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វវិហមង�លៃនកូនេចៀម 

“ពេី្រពះខ�ុ្ំរបចណ� ចេំពះអ�ករល់គា�  េដយេសចក�្ីរបចណ� ៃន្រពះ ដ្បតិខ�ុបំានបរំងុ
អ�ករល់គា� ទុក ឲ្យមានប�ែីត១ ទុកដូចជា្រកមុបំរសុិទ� គេឺដម្បនីងឹថា� យេទ្រពះ្រគសី�
ែត១ប៉េុណា� ះ” ២ កូរនិថូស ១១:២ ។  

 “េនាះខ�ុ ំឮសូរដូចជាសំេលងៃនមនុស្ស១ហ�ូងយ៉ាងធំ ដូចជាសូរទឹកេ្រចន 
េហយដូចសូរផ�រលន់យ៉ាងខ� ងំថា ហេលលូយ៉ា ដ្បតិ្រពះអមា� ស់ដជ៏ា្រពះែដល
មាន្រពះេចស� បំផុត ្រទងេ់សយរជ្យេឡងេហយ ចូរឲ្យេយងអរសប្បោយ េហយ
រកីរយេឡង ទងំថា� យសិរលី�ដល់្រទងចុ់ះ ដ្បតិបានដល់េពលេរៀបវវិហមង�លៃន
កូនេចៀមេហយ ភរយិា្រទងប់ានេរៀបខ�ួនជា្រសច ្រទង្់របទនឲ្យនាងបានេស��ក
ពក ់ សំពតេ់ទសយ៉ាងមដ៉� ស� ត េហយភ� ឺ ដ្បតិសំពតេ់ទសយ៉ាងមដ៉� េនាះជា
េសចក�ីសុចរតិរបស់ពួកបរសុិទ�”។                                       វវិរិណះ ១៩:៦-៨ 

ករចបេ់ផ�មៃនវវិហមង�ល 

 វវិហមង�ល គឺជាករចបេ់ផ�មទី១ និងមានែត១គត ់ែដល្រពះបានេរៀបចេំឡង

មុន ករដួលចុះក�ុងអំេពបាប។ ្រពះបន�ូលពិសិដ�បានប�� ក់យ៉ាងច្បោស់ថា ្រពះ

ចងឲ់្យមនុស្សបង� ញករសំែដងជា្រប�ស និងជា្រសី អ្រស័យេទេលករដឹងនាៃំន 

្រពះបន�ូលរបស់្រពះ។ (សូមអន េលកុប្បត�ិ១:២៦-២៧, ២ : ២១-២៥,        េល

វវីនិយ ័ ២០:១០, ម៉ាថាយ ៥:២៧-២៨ )។ អពហ៍ពិពហ៍ គឺជាករ្របកបយ៉ាង

ស�ិទ�ស� លៃនមនុស្ស២នាក ់គឺបុរស និង�ស�ី។ វគឺជាទំនាកទ់ំនងអចិៃ�ន�យ ៍ ( ម៉ា

ថាយ ១៩:៦ )។  
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េលកុប្បត� ិជពូំក ២ 

២១.េនាះ្រពះេយហូវ៉ ដជ៏ា្រពះ ្រទងេ់ធ�ឲ្យអដ័ម

េដកលកស៊់បេ់ទរចូ្រទងយ់កឆ�ឹងជំនីរគាត១់ េហយ

ភ�តិសចេ់ទវញិ។  

២២.រឯីឆ�ឹង ែដល្រពះេយហូវ៉ដ ៏ ជា្រពះបានយកព ី

អដ័មមក េនាះ្រទងជ់បឲ្យេកតេឡងជាមនុស្ស្រសី 

កន៏ាេំទឯអដ័ម។  

២៣.អដ័មកថ៏ា េនះេហយជាឆ�ឹងពីឆ�ឹងអញ ជា

សចព់សីចអ់ញ នឹង្រត�វេហថា “�ស�ី” ពីេ្រពះ

បានយកពីបុរសមក។  

២៤.េដយេហតុ េនាះបាន ជាមនុស្ស្រប�សនឹងល

េចញពី ឪពុកម�យខ�ួន េទេនជាប ់ នងឹ្របពន�វញិ 

េហយ អ�កទងំ២េនាះនងឹ្រតឡបជ់ាសចែ់ត១សុទ� 

។ 

២៥.រឯីអដ័មនងឹ្របពន�គាត ់ កេ៏នអ្រកតទេទ 

ឥតមានេសចក�ីេអៀមខ� សេឡយ។  

្របៃពណី និងទំេនៀបទំលបេ់រៀបអពហ៍ពិពហ៍ 

     ្របៃពណី និងទំេនៀបទំលបេ់រៀបអពហ៍ពិពហ៍ៃន្រគបជ់នជាតិ និងស�� តិ 

ខុសគា� ពី១េទ១។ ដូេច�ះ េដម្បឲី្យេយងមានករ យល់ដឹង្រតឹម្រត�វៃនអថក៌ំបាងំ

េនះ ែដលទកទ់ងនឹងវវិហមង�លៃនកូនេចៀមៃន្រពះ េយង្រត�វែតចូលមក្របធាន

បទេនះជាមយួនឹងរបូភាព ៃនករេរៀបចំ អពហ៍ពិពហ៍ ែផ�កខងអសីុ ពីេ្រពះ

គម�រីជាេសៀវេភ ែផ�កខងអសីុ។ ខ�ុ ំរពំឹងទុកថា មាន្រគីស� នខ�ះ នឹងមនិយល់្រពម

តមខ�ុ ំ ពីចំនុចល�ជាងេនះ ជាេ្រចន ែដលបានបង� ញេន ក�ុង្រពះរជសរេនះ 

ប៉ុែន�បទគម�រីបរសុិទ� គឺជាអជា� ធរ ។ 

អពហ៍ពិពហ៍េន សមយ័គម�រី 

ែចកេចញជាពិធីពីរ-ពិធីភា� បព់ក្យ 

(ឬ ស�ី ដណ�ឹ ង) និងអពហ៍ពិព

ហ៍។ ពក្យយូដសំរប ់ ្រពឹត�ិករណ៍

ទងំ២េនះ គឺ ឃីឌ ឌូស�ុីន 

(Kiddushin)និងជុបប៉ា(Chuppah) 

ជាទីេគារព។ ពិធីទងំ២េនះ្រត�វែត

កំនតៃ់ថ�និងឆា� ឲំ្យបានជាក។់ ករស�ី 

ដណ�ឹ ង  ដូច ជាករចងជ់ា

អពហ៍ពិពហ៍ែដរ។ េនភាគខង

េកត បនា� ប ់ ពី្រគ�សរខង កូន្រកមុ ំ

ទទួល យកករេស� សំុេរៀបករពីកូន

កំេលះេហយ េនាះេគកេ៏្រជេរ ស និង

កំណតៃ់ថ�ភា� បព់ក្យ ្រត�វបានេគឲ្យផឹកពីែពងដូចគា�  ែដល ករឲ្យពរពិធីស�ីដណ�ឹ ង 

្រត�វ្របកសេចញេទ បនា� បព់ី ពូកេគបានទទួលពក្យសម្បថ េដម្បេីបាះ្រត េល
ពិធីស�ីដណ�ឹ ងចំេពះគា� េទវញិេទមក។  

ពក្យសម្បថ េនះ្រត�វថាេឡងវញិ ជាលក�ណះពិធី េនៃថ� អពហ៍ពិពហ៍         

(ម៉ាថាយ ២២: ២៦-២៩) ។  

      េទះជា�ស�ីេនាះ ជូនកលេហថា ្របពន� និង បុរសេនាះេហថា ប�ី កេ៏ដយ ក៏

្រត�វេគពុំទនរ់ស់េនជាមយួគា� េនេឡយែដរ ។ គឺមានែតេនកំឡុងេពល ករ្របារព�

ពិធីេរៀបករប៉េុណា� ះ ែដលប�ី្របពន�េនាះ អចមករមូរស់ខងផ�ូវេភទជាមយួគា� បាន 

េដម្បបី��បវ់វិហមង�ល។ ដូេច�ះ េនចេនា� ះករស�ីដណ�ឹ ង និងពិធីេរៀបករ ភាគី
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ែដលភា� បព់ក្យ ្រត�វែតេស� ះ្រតងគ់ា� នឹងគា�  ។ (សូមអនេលកុប្បត�ិ ២៩:២១,េចទិ
យកថា ២២:២៣-២៤,ម៉ាថាយ១:១៨-២០,ម៉ាឡាគី២:១៤,េអេសគាល១៦:៨) ។  

កេ្រជសេរ សកូន្រកមុ ំ

      េលកុប្បត�ិ ២៤ គឺជាជំពូក ែដលល្បលី្បោញជាងេគបំផុត េនក�ុងបទគម�រី 

ែដលបង� ញពី រេបៀបែដលឪពុកេរ ស្របពន�ឲ្យកូន្រប�សរបស់គាត។់ ក�ុងសម័យ

ែផ�កខងអសីុពីបុរណ វជាករអនុវត�ទូេទ ជំេពះឪពុកេរ ស្របពន�ឲ្យកូន្រប�ស

របស់គាត ់ ជួនកល េទះបីជាកូន្រប�សេនាះអចបង� ញពីករេពញចិត�របស់គាត ់

កេ៏ដយ ។ ឪពុក ឬមា� យ ឬសូម្បែីតបង្រប�សច្បង ជាធម�ត ែតងែតអនុវត�នូវករ 

ចចរ ។ ចំណងែដ និងអំេណាយអពហ៍ពិពហ៍សំរបកូ់ន្រកមុ ំជារបស់របរចបំង 

ក�ុងករចចរ។ (េមលេលកុប្បត�ិ ២៤:៥៣,៥៩,៦១, ២៩:១៨,២៤, ៣៤:១២, 

និក�មនំ ២២:១៧, ១សំយូែអល ១៨:២៥, ពួកេចហ� យ១:១៥, ១ពង្សោតក្ស្រត 

៩:១៦, នាងេអសេធរ២:៩)។ មានែតេ្រកយកហះេទសះជាកល់កប់៉ុេណា� ះ 

ែដលអ�កកំេលះេនាះេធ�ករេរៀបចំេដយខ�ួនគាត។់ (េមលេលកុប្បត�ិ ២១:

២១,២៤, ៣៨:៦, ៣៤:៤,៨,១១, ពួកេចហ� យ ១៤:១-១០)។ េនក�ុងករណីអុី
សក ករេ្រជសេរ ស្របពន�របស់គាត្់រត�វបានពន្យល់យ៉ាងច្បោស់េដយឪពុករបស់

គាត ់ ែដលបានែតងតងំអ�កបំេរ  េឈ� ះ េអលេសរ េដម្បេីចញេទរក្របពន�សំរប ់

សំរបកូ់ន្រប�សគាត ់េហយជាអ�កអនុវត�កិច�ចរច តងនាមឲ្យគាត។់  

      វគឺជា្របៃពណី សំរបកូ់នកំេលះ យកនរណាមា� ក់ េដម្បេីដរតួជា អ�កនាំ

ពក្យ រវងកូនកំេលះ និងកូន្រកមុ ំ។ សព�ៃថ�េនះ អ�កនាពំក្យែបបេនះ ្រត�វបានេគ

ស� ល់ថាជាអ�កកំដរ្រប�ស។ ក�ុងសមយ័គម�រី គាត្់រត�វបានេគស� ល់ថា ជាគូកន ឬ 

មតិ� សមា� ញ់របស់កូនកំេលះ។ អមមានគូកន ឫមតិ�សមា� ញ់មា� ក ់ ឬេ្រចន ។ 

(េមល ពួកេចហ� យ ១៤:១១-២០, ១៥:២ យ៉ូហន ៣:២៩) ។ (សំគាល់: អ�ក

មង�លក[អភបិាល ៃនករទទួលអហរ េនក�ុងយ៉ូហន ២:៨-៩ កជ៏ាគូកន ឬ

មតិ�សមា� ញ់ៃនកូនកំេលះផងែដរ។]  

្រពះេយសូ៊្រគីស� និងពកួជំនំុ 

 េយាងេទតមនិម�តិទងំប៉ុនា� ន ែដលអ�កបរសុិទ�យ៉ូហន បានេឃញ េន

េកះប៉ាតម់៉ុស្របះវរបិត ែដលគងេ់នស� នសួគរ៌បស់េយង ជា្រពះវរបិតៃន្រពះអ

មា� ស់េយសូ៊្រគីស� មានវ�ិ� ណ៧ ែដល្រទង្់របទនេទក�ុង្រពះហស�ស� ំ ៃន្រពះ

រជបុ្រតដម៏ានសិរលី�របស់្រទង(់វវិរណះ ១:៤,១៦,២០)។ វ�ិ� ណទងំ៧ (ពួក

អ�កបំេរ ) គឺជាមរដកៃន្រពះរជប្ុរត។ ពួកេគជាគំរៃូនពួកអ�កកំដរទី១ ពួកគូកន 
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និងជាមតិ� សមា� ញ់របស់្រពះេយសូ៊្រគីស�។ ពួកេគ្រត�វបានចតម់កេដយ្រពះេយសូ៊

្រគីស� េដម្បទីកទ់ង ជាមយួកូន្រកមុសំសនដ៍ៃទ ចបត់ងំពីេពលចូលស�ីដណ�ឹ ង

រហូតដល់ពិធីេរៀបករ េដម្បេីរៀបចំនាងជាេ្រសច សំរប់ករបរេិភាគករដធ៏ំ ែដល

េនខងមុខ។ មានអ�កនា្ំរពះរជសរ៧នាក់ ៃនយុគសម័យពួកចំនុំទងំ៧។ 

(សំគាល់ េនេពលែដលសសនយូ៍ដ បានបដិេសធដំណឹងល� ្រពះបានដឹងនាំ

អ�កបរសុិទ�ប៉ូល ឲ្យផ្សោយេទពួកសសនដ៍ៃទ។ ពួកជំនុំទងំ៧ៃន វវិរណះ គឺជា

ពួកជំនុំសសនដ៍ៃទ េហយពួកេគនិមយួៗឆ�ុះប�� ំងពិអត�ចរកិជាកល់ក់ េនក�ុង

យុគសមយ័និមយួៗ។ យុគសមយ័ពួកជំនុំទងំ៧ គឺជាេពលេវលៃនដំណឹងល�

របស់្រពះ្រគីស� ដល់ពួកសសន៍ដៃទេដម្បផី្សោំពួកេគេទនឹងេដមអលីូវ។ េនកំឡុង

េពលេនះ ឡឺបានទយេដយពួកេហរស�� ចស់ថា ជាេសចក�ីអថក៌ំបាងំៃន
្រពះ។ ជាញឹកញាប ់េនក�ុងស�� ថ�ី វសំេដេទេល នគរស� នសួគ ៌។ (ចូរអន វវិរ

ណះ ១០:៧, រ ៉មូ ១១:១៧-២៥, ១៦:២៥, អេភសូរ ៣:៦, កឡាទី ៣:១៦-១៨, 

េលកុប្បត�ិ ១២,១៥,១៧, េអសយ ៤២:៦, ៤៩:៦, ៦០:៣)។  

 េន២កូរនិថូស ១១:២ បានែចងយ៉ាងច្បោស់ថា ពកួជំនុំ្រពះ្រគីស�្រត�វបាន     

ដណឹ� ងថា� យ្រពះេយសូ៊្រគីស�។ ប៉ូលគឺជាមា� ក់ ៃនមតិ�សមា� ញ់ទងំ៧ៃន្រពះបន�ូល

ៃន្រពះ គាត្់រត�វបានចតឲ់្យេទឯពួកសសនដ៍ៃទ េដម្បយីកកូន្រកមុថំា� យ្រទង។់ 

េហយេដយសំេរចករេនាះគាត់កប៏ានដណ�ឹ ងនាង ថា� យ្រពះ្រគីស� ទុកដូចជ្រកមុ ំ

បរសុិទ�ទងំចិត�ទងំកយ រហូតដល់ៃថ�ៃនពិធីេរៀបកររបស់នាង (េលកុប្បត�ិ ២៩:

២១, យ៉ូែអល ១:៨) ។ ប៉ុែន� េដយដឹងថា េសចក�ីអថក៌ំបាងំៃនករទុច�រតិ បាន

ចបេ់ផ�មេធ�ករ ២ឬ៣ ឆា� ពំីមុន (២ែថស្សោឡូនិច ២:៧) គាត់បានហមពួកជំនុំ កុំ

ឲ្យ្រត�វេគដឹងនាឲំ្យវេង�ងេចញពី សភាពបរសុិទ�របស់នាងេឡយ២កូរនិ១១:៣,៤)។ 

      េបសិនជាពួកជំនុំេដមដំបូង បានេនេស� ះ្រតងច់ំេពះប�ី-ជា្រពះអង�សេ�ង� ះ

របស់នាង ក�ុងកំឡុងេពលចូលស�ីដណ�ឹ ងនាង (ម៉ាកុស ១៤:២៣-២៥) នាងនឹង

បាន្រគបល់ក�ណ៍ ែដលមានករេបកសំែដងេពញេលញៃន្រពះ្រគសី�ជា្រពះបន�ូល 

និងបានេនក�ុងករ្របកបជាមយួ្រពះ្រគីស� ជាប�ីរបស់នាង។ បនា� បម់ក នាងបាន

ចូលេទ ពិធេីលៀងវវិហមង�លកូនេចៀម ។ (បាទេបសិនជានាង្រគានែ់តអនុ�� ត 

ឲ្យផា� យ្រពឹក យាងចូលមកក�ុងចិត�របស់នាង)។ ប៉ុែន�ដូចជាបានឆ�ុះបញចងំ

េដយេសចក�ីទំនាយេនក�ុងករបេ�� តេអវ៉ េនក�ុងសួនច្បោរេអែដនមនិអចេទ 

ជាដូេច�ះេទ។ បនា� បព់ី េអវ៉ ្រត�វបានដណ�ឹ ងេទឲ្យអដ័ម (េលកុប្បត�ិ ២:១៨,២១-

២៤) មុននឹងប�ីរបស់នាងអចចូលេទឯនាង ក�ុងភាពជាប�ី្របពន�នឹងគា�  នាងបាន

ចញ់បេ�� ត េដយពស់ (សត�ដូចមនុស្ស) េហយបានេធ�ឲ្យខ�ួនេស� ក េ្រគាក ។ 
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ករ្រសេដៀងគា� មុន្រពះ្រគីស�អចចបេ់ផ�មស� ល់ពួកជំនុំរបស់្រទង់យ៉ាស�ិទ�ស� ល 

