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 ករយាងមកវញិជាេលកទ២ីរបស់្រពះេយសូ៊្រគីស� គឺជាេរឿង ែដលេគយកមក

ពី-ភាក្សោ និងអធិប្បោយជាញឹកញាប់ រល់ជីវ្របវត�ិរបស់ពួកជំនុំនិមយួៗ។ ្រគីស�

នភាគ-េ្រចនេជឿថា ្រពឹត�ិករណ៍េនះនឹង េកតេឡងភា� មៗ(ជាកល់ក)់ជាទូេទគឺ
សំេដេទេល (ករឆកេ់ឡង)។ អ�កេជឿក�ុងជំនានេ់កនិមយួៗបានរពំឹងទុកថា ្រពះអ

មា� ស់េយសូ៊្រគីស�នឹងយាងមកេនសមយ័របស់ពួកេគ ជាេបលែដលរបូកយរបស់

ពួកនឹងផា� សប�ូរ េហយពួកេគនឹងបានជួប្រទងេ់ននាអកស (១កូរនិថូស ១៥:

៥១-៥២, ១ែថ ស្យោឡូនចិ ៤:១៥-១៧) ។ ប៉ុែន� ចបត់ងំពី្រពះអមា� ស់េយសូ៊ និង

សវករបស់្រទងប់ានែថ�ង ពីករយាងមកវញិ របស់្រទង ់ គឺអស់រយៈេពលជិត 

២០០០ឆា�  ំមកេហយេឃញថា ្រទងម់និទនយ់ាងមកេទៀត ។ 

ករេកតេឡងភា� មៗ 

 ករយាងមករបស់្រពះអមា� ស់េយសូ៊្រគីស�សំរបកូ់ន្រកមុ្ំរទង ់ ជាពួកជំនុំពិត

របស់្រទង ់ មនិែមន  ជា្រពឹត�ិករណ៍ ែដលេកតេឡងភា� មៗេទ។ មាន្រគ�អធិប្បោយ

ជាេ្រចន បានបេ្រង�នខុស មនិបណា� លឲ្យហ�ូងេចៀមរបស់ពួកេគេជឿថា ករយាង

មកវញិរបស់្រពះអមា� ស់េយសូ៊្រគីស�(អចេកតេឡងេនេពលដខ៏�)ី។ 

 ករេ្របពក្យ ែដលេកតេឡងភា� មៗ េនះឬ ពក្យ្រសេដៀងគា� ណាមយួ ឬពក្យ

ជាេ្រចនេទៀតេនក�ុងករបេ្រង�នពី ករយាងមកមយួរេំពច  របស់្រពះ្រគីស� គឺែផ�ក

េលឃា� ថា(ក�ុងេពលដខ៏� ីមយួប្៉របចិែភ�ក) េនក�ុង ១កូរនិថូស ១៥:៥១-៥២ ។ឃា�

េនះមនិបានប�� កនូ់វ ករយាងមកជាឆាបរ់បស់្រពះ្រគីស�េទ ប៉ុែន� គឺជាករផា� ស់ប�ូ
រខងរបូ-កយរបស់ពួកបរសុិទ� ែដលស� ប់ និងកំពុងរស់េនវញិ។ បនា� បព់ីអនខ

ខងេ្រកមេនះ(និងករ្រសេដៀងគា�  ឬខ ែដល្រសេដៀងគា� តៗមក) ្រគីស� នភាគ

េ្រចនចងម់ានចំណាបអ់រម�ណ៍ថា ្រពះអមា� ស់េយសូ៊ មានបន�ូលសំេដេទេលករ
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យាងមកមយួរេំពចែដលមនិបានគិត េនេលេមឃៈ (ម៉ាថាយ ២៤:៤២) “ដូេច�ះឲ្យ

ចយំាមដ្បតិអ�ករល់គា� មនិដឹងជាៃថ�ណា ឬេពលណា ែដលកូនមនុស្ស្រត�វមក

េនាះេទ” (ម៉ាថាយ ២៥:១៣) (េយងនឹងនិយាយពីវគ�ខងេលេនះេនក�ុង្រពះរជ

សរេនះេពលេ្រកយ)។ 

 ផ�ុយេទវញិ េបវជាករពិត ែដលថា ្រគីស�មា� ក់ៗ អច្រត�វបានេហមកផ�ះ

េដម្បជីួប្រពះអមា� ស់េនេពលណាមយួ េនាះ្រពះអមា� ស់នឹងយាងមកយករបូកយ

ទងំមូលៃន កូន្រកមុពំិតរបស់្រទង ់ េនក�ុងករឆកេ់ឡយ េនេពលែដល្រគប់

ទំនាយែដលទកទ់ងករយាងមកវញិជាេលកទី២ របស់្រពះ្រគីស�បានសំេរច េន

ក�ុងេពលែដល ្រទងយ់ាងមកេលកទី១។ ដូចគា� ែដរ ្រគបទ់នំាយទងំអស់ែដល

ទកទ់ងនឹងករយាងមកវញិ នឹង្រត�វែតបានសំេរច មុនេពល្រទងយ់ាងមកម�ង

េទៀត ។ 

 េនេពលែដល្រពះអមា� ស់េយសូ៊បានមានបន�ូល ពីពក្យេ្រប�ប្របដូចទងំ៧

េនក�ុងម៉ាថាយ ១៣ ពក្យេ្រប�ប្របដូចពីេដមល�  និងពក្យេ្រប�ប្របដូចេផ្សងេទៀត 

្រទងប់ាន្រជាបថា ្រពឹត�ិករណ៍ដជ៏ាកល់ក់ទងំេនះនឹងេកតេឡង មុនេពល្រទង់

យាងមកខងរបូកយ។ ពក្យេ្រប�ប្របដូចទងំ៧ េនក�ុង ម៉ាថាយ ១៣ បាន

ចង�ុលេទករខងមុខ អំពីដំណាកក់លផ្សោយដំណឹងល� ក�ុងយុកសមយ័ពួកជំនុំ

ទងំ៧។ េដយសរករពិតេនះបានខ�បទុ់កក�ុងទំរងអ់ថក៌ំបាងំ អ�� ឹងេហយ បាន

ជាពួកសវកមនិអចយល់ករទងំ - េនះបាន្រគប្់រជ�ងេ្រជាយេទ។ ែតេពលែដល

្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�បានេបកសំែដងពីែផនកររបស់្រពះ ម�ងបន�ិចៗ េនក�ុងជីវតិ

របស់ពួកេគ ពួកេគកប៏ានយល់្រគបទ់ងំអស់។ ្របេយាគដ៏ជាក់លក ់ ែដលែថ�ង

េដយពួកសវក បានបង� ញឲ្យេឃញថា ពួកេគមានករេបកសំែដង អំពីករយាង

្រតឡបម់កវញិខងរបូកយរបស់្រពះអមា� ស់។ ១ែថស្សោឡូនចិ ៤:១៣-៥:៦ នងិ២

ែថស្សោឡូនចិ  ២:១-៤ បាន្របាបេ់យងយ៉ាងច្បោស់ថា ករឆកេ់ឡងនឹងមនិទន់

េកតេឡងេទ ទល់ែត ទំនាយដ៏ជាកល់ក់បានសំេរចសិន។ េហយ េពលទំនាយ

ទងំេនះចបេ់ផ�មបានសំេរច េនាះអស់អ�ក ែដលជាកូនរបស់្រពះពិតនឹងដឹងថា 

ពកួេគកពំងុងរស់េនក�ុងរដូវករៃនករយាងមកវញិជាេលកទ២ីរបស់                                                                                                                                                                                                                              

្រពះ្រគសី�។ 

          ខ�ុេំជឿថា េនះគជឺាជនំានចុ់ងេ្រកយ ែដលករយាង្រតឡបម់កវញិរបស់្រពះ

្រគសី�ខងរបូកយនងឹេលចមកឲ្យេឃញ េ្រពះថា ទំនាយែដលទកទ់ងខ�ះ បានសំ

េរចេហយេនេពលែដលទំនាយេផ្សងៗេទៀតកំពុងែតបានសំេរចែដរ ។ 
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ម៉ាឡាគីជំពូក ៤ 

  ៥ េមលមុនែដលៃថ�ដធំ៏ េហយគរួែស�ង

ខ� ចរបស់្រពះអមា� ស់បានមកដល់ េនាះ

អញនឹងចត ់េអលីយ៉ា ឲ្យមកឯង   រល់

គា�   
  ៦ េលកនឹងបែង�រចិត�ពកួឪពុក មកឯ   

កូន និងចិត�កូនមកឯឪពុក ែ្រកងអញមក

វយែផនដីេដយេសចក�ីបណា� ស 

 

ទនំាយ្រគាចុងេ្រកយ 

          ទនំាយ១ក�ុងចេំណាមទនំាយែដលសំខនជ់ាងគរ អពំកីរយាង្រតឡបម់ក
វញិជាេលកទ២ីរបស់្រពះ្រគសី� ែដលបានសំេរចេហយ គកឺរេលចមកៃនអ�កេរៀបផ�ូវ
របស់្រទងេ់ទះបជីាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ្រក�ម្រគសី� នែក�ងក� យ គកឺរេលចមកៃនអ�ក
េរៀបផ�ូវរបស់្រទង។់ េទះបីជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ្រក�ម្រគីស� នែក�ងក� យ ែដលខ�ះ

ករយល់ដឹងបទ-គម�រី េទរទនរ់កករបន�ិលសង្សយ័ថា នឹងមានអ�កនា្ំរពះរជសរ

មា� ក ់ែដលនឹងេរៀបផ�ូវករេយាងមកជាេលកទី២របស់្រពះ្រគីស� ។ ប៉ុែន� មនិ្រតឹមែត

មានែចងេនក�ុងបទគម�រីប៉ុេណា� ះេទ ែថមទងំមានេនក�ុង្របវត�ិស�ស�មនុស្សែដរ 

ែដលមុននឹងេស�ច ឬ  អ�កឧត�ុង�ឧត�ម 

មកដល់កែន�ងដជ៏ាកល់ក់ណាមយួ េនាះ

មានអ�កេរៀបផ�ូវមក្របកស្របាបព់ីករមក

ដល់ភា� មៗរបស់គាតរ់ចួេទេហយ ។  េប
សិនជា្រគីស� នភាគេ្រចនទទួលយ៉ូហន-

បាទីស� ជាអ�កេរៀបផ�ូវករយាងមកេលកទី
១របស់្រពះ្រគីស� េហតុអ�ី បានជាពួកេគ

ពិបាកេជឿមនុស្សមា� ក ់ ែដលមានអំណាច 

និងវ�ិ� ណរបស់េអលីយ៉ា ថា ជាអ�កេរៀប

ផ�ូវករយាងមក  េលកទ២ីរបស់    ្រពះ្រគសី� ?  គឺ មនិអចមានករ សង្សយ័េទ 

ចំេពះអ�ីែដលអ�កេរៀបផ�ូវ ្រត�វបានប��ូ នមក  េដម្ប្ីរបកសពីករយាង្រតឡបម់ក

វញិ រសប្់រពះ្រគីស� េនសមយ័ចុងេ្រកយទងំេនះ ៃនករប��ប់សមយ័្រពះគុណ។ 

េទះបីជាគាតជ់ាមនុស្សល្បលី្បោញក ៏ េដយកអ៏�កសំណប្់រពះេនះមនិ្រត�វបាទទួល 

ស� ល់និង ទទួលេដយ្រក�មេរៀបរយ និង្របពន័�សសនាៃនសម័យេយងេនះែដរ។ 

ដូចជាពន័�កិច�របស់ពួកេហរស�� ចស់ និងពន័�កិច�របស់្រពះ្រគីស�េយសូ៊ែដរ ពន័�

កិច�របស់គាតន់ឹងេបះែតបន�មានជំ - េលះេដយមនុស្សមយួភាគធំ។ ជីវតិនិងពន័�

កិច�របស់គាត ់ ពិតជាមានគំរតូមទំនាយេនក�ុងគម�រីស�� ចស់ ។អ�កេរៀបផ�ូវេនះ 

ែដលមានវ�ិ� ណ ៃនេអលីយ៉ា (ម៉ាឡាគឺ៤:៥-៦ខ) កជ៏ាអ�កនា្ំរពះរជសរេទ

យុគសមយ័េឡឌីេសផងែដរ (វវិរណៈ៣:១៤)។ គា� នអ�កណាេទៀតេទ េ្រកពី វ ី
ល� ប មរ៉រនិ ្របាណហ ំ ៃន្រក�ងែជហ�ឺសិនេរៀល រដ�អុីនឌីអណា សហរដ�អេមរកិ 

។(អ�កនិពន�មនិនិយាយពី្របធានបទៃនជីវតិ និងពន័�កិច�របស់េហរេនះ េនក�ុង

្រពះរជសរេនះេទ។ សំរបព់ត៌មានបែន�មអំពី  ្របធានបទែដលបាននិយាយេនះ 



ករយាងមករបស់្រពះ្រគីស�   

4 

សូមអ�កសរេសរសំបុ្រតមកេយង ឬេផ�េទ The Voice of God Rccordings. 

្របអបសំ់បុ្រតេលខ៩៥០. Jeffersonville. Indiana 47131 (U.S.A) ។ 

 កដូ៏ចជាករយាងមកេលកទី១របស់្រពះ្រគីស�ែដរ គឺ ្រសបេដយគំរបៃនេសច

ក�ីអថក៌ំបាងំ ដូចគា� ែដរ គឺជាេសចក�ីពិតៃនករយាងមកេលកទី២របស់្រពះ្រគីស� 

។មានែត្រក�មមនុស្សមយួចំនួនតូច ែដលេកតខ� ច្រពះប៉ុេណា� ះ នឹងបានទទលួ

ករេបកសំែដង ៃន្រពឹត�ិករណ៍េនះ។ េនេពលនិយាយសំេដេទករយាង្រតឡប់

មកវញិ ឬករយាង-មកេលកទី២របស់្រពះ្រគីស� ្រគីស� នភាគេ្រចន នឹងគិតែតព ី

ករយាងមកវញិខងរបូ-កយរបស់្រពះ្រគសី�ប៉េុណា� ះ េនក�ុងករឆកេ់ឡង (ែដល

ពួកេគេជឿថា នឹងេកតេឡងេនេពលណាមយួ ) ។ 

ប៉ារ ៉េូសៀ -- ករយាងមក 

 មានពក្យមយួចំនួនេផ្សងៗគា� ែដលេគបានេ្រប េដម្បពីិពណ៌នាអំពីករយាង

មកវញិេលកទី២របស់្រពះ្រគីស� ែដលទកទ់ងនឹងករយាងមក វត�មាន្រទង ់ ករ

េលចមក និងករេបកសំែដងរបស់្រទង ់។េហយមានពក្យ្រកិកមយួ ែដលេគេ្រប គឺ
ប៉ារ ៉េូសៀ Parousiaែដលជាញឹកញាប ់េគបានបកែ្របថា ករយាងមក។ 

 មានពក្យថា ប៉ារ ៉េូសៀគ ឺ សង�តធ់�នេ់ទេលគំនិតទងំពីរៃនករេនទេីនះឬទី
េនាះ ្រពមទងំករកពុំងយាងមក។ គឺបានប�� កទ់ងំករយាងមកដល់ និង វត�
មានមយួដណំាកក់លៗ ។ មានេគនិយាយថា ្រក�ម្រគីស� នេនក�ុងសមយ័រ ៉មុូាងំ 

Craeco បានេ្របពក្យេនះ ជាពក្យបេច�កេទស សំរបក់រយាង្រតឡបម់កវញិ ដ៏

មានសិរលី�របស់្រពះ្រគីស�។ ពក្យកំចីេនះ ្រត�វបានេគេ្របដំបូងសំរបក់រទស្សនៈ

កិច�ជាផ�ូវកររបស់ពួកេស�ច។ ចូរចថំា ្រពះេយសូ៊្រគីស� ជាេស�ចេលអស់ទងំេស�ច 

។និស្សតិសលគម�រីភាគេ្រចន បានប�� ក់ថា ពក្យ ប៉ារ ៉េូសៀ ្រត�វបានេគេ្របេដម្ប ី
ពិពណ៌នាអំពីករយាងមកខងរបូកយរបស់្រពះ្រគីស� េនក�ុង ករឆកេ់ឡង និង 

វគ�មានខងរបូកយ ជាមយួនឹងអ�ក ែដល្រទងម់ករក។ េនះ្រគានែ់តជាករសន�តិ
ប៉ុេណា� ះ។ ពក្យ ប៉ារ ៉េូសៀ ផា� ល់  មនិមានន័យពីវត�មានខងរបូកយេទ លុះ្រតែត 

ប�� កសំ់របែ់តករេនាះ។ ឧទហរណ៍ៈ សូមេអយពីអ�ី ែដលេលកប៉ូលបាន

និយាយេនក�ុង ២កូរនិថូស ១០:១០។ សូមគតសំ់គាល់គុណ-នាមេនក�ុងឃា�

េនះ(ែតកលេលកេនជាមយួ េនាះេលកខ្សោយខងរបូសច(់របូកយ)(ពក្យ្រគកិ 

គ ឺប៉ារ ៉េូសៀ  ទូ សូម៉តូូស  ឃា� េនះ បានចង�ុលយ៉ាងជាកច់្បោស់ពីវត�មានរបស់េលក

ប៉ូលខងរបូកយ (១កូរនិ. ១៦:១៧. ២កូរ.ិ ៧:៦-៧ ភលីីព ២:១២)។ េនេពល
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ែដលេគេ្របពក្យ ប៉ារ ៉េូសៀ េដម្បពីិពណ៌នាពីករយាង្រតឡបម់កវញិរបស់្រពះ្រគីស� 

គឺេគ សង�តធ់�នេ់ទពី កំឡុងេពល ៃនករយាង្រតឡបម់កវញិរបស់្រទង់ ់ ជំនួស 

ករយាងមក ៃនរបូកយរបស់្រទងវ់ញិ។ េនក�ុង កឡុំងេពល ដជ៏ាកល់កេ់នះ 

បំណង្រពះហឬទយ័ជាេ្រចនរបស់្រពះ ្រត�វេរៀបនងឹសំេរច និងបានសំេរច េនេពល

ចុងប��ប។់ 

 េទវវទូិ និងសិក� មគម�រីដៃ៏ឈ�ជាេ្រចននឹងមនិយល់្រសបនិងេរឿងជាេ្រចនេទៀត

ែដលបានពិភាក្សោេនក�ុងេសៀវេភេនះ ពីេ្រពះ សូម្បែីតពួកេគផា� ល់ ពួកេគមនិ

អចយល់្រសបនឹង្រទឹស�ីរបស់ពួកេគ ែដលទកទ់ងេទនឹងករយាងមកវញិរបស់

្រពះ្រគីស�។ ពួកេគមានករែខ�ងគំនិតគា�  អំពីពួកជំនុំ ែដល្រត�វឆកេ់ឡង មុននឹង

្រកមហេវទនាមកដល់ (ករឆក់េឡងមុន្រតេវទនា) ឬក ៏ េ្រកយ្រកមហេវទនា 

(ករឆកេ់ឡងេ្រកយ្រគាេវទនា)។ (ចំណាំ : អ�កេនះដឹងថា េគាលលទ�ិៃន ប៉ារ ៉េូសៀ 
្រត�វបានបែន�មេដយ្រគ�អធិប្បោយរបស់្រក�ម្រពះរជសរចុងេ្រកយ េនសហរដ�អ

