
មានព្រះជាមាា ស់ 
រ  ៉ូម ១:២០ ដ្បតិ អ្វីៗ របស់ ព្រង់ ដដ្ល រក មមីល មិនម ញី តាំងរី កាំម ីត មោកិយ មក មទះ ទាំង ព្រះ មេ ស្តា  ដ៏្ មៅ អ្ស់ កលប 

ជានិេា និង និសសយ័ ជា ព្រះ របស់ ព្រង់ មន្មះ ម ញីេាស់ វញិ មោយ រិចារណា យល់ របស់ ទាំងប ៉ុន្មា ន ដដ្ល ព្រង់ 
បាន បមងកីត មក ព្បមោជន៍ ក៉ុាំឱ្យ មេ មោះស្ត ។ 

ព្រះជាមាា ស់ ដលែងព្បាប់ តមរយៈ សកលមោក 
រួក អ្នកវរិាស្តស្តសា បាន រ៉ុករក ម ញី សកលមោក មនះ អ្ស់ រយៈកាល យ៉ូរណាស់ មក ម យី ។ តម ការសិកា រួកមេ រក ម ញី

ថា សកលមោក មនះ មាន ព្បរន័ធ ដ្ាំម ីរការ មួយ ដដ្ល មានការ រេន្ម ោ ង មាន ស ណាា  ប ់ធ្នន ប ់។ េ៉ូរ មងីយមមីល ផ្ទៃមម  ដដ្ល មៅ 
រី មលី អ្នក មៅ មរលយប់ េ៉ុះ ! រួក អ្នក តរាវរិ៉ូ បា ន់ព្បមា  ថា មៅកន៉ុង ព្បរ័នធ កាឡាក់ស៉ុី មាន ផ្កក យ ជាង មួយ រយ ពាន់ ោន ម យី 
ព្បដ ល មៅកន៉ុង សកលមោក មនះ មាន  វ៉ូង កាឡាក់ស៉ុី រាប់ពាន់ ោន ។ ផ្កក យ នីមួយៗ តាំណាង ឱ្យ ព្បរ័នធ ស៉ុរយិេតិ មួយ ម យី 
ព្បរ័នធ ស៉ុរយិេតិ របស់ មយងី មនះ មាន ដួ្ង អារិតយ ជា េាំ ៉ុ េ ក ណាា  ល និង ភរ ព្បាាំបួន វលិ ជ៉ុាំវញិ ោ ង មរៀងព្តង់ ។ ដទនដី្ ជា ភរ 
មួយ កន៉ុងេាំមណាម ភរ ទាំងអ្ស់ ម វ្ីដ្ាំម ីរ កន៉ុង អ្វកាស មោយ មលបឿន ៦៧០០០ មា  យ កន៉ុង ១ មមា ង និង េាំណាយមរល ៣៦៥ ផ្លៃ 
មដី្មប ីមដី្រជ៉ុាំវញិ ដួ្ង អារិតយ ។ មនះ ជា មរឿង រិត ដដ្ល រិចារណា មៅ េួរ ឱ្យ ភ្ញា ក់មទអីល រីមព្ពាះ មបី មាន រលមភែីង មួយ ម វ្ី ដ្ាំម ីរ កន៉ុង 
មលបឿន ព្តឹមដត ១០០០ មា  យ ( ១ មា  យ = ១.៦០៩ េីឡ៉ូ កន៉ុង ១ មមា ង រលមភែីង មន្មះ ព្បាកដ្ជា នឹង រត់ ខ៉ុស កាលវភិ្ញេ មិនខាន ។ 

ព្រះេមពីរ ព្បាប់ មយងី ថា " ព្រះ មេ ស្តា  ដ៏្ មៅ អ្ស់ កលប ជានិេា និង និសសយ័ ជា ព្រះ របស់ ព្រង់ ព្តូវ បាន មមីល ម ញីេាស់ តម 
របស់ ដដ្ល ព្រង់ បាន បមងកីត មក ( រ  ៉ូម ១:២០ ) ។ ដ្៉ូេជា រ៉ូបេាំន៉ូរ បង្ហា ញ ឱ្យ ម ញី ន៉ូវ លកខ ៈ របស់ វេិិព្តករ ោ ងណា មន្មះ េ៉ុ 
លកខ ៈ របស់ ព្រះ អារិករ ក ៏ព្តវូ បាន ស ដមា ង មក ឱ្យ ម ញី តមរយៈ សកលមោក ដដ្ល ព្រង ់បមងកីត មក ោ ង មន្មះ ដដ្រ ។  