ដូចជា្របពន� នាង្រត�វបានខូចខ�ួនេដយវ�ិ� ណេផ្សងេទៀត េដយទទួលដំណឹង

ល�េផ្សងេទៀត នាងបានេទជាពុករលួយក�ុងរយះេពលខ�ី បនា� ប់ពី    ប៉ូលបាន

ហម្របាមនាង ។  

េសចក�្ីរសឡាញ់ 

      អូ វនឹងេទជាេរឿងខុសគា�  េបសិនជាពួកជំនុំេដមដំបូងមានគំនិតេផា� តេទេល 

្រពះអង�ជាទី្រសឡាញ់របស់នាង ដូចជាេរបិកមានចំេពះអុីសក ។ េដយបានឮ 

យ៉ាងេ្រចនពីអលេសរ អំពីអត�ចរកិ និងបុគ�លិកលក�ណះរបស់អុីសក និងអ័

្របាហ ំនិងេសចក�ី្រសឡាញ់ពួកេគមានចំេពះ្រពះ និងមនុស្ស េរបិកមនិអចធា� ក់ 

ក�ុងអន�ងេ់ស�ហ៍នឹងអុីសកេទ។ ជាករពិត វមនិែមនជាអំេណាយដៃ៏ថ� ឬ្រទព្យ ស

ម្បត�ិ ឬស� នភាព្រគ�សរអ្័របាហេំនាះេទែដលបណា� លឲ្យេរបិក ្រត�វេគទិញេនាះ 

ប៉ុែន�គឺ  ជាេសចក�ី្រសឡាញ់ៃន   ឪពុករបស់អុីសក    ែដលបានទកទ់ញនាង 

(ដូចយ៉ាកុបមានចំេពះរ៉ែជល េលកុប្បត�ិ ២៩:២០-២១)។ គឺ្រគានែ់ត១ៃថ�

ប៉ុេណា� ះ ែដនាង្រត�វករឮ និងទទួលដំណឹងល�េនាះ។ នាងបានសំេរចចិត�េធ�ជា

្របពន�របស់អុីសក។ វគឺជាជំេរ សសម�� , េទះបីជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ផ�ូវ្រត

ឡបេ់ទេហ្រប�ន ក�ុង្រស�កកណាន ពី្រក�ងណាឃរ ក�ុងប៉ាដនេអរ៉ម មនិែមនជា

ផ�ូវ្រស�លេទ វគឺជាដំេណ រដយូ៏រ ។ េហយវជាេរឿងធម�តសំរប�់ស�ី ចំេពះេរឿងេធ�
ដំេណ រែបបេនះ ែដលមានករគិតជាេ្រចនលិចលងេ់នក�ុងគំនិតរបស់នាង ។ 

ដូេច�ះ ទល់ែតនាងបានចូលេទក�ុងភាពជាប�ី្របពន�នឹងគា� ជាមយួអុីសក េទបេរបិ
កអចរកបានេសចក�ីេដះទុក� េនក�ុងពក្យរបស់េអលេសរ ។  

 េតពួកបរសុិទ�ៃនពួកជំនុំេដមដំបងូដូចេរបិកឬេទ? មា� ស់ៃថ�េអយ! េទ! ពួកេគ

មនិបាន្របយត័�នឹងពក្យរបស់ប៉ូលេទ េនេពលែដលពួកេគេធ�ដំេណ រឆ�ងកត់

ពិភពេលកដអ៏្រកកេ់នាះ ។ ប៉ូលបាន្រពមានពួកេគេហយ “ ែតខ�ុ ំខ� ចែ្រកងគំនិត
អ�ករល់គា� ្រត�វបង�ូចេចញ ដូចជាសត�ពស់បានបេ�� តនាងេអវ៉ េដយឧបាយ
កលយ៉ាងេនាះែដរ ពីេ្រពះេបសិនជាមាននរណាមក ្របកស្របាបព់ី្រពះេយសូ៊១
េទៀត ែដលេយងខ�ុ ំមនិបាន្របកស្របាប ់ឬេបអ�ករល់គា� ទទួលវ�ិ� ណណាេផ្សង
េទៀត ែដលមនិទទួលកលពីេដម ឬដំណឹងណាេផ្សងេទៀតែដលមនិទទួលកលពី
មុន េនាះអ�ករល់គា� នឹង្រទ្ំរទវញិជាមនិខន ” (២កូរនិថូស ១១:៣-៤ ។ ប៉ុែន�ពួក

េគបានចញ់ បេ�� ត និង្រត�វបំផា� ញ េដយឧបាយកលដវ៏ងៃវ និងគំេរង

បេ�� តរបស់ពូជសត�ពស់ (Serpent) សត�ដូចមនុស្ស)។  
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      ដូេច�ះេហយ កូន្រកមុ ំែដលបានដណ�ឹ ងេហយ របស់្រពះ្រគីស� ្រត�វបង�ូច គឺមុន

នឹងនាងេរៀបករនឹង្រទងេ់ទៀត។ ពិធីេរៀបករ្រត�វែតេរៀបចេំធ�េនេពលេ្រកយ ពី 

េ្រពះកូន្រកមុមំនិទនេ់រៀបខ�ួន ជាេ្រសច សំរបេ់រៀបករេទ ។ សំេលៀកបំពកេ់រៀប
ករ ៃនេសចក�សីេ�ង� ះ របស់នាងបាន្របឡាក ់និងមានកែន�ងបេនា� សបាន ។ ប៉ែុន� 

្រពះបានដកនាងេចញពីសភាព ៃនករេស� កេ្រគាក និងទុកឲ្យនាងឆ�ងកតក់ំឡុង

េពលសំរងឲ្យស� ត េដម្បសី� រនាងេទឯ សភាពេដមវញិ។  

ករ្របារព�ពិធីេរៀបករ 

      ពិធីេរៀបករៃនជនជាតិខងែផ�កអសីុ េផ្សងៗគា� ជាេ្រចន ដូចជាពួកអរ៉ប ់

ឥណា�  និងចិន គឺេគេធ�េឡងយ៉ាងធដុំណំាស់ ។ ពួកេគជាេ្រចនបានេធ�េឡងតងំពី
សមយ័គម�រី េម៉�ះ ។ មាន្រពតឹ�កិរណ៍ៃនករ្របារព�ជាេ្រចន ប៉ុែន�មនិែមនទងំអស់ 

ែដលចបំាចឲ់្យេយងអេង�តេទ េនក�ុងពិធីេរៀបករទងំអស់េនាះេទ ។ លក�ណៈ

ពិេសសដសំ៏ខន ់ ៃនករ្របារព�ជាេ្រចន គឺករ្របកសជាសធារណៈ ៃនទំនាក់

ទំនងរវងប�ី្របពន�។ ទំនាកទ់ំនងខងវ�ិ� ណរវង្រពះ្រគីស� នឹងកូន្រកមុរំបស់្រទង ់

បានឆ�ុះប�� ំងឲ្យេឃញ េនក�ុងដំេណ រករពិធីេរៀបករទងំមូល។ បាទ កិច�ករ

ខងេស�ហៃនគូែដលដណ�ឹ ងេហយ ្រត�វែតេធ�ឲ្យសធារណៈជនបានដឹងឮ។ គឺេន

ក�ុងពិធីេរៀបករ ែដលគូេនះ ្រត�វបង� ញដល់ េលកីយជ៍ាបុរស និង្របពន�។  

ករមុជទឹក ែដលេរៀបចំទុក ដពិ៏េសស 

     “ភាពស� ត គឺេនែក្បរភាពបរសុិទ�ដូច្រពះ ” ជាេសចក�ីែដលេគនិយាយដូេច�ះ។ 

មនុស្សមុជទឹក គឺជាករអនុវត�្របចៃំថ� េហយជាពិេសស េនេពលែដលពួកេគ    

កខ�ក ់ ឬេពលពួកេគធុំក�ិនមនិល�។ គា� នមនុស្ស្រតឹម្រត�វណា នឹងេស��កសំេលៀក

បពំកស់� ត អនជ់ាងសេម��កបំពកេ់រៀបករេទ េបសិនជាខ�ួនមា� កេ់នាះកខ�ក ់និងធុំ

ក�ិនអ្រកក។់ េនែផ�កខងអសីុ មានករមុជទឹកជាក់លក ់ែដលេធ�េឡងេនេពល

មានឱកសពេិសសៗជាកល់ក ់ប៉ុេណា� ះ ។ ជាធម�ត ពួកេគ្រត�វបានយកជា ក្បនួ
ែហរៃនករសំអត ។ េហយក�ុងឱកសែបបេនះ គឺជាពីធីេរៀបករ ។  

      គឺ្រគានែ់តមុនពិធីេរៀបករ កូនកំេលះ និងកូន្រកមុ ំ នឹងមុជទឹកពិេសស េន

ក�ុងផ�ះែដលជាទីេគារព ។ (ពួកយូដមានអ�ី ែដលេគេហថា មកិវ៉(mikvah)មុជ

ទឹកេនក�ុងទឹកហូរ)។ ពួកេគមនិ្រគានែ់តចងឲ់្យខ�ួនពួកេគបានស� តផូរផងប់៉ុេណា� ះ

េទ បែ៉ន�កធុ៏ំក�ិន និងដឹងថា ស� តែដរ ពីេ្រពះក�ិនខ�ួនអ្រកក ់និងេញសធុំក�ិនជូរ េធ�
ឲ្យ អកអ់នច់តិ�ណាស់។ ក�និអចងយនឹង្រជាបចូលសេម��កបំពកណ់ាស់។ 

ដូេច�ះទឹកអប ់និងរកុ�ជាតិ្រកអូប ្រត�វបានបែន�មចូលេទក�ុងអងទឹក។ បនា� តព់ីមុជ
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ម៉ាយថាយជំពូក ៣ 

១៦  កល្រពះេយសូ៊ បានទទួលបុណ្យ
្រជមុជទកឹេហយ េនាះ្រទងយ់ាងេឡងពី
ទកឹភា� ម ្រសបែ់តេមឃកេ៏បកេឡង ឲ្យ
្រទងេ់ឃញ្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�ៃន្រពះ 
យាងចុះមកដូចជាសត�្រពប កស៏ណ�ិ ត
េល្រទង។់  
១៧ េនាះមានឮសំេលងេចញពេីមឃថា 
េនះជាកូនស�ួនភា�  របស់អញ់ ជាទេីពញ
ចតិ�         អញណាស់។ 

ទឹកេហយ ពួកេគនឹងចកេ់្របងដម៏ានតៃម�ពិេសសៗ លបេលខ�ួនពួកេគ។ មុននឹង

ពួកេគេស��កសំេសៀកបំពកេ់រៀបកររបស់

ពួកេគ។ 

  ្រពះអមា� ស់េយ សូ៊្រគីស�បាន មុជទឹក

ពិេសសរបស់្រទង ់ មុនេពល្រទងច់បេ់ផ�ម

ពន័�កិច� របស់ ្រទងេ់ដម្ប ី ែស�ងរកកូន្រកមុំ

សំរប្់រទងផ់ា� ល់។ ្រទង់បានស� ត

េដយសរទឹកហូរៃនទេន�យដ័ន់ និង

បនា� បម់ក បានទទួលេ្របងតងំេដយ្រពះ

វ�ិ� ណ ែដលមានក�ិន្រកអូបរបស់្រពះ េន

េល្រទង ់(ម៉ាថាយ៣ : ១៦-១៧)។ េហយបុគ�លិកលក�ណ:របស់្រទងប់េ�� ញរស

ជាតិ ែផ�មពីស� នសួគ។៌ 

 ប៉ុែន�េតសេម��កបំពក្់របេភទណា ែដល្រពះ េយសូ៊្រទង្់រពះព�ស� បនា� បព់ីមុជ

ទឹករចួ? ជាករពិត គឺ្រពះបន�ូលៃន្រពះ។ បទគម�រីបានែចងថា េនេពល្រទង្់រត�វ

េសចក�ីល្បងួរបស់ងរក្ស េនទីរេហស� ន ្រទងប់ានឈ�ះវេដយសរ្រពះបន�ូលៃន

្រពះ។ ្រទងប់ាន្រពះព�ស�េដយសេម��កបំពកៃ់ន្រពះបន�ូលែដលែចងទុក៣ដង 

“បានែចងទុកថា! បានែចងទុកថា! បានែចងទុកថា!” (ម៉ាថាយ៤:១-១៤)។អែមន៉

(េដយនិយាយ្រពះបន�ូល ែដលែផ�កេលករេបកសំែដងៃន្រពះបន�ូលដព៏ិសិដ� ្រពះ

រជប្ុរតៃន្រពះ គឺ្រពះេយសូ៊្រគីស� បានឈ�ះខ� ងំស្រត�វៃន្រពះ)។ ្រពះ្រគីស�េយសូ៊

្រទងផ់ា� ល់ជា្រពះ គឺជា សំេលៀកបំពកព់ិត ែដលបាន្របទន ដល់កូន្រកមុេំរ ស

តងំរបស់្រទង។់ គឺបាន្របទនដល់នាង ទុកជា្របដប ់ សំរបទ់ទូរសំរប្់រពលឹង

វ�ិ� ណដដូ៏ចជាសំេលៀកបំពក់ េរៀបករែដរ-សំេលៀកបំពក ់ ៃនេសចក�ីសេ�ង� ះ 

(េមល េអសយ ៦១:១០, េអេភសូរ ៦:១១-១៨)។ 

 ករមុជទឹកពិេសសរបស់កូន្រកមុ្ំរពះ្រគីស� មានបីដំណាក់កល។ េហយវ

ដូចជា្រពះវ�ិ� ណៃន្រពះ ែដលដឹកនានំាង ឆ�ង្រគបដ់ំណាកក់លែដរ។ ដំណាកទ់ី
១ នាងមុជទឹកក�ុងឈម។ នាង្រត�វែតបានស� តេដយសរឈមកូនេចៀមៃន្រពះ 

ជាប�ីៃនេសសក�ីសេ�ង� ះរបស់នាង គឺ្រពះ្រគីស�េយសូ៊ ែដលបានទិញនាង េដយ

តៃម�ឈមរបស់្រទងេ់នកល់វ៉រ។ី ដូេច�ះ េនះគឺជាជំហនដឧ៏ឡារកិ និងសំខន ់

ជាងេគបំផុត។ េបគា� នកររបជ់ា សុចរតិ េដយឈម របស់្រទង ់បាបរបស់នាង 
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នឹងេនជាបដ់ែដល េហយនាងនឹងមនិបានស� តេទ។ (រ ៉មូ ៥:៩, េហេ្រពរ ៩:២២, 

១០:១៤)។ គឺជាឈមដែដល ែដលែថរក្សោនូវលក�ណៈៃនអេំពបាបេដម ែដល

នាងមានជាមរតកតងំពីករធា� ក់ចុះក�ុងអំេពបាបេនាះេម៉�ះ(េហេ្រពរ ១០:១៥-១៨)

កូន្រកមុ្ំរពះ្រគីស� មនិែមនបានទញិេដយដំេណាយដវ៏េិសស ែដល្រពះវរបិតបាន 

្របទនដល់្រពះ្រគីស�េទ។ នាង្រត�វបាន “ទញិេដយឈមរបស់្រទងផ់ា� ល់”     
(កិច�ករ ២០:២៨)ែដលជាចំណងៃដរបស់្រទង។់ េសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រទងប់ាន

េធ�ករេនះ។ អែមន៉! 

 ពិធី្រជមុជទឹក គឺជាពិធីមុជទឹកបនា� ប ់ ែដលបាបជាេ្រចន ែដលនាងបាន

្រប្រពឹត� ្រត�វបានលុបេចលេចញ។ ផ�ូវ្រតឹម្រត�វែដលមានែត១គត ់សំរបន់ាង េដម្ប ី
មុជទឹកេនះ គឺ្រត�វេធ�វេយាងេទតមកិច�ករ ២:៣៨។ េនះគឺជាផ�ូវ ែដលដឹកនា ំ

េដយ្រពះវរបិត ែដលគងេ់នស� នសួគ៌។ ករមុជទឹកសំគាល់ថា នាងជានរណា 

នាង្រត�វែតទទួលករេនះ េដយករកបចូ់លេទផ�ូវទឹក េនក�ុង្រពះនាមវេិសសៃន

្រពះអមា� ស់េយសូ៊្រគីស�(ប�ីរបស់នាង)។ គា� នផ�ូវឬ្រពះនាមណា ែដលអចទទួល

យកបានេទ។ េបសិនជានាងពិតជា្រសឡាញ់្រទងអ់ស់អំពីចិត� គំនិត របូកយ 

និងវ�ិ� ណ និងពិតជាផា� ស់ែ្របេដយ្រពះវ�ិ� ណ េនាះនាងបាន្របដបក់យ

េដយ្រពះ្រគីស� ដូចជាប៉ូលបាននិយាយថា: “ពីេ្រពះអស់អ�កណា ែដលបាន
ទទួលបុណ្យ្រជមុជក�ុង្រពះ្រគីស� េនាះេឈ� ះថា បាន្របដបក់យេដយ្រពះ្រគីស�
េហយ”(កឡាទី៣:២៧)។្រតឹម្រត�វេហយ!្រគបកូ់ន្រកមុ្ំរត�វមានេឈ� ះប�ីរបស់នាង! 

