កខ�ះនិយាយអំពីសសនយូ៍ដ ខ�ះនិយាយអពំីសសន៍

ដៃទ នឹងខ�ះេទៀតសំេដេទេលពួកជំនុំ។ ទងំេនះ េគែបងែចកវណ� ះ ៃន

មនុស្សជាតិ ជា៣ែផ�កធំៗ។ រឯីគម�រីទងំមូលបានែចងមកសំរបែ់កតំរងព់ួក

ជំនុំ វមនិែមន្រគានែ់តែចងអំពីពកួជំនុំប៉ុេណា� ះេទ។  

       េតបងប�ូនកតសំ់គាល់េទថា អស់ទងំ្រកឹត្យវនិយ័១០្របករ ្រត�វបាន

ប�� កេ់ឡងវញិេនក�ុងស�� ថ�ី េលកែលងែត្របករទី៤ ែដលទកទ់ងនិងៃថ�

ឈបសំ់រកឬេទ? ( រ ៉មូះ១៣:៨-១០ , េអកូសូរ ៦:១-២ ,យ៉ាកុប ៥:១២, ១យ៉ូ

ហន ៥:២១ ) េហតុអ�ីបានជា្រពះលុប្រកឹត្យវនិយ័ទី៤េចល េបសិនជា្រទង់

ចងេ់អយពួកជំនុំេដរតម្រកឹត្យវនិយ័េនាះ? េបសិនជា្រពះចង់ឲ្យពួកជំនុំេន



           ទំនាយ ែដលបានេបកសំែដង   
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េ្រកមេសចក�ីស�� ថ�ី េធ�ករអ�ីពិត្របាកដ ្រទងព់ិតជាបង� ញេអយេយងដឹ
ង។ ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ គឺជាេសចក�ីពិត ែដល្រពះអមា� ស់េយសូ៊

មនិបានលុបេចលេទ េ្រពះ្រទង់ចងេ់អយពួកជំនុំបន�អនុវត� និងេដម្បឲី្យបាន

ទទួលេសចក�ីសន្យោេដយសរករថា� យេនាះ ។  

       គម�រីបានែចង្របាបេ់យងថា េទះជាេយងជាពួកសសនដ៍ៃទខងសច់

ឈម កេ៏យងជាពួកសសនយូ៍ដខងវ�ិ� ណេនក�ុង្រពះ្រគីស�ែដរ។ “ ......” 

( រ ៉មូ ២:២៨-២៩ )។ េលសពីេនះេទេទៀត ក�ុងនាមជាពូជសសនដ៍ៃទ េយង

្រត�វបានផ្សោំភា� បជ់ាមយួនឹងេដមអូលីវ នឹងក� យជាអ�ករមួចំែណក្រពះពរខង

វ�ិ� ណែដរ។ ទកទ់ងនឹងប�� េនះ េលកប៉ូលបាននិយាយថា “សសនអ៍ុី
្រសែអលេ្រប�បបីដូចជាេដមអូលីវ ែដលេគកតែ់មកខ�ះេចល រឯីអ�កវញិ អ�ក
េ្រប�បបីដូចជាែមកអូលីវៃ្រព ្រត�វេគយកមកផ្សោជំំនួសែមក ែដលេគកតេ់ចល
េនាះ។ ឥឡូវេនះ អ�ក្រស�បយកជីជាតិពីឫសរមួជាមយួែមកឯេទៀតៗែដរ…
្របែហលជាអ�កេពលថា ្រពះជាមា� ស់បានកត់ែមកទងំេនាះេចល េដម្បយីក
ខ�ុ ំមកផ្សោជំំនួស!” (រ ៉មូ១១:១៧,១៩)។  ែមកខ�ះ “សំេដេទេលពួកអុី្រសែអល

ែដល្រត�វកចេ់ចញ េដយេ្រពះមនិបានេជឿ” (រ ៉មូ១១:២០) និងែខ�ង “អូលីវៃ្រព” 

សំេដេទេលពួកសសនដ៍ៃទែដល្រត�វបានផ្សោំជាមយួេដមអូលីវ្រស�ក។  

       ្រពះេយសូ៊បានមានបន�ូលថា  “ខ�ុ ំជាេដមទំពងំបាយជូរ ឯអ�ករល់គា� ជា
ែខ�ង” (យ៉ូហន១៥:៥ខ) េយងដឹងថា ពួកជំនុំបានក� យជាអ�ករមួចំែណក

ជាមយួេដមទំពងំបាយជូរដូចគា� ដូេច�ះ េយងអចសន�ិដ� នថា ករអនុវត�ៃន

ករថា� យដង� យ១ភាគ១០ ែដលពួកសសនយូ៍ដខងសច់ឈមបានេធ� 

េនាះពួកសសនយូ៍ដខងវ�ិ� ណែដលជាអវះយវះៃនពួកជំនុំរបស់្រពះ ក្៏រត�វ

ថា� យដង� យ១ភាគ១០ែដរ។ ្រពះគម�រីមនិបានែចងថា ឈប់ថា� យដង� យ១

ភាគក�ុង១០េទ េនេពលែដលចូលសមយ័្រពះគុណជំនួសសម័យ្រកឹត្យវនិយ័

េនាះ។ ប៉ុែន�ស�� ថ�ីនិយាយប�� កេ់ឡងវញិ និងបានបេ្រង�នេយងថា អ�ក

េជឿគួរែតថា� យដង� យ១ភាគ១០។  

៣-ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ េនក�ុងស�� ថ� ី
ពកួអ�កដងឹនាខំងសសនា 

 “ពួកអចរ្យ និងពួកផារសីុីដម៏ានពុតេអយ! អ�ករល់គា� ្រត�វេវទនាជាពុំ
ខន េ្រពះអ�ករល់គា� យកជីរអង� ម ជីរនាងវង និងម�មមយួភាគដបម់កថា� យ
្រពះជាមា� ស់ ប៉ុែន� អ�ករល់គា� លះបង្់រកឹត្យវនិយ័*សំខន់ៗ េចល មានេសចក�ី
សុចរតិ េមត� ករណុាធម ៌និងជំេនឿេស� ះ្រតងជ់ាេដម។ វនិយ័ទងំប៉ុនា� ន្របករ



អ�កមនិអចថា� យអ�ី េលអ�ី ែដល្រពះ្របទនមកអ�កេទ 

17 

េនះេហយ ែដលអ�ករល់គា� ្រត�វ្របតិបត�តិមេដយឥតលះបងេ់ចល្របករឯ
េទៀតៗ។”(ម៉ាថាយ ២៣:២៣) 

      ្រពះេយសូ៊្រគីស�បានស�ីបេនា� សពួកអចរ្យ និងពួកផារសីុិ ែដលជាអ�ក

ដឹកនាខំងសសនា េនសមយ័របស់្រទង ់ េដយេ្រពះពួកេគជាមនុស្សមាន  

ពុត។ ្រទងម់និបាន្របឆាងំនិងករថា� យដង� យ១ភាគ១០េទ ប៉ុែន�្រទងប់ាន

បែន�មថា “ករទងំអស់េនះកអ៏�ក្រត�វេធ�ែដរ…..” អ�កខ�ះនិយាយថា ្រពះេយសូ៊ 

កំពុងែតនិយាយេទកនព់ួកសសនយូ៍ដ។ េបសិនជាអ�� ឹងែមនេនាះ េត
កែន�ងណា ែដលប�� ក់ថា ពួកេយងែដលជាពួកជំនុំ្រពះដម៏ាន្រពះជន�រស់ 

ែលងថា� យដង� យ១ភាគ១០? 

       ្រពះបានចត់សវកប៉ូលឲ្យេទពកួសសនដ៍ៃទ េហយគាត់បានសរេសរ

សំបុ្រត១៤ច្បោបដ់ល់ពួកជំនុំ េហយេនេពលខ�ះគាតប់ាននិយាយេទកនព់ួក

សសន៍យូដផា� ល់។ េតេយងក�ុងនាមជាសនយូ៍ដខងវ�ិ� ណ មនិបាន

ទទួលករទូនា� នពីសំបុ្រត១៤ច្បោប ់ ែដលបានសរេសរេផ�េទពួកជំនុំេទឬអ�ី? 

ជាករពិត េយងបានទទួលករទូនា� នពីសំបុ្រតទងំេនាះ អែមន៉២កក!់  

២កក ់

“្រពះេយសូ៊គងេ់នមុខហិបតង� យ ្រពះអង�ទតេមលរេបៀបែដលបណា�
ជនយក្របាកម់កដកក់�ុងហិបេនាះ។ អ�កមានេ្រចននាក់ដក្់របាកជ់ាេ្រចន។  

មាន�ស�ីេមម៉ាយ្រកី្រកមា� ក់មកដល់ នាងយក្របាកព់ីរេសនជាចំនួនដត៏ិច
តួចបំផុត ដកក់�ុងហិបតង� យេនាះែដរ។  

្រពះេយសូ៊្រតស់េហពួកសិស្ស*មក េហយមាន្រពះបន�ូលេទេគថា «ខ�ុ ំ
សំុ្របាបេ់អយអ�ករល់គា� បានដឹងច្បោស់ថា �ស�ីេមម៉ាយ្រកី្រកេនះបានដក់
្របាកក់�ុងហិបេ្រចនជាងេគទងំអស់  

ដ្បតិពួកអ�កទងំេនាះយក្របាកសំ់ណល់ របស់ខ�ួនមកដក។់ រឯី�ស�ី
េមម៉ាយេនះវញិ េទះបីនាង្រកី្រកយ៉ាងណាកេ៏ដយ ក៏នាងបានយក្របាក់
ែដលនាង្រត�វករជាចបំាចម់កដកែ់ដរ គឺ្របាកទ់ងំប៉ុនា� នែដលនាងមានសំ
របច់ិ�� ឹមជីវតិ”។   ម៉ាកុស ១២: ៤១-៤៤ ;លូក ២១:១-៤ 

ករបេ្រង�នរបស់សវកប៉លូ 

      សវកប៉ូល បាននិយាយយ៉ាងច្បោស់លស់និងប�� ៃនករថា� យរបស់្រគី
ស� ន ែដលមានែចកេនក�ុងសំបុ្រតមយួចំនួនរបស់គាត។់ គាត់បានសរេសរ