េមរកិ។ េដយសរែតមានគំនិតខុសឆ�ង និងករកត្់រសយ្រពះបន�ូលៃន្រពះខុស 

េនាះេហយជាេគាលលទ�ិ-ខុសឆ�ង ែដលបំកនអ់�កេជឿជាេ្រចន។ កនក់រ្រសេដៀង

គា� រវង េគាលលទ�ិៃន ប៉ារ ៉េូសៀ និងេគាលលទ�ិ ែដលបានបេ្រង�នេនក�ុងេសៀវេភ

េនះេទ) ។ 

 និស្សតិសលគម�រី ទងំអស់យល់្រសបថា ទនំាយេនក�ុងគម�រីទងំប៉ុនា� ន 

អចមានេ្រចនជាងអ�ី ែដលបាននិយាយ និងបានែចងេទៀត។ ទំនាយេនក�ុងគម�រី

ទងំប៉ុនា� ន ជាញឹកញាបម់ានេសចក�ីសំអង២ ចំេពះមនុស្ស វត�ុ ឬកទ៏ីកែន�ងជា

េ្រចន។ពួកវកអ៏ចចង�ុល េទ្រពឹត�ិករ២ផងែដរ ែដលអចលតចូលកំឡុងេពល

សំខនៃ់នេពលេវល។ ទំ-នាយែបបេនះមនិងយអ�កណាយល់េទ េហយគឺជាបុព�

េហតុៃន្រទឹស�ីខុសៗគា� ែដលទក់ ទងេទនឹងករយា្រតឡបម់កវញិ របស់្រពះ្រគីស�  

មានគំរលូ�២ៃនទំនាយែបបេនះ គឺ     ម៉ាឡាគ ី៤:៥-៦ នងិម៉ាថាយ ២៤:២២ ។ 

េសចក�អីថក៌បំាងំ 

 ឥឡូវេនះ េសចក�អីថក៌បំាងំ េនាះជាអ�ីែដលមានេនជុំវញិករយាងមកេលក

ទីពីររបស់្រពះ្រគីស�? េត្រពះ្រគីស�ៃន្រពះដម៏ាន្រគប្់រពះេចស�  នឹងយាងមកយាង

ដូចេម�ចេនេពលចបស់មយ័្រពះគុណ េដម្បឲី្យពួកអ�កេរ សតងំបានទទួល្រទង?់ 

 ែមនេហយ េសចក�អីថក៌បំាងំ  េនាះគឺ មុននងឹ្រពះ្រគសី�េលចមកជាមនុស្ស

(ខងរបូកយ) ្រពះបន�ូល្រពះ្រគីស�្រត�វយាងមកជាមុនេដម្បេីរៀបចផំ�ូវ។ ដូចគា�  ករ
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យាងមកេលកទី១ ្រពះបន�ូល្រពះ្រគីស� និងយាងមកដល់មុនករយាងមកដម៏ាន

សិរលី�របស់    ្រពះ្រគីស�ជាមនុស្ស។ 

 [ចំណាំៈ ពក្យ្រកិក សំរប្់រពះ្រគីស� គឺ ្រគសី�តូស។ វមនិែមនជាេឈ� ះេទ 

ប៉ុែន�ជាងរ។ ្រពះ្រគីស� មានន័យថា ែដលមានេ្របងតងំ ឬ ែដលមកព្ីរពះ ។ វ

េចញមកពីពក្យេហេ្រពរ ម៉ាេស��ក ជាពក្យេហេ្រពរសំរប ់ ្រពះែមសីុ ។ គមឺានែត
របស់មយួេទ ែដលមកព្ីរពះ េហយេនាះគជឺាវ�ិ� ណៃន្រពះ។ ្រពះគឺជាអ�កចស់

េ្របងតងំ ែដលមកពី្រពះ ែដល្របទន ករចកេ់្របងតងំ។ ្រពះមនិែមនជាមា� ក ់

ែដលមានេ្របងតងំេទ ពីេ្រពះ ្រទងម់និបានទទួលករចកេ់្របងតងំ។ ្រទងម់និ
ែមនជាមនុស្សេទ។ ្រទងជ់ាវ�ិ� ណ។ 

មនុស្សមា� ក ់ ែដលទទួលករចកេ់្របងពី្រពះ េហថា មា� កែ់ដលមានេ្របងតងំ ឬ 

មា� ក ់ែដលមកពី្រពះ។ ភាពជា្រពះ

ៃនមា� ក ់ែដលមានេ្របងតងំ្រត�វែត

មានលក�ណៈែប�ងភាពជា្រពះ
របស់្រពះ ជាអ�កែដលចកេ់្របងតំ
ង។ ពួកេហរ េនស�� ចស់ 

េហថា ហយ  ្រគសី�តយ េថររ ូ

មាននយ័ថា ពកួអ�កែដលមាន

េ្របងតងំ (ពកួ្រពះ្រគសី�) ៃន្រពះ 

ពីេ្រពះេគនា្ំរពះបន�ូលមក។

េយាងតមករេបកសំែដងៃនសវកយ៉ូហ្រពះបន�ូល (ពក្យ្រកិកៈ ឡូហ�ូស)បាន្រត

ឡបម់កជាសចឈ់ម  (យ៉ូហន១:១៤ក) េនេពលវ�ិ� ណ ដម៏ាន្រពះេចស�

បំផុត បានសណ�ិ តេនក�ុងសចឈ់ម ្រពះេយសូ៊េ្រកយពីបានទទួល្រជមុជទឹក

េហយ។ គឺចបត់ងំពីេនាះមកេហយ ែដល្រពះេយសូ៊្រគីស�បាន្រតឡបជ់ារបូអង�ៃន

្រពះដេ៏មលមនិេឃញ។ គឺគា� នេពលណាមយួ មុននឹង្រទងទ់ទលួ្រជមុជទឹក ថា្រពះ

េយសូ៊ជា្រពះេទ។្រទង្់រគានែ់តជាមនុស្ស ែដលគា� នបាបជាបុ្រតែត១គតរ់បស់្រពះ 

ែដល្រពះបាននឹងសំែដងអង�្រទងេ់នក�ុង និងតមរយៈ្រទងដ់ល់េលកីយ។៍ សូម

ចថំាៈ មាន្រពះពិតដម៏ាន្រពះជន�គងេ់ន    ែត ១គត ់ គឺជា វ�ិ� ណដម៏ាន្រពះ
េចស� បផុំត។ េហយ្រទង់ប់ានសណ�ិ តអង�្រទងេ់នក�ុងរបូកយែត១គតរ់បស់្រពះ

េយសូ៊។(មាន្រពះវ�ិ� ណែត១) ឬ្រពះែត១  មានរបូ-កយ  ែត១ (្រពះេយសូ៊ ជា

្រពះរជបុ្រតែត ១គតរ់បស់្រពះ) មានអ�កតណំាងែត១ ៃន្រពះេហតុេនះ េសចក�ី

 “ដ្បតិ្រពះបានសព�្រពះហឬទយ័ ឲ្យ្រគប់
ទងំេសចក�េីពរេពញបានសណ�ិ តេន 
ក�ុង្រទង”់  កូលុ៉ស ១:៩  
(ដ្បតិមាន្រគបទ់ងំេសចក�េីពរេពញៃន្រពះ 
 (កំពូល្រពះ)សណ�ិ តេនក�ុង្រទងទ់ងំមានរបូ
អង�ផង កូលុ៉ស ២:៩ 
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បេ្រង�នអំព្ីរពះៃ្រតឯកដប៏រសុិទ�ៃនបុគ�លជាេ្រចន និង្រពះេយសូ៊្រគីស�គឺជា្រពះរជ

បុ្រតដអ៏ស់កល្បៃន្រពះ គឺជាេកលលទ�ិខុសឆ�ង។ ្រពះេយសូ៊ ែដលេហថា    ្រពះ
្រគីស�  (មនិែមន ្រពះ្រគីស�មា� កេ់ទ)    ពីេ្រពះ ្រទងម់ានករចកេ់្របងតងំដេ៏ពរ

េពញរបស់្រពះេហយ ្រទងន់ា្ំរពះបន�ូលដេ៏ពរេពញមក (ឡូហ�ូស) ជាករេបក

សំែដងៃន្រពះខងរបូកយ។េសចក�ីេពរេពញៃន្រពះ ្រត�វបានសំែដងេនក�ុងបុគ�ល

្រពះេយសូ៊្រគីស� ដូេច�ះេហយ ឡូហ�ូស ៃន្រពះ និង ្រពះវ�ិ� ណៃន្រពះ គឺែត១ (យ៉ូ

ហន ១:១)។  

ករយាងមកជាេលកទី១ 

      ករយាងមកជាេលកទី១ េនេពលប៉ារ ៉េូសៀ (ករយាងមក វត�មាន) ៃន្រពះ្រគី
ស�របស់្រពះអមា� ស់បានមកេនេលែផនដី េនក�ុង្រក�ងណាសែរត៉ េ្រកពីសករ ី

េអលីសបិត យ៉ូែសប នឹងម៉ារ ីេតមានអ�កណាដងឹេទៀត? ម�ងេទៀតេនេពល្រពះ្រគី
ស�របស់្រពះអមា� ស់ បាន្របសូនេនភូមេិបេថ�ហិម េតមានអ�កណាបានដឹងពីប៉ារ ៉ូ
េសៀ របស់្រទងេ់ទៀត េ្រកពី ពួកអ�កគង� លេចៀប ែដលបានេនទីវលេនយប់

េនាះ? េហយ េ្រកពីពួកអ�ក្របាជ�ៃនទិសខងេកត ែដលមកតមផា� យ េទផ�ះ

ែដលបុ្រតេនាះបានគងេ់ន េតមានអ�កបានដងឹព ី ប៉ារ ៉េូសៀៃន្រពះ្រគសី� ជាេស�ចៃន

សសន៍យូដ?  

      េហយេនេពលបុ្រតេនាះបានថា� យេទ្រពះអមា� ស់ដជ៏ា្រពះេនក�ុងវហិរេនឯ

្រក�ងេយរសូឡិម េ្រកពី សី៉មាន និង អណាេតមានអ�កណាបានដងឹពប៉ីារ ៉េុសៀ
របស់្រទង?់ ម្យោង៉េទៀត េតមានពួកអចរ្យណា១បានដឹងពីប៉ារ ៉េូសៀ ៃន្រពះ្រគសី�
ឬេទ េពលេក�ង្រប�សអយុ១២ឆា�  ំ បានអង�ុយពិភាក្សោ្រពះបន�ូលៃន្រពះជាមយួពួក

េគ េនក�ុងវហិរ? 

      ជាភស�ុតង មានមនុស្សជាេ្រចនមនិអចដឹងពីសមយ័ ែដលពួកេគកំពុងរស់

េន ឬ កដ៏ឹងពីប៉ារ ៉េូសៀ ៃន្រពះអមា� ស់បានមកេនក�ុងចំេណាមពួកេគអស់រយះ

េពលចង៣០ឆា� េំលកែលងែតមនុស្សដម៏ានពរតិចតួចប៉ុេណា� ះបានដឹង។ វគា� នអ�ី
គួរឲ្យភា� កេ់ផ�លេទ ចំេពះអុី្រសែអល១ភាគធំមនិអចទទួលករេបកសំែដង ែដល

្រពះបន�ូលៃន្រពះបាន មកេនកណា� លពួកេគេនាះ េ្រពះពួកេគបានេនក�ុង និង

េនេ្រក្រពះបន�ូល្រពះ េហយេដរតួរជា្រសីសំផឹង។ ដូចគា�  វកេ៏កតមានពិត ចំេពះ

មនុស្សជាពួកជំនុំ១ចំនួនធំេនក�ុង សមយ័េនះែដរ។ មនុស្សេ្រចនកេ៏ដរតួជា្រសីសំ

ផឹងផងែដរ េដយបង�ូច្រពះបន�ូលជាមយួនិងេគាលជំេនឿ និងេគាលករណ៍ដ៏
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េស� កេ្រគាករបស់ពួកេគ។ ពួកេគមនិអចដឹងពី ៃថ� ែដលពួកេគកំពុងរស់េនេទ ។ 

េយងដឹងថាមនិែមនអ�កែដលអះអងថា ជា្រគីស� នគឺជាពួកកូនរបស់្រពះេនាះេទ។  

បុគ�លៃន្រពះ 

     េនេពលែដលយ៉ូហន - បាទីស�កំពុងែតអធិប្បោយពីដំណឹងល�ៃនករែ្របចិត�វ

គឺជាេពលេវល ែដលបុគ�លខងរបូកយែដលតំណាងឲ្យ្រពះជិតមកដល់ េដម្ប ី
នឹងបំេរ  និងសំែដងដល់មនុស្ស។ ្រពះបន�ូលែដលមានេ្របងតងំ ែដលបានមក

ដល់ក�ុងផ�ូវអថក៌ំបាងំមុន៣០ឆា�  ំបានេរៀបចំផ�ូវ។ សំេលងៃន ( អ�កែដលមានេ្របង

តងំ)មា� ក ់ ែដលែ្រសកេនទីរេហស� នបានែថ�ង្រពះរជសររបស់គាត់ “ចូរេរៀបផ�ូវ
ថា� យ្រពះអមា� ស់...! ្រទងក់ំពុងេនចេំណាមអ�ករល់គា� ! ្រទងន់ឹងេលចមក!” ។ 
េ្រកយមក មនិយូរប៉ុនា� ន យ៉ូហនបានេធ�ពិធី្រជមុជទឹកឲ្យ្រពះេយសូ៊។ ស� នសួគ៌

បានេបកចំហ េហយ ្រពះដម៏ាន្រគប្់រពះេចស� បានយាងមកគងជ់ាវហិរេនក�ុង

សចឈ់ម ៃន្រពះេយសូ៊ ែដលេ្រកយមកបាន្រតឡប ់ ជាតំណាងឲ្យ្រពះ ។          

(ករចកេ់្របងចកត់ងំេល្រពះេយសូ៊ គឺ ជាេសចក�ីេពរេពញៃន្រពះវ�ិ� ណដម៏ាន

្រពះេចស� បំផុត ែដលគងេ់នក�ុង្រទង ់ ទងំមានរបូអង�ផងេដម្បសំីែដង្រពះបន�ូល

របស់្រទង ់)។ បនា� បម់ក យ៉ូហនបាន្របកសថា ្រពះេយសូ៊្រទង់ជា្រពះែបសី: “នុះ
នកូ៏នេចៀមៃន្រពះ...! “បុគ�លខងរបូកយែដលអចេមលេឃញ ៃន្រពះបានេលច

មកនឹងបានសំែដងឲ្យពួកសវករបស់យ៉ូហនបានស� ល់ ែដលមុនេនះបន�ិច គាត់

បានទទួល្រពះបន�ូល ែដលបានចតម់ក េដម្បេីរៀបចំឲ្យពួកេគបានទទួលបុគ�លៃន

្រពះបន�ូល សូមអន២ធីម៉ូេថ ១៩-១០)។ ្រពះបន�ូល ែដលបានមកដល់មុនចង

៣០ឆា�  ំ េហយប៉ារ ៉េូសៀរបស់្រទង ់ ្រត�វបានដឹងេដយអ�កេរ សតងំខ�ះរបស់្រពះបាន 

្រតឡបម់កជាសច់ឈម។ ្រពះ (្រពះវ�ិ� ណ និង្រពះបន�ូលរបស់្រទង)់ បានមក

េដម្ប១ីសំែដងអង�្រទងដ់ល់រ�ស�របស់្រទង។់ ្រពះ្រគសី�ជា្រពះបន�ូល េនក�ុងរបូរង
ជាវ�ិ� ណ បាន្រតឡបម់កជា្រពះ្រគសី�ជា្រពះបន�ូល េនក�ុងរបូរងខងរបូកយ  

េគអចដឹងបានខងវ�ិ� ណ េដយករេបកសំែដងៃន្រពះវ�ិ� ណ អ�កដៃទេទៀត

អចដឹងបាន ខងវ�ិ� ណ និងតមនយ័របស់ពក្យ េដយចំេណះដឹង។ 

កំឡុងេពលៃន្រពឹត�កិរណ៍ខងទំនាយ 

      ដូេច�ះ េយងដឹងថា ករយាងមកេលកទី១របស់្រពះ្រគីស� មាន្រពឹត�ករណ៍

មយួចំនួន ែដលឆ�ងកតក់ំឡុងេពលៃនេពលេវល េហយមនិែមន្រគានែ់តជា្រពឹត�

ករណ៍មយួែដលេកតេឡង បនា� បព់ីករ្របកស របស់េលកយ៉ូហនេទ  “នុះន៏ 
កូនេចៀមៃន្រពះ.... !” ប៉ុែន�េនេពលករេពរេបញៃនេពលេវល េយាងតម្របតិទិន
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របស់្រពះ បានមកដល់្រគបច់ំនួន ្រពះបានេផ�មេបកឲ្យេឃញនូវ្រពះបន�ូលសន្យោ

របស់្រទង ់ ែដលទកទ់ងនឹងករយាងមករបស់្រពះ្រគីស� េហយអស់អ�កែដលអច

ដឹងករេនះេនេម៉ាងេនះ អចថា “្រពះែមសីកំពុងយាងមកដល់េហយ ករយាង
មករបស់្រពះែមសីជិតមកដល់េហយឬ្រពះែមសីគងេ់នទីេនះ” េ្រពះ ប៉ារ ៉េូសៀ (ករ

យាងមក) បានេកតេឡងេហយ។ សូមអនលូក ១：៤២-៤៣, ២:១០-១១, 

២៥-២៦។ 

្រពះ្រគសី�ជា្រពះបន�ូល នងិ្រពះ្រគសី�ជាបគុ�ល 

      ករ្រសេដៀងគា� ៃនករយាងមកេលកទី២ (ឬប៉ារ ៉េូសៀ) ៃន្រពះ្រគីស� ជា្រពឹត�

ករណ៍មយួចនំួន ែដលេនជុំវញិ្រពឹត�ិករណ៍ទងំមូល ែដលេកនមានឆាប់ៗ ។ វ

នឹងេផ�មពីករមកដល់ៃន្រពះបន�ូល េនេពលដ៏ជាក់លកម់យួ និងប��ប ់ េដយ

ករេលចមក ពិតែមន របស់្រពះ    

្រគីស�ជាបុគ�ល។ ្រពះ្រគីស� ជា្រពះ

បន�ូលនឹង្រត�វមកដល់អ�កថា� យបង�ំ

្រពះពិតមុននឹង ្រពះ្រគីស�ជាបុគ�ល

យាងមកទទូចពួកេគ។ 

 ដូេច�ះ ្រពះនងឹ្រត�វប��ូ ន្រពះបន�ូលៃនទនំាយនងិជាវ�ិ� ណមកជាមនុ ដល់

មនុស្សចូរអ�កេរៀបចផំ�ូវ! េដយ្រពះបន�ូល ខងវ�ិ� ណ១្រគ�ប ែដល្រទងប់ានស� ល់

ពីមុនចូរអ�កេមល! បុគ�លៃន្រពះបន�ូល។ កំេណ តេលកិយ ៍និងជាអ�កែដលទទួល

ស� ល់និងទទួលយក្រពះបន�ូល។ រចួមក ្រពះបន�ូលនឹងេរៀបចពំួកេគឲ្យបាន្រគប់

ចំនួន និងេរៀបពួកេគទុកជាេ្រសចេដម្បឲី្យពួកេគបានេមលនិងទទួលយកបុគ�ល 

(ពិតែមន) ៃន្រពះបន�ូលេនាះ។ (គួរឲ្យចបអ់រម�ណ៍ែមន េដយបានដឹងថា ពួកេហ

េ្រពរមនិបានែញកពក្យសំដីេចញពីបុគ�លេទ។ ពក្យសំដីៃនបុគ�លមា� កដូ់ចជាអ�ក

ឧត�ុងឧត�ម ្រត�វបានព�ជូនមកមុនជាមយួនឹងឯកសរ អ�កនាសំរឬកវ៏ធិីេផ្សងៗ

េទៀត ដល់មនុស្ស ្របេទស។ល។ េដម្បេីរៀបចំពួកេគ ឲ្យទទួលស� ល់ និងទទួល

យកបុគ�លេនាះ។ េបសិនជាពក្យសំដីរបស់បុគ�លមា� កេ់នាះ ្រត�វបានទទួលស� ល់

អ�� ឹង បុគ�លេនាះកន៏ឹង្រត�វទទួលស� ល់ែដរ។ ដូេច�ះ េដម្បឲី្យេគទទួលយកបុគ�ល

េនាះទល់ែតេគទទួលយកពក្យសំដីរបស់គាតជ់ាមុនសិន)។  

      បទគម�រីដប៏រសុិទ�បង� ញថា ទងំករយាងមកេលកទី១ និងទី២ របស់្រពះ្រគី
ស�ៃន្រពះអមា� ស់ គឺ្រត�វបានឆ�ងកតក់ំឡុងេពល១ៃនេពលេវល។ េគ្រត�វែតប�� ក់

ចូលអ�កេរៀបចផំ�ូវ! េដយ្រពះបន�ូល

... 