 “ប�ីរល់គា� េអយ ចូរ្រសឡាញ់្របពន�ខ�ួន ដូចជា្រពះ្រគីស�បាន្រសឡាញ់ដល់
ពួកជំនុំ េហយបាន្របគល់្រពះអង�្រទងជ់ំនួសផង េដម្បឲី្យ្រទងប់ានែញកពួកជំនុំ
េចញជាបរសុិទ� េដយបានលងសំអតនឹងទឹក គឺជា្រពះបន�ូល ្របេយាជនន៍ឹង
ថា� យពួកជំនុំេនះដល់្រពះអង�្រទងទុ់កជាពួកជំនុំដឧ៏ត�ម ឥត្របឡាក ់ ឥត្រជ�ញ ឫ
មានអ�ីឲ្យដូចេឡយ គឺ ឲ្យបាន បរសុិទ� េហយ ឥតកែន�ង បេនា� សបានវញិ”             
េអេភសូរ ៥:២៥-២៧) 

  េនះគឺជាដំណាក់កលទី៣ៃនករមុជទឹក “េដយបានសំអតេដយទឹក ជា
្រពះបន�ូលៃន្រពះ”។ ករេនះបានប��បក់រសំអតជាករ្របា   រព�ពិធីទងំមូលសំ

របកូ់ន្រកមុ។ំ មនិដូចជាដំណាកក់លទី២ដូបូងៃនករមុជទឹកេទ ែដលសំអត

នាងពអីំេពបាបេដម និងឥរយិាបទៃនអំេពបាប ករមុជទឹកេដយ ្រពះបន�ូល គឺជា

ដំេណ រករៃនករលងសំអតតៗ គា� សំរបវ់�ិ� ណ ៃនកូន្រកមុ ំ (េដម្បរីក្សោនាងឲ្យ

រចួផុតពីេសចក�ីបេ្រង�ន និងករគិតខុសឆ�ង លក�ណៈបេ�� ត និងអំេពខងសច់

ឈម-ករមនិ្រស�ះ្រស�លគា�  ករឥតេកតែ្រកង អត� និយម ករ្រចែណន កំហឹង 
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គួរឲ្យភា� កេ់ផ�លែមន 

ពួក្រគសី�ករំបានស� ល់ថាេនក�ុងករ

េរៀបវវិហមង�លខងែផ�កអសីុពី
បុរណភាគេ្រចន េគឲ្យកូន្រកមុមំាន

សំេលៀកបពំកេ់រៀបករ២្របេភទ។ 

ភយ័ខ� ច ភាពមនិយកចិត�ទុកដក ់ភាព្រកអឺត្រកទម អនំតួ ។ល។)ែដលនាង្រត�វ 

“េរៀបខ�ួនជាេ្រសច” សំរប ់ “ពធិេីលៀងវវិហមង�លៃនកូនេចៀម”។ បនា� បម់ក និង

មានែតបនា� បម់កេទ ែដលនាងនឹង្រត�វបាន្របទនឲ្យេស��កពកសំ់ពតេ់ទស យ៉ាង

មដ៉� ស� ត េហយភ� ឺែដលជា រ ៉បូៃនេសចក�ីសុចរតិ របស់នាង។ េដម្បបីំពកឲ់្យនាង

ក�ុងសំេលៀកបំពកស់ មុននឹងនាងបានេរៀបខ�ួនជាេ្រសច គឺពិតជាមនិអចគិត

ដល់េទ ពីេ្រពះករេស��កពក់សំេលៀកបំពកេ់នាះ គឺជាទីបនា� ល់ ចំេពះស�រ

បនា� ល់ទងំអស់ េនឯពិធីេលៀងវវិហមង�ល ែដលនាង្រត�វ បានតងំេឡងឲ្យមាន

តំែណងជា�ស�ី ែដល្រពះ្រគីស�បានស� ល់យ៉ាងសិ�ទ�ស� ល ថាជា្របពន�របស់្រទង់

េនៃថ�េរៀបអពហ៍ពិពហ៍។ ដូេច�ះ សំេលៀកបំពកេ់នាះ មនិអចពកប់ានេទ 

ទស់ែតនាងបានប�� កេ់ដយខ�ួននាងថា សក�ិសមនឹងេធ�ជា  ភរិយារបស់្រទង។់ 

សំេលៀកបំពកេ់រៀបករ 

 ពួក្រគីស�ែតងែត្របដូចសំេលៀកបំពក់

េរៀបកររបស់កូន្រកមុជំាមយួពណ៌ស។ េនះគឺ
េដយសរពណ៌ស មានទំនាក់ទំនងនឹង ភាព
បរសុិទ� និង ករវសុិទ� េនក�ុងបទគម�រី។ ដូេច�ះ 

កូន្រកមុកំ�ុងសំេលៀកបំពកស់ គឺមានរបូភាព

ដូចជា�ស�ី បរសុិទ� និង ស� ត ែដលេ្រត�មខ�ួនជាេ្រសច េដម្បនីឹងបង� ញដល់បុរស

េនាះ េនៃថ�េរៀបករ។ េទះបីជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ េនក�ុងករេរៀបករែផ�កខង

អសីុពិតជាេ្រចន សំេលៀកបពំក ់ ពណ៌ភ�មឺានលក�ណៈទូេទជាង។ ្រទព្យសម្បត�ិ
ភាគេ្រចន គឺជា្រពះភូសប៉ាក់ េធ�អំពីសំពតេ់ទសយ៉ាងមដ៉�(េមលទំនុកដំេកន ៤៥:

១៣-១៤)។ គួរឲ្យភា� កែ់មន ពួក្រគីស�កំរបានស� ល់ថា េនក�ុងករេរៀបវវិហមង�ល

ខងែផ�កអសីុពីបុរណភាគេ្រចន េគឲ្យកូន្រកមុ ំ មានសំេលៀកបំពកេ់រៀបករ២

្របេភទ។ ពួកវអចជាគរំខូង 

វ�ិ� ណ គឺ “សំេលៀកបពំកៃ់នេសចក�សីេ�ង� ះ” និង “អវ(រ ៉បូ)ៃនេសចក�សុីចរតិ”។ 

ករេនះគឺនិយាយេដយេហរេអសយ(ជំពូក៦១ ខ១០): 

 ខ�ុនំងឹអរសប្បោយចេំពះ្រពះេយហូវ៉ ្រពលឹងខ�ុនំងឹរកីរយចេំពះ្រពះៃនខ�ុពំ ី
េ្រពះ្រទងប់ាន្របដបខ់�ួនខ�ុ ំ េដយសំេលៀកបពំកៃ់នេសចក�សីេ�ង� ះ នងិបាន្រគលំ
ខ�ុេំដយអវៃនេសចក�សុីចរតិ ដូចជាប�េីថា� ងថ� ី ែតងខ�ួនេដយេ្រគ�ងលំអ េហយដូច
ជា្របពន�េថា� ងថ� ីក្៏របដបេ់ដយត្បងូរបស់ខ�ួនែដរ។ 
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 េនេពលែដលអ�កបំេរ អ្័របាហបំានេទឯណាឃរ ក�ុង្រស�កេអរ៉ម(េមសូប៉ូត

មា)េដម្បេីទទទួលកូន្រកមុឲំ្យអុសីក គាតប់ានយកេ្រគ�ងអលង� ្របាក ់ និងមាស 

េហយនិង្របដប្់របដរេស��កពកសំ់របកូ់ន្រកមុ។ំ ទងំេនាះគឺជាអំេណាយសំរប់

កូន្រកមុ ំ ែដលេរបិក្រត�វែតទទលួយក េបសិនជានាងមានេសចក�ី្របាថា� ចងេ់ធ�ជា 

្របពន�អុីសក។ ក�ុងចំេណាមអំេណាយដវ៏េិសសៗ សំេលៀកបំពកកូ់ន្រកមុ ំ

្របែហលជាត្បោញ និងប៉ាកដ់៏ស� ត ប៉ុែន� មនិែមនេធ�អពំ្ីរកណាតទ់េំនបេទ។ ពក្យ

េហេ្រពរ ែដលេ្រប(សំរបសំ់េលៀកបំពកក់�ុងេលកុប្បត�ិ ២៤ : ៥៣) គឺប៊ជីិត

(Beged)។ ពក្យដែដលេនះ្រត�វបានបកែ្របថា សំេលៀកបំពក ់ េនក�ុង េអសយ 

៦១:១០-“សំេលៀកបពំកៃ់នេសចក�សីេ�ង� ះ”។ េយាងតមគម�រីវវិរណ: ពួកយូដ 

េស� ះ្រតង ់និងពួកបរសុិទ�ឆ�ងកត្់រគាេវទនា (វវិរណះ៦:១១, ៧:៩-១៤)អ�កទងំ២ 

េនះេស��កពករ់ ៉បូ(ពក្យ្រកិក:ស�ូល[stole])ពណ៌សដឧ៏ត�ុង�ឧត�ម។ េទះយ៉ាងណា 

កេ៏ដយ កូន្រកមុនំៃដ្រពះ្រគីស�(វវិរណះ ១៩:៧-៨)្រទងប់ាន្របទនឲ្យសំពតេ់ទស

យ៉ាងមដ៉� ស� ត េហយស។ សំេលៀកបំពកេ់នះមនិ្រគានែ់តៃថ� និងឧត�ុង�ឧត�ម

ប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�ភ�ចឺងំខ� ងំែមនែទន(េមល លូក ៩:២៩)។ ពក្យ្រកិក ែដល

ពិពណ៌នាពីសំេលៀកបំពកល់�អស� រ្យេនះ គឺ ហីម៉ាទសីម៉សូ(himatismos)។ ពួក

ចស់ទុំទងំ២៤នាក(់ក�ុងវវិរណះ ៤:៤)េស��កសំេលៀកបំពកេ់ធ�ពី្រកណាតេ់នាះ

ឯង(េតអ�កបានសំគាល់ពីករពិពណ៌នារបស់្រពះព�ស�ហ�ូង និងករែតងកយៃន

្របពន�ជាកូន្រកមុរំបស់្រពះេយហូវ៉ និងរបស់អរក្សផងែដរឬេទ? េអេសគាល ១៦ 

កត្់រតពីរេបៀប ែដល្រពះេយហូវ៉បានេរៀបវវិហមង�លជាមយួអុី្រសែអល និងតងំ

នាងជាមា� ស់ក្ស្រតីយ ៍េហយបានបំពកឲ់្យនាងនូវរបស់ស� ត និងមានតំៃលវេិសស 

“អថក៌បំាងំ ្រក�ងបាប៊ឡូីនដធ៏”ំ ែដលអង�ុយជាមា� ស់ក្ស្រតីយ ៍គឺជា្របពន�របស់អរក្ស 

ជាមយួនឹងកូន្រសីជាេ្រចនរបស់្រសីសំផឹង។ នាងកែ៏តងខ�ួនេដយរបស់ដវ៏េិសសៗ 

និងបំពកេ់ដយសំពតេ់ទសយ៉ាងមដ៉�។ ប៉ុែន�សំេលៀកបពំកសំ់ពតេ់ទស យ៉ាងមដ៉� 
របស់នាង ពិតជាមនិស� ត និងសេទ។ េនះគឺជាពណ៌ស� យ េហយ្រកហម ែដល

បង� ញថា នាងជាមា� ស់ក្ស្រតីយែ៍ដល្របឡាកឈ់ម និងជា្របពន� របស់អរក្ស(វវិរ

ណះ ១៧:៤, ១៨:១៦)។ 

កឡុំងេពលេរៀបករ 

 ខ�ុចំងឲ់្យអ�កចបអ់រម�ណ័អពំទីេំនៀមទលំប ់ នងិ្របៃពណី េរៀបករ របស់ពូក

អសីុម�ងេទៀត។ ដូចេយងបានដឹងេហយ អពហ៍ពិពហ៍របស់ពួកខងលិច ឬ 

បស�ិម ជាធម�តេធ�េឡងមនិមានភាពអធឹកអធមេទ។ េនាៃថ�េរៀបករ គូស� មី
ភរយិានឹងមុជទឹក និងេស��កសំេលៀកបំពកេ់រៀបករពួកេគ។ បនា� បម់ក កូន
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កំេលះនឹងបន�េទផ�ះកូន្រកមុ ំ េដម្បយីកនាងេទឯវហិរ ឬេទវហិរផា� ល់ និងរង់

ចកូំន្រកមុេំនទីេនាះ។ បនា� បម់កពួកេគនឹង្រត�វបានអ�កមង�លករេរៀបករឲ្យ។ 

បនា� បម់កេទៀត កម៏ានករទទួលទនអហរ ឬជបេ់លៀងតិចតួច សំរបេ់ភ��វែដល

េគអេ�� ញមក។ ជាធម�ត ករេនះប�� បក់�ុងេពលខ�ី ប៉ុេណា� ះ មុននឹងគូស� ម ី

ភរយិាេចញេទជិះឡានយ៉ាង្របញាប ់សំរបរ់្រតីច�នា� ទឹកឃ�ុ ំរបស់ពួកេគ។ 

 អ�កនឹងកតសំ់គាល់ថា ពិធីេរៀបករទងំមូល ជាធម�តបានប�� បេ់នេពលខ�ី 

ែដលចបេ់ផ�មេនេពល្រពឹក និងប�� បេ់នមុនេពលល� ច េហយកូន្រកមុ្ំរគានែ់ត 

មានសំេលៀកបំពកក់រមយួសំរបប់៉ុេណា� ះ ែដលជាសំេលៀកបំពកែ់វងពណ៌ស

របស់នាង។ ប៉ុែន�អពហ៍ពិពហ៍ែផ�កខងអសីុប�� ប់យ៉ាងេហចណាស់កេ៏ពញ 

មយួៃថ�ែដរ ចបេ់ផ�មពី្រពឹករហូតដល់យប។់ ែផ�កេលករឈរេលសង�ម ពួកអ�ក

មាននឹង្របារព�ពិធីេរៀបករអស់ បនួ្របាៃំថ� ឬអចេឡងដល់២សបា� ហ៍។ 

េសចក�សីេ�ង� ះ នងិេសចក�សុីចរតិ 

 ដូេច�ះ ដូចជាបាននិយាយពីមុន កូន្រកមុែំផ�កខងអសីុ យ៉ាងេហចណាស់ក៏

មានសំេលៀកបំពកេ់រៀបករ២ឈុតែដរ។ មយួពក(់បនា� បព់ីមុជទឹកជ្រមះកយ)

េនេពល្របារព�ពិធីេផ្សងៗ-ពិធីែហរកូនកេំលះ្រកមុ ំ  ករ្របារព�  ពិធីឧឡារកិពិធី
ជបេ់លៀងធំ បនា� បព់ិេសសនិងពិធីេផ្សងៗេទៀត។ មយួេទៀត ពកេ់នេពលពិធី
េលៀងវវិហមង�លដធ៏ំ និងចុងេ្រកយ។ ដូេច�ះ វជាេរឿងសំខន់ ែដលេយង្រត�វ

ចំណាំេរឿងពិត ែដលកូនរបស់្រពះ ែដលេកតជាថ�ីមានសំេលៀកបពំកស់ (១ឈុត) 
ៃនេសចក� ីសេ�ង� ះ (េមល េអេភសូរ ៦:១១-១៨)។ វជាបនា� ល់ថា គាត/់នាង បាន

របជ់ាសុចរតិ េដយសរជំេនឿរបស់គាត/់នាង េនក�ុងកិច�ករេ្របាះេលះរបស់្រពះ 

ែផ�កេលករេបកសំែដងមកពី្រពះៃន្រពះបន�ូលរបស់្រពះ។ (េមលវវិរណះ ៧:៩, 

១៣, ១៤,េមលជំពូក ៦:១១)។ ប៉ុែន�មនិែមន្រគបគ់ា� នឹងបានពកអ់វ(រ ៉បូ)ស ៃន
េសចក� ី សុចរតិេទ ទល់ែតគាត/់នាងបានប�� កេ់ដយខ�ួនគាត/់នាងថាសក�ិសម

នឹងទទួលវ(េមល វវិរណះ ៣:៥,១៨ េមលជពូំក ៤:៤)។  

 [សំគាល់: េសចក�សុីចរតិមនិែមនជាមូលដ� ន្រគឹះៃនេសចក�ីសេ�ង� ះេទ(រ ៉មូ ៥:

៦-៩)ប៉ុែន�ជាដណំាកក់លតមធម�ជាតិៃនេសចក�ីសេ�ង� ះ។ មនុស្សមា� ក ់ ែដល

េកតជាថ�ីអំពី្រពះបន�ូល និង្រពះវ�ិ� ណ្រត�វបានរបជ់ាសុចរតិ និង្រត�វបានសន�ត់

ថា សុចរតិេដយ្រពះអង�សេ�ង� ះ(រ ៉មូ ៤:១-៥)។ ប៉ុែន�េសចក�ីសុចរតិមាននយ័ថា អ�ី 

្រតឹម្រត�វជាមូលដ� ន។ ដូេច�ះេនេពលែដល្រគីស� នេនក�ុងទំនាកទ់ំនងខងជំេនឿ 

ជាមយួ្រពះ្រគីស� គាត្់រត�វែតែបរេចញពីទសករៃនអំេពបាប មកជាអ�កបំេរ ៃនេសច 
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ក�ីសុចរតិ(រ ៉មូ ៦:១៦-២២, ម៉ាថាយ ៣:១៥)គាត្់រត�វែតមានជំេនឿ ែដល្រប្រពឹត� និង

ែដលបង� ញនូវេសចក�ីសុចរតិៃនជំេនឿ(យ៉ាកុប ២:១៤-២៦)។ គាត្់រត�វែតរស់

េដយសុចរតិ េដម្បបី�� ក់ថា គាតប់ានទទួលកររបជ់ាសុចរតិេដយេសចក�ី
ជំេនឿក�ុង្រពះ្រគីស�។ ដូេច�ះ គាត ់ ែដលបានសេ�ង� ះ ្រត�វែតរស់េនដូចែដលបាន 

សេ�ង� ះេហយ។ អ�កបរសុិទ�មា� ក់ ែដលេគេឃញថា (កពុំងរស់ក�ុង្រពះបន�ូលេហយ 
មនិ្រគានែ់តេជឿ្រពះបន�ូលប៉េុណា� ះ គជឺាអណំរដល់្រពះអមា� ស់)] 