អស់ពីជំពូក េនក�ុង២កូរនិថូសទកទ់ងេនង្របធានបទេនះ ។ េនក�ុង១កូរនិ

ថូស ៩ ប៉ូលបាន្របកសថា ពួកអ�កែដលបំេរ ករខងវ�ិ� ណ គួរែតេអយ

អ�កេជឿតមរយះពួកេគ ឧបត�ម�ដល់ពួកេគ។ “មនិែដលមាននរណាបំេរ កងទព័ 
េហយេចញេសហុ៊យខ�ួនឯងេឡយ មនិែដលមាននរណាដទំំពងំបាយជូរ 
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េហយមនិបរេិភាគែផ�េនាះេទ កម៏និែដលមាននរណាចិ�� ឹមហ�ូងសត� េហយ
មនិពិសទឹកេដះរបស់សត�ក�ុងហ�ូងេនាះែដរ។....” ១កូរនិ.៩:៧ “  

បនា� បម់ក គាតប់ានបន�េទៀត េដយចង�ុលេទឯស�� ចស់ និងបង� ញ

ពីរេបៀប ែដលពួកសង្ឃ និងេលវែីដលេធ�ករបំេរ ្របចជាជនេនក�ុងវហិរ ក៏

បានទទួលករឧបត�ម�ពី្របជាជានែដល។ ្រតងេ់នះ គាតសំ់េដេទេល្រកឹត្យវនិ៏

យៃនដង� យ១ភាគ១០ជា្របពន�េ័លវ។ី បនា� បម់ក គាតប់ាននិយាយពីករអនុ

វត�េគាលករណ៍ៃនដង� យ១ភាគ១០ េនក�ុង១កូរនិ.៩:១៤ “...រឯី្រពះអមា� ស់
វញិ ្រពះអង�បានបង� បម់កថា អស់អ�កែដលផ្សព�ផ្សោយដំណឹងល� ្រត�វែត
ចិ�� ឹមជីវតិេដយសរដំណឹងល�េនាះ។ (ែដលមាន្របពន� ័និងេគាលករណ៍)...  

ករសន�ិដ� ន បានច្បោស់លស់េហយ្រតងេ់នះ ។ េគាលករណ៍ៃនករដ

ង� យ១ភាគក�ុង១០ដែដលេនះ ែដលេនក�ុងស�� ចស់ ្រត�វយកមកអនុវត�

េនស�� ថ�ីែដរ។ ប៉ូលបាន ប�� កថ់ា “ ្រពះអមា� ស់បានតងំេឡង “ យ៉ាង

ដូេច�ះ តម្របេមលេទ េយាងតមគម�រី ម៉ាថាយ១០:១០ និងលូក១០:៧-៨ 

្រពហេយសូ៊បានមានបន�ូល្របាប់សវករបស់្រទង ់ ឲ្យទទួលអំណាច និង

ជំនួយពីពួកអ�ក ែដលពួកសវកបានេធ�ពន�ក័ិច� ( ផ្សោយ្រពះបន�ូល ) ។ ជាក់

ែស�ងែផនករទី១ ្រត�វរមួប��ូ លទងំេគាលករណ៍ៃនដង� យ១ភាគក�ុង១០ 

ែដលជាែផ�កសំខន១់ៃនេសដ�កិច�េនក�ុងស�� ចស់ ។ 

ៃថ�ទ១ីៃនសបា� ហ៍ 

      ប៉ូលកប៏ានប�� កផ់ងែដរពី្របធានបទៃន ករថា� យដង� យេនក�ុង១កូរនិ

គាតប់ានឲ្យដំបូនា� នដែដល ែដលគាតប់ានឲ្យ ដល់ពួកជំនុំដែដលេនក�ុង

តំបនេ់នាះ។                                                                                            

 “ រឯីករៃរ្របាក ់ េផ�េទជូនបងប�ូនេនេយរសូឡឹមវញិ សូមបងប�ូនចត់
ែចងដូចខ�ុ ំបានែផ�ផា� ដំល់្រក�មជំនុំនានា េន្រស�កកឡាទីែដរ គឺរល់ៃថ�អទិត្យ 
សូមបងប�ូនយក្របាកទុ់កេដយែឡកេនផ�ះេអយេហយ តមែតមា� ក់ៗ អច
សន្សបំានមនិបាច់ចខំ�ុ ំមកដល់ េទបនាគំា� ៃរ្របាកេ់នាះេឡយ”។ (១កូរនិ. ១៦:

១-២) 

្រពះេយសូ៊ទតេឃញពួកអ�កមានយក្របាកម់កដកក់�ុងហិប ថា� យ្រពះជា

មា� ស់។ ្រពះអង�ទតេឃញ�ស�ីេមម៉ាយ្រកី្រកមា� កយ់ក្របាកព់ីរេសន មកដក់

ក�ុងហិបេនាះែដរ។ ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូលថា៖ «ខ�ុ ំសំុ្របាបេ់អយអ�ករល់គា�

ដឹងច្បោស់ថា �ស�ីេមម៉ាយ្រកី្រកេនះបានដក្់របាកេ់្រចនជាងេគទងំអស់  
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ដ្បតិអ�កទងំេនាះបានយក្របាកសំ់ណល់របស់ខ�ួនមកដកក់�ុងហិប។ រឯី�ស�ី
េមម៉ាយេនះវញិ េទះបីនាង្រកី្រកយ៉ាងណាកេ៏ដយ ក៏នាងយក្របាកទ់ងំ

អស់ ែដលនាង្រត�វករជាចបំាចសំ់របច់ិ�� ឹមជីវតិ មកដកក់�ុងហិប ថា� យ

្រពះជាមា� ស់ែដរ»។ លូក២១:១-៤ 

្រតងេ់នះ គឺជាកម�វធិីៃនករថា� យដង� យ ែដល្រត�វមានករបរចិ� កយ៉ាង

េទៀងេទៀត្របចសំបា� ហ៍ តមសមមា្រត ចំេពះអ�កែដលមានលទ�ភាពថា� យ “ 

តមែដល្រពះបានចំេរ នដល់គាត់ “ ។ ករសំេដយ៉ាងច្បោស់េទេលករថា� យ

ដង� យ១ភាគក�ុង១០ ្របែហលេលសពី១ភាគ១០េទេទៀត ។ េនេពលែដល

េយងេមលគម�រីកិច�ករ ២:៤៤-៤៥ និងកិច�ករ ៤:៣៤-៣៧ េហយមលក

េឃញពីរេបៀបែដលពួក្រគីស� នដំបូងបានលក្់រទព្យសម្បតិ�របស់េគនិងបាន

ែបងែចកលុយលកប់ាន ដល់្រគបគ់ា� េយងគួរែតដឹងថា ប៉ូលបានចតែ់ចងឲ្យ

មានចំនួនអប្បបរមាតិចតួច គឺ១០ភាគរយេនក�ុងកម�វធិីថា� យដង� យ១ភាគ

ក�ុង១០។ េនក�ុង២កូរនិ.៨:១៤ ប៉ុលបានព្រងឹងតំរវូករថា� យយ៉ាងេទៀងទត់ 

តមសមាមារត េនេពលេដលគាតប់ាននិយាយពី “ ភាពេស�គា�  “ ែដលនឹង

មនិេធ�េអយមានបន�ុកេទៃនករថា� យេផ្សងេទៀតយ៉ាងធ�នធ់�រេទេលនរណា

មា� ក ់ជាមា� កេ់ទៀត។ ករេនះអចសំេរចេទបាន េដយករថា� យដង� យ១ភាគ

១០ប៉ុេណា� ះ។ ្រគីស� នបានទទួលករដស់េតឿនឲ្យថា� យេដយេទៀងទត ់ ជា

្របពន� ័តមសមាមា្រត េដយេសរ ីនិងជាយ��បូជាផងែដរ។ ប៉ូល បានេហ

ែបបបទៃនករថា� យេនះជា “្រពះគុណ” ែដលមានគុណធម ៍ (គុណសម្បត�ិ)

ដែដលដូច្រពះគុណេផ្សងៗេទៀតរបស់ពួក្រគីស� ដូចជា ជំេនឿ ពក្យសំដី 

ចំេណះដឹង ករអំណត ់និងេសចក�ី្រសលញ់ (េមល២កូរនិ.៨:៧)។ គាត់បាន

ចង�ុលេទ្រពះ្រគីស� ែដលស�័្រគចិត�ថា� យអស់ទងំ្រទព្យសម្បត�ិខងឋនសួគ៍

របស់្រទង ់ ែដលេយងអចក� យជាអ�កមាន តមរយះភាព្រកី្រករបស់្រទង។់ 

គាតប់ាន្របាបព់ីេសរភីាពរបស់ពួកជំនុំេនក�ុង្រស�កម៉ាេសដូន េហយជំរញុេអ

យពួកកូរនិថូស េដរតមគំរដូល៏�របស់ពួកេគ េហយេធ�ជាគំរលូ�ដល់អ�កឯេទៀត 

គាតប់ាន្របាបព់ួកេគថា គាត់បានអតួពីេសរភីាព េហយសូមកុំឲ្យពួកេគ “េធ�
ឲ្យគាត្់រសងកចិត�”។  

        េ្រកពីករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ ជាភារះ្រគឹះរបស់្រគីស� ន ពួក្រគី
ស� នគួរែតថា� យដង� យស�្រគព័ីចិត�ែដរ ជាែផ�កខងសច់ឈម ៃនជីវតិរបស់

ពួកេគ។ 

        ្រគីស� ន គឺជាអ�កបំេរ ្រពះ និងគឺ ជាអ�កទទួលខុស្រត�វេលករថា� យអ�ី 

ែដលគាតម់ាន ដល់ករងររបស់្រពះ។ គម�រីកិច�ករមានគំរជូាេ្រចនអំពីពួកអ�ក 

ែដលថា� យ្រគបរ់បស់ ែដលេគមាននិងអំពីពួកជំនុំ ែដល្របមូលដង� យ េដម្ប ី



           ទំនាយ ែដលបានេបកសំែដង   
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ជួយ បងប�ូន ែដលខ�ះខតរបស់ពួកេគេនក�ុងទី្រក�ងេផ្សងេទៀត ។ ប៉ុលបាន