ចូលអ�កេមល! បគុ�លៃន្រពះបន�ូល។ 
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ថា កឡុំងេពលៃនករយាងមកទងំ២េលកេនះរបស់្រពះ្រគសី� បានចបេ់ផ�ម េន

េពលែដល្រពះបន�ូលបានមកដល់ នងឹបានសំែដងអង�្រទង ់ េដម្បនីងឹនាកំរេលច

មកខងរបូកយៃន្រពះក�ុងមនុស្សមកគ្ឺរពះ្រគសី�េយសូ៊។ ករយាងមកដល់ែបបេនះ 

នងិវត�មានបន�បនា� បៃ់ន្រពះបន�ូល នងិ្រត�វបានដងឹេដយអ�កេរ សតងំមយួ្រក�ម

របស់្រពះប៉េុណា� ះ ដូចជាេគអចេឃញករយាងមកេលកទ១ីរបស់្រទងេ់នក�ុងគម�រី

ែដរ។ 

 ចំេពះករយាងមកេលកទី២ េយនិងេមលេទក�ុងែផ�កៃនបទគម�រី េដម្បឲី្យ

បានទទួលករយល់ដឹងពីមុកសរេសរដំណឹងល�។ េយងនឹងពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ 

ថាេតេហតុអ�ីបានជាពួកេគសរេសរតមវធិីេនះ។ ែផ�កទងំេនះគៈឺ ម៉ាថាយ ២៤, ម៉ា

កុល ១៣, នងិលូក ១៧:២០-៣៧, ២១:៥-៣៦។ែផ�កទងំេនះទកទ់ងេទនឹង

្រពឹត�ិករណ៍ៃនករយាង្រតឡបម់កវញិរបស់្រពះ េយសូ៊្រគីស�។ ដំេណ រេរឿងៃន

្រពឹត�ិករណ៍ទងំេនះ គឺមានករ្រសេដៀងគា�  ប៉ុែន�ករបង� ញ និងករប�� កម់ាន

លក�ណៈខុសគា� ។ េហយេបសិនជាេយង សិក្សោករទងំេនះេដយ្រប�ង្របយត័�

េនាះេយងនឹងបានដឹងថា ករយាង្រតឡបម់កវញិ របស់្រពះ្រគីស� ករ៏មួមាន

្រពឹត�ិករណ៍ខងទំនាយជាេ្រចន មុននឹង្រពះ្រគីស�េយសូ៊្រទងេ់លចមកខងរបូកយ 

េដម្បដីកអវៈយវៈៃនកូន្រកមុរំបស់្រទងេ់ទស� នសួគ៌ េហយបនា� បម់ក នឹងយកមក

ែផនដីវញិជាមយួពួកេគបនា� បព់ី្រកមហេវទនាបានចប ់ េដម្បនីឹងបេង�តនគរ្រពះ

េឡងវញិ។  

  
ម៉ាថាយ ជពូំក ២៤ 

   ១កល្រពះេយសូ៊្រទងក់ពុំងយាងេចញព្ីរពះ

វហិរេទេនាះពកួសិស្សកម៏កចង�ុលបង� ញអស់

ទងំមន�ីរៃន្រពះវហិរថា� យ្រទងទ់ត។ 

   ២ែត្រទងម់ានបន�ូលេទែគថា អ�ករល់គា�

េឃញវត�ុទងំេនះឬេទ ខ�ុ ្ំរបាបអ់�ករល់គា� ជា

្របាកដថា េនទីេនាះនឹងគា� នថ�្រត�តេលថ� ែដល

មនិ្រត�វទលំកចុ់ះេនាះេទ ។ 

   ៣រចួកល្រទងគ់ងេ់លភ�េំដមអូលីវ េនាះពកួ

សិស្សមកឯ្រទងេ់ដយែឡក ទូលសួរថា សូម

្របាបេ់យងខ�ុ  ំ េតករទងំេនះកលណានឹងេកត

មកដល់? េតមានទីសំកល់ណាពី្រទងយ់ាងមក 

េហយពី     បំផុតកល្ប? 

   ៤្រពះេយសូ៊្រទងម់ានបន�ូលេឆ�យថាចូរ្របយត័�

ែ្រកងអ�កណានាអំ�ករល់គា�  ឲ្យវេង�ង ។ 

  ៥ដ្បតិនឹងមានមនុស្សជាេ្រចន យកេឈ� ះខ�ុ ំមក

និយាយថា ខ�ុ ំេនះជា្រពះ្រគសី� េហយអ�កទងំ

េនាះនឹងនាមំនុស្សជាេ្រចនឲ្យេចវេង�ងផង 

   ៦អ�ករល់គា� នងឹឮនយិាយពចីម្បោងំ និង

ដំណឹងពចីម្បោងំេនាះ កុឲំ្យចតិ�ថបប់ារម�េឡយ 

ដ្បតិករទងំេនាះ្រត�វែតមកដល់ ែតេនាះពុំទន់

ដល់ចុងបផុំតេនេឡយេទ ។ 

   ៧ពីេ្រពះសសន១៍នឹងេលកគា� ទស់នងិ

សសន១៍ នគរ១ទស់នងឹនគរ១ េហយនឹងេកត
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មានអ-ំ ណត ់ ជងំឺអសន�េរគ នងិកេ្រកកេន

កែន�ង        េផ្សងៗ ។ 

   ៨ែតករទងំេនាះ ជាេដមចបៃនេសចក�ីទុកេទ

្រគាេនាះេគនិងប��ូ នអ�ករល់គា�  េទឲ្យមានេស

ចក�ីេវទនា ្រពមងសំលបអ់�កអ�ករល់គា�  េហយ

្រគបទ់ងំសសន ៍ នឹងស�បអ់�ករល់គា�  េដយ

្រពះេឈ� ះខ�ុ ំ ។ 

  ៩្រគាេនាះេគនងឹប��ូ នអ�ករល់គា�  េទឲ្យមាន 

េសចក�ីេវទនា ្រពមទងំសំឡាបអ់�ករល់គា�  

េហយ្រគបទ់ងំសសនន៍ឹងស�បអ់�ករល់គា�  

េហយ្រគបទ់ងំសសនន៍ឹងស�បអ់�ករល់គា�  

េដយេ្រពះេឈ� ះខ�ុ ំ ។ 

   ១០េន្រគាេនាះ មនុស្សជាេ្រចន នឹងរវតចិត�

េចញ េគនឹងប��ូ នគា�  េហយនងឹស�បគ់ា� េទវញិ

េទមក ។ 

   ១១កន៏ងឹមានេហរែក�ងក� យជាេ្រចនេកត

េឡងនាឲំ្យមនុស្សជាេ្រចនវេង�ងែដរ ។ 

   ១២រចួេដយេ្រពះករទទឹងច្បោបន់ឹងចំេរ នជា

េ្រចនេឡង បានជាេសចក�ី្រសឡាញ់របស់

មនុស្សជាេ្រចន នងឹរសយអស់េទ ។ 

   ១៣ែតអ�កណាែដលកនខ់� បដ់របដល់ចុង

បំផុតវញិ អ�កេនាះនឹងបានសេ�ង� ះ ។ 

   ១៤ដណឹំងល�េនះែដលសំែដងពីនគរ នឹង្រត�វ

្របកស្របាបទូ់េទ្រគបក់�ុងេលកយី ៍ ទុកជាទី
បនា� ល់ដល់អស់ទងំសសន ៍ េនាះេទបនឹងបាន

ដល់ចុងបផុំត 

(ម៉ាកុស ១៣:១-១៣, លូក ២១:៥-១៩) 

   ១៥ដូេច�ះ កលណាអ�ករល់គា� បានេឃញេស

ចក�ីែដលេហរដនីែយល៉បានទយទុក គជឺា

េសចក�ីស�បេ់ខ�ម ែដលបង�ួចបផំា� ញ វឈរេន

ក�ុងទបីរសុិទ� (អ�កណាែដលអនេមលឲ្យយល់

ចុះ) ។ 

   ១៦េនាះ្រត�វឲ្យពកួអ�ក ែដលេន្រស�កយូដរត់

េចញេនឯភ� ំ។ 

   ១៧កុឲំ្យអ�កណា ែដលេនេលដបូំលផ�ះចុះមក 

េដម្បនីឹងយករបស់អ�ីពីផ�ះេឡយ ។ 
   ១៨េហយកុឲំ្យអ�ក ែដលេនែ្រសចកំរ ្រតឡប់

មកវញិេដម្បនីងឹយកសំេលៀកបពំកខ់�ួនែដរ ។ 

   ១៩េន្រកេនាះ �ស�ីណា ែដលមានៃផ�េពះ

េហយ�ស�ីណាែដលបំេបកូន នងឹេវទនាណាស់  

   ២០ចូរអធិស� ន សូមកុឲំ្យរតេ់នរដូវរងរ ឬេន

ៃថ�ឈបសំ់រកេឡយ ។ 

(ម៉ាកុស ១៣:១៤-១៩ លូករ ២១:២០-១៤) 

   ២១ដ្បតិេន្រកេនាះ នឹងមានេសចក�ីេវទនាជា

ខ� ងំណាស់ ដល់េប៉�ះបានជាតងំពីេដមកំេណ ត

េលកយីដ៍របមកដល់សព�ៃថ�េនះ មនិែដលមាន

យ៉ាងដូេច� ះេឡយ េហយេទមុខកម៏និែដលមាន

ែដរ ។ 

   ២២េបមនិបានបន�យៃថ�ទងំេនាះឲ្យខ�ចុីះ េនាះ

គា� ននរណានងឹបានសេ�ង� ះេទ ប៉ុែន�ៃថ�ទងំេនាះ

នឹងបានបន�យេទ េដយយល់ដល់ពួកេរ សតងំ 

។(ម៉ាកុល ១៣:១៤-២០) 

   ២៣្រគាេនាះេបមានអ�ក ណា្របាបអ់�ករល់គា�

ថាេមល្រពះ្រគសី�គងេ់នទីេនះ ឬេនទីេនាះ េនាះ

កុំឲ្យេជឿេឡយ ។ 

  ២៤ដ្បតិនឹងមាន្រពះ្រគសី�ែក�ង េហយេហរ 

ែក�ងេកតេឡង េគនងិេធ�ទសំីគាល់យ៉ាងធ ំ

េហយនិងករអស� រ្យ េដម្បនីងិនាទំងំពួកអ�ក

េរ សតងំឲ្យវេង�ងផង េបសិនជាបាន ។ 

   ២៥េមលខ�ុ ំបាន្របាបអ់�ករល់គា� ជាមុន ។ 

(ម៉ាកុស ១៣:២១-២៣) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ២៦ដូេច�ះ េបេគ្របាបអ់ញនករល់គា� ថា េមល

្រទងគ់ងេ់នទីរេហរស� ន េនាះកុំឲ្យេចញេទ

េឡង ឬថាេមល្រទងគ់ងេ់នក�ុងបន�ប ់ េនាះកកុ៏ំ

ឲ្យេជឿឲ្យេសះ។ 

   ២៧េ្រពះដំេណ រ ែដលកូនមនុស្សមក េនាះនងឹ

បានដូចចេផ�កបេនា� រ ែដលភ�េឺផ�កៗ ពីទសិខង

េកតដល់ខងលិចែដរ ។ 

   ២៩េ្រកយេសចក�ីេវទនារបស់្រកេនាះមក

្រសបែ់តៃថ�នឹងេទជាងងឹត ែខនឹងែលងភ� ឺ អស់

ទងំផា� យនឹងធា� បចុ់ះពេីលេមឃេហយអស់ទងំ

អំណាចេនេលេមឃ នងឹ្រត�វកេ្រកករេពក ។ 
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៣០េនាះទសំីកល់កូលមនុស្សនងឹេលចមកេន

េលេមឃ ្រកបទ់ងំពូចមនុស្សេនាែផនដនីឹងកក់

្រទ�ងយំ កន៏ងឹេឃញកូនមនុស្ស មកេលពពកេន 

េលេមឃមានទងំ្រពះេចស�  នងិសិរលី�ជាខ� ងំ  

   ៣១េហយេលកនងឹចតព់កួេទវតរបស់េលក

ឲ្យមកេដយសូផ�ុ ំែ្រតជាខ� ងំ េទវតទងំេនាះនងឹ

្របមូលពូកេរ សតងំរបស់េលកពទីិសទងំ៤ 

ចបត់ងំពីេដមេជងេមឃមា� ង រហូតដល់េជង

េមឃមា� ង ។(ម៉ាកុស១៣:២៤-២៧. លូក ២១:

២៥-២៨) 

   ៣២ប៉ុែន�ចូរេរៀនពីេសចក�ីេ្រប�ប្របដូចពីេដមល�

កលណាែមកវ្រតឡបជ់ាទន ់ េហយស�ឹកកបុ៏ចិ

េឡងេនាះអ�ករល់គា� ដងឹថា រដូវេក� ជិតដល់េហ
យ។ 

េពលណា ែដល្រពះអមា� ស់អ�ករល់គា� នងឹយាង

មកេទ។ 

៣៣ដំេណ រេនះកែ៏បបដូេច�ះែដរ កលណាេឃញ

ករទងំេនះេកតមក ្រត�វដឹងថា េលកជិតមក

ដល់េហយកេ៏នអតទ់� ផង ។ 

   ៣៤ខ�ុ ំ្របាបអ់�ករល់គា� ជា្របាកដថា មនុស្សដំ

ណេនះនងឹមនិទនក់ន�ងបាតេ់ទ ទល់ែត្រគប់

ករទងំេនះបានេកតមកដល់ ។ 

   ៣៥ៃផ�េមឃ េហយែផនដីនឹងកន�ងបាតេ់ទ ែត

ពក្យខ�ុ ំមនិែដលបាតេ់ឡយ។ 

(ម៉ាកុស១៣:២៨-៣១. លូក២១:២៩-៣៣) 

   ៣៦ឯ្រតងៃ់ថ� និងេពលកណំត ់ េនាះគា� ន

នរណាដឹងេទ េនាះទងំពួកេទវត ែដលេនេល
ស� នសួគក៌ម៏និដឹងែដរ ្រជាបែត្រពះវរបតិៃនខ�ុ ំ

ប៉ុេណា� ះ។                       (ម៉ាកុស ១៣:៣២) 

   ៣៧ដ្បតិកលណាកូនមនុស្សមក េនាះនឹងបាន

ដូចជាេនជំនានេ់លកណូេអែដរ ។ 

   ៣៨ដ្បតិេន្រគាមុនទឹកជនលិ់ច េនាះេគកំពង់

ែតសីុផឹក េហយេរៀបករប�ី្របពន� ដរបដល់ៃថ�

ែដលេលកណូេអចូលេទក�ុងទូធ ំ។ 

 

  

៣៩ េគឥតបានដឹងខ�ួនេឡយ ទល់ែតទឹកជន់

េឡង យកេគេទទងំអស់គា�  េនាះដល់កល

ណាកូនមនុស្សមក កន៏ឹងមានដូេច� ះែដរ។ 
៤០េន្រគាេនាះនឹងមានមនុស្ស ២នាកេ់នចកំរ

មា� កន់ងឹបានយកេទ េហយមា� កនងឹទុកេន។ 

   ៤១�ស�ី ២នាកក់ពុំងែតកិនេម្សៅ មា� កន់ឹងបាន

យកេទេហយមា� កទុ់កេន ។ 

   ៤២ដូេច�ះ ឲ្យចយំាម ដ្បតិអ�ករល់គា� មនិដងឹ

ថា 

   ៤៣ចូរឲ្យដឹងេសចក�ីេនះចុះ េបមា� ស់ផ�ះបានដងឹ

ជាេចរនឹងមកេនយាមណា េនាះេគនឹងបានចាំ

យាមមនិឲ្យេចរទលុំះចូលផ�ះបានេទ។ 

   ៤៤ដូេច�ះ ឲ្យអ�ករល់គា� ្រប�ងខ�ួនជាេ្រសចែដរ

ដ្បតិកូនមនុស្ស នឹងមកេនេវល ែដលអ�ករល់

គា� មនិគិត 

   ៤៥ដូេច�ះ អ�កណាជាអ�កបំេរ េស� ះ្រតងម់ាន

មារយាទ ែដលេចហ� យបានតងំឲ្យ្រត�តេល
ពួកផ�ះេលក នងឹឲ្យអហរេគបរេិភាគ តម្រត�វ

េពល។ 

   ៤៦េបកលណាេចហ� យមកដល់ េឃញអ�ក

យំេរ េនាះកពុំងែតេធ�ដូេច�ះ េនាះមានពរេហយ ។ 
៤៧ខ�ុ ំ្របាបអ់�ករល់គា� ជា្របកដថាេចហ� យនឹង

តងំអ�កេនាះេឡង ឲ្យ្រត�តេលរបស់្រទព្យេលក

ទងំអស់ 

   ៤៨ប៉ុែន�េបជាអញនកបំេរ អ្រកកវ់ញិ េហយគិត

ក�ុងចតិ�ថា េចហ� យអញ្រកមក។ 

   ៤៩កត៏ងំវយដំពួកគូកនខ�ួន ្រពមទងំសីុផកឹ

ជាមយួនងឹពូមនុស្ស្របមកឹផង។ 

   ៥០ដូេច�ះ េនៃថ�ណាែដលវមនិេនច ំជាេវល

ណាែដលវមនិដងឹេនាះេចហ� យនងឹមកដល់។ 

   ៥១េហយនងឹេធ�េទសជាជាយ៉ាងធ�ន ់ទងំឲ្យវ

មានចែំណកជាមយួនឹងពូកមនុស្សមានពុតផង 

េនទីេនាះនឹងយំ េហយសេង��យេធ�ញ។ 
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សំនរួទងំ៣ 

 អត�បទៃនម៉ាថាយ ២៤: ម៉ាកុស ១៣ នងិលូក ២១:៥-៣៦ ជនួកលេគេហ

ថាេរឿងេដមអលីូវ ។ សូមកតច់ំណាំថា សំនួរ ែដលពួកសវករបស់្រពះ្រគីស�បាន

សួរ បនា� បព់ី្រទងប់ានមានបន�ួលពីអ�ី េដលទកទ់ងេទនឹងករបំផា� ញវហិរដ៏

ស� ត ែដលជិតេកតមកេហយ េនក�ុង្រក�ងេយសឡិម។ េលកម៉ាថាយបានកត់

្រតទុក សំនួរ៣ រឯីេលកម៉ាកុស និងេលកលូក បនាកត្់រតទុកសំនួរែត ២
ប៉េុណា� ះ ។ សំនរួទងំ២ ែដលកត្់រត ទុកេដយអ�កនិពន� ៣នាកគ់ឺ (១)”េតករ
ទងំេនះកលណានងឹេកតមកដល់?” និង(២)”េតមានទសំីគាល់ណាឲ្យដងឹក�ុង
កល ែដលករទងំេនះជតិ េកតមក?” (ឬេតមានទសំីគាល់អ�ៃីនចុងប��ប ់ ករ
ប��បអ់�ៃីនយុគសមយ័?) សំនួរទងំេនះ្រត�វបាននិយាយេនក�ុងអត�បទទងំេនះ ។ 

េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ មានសំនរួ១ ែដលេយងគួរយកចិត�ទុកយ៉ាងខ� ងំ គឺជា

សំនួរ ែដលេលក ម៉ាកុស និងលូកមនិបានកត្់រត។ សំនួរេនាះគឺ “េតមានទី
សំគាល់ណាព្ីរទងយ់ាងមក? “ឬ” េតមានទសំីគាល់ ៃនប៉ារ ៉េូសៀ (វត�មាន) របស់
្រទងឬ់េទ?” 