េសចក�អីថក៌បំាងំ 

 េសចក�ីអថក៌ំបាងំៃន្រពះ្រគីស� និងពួកជំនុំរបស់្រទង(់េអេភសូរ ៥:៣២)អច 

យល់ច្បោស់បាន េដយេមលេទពធិ្ីរបារព�អពហ៍ពពិហ៍ែផ�កខងអសីុសមយ័
បរុណ ែដលភាគេ្រចនេនែតយកមកអនុវត�សព�ៃថ�េនះែដរ។ ពួកយូដភាគេ្រចន 

កំនត៧់ៃថ�សំរបេ់រៀបករ(សូម្បែីតករចូលស�ីដណ�ឹ ងកច៏ំណាយអស់េ្រចនៃថ�ែដរ)។ 

ករេរៀបករ៧ៃថ� េនះគឺជាករអនុវត�តងំពីសមយ័ស�� ចស់េម៉�ះ។ (េលកុប្ប២៩ 

ពួកេចហ� យ ១៤)។ ខងឯទំនាយ ៧ៃថ� ជាគរំ ូយុគសមយ័ពកួជនុំទំងំ៧។ 

យុគសមយ័ពកួជនុំទំងំ៧ 

 ជិត២ពនឆ់ា� មំកេហយ ែដល្រពះរជបុ្រតៃន្រពះបានយាងមកពីដំណាកដ់៏

ែសនឆា� យរបស់្រទងក់�ុងសិរលិ� េដម្បែីស�ករកភរយិា ពីក�ុងចំេណាមរ�ស�េរ សតងំ

ផា� ល់របស់្រទង ់ គឺអុី្រសែអល។ ប៉ុែន�ពួកេគមនិស� ល់ថា ្រទងជ់ាមា� ស់េស�ហ៍ 

របស់ពួកេគេទ េហយពួកេគបានបដិេសធ្រទង ់ និងបានឆា� ង្រទង។់ សូម្បែីតអ�ក
េរៀបផ�ូវ និងជាមតិ�សមា� ញ់ របស់្រទង ់យ៉ូហន-បាទីស� ក្៏រត�វេគចំអកឲ្យ និង្រត�វេគ

កតក់្បោលផងែដរ។ េហតុេនះេហយ ្រពះរជបុ្រតដម៏ានសិរលី�ៃន្រពះែដលគងេ់ន

ខងស� ំ្រពះហស�ៃន្រពះវរបិតរបស់្រទង ់ បានែបរេទយកពួកសសនដ៍ៃទ មកេធ�
ជាភរយិាវញិ។ ្រទងប់ានេធ�ករេនះមនិយូរប៉ុនា� នេទ បនា� បព់ី្រទងប់ានចក្់រពះ

វ�ិ� ណរបស់្រទងមកលេលពកួយូដ ែដលេកតជាថ�ីពីរបីពនន់ាក ់ ែដលបាន

ទទួលយកដំណឹងល�។ េហយអ�កបរសុិទ� ប៉លូ ដូចេយងដឹងេហយ គឺជាអ�កទ១ី 

ៃនមតិ�  សមា� ញ់ទងំ៧  ែដល្រទងប់ានចតឲ់្យេទទកទ់ង ជាមយួកូន្រកមុំ

សសនដ៍ៃទ។ 

 អ�� ឹង េដយជំនួសឲ្យកររក្សោគំនិតរបស់នាងេល្រពះបន�ូល និងបានសំអត

េដយ្រពះបន�ូលយ៉ាងហ�តច់ត់ កូន្រកមុែំដលបានដណ�ឹ ងេហយរបស់្រពះ្រគីស� 

បានពកសំ់េលៀកបំពកេ់រៀបករៃនេសចក�ីសេ�ង� ះ ែដល្របឡាកេ់ដយេគាល

លទ�ិខុសឆ�ងរបស់សតងំ និង្រក�មវ�ិ� ណអ្រកក។់ ដូេច�ះ ប�-ីជាអ�កសេ�ង� ះ
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របស់នាង ្រត�វែតពន្យោេពលវវិហមង�ល េ្រពះនាងបានេបាះបងេ់សចក�ី្រសឡាញ់

េដម េហយបនា� បម់ក ្រត�វឆ�ងកតក់រជ្រមះសំអត។ មនិមានវវិហមង�លេឡយ 

ទល់ែត នាងបានេរៀបខ�ួនេពញេលញជាកូន្រកមុេំហយសិន។ ដូេច�ះ ៃថ�ទី១

(សមយ័ពកួជនុំទំ១ី-វវិរណះ ២:១-៧)បានមកដល់ និងកន�ងបាតេ់ហយ។ េទះជា

នាងេនអតធ់�ត ់ ៃថ�ទី២(សមយ័ពកួជនុំទំ២ី-វវិរណះ ២:៨-១១)គជឺាករចបេ់ផ�មៃន

្រគាេវទនា និងករសកល្បង។ វគឺជាកុំឡុងេពលៃនករល�ីងជូរចត។់ ៃអរណឹីស គឺ
ជា អ�កនា្ំរពះរជសរ-អ�កបេំរ ទ២ី ែដល្រពះ្រគីស�បានចតម់កឯនាង។ ្រពះរជ

សររបស់គាតអ់ចឲ្យនាងឈរ្រទ្ំរទនឹង ករេបៀតេបៀន ពីពួកជនុំំអរក្សសតងំ 

 េនៃថ�ទី៣(សមយ័ពកួជនុំទំ៣ី-វវិរណះ ២:១២-១៧)សំេលៀកបពំក ់របស់នាង

្របឡាកជ់ាងពីមុនេទៀត។ េនេពលេនះ ពួកអ�កែដលជាពូជរបស់ពស់(សត�ដូច

មនុស្ស)បានបេង�តេគាលលទ�ិេផ្សងៗ និងសិទ� ន�(េជឿមនិបាចសួ់រ)េនក�ុងជំនុំ 

េហយកូន្រកមុបំានចូលរមួ ករសហយស�ន ់នងិ ករថា� យបង�រំបូ្រពះ។ នាងបាន

ក� យេទជាថ�ជំពបដ់ល់មនុស្សេលកីយ។៍ មានស� ម្របឡាក ់កែន�ងបេនា� សបាន 

និងស� ម្រជីវ្រជ�ញជាេ្រចន េនេលសំេលៀកបពំក ់ របស់នាង។ ប៉ុែន� ្រពះអមា� ស់

េនែត្រសឡាញ់កូន្រកមុរំបស់្រទង ់ េហយ្រទងប់ានប�� ក់ករេនះេដយចត ់ អ�ក

បរសុិទ�ម៉ាទីន ឲ្យមក ែដលជាមា� កៃ់នអ�កកដំរកូនកេំលះទងំ៧ េនខងស� ំ្រពះ

ហស�របស់្រពះ្រគីស� េដម្បឲី្យនាងែ្របចិត�។ នាងបានែ្របចិត�ប៉ុែន�េន ៃថ�បនា� ប ់

(សមយ័ពកួជនុំទំ៤ី-វវិរណះ ២:១៨-២៩)នាងបានឲ្យេគេឃញកំហុសេដយអនុ

�� ណឲ្យ(�ស�ី េយសីុបលិ)មកបេ�� តអ�កបេំរ របស់្រពះអមា� ស់នាង។ អរក្សដូចជា

សិង� ែដលកំពុង្រគហឹម បានចបេ់ផ�មែហកញកញី់នាង បានែហកសំេលៀកបំពក់

នាងេចញ ែដលនាងបានែថរក្សោទុកជារបស់មានតៃម�។ “�ស�ី េយសីុបលិ” គា� ន

នរណាេទៀតេទេ្រកពី “េសចក�អីថក៌បំាងំ ្រក�ងបាប៊ឡូីនដធ៏ ំមា� យៃន្រសីសំផងឹ នងិ
ជាេសចក�គីរួេខ�មៃនែផនដ”ី េហថា វហិររ ៉មុូាងំ (វវិរណះ ១៧:៥)។ នាងជា�ស�ី
្រគប្់រគង (ធាេទរ៉) េនសមយ័េនាះ។ នាងគឺជាភា� ក់ងរបេ�� តពិតរបស់អរក្ស 

បនា� បព់ីបានចញ់បេ�� តវេហយ មានេពលឲ្យនាងែ្របចិត�ែដរ ប៉ុែន�នាងមនិែ្រប

ចិត�េទ។ េហយអស់រយះេពល៩០០ ឆា�  ំ ែដល�ស�ីដ៏អ្រកកេ់នះបានប�ន ់ និង 

បំផា� ញករ្រគបយ៉់ាង ែដលជាពន�ឺ និងេសចក�ីពិត ករល� និងសីលធម ៌ សិល្បៈ

វឡិាស�ស� និងអ�ីេផ្សងេទៀតែដលមាន្របេយាជនដ៍ល់មនុស្សជាតិ។ ប៉ុែន�េដយ 

មានមនុស្សមានជំេនឿ អ�កបរសុិទ�កូឡាបំា ជា អ�កនា្ំរពះរជសរ-ផា� យនិង ជាមតិ� 

សមា� ញ់ ែដល្រពះ្រគីស�បានប��ូ នេទឯកូន្រកមុ ំ េ្របង (្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ�) និង

្រសត(កររេំភបចងប់ានករេបកសំែដង) បានេនែតហូរដល់ពួកអ�កេជឿមយួចំនូន 
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តូច (ែដលបេង�តជាកូន្រកមុេំរ សតងំ)។ ពួកេគ្រត�វបាន្របាបឲ់្យកនខ់� បរ់ហូត្រពះ    

្រគីស�យាងមកចុះ (វវិរណះ ២:២៥)។ េលកែលងែត ្រក�មតូចេនាះេទ ែដលមនិ

បានកនទ់ងំេគាលលទិ�របស់េយសីុបិល ឬេដកេនែ្រគដែដលជាមយួនឹងនាង

េឡយ េ្រកពីេនាះ្រត�វ្រពះជំនុំជំរះ។  

 ៃថ�ទី៥ (សមយ័ពកួជនុំទំ៥ី-វវិរណះ ៣:១-៦) គឺជាៃថ�ងងឹតសំរបកូ់ន្រកមុ។ំ គឺ
េនក�ុងសមយ័េនះេហយ ែដលនាងេស�រែត្រត�វបាន្រសតសំេលៀកបំពកេ់ចញពី
នាង ែដលបានក� យេទជារែហក និងដចរ់េយរ៉ៃយ។៉ េហយេដយរស់េនក�ុង

េសចក�ីងងឹតអស់រយះេពលជាយូរ េនាះនាងអចេដរក�ុងពន�ឺទងំពិបាក។ ករ្រគប់

យ៉ាងបានក� យេទជាអង�ករ។ និងដូចជា�ស�ីខ� ក់ នាងបានេដរតម្របពន័�

ទងំមូលៃនឋនានុ្រកមរបស់មនុស្ស រេបៀបពួកជំនុេំគាលលទ�ិេផ្សងៗ សិទ� ន� ករ

សូ្រតមន� បុណ្យថា� យបង�ំរបូ្រពះរបស់សសនដ៍ៃទ បុណ្យម៉ារ ី និងកររបស់អរក្ស

ជាេ្រចន្របេភទេទៀត ែដល “�ស�ី េយសីុបលិេនាះ” បានបេង�តេឡង។ បនា� បម់ក 

កូន្រកមុដំតូ៏ច (រចួ មានែតពួកតចិតូចប៉ុេណា� ះ ែដលមនិខូចខ�ួន) មនិបានប��ប់

ករងររបស់នាងេនចំេពះ្រពះេទ។ នាង្រត�វបានហមេដយ្រពះរជសរ ែដល

កូនកំេលះ-្រពះបន�ូលរបស់នាង បានប��ូ នមកតមរយៈអ�កនា្ំរពះរជសរ របស់

្រទង ់ ម៉ាទនី លូទរ័ ឲ្យកនខ់� បនូ់វេសចក�ីពិត ែដលនាងបានទទួល និងយាម

ករពរ្រពះបន�ូលេនាះ េហយេដម្បែី្របចិត� ែដលនាងអចពំពកេ់ដយ “សំេលៀក
បពំក”់ (ៃនេសចក�សុីចរតិ)។ បាទនាងនឹងបានពកសំ់ពតេ់ទសយ៉ាងមដ៉� ស� ត 

េហយស ដូចជា្រគាបខ់្សោច់តិចតួចចុងេ្រកយេនក�ុងនាឡិកដីខ្សោចរ់បស់្រពះ 

បានហូរ្រសកត់ក់ៗ េឆា� ះេទកនៃ់ថ�ទី៧-ជាយុគសមយ័ៃនករប��បស់ព�្រគប។់  

 បាទ ៃថ�េនាះបានចូលមកយ៉ាងេលឿន។ ្រពះរជបុ្រតៃន្រពះមនិ្រគានែ់តែ្រសក 

“េមលអញមកជាឆាប”់ ប៉ុេណា� ះេទ ្រទងក់ប៏ានេបកទ� រចំហ ផងែដរ េនៃថ�ទី៦   

(យុគសមយ័ពកួជនុំទំ៦ី-វវិរណះ ៣:៧-១៣)។ ្រទងន់ឹងយាងមកយកកូន្រកមុ្ំរទង់

ជាឆាប ់ ែដលនាងមានកំលំងតិច ែតបានកនត់ម្រពះបន�ូល និង្រពះនាមរបស់

្រទងរ់ហូតមកដល់ៃថ�េនាះ។ នាងបានទទួលេសចក�ីសន្យោថា នាងនឹងមនិចូលេទ

ក�ុង “វលៃនករល្បងួេទ ែដល្រត�វមកេលេលកយីទ៍ងំមលូ េដម្បនីងឹល្បងដល់
ពកួអ�ក ែដលេនេលែផនដទីងំប៉នុា� ន” (វវិរណះ ៣:១០)។ នាងបានដឹងថា វវិហ

មង�លរបស់ពួកេគនឹង្រត�វប��បេ់នៃថ�បនា� បន់ិង បនា� បម់កភា� មេនាះ នាងនឹង្រត�វ

បង� ញថា ជាភរយិារបស់្រទង ់ េនឯពធិេីលៀងវវិហមង�លដធ៏ៃំនកូនេចៀម (វវិរណះ 

១៩:៦-៨)។ បាទ សំេលៀកបពំក ់របស់នាងបានកនែ់តស� តេហយ។ ប៉ុែន�េ្រកពី
កូន្រកមុដំតូ៏ចេនះ េតមាននរណាេទៀត ែដលេន  ក�ុងសសនា  ក�ុងេលកីយេ៍នះ  
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បទចេំរៀងៃនសឡូម៉ូន ជពូំក៥ 

ខ�ុ ំបានេដកលកេ់ហយ ែតចតិ�ខ�ុ ំេនភា� កេ់ទ េនាះ

ឮសំេឡង 

របស់ស�ួនសមា� ញ់ខ�ុ ំ ្រទងេ់គាទ� ថា ឱប�ូន ជាមាស
សមា� ញ់ ឱ 

្រពបរបស់អញ ជាអ�កបរសុិទ�របស់អញេអយ ចូរេបក
ទ� រឲ្យអញ។ 

ែដលបាន្រប�ង្របយត័�នឹងសែ្រមកេនាះ? េតមាននរណាេទៀត បានេគារព បុគ�លិក

លក�ណៈ ៃន្រពះ ្រពះនាម្រទង ់  ្រពះបន�ូលរបស់្រទង ់  ឬក ៏  កិច�ករេ្របាសេលះ

របស់្រទង?់ 

 ពកួនកិយ បានគិតថា “ទ� រចហំ” មានែតេនក�ុងអង�ករ របស់េគេទ ែដលអ�ក

មានបាប អចចូលមកក�ុងជំរកខងវ�ិ� ណ។ ប៉ុែន� ទ� រចហំ ែតមយួគត ់ គឺ 

(េហយេនែតចំហ) គ្ឺរពះេយសូ៊្រគីស� (យ៉ូហន ១០:៧,៩)។ ្រទងប់ានសំែដងេស

ចក�ីពិតដវ៏េិសសេនះតមរយៈអ�កបេំរ របស់្រទង ់ គចឺនែវសលី។ ្រពះ្រគីស� គឺជាករ

េបកសំែដងៃន្រពះ ែដលបំភ�ផឺ�ូវ ៃនជីវតិ ដល់កូន្រកមុដំតូ៏ចេនះ និងែដលអចឲ្យ

នាងកនត់ម្រពះបន�ូលរបស់្រពះ និងដំេកង្រពះនាម្រទង។់  

អែមន៉ ជាករពិត កំលំងនឹង្រតឡបម់កដល់កូនពិត្រគប ់ ៗ របូរបស់្រពះយ៉ាង 

េលឿន។្រពះនឹងេធ�ករយ៉ាងរហ័ស។ ្រទងន់ឹងបន�យៃថ�េនឲ្យខ�ី ែដលេនខងមុខ។ 

្រទងប់ានទតេឃញេសចក�ីជំេនឿៃនអ�កេរ សតងំមា� ក់ៗ  ដ្បតិ្រទងប់ានសកេគរល់

គា�  ែដលហ៊នទទួលេសចក�ីសន្យោរបស់្រទង ់ រហូតដល់ ្រពះបន�ូលសន្យោបានមក

ដល់(ទំនុកតំេកន ១០៥:៩)។ 

ពួកបរសុិទ�បានេរៀនពីករអតធ់�ត់

ៃន្រពះ្រគីស� និងបានទទួលកំ

លំងៃនជិវតិ។ សំេលៀកបពំក់
េរៀបករ (ៃនេសចក�ីសេ�ង� ះ) 

របស់កូន្រកមុ ំ បាន្រតឡបេ់ទជា

រងល�ជាមុន េនេពលនាងទញ

ខ�ួននាងេចញពី្របពន័�របស់មនុស្ស និង េរៀបខ�ួនជាេ្រសចេនក�ុងករេបកសំែដង 

ៃន្រពះបន�ូលសំរបក់រយាងមកៃន កូនកំេលះ-្រពះបន�ូល។ 

 ពួកបរសុិទ�េអយ េយងកំពុងរស់េនចុងៃថ�ទងំ៧េហយ (យុគសមយ័ពួកជំនុំ

ទី៧)គឺថានឹងជាៃថ�ែដលខ�ីបំផុត េ្រពះ្រពះបានបន�យៃថ�េនាះឲ្យខ�ី េដយករយ៉ាង
រហ័ស១។ េនាះគឺជ “វលេពលល� ច” េហយកូនកំេលះេនស� នសួគ ៌ ជា្រពះ