ទទួលដង� យែដលគាតយ់កតមខ�ួន េទ្រក�ងេយរសូឡិម េដម្បជីួយ សេ�ង� ះ

ពួកបរសុិទ�េនទីេនាះ។ េដយសេខបានផា� ស់ែ្របជាថ�ី គាត់បានថា� យ្រទព្យ

ល�របស់គាតព់កក់ណា� លដល់អ�ក្រក ។ ្រពះេយសូ៊បានសូមឲ្យអ�ក ្រគប្់រគង

ច្បោបជ់ាអ�កមាន លកអ់ស់ទងំ្រទព្យសម្បត�ិ ែដលគាតម់ាន េហយយកេទ

ែចកដល់អ�ក្រក េដម្បឲី្យគាតប់ានេដរតម្រទង ់ ែដលជា្រពះអង�សេ�ង� ះរបស់

គាត។់  

        តមរយះឧទហរណ៍ទងំេនះ េយងអចសនិដ� នេដយសុវត�ិភាពថា 

េគាលករណ៍ៃនករថា� យដង� យ១ភាគ១០ ្រត�វបានអនុវត�យ៉ាងទូលំទូលយ

េដយពួកជំនុំដំបូង។ េទះជាមនិបាននិយាយយ៉ាងជាក់លកេ់នក�ុងសំបុ្រត

របស់ពួកសវកកេ៏ដយ កេ៏យងអចេជឿថាេគាលករណ៍ៃនករថា� យដង� យ១

ភាគក�ុង១០េនក�ុងសមយ័ស�� ចស់ ក៏យកមកអនុវត�តេទេទៀត និងអនុ

វត�យ៉ាងទូលំទូលយេដយពួកជំនុំដំបូង និងបានបេង�តជាែផ�កយ៉ាងសំខន់

ៃនជីវតិរបស់ពួកេគ។ ជាករពិតេយងមនិគួររពំឹងរកឲ្យេឃញ “ករថា� យដ
ង� យ១ភាគក�ុង១០” ែចង ដូចេនក�ុងស�� ថ�ី េ្រពះថា អ្រត ែដល្រគីស� ន

បានថា� យ មានកំរតឹខ�ស់ជាងចំនួនអប្បបរមា ែដលបានតំរវូដល់ពួកេគ េន

ក�ុងដង� យ១ភាគ១០ ។  

**************** 

ដង� យស�្រគពី័ចិត� 
        ្រពះមនិ្រគានែ់តចងប់ានដង� យ១ភាគ១០ប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�្រទងក់ច៏ង់

បានដង� យស�្រគព័ីចិត�ពីេយងផងែដរ ែដលេយងគួរែតយកេទថា� យ្រទងេ់ន

្រក�មជំនុំក�ុង្រស�ក។ មាន្រគីស� នជាេ្រចនេជឿថា ពួកេគអចែចកចយដង� យ

១ភាគ១០ និងស�្រគព័ីចិត�េនកែន�ងណាកប៏ានឲ្យែតពួកេគចងថ់ា� យ។ អ�កខ�ះ

មនិថា� យដង� យ១ភាគ១០ ឬស�្រគព័ីចិត�េទ។  

        េតអ�កឆ�ល់េទថា េហតុអ�ីបានជាមាន្រគីស� នជាេ្រចន រងេ្រគាះេដយ̄̄

ភាព្រកី្រក និងមនិអចបំេពញតំរវូរបស់ខ�ួន? អ�កនិងដឹងពីមូលេហតុជាេ្រចន 

េនទំពរ័ខងមុខេទៀត។ សូមឲ្យេយងេមល្រពះគម�រីបរសុិទ�ទងំអស់គា� សិន 

េហយេមលអ�ី ែដល្រពះមានបន�ូលអំពីដង� យស�្រគព័ីចិត� េនក�ុងស�� ចស់ 

និងស�� ថ�ី ។ 

៤- ដង� យស�្រគពី័ចិត� េនក�ុងស�� ចស់ 

ករថា� យយ��បជូា 

         “េហយេពលអ�ករល់គា� េធ�យ�� បូជាថា� យ្រពះអមា� ស់ េទះបីជា
តង� យដុតទងំមូលក�ី ឬយ�� បូជាលបំណន់ តង� យេដយស�័្រគចិត� ឬ



អ�កមនិអចថា� យអ�ី េលអ�ី ែដល្រពះ្របទនមកអ�កេទ 
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តង� យសំរបព់ិធីបុណ្យដសំ៏ខន់ៗក�ី េនាះ្រត�វយកេគា ឬេចៀម មកថា� យ 
េដម្បេីអយមានក�ិនឈ�ុយជាទីគាប្់រពះហឫទយ័្រពះអមា� ស់។”           ជន

គណនា ១៥:៣    

េនះគឺជា្រកឹត្យវនិយ័ សំរបក់រថា� យដង� យ ជាសត�ដំបូងថា� យដល់្រពះអ

មា� ស់។ ពួកេគមនិ្រត�វថា� យដល់្រទង ់ ែតផលដំបូង និងេពតក�ុងចំករ១ភាគ

១០របស់ពួកេគប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�កថ៏ា� យែផ�កៃនអ�ី ែដលពួកេគមានេនក�ុងផ�ះ 

ឬេនក�ុងកែន�ងែដលចបំាចរ់បស់ពួកេគ។ េនេពលែដលពួកេគជិតេរៀបចំម�ូប

មា� រដកេ់លតុ ែផ�កៃនសត�ខ�ះ្រត�វថា� យដង� យេលកចុះេឡងដល់្រពះ េហយ

ពួកសង្ឃនិងបានដង� យេនះ មកេ្រប្របាស់េនក�ុង្រគ�សររបស់ពួកេគ។ ពួក

សង្ឃពឹងពកេ់ល្រពះទងំ្រស�ងសំរបអ់ហរ្របចៃំថ�។ េយងអនេនក�ុងម៉ា

ថាយ ៦:១១ អំពីរេបៀប ែដល្រពះេយសូ៊បេ្រង�នឲ្យេយងអធិដ� ន “សូម្រពះ

្របតនអហរ ែដលេយងខ�ុ ំ្រត�វករេនៃថ�េនះ” គឺមនិែមន “សូម្របទនផល 
ែដលេយងខ�ុ ំ្រត�វករេនឆា� េំនះ េទ។”  

“ក�ុងចំេណាម្របជាជនេគសង�តស់ង�ិនគា� េទវញិេទមកមា� ក់ៗ ង�តស់ង�ិន
បងប�ូនរបស់ខ�ួន។េក�ងក� ង្របឆាងំនឹងចស់ៗមនុស្សពល្របឆាងំនឹងមនុស្ស
ៃថ�ថ�ូរ។” (េអសរ៉ ៣: ៥ខ។) ពួកេគមា� ក់ៗ បានថា� យដង� យស�្រគព័ីចិត�ដល់

្រពះអមា� ស់។ ្រកឹត្យវនិយ័តំរវូមានថា� យេ្រចន ប៉ុែន�ពួកេកនាយំកមកេ្រចនែថម

េទៀត។ េទះចពួកេគមាន្រទព្យសម្បត�ិតិចតួចកេ៏ដយ កេ៏គថា� យយ��បូច 

(ដង� យ)ស�្រគព័ីចិត�ែដរ េ្រពះពួកេគមានេសចក�ីឧស្សោហ៍ធំ។ េយងអចសន�ិ
ដ� នប៉ុេណ� ះថា ពួកេគមានអហរេនេលតុរបស់ពួកេគតិច េដម្បឲី្យពួកេគ

អចផ�តផ់�ងអ់ហររបស់្រពះេអយបានបរបិូរ។ វ�ិ� ណៃនករថា� យេនះ កំពុង

ែតបង� ញឲ្យេគេឃញតមស�� ចស់ និងស�� ថ�ី។ បទគម�រីេផ្សងេទៀត 

ែដលទកទ់ងនិងដង� យស�័្រគពិចិត� េនក�ុងស�� ចស់ គឺ ជនគណនា ២៩:

៣៩. េចទិយកថា ១២:៦. ២៣:២៣ ២របាក្ស្រត ៣១:១៤. េអសរ៉ ៧:១៦. 

៨:២៨ និងទំនុកដំេកង ១១៩:១០៨ សូមបងប�ូនអនបទគម�រីទងំេនះ ។ 

៥ -  ដង� យស�្រគពិ័ចិត�  េនក�ុងស�� ថ� ី

        េលសពភីារកចិ�េទេទៀត 

“កុំេធ�បុណ្យទនេនមុខមនុស្សមា�  េដម្បេីអយែតេគេឃញេនាះេឡយ។ 
េធ�ែបបេនះអ�ករល់គា� ពុបំានទទួលរង� នអ់�ីពី្រពះបិតរបស់អ�ករល់គា� ែដល
គងេ់នស� នបរមសុខ*េទ។ 

េពលណាអ�កេធ�ទនដល់ជន្រកី្រក កុំែ្រសក្របកសែក�ងៗដូចពួកមាន
ពុតែតងេធ�េនក�ុងសល្របជុំ* ឬេនតមដងផ�ូវ េដម្បេីអយមនុស្សមា� េកត
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សរេសរេនាះេឡយ។ ខ�ុ ំសំុ្របាបអ់�ករល់គា� េអយដឹងច្បោស់ថា អ�កទងំេនាះ
បានទទួលរង� នរ់បស់េគេហយ។ 

 រឯីអ�កវញិ កលណាៃដស� ំអ�កេធ�ទន មនិបាចេ់អយៃដេឆ�ងដឹងេឡយ 

េដម្បេីអយទនរបស់អ�កេនស� តក់ំបាងំ េហយ្រពះបិតរបស់អ�ក ទត
េឃញអំេពែដល អ�កេធ�េនក�ុងទីស� ត់កំបាងំ ្រទងន់ឹង្របទនរង� នម់កអ�ក     
វញិ។”   ម៉ាថាយ ៦:១-៤.  

“ក�ុងចំេណាមអ�ករល់គា�  ឧបមាថា នរណាមា� កម់ានអ�កបំេរ េទភ�ួរែ្រស ឬ
ឃា� លហ�ូងសត�។ េពលអ�កបំេរ េនាះវលិ្រតឡបម់កពីែ្រសវញិ មា� ស់មនិែដល
និយាយថា “សូមអេ�� ញមកពិសបាយ”េទ។ 

ផ�ុយេទវញិ មា� ស់ែតងែតនិយាយេទកនអ់�កបំេរ ថា “ចូរេរៀបចបំាយទឹក
េអយខ�ុ ំ រចួេទផា� ស់េខអវមកបំេរ ខ�ុ ំេពលខ�ុ ំបរេិភាគ ចខំ�ុ ំបរេិភាគរចួ សឹមអ�ក
បរេិភាគតមេ្រកយ។  

មា� ស់មនិែដលអរគុណអ�កបំេរ  ែដលបានេធ�តមបង� បខ់�ួនេនាះេឡយ។  

រឯីអ�ករល់គា� វញិកដូ៏េច� ះែដរ កលណាអ�ករល់គា� បានបំេពញតម្រពះ
ប�� របស់្រពះជាមា� ស់សព�្រគបេ់ហយ ចូរេពលថា “េយងខ�ុ ំ្រគានែ់តជាអ�កបំ
េរ ធម�តប៉ុេណា� ះ គឺេយងខ�ុ ំបានបំេពញកិច�ករែដលេយងខ�ុ ំ្រត�វេធ�”។លូក ១៧:
៧-១០. 