សំនរួទី៣ 

        េដយសរែតសំនួរចុងេ្រកយេនះមនិកត្់រត និងេដះ្រសយេដយេលក 

ម៉ាកុសនិងលូក អ�� ឹងេហយបានជាមនិចបំាចឲ់្យពួកេគកត្់រតទុក និងេដះ

្រសយេដយ     ចំេលយេទ េនក�ុងេសៀវេភរបស់ពួកេគេនាះ។ សូមចផំងែដរថា 

អ�កនិពន�ទងំពីេនះមនិបានរបប់��ូ លេនក�ុងពួកសវកទងំ ១២េទ។ ដំណឹងល�

របស់ពួកេគបានមកពីេរឿងមយួចនំួន ែដលបាន្របមូលមកពីពួកសវក ែដលពួក

េគបានស� ល់តិចតួច។ េពលែដលេយងអនម៉ាថាយ ២៤េយងនឹងដឹងថា ចំេល
យរបស់្រពះ្រគីស� មនិទកទ់ងនឹងសំនួរទងំ ៣េនាះេទ។ ចបត់ងំពីខ ៤មក ្រទង់

បានែថ�ងទំនាយអំពី្រពឹត�ិករណ៍ ែដលនឹងេកត េឡងតៗគា�  េហយពីស� នភាប

ែដលអ្រកក ់េទៗជាយ៉ាងណាេនាះ។ បន�បព់ីខ ១៤េយងគួររលំង ខ ១៥-២២ គឺ
ជា្របេភទៃនពក្យឧទនសព� ែដលផ�ល់ចំេលយេទសំនួរ អំពីករបំផា� ញ្រពះវហិរ 

េដយេយាងេទតមទំនាយរបស់េហរ ដនីែយល៉ ែដលទកទ់ងេទនឹងេសចក�ី
ស�បេ់ខ�មែដលបង�ួចបំផា� ញ ែដល្រត�មមកដល់្រក�ង េយរសូឡិម និង្រគាមហ

េវទនា ែដលនឹង្រត�វមកតមេ្រកយេដម្បបី��បយុ់គសមយ័ (ខ ២១-២២)ខ ១៥-
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២២ គឺជាេសចក�ីទំនាយ២ ែដលមាន្រពឹត�ិករណ៍្រសេដៀងគា�  កម៏ាន្រពឹត�ិករណ៍

គា� ែដលមានេនក�ុង ម៉ាកុស១៤:១៤-២០ េទះជាយ៉ាងេនាះក�ីក៏េលកលូកបាន

េលកពីករបង�ួច្រក�ងេយរសូឡិមប៉ុេណា� ះប៉ុែន�មនិបាននិយាយពី ្រគាមេហេវទនា 

ែដលមកតមេ្រកយ េទះជាគាតប់ានសរេសរ អំពី្រពឹត�ិករណ៍ជាក់លកែ់ដល

ទកទ់ងនឹង្រតទី៦ (រវិរណៈ ៦:១២-១៧ េនក�ុង លូក ២១:២៥-២៨។ 

(ចំណាំៈ អ�កេបកសំែដងកប�ីរជាេ្រចននាក ់ េជឿថា ្រពឹត�ិករណ៍ៃនេសចក�ី
ទំនាយក�ុងម៉ាថាយ ២៤ សីុគា� នឹង្រគាទងំ៧ ក�ុងរវិរណៈ េហយថា្រពឹត�ិករណ៍េនះ 

នឹងេកតេឡងបន�បនា� បគ់ា�  ដូចជាបានកត្់រតទុកទងំអស់ េនក�ុងសបា� ហ៍ទី៧០ 

របស់ ដនីែយល៉។ មានអ�កខ�ះក�ុងចំេណាមពកួេគ េជឿថា េនះពិតជាេរឿងពួក

សសន៍យូដេទគឺមនិទកទ់ងពួកជំនុំេឡយ។ ពួកេគភាគេ្រចនបក្រសយ អ�កជិះ

េសះទងំ៤េនក�ុងគម�រីវរិណៈថា ជា្រពះ្រគីស�ែក�ងក� យ និងពួកេហរែក�ងក� យ 

(េសះស) ស�ង� ម(េសះ្រកហម) អំណត(់េសះេខ� ) និងជំងឺអសន�េរគ (េសះ 

ស� ំង) និងថា្រតទងំ៤ និងបានសំេរចេនេដមសបា� ហ៍ទី ៧០របស់ដនីែយល៉ ។ 

ឥឡូវ េបករបក្រសយ េនះ្រតឹម្រត�វ េនាះសំនួរេនះ្រត�វែតមានចំេលយ េហតុអ�ីបាន

ជា្រពឹត�ិករណ៍ទងំេនះ (រមួទងំកររ��ួ យែផនដី ែដលមនិសីុគា� និង្រតណាមយួ

េសះ េនក�ុងគម�រីវរិណៈ)កំពុងែតេកតេឡងឥឡូវេនះ? ករពិតករេនះកំពុងែតេកន

េឡង ។េដម្បបីក្រសយ ខ ៩-១៤ផងែដរ ែដលសីុគា� និង្រតទី៥ េនក�ុងកំឡុង 

េពលៃនសបា� ហ៍ទី៧០ របស់ដនីែយល៉ និងមនិឲ្យដឹងឮេសះេឡយ ដល់ពួក

បរសុិទ�របល់ននាក់ ែដល្រត�វបានេគប��ូ នេទ េបៀតេបៀន និងសំលបេ់ចេន

សមយ័របស់ពួកេគ។) 

          ម៉ាថាយ ២៤:២៩-៣១ មនិម៉ាកុស ១៣:២៤-២៧ បានពិពណ៌នាអពំី
្រពឹត�ិករណ៍ៃន្រតទី៦។ បទគម�រីទងំេនះ គួរអនតមម៉ាថាយ ២៤:២២ និងម៉ា

កុស ១៣:២០ េដយករេគារព ជាករតក ទកទ់ងនឹងេ្រកយហេវទនា។ េយង

គួរកតច់ំណាំអំពីចំនុចសំខន១់េនកនុងម៉ាថាយ ២៤:២៥ និងម៉ាកុស ១៣:

២៣។ ខទងំ២េនះេលចមក មានអត�នយ័ដូចគា� ។ េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ ខ

ទងំេនះ ្រត�វបានបង� ញខុសៗគា�  េនក�ុងកំែនថ�ីៃនគម�រី១ចំនួន។ កំែនថ�ីែដលបាន

អនុ�� ត និងស�� ថ�ី១ចំនួនបង� ញ ម៉ាថាយ ២៤:២៥ ថា (េមល ខ�ុ ំបាន្របាប់

អ�ករល់គា� ជា មុន)។ េនះមានន័យថា េពលមយួមុនេរឿងេដមអលីូវ ្រពះ្រគីស�បាន

ហមសវករបស់្រទងអ់ំពីករបេ�� តេផ្សងៗទកទ់ងេនងករេលចមករបស់្រទង។់ 

ជាេរឿងពិត មុនេពល្រទងយ់ាងចូល្រក�ងេយរសូឡិមេដយមានករអបអរសទរ



    ករយាងមករបស់្រពះ្រគីស� 
   

15 

ប៉ុនា� នសបា� ហ៍ (ម៉ាថាយ ២១:១-៩ លូក ១៩:២៩-៤៤) ្រពះេយសូ៊បានហម

ដល់ពួកសវករបស់ ្រទងេ់នេពលែដល្រទងប់ាន្របាបព់ួកេគអពំីករមកដល់ៃន

នគរ្រពះ។ យ៉ាងេមច៉កេ៏ដយ ម៉ាថាយមនិបានកត្់រត ករហមេនះេទ។ ប៉ុែន�លូ

កបានកត។់ សូមអន លូក ១៧:២០-៣៧។ េហយេដយសរែតម៉ាកុស មនិ

បានេដះ្រសយសំនួរ ប៉ារ ៉េូសៀ អ�� ឹងេហយបានជាអ�ីែដលបានែចង  េដយម៉ាថា

យ ២៤:២៦-២៨ មនិមានេនក�ុងអត�បទរបស់ម៉ាកុស។ 

 ម៉ាថាយបានកត្់រតេរឿង ទងំអស់យ៉ាងច្បោស់លស់ ែដល្រពះេយសូ៊បាន

មាន បន�ូលេនេលភ�អំូលីវ ចំេពលែដល្រទងប់ង� ញពី ប៉ារ ៉េូសៀ ៃន្រពះ្រគសី� ែដល

ជាេរឿងមហសំខន។់ បាទ មានករខុសគា� តិចតូច រវងករកត្់រតរបស់គាត ់និង

េលកម៉ាកុស និងេលក លូក។ លូកបាន្រប�ង្របយត័�្រគប្់រគានេ់ដម្បកីត្់រតពីអ� ី

ែដលអ�កនិពន�ដំណឹងល�ដៃទ េទៀត បានដកេចញេនក�ុងេរឿងមុន (លូក១៧:

២០-៣៧)។ តម្របេមលេទ ្របធានបទ ៃនប៉ារ ៉េូសៀ ទ២ី (ករយាងមក) ៃន្រពះែម

សីុេន្រគាចុងេ្រកយ ែដល្រគបដ់ណ� បនូ់វ្រពឹត�ិករណ៍ ជាេ្រចនែដលបានពិភាគ្សោ

យ៉ាងទូលយេដយ ្រពះ្រគីស�ជា មយួពួកសវករបស់្រទង។់ 

ករកត្់រតរបស់ម៉ាថាយ 

“ទីសំគាល់ៃនប៉ារ ៉េូសៀរបស់្រទង”់ 

 ចំេពះសំនួរ ប៉ារ ៉េូសៀ ែដលពួកសវកបានសួរេនក�ុង ម៉ាថាយ ២៤ មានេរឿង 

២ ែដលគួរបានច្បោស់ចំេពះអ�ក អនគម�រីទងំអស់។ ទី១ពួកេគបានសួរ្រពះ្រគីស�

ថា េតមានទសំីគាល់ ណាព ីប៉ារ ៉េូសៀ របស់្រទង?់ “គឺមនិែមន” េត្រទងយ់ាងមកវញិ

យ៉ាងេមច៉េនាះេទ? “ឬ” ្រទងេ់លចមកយ៉ាងេមច៉? ទី២ ពក្យ ប៉ារ ៉េូសៀ ្រត�វបានេគ

េ្របសំេដេទេលករយាងមកដល់ របស់េស�ចែដលនឹង េលចមកឲ្យេគេឃញ។

ដូេច�ះ ជាកែ់ស�ងេរឿងេនះ មនិអចសំេដេទេលករយាងមកដល់ ៃន្រពះវ�ិ� ណ

បរសុិទ�ៃន្រពះ្រគីស�េនៃថ�បុណ្យទី៥០េទ។ ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� គឺជាអំេណាយទន 

និងជា្រតរបស់អ�កេជឿ។ ករយាងមករបស់្រទង ់ គឺជាករយាងមកខងវ�ិ� ណ 

េដម្បកីំសន�អ�ក េជឿដូចជា្រពះ្រគីស�បានសន្យោ (យ៉ូហន ១៤:១៦-១៨)។ 

 េពលែដល្រពះេយសូ៊បានមានបន�ូល ពិករេលចមកៃន ្រពះ្រគីស�ែក�ងក� យ 

និងេហរែក�ងក� យ ែដលទីសំគាល់ និងករអស� រ្យជាេ្រចននិងបេ�� តមនុស្សជា

េ្រចន េលកែលងែតអ�កេរ សតងំ ្រទងប់ានហមពួកសរករបស់្រទង ់កុំឲ្យេជឿពក្យ
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ចចមអរមទកទ់ងេទនិង ្រពះ្រគីស� េនទីេនះ ឬ ្រពះ្រគីស�េនទីេនាះ។ ្រទង់

បានមានបន�ូលថា េ្រពះដំណឹងកូនមនុស្សមក េនាះនឹងបានដូចជា េផ�កបេនា� រ 

ែដលភ�េឺផ�កៗ ពីទិសខងេកតដល់ទិសខងលិចែដ ម៉ាថាយ ២៤:២៧។ 

 ខ ២៧ េនះ្រត�វបានបក្រសយេដយ្រគីស�ជាេ្រចននាកថ់ា ជាករេលចមក

យ៉ាងរហ័សរបស់ ្រពះ្រគីស�េនេលេមឃ ែដលេគនឹងេឃញ្រទង់ពីខងេកតដល់

ខងលិច។ េតវមនិជាករសន�តិគួរឲ្យអស់សំេណ ចេទឬអី? េតពួកេគចងម់ាន

នយ័ថា េពល្រពះ្រគីស�េលចមកេនេលេមឃ េនែផ�កណាមយួៃនែផនដី  េហយេគ

អចេឃញ្រទងេ់នែផ�កមា� ងេទៀតេនេពលជាមយួគា� ផងែដរ? ដូចជាខ�ុ ំបានេលក

មកខងេដមរចួ េហយថា សំនួរេតមានទីសំគាល់ណាៃនប៉ារ ៉េូសៀរបស់្រទង?់ មនិ

គួរឈនដល់ជាករពិរជា េត្រទងយ់ាងមកយ៉ាងមចិ? ឬ េត្រទងេ់លចមកយ៉ាង

មចិ? ពក្យប៉ារ ៉េូសៀមាននយ័េលសពីនយ័េនាះេទៀត។ សូមឲ្យដឹងពីរេបៀប ែដល

្រពះេយសូ៊មានបន�ូលទកទ់ង នឹង្រពឹត�ិករណ៍ពិតចំេពះប៉ារ ៉េូសៀរបស់្រទង។់ ទី១ 

្រទងប់ានេលកអំពីករេកតេឡង ៃន្រពះ្រគីស�ែក�ងក� យ។ បនា� បព់ី្រទងប់ានហម

សវកររបស់្រទង ់ កុំឲ្យេជឿពក្យចចមអរមអំពី (្រពះ្រគីស�េនទីេនះ)ឬ្រពះ្រគីស�ទី
េនះ។េហយ្រទងប់ានបន�បង� ញទីសំគាល់ៃនប៉ារ ៉េូសៀរបស់្រទងយ៉់ាងច្បោស់ េដយ

ពន្យល់ករេនះ ដូចជាគំរេូផ�កបេនា� រេហយបង� ញពីរេបៀប ែដលេគអចេឃញ្រទង់

យាងមកមកពីេជង េមឃមា� ងដល់េជងេមឃមា� ង។ ដូេច�ះ ខេនះមនិទកទ់ងនឹង

ករេលចមកភា� មៗរបស់្រពះ្រគីស�េនេលេមឃេទ។ 

 ែមនេហយ ប៉ារ ៉េូសៀៃន្រពះ្រគសី� នឹងមនិេនទីដច្់រសយាល ឬបន�បសំ់ងត់

េទប៉ុែន� ប៉ារ ៉េូសៀរបស់្រទងន់ឹងឲ្យេគដឹង ដូចជាបានបង� ញពី្រជ�ងពិភពេលកមា� ង

ដល់មា� ងេទៀត។ ប៉ុែន�េតអ�កណានឹងដឹងពីទិសសំគាល់េនះ? េតនរណានងឹបាន 

ទទលួករបភំ�?ឺ 

ដំណាកក់លទងំ៣ ្រពឹត�កិរណ៍ទងំ៥ 

 េនក�ុង ១េថស្សោឡូនិច ៤:១៣-១៧ ប៉ូលបានែចងថា នឹងមានដំណាកក់ល

៣េនក�ុងប៉ារ ៉េូសៀៃន្រពះ្រគីស�(ខ១៦)។ ដំណាកក់ល់ទងំ៣េនាះ គឺ សែ្រមកសំ

េលងមហេទវត និងែ្រតចុងេ្រកយ។ ដំណាកក់លទី៣ មានករផា� ស់ែ្របៃនរបូ

កយរបស់ពួកបរសុិទ�-ពួកស� បក់�ុង ្រពះ្រគីស�នឹងរស់េឡងវញិ នឹងករផា� ស់ែ្របៃន

ពួកបរសុិទ�ែដលកំពុងរស់េន (១កូរនិថូស ១៥:៥១-៥៤)។ មាន្រពឹត�ិករណ៍៥្រត�វ

ែតេកតេឡង េហយកូន្រកមុរំបស់ ្រពះ្រគីស�នឹងបានដឹងែដរ   មុនេពលនាង្រត�វ
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េលកេឡងេនេដម្ប ី ឲ្យបានជួបជុំនឹង្រពះអមា� ស់េននាអកស។ ដូេច�ះ េហយ     

ប៉ូលកប៏ានបង� ញេយផងែដរថា ប៉ារ ៉េូសៀៃន្រពះ្រគីស� មនិែមន្រគានែ់តជាករេលច

មកភា� មៗ ៃន្រពះអមា� ស់េយសូ៊េនេលេមឃ។ 

  
  

១ែថស្សោឡូនចិជពូំក៤ 
១៣បងប�ូនេអយ ខ�ុ ំមនិចងឲ់្យអ�ករល់គញនាឥត

ដឹងពពីួកអ�ក ែដលេដកលកេ់ទេហយេទ ែ្រកង

អ�ករល់គា� េកតទុក�្រព�យ ដូចជាអ�កឯេទៀត ែដល

គា� នសង្ឃមឹ ។ 

   ១៤ដ្បតិេបេយងេជឿថា ្រពះេយសូ៊បានសុគត

្រពមទងំរស់េឡងវញិេហយ េនាះ្រត�វេជឿថា្រទង់

នឹងនាអំស់អ�ក ែដលេដកលកេ់ទក�ុង្រពះេយសូ៊

ឲ្យបានមកជាមយួនឹង្រទងែ់ដរ។ 

   ១៥ដ្បតិេយងខ�ុ ំ្របាបម់កអ�ករល់គា�  តម្រពះ

បន�ូលៃន្រពះអមា� ស់ដូេច�ះថា េយងែដលរស់េន

ជាប ់ ដរបដល់្រពះយាងមកេនាះេយងមនិេទ

មុនពកួអ�កែដលបានេដកលកេ់ទេហយេនាះេទ  

   ១៦េ្រពះ ្រទងន់ឹងយាងចុះពសី� នសួគម៌ក

េដយែ្រសកបង� ប១់្រពះឱស� ទងំមានឮ

សំេឡងមហ  េទវត និងែ្រតរបស់្រពះផង េនាះ

ពួកស� បក់�ុង្រពះ  ្រគសី�នឹងរស់េឡងវញិជាមុន  

បង�ស់។ 

   ១៧រចួេយងរល់គា�  ែដលកពុំងែតរស់េន កន៏ឹង

បានេលកេឡង េនក�ុងេពលជាមយួគា� ទងំអស់

េដម្បឲី្យបានជបួជុំនងឹ្រពះ 

អមា� ស់ េននាអកសយ៉ាងេនាះ េយងនឹងេន

ជាមយួនងឹ្រពះអមា� ស់ជាដរបេន ។ 

   ១៨ដូេច�ះ ចូរកសំន�ចតិ�គា� េទវញិេទមកេដយ

ដំណឹងេនះចុះ ។ 

 

១ែថស្សោឡូនចិ ជពូំក៥ 
១បងប�ូនេអយ ឯ្រតងេ់ពលេវល េនាះមនិបាចឲ់្យ

ខ�ុ ំសរេសរ្របាបម់កអ�ករល់គា� េទ ។ 

   ២ដ្បតិកលណាេគកំពុងែតនយិាយថា ៃថ�ៃន

្រពះ  អមា� ស់នងឹមកដល់ ដូចជាេចរមកេនេពល

យប ់។ 

   ៣ដ្បតិកលណាេគកំពុងែតនយិាយថា មាន

េសចក�ីសុខសន� មានេសចក�ីេរៀបរយេហយ 

េនាះេលកែតមានេសចក�ីហនិវនិាសមក េលេគ

ភា� មដូចជា�ស�ីមានកភឈិនឺងឹសំរល េហយ

េគចមនិរចួេឡយ ។ 

   ៤ែតបងប�ូនេអយ អ�ករលគា� មនិែមនេនក�ុង      

េសចក�ីងងតឹ  ឲ្យៃថ�េនាះបានមកដល់អ�ករល់គា�

ដូចជាេចរេនាះេទ ។ 

   ៥អ�ករល់គា� សុទ�ែតជាពកួៃនពន� ឺ េហយជាពួក

ៃនយប ់ឬៃនេសចក�ីងងតឹេឡយ ។ 

   ៦ដូេច�ះ ្រត�វឲ្យេយងចយំាម  េហយដងឹខ�ួនមនិ

្រត�វឲ្យេដកលក ់ដូចជាមនុស្សឯេទៀតេទ។ 

 