បន�ូលៃន្រពះ បានមកេដម្ប្ីរបកសពីកូន្រកមុ-ំ្រពះបន�ូលរបស់្រទង(់១ែថស្សោឡូ

និច៤:១៦,វវិរណះ១០:១-៧)។ វត�មាន របស់្រទង ់ (ពក្យ្រកិក:ប៉ារ ៉េូសៀ)បាន្របាប់

ឲ្យដឹងជាមុនេដយវលិ� ម ្របាណហ ំ ែដលមនិ្រគានែ់តជា អ�កនា្ំរពះរជសរចុង
េ្រកយ និងទ៧ី របស់្រទង ់ប៉ុែន�កជ៏ាអ�កបំេរ  និង មតិ�សមា� ញ់របស់្រទងែ់ដរ។ គាត់

្រត�វបានចតម់ក េដម្បេីរៀបកូន្រកមុជំាេ្រសចសំរបេ់រៀបករ។ ករយាងមកដល់ៃន
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កូនកេំលះ ្រត�វបាន្របកសដល់កូន្រកមុ ំ េនេពលែដលអ�កនា្ំរពះរជសរេនាះ 
ែ្រសកេឡង “ែន ប�មីក េហយ! ចូរេចញេទជបួ្រទងចុ់ះ” (ម៉ាថាយ ២៥:៦,បទចំេរៀង

សឡូម៉ូន ៥:២)។ សែ្រមក ជា អ�កេបកទ� រ េដម្បឲី្យអ�កកនស់សនាបានេរៀបចំ

េចញពី្រពះ្រគីស� ្រពះបន�ូល េដយខ� ក ់ េនេពលែដល្រទង់យាងមកេរៀបករ

ជាមយួកូន្រកមុរំបស់្រទង(់វវិរណះ ៣:២០)។ េនេពលែដលវហិរសសនាពីភព 

េលកបានបដិេសធទ� រចំហរបស់្រពះ្រគីស� ពួកេគបានេធ�ទ� ររបស់ខ�ួន េដម្បនីាំ

មនុស្សចូល ចំេពលែដលពួកេគចូលេទក�ុង កតកិៃនកររបួរមូពភិពេលែត១ 

េដម្បបីេង�តរបូភាពដល់សត�សហវរ ៉មុូាងំ(វវិរណះ ១៣,១៨:៤)។ ពួកេគេទជា 

េស�រៗ(េក� ឧណ� ៗ)មនិ្រច�ត្រពលឹកមនុស្ស ែតែបរជា្រច�តភាពមានេនេលេលកីយ ៍

េនះវញិ។ ពួកេគមនិដឹងថា ពួកេគេវទនា លំបាក(ទុគត៌)ទល់្រក ខកែ់ភ�ក េហយ 

អ្រកតេនចេំពះ្រពះេន្រត្រពះេនាះេទ។ មានែតកូន្រកមុេំទ-ែដលនឹងឮសំេលង 

ៃនមហេទវតមាស សំឡាញ់របស់នាង។ នាងនឹងេចញពីស� នភាពេនាះ េហយ 

ចូលេទក�ុងពិធីជបេ់លៀងៃនអពហ៍ពពិហ៍ េហយនឹងបាន្របកបជាមយួ្រទង ់

ែដលជា្រពះបន�ូលៃន្រពះ។ នាងកំពុងែតទិញមាស ែដលបាន្របទនមកនាង។ 

ករ្របកបដេ៏មលមនិេឃញ 

 ពួកស�ួនភា� េអយ េនះជាេពលេវល្របកបរមួគា� ។ វជាករ្របកបដេ៏មលមនិ

េឃញៃនកូន្រកមុ ំនិងកូនកេំលះ។ ្រពះអមា� ស់គងេ់នទីេនះ! េស�ចេនទីេនះ! ្រពះ

បន�ូលេនទីេនះ! ចូរអ�កចូលេទក�ុង្រតសល ៃនេសចក�ី្រសឡាញ់ចុះ! ចូរេនស�ិទ� 

ស� លនឹង្រទងចុ់ះ! ចូរចូលេទក�ុងភាពជាប�ី្របពន�ជាមយួ្រទង ់ េហយបំេពញករ 

សច� េរៀបអពហ៍ពិពហ៍ចុះ! អ�កនឹងបានេទជាភរយិារបស់្រទង់ ឥឡូវេនះ ែដរ ឫ

កម៏និបានេធ�ែដរ។  

ក្បនួដែង�រវវិហមង�ល 

 េនក�ុង ក្បនួដែង�រ វវិហមង�ល ែផ�កខងអសីុ កូនកំេលះបានេស��កពកសំ់

េលៀកបំពកល់�ស� តដចេ់គ និងលបេ្រគ�ង្រកអូប េដយមាន្របដបព់កេ់ល 

ក្បោលយ៉ាងសង� រែដលេធ�ពីក្រមងផា�  ឬស�ឹកេឈ េនេលក្បោលរបស់គាត ់ដូចជា 

េស�ច (បទចំេរៀង ៃនសឡូម៉ូន ៣:១១,អសយ ៦១:១០,វវិរណះ ១០:១) គាត់

នឹងចបេ់ផ�មេចញដំេណ រពីផ�ះរបស់គាតេ់នឯផ�ះកូន្រកមុ។ំ (ពួក) មនិសមា� ញ់ៃន

កូនកំេលះ ែដលមានអ�កេភ�ង និង អ�កេ្រច�ងេទជាមយួនឹងេទមុនកូនកំេលះ 

(េលកុប្បត�ិ ៣១:២៧,ទំនុកដំេកង ៤៥:១៥,េយេរមា ៧:៣៤)។ ជាធម�ត ដំេណ រ 

ករនឹងេទដល់ផ�ះដូច្រកមុយឺំត េនេពលល� ច ែដលជាេហតុេធ�ឲ្យេគ្រត�វករ



 វវិហមង�លៃនកូនេចៀម  

17 

ចេង��ង(ម៉ាថាយ ២៥:១)។ មានមូលេហតុ២សំរប់ករេនះ : ១គឺមានចំងយឆា� យ

ណាស់ រវង ផ�ះទងំ២ៃនគូស� មភីរយិា េហយ១េទៀតគឺមានកេំដេក� េនេពលរ

េសៀល។ (ចំណាំ: មានករសន�តថ់ា ភាគីទងំ២បានេផ�មេចញពីផ�ះ ែដលគូរឲ្យ 

េគារពេរៀងៗខ�ួន េដម្បេីទជួបគា� េនពកក់ណា� លផ�ូវ។ ករេនះ្របែហលជាគា� នេគ

េធ�េទ ឬែលងមានេហយ។) 

 េនេពលែដលកូនកំេលះមកដល់ផ�ះកូន្រកមុ ំ កូន្រកមុ ំ បានេស��កពកសំ់ 

េលៀកបំពកេ់រៀបកររបស់នាងរចូជាេ្រសច (ទំនុកដំេកង ២៥:១៣-១៤,េយេរមា 

២:៣២) េហយយកៃស្បយ៉ាង្រកស់មកបាងំមុខ (េលកុប្បត�ិ ២៤:៦៥,២៩:២១-

២៥)។ បនា� បព់ីទទួលកូន្រកមុេំហយ ទងំអស់គា� ទទួលករឲ្យពរពិឪពុកមា� យ

របស់នាង កដូ៏ចជាទទួលពរល�ៗពីសច់ញាតិ និងពួកមតិ�សមា� ញ់ (េលកុប្បត�ិ 

២៤:៥៩-៦០,នាងរស់ ៤:១០-១២) េនក�ុងចំេណាមភាពសប្បោយរកីរយ ៃនករ

េ្រច�ង រ ំែ្រសក និងេ្រតកអរ កូនកំេលះ និងភាគីទងំអស់របស់គាតន់ឹងេធ�ដំេណ រ

េទផ�ះរបស់គាតវ់ញិ ឬផ�ះរបស់ឪពុកគាត ់សំរបប់រេិភាគករ។ េទះជាយ៉ាងណាក៏

េដយ េបកូនកំេលះរស់េនទីឆា� យ ករបរេិភាគជាធម�តែដលេធ�េនេពលយប ់

នឹងេរៀបចំដំបូងេនផ�ះឪពុកមា� យរបស់កូន្រកមុ ំ េដយករចំណាយណាមយួក៏

បាន កូនកំេលះ ឬឪពុកមា� យរបស់កូន្រកមុ(ំេលកុប្បត�ិ ២៩:២២,ពួកេចហ� យ 

១៤:១២)។ ជាធម�ត េគេលក្រសមកជូនជាេ្រគ�ងេលកទឹកចិត� េនកំឡុងេពល 

បរេិភាគ(េមល យ៉ូហន ២:៣)។ (ចូរចថំា ករបរេិភាគេនះអចមានតេទេ្រចនៃថ�
េទៀត-េលកុប្បត�ិ ២៩:២៧,ពួគេចហ� យ ១៤:១២)។ េនះគឺជាទីបនា� ល់១ ដល់

មនុស្ស ែដលរស់េនក�ុងបរេិវណ ែដល្រសី្រកមុេំនាះបានេរៀបករជាមយួនឹងមាស

សមា� ញរបស់នាងេហយ ឥឡូវេនះ។ (េបសិនជាគូស� មភីរយិាបានរស់េនក�ុងភូមិ
ដូចគា�  ករបរេិភាគនឹង្រប្រពឹត�េឡងេន ផ�ះកូនកំេលះឬ ផ�ះឪពុករបស់គាត។់) 

បន�បព់េិសស 

 ដំបូង កូនកំេលះ និងកូន្រកមុែំដល្រត�វនាមំកទងំអស់គា� (យ៉ូហន៣:២៩០) 

នឹងេធ�សច� េរៀបអពហ៍ពិពហ៍ជាថ�ី ែដលពួកេគេធ� េនេពលេធ�ពិធី ភា� បព់ក្យ

របស់ពួកេគ េនចំេពះករជួបជុំៃនមនុស្ស។ ចេំពះពួកយូដ សព�ៃថ�េនះ ្រត�វេធ�
េឡងេ្រកមប៉ារ ំ េហថា ជុបប៉ា(chuppah)ក�ុងភាសេហេ្រពរ។ វតណំាឲ្យករ

្របារព�ពតិៃនករនាកូំន្រកមុេំនផ�ះជាករពតិ ជុបប៉ា វវិត�មកពី្រតសល(តង)់ែដល 

េនសមយ័បុរណ ្រត�វបានេ្របផងែដរជាបន�បព់េិសស។ (េមលេលកុប្បត�ិ ២៤:

៦៧,ម៉ាឡាគី ២:១៤,េអេសគាល ១៦:១៨,ម៉ាថាយ ២៣:៣៧-៣៨)។  
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 េនេពលករបរេិភាគ និង ភាពសប្បោយរកីរយ បានបន� កូន្រកមុ ំ និងកូន

កំេលះនឹង្រត�វែតែហរហមជូនេទបន�បព់ិេសស េនមុនចបេ់ពលល� ច គឺទងំ

ឪពុកមា� យរបស់ពួកេគនិងពួកមតិ�សមា� ញ់(េលកុប្បត�ិ២៩:២៣,េចហ� យ១៥:១) 

វគឺជា ្រតសលៃនេសចក�ី្រសឡាញ់ ែដលគូស� មភីរយិានឹងប��បវ់វិហមង�ល

របស់ពួកេគ។ ពួកេគនឹងស� ល់គា� យ៉ាងស�ិទ�ស� ល ដូចជាប�ី និង្របពន�(ម៉ាថាយ 

២៥:១២)។សន�ះ្រពហ�ចររីបស់�ស�ីេនាះ នឹង្រត�វេបកេឡងេនទីេនះ េហយភស�ុ
តង(ស�� ) បានទទួល (េចទិយកថា ២២:១៣-២១)។ 

 ែមនេហយ ដូចែដលកូណកំេលះបាន្រព�យបារម�យ៉ាងខ� ងំ ថាេនះគឺជាែផ�ក

សំខនប់ំផុតៃនករ្របារព�ពធិវីវិហមង�ល។ គឺ េន្រតងេ់នះេហយ ែដលគាតន់ឹង

ស� ល់អត�ស�� ណពតិៃនកូន្រកមុ។ំ េនះ្របែហលជា ចំែឡក ដល់មនុស្សភាគ 

េ្រចន។ ប៉ុែន�ចូរសំគាល់ពីរេបៀបែដលយ៉ាកុបចញ់បេ�� តឡាបាន ់ ជាឪពុកេក�ក

របស់គាត ់ ែដលបានប�ូររ៉ែជល ជំនួសេដយេលអេនៃថ�េរៀបអពហ៍ពិពហ៍ 

(េមលេលកុប្បត�ិ ២៩:២១-២៥)។ ែមនេហយ េតដូចេម�ចបានជាេរឿងេនះអចេទ

ជាយ៉ាងហ�ឹង? េទះជា មនិបានអនុវត�េន សមយ័ទំេនបេនះកូន្រកមុែំផ�កខង

អសីុពីបុរណ ្រត�វពកៃ់ស្បមុខយ៉ាង្រកស់េនៃថ�េរៀបអពហ៍ពិពហ៍។ ៃស្បបាំ

មុខេនះមនិ្រត�វដកេចញពីមុខរបស់នាងេឡយេពញ១ៃថ�និងេពលល� ច។ គឺមានែត 

ប�ីរបស់នាងប៉ុេណា� ះេទបអចេបកវបានេនក�ុង ជុបប៉ា បន�បព់បីរេិភាគរចូ។ េន

ខណ:េបកៃស្បេចញពីកូន្រកមុ ំយ៉ាកុប្រត�វបានេគប��ុ ះប��ូ លមនិេអយេបកេភ�ង  

េហយេពលែស�ក បានមកដល់ គាត់មានេសចក�ី្រសងកចិត� េដយគាត្់រត�វេគ

េបាកបេ�� ត។ 

វវិហមង�លៃនកូនេចៀម 

 ែមនេហយ អុីសករបស់េយង ក�ុងរបូរងជា ្រពះបន�ូល បានយាងមកពីផ�ះ

របស់្រទងត់មផ�ូវដែ៏វងេដម្បទីទលួកូន្រកមុរំបស់្រទង។់ ្រទង ់ ្រពះព�ស� េដយសំ 

េលៀកបំពកល់�ស� តដចេ់គ និងលបេ្រគ�ង្រកអូប(សំេលៀកបំពកេ់ពញេដយ

្រពះបន�ូល និងករេបកសំែដង)ែដលមាន្របដបព់កេ់នល់្រពះសិរ្រទង(់វវិរណះ 

១០:១)។ ្រទងជ់ាេស�ច!េហយ្រទងយ់ាងមកយកមេហសីរបស់្រទង!់ហេលលូយ៉ា!  

 ធា� បម់ានករផុសផុលដអ៏ស� រ្យ១ េនេដមសតវត្យទី២០ េនេពលែដលអ�ក

នា្ំរពះរជសរយុគសមយ័ពួកជំនុំទី៧បានមកេដយសំែរក១ េដម្បបីន�ឺពីេណ រៃន

កូនកំេលះជា្រពះបន�ូល(១ែថស្សោឡូនិច ៤:១៦,សករ ី ៤:៧)។ គឺបានបន�ឺេឡង

េនេវលេពលល� ចអ�កនា្ំរពះរជសរេនាះបានមកេដយ្រពះរជសរ១ (ពន�ឺ) ៃន

្រពះ េដយែ្រសកេចញេទថា “ែន ប�មីកេហយ! ចូរេចញេទជបួ្រទងចុ់ះ! ចូរេចញពី
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បាប៊ឡូីនមក េហយចូលេទក�ុងបរេិភាគជាមយួកូនកេំលះ!” (ម៉ាថាយ ២៥:៦,   វវិ

រណះ ១៨:៤,៣:២០)។ ្រពះ្រគីស�បានយាងមកេដ្រម�ីកសពីកូន្រកមុ្ំរពះបន�ូល

្រទង!់ វគឺជាេពលៃនភាពសប្បោយរកីរយែ្រសក េ្រច�ង រ ំនិងេ្រតកអរេនក�ុងែផ�ក

ខងវ�ិ� ណ។ ដំេណ រករផុលផុស េនះមានមនុស្ស១ចំនួនធំេនេលពិភពេលក

បានេធ�បនា� ល់ពីករេនះ។  

 [ចំណាំៈេនក�ុងគំរ ូ ឬ្របេភទវឡិា គឺករសិក្សោអំពីគំរ ូ ឬ្របេភទ េយងមនិគួរ

យកអត�បទ ឬខគម�រី យ៉ាងសម��  និងនិយាយ្រចំែដលៗេ្រចនេពកេនាះេទ។ េប
ពុំដូេច� ះេទ េយងនឹងដឹងខ�ួនេយងថា កំពុងែតទញមមុង និងុកំពុងលបអូដ�។ 

ឥឡូវនធ ផ�ឺកេលេលកុប្បត�ិ ២៤:៦៣ អ�កខ�ះេជឿហួសេហតុថា វវិហមង�លរបស់

កូន្រកមុ-ំ្រពះបន�ូល និងកូនកេំលះ្រពះបន�ូល មនិេកតេឡងេនែផនដីេទ ប៉ុែន�េន

ស� នសួគវ៌ញិ។ ពួកេគេពលអះអងថា ដូចជាអុីសកបានជួបេរបិកេនកណា� ល

ផ�ូវ េនាះ្រពះ្រគីស�េយសូ៊កន៏ឹងជួបកូន្រកមុរំបស់្រទងេ់នកណា� លផ�ូវរវងស� នសួគ ៌

និងែផនដីែដរេដម្ប ីយកនាងេទដំណាក្់រពះវរបិត្រទងេ់ហយ េរៀបករជាមយួនាង

េនទីេនាះ។ ប៉ុែន�សូមឲ្យខ�ុ ំរលឹំកពួកេគថា វវិហមង�លៃនកូនេចៀមៃន្រពះ គឺជាពិធី
ខងវ�ិ� ណេទ និង មនិែមនពិធីេរៀបកររបស់មនុស្សរវង បុរសនិង�ស�ីែដរ។ ខ�ុ ំ