េដម្បឲី្យបានជាអ�កបំេរ  ែដលមាន្របេយាជន ៍ េយង្រត�វេទេលស១      

ម៉ាយេទៀត និងអនុវត�ករថា� យដង� យរបស់្រគីស� ន េលសពីភារកិច�េទេទៀត  

េបេយងមាន្រពះវ�ិ� ណៃន្រពះេនក�ុងេយង ្រទងន់ិងដឹកនាេំយង និងតំរង់

ទិសេដរបស់េយងឲ្យេចះថា� យដង� យ ែដលនិងថា� យេលពីភារកិច�្រគឹះេទេទៀ

ត។ អ�កែដលថា� យេដយពិត្រតង ់គឺថា� យទល់ែតវឈ។ឺ  

       ឥឡូវេនះ សូមេមលអ�ីែដលពួកជំនុំដំបូងបានថា� យ។  

“អស់អ�កែដលបានេជឿេល្រពះអមា� ស់ មានចិត�គំនិតែតមយួ េហយយក
របស់របរែដលខ�ួនមាន មកដករ់មួគា� ទងំអស់។  

េគលក្់រទព្យសម្បត�ិនិងអ�ីៗជារបស់ខ�ួនយក្របាកម់កែចកគា� តមេសចក�ី
្រត�វកររបស់ពួកេគមា� ក់ៗ ។  

ជាេរៀងរល់ៃថ� េគរមួចិត�គំនិតគា� ព្យោយាមចូល្រពះវហិរ* េធ�ពិធីកចន់ំ
បុង័េនតមផ�ះ ្រពមទងំបរេិភាគអហរជាមយួគា� យ៉ាងសប្បោយរកីរយ និង
េដយចិត�េស� ះសរផង។  
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េគនាគំា� សរេសរតេម�ង្រពះជាមា� ស់ េហយ្របជាជនទងំមូលេគារពរប់
អនពួកេគទងំអស់គា� ។ ្រពះអមា� ស់បែន�មចំនួនអ�កែដល ្រពះអង�បានស
េ�ង� ះ មកក�ុង្រក�មរបស់េគជាេរៀងរល់ៃថ�”។  (កិច�ករ ២:៤៤-៤៧) 

ពួកេគបានលក្់រទព្យសម្បត�ិ និងទំេនញរបស់ពួកេគ ពីេ្រពះពួកេគមាន

របស់របររមួគា� ។ សព�ៃថ�េនះ េយងពិបាករកមនុស្សជាេ្រចន ែដលមានរបស់

្រទព្យរមួគា� ណាស់។  

“កលពួកេគទូលអង�រ្រពះជាមា� ស់ដូេច� ះរចួេហយ កែន�ងែដលេគជួបជុំ

គា� េនាះករ៏��ួ យេគបានេពរេពញេដយ្រពះវ�ិ� ណដវ៏សុិទ�ទងំអស់គា�  េហយ
នាគំា� ែថ�ង្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់េដយចិត�អងអ់ច។អ�កេជឿទងំអំបាល
ម៉ានមានចិត�េថ�មែតមយួ គា� នអ�កណាមា� ក់នឹកគិតថា ្រទព្យសម្បត�ិែដលខ�ួន
មានជារបស់ខ�ួនផា� ល់េនាះេឡយ គឺេគយកមកដកជ់ាសម្បត�ិរមួទងំអស់។ 

្រក�មសវក័*បាន្របកបេដយឫទ� នុភាពដខ៏� ងំក�  េហយនាគំា� ផ�ល់សក�ី
ភាពអំពី្រពះអមា� ស់េយសូ៊មាន្រពះជន�រស់េឡងវញិ។ ្រពះជាមា� ស់្រទងសំ់ែដង
្រពះហឫទយ័្របណីសេនា� សដេ៏លសលប់ ដល់ពួកេគទងំអស់គា� ។  

ក�ុងចំេណាមពួកេគគា� ននរណាខ�ះខតអ�ីេឡយ។ អស់អ�កែដលមានដីធ�ី 
ឬផ�ះសែម្បងនាគំា� លកដ់ីធ�ី និងផ�ះេនាះ យក្របាក ់

មកជូន្រក�មសវក័។ បនា� បម់ក អ�កេជឿទងំអស់គា� ទទួលចំែណក តម
េសចក�ី្រត�វករេរៀងៗខ�ួន។ 

មានបុរសមា� ក់ េឈ� ះយ៉ូេស� ជាពួកេលវ ី ្រស�កកំេណ តេនេកះគី្រប�ស 
្រក�មសវក័បានដក់េឈ� ះគាតថ់ា បារណាបាស ែ្របថា «អ�កេលកទឹកចិត�
េគ»។  

គាតប់ានលកច់ំកររបស់គាត ់ េហយយក្របាកម់កជូន្រក�មសវក័ែដរ។
កិច�ករ  

កិច�ករ៣៧កបាតប់ង់(៤:៣១-៣៧) 

មនុស្សទងំេនះមនិបានខ�ះអ�ីេទ។ ប៉ុែន�មនុស្សសព�ៃថ�េនះ ជាញឹកញាប់ 

ែតងែ្រសកយំ េហយសំុទន្រពះ ឲ្យជួយ តំរវូករខងសមា� រះ និងហិរ�� វត�ុដល់

ពួកេគ េ្រពះពួកេគឆាបេ់ទជាល�ងេ់ល� េធ�ជាមនិដឹងមនិឭពីេសចក�ីសន្យោ

របស់្រពះ ែដល្រទងន់ិងេបកបង�ួតឋនសួគេ៌ហយចត្់រពះពរដប៏របិូររបស់្រទង់

មក េបសិនជាពួកេគបានថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ដល់្រទងជ់ាមនុ ។ 
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“េហតុេនះ មា� ក់ៗ ្រត�វែតចូល្របាកត់មែតខ�ួនសំេរចចិត� េដយមនិនឹក
ស� យ ឬេទសទល័េឡយ ដ្បតិ្រពះជាមា� ស់សព�្រពះហឫទយ័នឹងអ�កណា
ែដលេធ�អំេណាយេដយចិត�រកីរយ”។ (២កូរនិថូស ៩:៧) 

ករថា� យដង� យរបស់្រគសី� ន 

      ករថា� យដង� យរបស់្រគីស� ន ្រត�វែតជាអំេពេដយគា� នករបង�ំ និង

េដយេសរ ី ែដលដឹកនាេំដយ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�។ េនះគឺជាេគាលករណ៍១

ៃនករថា� យេនក�ុងស�� ថ�ី “កលណាេយងមានឆន�ៈល� េយងនឹងបានគាប់
្រពះហឫទយ័្រពះជាមា� ស់ តមអ�ីៗែដលេយងមាន គឺមនិែមនតមអ�ីៗែដល
េយងគា� នេនាះេទ។ ….. “ (២កូរនិថូស ៨:១២)។ ករថា� យដង� យេនះក៏ជា

េរឿងផា� ល់ខ�ួនផងែដរ េហយមនិគួរផ្សោយឲ្យសធារណះជនដឹងេទ  

“រឯីអ�កវញិ កលណាៃដស� ំអ�កេធ�ទន មនិបាច់េអយៃដេឆ�ងដឹងេឡយ” (ម៉ា

ថាយ ៦:៣) 

្រពះគម�រីបានបង� ញេយងយ៉ាងច្បោស់ថា ដង� យ១ភាគ១០ និងស�្រគព័ី
ចិត� ្រត�វែតនាយំកេទឯដំណាករ់បស់្រពះ និង្របគល់ឲ្យពួកេលវ ី (គឺជាអ�កបំេរ 
្រពះ ែដល្រពះបានេហឲ្យបេ្រង�ន្រពះបន�ូលរបស់្រទង)់។ ម្យោង៉េទៀត េយងគួរ

ែតនាយំកដង� យ១ភាគ១០ និង  ដង� យស�្រគព័ីចិត�េទដកេ់ន្រក�មជំនុំជាទី
េគាររបស់េយង ជាកែន�ងែដលេយង ទទួលបាន្រពះបន�ូល ៃន្រពះេនាះ ។ 

េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ មានបងប�ូនខ�ះអចអតម់ាន្រក�មជំនុំផា� ល់ខ�ួនេទ។ 

ឬអ�កខ�ះអចនិយាយថា េគមនិចងថ់ា� យដង� យេន្រក�មជំនុំ ែដលេគចូលរមួ

េទ ពីេ្រពះ ្រគ�គង� លេនាះមនិអធិប្បោយ្រពះបន�ូលៃន្រពះេទ។ េយងសូម

សន�តិថា អ�កនិយាយ្រតឹម្រត�វ ប៉ុែន�សូមរកឲ្យេឃញមូលេហតុ ែដលអ�កថា� យ

ដង� យ១ភាគ១០ ៃនេពលេវលនិងថាមពល ែដលមនិបានេ្រប្របាស់សំរប់

្រពះសិន។ េនតំបនែ់ដលអ�ករស់េន មានមនុស្សជាេ្រចនែដលមនិេជឿថា ្រពះ

បានចតេ់ហរពិតរបស់្រទង ់ េដម្បនីារំ�ស�របស់្រពះ្រតឡបេ់ទឯ្រពះបន�ូល

េដមរបស់្រទព្យវញិេទ។ ពួកេគមនិបានេជឿថា េនៃថ�ចុងេ្រកយេនះ មានពួក

ជំនុំពិត ែដលេកតពីពួកថា� យបង�ំ្របះេដយពិត្រតង ់ ែដលជាសមាជិកៃនកូន

្រកមុរំបស់្រពះ្រគីស�េទ។ ពួកេគេជឿយ៉ាងេនះវញិថា នរណាកេ៏ដយឲ្យែតបាន

អះអងថាខ�ួនជា្រគីស� នមនិថា ចេមតូឌីស� លូេថរ៉ន អងគ់�ីកិន ែឃរសី� ទិ
ត។ ល។ គឺជាែផ�កៃនកូន្រកមុរំបស់្រពះ្រគីស� េហយនិងបានជួប្រពះ្រគីស� េន