 

 

 

    

    ពី១ែថស្សោឡូនិច ៥ េយងគួរដឹងថា ពួកអ�កែដលពិត ជាកូនរបស់្រពះនឹងបាន

ដឹងេពលេវល និងរដូវេដយគា� នករសង្សយ័េឡយេពលែដលប៉ារ ៉េូសៀៃន្រពះ្រគីស� 

នឹងមកដល់។ វនឹងជាកំឡុងេពល១ េនេពលែដល្របជារ�ស� តូចតចទូេទៃន
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ពិភពេលក នឹងបានភ�ក់សន�ិភាព និងសុវត�ិភាពៃនពិភពេលក េហយពួកអ�ក

កនស់សនា (ែដលមនិមានថា� លំបែភ�កខងវ�ិ� ណ) នឹងរស់េនក�ុងស� នភាព

មយួៃនភាពងងឹតខងវ�ិ� ណទងំ្រស�ង។ ដូចេយងបានដឹងេហយ ជាទូេទ ពួក

េចរវយ្របហរ េនេពលយប ់ េពលែដលេគកំពុងែត េដកលក ់ ឬកែ៏ដកលក។់

ដូេច�ះ ពិភពេលក ែដលេនក�ុងទីងងឹត (ែដលគា� នករយល់ដឹង) នឹងបានទនប៉់ារ ៉ូ

េសៀ ៃន្រពះ្រគីស� ទល់ែតេគបានឆ�ងកត ់ េសចក�ីេ្រកធរបស់្រពះសិន។ ប៉ុែន�េរឿង

េនះនឹងមនិេកតដល់ពួកកូន្រពះពិតែដលពកេ់្រគ�ង សឹកៃន្រពះបន�ូលរបស់្រពះេទ 

ពួកេគជាពួកកូនៃនពន�ឺ និងៃថ� េហយពួកេគនឹងដឹងពីទីសំគាល់ៃនប៉ារ ៉េូសៀៃន្រពះ

្រគីស�។ េហយករបំភ�ៃឺន ប៉ារ ៉េូសៀ នឹងធា� កម់កេលពួកេគេដយេហតុេនះេហយ 

បានជា្រពះេយសូ៊បានមានបន�ូលថាៈ ដ្បតិេខ� ចមានេនកែន�ងណា ឥ�ន�ីនឹង្របជុំ

គា� េនកែន�ងេនាះឯង (ម៉ាថាយ ២៤:២៨)។ ែមនេហយ េនទីណាមានអហរ

ស� ប្់រសស់ៗ េនាះ្រពះបន�ូលៃនេសចក�ីពិត បានេបកសំែដងឲ្យដឹង។ ជាកែន�ង

ែដលមានពួកឥ�ន�ីរបស់្រពះ(អ�កេរ សតងំរបស់្រពះ)្របជុំគា� ។ 

 ពួកស�ួនភា� េអយ េតអ�កមនិដឹងថា ប៉ារ ៉េូសៀ ៃនកូនមនុស្សចបេ់ផ�មេដយករ

មកដល់ៃន្រពះ្រគីស�ជា្រពះបន�ូល ដល់អ�កេរ សតងំរបស់្រពះ ែដលចយំាម និង

អធិស� ននិងបានេ្រត�មខ�ួនជាេ្រសចផងែដរ សំរបេ់ពល និងរដូវេនាះេទឬអី? 

(សូមអន និង េ្រប�បេធៀបពក្យេ្រប�ប្របដូចៃន�ស�ី្រពហ�ចរ១ី០នាកេ់នក�ុងម៉ាថា

យ ២៥) ពួកេគជា្រក�មែត១គត ់ែដលអច និងបានដឹងអំពីករេនះ។ ករយាងមក

ខងវ�ិ� ណៃន្រពះបន�ូលែដលមានេ្របងតងំ បាននាមំកនូវករបំភ�ថឺា ករយាង

មកវញិ  េលកទ ី  ២របស់្រពះ្រគសី� បានមកដល់សំរបអ់�កេរ សតងំ។ ករពិតេនះ

ប�� កេ់ដយករេបកសំែដងៃនេសចក�ីពិត ែដលេចញមកពី្រពះបន�ូល ែដលែចង

មក ដូចជាម�ូបស� ប្់រសស់ៗសំរបព់ួកឥ�ន�ីរបស់្រពះ ជាសមាជិកេរ សតងំៃនកូន

្រកមុរំបស់្រពះ្រគីស�។ ជាកែ់ស�ង ប៉ារ ៉េូសៀ ៃនកូនមនុស្សមនិ្រគានែ់តបំភ�មឺ�ូបរបស់

្រពះ (េនក�ុងេពល និងរដូវៃនភាពងងឹត) ែដលពកួឥ�ន�ីរបស់្រពះ អច្របជុំគា�  និង

សីុេដម្បកីំលំង និងេពញវយ័រហូតដល់េពលករេលចមកខងរបូកយៃន្រពះ្រគីស� 

វកប៏ំផា� ញកិច�ករបេ�� ត ខងវ�ិ� ណរបស់អ�កបេ�� តផងែដរ។ ្រគបទ់ងំកិច�

ករបេ�� តរបស់សតងំ-មនុស្ស ែដលជាតួបាប(កូនែដល្រត�វហិនវនិាស)េហរ

ែក�ងក� យ និង្រពះ្រគីស�ែក�ងក� យ - ែដលេធ�ករេដម្បចីងពួកអ�កេរ សតងំរបស់

្រពះ នឹង្រត�វបំផា� ញអស់ េនេពល្រពះ្រគីស�េសចមក(ករសំែដង)ខងរបូកយ និង

មានវត�មាន(២ែថស្សោឡូនចិ ២:១-១២)។ 
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គរំ ូ

 វគួរឲ្យចបអ់រម�ណ៍ក�ុងករេមពីគំរលូជាេ្រចនេនក�ុង ្រពតឹ�កិរណ៍ពធិ១ី ៃន    

អពហ៍ពពិហ៍កលពសីមយ៍បរុណ។ មតិ�សមា� ញ់របស់កូនកេំលះ និងនាមំុខជួរ

ែហរ អពហ៍ពិពហ៍ៃនអ�កេភ�ង អ�ករ ំអ�កនាកេ់គាប (Torch-bearers) និងអ�ក

េផ្សងៗេទៀតែដលចូលរមួេនក�ុងអពហ៍ពិពហ៍ េឆា� ះេទកនផ់�ះកូន្រកមុ។ំ ពិធី
ជបេ់សៀងជាធម�តេគេធ�េនេពលយប ់ (េពលល� ច) េនតំបន់ណាមយួៃនកែន�ង 

ែដលបានេ្រជសេរ សសំរបព់ធិអីពហ៍ពពិហ៍។ មតិ�សមា� ញ់របស់កូនកំេលះនិង

ែ្រសកេឡង េដម្ប្ីរបកសពកីរមកដល់របស់កូនកេំលះ។ រឯីបគុ�លខងរបូកយ

ៃនកូនកំេលះកំពុងែតេនខងេ្រកយេនក�ុងជួរែហរអពហ៍ពិពហ៍ វត�មានរបស់

គាត ់ ក៏ចបេ់ផ�មេធ�ឲ្យអ�កែដលេនបានដងឹ។ ពន�ែឺចងចងំៃនេគាប ឬចេង��ងនឹង

បំភ�ែឺផ�កៃនសកម�ភាពទងំមូល។ សែ្រមកៃនចិត�សមា� ញ់របស់កូនចំេលះ និងពន�ឺ
ែចងចងំ ប�� កព់ី ប៉ារ ៉េូសៀ ៃនកូនកំេលះ ។ 

ដូេច�ះ េយងេឃញថា ដំណាកក់លទ១ី (សែ្រមក) ៃនប៉ារ ៉េូសៀ ៃន្រពះ្រគី
ស�ៃន្រពះអមា� ស់ គឺជាគំរៃូនករបេ��ញសំេលង ៃន្រពះរជសររបស់អ�កនា្ំរពះរជ

សរយុគសម័យពួកជំនុំទី៧ (វវិរណៈ ១០:៧)។ សែ្រមក “េមលន ៍ កូនកំេលះមក
ដល់េហយ! ចូរអ�កអ�កេចញេទជួប្រទងេ់ទ!” បង� ញថា ករមកដល់ េហយមនិ

ែមន ជាករេលចមកេនេពលអនាគតេទ។ (ទីសំគាល់ៃន្រពហែមស័ េនក�ុងពន័�

កិច�របស់កូនមនុស្ស-អ�កនា្ំរពះរជសរយុគសម័យពួកជំនុំទី៧-និងទីសំគាល់ៃន

ពពកអស� រ្យមនិធម�ត ែដលបេង�តេដយេទវតទងំ៧ ែដលទកទ់ងេទនឹងករ

េបកសំែដងៃន្រតទងំ៧ បានប�� កប់ែន�មពីករមកដល់របស់្រទង។់ ្រពះ្រគសី�ជា

្រពះបន�ូលៃន្រពះ គជឺាេច្រកមដអ៏ស� រ្យ។ ្រទងប់ានមកេដម្បកីតេ់ទសរវងេសចក�ី
ពតិ នងិេសចក�ខុីសឆ�ង។ ្រពះបន�ូល ែដលសំែដងេចញ បានែញកពន�េឺចញ េចញ

ពងីងតឹ)។ េទះជាដណំាកក់លទ១ីេនះបានកន�ងផុត ក្៏រពះរជសរេនែតបន�ឺដល់

អ�កណាែដលនឹងស� ប។់ េដយសរជាេរឿងពិត សំេលងៃនមហេទវត (េមេទវត)

ែដលជាសំេលងៃន្រពះអមា� ស់ ឥឡូវេនះកំពុង ែតមានបន�ូលេទកូន្រកមុ ំ េដម្ប ី
បង� ញ្រពះអមា� ស់ អង�្រទងផ់ា� ល់ឲ្យេគដឹង ដូចជាគួរឲ្យេគដឹងព្ីរទងម់ុន  សំេលង 

ៃនែ្រតចុងេ្រកយ ។ 
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ៃថ�ៃន្រពះអមា� ស់ 

 េដម្បបីន�េរឿងរបស់្រទង ់ បនា� បម់ក្រពះេយសូ៊បានចង�ុលេទ ៃថ�ៃន្រពះអមា� ស់ 
េនេពលែដល្រទង ់ នឹងេលចមកជាកែ់ស�ង េនក�ុងទំរងជ់ារបូកយដល់េលកីយ៍

(ម៉ាថាយ ២៤:២៩-៣១, ម៉ាកុស ១៣:២៤-២៧, លូក ២១:២៥-២៧)។ ៃថ�ៃន្រពះ

អមា� ស់គឺជាកំឡុងេពល១េនេពលប��ប្់រគាមហេវនា េនេពលែដល ្រពះអមា� ស់

េយសូ៊នឹង ខ� កេ់សចក�ីេ្រកធរបស់្រទង ់ (ែដលមានចនកេនា� ង៧/ចនេគាមៃនវវិរ

ណៈ)  មកេលែផនដី េហយបនា� បម់ក  មកជាមយួនឹងកងទព័ របស់្រទងៃ់នពួក

បរសុិទ�ចូលេទក�ុងចម្បោំងៃនអម៉ីាេគដូន។ ្រទងន់ឹងច្បោំងជាមយួនឹងអ�ក ែដលរមួ

គា� ្របឆាងំនឹង្រក�ងេយរ ៉សូឡិម។ េនៃថ�េនាះ្រទងន់ឹងឈរេនេលភ�លីំវ និងបណា�

លឲ្យមានកេ្រកកដីដធ៏ំ េដម្បពុីះែញកភ�ជំាពីរ ពីេកតដល់លិច។ (សូមអន សករ ី
១៤:៤, វវិរណៈ ៦:១២-១៦, ១៦:១២-១៦, ១៩:១១-២១) ។ 

         “ េនាះទីសំគាល់របស់បានមនុស្សនឹងេលចមក (ពក្យ្រកិកៈ ៃផណូ 
(Phaino)ចងំេចញ ក� យជាភស�ុតង) េនេលេមឃ...េហយេគនឹងេឃញ (ពក្យ
្រកិកៈ អបុតូៃប(៉Optomai) សំឡឹងេមលេដយេបកែភ�កធំៗ) កូនមនុស្សមក 
(ពក្យ្រកិកៈ  អឺរកូៃម ៉         (Erchomai)   មក េលពពកេនេលេមឃទងំមាន
្រពះេចស�  និងសិរលី� ជាខ� ងំ”(ម៉ាថាយ ២៤:៣០) ។ 

 ពក្យមកេនក�ុងម៉ាកុស ១៣:២៦ និងលូក ២១:២៧ គឺជាពក្យដូចគា�  ែដល

េ្របេនក�ុងម៉ាថាយ ២៤:៣០។ េនះគឺជាករ យាងមក ពក្យ្រកិកៈ េអពីផាេនៀ 

(EPIPHANEIA) ករេលចមក ករសំែដងឲ្យេឃញ) ៃន្រពះេយសូ៊្រគីស� េនក�ុង

ករយាង្រតឡបម់កវញិ របស់្រទងម់កែផនដី ។េនះមនិែមន ករយាងមកឯពួក

បរសុិទ�េដម្បឆីកេ់ឡងេទ។ េអពផីាេនៀៃន្រពះ្រគសី�គជឺាករសំែដងឲ្យេឃញអណា� ត

េភ�ងៃន្រពះេចស� ៃនប៉ារ ៉េូសៀ របស់្រទង ់ េដម្បបីេង�តករល� អ�ដីម៏ានសិរលី�-ដល់េល

កយី។៍ពក្យេអពថីាេនៀ្រត�វ បានេគេ្របេដម្បពីិពណ៌នាអំពីករេលចមកេលកទី១

របស់្រទងេ់ដម្បនីាពំន�ឺមក - គឺជាដំណឹងល� - ដល់េលកីយ ៍ែដលងងឹត    (២ធមី៉ូ

េថ ១:១០, លូក ១:៧៩)។ 

ករ្រព�យបារម�របស់អ�កេរ សតងំ 

 ឥឡូវេនះ េយងគួរយល់ថា ដូចជាករយាងមកេលកទី១របស់្រពះ្រគីស� ករ

យាងសមកេលកទី២ កម៏ានេសរៃីន្រពតឹ�កិរណ៍ផងែដរ ែដលនាមំកនូវករចប់

អរម�ណ៍េនៃថ�ៃន្រពះអមា� ស់។ េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ ក�ុងនាមជាអ�កេជឿ្រពះ
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បន�ូល េយងមនិមានករសង្សយ័េ្រចន ែដលទកទ់ងប៉ារ ៉េូសៀរបស់្រទង ់ ដល់កូន

្រកមុ ំរហូតដល់ករេលចមករបស់្រទងេ់ននាអកសនានំាងេទឯដណំាក ់។ 

 ចំេពលែដល្រពះេយសូ៊បន�េរឿងរបស់្រទងជ់ាមយយនឹងសរក្រទង ់ ្រទងប់ាន

្របាបព់ួកេគពីពក្យេ្រប�ប្របដូចមយួ ែដលចង�ុលេទ េពល និង រដូវៃនប៉ារ ៉េូសៀ 
របស់្រទង ់ែដល “ជិតមកដល់េហយ...កេ៏នមាតទ់�  ផង” ។ 

 “ឥឡូវេនះ ចូរេរៀនេសចក�ីេ្រប�ប្របដូចពីេដមស�  កលណាែមកវ្រតឡបជ់ា
ទនេ់ហយស�ឹកកប៏ុិចេឡង េនាះអ�ករល់ដឹងថា រដូវេក� ជិតដល់េហយ ដំេណ េនះក៏
ែបបដូេច� ះែដរ កលណាេឃញ
ករទងំេនះេកតមក ្រត�វដឹងថា 
េលកជិតមកដល់ េហយកេ៏ន
មាតទ់� រផង ។ខ�ុ ំ្របាបអ់�ករល់គា�

ជា្របាកដថា មនុស្សដំណេនះ នឹង
មនិទន ់ កន�ង ហួសបាតេ់ទ 
ទល់ែត្រគបក់រទងំេនះបានេកត
មកដល់ ៃថ�េមឃេហយែផនដីនឹង
កន�ងបាតេ់ទ ែតពក្យខ�ុ ំមនិែដល
បាតេ់ឡយ” (ម៉ាថាយ ២៤:៣២-

៣៥) ។   

 ពក្យេ្រប�បដូច ពីេដមល�  

“និងេដមេឈទងំអស់”(របូទងំក�ុង 

លូក)ែដលស�ឹកបិុចេឡងចង�ុលេទឯករឯករជទំនាយ ដូចជាបាន្របាបជ់ាមុន េដយ

្រពះ្រគីស� េនឆា�  ំ ១៩៤៨ (េនេពលែដលអុី្រសែអលក� យេទ ជា្របេទស ែដល

មានអធិបេតយ្យភាព) គឺជាេពលឆ�ង ពីរដូវផា� រកីេទរដូវេក� ។ បនា� បព់ីអុី្រសែអល

បានទទួលឯករជ្យ មាន្របេទសេផ្សងៗ ជាេ្រចនកប៏ានទទួលឯករជ្យែដរ េនទស

វត្សបន�មកៃនទសវត្សទី៥០។ េនាះគជឺាទសវត្សែដលអ�កេរៀបផ�ូវទ២ីរបស់្រពះ្រគសី�  

បានចបេ់ផ�ម្របកស្រពះរជសរ ៃនប៉ារ ៉េូសៀ ៃន្រពះ្រគីស�។ បាទ រដូវេក� ជិតដល់

េហយ! “ដំេណ រេនះកែ៏បបដូេច� ះែដរ កលណាេឃញករទងំេនះេកតមក ្រត�វដឹង
ថាេលកជិតមកដល់េហយ កេ៏នមាតទ់� រផង“។ វគជឺាេពល នងឹរដូវៃនប៉ារ ៉េូសៀ

េនាះ! 