ព្បសិនមបី មន៉ុសស េង់ ថាវ យបងគាំព្រះ នងិ រាំន្មក់រាំនង ជាមួយ ព្រង់ មន៉ុសស ព្តវូដត មព្ប ីវញិ្ញា   របស់ ខែួន 

ព្រង ់មាន បាំ ង ឱ្យ មន៉ុសស ស្តគ ល់ ព្រង ់និង គ្មា ន បាំ ង ោក់បាាំង អ្ងគ ព្រង ់មឡយី ។ ជា ដ្ាំប៉ូង ព្រង់ េង់ឱ្យ មន៉ុសស ស្តគ ល់ ថា 
ព្រង់ ជា ព្រះ អារិករ បន្មៃ ប់មក ស្តគ ល់ ថា ព្រង់ ជា ព្រះ និង ជា ព្រះវរបិត របស់ ខែួន ។  ព្រះ ជា មាា ស់ េង់ឱ្យ មន៉ុសស ថាវ យបងគាំ ព្រង់ ។  

ព្រះ ព្រង ់ជា ព្រះវញិ្ញា   ម យី អ្នកណា ដដ្ល ថាវ យបងគាំ ព្រង ់មន្មះ ព្តូវដត ថាវ យបងគាំ កន៉ុង វញិ្ញា   ( យ   . ៤:២៤ ) ។ ព្បសនិមបី 
អ្នកណា េង់ ររួល បាន រលកអាកាស វរិយ៉ុ អ្នក មន្មះ ព្តូវដត មព្បី ព្បោប ់ររួល រលកអាកាស វរិយ៉ុ ម យី មបី អ្នកណា េង់ ររួល បាន 
ការ មៅ រ៉ូរស័រៃ េ៉ូល គ្មត់ ព្តូវដត មាន ព្បោប ់ររួល ការ មៅ រ៉ូរស័រៃ េ៉ូល ។ ដ្៉ូេគ្មន  មនះ ដដ្រ ព្បសិនមបី មន៉ុសស េង ់ថាវ យបងគាំព្រះ 
និង រាំន្មក់រាំនង ជាមួយ ព្រង ់មន៉ុសស ព្តូវដត មព្បី វញិ្ញា   របស់ ខែួន ។ មន៉ុសស មិនអាេ មព្បី ព្តមេៀក មៅ ស្តា ប់ រ ៌ បាន មរ ម យីក៏ 
មិនអាេ មព្បី ដភនក មៅ មមីលម ញី មសៀង តស្តនាី ដដ្រ ។ មយងី ព្តូវ មព្បី អ្វយវៈ ឱ្យ េាំ នឹង អ្វី ដដ្ល មយងី េង់ ម វ្ី ។ ព្រះជាមាា ស់ ព្រង់ ជា 
ព្រះវញិ្ញា   ព្រង់ រ៉ុាំ ដមន ជា វតថ៉ុ អ្វី មន្មះ មឡយី ដ្៉ូមេនះ មយងី មិន ព្តូវ ថាវ យបងគាំ ព្រង់ មោយ អ្វី ជា វតថ៉ុ មរ េឺ ព្តូវ ថាវ យបងគាំ ព្រង់ មោយ 
វញិ្ញា   របស់ មយងី វញិ ។ 

អ្្ិោា ន មោយ អ្ាំពាវន្មវ ដ្ល ់ព្រះន្មម ព្រះអ្មាា ស់ 
មម្ាបាយ មដី្មប ីមព្បី វញិ្ញា   របស់ មយងី បាន េឺ អ្្ិោា ន មោយ អ្ាំពាវន្មវ ដ្ល់ ព្រះន្មម ព្រះអ្មាា ស់ មយស ៉ូ (រ  ៉ូម ១០ : ១២-

១៣) ។ ព្បសនិមបី មយងី មបីក មាត់ មបីក េិតា ម យី អ្្ិោា ន មៅ ព្រះ វញិ្ញា   របស់ មយងី នឹង ប ះពាល់ ព្រង់ ម យី ព្រង់ នឹង កាែ យជា 
សភ្ញរ រិត េាំមពាះ មយងី ។  