េពល្រទងយ់ាងមកឆកព់ួកជំនុំេនាះ។ ជាអកុសល សំរបព់ួកេគ ្រពះ្រគីស�នឹង

មនិយាងមកវញិ សំរប ់ ្រគីស� ន “ថម. ឌីក ឬែហ៊ររ”ី េទ។ ្រទងយ់ាងមកវញិ 

សំរបអ់�កនាែដលជារបស់ផង្រទង។់ 
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        សូមអនហកយ ១:៤-៧ េហយេរៀនេមេរៀន ៃនបទគម�រីេនះេចះ ។ ជា

ពិេសស ខ៦បានបង� ញេយងថា អស់ទងំកិច�្របឹងែ្របងរបស់េយងនិងេទជា

អសរឥតករ េបសិនជា េយងមនិបានគិតពីដំណាក ់និងករងររបស់្រពះពិត

េត១ជាមុនសិនេនាះ។ មាន្រគីស� នខ�ះេជឿថា ករែដលយកលុយេទជួយ អ�ក

្រកេនាះ គឺេគបានេគារពតមប�� ត�ិរបស់្រពះេហយ គឺដូចជាបានថា� យដង� យ

១ភាគ១០ និងដង� យស�្រគព័ីចិត� ដកក់�ុងឃា� ងំរបស់្រពះែដរ។ ផ�ុយេទវញិ 

ករឲ្យលុយេទអ�ក្រក គឺជាអំេពៃថ�ថ�ូរ វមនិបានសំេរចប��ត�ិរបស់្រពះអំពីករ

ថា� យដង� យ១ភាគ១០ និងដង� យស�្រគព័ិចិត�េទ។ សូមអន   កឡាទី ៦:៦                                                 

ម្យោង៉េទៀត បងប�ូនគួរែតឲ្យរបស់បងប�ូនដល់សំណបរ់បស់្រពះ ែដលេទរទន់

េទរកតំរវូករខងវ�ិ� ណរបស់បងប�ូន និងចំែអតបងប�ូន េដយនំម៉ាន៉ា

្រសស់ ែដលមកពីស� នសួគ។៍  

្រពះ ឬ សតងំ 
       េយងកំពុងែតរស់េនយុគសមយ័ទងំអស់ េហយវជាករចបំាច ់ ឲ្យ

េយង្របយត័�ពីកែន�ង ែដលេយងថា� យដង� យ១ភាគ១០ និងដង� យស�្រគព័ី
ចិត�។ មានចចកពកេ់រមេចៀមេកតេឡងជាេ្រចន ែដលកំពុងែត្រកហឹមេន

ក�ុងចំេណាមហ�ូងតូចៃន្រពះ េដម្បនីឹករក (ដូចជា្រគ�របស់េគែដរ-គឺសតងំ) 

អ�កណា ែដលពួកវអចនឹង្រតបាកេ់លបបាន។ េយងដឹងេដយសរ្រពះ

បន�ូលៃន្រពះ េយងមនិអចបំេរ ្រពះផង និងសតងំផងបានេឡយ េយង្រត�វ

្រសលញ់១ េហយស�ប១់ ឬេគារព១ េហយេមលងយ១។ ជាករពិត ែដល

េយង មនិអចយកលុយរបស់េយងតមខ�ួនបានេទ។ េទះបីយ៉ាងណាក៏

េដយ េយងអច “េផ�វបន�េទមុខេទៀត” ដូចជាពក្យេគថា េទ ែដលមាន

នយ័ថាក�ុង្រពះេន្រតៃន្រពះេយងអចេ្រប្របាស់លុយរបស់េយងបាន្រតឹម្រត�វ។  

       េតអ�កមនិចូលចិត� ឈរេនចំេពះ្រពះ និង រកេឃញថាអ�កបានយកដ

ង� យ១ភាគក�ុង១០និងដង� យស�្រគព័ីចិត�ដកក់�ុងកបូបរបស់អ�កែដលមាន

្របេហងធ�ុះធា� យេទឬអី។ ជាករពិត អ�កមនិចងឈ់រេនចំេពះ្រពះ ឲ្យ្រទងរ់ក

េឃញថា អ�កបានជួយ អរក្សបេង�តេគាលលទ�ិខុសឆ�ង និងេទវវទិ្យោរបស់វជា

េ្រចន ជំនួសឲ្យករ ែដលអ�កមានបំណងចងប់ំេរ ្រពះេទ ។  

ដូេច�ហ ចូរចងចកំរេនះជានិច�- េបអ�កថា� យអំេណាយរបស់អ�ក េទកែន�ង

ពិត្របាកដណា១ ែដលអ�កបានដឹងតមបទគម�រីថា ្រពះមនិបានេ្របពួកេគេទ 

េនាះគឺសតងំកំពុងេ្រប្របាស់ពួកេគវញិ។  

       ខ�ុ ំសូមអង�របងប�ូនថាឲ្យេជៀសេចញពីបណា� សរ ែដលធា� កម់កេលពួក

អ�កប�នរ់បស់្រពះេហយ ខ�ុ ំចងជ់ំរញុឲ្យបងប�ូនថា មនិ្រត�វបាន្រពះពររបស់្រពះ 



           ទំនាយ ែដលបានេបកសំែដង   
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េដយករល�ងេ់ល�ខងឯ ករអ�កមនិអចថា� យអ�ី េលអ�ី ែដល្រពះបាន្របទន

មកអ�កេទ!!ថា� យដង� យ១ភាគ១០និងដង� យស�្រគព័ីចិត�េឡយ។ 

៦- លទ�ផល 

       សូមអន “តងំពីខ�ុ ំេនេក�ងរហូតមកទល់េពលខ�ុ ំចស់េនះខ�ុ ំមនិែដល
េឃញ្រពះអមា� ស់េបាះបងេ់ចលមនុស្សសុចរតិេឡយេហយកម៏និែដលេឃញ
កូនេចរបស់េគសំុទនែដរ។…”                           ទំនុកដំេកង ៣៧:២៥.   

“្រពះអមា� ស់ៃនពិភពទងំមូលមាន្រពះបន�ូលថា៖«ចូរនាយំកតង� យមយួ
ភាគដបទ់ងំប៉ុនា� នមកដកេ់នក�ុងឃា� ងំេដម្បេីអយមានេស្ប�ងអហរក�ុងដំ  
ណាករ់បស់េយង។ចូរេធ�យ៉ាងេនះ េដម្បលី្បងលេយងេទេនាះអ�ករល់គា� នឹង
េឃញថាេយងនឹងេបកៃផ�េមឃបង�ូរ្រពះពរដេ៏លសលប់មកេលអ�ករល់គា� ”។                                                                    
ម៉ាឡាគី ៣:១០.   

“កុសំន្ស្ំរទព្យសម្បត�ិទុកសំរបខ់�ួន េនេលែផនដជីាកែន�ងែដលមានកេណ� �រ 
និងែ្រចះសីុ ជាកែន�ងែដលមានេចរទមា� យជ�� ំងចូលមកលួចប�នេ់នាះេអ
យេសះ។ ចូរ្របមូល្រទព្យសម្បត�ិទុកេនស� នបរមសុខ*វញិ ជាស� នែដល
គា� នកេណ� �រ និងែ្រចះសីុជាស� នែដលគា� នេចរទមា� យជ�� ំងចូលមកលួច
ប�នេ់ឡយ  ដ្បតិ្រទព្យសម្បត�ិអ�កេនកែន�ងណា ចិត�របស់អ�កកេ៏នកែន�ងេនាះ
ែដរ”។                                                              ម៉ាថាយ ៦:១៩-២១.  

“ចូរសំុ េនាះ្រពះជាមា� ស់នឹង្របទនេអយអ�ករល់គា�  ចូរែស�ងរក េនាះ
អ�ករល់គា� នឹងបានេឃញ ចូរេគាះទ� រ េនាះ្រពះអង�នឹងេបកេអយអ�ករល់គា�
ជាពុំខន ដ្បតិអ�កណាសំុ អ�កេនាះែតងែតបានទទួល អ�កណាែស�ងរក អ�ក
េនាះែតងែតបានេឃញ េហយេគែតងែតេបកទ� រេអយអ�កែដលេគាះ”។ 
                                                                           ម៉ាថាយ ៧:៧-៨.  

“ចូរេធ�អំេណាយដល់អ�កដៃទ េនាះ្រពះជាមា� ស់នឹង្របទនអំេណាយដល់
អ�ករល់គា� ែដរ ្រទងន់ឹង្របទនមកយ៉ាងបរបិូណ៌ហូរេហៀរ។ ្រពះជាមា� ស់នឹង
វល់េអយអ�ក តមរង� ល់ែដលអ�កវល់េអយអ�កដៃទ”។ 
                                                                                លូក ៦:៣៨.  

“ចូរខំែស�ងរក្រពះរជ្យ*របស់្រពះជាមា� ស់វញិ េទប្រពះអង�្របទនរបស់
ទងំេនាះមកអ�ករល់គា� ែថមេទៀតផង”។ 
“កុខំ� ចអី ្រក�មដតូ៏ចរបស់ខ�ុ ំេអយ! ្រពះបិតរបស់អ�ករល់គា�  សព�្រពះហឫទយ័
្របទន្រពះរជ្យមកេអយអ�ករល់គា� េហយ។ ចូរលក្់រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�ក
រល់គា�  យក្របាកែ់ចកជាទនដល់ជន្រកី្រកចុះ។ ចូរ្របមូល្រទព្យែដលមនិេចះ
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ពុក ជាសម្បត�ិែដលមនិេចះរលយ ទុកសំរបខ់�ួនេនស� នបរមសុខ* ជា
ស� នែដលគា� នេចរប�ន ់ ឬកេណ� �រសីុេឡយ។  ្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�ករល់គា�
េនកែន�ងណា ចិត�របស់អ�ករល់គា� កេ៏នកែន�ងេនាះែដរ”។ 
                                                                        លូក១២:៣១-៣៤.  

ក�ុង្រគបក់ិច�ករទងំអស់ខ�ុ ំែតងែត្របាបេ់អយបងប�ូនដឹងថា ្រត�វែតេធ�ករ
េនឿយហតែ់បបេនះឯង េដម្បជីួយ ទំនុកប្រម�ងអស់អ�កែដល្រកខ្សត ់ េហយ្រត�វ
ចងច្ំរពះបន�ូលរបស់្រពះអមា� ស់េយសូ៊ថាៈ “េបេអយ េនាះនឹងបានសុភ
មង�លេ្រចនជាងទទួល”។                                       កិច�ករ ២០:៣៥. 