ចងឲ់្យេយាបល់ពួកេគថា ឲ្យអនពក្យេនក�ុងេលកុប្បត�ិ ២៤:៦៣េនក�ុងអត�បទ

ដ្៏រតឹម្រត�វ ម�ងេទៀតេទ។ អុីសក មនិបានេចញេទទីវលេដម្បជីួបេរបិកេទ។ 

គាតប់ានេចញេទទីេនាះ េដម្បសី�� ឹងគិត េនណៈេដរលំែហរ។ គាតម់និបានគិត

ថា អលេសរបានរកេឃញកូន្រកមុសំសំរបគ់ាត ់ េហយ ថាគាតប់ាន្រតឡបម់ក

េនេពលជាកល់កេ់នាះេទ។ ករពិត តអួង�សំខនេ់នក�ុងេរឿងេនាះ គឺេអលេសរ។ 

អ្័របាហ ំ បានចតគ់ាតឲ់្យេទឯណាឃរ ក�ុង្រក�ងេមសូប៉ូតមាេដម្បនីាកូំន្រកមុសំំ

របកូ់នរបស់គាត ់ គឺអុីសក។ េហយេ្រកយពីេអលេសរេឃញេរបិក គាតក់ន៏ាំ

នាងេទអុីសក ែដល្រត�វេរៀបករជាមយួនាង។] 

 ពួកស�ួនភា� េអយ សូមកុំឲ្យេយងេធ�ដូចជាពួក្រគីស�មានែតេឈ� ះ ែដលគិតែត 

និងែស�ងរក ករេលចមកែមនែទន (ពក្យ្រកកិៈ េអពផីាេនៀ) ៃន្រពះអមា� ស់េយសូ៊

្រគីស�មកយកកូន្រកមុ្ំរទង។់ បទគម�រីបរសុិទ�បានបង� ញថា ដូចករយាងមករបស់
្រពះ្រគសី�េលកទ១ី េដម្បសំីែដងអង�្រទងជ់ា្រពះែមសីុដល់រ�ស�របស់្រទង ់ ពួកកូន

េចអុី្រសែអលឯករយាងមកេលកទ២ីរបស់្រទងក់�ុងកឡុំងេពលេវល១ ដូេច�ះ ករ

េបកសំែដង(ពក្យ្រកិកៈអប៉កូឡឹបសីុស)របស់្រទងម់ានជាដំណាកក់ល់ៗ។  
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 ករយាងមកេលកទី១ ៃន្រពះអមា� ស់េយសូ៊្រគីស� មានកំឡុងេពល្របែហល

៣០ឆា� ។ំ វត�មាន (ពក្យ្រកិកៈ ប៉ារ ៉េូសៀ) ៃន្រពះ្រគីស� (្រពះបន�ូលដម៏ានេ្របងតងំ) 
បានបង� ញេនេលឆាក េនេពលែដល ្រពះបន�ូលៃន្រពះអមា� ស់បានមកដល់នាង

្រពហ�ចរម៉ីារ ី េដម្ប្ីរបកសពកិរចបម់ានគភដ៌អ៏ស� រ្យមនិធម�ត។ បនា� បម់ក 

េហរយ៉ូហន-បាទីស�បានមកេដម្ប ីេរៀបចំផ�ូវេដយ្របកស ្រពះរជសរឲ្យដងឹជា

មនុពិករេលចមកជាឆាបរ់បស់្រទងេ់ហយទីបំផុត េនេពលេសចក�េីពរេពញៃន្រពះ
បានយាងមក សណ�ិ តក�ុងរបូកយ ្រពះេយសូ៊េនេពលេធ�ពធិបីណុ្យ្រជមជុទកឹ
ឲ្យ្រទង ់ េនាះកម៏ានករេលចមកែមនែទន (ពក្យ្រកិកៈEisodosេអសូដុស-ករ

យាងចូលមកខងក�ុង,កិច�ករ១៣:២៤) ៃន្រពះគងក់�ុងសចឈ់ម។  

 ដូចគា� ែដរ ករយាងមកវញិរបស់្រទងេ់លកទី២បានចបេ់ផ�ម េនេពលអ�កនាំ

្រពះរជសរ-ផា� យទី៧ និងចុងេ្រកយរបស់្រទងប់ានមកេដយ(សំែរក)្រពះរជសរ 

១ “ែន ប�មីកេហយ!ចូរេចញេទទទលួ្រទងចុ់ះ!” វត�មានៃន្រពះ្រគីស� ្រពះបន�ូលដ៏

មានេ្របងតងំបានយាងមកេដយេសចក�ី្របកស។ វត�មានរបស់ ្រទងគ់ឺេនក�ុង

្រពះបន�ូលរបស់្រទង។់ ដូចជាពួកកូនេចអុី្រសែអលេនទីរេហស� ន គឺពួកបរសុិទ� 

េនសតវត្សទី២០េនះែដលមនិ្រគានែ់តេឃញបេង� លេភ�ង និងែផ្សង(ពពក)ដម៏ាន 

សិរលី�ែដលប�� កព់ីប៉ារ ៉េូសៀ ៃន្រពះអមា� ស់េនចំេណាមរ�ស�របស់្រទង ់ ប៉ុែន�ក៏

បានេឃញទីសំគាល់ៃនវត�មានរបស់្រទងផ់ា� ល់ ផងែដរេនក�ុងពន័�កិច�ៃនេហរវ ី
ល� ម ្របាណហ(ំម៉ាថាយ២៤:៣,២៧-២៨,៣៧-៣៩)។ ប៉ារ ៉េូសៀ ៃន្រពះអមា� ស់

េយសូ៊្រគីស�េនក�ុង្រពះបន�ូលនាមំកនូវ អប៉កូឡឹបសីុស (ករេបកសំែដង េនាះគឺ
ជាករេបកៃស្ប េបក្របដប្់រគបបាងំ ករបង� ញឲ្យេឃញ ឬករនាេំទឯពន�ឺ)ៃន

្រពះេនក�ុង្រពះ្រគីស� និងៃនេសចក�ីពិតរបស់្រទង ់ ែដលលកទុ់កេនក�ុងបទគម�រី 

ជាពិេសស គម�រីវវិរណៈ។ បនា� ប់មក េនះេបកឲ្យេឃញ ឬសំែដងេចញ (ពក្យ្រកិកៈ

ផាេនរPូhaneroo) ពីអត�ចរកិពិតរបស់នរណាមា� ក ់និង ឈរេនក�ុង្រពះអមា� ស់។ 

េហយពួកអ�កែដលសក�ិសមនឹង្រពះនាម្រទងន់ឹង្រត�វដកេឡង (ឬឆកេ់ឡង េលក

េឡង) េដម្បជីួប្រពះអមា� ស់េយសូ៊្រគីស� េនក�ុង េអពផីាេនៀ (ករេសចមកដម៏ាន

សិរលី�ែមនែទនក�ុងទំរងជ់ារបូកយ)របស់្រទង ់េននាអកស។  

 (េដយសរែតខ�ះករយល់ដឹងេទេទៃនអសីុនិយមៃនគម�រី េហយ ទំេនៀមទំ

លប់ និង្របៃពណីរបស់ពួកខងេកត មានមនុស្សជាេ្រចនបានដឹងថា វជាករលំ 

បាកឲ្យយល់វវិហមង�លៃនកូនេចៀម។ បែ៉ន� ខ�ុ ំបានអធិស� ន សូមឲ្យ្រពះ្របទន

្របាជា� ខងវ�ិ� ណដល់អ�កេដម្បយីល់គំរទូងំេនះេនក�ុងករសិក្សោេនះ េដយរក្សោ
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េនះេម៉ាងនាេពលល� ច! 

េនះជាេពលេរៀបវវិហមង�ល! 

េនះជាេពលរមួគា� ! 

េនះជាករ្របកបដេ៏មលមនិេឃញ 

រវង្រពះ្រគីស� នងិកូន្រកមុរំបស់្រទង!់ 

្រពះ្រគសី�កពុំងនាកូំន្រកមុរំបស់្រទង ់

េនដណំាក្់រពះវរបតិ្រទង!់ 

ទុកក�ុងគំនិតថា ករខងធម�ជាតិជាគំរពូីករ

ខងវ�ិ� ណ។) ពិតែមនេហយវវិហមង�ល! 
ឥឡូវកូន្រកមុបំានេរៀបខ�ួនជាេ្រសច សំរប ់វវិ

ហមង�លែដលនាងបាន កំពុងរងច់ អស់រ

យៈេពលជាយូរមកេហយ។ ឥឡូវេនះ នាង

កំពុងែត្របដបេ់ដយ សំេលៀកបំពកេ់រៀប

ករ ៃនេសចក�ី សេ�ង� ះរបស់នាង និងបាន

បាងំៃស្បមុខជិតេហយ ដ្បតិនាងជារបស់មនុស្សពិេសសមា� កគ់ត ់ ែដលនឹង េបក

ឲ្យេឃញ និងេបកៃស្បមុខនាងេនក�ុងជុបប៉ា។ េនះជាេពលរមួគា� ! ករ្របកបដ៏

េមលមនិេឃញរវងកូន្រកមុ ំ និងកូនកំេលះកំពុងែតេកតេឡងឥឡូវេនាះេហយ! 

សូមថា� យ្រពះពរ្រពះនាម្រពះអមា� ស់!។ 

ករេរៀបនម៉ំាណាេនេលតុ 

 ករដំបូងែដលកូនកំេលះ្រពះបន�ូលេធ� ចំេពះករអះអងកូន្រកមុរំបស់្រទង ់

គឺ្រត�វេរៀបចំ ករបរេិភាគករ(ពធិីេលៀងវវិហមង�ល) សំរបព់ួកបរសុិទ�ៃន្រពះ។ 

្រស េលកទឹកចិត�ៃន្រពះវ�ិ� ណៃនករេបកសំែដង្របទនឲ្យពួកេគមាន កំលំង 

និង អំណរ។ ្រពះពន�ូលៃន្រពះ កូនកំេលះ គឺជាពន�ឺ។ ្រទងគ់ឺជាផា� យៃថ�(្រពះ

អទិត្យ) ែដលពន�ឺរបស់្រទងក់ពុំងបន�ុ ំជីវតិៃនពួកបរសុិទ�។ េនខងេ្រកករ

បរេិភាគករ េនះមានេសចក�ីងងឹតនិង េសចក�ីស� បខ់ងឯវ�ិ� ណ(ម៉ាថាយ២២:

១៣,២៥:៦)។ ដរបណា ពិធីេរៀបករបន�េនផ� (ែផនដី) ៃនកូន្រកមុ ំ េនាះ ករ

បរេិភាគ នឹងបន�េទៀតែដរ។ េហយពួកអ�កែដលគា� ន សំេលៀកបំពកេ់រៀបករ ក៏

្រតឹម្រត�វ ែដល្របទនេដយ្រពះអមា� ស់ នឹងមនិអនុ�� តឲ្យ ចូលមកខងក�ុង 

េដម្បចូីលរមួ ករបរេិភាគ េនះេឡយ (ម៉ាថាយ ២២:១១-១២)។ សំេលៀកបំពក់

ផា� ល់ ខ�ួនរបស់ពួកេគនឹងមនិអចទទួលយកបានេឡយ (េអសយ ៤:១)។ 

ជុបប៉ា 

 េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ វជាេរឿង១សំរបព់ួកបរសុិទ� េដម្បបីរេិភាគ ជាមយួ

្រពះអមា� ស់ ប៉ុែន�េរឿង១េទៀតសំរបព់ួកេគ េដម្បមីានអត��� ណ ជាអវៈយវៈៃនកូន

្រកមុពំិតដូចជាកូន្រកមុែំផ�កខងអសីុ អត��� ណៃនកូន្រកមុពំិតរបស់្រពះ្រគីស� គឺ
មានែតសំែដងេនក�ុងជុបប៉ា ប៉ុេណា� ះ ែដលជា្រពះបន�ូលៃន្រពះ។ ែមនេហយ ្រពះ
បន�ូលៃន្រពះ គឺជា្របដប្់រគបបាងំ កែន�ងគាពំរ និងករករពរ របស់េយង។ គឺជា

ផ�ះរបស់េយង ជាវហិរ(េរងឧេបាសថ)របស់េយង េនទីរេហស� នៃនពិភពេលក
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(ម៉ាថាយ ២៣:៣៧, ភលីីព ១:៣-២១, េអេភសូរ ៦:១៧) (សូមចថំា ជុបប៉ា 

តំណាងឲ្យផ�ះែដលនាមំក ៃនកូន្រកមុ)ំ 

 ពួក្រគីស� នមានែតេឈ� ះ រប់មនិអស់បានអះអងថា ជាសមាជិកៃនកូន

្រកមុពំិតរបស់្រពះ្រគីស�។ ពួកេគអចអះអងថា ពួកេគបានេរៀបករជាមយួ្រពះ្រគី
ស� និងកំពុងបរេិភាគជាមយួនឹង្រទង។់ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ េតស�ចុងេ្រកយ 

និងផា� ច្រពត ់ គឺថាេត ្រពះេយសូ៊្រគីស�ស� ល់ពូកេគឫេទ។ េហយគឺេនក�ុងជុបប៉ា 
ៃន្រពះ បន�ូលៃន្រពះ ែដលអ�កថា� យបង�ំពិត ៃន្រពះពិតែត១ នឹង្រត�វមានកែន�ងសំ 

គាល់។ ្រគបគ់ា� នឹងឮករ្របកសេចញមក ទងំ “អញស� ល់ឯង” ឬ “អញមនិ
ស� ល់ឯងេទ” (េមលម៉ាថាយ ៧:២៣, ២៥:១២)។ “ដ្បតិេហមកេ្រចន ែតេរ សបាន
តចិ” (ម៉ាថាយ ២២:១៤)។ ជាករពិត ឥឡូវេនះ្រទង ់ កំពុងែតគងេ់នេដម្បនីឹង

ែញកពួកអ�កេរ សតងំ ែដលនឹងេធ�ជាកូន្រកមុរំបស់្រទងព់ីអ�កដៃទេទៀត។ 

ករេបកៃស្ប េបក្របដប្់រគបបាងំ 

 េនក�ុងជុបប៉ា កូនកេំលះ-្រពះបន�ូល នឹងេបកៃស្បកូន្រកមុរំបស់្រទង ់ េដម្ប ី
េមលអត�ស�� ណពិតរបស់នាង។ យ៉ាកុបមនិអចមានញាណល�មនឹងេបកេភ�ង 

េដម្បេីមលថាេតកូន្រកមុរំបស់គាតគ់ឺ រ៉ែជល ឬ កអ៏ត ់ប៉ុែន�អុីសក ពិតជានឹងេបក
េភ�ង ជុបប៉ា ចំេពលែដលគាតេ់បកៃស្ប កូន្រកមុរំបស់គាត។់ គាតន់ឹងដឹងយ៉ាង

ជាកថ់ា នាងគឺជាេរបិក និងមនិែមន�ស�ីេផ្សងេទៀតេទ (វហិរឯករជ្យ) ឬវហិររបស់

ពួក�ស�ីសំផឹង (វហិរនិកយ) ែដលកំពុងែក�ងខ�ួនេធ�ជាកូន្រកមុរំបស់្រទង ់   (វវិរ

ណៈ ១៧:១-៦)។ ឥឡូវ េនះ្រគានែ់តជាជំហនទី១ក�ុងករចបេ់ផ�មស� ល់នាង 

បនា� បម់កេទៀត ្រទងន់ឹងចូលេទឯនាង និងមានបន�ូលថា “ឱប�ូន ជា្របពន�េអយ 
អញបានចូលមកក�ុងសួនច្បោរេហយ...ឱប�ូន ជាមាសសំឡាញ់ ឱ្រពបរបស់អញ 
ជាអ�កបរសុិទ�របស់អញេអយ ចូរេបកទ� រឲ្យអញផង” (បទចំេរៀងៃនសឡូម៉ូន ៥:

១,២)។ េនេពលែដល្រទងេ់បក្របដប្់រគបបាងំនាង ្រទងន់ងឹដងឹថាេតនាងគឺជា

កូន ្រកមុ្ំរពះបន�ូល្រពហ�ចរ ី ឬកអ៏ត ់ ថាេតនាងបានកនត់ម្រពះបន�ូលរបស់្រទង ់

និងបានេស� ះ្រតង ់ ចមេពះ្រទង ់ ឬកអ៏ត។់ េបសិនជានាងបានកំផិតជាមយួអ�ក

ដៃទ(ពក្យរបស់មនុស្សេផ្សង) េនាះភាពមនិេស� ះ្រតង ់របស់នាងនឹង្រត�វេបកឲ្យេឃ
ញ។ (្រតឹម្រត�វេហយគា� នអ�កថា� យបង�ំ្រពះណា ែដលកំផិតជាមយួនឹងេគាលលទ�ិ
មនុស្សបេង�ត អចឈរេនក�ុងវត�មានៃន្រពះរបស់្រទងប់ានេឡយ)។ េនាះពីយ៉ាង

ណាកេ៏ដយ េបនាងបានកន់តម្រពះបន�ូលរបស់្រទង ់ េនាះនាងនឹងបង� ញស
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ប្បរុពិតរបស់នាង ជាកូន្រកមុ្ំរពះបន�ូលពិតរបស់កូនកំេលះ្រពះបន�ូល។ េដយ 

សរ្រទងប់ាន្របទនឲ្យនាងនូវស�� េលហិតជិត២០០០េទេហយ បានជា្រទង់

ចងេ់ឃញ ភស�ុតង ៃនជិវតិ ៃន្រពះេលហិត របស់្រទងេ់នក�ុងនាង េពល្រទងេ់បក 

្របដប្់រគបបាងំនាង។ នាង្រត�វែតបេង�ត អត�ស�� ណរបស់នាង ្រតឬស�� ៃន 
្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� េនក�ុងជិវតិរបស់នាង (េអេភសូរ ១:១៣-១៤)។ អែមន៉! 