លូក ជពំកួ ២១ 

២៩្រទងម់ានបន�ូលជាពក្យេ្រប�ប្របដូច េទេគថាចូរ

េមលេដមល�  និងអស់ទងំេដមេឈចុះ 

៣០កលណាវលស់េឡង េនាះអ�ករល់គា� យល់េឃញ

េដយខ�ួនឯងថា រដូវេក� ជិតដល់េហយ 

៣១កលណាអ�ករល់គា� េឃញករទងំេនះេកតមកេនាះ

្រត�វដងឹថា នគរ្រពះជិតដល់េហយយ៉ាង ដូេច�ះែដរ 

៣២ខ�ុកំ្៏របាបអ់�ករល់គា� ជា្របាកដថា មនុស្សដណំេនះ

នឹងមនិទន ់ កន�ងហសួបាតេ់ទេឡយ ទល់ែត្រគបក់រ

ទងំេនះបានេកតមក 

៣៣ឯៃផ�េមឃនងិែផនដីេនាះនឹងកន�ងបាតេ់ទែតឯពក្យ

ខ�ុ ំ មនិែដលកន�ងបាតេ់ឡយ។ 
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      េនេពលែដលេយងចូលបកអត�បទដៃទេទៀត េយង្រត�វែតចងចកំ�ុងគំនិតថា 

ម៉ាថាយបានកត្់រតសំនួរទងំ៣ រឯីអ�កនិពន�២នាកេ់ទត បានកត្់រតែត២សមនួ

រេទ។េ្រកយព ី ្រពះេយសូ៊បាន្របាបព់ួកសវក របស់្រទងអ់ពំីពក្យេ្រប�ប្របដូចពី
េដមល� េហយ្រទងក់ប៏ន�ហមពួកេគ អំពីេរឿងមយួចំនួន។ េនេពលេយងអនករ

កត្់រតនីមយួៗេដយ្រប�ង្របយត័� េយងនឹងសេង�តេឃញថា ពួកវខុសគា� បន�ិច

បន�ួច។ េហយករកត្់រតរបស់ម៉ាថាយខុសពីរបស់ម៉ាកុស និងលូកទងំ្រស�ង។ 

      េដយសរម៉ាថាយបានកត្់រតសំនួរទងំ៣េនះ គាតក់្៏រត�វែតកត្់រតចំេលយ

ផងែដរ ែដល្របតនេដយ្រពះ្រគីស� ចំេពះសំនួរដចេ់ដយែឡកគឺ “េតមានទី
សំគាល់អ�ីពីប៉ារ ៉េូសៀរបស់្រទង?់” 

      “ដ្បតិកលណាកូនមនុស្សមក េនាះនឹងបានដូចជាេនជំនានេ់លកណូេអែដរ  
ដ្បតិេន្រគាមុនទឹកជនលិ់ច េនាះេគកំពុងែតសីុផឹក េហយេរៀបករប�ី្របពន� ដរប
ដល់ៃថ�ែដលេលកណូេអចូលេទក�ុងទូកធ។ំ េគឥតបានដឹងខ�ួនេឡយ ទល់ែត
ទឹកជនេ់ឡងយកេគេទទងំអស់គា�  េនាះដល់កលណាកូនមនុស្សមក កន៏ឹងបាន
ដូេច�ះែដរ”។ (ម៉ាថាយ ២៤ ៣៧-៣៩) 

      អ�កគួរែតបានកតសំ់គាល់ថា បទគម�រីេនះ មនិេឃញមានេនក�ុងម៉ាកុស ១៣ 

និង លូក ២១ េទ។ ប៉ុែន�មានបទគម�រី្រសេដៀងគា� បន�ិចបន�ួចេនក�ុងលូក ១៧ 

ែដលមនិែមនជាែផ�កៃនេរឿងេដមអលីូវេទ។ 

      ្រពះេយសូ៊បាន្របាប់ជាមុន េដយពក្យទំនាយអំពី្រពឹត�ុករណ៍ជាេ្រចន េន

េពលែដលប៉ារ ៉េូសៀ របស់្រទងប់ានេកតេឡង  វនឹងជាកំឡុងេពលមយួេនេពល

ែដល្រពឹត�ិករណ៍េនះ ្រសេដៀងនឹងសមយ័ណូេអ។ េតេយងមនិេឃញ្រពឹត�ិករណ៍

ដូចគា� ទូេទេនក�ុងជំនានប់ច�ុប្បន�េទឬអី? ឥឡូវនះ េសចក�ទីនំាយកពុំងែតបានសំ

េរចេនក�ុងសមយ័េយងេនះេហយ។ 

 ប៉ុែន�េតមានអ�ីខុសក�ុងករេរៀបករ សីុផឹកេនក�ុងសមយ័ណូេអ? គា� នអ�ីខុស

េទេលកែលងែត ពួកេគេចះែតបន�េធ�ករទងំេនាះ េដយមនិបាន្របយត័�ចំេពះទី
សំគាល់ៃនករជំនុំជំរះ ែដលជិតមកដល់ របស់្រពះ ែដលបានមកចំកណា� ល

ចំេណាមពួកេគ មុនេពលទឹកជំននម់ក។ 

 សូមចំណាកំរេ្របឃា�  - “មនុេពលទកឹជនំនម់ក”។ េត “មុនេពលទឹកជំននម់ក 
គឺជាអ�ី?” គឺជាទីសំគាល់ៃនករជំនុំជំរះែដលជិតេកតេឡង របស់្រពះ! ប៉ុែន�េតទី
សំគាល់េនះជាអ�ី? គឺជាទូកធ!ំ ទូកធំគឺជាទីសំគាល់ៃនករជំនុំជំរះ ែដលជិតមក
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ដល់ ចំេពះមនុស្សេលក! ពួកេគមនិេអេពករេនះេទ  ប៉ុែន� ណូេអ និង្រគ�សរ

របស់គាតប់ានទទួលស� ល់្រពះរជសរេនះ ែដលតំរងព់ួកេគេទឯទូកធំ និងសុវត�ិ
ភាព។ េទះបីជាទូកបានេនឈរថ�ល់ ប៉ុនា� នទស្សវត្សទុកជាភស�ុតងៃនករជំនុំជំ

រះ ែដលជិតមកដល់កេ៏ដយ ក៏មនុស្សទងំេនះ មនិេគារពវត�មានៃនទូកេនាះែដរ 

េហយកេ៏នែតបន�សកម�ភាពរបស់ពួកេគេទៀត។ សូម្បែីតសត�១គូៗខុសៗគា� បាន

ដឹកចូលទូកតមលំដបេ់ដយគា� នេសចក�ី េចេរណ៉ាមយួេនចំេណាមពួកេគ ក៏

មនុស្សែដលកនស់សនា នឹងអ�កៃវឆា� តេនែតខ� ក ់ចំេពះករបំភ�ៃឺនទីសំគាល់ ។  

      េ្រកយពីេលកណូេអ និង្រគ�សររបស់គាតប់ានចូលមក េទក�ុងទូកអស់

េហយ ទ� រដធ៏ំេនេបកចំហ “អស់រយះ េពល ៧ៃថ�េទៀត“ (េលកកុប្បត�ិ ៧៤) សំ

របអ់ស់អ�កណា ែដលនឹងចូលមក ក�ុងមុនេពលេក��ងលិចជនែ់ផនដីទងំមូល។         

(េសចក�ីេមត�  និង្រពះគុណ គឺជាលក�ណះ២ដអ៏ស� រ្យរបស់្រពះ។ “៧ ៃថ�” ជាគំរ ូ 

៧ ឆា�  ំ  ៃនសបា� ហ៍ទី៧០របស់ដនីែយល៉។ ដូចជាទឹកជនលិ់ច ែដលបានមក

បនា� បព់ី៧ៃថ� េសចក�ីេ្រកធៃន្រពះ (ែដលមានេនក�ុងចន) នឹង្រត�វចកេ់នចុង

ប��បៃ់ន ៧ឆា� ។ំ េនក�ុង កំឡុងេពល៧ឆា� េំនះ នឹងេនែតមានេសចក�ីេមត�  និង

្រពះគុណ សំរបព់ួកអ�កេរ សតងំពិត ជាក់់លករ់បស់្រពះ (តួយ៉ាង �ស�ី្រពហ�ចរ ី
ល�ង ់ សសនយូ៍ដេស� ះ្រតងខ់ងវ�ិ� ណែដលនឹង្រត�វែតលះបង់ជិវតិរបស់ពួកេគ 

ជាមរណះសក្ស ី (អ�កែដលស� បេ់ដយសរកន់តមជំេនឿរបស់ខ�ួន)។ ពួកេគនឹង

្រត�វបែន�ម ចូលេទក�ុង្រគ�សរៃន្រពះ េ្រកយពីៃថ�ៃនេសចក�ីេ្រកធរបស់្រពះបាន

ប��បស់ព�្រគបេ់នេល ែផនដីប៉ុេណា� ះ)។ អស់អ�កែដចូលេទក�ុងទូក បានទទួល

សុវត�ភាព។ ពួកេគបានេគចផុតពីករជំនុំជរះៃន្រពះ ។ប៉ុែន�អស់អ�កែដលេនខង

េ្រកបានទទួលករជំនុំជំរះទងំអស់ គឺតងំពីៃថ� ែដលេលកណូេអ្របកសពី្រពះ

រជសររបស់គាត។់ េសចក�ីជំនុំជំរះៃន្រពះមកេលមនុស្ស េលកេនេពលេនាះ 

បានចបេ់ផ�ម េនេពលែដល្រពះបន�ូលដម៏ានេ្របងតងំៃន្រពហមកដល់េលកណូ

េអ។ ករ្របកសៃន្រពះរជសររបស់នូេអ ្រត�វែតនាមំកនូវករជំនុជំំរះដល់មនុស្ស

េលក កដូ៏ចជា្របមូលមនុស្សមយួពួក សំរបព់ិភពេលកថ�ី។ ទូកគឺជាស��

ប�� កប់ែន�ម ែដល្រពះបន�ូលដ៏មានេ្របងតងំបានមកដល់េដម្ប ី ្រគានែ់តេធ�សំេរ

ចករេនាះ។ េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ មនុស្សទងំេនាះបានបន�សកម�ភាពរបស់

ពួកេគដែដល “េហយមនិដឹង ទល់ែត ទឹកជំននប់ានមកេហយបានយកពួកេគេទ
បាតេ់ទ”។ 
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 បាទ េនេពលែដលទ� រទូកបិត េហយេភ��ងកធ៏ា� កម់ក មនុស្សទងំេនាះចប់

េផ�មដឹងខ�ួនថា គឺជា្រពះ ែដលបានកំពុងេធ�្រគបក់រ ែដលខុសពីផ�ូវមនុស្សតម

រយះេលកណូេអ។ ករជំនុំជំរះ បានមានមកមុនេពលេភ��ងធា� កម់ក ។ ប៉ែុន�ពួកេគ

បានដឹងវ ថាហួសេពលេហយ។ ពួកេគគួរែតបានទទួល្រពះរជសររបស់េលកពូ

េអ េនេពលែដេលពួកេគបានេឃញ្រគបស់កម�ភាពេនជុំវញិទូក។ ជាអកុសល 

ពួកេគមនិបានទទលួ ។ 

 “ដូេច�ះ ប៉ារ ៉េូសៀៃនកូនមនុស្សនឹងបានដូេច�ះែដរ”។ 

 េហយៃថ�េនះកដូ៏េច�ះែដរ។ 

 សព�ៃថ�េនះ មនុស្សៃនពិភពេលកមយួភាគធំ ចពិេសស ្រក�មខងសសនា 

និងអ�កៃវឆា� ត មនិបានដឹងថា េសចក�ីទំនាយកំពុងែតបានសំេរចេនបច�ុប្បន�េនះ ។

កដូ៏ចជាមនុស្សជាេ្រចន ពួក្រគីស� នកក៏ំពុងែតចញ់បេ�� ត និងខ� ក ់ េដយ

សតងំេនេពលែដលពួកេគេចញេទបំេពញភារះកិច�ខងសសនារបស់ពកួេគ ឬ

កចូ៏លរមួ សកម�ភាព និងកម�ចវធិិខងសសនារបស់ពួកេគ។ ពួកេគមនិបាន

ទទួលស� ល់សរះសំខនៃ់នសម័យ និង្រពហរជសរេទ។ េនះគជឺាៃថ� ែដលប៉ារ ៉ូ
េសៀ ៃន្រពះ្រគសី� បានសំេរច ។ ទសំីគាល់ គជឺាភស�ុតង េនក�ុងពន�ក័ិច�របស់កូន 

មនុស្សមា� ក ់ វលី� ម ្របាណហ ំ ែដលឆ�ុះប�� ំងអំពីវត�មានៃនកូនមនុស្ស ្រពះ

េយសូ៊្រគីស�។  ្រពះ្រគសី�ជា្រពះបន�ូលេនទេីនះ ។ ករបភំ� ឺ(ភាពភ�)ឺ ៃនប៉ារ ៉េូសៀបាន

ទ់ទញពួកឥ�ន� ី ឲ្យមកទងំអស់គា�  និងចិ�� ឹមពួកេគេដយ្រពះបន�ូល្រសស់ៗ ៃន

្រពះេដលបានេរៀបចំសំរបព់ួកេគ។ 

 បាទ ទីសំគាល់បានេលចមកេនេម៉ាងបច�ុប្បន�េនហេហយ។ ករឆកេ់ឡង 

និងេកតេឡងជាឆាប ់េហយជំនន ់ៃនេសចក�ី ហិនវនិាសនឹងមកតមេ្រកយ-្រគាម
ហេវទនា (ដនេីយល៉: ២៦-២៧, ម៉ាថាយ ២៤:២១)។ កដូ៏ចជាសមយ័ណូេអផង

ែដរ ដូេច�ះ សមយ័េនះកអ៏�� ឹងែដរ។ មនុស្សតូេទជាេ្រចនែដលខ� កេ់ដយ ករេចះ

ដឹងៃវឆា� តដអ៏ស� រ្យខងវទិ្យោស�ស� និងបេច�កវទិ្យោ និងអ�កេជឿសសនា តម

សសនារបស់ពួក េគនិងេនែតបន�សកម�ភាពរបស់ពួកេគ រល់ៃថ�េដយមនិបាន

ដឹងថា ឥឡូវេនះ មានអ�ីកំពុងែតេកតេឡងេទទល់ែតេសចក�ីហិនវនិាសបានមក

េលពួកេគ (១ែថស្សោឡនចិ ៥:២-៣)។ 
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“កូនមនុស្ស“ 

     ចូរសំគាល់ផងែដរថា ងរ កូនមនុស្ស ែដលេ្របេដយ ្រពះយសូ៊ េនក�ុងេរឿង

របស់្រទង។់ មានងរ៣ ែដលជាញឹកញាប្់រត�វបានេ្របេនក�ុងបទគម�រី គឺ ្រពះរជ
ប្ុរតៃន្រពះកូនមនុស្ស នងិ ប្ុរតដវឌី។ ងរទងំ៣េនះសំេដេទេល្រទង ់គឺ្រទង១់

អង�គត។់ ងរនីមយួៗសង�តធ់�ន់េទេលទិដ�ភាពខុសគា� ៃនមនុស្ស។ ្រពះរជបុ្រត
ៃន្រពះ សមេដេទលក�ណៈជា្រពះៃន្រពះេយសូ៊ គឺជា្រពះេមសីុ។ បុ្រតដវឌី ចង�ុល

េទឯទំនាកទ់ំនងខងពង្សោវតរ ៃន្រពះេយសូ៊ពីេស�ចដវឌី និងសិទ�ិរបស់្រទង់

ចំេពះបល�័ង�ៃនអុី្រសែអល។ េហយកូនមនុស្សេផា� តេទេលភាពជាមនុស្សៃន្រពះ

េយសូ៊និងពន�ក័ិច�ខងទំនាយរបស់្រទង។់ 

      ពួកេហរេនសមយ័ស�� ចស់ េហថាពួកកូនមនុស្ស េ្រពះពួកេគ គឺជា

ពួកអ�កមានេ្របងតងំ ែដល្រពះបន�ូលៃន្រពះបានមកដល់ពួកេគ។ ពួកេគ្រត�វបាន

េហថា ពួក្រពះតូចៗ (យ៉ូហន ១០:៣៥)។ ្រពះេយសូ៊ គឺជាកូនមនុស្សេល ពកួកូន

មនុស្សទងំអស់ គឺថា ្រទងគ់ឺជាេហរេលអស់ទងំេហរ។ ្រគបទ់ងំពន�ក័ចិ�របស់

ពកួកូនមនុស្សឆ�ុះប�� ងំពកូីនមនុស្ស នងិពន�ក័ចិ�របស់្រទង។់ ដុេច�ះ វគួរែតច្បោស់

េហយថា េហតុអ�ីបានជា្រពះេយសូ៊េ្របងរ កូនមនុស្ស ចង�ុលេទអង�្រទង ់ជាេ្រចន

េលកជាេ្រចនសរ។ ប៉ារ ៉េូសៀៃន្រពះ្រគសី�បានចបេ់ផ�ម េនេពលែដល្រពះបន�ូល

ែដលមានេ្របងតងំបានមកដល់មនុស្ស។ េហយ្រពះបន�ូលៃនេសចក�ទីនំាយ ្រត�វ

ែតមក តមរយះ ពន�ក័ិច�េហរ-កូនមនុស្ស។ វលី� ម ្របាណហ ំគឺជា កូនមនុស្ស
មា� កែ់ដល្រត�វបានចតម់កេដយមាន ្រពះរជសរ សំែរក១ េដម្ប្ីរបាបឲ់្យដងឹជា

មនុពកីរយាងមកដល់ៃនកូនមនុស្ស-្រពះ្រគីស�ជា្រពះបន�ូលនិងជាកូនកំេលះ (១

ែថស្យោឡូនចិ ៤:១៥-១៧)។ គាតម់កសំេរចទំនាយៃនម៉ាឡាគី ៤:៥-៦ខ និងបែង�រ

ចិត�ពួកកូន្រពះ(េន្រគាចុងេ្រកយេនះ) េទឯជំេនឿៃនពួកឪពុកជាសវក។ ពន�ក័ិច�

កូនមនុស្ស ខងទំនាយរបស់គាតឆ់�ុះប�� ំងពីកូនមនុស្ស និងពន�ក័ិច�របស់្រទង ់

េនក�ុងសតវត្សទី២០។ ប៉ារ ៉េូសៀ ៃនកូនមនុស្ស ឥឡូវកពុំងែតសំេរចេហយ។ េយាង

េទតមដណំាកក់ល ៃន្រពតឹ�កិរណ៍ជាេ្រចន ឥឡូវេនះ អ�កេរ សតងំបានចូល មក

ដណំាកក់លទ២ីេហយ ៃនប៉ារ ៉េូសៀ ៃនកូនមនុស្ស(១ែថស្សោឡូនចិ ៤:១៣-១៧)។ 

(ចំណាំ សំែរក នងិបន�បន�រ សំរបក់ំឡុងេពលខ�ីែដលេនសល់ ៃនេពលេវល 

ែដលេនសល់ ៃនេពលេវល ែដលអ�កេរ សតងំេដរេ្រទតេ្រទតតិចតួចចុងេ្រកយ

អចឮ និង្រត�វ្របមូលម�ុ េំទក�ុងរបូកយៃន្រពះ្រគីស�។ ប៉ុែន� េពលែដលែ្រតចុង
េ្រកយចបេ់ផ�មផ�ុ  ំ ទ� រនងឹ្រត�វបទិ នងឹេសចក�េីមត� សំរបស់សនដ៍ៃទនងឹ្រត�វចប។់ 
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ឪ ពកួកូន្រពះេអយេតអ�កមនិអចសេង�តដងឹេពលេវលឬ? ចូរឲ្យឆា� ត ចូរចុលមក

ក�ុងឥឡូវេនះ កុឲំ្យហួសេពល!) 