អ�កណាេបាកអវែវងរបស់ខ�ួនបានស� ត អ�កេនាះមានសុភមង�លេហយ 
េគនឹងមានសិទ�ិេបះែផ�ពីេដមេឈែដលផ�ល់ជីវតិ ្រពមទងំចូលេទក�ុង្រក�ង
តមទ� រផង!។                                                          វវិរណះ ២២:១៤.  

េគទូលថា «របូ និងេឈ� ះ្រពះេចអធិរជ»។ ្រពះអង�កម៏ាន្រពះបន�ូលេទ
េគថា «អ�ីៗែដលជារបស់្រពះេចអធិរជ ចូរថា� យេទ្រពះេចអធិរជវញិេទ 
េហយអ�ីៗែដលជារបស់្រពះជាមា� ស់ ចូរថា� យេទ្រពះជាមា� ស់វញិែដរ»។ 
                                                                          ម៉ាថាយ ២២:២១.  

្រពះេយសូ៊កម៏ាន្រពះបន�ូលេទេគថា «អ�ីៗែដលជារបស់្រពះេចអធិរជ ចូរ
ថា� យេទ្រពះេចអធិរជវញិេទ េហយអ�ីៗែដលជារបស់្រពះជាមា� ស់ ចូរថា� យ
េទ្រពះជាមា� ស់វញិែដរ»។ េគេងឿងឆ�ល់នឹង្រពះេយសូ៊យ៉ាងខ� ងំ។ 
                                                                           ម៉ាកុស ១២:១៧.  

                                             ********** 

        េនក�ុងេហេ្រពរ ៧:១-១១ សវកប៉ូល បានេចញករ្រសេដៀងគា� រវង

េលកមុលិគីស្សោែដក ជាសង្ឃជា្រពះដខ៏�ស់បំផុត (ែដលអ្័របាហបំានថា� យ

ដង� យ១ភាគ១០ដល់្រទង)់ និង្រពហេយសូ៊្រគីស� និងបង� ញឲ្យេឃញភាព

្របេសរជាងរបស់ពួកេគទងំ១២ េលសង្ឃ (េលវ)ីខងពូជេអរ ៉នុ។ ករជែជក

របស់សវកប៉ូល ក�ុងករគា្ំរទៃនភាព្របេសរជាងរបស់្រពះ្រគីស� និងបរជយ័ 

េបសិនជា្រពះ្រគីស�មនិ្រត�វបានទទួលដង� យ១ភាគក�ុង១០ ដូចេលកមុលិគី
ស្សោែដកបានទទលួេនាះ។ សូម្បែីតពួកេលវ ី (ជាអ�ក្រត�វទទួលដង� យ១ភាគ

១០ ) បានបងដ់ង� យ១ភាគ១០េនក�ុងអ្័របាហ។ំ េបសិនជាអ្័របាហ ំជាគរំូ

ៃន្រគសី� ន បានថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ដល់េលកមុលិគសី្សោែដក គជឺាគរំូ

ៃន្រពះ្រគសី�េនាះ េតពកួ្រគសី� ន ែដលពកួេគជាកូនេលកអ្័របាហេំនាះករួែត

ថា� យ ( មនិែមនបងេ់ទ )ដង� យ១ភាគ១០េទអ�កណា?  
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       ប៉ូលបានេដះ្រសយប�� េនះ េនក�ុងខ៨។ គាតប់ាននិយាយយ៉ាង

សម�� ថា ្រពះ្រគីស� “បានទទួលដង� យ១ភាគក�ុង១០ ែតេនទីេនាះ មាន
េសចក�ីបនា� ល់ថា ្រទងេ់នរស់”។ េតនរណាជាពួកស�របនា� ល់ (សក្ស)ី ថា 

្រពះ្រគីស�េនមាន្រពះជន�រស់? គឺពួក្រគីស� ន! ក�ុងនាមជាស�របនា� ល់ ្រគីស� ន

្រត�វថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ ដល់្រពះេយសូ៊។ ប៉ូលមនិអចពន្យល់ឲ្យងយ

ជាេនះេទ !។ 

************* 

មានមនុស្សេ្រចនណាស់េនក�ុងពិភពេលកេយងេនះែដលអចេធ�
បនា� ល់ថា េដយេ្រពះេគបានថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ និងដង� យស�្រគព័ី
ចិត�េដយេទៀងទតដ់ល់្រពះ បានជាពួកេគបានទទួលផលជាេ្រចនពី្រទងវ់ ិ
ញ។ េនះគឺជាផ�ូវ ែដល្រពះបានតងំេឡងសំរបព់កួជំនុំេដម្បឲី្យដំេនរករខង

ហិរ�� វត�ុ។ 

      េនេពលែដលសវកប៉ូលបានសរេសរ ១កូរនិថូស ៩:១២-១៤ គាតប់ាន

សំេដេលជនគណនា ១៨:២១-២៨ ែដលដង� យ១ភាគក�ុង១០្រត�វបងេ់ទឲ្យ

ពួកសង្ឃ។ េហយគឺេដយ្រពះបានតងំករេនះេឡងេនាះ គឺេដម្បពីួកអ�កែដល

បំេរ ករងរ្រពះេនសមយ័ស�� ចស់ គួរែត្រត�វបានគា្ំរទេដយដង� យ១ភាគ

១០ ពួកអ�កែដលផ្សោយដំនឹងល� េនេពលបច�ុប្បន�េនះ កន៏ិង្រត�វរស់េនដូចជា

សង្ឃែដរ។ េនះគឺជា្រពះរជប�� របស់្រពះសំរបេ់យងេនៃថ�េនះ។ េហយ

េយងបានេឃឿជាកថ់ា មាន្រគីស� នេស� ះ្រតងជ់ាេ្រចនបានរងទុក�ជាេ្រចនខ�ះ

ខត-ខងសមា� រះ ខងរបូសច ់និងខងវ�ិ� ណ-ជាសម��  េដយេ្រពះពួក

េគមនិបានឬនិងមនិ ថា� យដង� យ១ភាគ១០ ៃនចំណូលរបស់ពួកេគេទតម

្របពន� ័ េដម្បបីង� ញថាពួកេគ្រសលញ់ និង ដឹងគុណដល់្រពះេទ។ ករ

្របកសរបស់ ្រពះអំពីប�� េនះ គឺ េនែតដែដលេន យុគសមយ័ទងំអស់     

- បណា� សនឹងធា� កម់កេលពួកមកែដលមនិថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ និង

្រពះពរនឹងធា� កេ់លពួកអ�កែដលបានថា� យ។ សូមអន ម៉ាឡាគី ៣:៨-១២ 

សុភាសិត ៣:៩-១០. ១១-២៤-២៥។  

េតេយងនឹង ប៉ុនា� នដងេទៀត? ត្បតិេពលេវលនិង មនិឲ្យេយង្របាប់

មនុស្សជាេ្រចន បុរស�ស�ី េក�ង្រប�ស និងេក�ង្រសី ែដលអចេធ�បនា� ល់ផា� ល់ៗ

ខ�ួន ជាមយួនិងករធានា ែដលថាករថា� យ១ភាគក�ុង១០ និងដង� យស�្រគព័ី
ចិត� គឺជាផ�ូវរបស់្រពះ ។ អែមន៉! 
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អ�កមនិអចថា� យអ� ីេលអ� ីែដល្រពះបាន្របទនមកអ�កេទ 

 

ករដក្រសងេ់ចញពី្រពះរជសររបស់េហរ 

     េតករយកដង� យ១ភាគក�ុង១០ េទដកក់�ុងមូល និធិសងសងអ់គារ 

ខុសឬេទ?  

     េនះជាេរឿងមនិេទៀងបន�ចិេហយ សំរបព់ួកជំនុំឥឡូវេនះ។ តមករ្រតឹម

្រត�វ េយង្រត�វថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០េទអ�កបំេរ ្រពះ ។    ្រតឹម្រត�វេហយ ។ 

     េនក�ុង្រពះគម�រី……ពួកេគមាន្របអប១់ ែដលដកេ់នជិតទ� រ (េនក�ុង

ស�� ចស់) ៃនអគារ។ ្របអបេ់នះគឺជាមូលនិធិ ែដល្របជាជនដកេ់នទី
េនាះ សំរបជ់ួសជុល និងែថរក្សោអគារ និងអ�ីេផ្សងៗដូចេនាះែដរ ។ ្រគបទ់ងំ

ករចំនាយេលករជួសជុលេលអគារ ្រត�វដកេចញពីមូលនិធិេនាះ ប៉ុែន�អស់

ទងំដង� យ១ភាគក�ុង១០របស់ពួកេគ ្រត�វយកេទថា� យដល់ពួកសង្ឃ ជា្រគ�

គង� លរបស់ពួកេគ ។ មនិ្រត�វយកដង� យ១ភាគក�ុង១០ េទដកក់ែន�ងនា

េផ្សងពីេនះេទ ។ 

     ខ�ុ ំស� ល់មនុស្ស ែដលយកដង� យ១ភាគ១០របស់ពួកេគ និងផ�ល់េទឲ្យ

�ស�ីេមម៉ាយ េបេធ�អ�� ឹង គឺខុសេហយ។  

     េបសិនជាអ�កមានរបស់អ�ី ចងឲ់្យ�ស�ីេមម៉ាយ ចូរឲ្យនាងចុះ ប៉ុេន�កុំឲ្យយក

លុយរបស់្រពះេទឲ្យនាង ។  ដង� យ១ភាគ១០េនះមនិែមនជារបស់អ�កេទ។ 

េនាះគឺជារបស់្រពះ ។ 

     េហយេលវ ីជាសង្ឃ (្រគ�គង� ល) បានរស់េនេដយសរដង� យ១ភាគក�ង
១០េនាះ។ េបេយងថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ ចូរេទក�ុងឃា� ងំេនាះ េដយ

មានទងំេសចក�ីសន្យោៃន្រពះ ្របទនពរករេនាះ ។ ្រទងម់ានបន�ូលថា “អ�ក
មនិេជឿខ�ុ ំ ចូរមកប�� កព់ីខ�ុ ំ េហយេមលថាេតខ�ុ ំនឹងមនិេធ�ករេនះឬេទ”។ ្រតឹម