 ែមនេហយ កូនកំេលះ្រពះបន�ូលរបស់េយងនឹងេបកេភ�ង(េនេពល្រពឹក)េពល

្រទងេ់បកៃស្បនិង េបក្របដប្់រគបបាងំ កូន្រកមុរំបស់្រទងេ់នក�ុងជុបប៉ារបស់្រទង ់

(អូ ខ�ុ ំ! វជាេម៉ាងែដលៃថ�កំពុងរះ!) ករេ្រតកអរ កររ ំករេ្រច�ង ករែ្រសកេនក�ុង

ចំេណាមពួកេទតមវហិរមានែតេឈ� ះ នឹងបន�េទេទៀត។ ពួកេគភាគេ្រចនមនិ

ចបអ់រម�ណ៍នឹងករបរេិភាគេនឯតុៃនម៉ាណា ែដលេរៀបេដយកូនកំេលះេទ។ 

ពួកេគ្រគានែ់តចបអ់រម�ណ៍នឹង ដំេណ រករៃន អពហ៍ពពិហ៍-ភាពសប្បោយ

រកីរយៃនពួកខរសី� ទិក និងែភនធីខសស�លទូទងំពីភពេលកប៉ុេណា� ះ។ ប៉ុែន�

កូន្រកមុបំានេទឯករបរេិភាគករ និង្រត�វេគែហរហមេទឯជុបប៉ា េដម្បជីួបនឹងកូន

កំេលះ្រពះបន�ូលរបស់នាង។ ជាមយួនឹងភាពសប្បោយរកីរយៃនសកម�ភាពេន

ៃថ�េនាះខងេ្រកយពួកេគ កូន្រកមុ ំ និងកូនកំេលះកំពុងែតេនក�ុងជុបប៉ាឥឡូវេនះ

េហយ ជាទីែដលមានសន�ភិាព ភាពេស��បស� ត ់ ករសំរក នងិកលំំង។ ទីេនះ

េហយែដលកូន្រកមុេំដកេនេល
្រពះឧរមាសសំឡាញ់ែត១របស់

នាង េដយខ្សបិថា “ឱេបប�នីងឹ
េថបខ�ុ ំ េដយ្រពះឱស�េទេអះ 
ពេី្រពះេសចក�្ីរសឡាញ់របស់្រទង ់

វេិសសជាង្រសទពំបំាយជូរ” 
(បទចំេរៀងៃនសឡូម៉ូន ១:២)។ 

 អូ េតករ្របកបគា� អ�ីេទន!៏ ចំ

ជាអំណរមកពី្រពះែមន! កូន

កំេលះ្រពះបន�ូល និងកូន្រកមុំ

្រពះបន�ូលបានជាបេ់នក�ុងបន�ប់

ទងំអស់គា� ក�ុងករេថប ឱបរតឹ

ថា�� កថ់�ម, កូន្រកមុកំំពុងែតពឹង

ែផ�កេល្រពះហស�ដអ៏ស់កល្បៃន
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្រពះ្រគីស� និងកំពុងែតឮ សំេលងជាទី្រសឡាញ់ដទ៏នភ់�នរ់បស់្រទង ់ េដយ្រពះ

បន�ូលែដលហូរមកដូចជា ្របភពទឹក េដម្បនីឹងលងសំអតវ�ិ� ណរបស់នាងៃនអ

ត�ចរកិគា� នបំនងចិត� ដូចជាកិច�ករខងសច់ឈម េសចក�ី្រពេងយកេន�យ 

គំនិតខុសឆ�ង និងេផ្សងេទៀត។ ពិតែមនេហយ ែដលឲ្យ្រទង់ស� ល់េនាះ គឺជា

អំណរែដលរកែថ�ងពុំបាន និងេពញេដយសិរលី�!។ 

កូន្រកមុកំ� យេទជាភរយិា 

 ្របេយាគ “ភរយិា្រទងប់ានេរៀបខ�ួនេ្រសច” េនក�ុងវវិរណៈ ១៩:៧ ្របាបេ់យង

ថាកូន្រកមុៃំន្រពះ្រគីស�្រត�វែតក� យេទជាភរយិាេន្រតងច់ំនុចជាកល់ក១់ ៃនេពល

ក�ុងកំឡុងេពលអពហ៍ពិពហ៍។ គឺេនក�ុង ជុបប៉ា ែដកូ្រកមុកំ� យេទជាភរយិា។ 

កូន្រកមុមំនិអចក� យេទជាភរយិាេទ េបសិនជា គា� នករសរបុប��ប ់ បានេកត

េឡង។ ជាងេនះេទេទៀត វជាកច់្បស់ពី្របេយាគេនាះថា ភរយិា្រទងប់ានេរៀបខ�ួន

ជាេ្រសចេដម្បអីី�១។ េតវជាអ�?ី 

 រហូតមកដល់ ៃថ�េនះ កូន្រកមុៃំនអពហ៍ពិពហ៍ ែផ�កខងអសីុខ�ះ គឺ្រត�វ

បង� ញថា ជាភរយិា េនក�ុងកំឡុងេពលបរេិភាគករចុងប��ប ់ និងចុងេ្រកយ 

ែដល្រត�វេធ�េឡងេនផ�ះកូកកំេលះ។ ករបរេិភាគករដធ៏ំ គឺជាករដល់កំរតិខ�ស់

បំផុតៃនកិច�ករវវិហមង�លទងំមូល។ កូន្រកមុ្ំរត�វបពំកេ់ដយសំេលៀកបំពក់

េរៀបករខុសែប�កទងំ្រស�ងខុសពីសំេលៀកបំពក ់ ែដលនាងបានេស��កពកសំ់រប់

ពិពីពីមុន។ សំេលៀកបពំកេ់រៀបករ េនះ ែដលជាធម�ត េដរេដយវត�ុធាតុេដមល�

ជាងេគ បង� ញថានាងែលងជាកូន្រកមុេំទៀតេហយ ប៉ុែន�ជាភរយិាវញិ ដល់កំេលះ 

េនាះ។ ឥឡូវេនះ នាងបានពកេ់្រគ�ងលំងកនែ់ត្របេសរ ឬម�ុដជំនួសៃស្បវញិ 

ែដលជាស�� ប�� កថ់ា នាងគឺជាមហក្ស្រតីយានី េពលែដលនាងអង�ុយជាមយួ 

្រពះមហក្ស្រតរបស់នាងេនឯក្បោលៃនតុ ឬេវទិកកិត�ិយស (នាងេអសេធរ ២)។ 

្រសេដៀងគា� ែដរ មានខគម�រីជាេ្រចនបង� ញថា ពួកបរសុិទ�ៃន្រពះនឹង្រត�វតងំឲ្យ

មានតែំណងេដម្បអីង�ុយជាមយួ្រពះ្រគីស�ទងំអស់គា� េនេលបល�័ង�របស់្រទង។់ 

 ឱពួកបរសុិទ�ៃន្រពះេអយ េបសិនជាេយងពិតជាអវៈយវៈ ៃនកូន្រកមុរំបស់្រទង ់

ែមនែដលកំពុងទន�ឹងរងច់េំស��កពកសំ់ពតេ់ទសយ៉ាងមដ៉� ស� ត េហយស រ ៉បូៃន
េសចក�សុីចរតិ េនាះេយងនឹងបានេរៀបខ�ួនជាេ្រសចជាភរយិារបស់្រទង ់ (វវិរណៈ 
១៩:៧-៨) កដូ៏ចជាេយងបានេរៀបខ�ួនជាេ្រសចជារបស់្រទង ់ តមរយៈ្រពះរជសរ
ៃនេទវតទី៧ និងបានចូលេទក�ុងវវិហមង�លបច�ុប្បន�េនះ។ េហយ្រពះអមា� ស់

បាន្របទនមកេយងនូវ អំេណាយទនេពល្រទងេ់លកេឡង(Ascension Gifts) 
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ពន័�កិច�ៃនពួកសវក ពួកេហរ ពកួ្រគ�ផ្សោយដំណឹងល� ្រគ�គង� ល និង្រគ�បេ្រង�ន 

េដម្បេីធ�ឲ្យេយង ្រគបល់ក�ណ៍ េដយ្រពះ បន�ូលរបស់្រទង។់ គឺ ជាពន័�កិច� ១ ែដល 

េលកីយន៍ឹង មនិកត់សំគាល់េឡយ។ ដូចជាបង្រប�ស្របាណហបំាននិយាយថា 

វជាពន័�កិច�បនា� បខ់�ួន។ វជាព័ន�កិច�ៃនសំេលងៃនមហេទវត(១ែថស្សោឡូនិច ៤:

១៦)ែដលកំពុងនា្ំរពះបន�ូលរបស់្រទងេ់នមាសសមា� ញ់របស់្រទងេ់នក�ុង ជុបប៉ា 

េដម្បឲី្យនាងេរៀបខ�ួនជាេ្រសចសំរប ់ ពិធីេលៀងវវិហមង�លដធ៏ំ េនក�ុងស� នសួគ៌

ជាដំណាកៃ់នប�ីរបស់នាង។ អែមន៉! (ដូេច�ះ ពួកអ�កេជឿ្រពះរជសរចុងេ្រកយ គឺ
មនិ្រគានែ់តស� ល់សំេលងៃនេទវត (អ�កនា្ំរពះរជសរ) េទយុគសមយ័ពកួជនុំទំី
៧ ប៉ុេណា� ះេទ គឺ នឹងស� ល់សំេលងៃនមហេទវត (េចហ� យអ�កនា្ំរពះរជសរ 
អ�កនា្ំរពះរជសរដខ៏� ងំពូែក-សូមេមលវវិរណៈ ១០:១) (ែដលឥឡូវេនះកំពុកែត

មានបន�ូលេទកូន្រកមុរំបស់្រទង)់។ 

 [េតអ�កបានកតសំ់គាល់េទថា ដូចជាវវិហមង�លធម�តេទ ដេំណ រករៃនវវិហ
មង�លៃនកូនេចៀមគឺ្រត�វ្រប្រពឹត�េឡងជាចំហ ប៉ុែន�កររមួ្របកបៃនគូេនះ ែដលកំពុង

ែតេកតេឡងឥឡូវេនះេហយ កំពុងេនក�ុងភាពឯកជនៃនជុបប៉ា? ករករពរៃនកូន

្រកមុ្ំរពះបន�ូល ខងវ�ិ� ណេដយ្រពះបន�ូល េកតេឡងេនក�ុងបន�បព់េិសស ៃន

្រពះបន�ូល ជាទីែដលកូនកំេលះនិងកូន្រកមុចំបេ់ផ�មស� ល់គា� យ៉ាងស�ិទ�ស� ល 

ករេបកសំែដង ៃនអថក៌ំបាងំេនះ ្រត�វលកព់ីេលកីយ។៍ ពួកេគនឹងមនិបានដឹង

ករេនះេឡយ។ េហយពួកេគកម៏និដឹងពីអថក៌ំបាងំៃនករេលកេឡងេទេលៃនពកួ

បរសុិទ�េនេពលែ្រតចុងេ្រកយបង�ស់ៃន្រពះ (១ែថស្សោឡូនិច ៤:១៦)។ ដ្បតិេម៉ាង 

េនាះនឹង្រត�វសំែដងដល់នាងេនទីេនាះ។ នាងនឹង ្រត�វេគ្របាបព់ីេពល និងពីែបប

ែដលរបូកយខងសចឈ់មរបស់នាង្រត�វផា� ស់ែ្រប។ ផ�រលនទ់ងំ៧ េនេ្រកម
្រតទ៧ី េនាះកនេ់សចក�ីអថក៌ំបាងំេនាះ វជាេសចក�ីអថក៌ំបាងំ ែដលេលកីយ ៍

នឹងមនិែដលបានស� ល់េឡយ]។ 

ករសរបុប��ប ់

 ដូេច�ះ ដរបណាពិធីវវិហមង�លៃនកូន្រកមុ្ំរពះបន�ូលេនែផនដី និងកូន

កំេលះ្រពះបន�ូលេនស� នសួគ៌បាន្រគាងទុកេហយ ករបរេិភាគករ នឹងបន�រហូត 

ទលែត�ស�ីេរ សតងំ “បានេរៀបខ�ួនជាេ្រសច”។ បនា� បម់ក ភរយិាជាកូន្រកមុនំឹង

េលកយកេទផ�ះេនឯដំណាក់ ៃនប�ីរបស់នាង េហយ ្រត�វថា� យជាភរយិារបស់្រទង ់

េនឯ ករបរេិភាគករ ចុងេ្រកយ និងចុងប��ប ់ៃនកូនេចៀម ែដលនឹងជាករសរបុ

ប��បៃ់នកិច�ករវវិហមង�លដែ៏វងរវង កូនេចៀម និងភរយិារបស់្រទង។់ 
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 “ចូរឲ្យេយងអរសប្បោយ េហយរកីរយេឡង ទងំថា� យសិរលី�ដល់្រទងចុ់ះ ដ្បតិ
បានដល់វវិហមង�លៃនកូនេចៀមេហយ ភរយិា្រទងប់ានេរៀបចខ�ួបជាេ្រសច ្រទង់
្របទនឲ្យនាងបានេស��កពកសំ់ពតេ់ទសយ៉ាងមដ៉� េនាះជាេសចក�សុីចរតិរបស់ពកួ
បរសុិទ�” (វវិរណៈ ១៩:៧-៨)។ 

 ហេលលូយ៉ា! អែមន! ភរយិាកូន្រកមុៃំនកូនេចៀមនឹងេរៀបខ�ួនាងជាេ្រសច

បានយ៉ាងេទៀងទត ់េដយេម៉ាងេនាះ និងសំេរចវវិរណៈ ៣:២១ “ឯអ�កណា ែដល
ឈ�ះ េនាះអញនងឹឲ្យអង�ុយេលបល�័ង�ជាមយួនងឹអញ ដូចជាអញបានឈ�ះ េហយ
អង�ុយជាមយួនងឹ្រពះវរបតិេលបល�័ង�្រទងែ់ដរ”។ នាងនឹងមនិេស��កពកសំ់េសៀក

បំពកេ់រៀបករៃនេសចក�ីសេ�ង� ះតេទេទៀតេទ។ នាងនឹងបានបំពកេ់ដយសំេលៀ

កបំពកេ់រៀបករេផ្សងេទៀត គឺជា សំពតេ់ទសយ៉ាងមដ៉� (រ ៉បូ)ៃនេសចក�សុីចរតិ,    
អែមន៉។ បនា� បម់ក នាងនឹង្រត�វថា� យ ជាភរយិាសុចរតិពិតៃនកូនេចៀម។ សូម

ថា� យ្រពះពរ្រពះនាម្រពះអមា� ស់! េហយជាមយួនឹងម�ុដៃនជិវតិេនេលក្បោលនាង 

និងេ្រគ�ងលំអេផ្សងេទៀត និងអំេណាយេនេលរបូកយរបស់នាង(រង� នប់ាន 

្របទនដល់នាងេនឯបល�័ង�ជនុំជំរំះ ៃន្របះ្រគសី�-រ ៉មូ ៤:១០-១២) នាងនឹងអង�ុយ

ជាមហក្ស្រតីយានី េនែក្បរ្រពះមហក្ស្រតរបស់នាង េនក�ុងវត�មានៃនពួកពល

បរវិរេនស� នសួគជ៌ាេទវត េនឯពធិេីលៀងវវិហមង�លដធ៏ំចុងេ្រកយៃនកូនេចៀម 

ប៉ុែន�េនខណៈ ែដលនាងបរេិភាគ ជាមយួ្រពះមហក្ស្រត របស់នាងយ៉ាងរកីរយ 

េនាះកន៏ឹងមានេគយំេរៀបរប ់និងសេង��តេធ�ញេនេលែផនដីែដរ។ 

រ្រតចី�នា� ទកឹឃ�ុ ំ

 េនេពលែដល ពិធេីលៀងវវិហមង�ល ដធ៏ ំ ៃនកូនេចៀម េនស� នសួគប៌ានចប់

េហយ និង្រគាមហេវទនា េនេលែផនដីបានចូលមកដល់ទីប�� ប ់្រពះមហក្ស្រត 

និងមហក្ស្រតីយានី នឹងយាងមកេដយជិះេសះសេដម្បសីងសឹកដល់ពួកមនុស្ស 

អ្រកក ់និងេដម្បកីតេ់ទសដល់េលកីយ(៍សករ ី១៤:៤, វវិរណៈ ១៩:១១-១៨, 

២០:៤)។ េហយេនចំេពលែដលនាងបង� ញខ�ួននាងេនក�ុងែផ�កខងវ�ិ� ណៃន 

ស� នសួគ៌ ្រពះមហក្ស្រតយានី កន៏ឹងបង� ញអង�្រពះ  នាងេនក�ុងែផ�ក ខងសច់ 

ឈមៃនែផនដី(រ ៉មូ៨:១៨-២៣)។ ែផនដីនឹង្រត�វសំអតេចញពី្រគបទ់ងំអំេពបាប 

និងភាពអ្រកក។់ េនេពលែដលស� នភាពជិតេអែដន ្រត�វបានស� រេឡងវញិ ែផន

ដីនឹងេទជាស� នបរមសុខម�ងេទៀត (អសយ ៦៥:១៨-២៥)។ េនាះេហយគឺជា

ករចបេ់ផ�មៃន យុគសមយ័ៃនករែកជនំានម់នុស្សជាថ�ី (ម៉ាថាយ១៩:២៨) នងិករ
េសយរជ្យ១សហសវត្សរ ៍ (១ពកឆ់ា� )ំៃន្រពះមហក្ស្រត នងិ មហក្ស្រតយីានរីបស់
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្រទង។់ វគឺជាកំឡុងេពល រ្រតចី�នា� ទកឹឃ�ុ  ំសំរបគូ់ស� មភីរយិាេថា� ងថ�ី។ ករទងំ