ករេបកសំែដងៃនទីសំគាល់ 
 េ្រកយពី្រពះេយសូ៊បានមានបន�ូលអំពីទសំីគាល់ៃន ប៉ារ ៉េូសៀ របស់្រទង ់ ្រទង់

បានបន�មានបន�ូលពីអ�ី ែដលពួក្រគីស� នភាគេ្រចនេហថា “ករឆកេ់ឡងៃនពួក
បរសុិទ�”។ េនេពល្រទង់យាងមក មានែតពួកអ�ក ែដលបានេ្រត�មខ�ួនប៉េុណា� ះ 

ែដលនឹងបានេលកេឡង េទជួប្រទងេ់ននាអកស េ្រពះពួកេគចយំាម និង

អធសិ� ន (ម៉ាថាយ ២៤:៤០-៤៤)។ ឥឡូវេនះ សូមេ្រប�បេធៀបខគម�រីេនះជាមយួ

នឹងម៉ាកុស ១៣:៣២-៣៦ េហយអេង�តេមលពក្យផ�ុយគា�  ែដលបានេ្របេដយអ�ក

និពន�ទងំ២។ ម៉ាថាយបានកត្់រតពីទិដ�ភាពវជិ�មានៃននរណាមា� ក ់ ែដលដឹងពីទី
សំគាល់ៃនប៉ារ ៉េូសៀ ៃន្រពះអមា� ស់េហយនិងេពលែដល្រទងន់ឹងយាងមក េ្រពះ

គាតប់ានចយំាម។ ផ�ុយេទវញិ ម៉ាកុសបានកត្់រតទិដ�ភាពអវជិ�មានៃននរណា

មា� កែ់ដលមនិដឹងពីេពលែដល្រពះអមា� ស់្រទងន់ងឹយាងម ពីេ្រពះគាតក់ពុំងេដក។ 

ដូេច�ះ វគជា ទីសំកល់ៃនប៉ារ ៉េូសៀ ែដលផ�ល់ឲ្យដឹងពី េម៉ាងៃនករឆកេ់ឡង។ 

េបគា� នករេបកសំែដងពីទីសំកល់ៃន ប៉ារ ៉េូសៀ េទ េនាះគា� ននរណាមា� កន់ឹងអច

យល់ពី្រពឹត�ិករណ៍ៃនករយាងមកេលកទី២ៃន្រពះ្រគីស� ែដល្រសស់បំ្រពង និង 

េដយអថក៌ំបាងំ ែដលែចងេនក�ុងវវិរណះ ១០ ែដលេលកយ៉ូហនបានេឃញ

េនក�ុងករជាកែ់ស�ង (និមិ�ត)។  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម៉ាថាយ ជពូំក ២៤ 
៤០ េបមានមនុស្សពីរនាក់េធ�ករក�ុងចំករជាមយួគា�  

្រពះជាមា� ស់នឹងយកមា� កេ់ទទុកមា� កេ់ទៀតេអយេន។  

៤១ េបមាន�ស�ីពីរនាកក់ិន្រស�វជាមយួគា�  ្រពះជាមា� ស់

នឹងយកមា� កេ់ទទុកមា� កេ់ទៀតេអយេន។  

៤២ ដូេច�ះ ចូរ្រប�ងស� រតីេអយែមនែទន ដ្បតិអ�ករល់

គា� ពុំដឹងថា ្រពះអមា� ស់របស់អ�ករល់គា� នឹងមកដល់េន

េពលណាេឡយ។  

៤៣អ�ករល់គា� ដឹង េហយថា េបមា� ស់ផ�ះដឹងេចរចូល

មកប�នេ់ថ�រណា គាត់មុខជា្រប�ងស� រតី ពុំខនមនិ          

បេណា� យេអយេចរចូលមកប�នផ់�ះគាត់បានេឡយ។  

៤៤ ដូេច�ះ អ�ករល់គា� ្រត�វេ្រត�មខ�ួនជានិច� ដ្បតិបុ្រត

មនុស្សនឹងមកដល់ េនេវល ែដលអ�ករល់គា� ពុំបាន

គិត»។ 

ម៉ាកុស ជពូំក ១៣ 
៣២ រឯីៃថ�កំណត ់ និងេពលេវល គា� ននរណាដឹង

េឡយ េទះបីេទវត*េនស� នបរមសុខ* ឬ្រពះបុ្រតក៏

ពុំ្រជាបែដរ មានែត្រពះបិតប៉ុេណា� ះែដល្រជាប។  

៣៣ អ�ករល់គា� មនិដឹងថា េពលណាជាេពលកំណត់

េទ ដូេច�ះ ចូរ្រប�ង្របយត័� ្រប�ងស� រតីេអយែមនែទន  

៣៤ ដ្បតិេពលកំណតេ់នាះ េ្រប�បបាននឹងបុរសមា� ក់ 

ែដលេចញដំេណ រពីផ�ះេទ គាត់ទុកេអយ ពួកអ�កបំេរ 
េមលខុស្រត�វក�ុងផ�ះ េដយែចកមុខងរេអយេរៀងៗខ�ួន 

្រពមទងំបង� ប់េអយអ�កយាមផ�ះ្រប�ងស� រតីផង។  

៣៥ អ�ករល់គា� ក្៏រត�វ្រប�ងស� រតីដូេច� ះែដរ ដ្បតិអ�ករល់

គា� ពុំដឹងថា មា� ស់ផ�ះនឹងវលិមកវញិេនេពលណាេឡយ 

មនិដឹងជាយប ់ពក់កណា� លអ្រធា្រត េពលមានរ់ងវ ឬ

េពល្រពលឹមេទ  

៣៦ ែ្រកងេលក្រតឡបម់កវញិ េដយមនិបានេអយ

ដំណឹងមុន េហយេឃញអ�ករល់គា� កំពុងែតេដកលក។់ 
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  ក�ុងករប��បេ់រឿងរបស់្រទង ់ ្រពះេយសូ៊បានមានបន�ូលអំពីករ ែដលគួរឲ្យ

ចបអ់រម�ណ៍ខ�ះៗ ែដលឥឡូវេនះកពុំងេកតេឡង (ម៉ាថាយ ២៤:៤៥-៥១)។ ជា

ករពិត េយងអចេឃញពួកបាវបេំរ  ែដលេស� ះ្រតង ់ និងឆា� ត (ពួកអ�កបេំរ ្រពះៃន

អំណាចទនករកនអ់ំណាច (Ascension Gifts)ៃនេអេភសូរ ៤) ែដល្រពះ

អមា� ស់ បានតងំជាអ�ក្រគប្់រគង (អ�កចយំាម ពកួអ�កគង� ល) េលផ�ះរបស់្រទង់ 

(ៃនពួកឥ�ន�ី ែដលបាន្របមូលមកទងំអស់គា� េចញពីែផ�កេផ្សងៗៃនពិភពេលក) 

េដម្បឲី្យសច្់រសស់ៗ ដល់ពួកេគ (អហររងឹ េខ� ចស� ប)់តមេពល្រតឹម្រត�វ។ 

ដូេច�ះ ទងំេនះគឺជាពួកអ�កបំេរ ្រពះ ែដលដងឹពរីដូវ ៃនប៉ារ ៉េូសៀរបស់្រទង ់ េហយនិង

េម៉ាងៃន ករយាង្រតឡបម់កវញិខងរបូកយរបស់្រទង។់ ផ�ុយេទវញិ ក៏មានបាវ

បេំរ អ្រកកែ់ដលគិតថា ្រពះអមា� ស់នឹងពន្យោេពលករយាង្រតឡបម់កវញិខងរបូ

កយរបស់្រទង ់ េ្រពះពួកេគមនិបានដឹងពរីដូវៃនប៉ារ ៉េូសៀរបស់្រទង។់ ពួកេគនឹង

វយ (េបៀតេបៀន សំលបរ់បូភាពៃន) ពួកបាវបំេរ  ែដលជាគូកនរបស់ពួកេគ និងសីុ 

(្របកប) ជាមយួពួកមនុស្ស្របមកឹ (្រគីស� នែដលវេង�ងេចញពីតំៃលនិងឆាកខង

វ�ិ� ណ ដូចជាពួករបូពិភពេលកែត១(Feumenists)ពួកអ�កេធ�េជឿ ពួកេយសិបិ
ល ។ល។) េនេពលែដល ្រពះអមា� ស់យាង្រតឡបម់កវញិ ពួកេគនឹងមនិ្រគានែ់ត

ទទួលេទសដធ៏�នេ់ទ ប៉ុែន�ពួកេគកម៏ានចំែណកេនក�ុង ្រគាមហេវទនា ជាមយួ

នឹងមនុស្សមានពុតែដរ។  

ករកត្់រតរបស់េលកលូក  

“ៃថ�មយួៃនៃថ�ជាេ្រចនរបស់កូនមនុស្ស“ 

     ឥឡូវេនះ េដយបានពិនិត្យេមលេរឿងេដមងុលីវរចួេហយ េយងនឹងេមលេទ

ក�ុងគម�រីលូក ១៧:២០-៣៧។ មានអ�កបំេរ ្រពះខ�ះបានេជឿថាខគម�រីេនះ ែដលចប់

េផ�មពីខ ២២ ឬ ខ ២៣ ជាទំរង ់ែផ�កៃនេរឿងេដមអូលីវ។ េយងដឹងថា វមនិអចជា

េរឿងអញចឹងេទ េនេពលែដល េយងេដរ្រសបគា� នឹង្រពឹត�ិករណ៍ៃនដំណឹងល�ទងំ

៤ មុន និងេ្រកយវេនាះ ។ េសចក�ីែដល្រពះេយសូ៊បានមានបន�ូលផងែដរេនក�ុង

ម៉ាថាយ ២៤២៥ “េមល ខ�ុ ំបាន្របាបអ់�ករល់គា� ជាមុន” េនះ្រគានែ់តមាននយ័ថា 

្រទងប់ានពភិាក្សោពេីដមជាមយួពកួសវក្រទង ់ អំពី្របធានបទៃនករយាង្រតឡប់

មកែផនដីវញិរបស់្រទងេ់ដម្បតីងំនគររបស់្រទងេ់ឡង ។ 

     េហយេបលូកបានកត្់រតែផ�កៃនេរឿងេដមអូលីវេនក�ុងជំពូក១៧ េ្រកពី្រគប់

ករែដលបានកត្់រតេនក�ុងជំពូក២១ េនាះគាតន់ឹងបាននិយាយផ�ុយនងឹខ�ួនគាត ់

េពលែដលគាតន់ិយាយថា “េហតុេនាះបានជាខ�ុគំតិថា ខ�ុគូំរសរេសរេផ�មកជូន
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េលកេដយឡដបែ់ដរ (មាននយ័ថាេរឿងតមលំដបលំ់េដយ) ដ្បតិខ�ុបំានយល់
េរឿងទមងេនាះ តងំែតពេីដមេរៀងមកេដយហ�តច់តេ់ហយ“ លូក ១៣។ 

               
 

លូក ជពូំក១៧ 

២០ ពួកខងគណៈផារសីុី*ទូលសួរ

្រពះេយសូ៊ថា ្រពះជាមា� ស់នឹងយាងមក

្រគងរជ្យេនេពលណា។ ្រពះអង�មាន

្រពះបន�ូល តបេទេគថា «្រពះរជ្យ្រពះ

ជាមា� ស់មនិែមនមក តមែបបែដល

មនុស្សអចេមល េឃញនឹងែភ�កបាន

េឡយ។  

២១ េគពុអំចេពលថា “្រពះរជ្យ្រពះ

ជាមា� ស់េនទីេនះ ឬ ្រពះរជ្យ្រពះជា

មា� ស់េនទីេនាះ”បានេទ។ ចូរដឹងថា 

្រពះរជ្យ្រពះជាមា� ស់ ស�ិតេនកណា� ល

ចំេណាមអ�ករល់គា� េហយ»។  

២២ បនា� បម់ក ្រពះអង�មាន្រពះបន�ូល

េទកន ់ សិស្ស*ថា «េពលេ្រកយអ�ក

រល់គា� ចងេ់ឃញៃថ� ែដលបុ្រតមនុស្ស

យាងមក សូម្បែីតមយួៃថ�កប៏ានែដរែត

អ�ករល់គា� ពុំេឃញេឡយ។  

២៣ េពលមានេគ្របាបអ់�ករល់គា� ថា 

“្រពះអង�េនទេីនះ ឬេនទីេនាះ”កុំ

រតេ់ទេអយេសះ។  

២៤ បុ្រតមនុស្សនឹងយាងមក េ្រប�បបី
ដូចជាេផ�កបេនា� រ ភ�ឆឺា� ច ឆូតកតព់ី
េជងេមឃមា� ងេទេជងេមឃមា� ង។ 

២៥ ប៉ុែន� បុ្រតមនុស្ស្រត�វែតរងទុក�

េវទនាយ៉ាងខ� ងំ ជាមុនសិន េហយ

មនុស្ស សមយ័ឥឡូវេនះ នឹងេបាះបង់

េលកេចល។  

២៦ េន្រគាែដលបុ្រតមនុស្សយាងមក 

កដូ៏ចេនជំនានេ់លកណូេអ*ែដរ។ 

២៧ កលេណាះ មនុស្សមា� គិតែតសីុ

ផឹក េរៀបករប�ី្របពន� រហូតដល់ៃថ�

េលកណូេអចូលក�ុងទូកធំ េហយទឹក

ជំននេ់ឡង លិចបំផា� ញមនុស្សអស់។ 

២៨ េន្រគាបុ្រត មនុស្សយាងមក ក៏

ដូចកលេន ជំនានេ់លកឡុត*ែដរ 

កលេណាះ មនុស្សមា� សីុផឹក លកដូ់រ 

ដដំំណាំ និងសង់ផ�ះ។  

២៩ ប៉ុែន� េនៃថ�ែដលេលកឡុតចក

េចញពី្រក�ង សូដុម មានេភ�ង និង

ស� នធ់រ័បង�ុរពីេលេមឃមក ដូចេភ��ង

បំផា� ញអ�ក្រក�ងទងំអស់គា� េទ។  

៣០ េនៃថ�ែដលបុ្រត មនុស្សបង� ញ

ខ�ួនកន៏ឹងមានេហតុករណ៍ដូេច� ះែដរ។  

៣១ េនៃថ�េនាះ អ�កេនេលដំបូលផ�ះ 

េហយ មានរបស់របរទុកេនក�ុងផ�ះ កុំ

ចុះេទយកេឡយ។ រឯីអ�កេនចំករក៏

ដូេច� ះែដរ កុវំលិ្រតឡបេ់ទផ�ះវញិេអ

យេសះ។  

៣២ ចូរនឹកចអំំពីេរឿង ែដលេកតមាន

ដល់ភរយិាេលកឡុត។  
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៣៣ អ�កែដលខំរក្សោជីវតិរបស់ខ�ួននឹង

បាតប់ងជ់ីវតិ រឯីអ�កែដលបាតប់ងជ់ីវតិ 

នឹងបានរចួជីវតិវញិ។  

៣៤ ខ�ុ ំសំុ្របាបអ់�ករល់គា� ថា េនយប់

េនាះេបមានពីរនាក់េដកេលែ្រគជាមយួ

គា�  ្រពះជាមា� ស់យកមា� ក់េទ ទុកមា� ក់

េទៀតេអយេន។  

៣៥ េប�ស�ីពីរនាកក់ិន ្រស�វជាមយួគា�  

្រពះជាមា� ស់ យកមា� កេ់ទ ទុកមា� ក់

េទៀតេអយេន។  

[៣៦ េបមានបុរសពីរនាក់េនក�ុងចំករ 

្រពះជាមា� ស់ យកមា� កេ់ទ ទុកមា� ក់

េទៀតេអយេន]»។ 

៣៧ ពួកសិស្ស*ទូលសួរ្រពះអង�ថា៖ «

បពិ្រត្រពះអមា� ស់ េតេហតុករណ៍ទងំ

េនះ នឹងេកតមានេនទីណា?»។ ្រពះ

អង�មាន្រពះបន�ូលតបថា៖ «សកសព

េនទីណា ត� តកន៏ឹងមក ជុំគា� េនទី
េនាះែដរ»។ 

 

               េរឿងខងេដម ែដល្រពហេយសូ៊បានមានបន�ូល អំពី្របធានបទៃនករ

យាង្រតឡបម់កែផនដីវញិរបស់្រទង ់ ្រត�វបានបេណា� លេដយ ករទមទររបស់

ពួកផារសីិេដម្បដីឹងពីេពលែដលនគរ្រពះ្រត�វមកេនាះ។ ក�ុងករេឆ�យតបេទនឹងសំ

នួរេនះ ្រពះេយសូ៊បានបេនា� សដល់ពួកផារសីិយ៉ាងខ� ងំ មុននឹង្រទងែ់បរេទសវក

របស់្រទង ់ េដម្បពីិភាក្សោេរឿង្របថានបទេនះជាមយួនឹងពួកេគ។ ្រទងប់ានមាន

បន�ូលថា នគរ្រពះមនិែមនមកេដយករអេង�ត (ពក្យ្រកិក ប៉ារ៉េតេរសីុស) ែដល

មាននយ័ថា ករចយំាមេមលស្រត�វ េដម្បភីស�ុតងខងេ្រកខ�ួន ឬកក៏របង� ញ 
ែដលអចេមលេឃញ។ ពួកផារសីិ បានេធ�ែបបេនះ េ្រពះពួកេគចង្់របឆាងំនឹង្រពះ

េយសូ៊ េហយពួកេគបានកំពុងរក្សោផា� កៃនចលនារបស់ពួកេគ។ ្រពះេយសូ៊បានបន�

មានបន�ូលថា គា� ននរនាអចនឹងនិយាយថា “ េមល េនទីេនះេហយ ! “ឬ” េមល 
េនទីេនាះេហយ!“ ប៉ុែន�នគរេនាះេនកណា� លចំេណាម របស់ពួកេគេហយ ឬេន

ចំេណាមពួកេគ។ គឺបានេនទីេនាះ េនក�ុង្រពះកយៃនេស�ច - គឺ្រពះេយសូ៊។ 

វត�មានរបស់្រទងប់ានេដជានគរ។ 

     ជាករពិតពួកផារសីិ ែដលជាអ�កកន ់ សសនាខងសច់ឈម មនិងច

យល់េសចក�ីពិតេទ។ ដូចគា� ែដរ ពួកជំនុំអង�ករសសនាសព�ៃថ�េនះកម៏និអច

ស� ល់្រពះបន�ូល ែដលសំែដងេចញៃន្រពះ សំរបេ់ម៉ាងេនះែដរ។     

 េ្រកយេពលែបរេតឯសវករបស់្រទង ់ ្រពះេយសូ៊បានសំែដងឲ្យពកួេគដឹងថា 

នឹង មានេពលមកដល់ េពលែដល ពួកេគចងេ់ឃញ “ៃថ�មយួៃនៃថ�របស់កូនមនុស្ស
” ប៉ុែន�ពួកេគមនិអចេមលេឃញៃថ�េនាះេទ។ (សូមចងចថំា ពក្យថា កូនមនុស្ស 
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គឺសំេដេទេល្រពះេយសូ៊្រគីស� េនក�ុងករេគារពដល់ពន�ក័ចិ�ខងទនំាយរបស់្រទង ់

ក�ុងករនាយំក្រពះបន�ូលៃន្រពះេទដល់មនុស្សជាតិ)។នឹងមនិមានឪកសេផ្សង

េទៀតសំរបព់ួកេគេទ ពីេ្រពះ្រទងន់ឹង្រត�វេគ បដិេសធ េនជំនានរ់បស់្រទង ់និង្រត�វ

េគប��ូ នេទេហយ្រត�វេគយកេទឆា� ងេទៀត។ េ្រកយមកពន�ក័ចិ�ខងទនំាយរបស់

្រទងជ់ាកូនមនុស្សរបស់្រទងេ់នេលែផនដីនឹងឈប។់ ្រពះេយសូ៊កប៏ានហមេគកុំ

ឲ្យេជឿពក្យចចមរម ណា១ផងែដរ ែដលពួកេគនឹងឭ អំពីករយាង្រតឡបម់ក

វញិខងរបូកយរបស់្រទង។់ ពក្យចចមរមដូចជា ្រទងគ់ងេ់នទីេនះ “ឬ” ្រទង់
គងេ់នតីេនះ “េនក�ុងទីតងំច្បោស់លស់ អចមាននយ័ថាជាេរឿងមយួប៉ុេណា� ះ គឺ
េរឿង្រពះ្រគីស� ជា្រពះ្រគីស�ែក�ងក� យមា� ក់” (ម៉ាថាយ ២៤:២៣-២៦)។ អែមន៉! 