្រត�វេហយ ។ 

អ�កនិយាយថា អ�កថា� យប��បូជានិងថា� យរបស់ជាេ្រចនដល់្រពះអមា� ស់។ 

 ប៉ុែន�ខ�ុ ំ្របាបអ់�កវញិថា អ�កពិតជាមនិបានថា� យេទ ទល់ែតអ�កថា� យដង� យ១

ភាគ១០ 

ដល់្រពះអមា� ស់សិន េទបអ�កបានថា� យពិត- មានែតេ្រកយពីថា� យដង� យ១

ភាគ១០ប៉ុេណា� ះ 

 r.e.gan 
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     ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ េទក�ុងវហិរសំរប្់រគ�គង� ល នឹងរបស់អ�ី
េផ្សងេទៀតេដម្បឲី្យបានរស់េន បនា� បម់កមូលនិធិកសងអគារ និងរបស់អ�ី
ដូចេនាះ គឺជាមូលនិធិដចេ់ដយែឡកពីគា� ។      

(ដក្រសងេ់ចញពី សំនួរ និងចំេលយ ១០ តុល ៦១) 

……សមាគមជំនួយ�ស�ីរបស់អ�ក និងអស់ទងំអ�ី ែដលមនិសមរម្យ ែដលបាន

បែន�មចូល្រពះវហិរ….សុ៊បេពលល� ច ្រត�វជូន្រគ�អធិប្បោយ្រពះបន�ូល ។ េត
អ�កបានអស់ទងំករែបបេនះ មកពីណា េនក�ុងបទគម�រី ? ដង� យ១ភាគ

១០ បងឲ់្យ្រគ�អធិប្បោយ។ គាត្់រត�វរស់េនេចញពីដង� យ១ភាគ១០របស់្របជា

ជន។ ដង� យ១ភាគ១០ និងស�្រគព័ីចិត� ជូនេទពួកេលវែីដលជាពួកអ�កបំេរ 
្រពះ។ េបសិនជាអ�ក្រគបគ់ា� ចង់ថា� យដង� យ១ភាគ១០ អ�កមនិ្រត�វថា� យសុ៊ប

េពលល� ចេទ យល់េទ? អ�កបានេ្រប្របាស់របស់េផ្សងេទៀត េហយទុកដង� យ

១ភាគ១០េចល ។ (ដក្រសងព់ី ្រកឹត្យវនិយ័េ្រជសេរ សពួកជំនុំសំរប្់រពះគុណ 

១៦មនិា ៦១) 

      ្រគបគ់ា� គូរែតផ�ះ្រក�មជំនុំ១។ អ�កគួរែតមានកែន�ង១សំរបថ់ា� យបង�ំ្រពះ ។ 

កុំ្រគានែ់តបែណ� តខ�ួនពីបេង� ល១េទ ១ ប៉ុែន�អ�ក្រត�វេទកែន�ងណា១ ជាវហិរ 

េហយអ�កេហវថាជាវហិររបស់អ�ក ។ អ�កគួរែតមានកែន�ងណា១េដម្បថីា� យ

ដង� យ១ភាគ១០ និងជួយ គា្ំរទករងរ្រពះេនទីេនាះ។  

(្រពះវ�ិ� ណមានបន�ូលតមរយះេហរ. ៨មនិា៦០ ) ។ 

      េនេពល្រពះបានដកឲ់្យ មានលំដប់លំេដយ ្រទងប់ានមានបន�ូលថា 

“អស់ទងំពួកេលវែីដលអញបានេហឯងេចញមក េហយបានតងំឯងឲ្យេធ�
ជាពួកសង្ឃ និងអស់ទងំបងប�ូនរបស់ឯង គឺជាពូជអំបូរទងំ១១នឹងឲ្យដ

ង� យ១ភាគក�ុង១០ដល់ឯង។ េហយឯង (អ�កដៃទេទៀត) េពលែដលឯង

ទទួលបានែផ�េប៉ាម ៩ កេ�� រ ចូរឲ្យ១ភាគ១០ដល់ពួកេលវ ី។ 

េត្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�ជាអ�ី ។ ១៦ធ�ូ៥៩ ) 

     ្រគប្់រគីស� ន្រត�វមានភារកិច�ថា� យដង� យ១ភាគ១០។ ្រតឹម្រត�វ ។ 

( ដក្រសងេ់ចញពីេមេរៀន េហេ្រពរ ជំពូក៧១៥ ក��  ៥៧ ) 

     ្រគប្់រគីស� នមានភារកិច�ថា� យដង� យ១ភាគ១០ េ្រពះវគឺជា្រពះរជប��

របស់្រពះអមា� ស់ ។ ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ មានសរះសំខនដ់ល់បទ

ពិេសធរបស់្រគីស� ន ។  

     ខ�ុ ំបានឃា� ន េហយមា� យ និងអ�កេផ្សងេទៀត េហយឪពុករបស់ខ�ុ ំ ឈ ឺប៉ុែន�

យក អ�កមនិអចថា� យ េលអ�ី ែដល្រពះ្របទនមកអ�កេទដង� យ១ភាគ១០



អ�កមនិអចថា� យអ�ី េលអ�ី ែដល្រពះ្របទនមកអ�កេទ 
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របស់ខ�ុ ំ េទថា� យ្រពះជាមុនសិន ។ ្រគប្់រគីស� ន្រត�វែតថា� យដង� យ១ភាគក�ុង

១០។     

 (ដក្រសងព់ីេមេរៀន យល់្រចលំ្រពះ ២៤ កក�ដ ៦១)  

សព�ៃថ�េនះពួកេគកំពុងែតយកកែន�ងថា� យដង� យ១ភាគ១០របស់្រពះ  

េទេធ�ជាកែន�ងេផ្សងេទៀតេដយសុ៊ប លកន់ំចកជ់ល់ ជបេ់លៀងខងេ្រក្រពះ

េដម្បអីេង��សលុយ េដម្បសីងបំណុលេផ្សងៗ ។ ែបបេនះនឹងមនិែដលយក

កែន�ងថា� យដង� យ១ភាគ១០ និងដង� យស�្រគព័ីចិត�ដអ៏ស់កល្បរបស់្រពះេទ  

មនិអចេធ�អ�� ឹងេទ ប៉ុែន�ពួកេគកំពុងខំេធ�ករេនាះ ។ េតវជាអ�ី ? វគឺជាពួក

វ�ិ� ណបេ�� ត ។  

(េមេរៀន ពួកវ�ិ� ណបេ�� ត២៤កក�ដ៥៥)  

េតមនុស្សមា� ក ់គួរថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ េទបុគ�លណាមា� ក់បានឬេទ?  

វអ្រស័យេទេលថា េតបុគ�លេនាះជានរណាប៉ុេណា� ះ។ (ចំណាំ ដង� យ១

ភាគក�ុង១០្រត�វឲ្យេទពួកអ�កបំេរ ្រពះ) ។ េនក�ុងេពលែដលអ�កថា� យដង� យ១

ភាគក�ុង១០ វពិតជាកែន�ងែដលអ�កជំពកដ់ង� យ១ភាគក�ុង១០ ចកែន�ង

ែដលអ�កទទួលអហរ ។ “ចូរនាយំកដង� យ១ភាគក�ុង១០ទងំអស់ មកដក់
ក�ុងឃា� ងំចុះ។ (្រតឹម្រត�វេទ?) េហយល្បងលអញឥលូវ េបអញមនិេបកទ� រ
ស� នសួគ៌ េដម្បចីក្់រពះពរមកេលឯង ែដលនឹងគា� នកែន�ងល�មទុកបានេទ 
េនាះេហយជា្រពះបន�ូលៃន្រពះេយហូវ៉ៃនពួកពលបរវិរ”។ ខ�ុ ំ្របកួតនឹងបុរស 
ឬ�ស�ីែដលមនិែមនជាអ�កថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ ឲ្យទទួលករេនាះ ។ 
បាទ េលក! ខ�ុ ំេឃឿេលករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០។ វគឹជា្រពះពរ១ ែដល
ប�� កថ់ានឹង្រត�វទទួល្រពះពរ១។ អ�កនិយាយថា “រេនាះសំរបស់�� ចស់
េទ” ។ ករេនាះសំរប់ស�� ថ�ីែដរ ។ 

បាទ េលក!  

(សំនួរ នឹងចំេលយ ២៣ សីហ ៦៤ េពលល� ច )។ 

“្រត�កៗ េតះេយងេទបរេិភាគអហរេពលល� ច េនេពញ១យបេ់នះ េយង្រត�វ
ែតប៉ាវ្រគ�គង� ល ។ េយង្រត�វេតមានរបស់អ�ីលក ់ េដម្បប៉ីាវ” ។ េនេពលេដល

វនាេំទកែន�ងេនាះ វហិរគួរេតបិតទ� រេទ ។ ចូរថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ 

េហយ្រត�វជនដល់្រគ�គង� ល ។ 

(េមេរៀន ឥ�ន�ីរបស់្រពះ ៤ សីហ ៦០) 

េសចក�សីន�ដិ� ន 

      ចបត់ងំពីបានសិក្សោ ្រពះបន�ូលៃន្រពះ និង ករបេ្រង�នរបស់េហរ      

វលី� ម ្របាណហេំយងបានយល់ថា :  
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     ក/  ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ គឺជាប��ត�ិរបស់្រពះអមា� ស់ 

     ខ/  វមានសរះសំខនដ់ល់បទពិេសធរបស់្រគីស� ន ។ 

     គ/  ្រគប្់រគីស� ន្រត�វមានភារកិច� ថា� យដង� យ១ភាគ១០ ។ 

     ឃ/ ១ភាគ១០ៃនចំណូលរបស់កូនេចអុី្រសែអល ជូនេទសង្ឃជា្រគ�

គង� លរបស់ពួកេគ និងមនិ្រត�វថា� យេទអ�កណាេទ ។ “េតមនិដងឹេទឬអ ី ថា

ពកួអ�ក ែដលេធ�ករ្រពះ េគេគបរេិភាគេដយសរ្រពះវហិរ េហយពកួអ�កែដល

បេំរ សសនា កប៏ានចែំណកពអីសនាែដរ ។ ្រពះអមា� ស់្រទងក់ប៏ង� ប ់ ឲ្យពកួ

អ�កែដលផ្សោយដណឹំងល� បានរស់េដយសរដណឹំងល�ែដរ” (១កូរនិថូស ៩:

១៣-១៤ )។ 

     ច/  េយងមនិ្រត�វយកដង� យ១ភាគក�ុង១០របស់្រពះេទជូនេមម៉ាយ ឬ

អ�ក្រកេទ ។ 

     ឆ/  ករថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ គឺជាេសចក�ីបេ្រង�នេនស�� ថ�ី ។ 

     ជ/  ្រពះពរៃន្រពះនឹងធា� កម់កេលអស់អ�ក ែដលថា� យដង� យ១ភាគក�ុង

១០ ។  

     ឈ/ េយង្រត�វេតនាយំកដង� យេទដកេ់នក�ុងឃា� ងំរបស់្រពះ គឺវហិរ 

េដម្បឲី្យអចមានអហរខងវ�ិ� ណ តមរដូវ្រត�វេពល េនេ្រកមពន�ក័ិច�េនាះ  

     ញ/ ពួកអ�ក ែដលយកអ�ី មកជំនួសដង� យ១ភាគ១០ គឹពួកេគេនេ្រកម

ឥទ�ិពលៃនពួកវ�ិ� ណបេ�� ត ។ 

     ដ/ ពួកអ�ក ែដលមនិ្រពមថា� យដង� យ១ភាគ១០ គឹជាអ�កប�នរ់បស់្រពះ ។ 

     ឋ/ េយង្រត�វែតដក្់រពះជាមុនដំបូង ។ អ�ីែដលជំពក ់គឺ្រពះជាទី១ បនា� ប់

មក្រគ�សររបស់អ�ក ជាទី២ និងខ�ួនអ�កចុងេ្រកយ ។  

ឌ) អ្័របាហ ំ ជាឪពុកេយង បានថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ ។ ក�ុងនាមជា

កូនរបស់គាត ់េយងក្៏រត�វថា� យដង� យ ក�ុងនាមជាស�របនា� ល់ ថា្រពះេយសូ៊្រគី
ស� មាន្រពះជន�រស់ ។ 

.......... 