អស់េនះគឺជាេសចក�ីទំនាយ ែដលបានកត្់រតេនក�ុងបទគម�រីដព៏ិសិដ�ៃន្រពះអ

មា� ស់េយសូ៊្រគីស�របស់េយង។ ប៉ុែន� េនេពលចេនា� ះ សូមឲ្យពក្យទងំេនះ ែដល

យ៉ូហនជាមាសសមា� ញ់្រត�វបានេគដស់េតឿនឲ្យសរេសរេឡង េរទិ៍េនក�ុង ចិត�

របស់អ�ក ជាករអេ�� ញៈ “មានពរេហយែដល្រពះបានេហមកបរេិភាគករកូន
េចៀម” វវិរណៈ ១៩:៩)។ 

 េតអ�កនឹងទទួលករអេ�� ញ និងេរៀបខ�ួនជាេ្រសចសំរប ់បរេិភាគករកូនេចៀម 

(ពធិេីលៀងវវិហមង�លៃនកូនេចៀម) ែដរឬេទ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េនេពល្រទងប់ិទទ� រ កម៏ានបន�ូលមកខ�ុ ំ យ៉ាងពិេរះ

ក�ុងបន�ប ់ យកវ�ិ� ណបរសុិទ�ទេទ មា� ស់េស�ហ៍ស� ន

សួគេ៌អយ សូមវត�មាន្រទង្់រគបបាងំ េស�ខិណាឥត

ែដលចប ់ែដលខ�ុ ំរកចងប់ាន។  

យាងមកមា� ស់េស�ហ៍ខ�ុ ំ ជា្រពះអមា� ស់ ជាមា� ស់ខ�ុ ំ 

េពលខ�ុ ំថា� យខ�ួនខ�ុ ំ ឲ្យខ�ុ ំរមួនឺង្រទង ់ សូម្រពះបន�ូល

បរសុិទ� របស់្រទងហុ៊់�ពន័�ខ�ុ ំករពរខ�ុ ំគាពំរខ�ុ ំនិង្រគប់

បាងំខ�ុ ំ 
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េសចក�េីផ�ម 
 មានអ�កេជឿគម�រីជាេ្រចនមានករវបិាកក�ុងករយល់អថក៌បំាងំៃនវវិហ
មង�ល ៃនកូនេចៀម េនេពលែដលពួកេគសិក្សោបទគម�រីពិេសស៣េនក�ុងគម�រី 

េដយេយាងេទតម ្របធានបទេនាះ។ 

 បទគម�រីទូេទជាងេគគ ឺវវិរណៈ ១៩:៩។ ខេនះ្រត�វបានបក្រសយេដយេទវ

វទូិខ�ះថា ជាករអេ�� ញ១ ែដលបន�េទដល់្រក�មេភ��វ១ ែដលមនិែមនជាសមាជិក

ៃនកូន្រកមុ។ំ ពកួេគបានែថ�ងថា ្រពះរជបុ្រតៃន្រពះ នងិកូន្រកមុរំបស់្រទងន់ឹង

្រគានែ់តេរៀបករេនេពលវលិ្រតឡបម់កែផនដីវញិ បនា� បព់្ីរគាមហេវទនា េហយ

ថា្រក�មេភ��វេនះ នងឹ្រត�វអេ�� េដម្បបីរេិភាគករកូនេចៀម (ពិធីេលៀងវវិហមង�លៃន

កូនេចៀម)។  

 ពួកេគនងឹេ្របម៉ាថាយ ២២:១-១៤ និង ២៥:១-១៣ ែដលជាពក្យេ្រប�ប

្របដូចអពំី ករបរេិភាគករ នងិ្រពហ�ចរ១ី០នាក ់ជាករេគារព េដម្បគីា្ំរទដល់ករ 

បក្រសយរបស់ពកួេគ។ ពកួេគនងឹចង�ុលេទបុ្រតរបស់េស�ច កូន្រកមុ ំ (ែដល

ប�� កេ់នក�ុងពក្យេ្រប�ប្របដូច) និងេភ��វ េនក�ុងពក្យេ្រប�ប្របដូចពមុីន។ ពួក

េគកេ៏ជឿែដរថា ្រពហ�ចរ១ី០នាកែ់ដលជា្រសីបំេរ េនក�ុងវត�មានេនចំេពះកូន្រកមុ ំ

គឺពតិជា្រក�មមនុស្សេផ្សងេទៀត េនក�ុងពិធីេរៀបមង�លករ។ 

 េសចក�ខុីសឆ�ងបានេកតេឡង ពកីរបក្រសយ អត�បទខុសរបស់ពកួេគ។ 

អនវវិរណៈ ១៩:៦-៩ េដយ្រប�ង្របយត័� និងចំណំាថា យ៉ូហនជាមាសសំ

ឡាញ់ ែដលបានេលកេឡងេទក�ុងវ�ិ� ណ បានេឃញករជាកែ់ស�ង(និម�តិ)អ

ស� រ្យជាេ្រចន។ េនចំេណាមករេផ្សងេទៀត គាតក់ប៏ានឮសំេលងយ៉ាងខ� ងំបន�ឺ
េឡងជាផ�រលនផ់ងែដរ េដយនិយាយថាៈ 

“ហេលលូយ៉ា ដ្បតិ្រពះអមា� ស់ដជ៏ា្រពះ ែដលមាន្រពះេចស� បផុំត ្រទង ់
េសយរជ្យេឡងេហយ ចូលឲ្យេយងអរសប្បោយ េហយរកីរយេឡង ទងំ  
ថា� យសិរលី�ដល់្រទងចុ់ះ ដ្បតិបានដល់េពលេរៀបវវិហមង�លៃនកូនេចៀម 
េហយភរយិា ្រទងប់ានេរៀបខ�ួនជាេ្រសច ្រទង្់របទនឲ្យនាង បានេស��កពក ់
សំពតេ់ទសយ៉ាងមដ៉� េនាះជាេសចក�សុីចរតិរបស់ពួកបរសុិទ�”។ 
បនា� បម់កេ្រកយពីករ្របកសរចួ េទវតេនាះែដលេទជាមយួយ៉ូហន បានទូ

នា� នគាតឲ់្យកតក់រអេ�� ញេនខងេ្រកមេនះ  

“មានពរេហយ អស់អ�កែដល្រពះបានេហមកបរេិភាគករកូនេចៀម”។ 

 បនា� បម់កេ្រកយពីករ្របកសរចួ េទវតេនាះែដលេទជាមយួយ៉ូហន 

បានទូនា� នគាតឲ់្យកតក់រអេ�� ញេនខងេ្រកមេនះ  

“មានពរេហយ អស់អ�កែដល្រពះបានេហមកបរេិភាគករកូនេចៀម”។ 
 



            ទំនាយ ែដលបានេបកសំែដង   

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ករ្របកសទងំ២េនះ ្រត�វែតបរយិាយដចេ់ដយែឡកពគីា�  នងិេមលេនក�ុង 

បរបិទដ្៏រតមឹ្រត�វ។ អស់អ�កែដល្រត�វបានេហមកបរេិភាគករ គជឺាមនុស្សមានពរ, 

ពួកេគជា្រក�មដែដល (ពកួយូដែដល្រត�វបាន្របាបេ់លកទ១ី) បានបដេិសធករ

អេ�� ញេនាះ ែផ�កេទេលម៉ាថាយ ២២:១-១៤។ េហយេយងដឹងថា ម៉ាថាយ ២២:

១-១៤ គជឺាពក្យេ្រប�ប្របដូច។ ពក្យេ្រប�ប្របដូចក�ុងគម�រីគឺជាេរឿងនទិន ែដល

េ្រប េដម្បបីង� ញពីេសចក�ីពិតជាកល់ក។់ េដម្បយីល់ករេនះឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ គ្ឺរត�វ

ែតបក្រសយក�ុងគេ្រមាងៃនខ�ឹមសរជាកល់ក។់ ដូេច�ះេនក�ុងករអនពក្យេ្រប�ប

្របដូចៃនម៉ាថាយ ២២:១-១៤ េយងសំគាល់ថា ខ�ឹងសរេនះ គអឺំពីេស�ច ែដលបាន

េរៀបចពំិធីេលៀងសំរបបុ់្រតរបស់្រទង។់ វមនិែមនអំពបុី្រតរបស់្រទង ់និងកូន្រកមុំ

េទ។ គដូឺចជាពកួបរសុិទ�ៃន្រពះ ្រត�វបានពិពណ៌នាេដយេ្រប�បេធៀបថាជាពួកថ�រស់ 

ឬជា អវៈយវៈេផ្សងគា� ៃនរបូកយ១ ពួកេគក្៏រត�វបានពិពណ៌នាដូចគា� ថា ជាពកួេភ��វ 

េនក�ុងពក្យេ្រប�ប្របដូចេនះ។  

 េនេពលែដលេយងស� ល់ ករេ្រប្របាស់ៃនពក្យេ្រប�ប្របដូច ក�ុងគម�រីទងំ

អស់េនាះ េយងអចយល់ថា ពួកបរសុិទ� ែដល្របមូលផ�ុ ំបេង�តជា ្រពះវហិរពតិ១ 

េហថា កូន្រកមុៃំន្រពះ្រគីស�។ េហយេពលេយងពិពណ៌នាអពំីពួកបរសុិទ�ថាជា 

កូន្រកមុៃំន្រពះ្រគីស� េនាះពកួេគែលងជាេភ��វ េទៀតេហយ។ េហតុអ�ី? គមឺានមូល

េហតុជាកែ់ស�ង។ កូន្រកមុ ំ ទកទ់ងនងឹ កូនកំេលះ រឯីេភ��វ ទកទ់ង នងឹ          

ករបរេិភាគ(ពិធីេលៀងវវិហមង�ល)។ 

 េដយឥឡូវេនះ េយងគួរដងឹេហយថា ករអេ�� ញ ៃនវវិរណៈ ១៩:៩ បានប

ន� ជាេសចក�ទីំនាយ ដល់្រក�មជាកល់ក១់ ែដលជាេភ��វមានពរ េនឯពិធីេលៀង

វវិហមង�លដធ៏ំ ៃនកូនេចៀម។ ចូរចណំំាថា (េនក�ុងម៉ាថាយ ២២:១-១៤) មាន

មនុស្សជាកល់កម់ា� កេ់នឯពិធីេលៀងវវិហមង�ល ្រត�វេបាះេចញ “េទក�ុងភាពងងតឹ
េនខងេ្រក” ពីេ្រពះ គាតអ់តម់ានសំេលៀកបពំកេ់រៀបករ ្រតឹម្រត�វ។  

គាតព់តិជាមនិែមនជាេភ��វ ែដលមានពរេទ។ ែមនេហយ វវិរណៈ ១៩:៦-៨គឺជាករ 

្របកស១ ែដលពធិីេលៀងវវិហមង�លៃនកូនេចៀម នងឹេកតេឡងជាឆាប។់ អ�កខ�ះ

អចឆ�ល់ថាេតេហតុអ�បីានជាខ�ុ ំេ្របពក្យ “ពធិេីលៀងវវិហមង�លៃនកូនេចៀម” ជនំសួ 

“វវិហមង�លៃនកូនេចៀម” ដូចែដលបានេបាះពុម�េនក�ុងគម�រីឃីងេចម្ស។ ពក្យ្រកកិ

គហឺ� ម៉ុស(gamos)។ ពក្យេនះអច បកែ្របថា វវិហមង�លអពហ៍ពពិហ៍ ឬ 

ពិធីេលៀងវវិហមង�ល។(េនក�ុងជនំានគ់ម�រីជាកល់ក ់្រត�វបានបកែ្របថា ពធិីេលៀង

វវិហមង�ល ឬ ករបរេិភាគករ)។ េទះបយ៉ីាងណាកេ៏ដយ ពក្យ ភរយិា (ពក្យ្រកិ
ក ហ�ូន (gamos))ចង�ុលេទរកេរឿងពិតែដលបានសំេរច ែដលមាសសមា� ញ់កូន

្រកមុ(ំពក្យ្រកកិនុមេហ�(Numphe) ពិតជាបានក� យេទជា ភរយិា របស់កូនេចៀម 

(វវិរណៈ ២១:២,៩)។ កម៏ាន្របេយាគ២េផ្សងេទៀត ែដលគា្ំរទេរឿងេនះ “ភរយិា
របស់្រទងប់ានេរៀបខ�នជាេ្រសច”  
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  និង “្រទង្់របទនឲ្យនាងបានេស��កពកសំ់ពតេ់ទសយ៉ាងមដ៉� ស� តេហយភ�ឺ
...”។ េនាក�ុងពិធរីផបករែផ�កខងអសីុពីបុរណ កូន្រកមុ្ំរត�វបានបង� ញថា ជា

្របពន� និងជាមហក្ស្រតយីាន ី េនឯពធិីេលៀវវិហមង�ល ដធ៏ ំ ប៉ុេណា� ះ និងមនិ

ែដលមុនេពលេនាះេទ។ េនេពលែដល្រសី�មា� ក្់រត�វបានដណ�ឹ ងឲ្យបុរសមា� កេ់ទៀត 

នាង្រគានែ់តជា្របពន�ែដលមានសក� នុពល ប៉ុេណា� ះ។ ជាករពិត នាងក� យជា

្របពន�របស់គាត ់េ្រកយពីពធិីៃនបន�បព់ិេសសប៉ុេណា� ះ។ 

 ្រពហ�ចរ១ី០នាក ់ េនក�ុពក្យេ្រប�ប្របដូចៃនម៉ាថាយ២៥:១-១៣ គជឺា្រសីបំ

េរ មានវត�មាន េនចំេពះកូន្រកមុ។ំ ពកួេគ្រត�វេហថា ពួក្រពហ�ចរេីនក�ុងពក្យ

េ្រប�ប្របដូច ពីេ្រពះ េនក�ុងអពហ៍ពពិហ៍ែផ�កខងអសីុ ្រសីបំេរ មានវត�មាន 

្រត�វសន�តថិាមនិទនប់ានេរៀបករ េហយេក�ងជាកូន្រកមុ។ំ ជាធម�ត កូន្រកមុផំា� ល់

ជាអ�កេរ សពួកេគ េដម្បេីធ�ជា មតិ�សមា� ញ់របស់នាងេនេពលេរៀបអពហ៍ពពិហ័។ 

េនេពលែដលបានកំនតទុ់ក ្រសីបំេរ ទងំេនះនងឹេចញេទជរំបសួរ និងទទលួកូន

កំេលះក�ុងកឡុំងេពលដំេណ ររបស់គាតេ់ទផ�ះកូន្រកមុ។ំ ពកួេគនឹងដឹកនា្ំរក�ម

មនុស្សេនាះេទឯកែន�ង ែដលេគេរៀបចំវវិហមង�ល និងករបរេិភាគ។ (េនក�ុងពក្យ

េ្រប�ប្របដូចេនះ ករបរេិភាគករ ្រត�វបានេរៀបចំ េដយឪពុកមា� យរបស់កូន្រកមុ)ំ។ 

េដយសរែតជាធម�តពធិីេនះ្រត�វ្រប្រពតឹ�េឡងេនេពលល� ចេនាះេគក្៏រត�វករេភ�ង

(ពន�ឺ)ែដរ។ ចេង��ងមានេ្របង្រត�វបានេ្របេនក�ុងពក្យេ្រប�ប្របដូចេទះជាចន�ុះេឆះ

មានលក�ណៈរមួេ្រចនជាងកេ៏ដយ។  

 ្រពះអមា� ស់េយងបានេ្របអ�កបំេរ ្រពហ�ចរេីនះ េដម្បតីណំាងឲ្យកូនែដលេកត

ពីវ�ិ� ណៃន្រពះ។ ពក្យេ្រប�ប្របដូចេនះបង� ញនូវចណំងរ់បស់ពួកេគ េដម្បជីបួ

កូនកំេលះ និងេដម្បទីទួល្រទងេ់ទឯពិធេីរៀបមង�លករ ជាទី ែដលពួកេគនឹងមាន

ចំែណក េនឯតុកំពុងជុបេលៀង។ ពួកេគបរសុិទ�ក�ុងេសចក�ជីំេនឿរបស់្រពះ្រគសី�។ 

ពួកេគជា្រក�ម្រស�វសឡ ីេនក�ុងពក្យេ្រប�ប្របដូច ្រស�វសឡ ីនងិ ្រសែង េនក�ុង 

ម៉ាថាយ ១៣:២៤-៣០។ េយាងេទតមពក្យេ្រប�ប្របដូចេនាះ មាន្រសី�្រពហ�ចរ ី
ឆា� ត៥នាក ់ ែដលេចញេទជួបកូនកេំលះ។ យ៉ាងេមច៉កេ៏ដយ េនេពលែដលកូន

កំេលះបានពន្យោេពល ពួកេគបានធា� កេ់ទក�ុងភាពេងកងុយ េហយេដកលកេ់ទ 

(េនក�ុងពួកជំនុនំិយម) រហូតដល់សំែរក១ (សំេលងៃនអ�កនា្ំរពះរជ្យសរេទយុគ
សមយ័ពកួជនុំទំ៧ី) បានដស់ពកួេគេឡងេនកណា� លអ្រធា្រត (្របែហលឆា� ំ

១៩៥៦)។ បនា� ប ់ ពួកេគទងំអស់បានចបេ់ផ�មេរៀបចំ្របេឆះចេង��ងរបស់ពកួេគ

េរៀងខ�ួន (ករយល់ដឹង និងករេបកសំែដងៃន្រពះបន�ូល)។ េទះបីជាយ៉ាងណាក៏

េដយ មានែតពកួ្រសី�្រពហ�ចរឆីា� តេទ ែដលមានេ្របងសគរួ(្រពះវ�ិ� ណ) េនក�ុង

ភាជនរ៍បស់ពកួេគ អចជួបនងឹកូនកំេលះ និងចូលេទក�ុងសលជុបេលៀង ែដល

ជាកែន�ង ែដល ពធិវីវិហមង�ល ្រត�វ្រប្រពតឹ�េឡង។ ដូេច�ះ ពកួបរសុិទ�ពិតៃន្រពះ ្រត�វ

បានពពិណ៌នាេនក�ុងពក្យេ្រប�ប្របដូច ថាជាពួក្រពហ�ចរ ី ែដលទកទ់ង េទនឹង

្រពះសេ�ង� ះរបស់ពកួេគ ្រពះបន�ូលបរសុិទ�។  
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