[សូម្បែីតឥឡូវេនះកម៏ានមនុស្សមយួចំនួនរចួេហយ ែដលអះអងថា ពួកេគជា

មនុស្ស្រគបល់ក�ណ៍តំណាងឲ្យ្រពះេយសូ៊្រគីស�។ 

កូនមនុស្សកំពុងសំែដងឲ្យស� ល់ 

 បនា� បម់ក ្រពះេយសូ៊បានបន�មានបន�ូលពីែបប ែដល្រទងន់ឹងយាងមកវញិ។ 

ដូចជាករបំភ�ៃឺនករជះពន�ឺែភ�តៗ ៃនេផ�កបេនា� រ ែដលភ�េឺផ�កៗ ពីចុងែផនដីមា� ង

ដល់មា� ងេទៀត ដំេណ រកូនមនុស្សនងឹបានដូេច�ះែដរេនក�ុងៃថ�ែដល ្រទងន់ឹង្រត�វ

េបកសំែដង (សូមេមល លូក ១៧:៣០)។ ម្យោង៉េទៀត នឹងមានេពលមកដល់ េន

េពលែដលពន�ក័ចិ�កូនមនុស្សនងឹវលិមកែផនដវីញិម�ងេទៀត េហយវត�មានៃន្រពះ្រគី
ស� និង្រត�វសមែដងឥ្យដងឹពីែផ�កៃនែផនដី មា� ងដល់មា� ងេទៀត េដយករបភំ�(ឺករ

េបកសំែដង)ៃន្រពះបន�ូលៃន្រពះ។ វនឹងមនិែមនជាបុគ�លខងរបូកយ ៃន្រពះ

េយសូ៊ ែដលអចេមល េឃញេនកែន�ងជាកល់កេ់ទ ប៉ុែន� ពន�ក័ិច�ខងេហរៃន

កូនមនុស្ស កមពុងែតសំែដងឲ្យដងឹ នឹងឲ្យេគស� ល់ពី្រជ�ងែផនដីមា� ងដល់ែផនដី
មា� ង។ 

      េហយដូចជាពួកសវកបានេឃញៃថ�ជាេ្រចនៃនកូនមនុស្សេនក�ុងជំនានរ់បស់

ពួកេគ (មុននឹង្រទងច់បេ់ផ�ម ) សវកពិតរបស់្រពះ្រគីស�េន្រគាចុងេ្រកយេនះក៏

នឹងេឃញៃថ�េនាះែដរ (មុនេពលពួកជំនុំចប)់។ 

     េទះជាពក្យប៉ារ ៉េូសៀ មនិបានេ្របេនក�ុងខេនះ ឃា�  “ៃថ�មយួៃនៃថ�ជាេ្រចនរបស់
កូនមនុស្ស” (លូក ១៧:២២) នឹង “េនក�ុងៃថ�ែដលកូនមនុស្ស្រត�វសំែដង” (លូក 

១៧:៣០) សំែដងថា ្រត�វែតមានករយាង្រតឡបម់កវញិ (និងករេលចមក) ៃនៃថ�

មយួៃនៃថ�ទងំេនាះៃនពន�ក័ចិ�របស់កូនមនុស្ស។ ករយាង្រតឡបម់កវញិ និងេកត

េឡងេនជំនានម់យួ ែដលមានស� នភាពដូចគា�  ែដលបានមានេនជំនានេ់លក
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ណូេអ និងេលកឡុត។ មនុស្សនឹងរវល់ែតេធ�កិច�ករ្របចៃំថ� នងិសកម�ភាពជា

េ្រចនរបស់ខ�ួន ែដលពួកេគនឹងមនិអចចំណាំនូវ្រពឹត�ិករណ៍ែដលេចញពីករជំនុំជំ

រះរបស់្រពះមកេលពិភពេលក។ 

ៃថ�វលិមកវញិៃនពន�ក័ចិ�របស់កូនមនុស្សនងឹគូសសំគាល់ករចបេ់ផ�មៃន្រព្ឹរតិ
ករណ៍ៃនទនំាយបបីនួ ែដលនងឹេបកឲ្យេឃញករយាងមកៃន្រពះេយសូ៊្រគសី�សំរប់

ពកួជនុំពំតិរបស់្រទង ់ ជាកូន្រកមុរំបស់្រទង ់ រហូតដល់ករេលចមកខងរបូកយ

របស់្រទង ់ (ពក្យ្រកកិ Epiphaneia) នងិករេបកសំែដង (ពក្យ្រកកិ 

Apokalupsis ) ដល់េលកយីេ៍នឯចម្បោងំ េអម៉ាេគដូនេនក�ុងៃថ�ៃន្រពះអមា� ស់។  

ករេបកសំែដង៣ែផ�ក  

ខ “េនៃថ�ែដលកូនមនុស្សេលចមក េនាះកន៏ឹងេកត មានដូេច�ះ” មានករេបក

សំែដង៣ែផ�កៃនកូនមនុស្សទ១ី កូនមនុស្សនឹង្រត�វបានេបកសំែដងដល់កូន្រកមុំ

តមរយះពន�ក័ិច�កូនមនុស្ស មា� កគ់ឺរលី� ម ្របាណហ។ំ កូន មនុស្ស ្រពះេយសូ៊្រគី
ស�តមរយះកូនមនុស្សមា� កេ់នះបនាេបកសំេដងដល់កូន្រកមុេំដម្បឲី្យ្រទង ់ បាន

ចបេ់ផ�មករយាង្រតឡបម់កវញិ របស់្រទង ់ (ករយាងចុះមកវញិរបស់្រទង-់សូម

េមល ១ែថស្សោឡនចិ ៤:១៦) មកែផនដីេដម្បធីានានាង។ ៃថ�ៃនកូនមនុស្ស ្រត�វ

បានសំែដងដល់ពូជេរ សតងំ េដយករេបកសំែដង ខងវ�ិ� ណៃន្រពះបន�ូលៃន

េសចក�ីទំនាយ ែដលក�ុងេវន្របតនករេបកសមែដងេពញេលញៃន្រពះដជ៏ាកំពូល 

និង្រគបទ់ងំេសចក�ីអថក៌ំបាងំ។  ទ២ី បនា� បព់ីកូន្រកមុ ំ្រត�វឆកេ់ឡងេទ និងមាន

េពលមកវញិនូវ “ៃថ�មយួៃនៃថ�ជាេ្រចនរបស់កូនមនុស្ស” សំរបអ់ុ្ីរសែអល។ កូន

មនុស្សនឹង្រត�វសំែដងខងវ�ិ� ណដល់ពកួអ�កបេំរ ្រពះ ជនជាតជូិវសី ១៤៤,០០០ 

នាក ់ (វវីរណះ ៧:១-៨) តមរយះកូនមនុស្ស២នាក ់ (ជាស�របនា� ល់២នាកេ់នក�ុង 

វវិរណះ ១១) េដម្បឲី្យពួកេគ្រត�វទទួលករេបាះ្រត។ ទ៣ីកូនមនុស្សនឹងេលចមក

ខងរបូកយ េនៃថ�ៃន្រពះអមា� ស់េហយ្រត�វសំែដងខងរបូកយដល់េលកយី។៍ 

បនា� បម់ក្រទងន់ឹងកតេ់ទសេលកីយសំ៍អតវ េហយតងំវជសហសវត្សររឺបស់

្រទង។់ ក�ុងនាមជា្រពះរជប្ុរតៃន្រពះ្រទងន់ឹង្រត�វទទួលករថា� យបង�ំដូចជា្រពះ។ 

ប៉ុែន� ្រទងេ់ឡងគងេ់លបល�័ង�របស់ដវឌីដូចជាបុ្រតដវឌី េហយ េធ�ជាេស�ចេល
អស់តងំេស�ច។ រចួមកពន�ក័ិច�ខងទំនាយរបស់្រទងន់ឹង្រត�វចប ់ េហយ្រទងន់ឹង

ែលងជាកូនមនុស្ស េទៀតេហយ។  
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 មនុស្សៃនេលកីយ ៍ រមួទងំពួកេស�ចៃនអ�កកនស់សនា នឹងមនិអចស� ល់

ៃថ�េនាះនងឹ្រពះរជសរេនាះេទ។ ប៉ុែន�ចំេពះអ�កែដលដឹង ្រពះេយសូ៊កប៏ានហមេគ

ផង ែដរចំេពះករមានមានខង្រទព្យសម្បត�ិខងសមា� រះខ� ងំេពក េ្រពះ ពកួេគ

នឹងបាតប់ងជ់ីវតិពួក េគផងែដរ (លូក ១៧:២៦-៣៣) 

ករ្របជុគំា� របស់ពកួឥ�ន� ី

      ក�ុងករប��ប្់របធានបទ របស់្រទង ់ ្រពះេយសូ៊ បានមានបន�ូលខ�ីៗករឆក់

េឡងៃនពួកបរសុិទ�។ មនិែមន្រគបគ់ា� ែដលអះអងថា ជា្រគីស� នបានេកតជាថ�ី 

នឹងបានឆកេ់ឡងេនាះេទ េ្រពះមនិែមនទងំអស់ ែដលអះអងថា ជា្រគីស� ន ពិត

ជា្រគីស� នេនាះេទ (សូមេមលម៉ាថាយ ៧:២១-២៣)។ ្រពះអមា� ស់េយងនឹងធានា

ឲ្យអ�កជារបស់ផង្រទងប់៉ុេណា� ះ ែដល្រពះវរបិតបាន្របទន ដល់្រទង ់ (យ៉ូហន 

៦:៣៧,៦៥)។   

 ករអនខទងំ៤ចុងេ្រកយៃនលូក

តមធម�ត បង� ញថា ខ ៣៤-៣៦ េស�គា�  

នឹងម៉ាថាយ ២៤:៤០-៤១ ផ�ុយេទវញិ ខ 

៣៧ ខុសពីម៉ាថាយ២៤:២៨។ ម៉ាថាយ 

២៤:២៨ ែចងថា “ដ្បេិខ� ចស� បេ់នកែន�ង
ណា ឥ�ន�ីនឹង ្របជុំគា� េនកែន�ងេនាះឯង” លូក ១៧:៣៧ រឯីលូក ១៧:៣៧ ែចង

ថា របូកយ េនកែន�ងណានឹង្របជុំគា� េនទីេនាះឯង។ “របូកយ េនកែន�ងណា 
ឥ�ន� ី ឥ�ន�នីងឹ្របជុគំា� េនទេីនាះឯង “។ឥ�ន�នីងឹ្របជុគំា� េនទេីនាះឯង”។   

   ដូចេយងបានសំគាល់េហយ    បទគម�រី ម៉ាថាយ២៤:២៣-២៨      និយាអំពី
សំនរួទសំីគាល់ៃនប៉ារ ៉េូសៀៃនកូនមនុស្ស។ ដូេច�ះ ពក្យ េខ� ចស� ប ់(ឬុបកយស� ប់ 

ែដលបកែ្របេចញពីពក្យ្រកិក ផ�ូម៉ា `ptoma’) គឺ ្រត�វបានេ្របេនក�ុងខ២៨េនះ

យ៉ាង្រតឹម្រត�វ។ ករេបកសំែដងកែន�ងេនះគឺ េខ� ចស� បែ់ដលងប្់រសស់ៗ គឺពិតជា

្រពះបន�ូលៃន្រពះ ្រត�វបែំបកេបកសំែដង នងិែចកឲ្យអ�កេរ សតងំរបស់្រពះ ឥ�ន�រីបស់

្រទងេ់នក�ុងយុគសមយ័ឥ�ន�។ី ប៉ារ ៉េូសៀៃនកូនមនុស្សបានបភំ� ឺ យ៉ាងច្បោស់នូវ្រពះ

បន�ូលរបស់្រទង ់ នងិហ�ូងឥ�ន�រីបស់្រពះ េដម្បចី�ិ� ឹមវ។ ផ�ុយេទវញិ បានែចងេន

ក�ុងលូកថា ពកួបរសុិទ�ែដល្រត�វឆកេ់ឡង ជាឥ�ន�រីបស់្រពះ នងឹ្រត�វ្របជុគំា� េន

កែន�ង ែដលមានរបូកយ េន។ ពក្យរបូកយ ្រត�វបានបកែ្របេចញពិពក្យ្រកិក សូ

ម៉ា `soma’។ មាននិស្សត័គម�រីខ�ះ េធ�ឲ្យពក្យ របូកយ មាននយ័ដូចនឹងពក្យេខ� ច
ស� ប ់េហយមនិបានែចងខទងំ២េនះឲ្យដចព់ីគា� េទ (និងអត�បទ) េនក�ុងសំនួរ។ 

“ដ្បតិេខ� ចស� បេ់នកែន�ងណា 

ឥ�ន�ីនឹង្របជុំគា� េនកែន�ង េនាះ 

ឯង”-ម៉ាថាយ ២៤:២៨ 
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“របូកយេនកែន�ងណាឥ�ត�ី
នឹង្របជុំគា� េនទីេនាះឯង”។ 

លូក ១៧:៣៧ 

េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ ផ�ូម៉ា សមគាល់ឲ្យករធា� ក១់ មាននយ័ថារបូកយស� ប់

សំរបអ់ហរ។ ប៉ុែន� សូម៉ា សំគាល់ឲ្យរបូកយទងំមលូ។ វក្៏រត�វបានេ្របពក្យ

េ្រប�បេធៀបផងែដរៃនរបូកយ្រពះ្រគសី� (េអេភសូរ ៥:២៣, កូសុ៉ស ១:១៨, ២៣, 

២៤)។ ដូេច�ះ បានែចងយ៉ាងច្បោស់េនក�ុងអត�បទរបស់េលកលូកថាឥ�ន�ីរបស់

្រពះ ចេំពះករឆកេ់ឡងរបស់ពកួេគ នងឹ្រត�វ្របជុគំា� េនក�ុងរបូកយែត១របស់្រពះ្រគី
ស� (មនិែមនរបូកយបីបនួេទ) េដម្បជីួប្រពះ្រគីស�េយសូ៊េននាអកស ។ (្រពះអ

មា� ស់េយសូ៊្រគីស� កប៏ាន្របដូចពកួេរ សតងំេនសមយ័េនះជាពកួឥ�ន�ីយ៉ាង្រតឹម្រត�វ

ផងែដរ ជំនួសឲ្យ ពួកសិង� េគា ឬមនុស្ស ។ ពួក្រគីស� ន ែដលេ្រប�បដូចជា ពួក

សិង� េគា និងមនុស្សបានបំេពញតួនាទី របស់ពួកេគេហយ េនក�ុងករកតេ់ទស

ធំៗ ទងំ៣កែន�ងេទេហយ េនក�ុងករ្របយុទ�នឹងអ�កជិះេសះស ្រកហម និងេខ�

របស់សតងំ េដយករេគារព)។ 

មនុនងឹពកួបរសុិទ�របស់្រពះអច្របជុគំា� េន

ក�ុងរបូកយែត១បាន េនក�ុងករឆកេ់ឡង ពកួ

េគ្រត�វែត្របជុ ំ គា� នងឹ្រពះបន�ូលសំែដងេចញៃន

្រពះជាមុនសិន។ េហតុេនាះ េហយបានជា 

ចបំាចឲ់្យ្រពះ ចត ់ អ�កនា្ំរពះរជសរដជ៏ា

េហរមា� ក ់ កូនមនុស្សមា� កេ់ដម្បេីបកសំែដងពកូីនមនុស្ស។ វលី� ម ្រពណហំ

ែដលស� បេ់ហយ គឺជា កូនមនុស្សេនាះ។ េហយគាតែ់្រសក្របកសពី ប៉ារ ៉េុសៀៃន
កូនមនុស្ស។ ្រពះបាន្របទនឲ្យគាតនូ់វ្រពះរជសរខងទនំាយេដម្បេីហពកួេរ ស
តងំ េចញពីចំណងរបស់ពកួសសនាអង�ករ។អ�កេរ សតងំ្រត�វែតរមួជាមយួ្រពះ 
បន�ូលៃន្រពះេនក�ុងវវិហមង�លខវ�ិ� ណេហយេរៀបខ�ួនជាេ្រសចេដយ្រពះបន�ូល 
សំរបក់រឆកេ់ឡងេទឯពធីជីបេ់លៀងករដធ៏រំបស់កូនេចៀម។       

 សព�ៃថ�េនះមាននិកយ ្រក�ម្រគីស� ន និងធម�ករ ្របែហល ២០០០ និកយ

េនក�ុងពិភពេលក ែដលអះអងថា ខ�ួនជារបូកយពិតរបស់្រពះ្រគីស�។ ប៉ុែន�្រក�ម

របស់ពួកេគនីមយួៗ មានជំេនឿខុសពីគា� ។ ពីេ្រពះមានរបូកយែត១របស់្រពះ្រគសី� 

ែដលពកួេគអចមានែតជេំនឿពតិែត១ប៉េុណា� ះ។ ដូេច�ះ គឺេនែតជាេរឿងពិត ែដលថា 

របូកយែត១របស់្រពះ្រគីស� មនិអចេកតេឡងពី ពួក្រគីស� នមានជំេនឿខុសៗ 

២០០០្រក�មេទ។សូមអន េអេភសូ៣ ៤:៤-៦។ 

      េនះជាយុគសម៧យឥ�ន� ី េហយឥ�ន�ីេយហូវ៉្រទងផ់ា� ល់នឹងផ�តផ់�ងច់ំណីរឥ�ន�ី 

ដូចជា្រទង ់ បានបេ��ញសែ្រមកឥ�ន�ីរបស់្រទង។់ សែ្រមកឥ�ន�រីបស់្រទងន់ឹងមនិ
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្រគានែ់តទកទ់ញឥ�ន�ីរបស់្រពះប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�កទ៏កទ់ញពួកបក្សោបក្សេីផ្សងៗ 

ែដលេជឿថាខ�ួនជាឥ�ន�ីផងែដរ។ េទះបីជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ េ្រពះអហរេនាះជា

អហររងឹ ែដលសមនឹង្រកពះឥ�ន�ីពិតប៉ុេណា� ះ និងកែន�ងរស់េន ែដលមានែត

ឥ�ន�ីពិតប៉ុេណា� ះែដលអចទំបាន ្រក�មដៃទេទៀតនឹង ្រត�វថា� កចុ់ះភា� ម ឬេពល

េ្រកយ (សូមេមល េហេ្រពរ ៥:១១-១៤)។ ជំេនឿរបស់ពួកឥ�ន�មីនិសំរបស់ត�ស� ប

ណា ែដលេមលេទដូចជាឥ�ន�ីមានសកម�ភាពដូចឥ�ន�ី ឬកែ៏្រសកដូចឥ�ន�ីេទ។ 

មានែតឥ�ន�ីេនះពិតប៉ុេណា� ះែដលអចេហរេតទីកែន�ង ែដលឥ�ន�ីដធ៏ំកំពុងេហ។ 

ពួកេគអច្របជុំគា� េដយខ�ួនពួកេគ េដម្បចីិ�� ឹមេដយ្រពះបន�ូលសំែដងេចញរបស់

្រពះ និង េនឈរជាបេ់ល្រពះបន�ូលេនាះ។ 

អែមន៉! 

 ឥឡូវេនះ ជាេពលេរៀបច ំសំរបព់កួឥ�ន�ីរបស់្រពះ េដម្បេីរៀបចំខ�ួនពកួេគសំរប់

ករេហះេហរេទទឹកដីសិរលី�។ បាទ ពួកឥ�ន�ីរបស់្រពះចិ�� ឹម េដយផ�ូម៉ាែដល

េរៀបចំទុកសំរបអ់�ក! ចូរឲ្យបានធេំឡង ចូរមានកលំំង! េនេពលែដលអ�កស� បសំ់
េលង្រទងន់ងិចុះ ចូលចំេពះ្រពះទមង្រស�ង ជំេនឿរបស់អ�កនឹងេកតេឡង និងបាន

ខ� ងំដូច្រទងេ់ហយ េនេពលែដលៃថ�េនាះមកដល់ ជាេពលែដល្រទងន់ឹងេហ

េឈ� ះរបស់អ�ក និងែ្រសកេឡងថា “េហរ េឡង ឥ�ន�ី េហរេឡង! េហរមកផ�ះែដល
សូម៉ាគងេ់ន! 

សូមថា� យ្រពះពរ្រពះនាម្រពះអមា� ស់! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ខ�ុ ំឭសែ្រមកឥ�ន�ី 

ខ�ុ ំឭសែ្រមកអ្រធា្រត 

េមលន ៏កូនកំេលះមកេហយ 

្រទងយ់ាងមកេនក�ុងពពក។ 

ចូរេលកសំេលងែ្រសកេឡង 

ចូរលតស� ប េហយេហរេឡង 

ៃថ�លិកបាតេ់ទ 

ឥ�ន�ីែ្រសេហ 

្រទងយ់ាងមកយកកូន្រកមុ្ំរទង។់ 

ខ�ុ ំឭសែ្រមកឥ�ន�ី 

ខ�ុ ំលតស� ប េហយេហរេឡង 

េទទីឥ�ន�ីេយហូ៊វ៉ 

កំពុងេហេនក�ុងពពក។ 

្រពបសហិមះ 

យាងមកដឹកនា ំេពលែដលខ�ុ ំេហរ 

ខ�ុ ំេនក�ុងជរួ 

មានទងំស��  

្រទងយ់ាងមកយកកូន្រកមុ្ំរទង។់ 



    ករយាងមករបស់្រពះ្រគីស� 
   

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PROPHETIC*REVELATION 
  Ghim Moh Estate Post Office Box 333 

  Republic of Singapore 912742 
 

 

សត�ឥ�ន�ីែ្រសក... 
 

...សត�្រពបនា ំ

 


	Cover
	KHM The Coming of Christ
	PROPHETIC REVELATION_BC