ចូរស� ប ់! ចូរស� ប ់! 

…..អ�កបានែញកខ�ួនរបស់អ�ក េដម្បេីធ�ជា្រគីស� ន សំែដងេចញជា្រគីស� ន 

រស់េនេធ�ជា្រគីស� នេដម្បេីគារពតម្រគបប់��ត�ិ ។  

( េមេរៀន្រពះបន�ូល្រពះ ្រតស់េហ ឲ្យែញកេចញទងំ្រស�ងពីករមនិេជឿ ២១ 

មករ ៦៤ ) 

េបសិនជាអ�កនយិាយថា អ�កេជឿ ែតមនិេដរតមករ្របេដដរំងៃ់ន្រពះ

បន�ូល េនាះមាននយ័ថា អ�កមនិបានេជឿេទ ។ 

                                                     (េមេរៀន ស�� ១ ក��  ៦៣ )។ 



អ�កមនិអចថា� យអ�ី េលអ�ី ែដល្រពះ្របទនមកអ�កេទ 
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                                         ………… 

 
                                                                                                                                         

ជូនចេំពះមតិ�្រគសី� ន 

ជាេរឿយៗ េយងបានទទួលសំបុ្រតពី្រគីស� នេន្របេទសេផ្សងៗជាេ្រចន 

ែដលេស�រសំុឲ្យេយង ជួយ ពួកេគ។ ជាអកុសល េទះបីេយងចង់ជួយ មនុស្ស

្រគបគ់ា� កេ៏ដយកេ៏យងពិតជាពុំអចមានលទ�ភាពផ�ល់ជំនូយដល់ពួកេគែដរ។ 

      មូលេហតុែដលេយងខ�ុ ំសរេសរសំបុ្រតេនះគឺេយងចងឲ់្យបងប�ូនបានដឹង

ពីពន�ក័ិច� PROPHETIC*REVELATION និងសមត�ភាពខងហិរ�� វត�ុ
របស់េយង។ មានមនុស្សជាេ្រចនបាន សរេសរមកេយងថា េយងមាន

កតព�កិច�ជួយ ពួកេគ ពីេ្រពះពួកេគជា្រគីស� ន។ ពួកេគជាេ្រចន មានជំេនឿ

ខុស េដយថា PROPHETIC*REVELATION  គឺជា្រក�មជំនុំធំ ឬជាអង�

ករធំ ដូេច�ះេហយ េគថា េយងអចជួយ បំេពញតំរវូកររបស់ពកួអ�កែដលបាន

សរេសរ មកសំុជំនួយខងហិរ�� វត�ុពីេយងខ�ុ ំបាន។ មនិែតប៉ុេណា� ះ េគថា 

េដយ្របេទសសិង�បូរ ី គឺជា្របេទស ែដលល្បលី្បោយទូរទងំពិភពេលក ជា

្របេទសអ�កមានេហយ បានជាពួកេគចងស់ន�ិដ� នថា ជនជាតិសិង�បូរទីងំ

អស់សុទ�ែតជាអ�កមាន។ 

PROPHETIC*REVELATION មនិែមនជា្រពះវហិរ ឬ សង�ម

សសនា ឬអង�ករេទ។ វកម៏និបានទទួលករគា្ំរទពី្រក�មសសនាេនក�ុង

្រស�ក ឬេ្រក្របេទសែដរ។ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយឥទ�ិពល និងផលបះ៉

ពល់ៃនពន័�កិច� PROPHETIC*REVELATION េនក�ុងែផ�កជាេ្រចនៃន

សកលេលក បាននាឲំ្យេគសន�ិដ� នថា PROPHETIC REVELATION 

្រត�វែតជាអង�ករធំ ឬ វហិរធែំដលមានសមាជិកេ្រចន ។ 

PROPHETIC*REVELATION គឺជាពន�១័ ែដល្រពះអមា� ស់េយសូ៊្រគី
ស�បានដកេ់នក�ុងចិត�ខ�ុ ំក�ុងឆា�  ំ ១៩៧១ េដម្បតីងំបទដ� នៃនេសចក�ីពិតក�ុង

្រពះគម�រីេឡងវញិ ទល់នឹងខ� ងំស្រត�វរបស់្រទង ់ ជាពិេសសេនក�ុងតំបនេ់នះ

ៃនពិភពេលក។ ្រពះបានតងំឲ្យមាន PROPHETIC*REVELATION េនះ

 
 

 

 

“ ចិេ�� �ន នងិេ្រគ�ងអល�័ង�  មនិែមនជាអំេណាយេទ ប៉ុែន� គជឺា ករសូមខន� ីសំរប់

អំេណាយវញិ។ 

អំេណាយពិតែត១ គជឺាែផ�កៃនអំេណាយេនាះ។ 

                           -អុីមរ័សិន 
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េឡងេហយបានទទួលករគា្ំរទពីេសចក�ី្រសលញ់ និង វភិាគទនរបស់ពួក

អ�កេជឿ្រពះរជសរចុងេ្រកយេនជុំវញិពិភពេលក។ បច�ុប្បន�េនះ មនិមាន

មនុស្សេលសពី ១៧នាកេ់ទ ែដលេធ�ករ ជាអ�កេជឿែដលគា្ំរទពន�ក័ិច�េនះ 

យ៉ាងេស� ះ្រតងេ់ដយពួកេគថា� យដង� យ១ភាគក�ុង១០ និងស�្រគព័ីចិត� យ៉ាង

េទៀងទត ់។ េនេពលែដល្រពះបាន្រតស់េហខ�ុ ំ ឲ្យេធ�ពន�ក័ិច�ក�ុងឆា�  ំ១៩៧១ 

ខ�ុ ំចុះកិច�្រពមេ្រព�ង ជាមយួ្រពះអមា� ស់ថា ខ�ុ ំនិងេធ�ករេនះឲ្យបានល�បំផុត 

េដម្បសំីេរចតមករ្រតស់េហរបស់្រទង ់ ដរបណា ខ�ុ ំមានអ�កេជឿេស� ះ្រតង់

ៃន្រពះបន�ូលៃន្រពះ យ៉ាងេហចណាស់១០នាក់ គា្ំរទពន�ក័ិច�េនះ ។ ខ�ុ ំមនិ

េជឿេលករកសងច្រកភពដូចជា្រគ�អធិប្បោយល្ប ីៗ  បានេធ�សព�ៃថ�េនះេទ ។  

េដយមានអ�កថា� យដង� យ១ភាគ១០តិចតួចេនះេហយ េតអ�ក គិតថា 

េយងអចទទលួ្របាកដ់ង� យ ចំនួនប៉ុនា� ន ក�ុង១ែខ? ខ�ុ ំសូម្របាបប់ងប�ូនថា 

្របាកែ់ខជាមធ្យមេនសិង�បរូ ី គឺ១៥៥៧ ដុល� រសិង�បូរ ី (ឬ្របែហល ៩៦០ 

ដុល� រសហរដ�អេមរចិ) ។ ចូរចងចថំា េនះគឺជាចំនូលមធ្យម មនិែមនជាចំនូ

លទបបំផុតេទ ។ 

ដង� យ ែដល្របមូលបាន ្រត�វយកេទចំណាយេលករេបាះពុម�ផ្សោយ ៤

ដងក�ុង១ឆា� ១ំដង ៥០០០ច្បោប ់ អំពី PROPHETIC*REVELATION 

ចំណាយេលករេផ�េសៀវេភ និងកែសតតមៃ្របសណីយ ចំណាយេលសមា�

រះេបាះពុម�េផ្សង ចំណាយេលករទិញកែសត ទិញម៉ាេញ៉ថត ្រកដស និងស

មា� រះករយិាល័យ។ ល ។ េហយចំនួនលុយែដលេនសល់ េបសល់ េយងនិង

សន្យទុំក សំរបក់រេធ�េបសកកម� ។  

មានេពលជាេ្រចនដង ែដលេយងខ�ះមូលនិធិ េដម្បបីំេពញករចំណាយ 

ប៉ុែន�េពលនិ១ៗេនាះ ្រពះបានបំេពញតំរវូករេយងទនេ់ពល ។ ្រទងម់និ ែដល

ឲ្យេយងខកចិត�េឡយ េ្រពះេយងេចះែតទុកចិត�េល្រទង។់  

ដូេច�ះខ�ុ ំសូមអធិស� នឲ្យអ�កបានយល់ថា PROPHETIC*REVELATION 

ពិតជា េនក�ុង  ្រពះហស�្រពះទងំ្រស�ង។ េយង្រសលញ់  និង  ជួយ ដល់អ�ក 

ែដល្រត�វករជំនួយ ប៉ុែន�តំរវូករេនាះខ�ស់ជាលទ�ភាព ែដលេយងមានេទេទៀត  

មានែត្រពះេទែដលអចជួយ េយងបានទងំអស់ ។  

សូម្រពះ្របទនពរ 

េដយេសចក�ីេស� ះ្រតង ់

ពីខ�ុ ំបាទ រឆីឺត ល.ស ហ� ន់ 

អ�កផ្សព�ផ្សោយ 

ឆា�  ំ១៩៩២ 
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