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 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

 

ភាគទី១ – សេចក្ដីលនំសំ ីម 
មនុេសគ្គប់ជាតិសាេន៍ ដ លរេ់សៅសលដីែន សីនេះ ដតងដតមានជំសនឿ 

និង|សាេនរបេ់ខ្លួន ដតជំសនឿ និងសាេនទងំសនេះ ដតងដតផ្លល េ់ដគ្បពីមួយជំនន់ 
សៅមួយជំនន់ជានិចច_។ មនុេសសយងីមិនអាចរក្ាសេចក្ដីជំសនឿ ឬទំសនៀមទំលាប់
គ្បពពណីរបេ់ខ្លួន ឲ្យបានេថិតសៅ ដ លជាសរៀងរហូតបានសនេះស យី ពីសគ្រេះ 
សពល|មនុេសមួយជំនន់បានសាល ប់បាត់សៅ សនេះមនុេសជំនន់សគ្ោយក៏្បានអភិវឌ្ឍន៍
ជំសនឿរបេ់ខ្លួន សោយបញ្ចូ លគំនិតថ្មីៗ ដ លសគគិតស ញីថាលអគ្តឹមគ្តូវ បដនថមសៅសលី
ជំសនឿចាេ់របេ់មនុេសជំនន់មុន_។ លុេះរាប់រយឆ្ន កំ្នលងមក្ ជំសនឿចាេ់របេ់
ជី ូនជតីាក៏្បានរលាយបាត់អេ់ សោយជំនួេមក្វញិនូវជំសនឿថ្ម_ី។ 

ក្នុងគ្បវតតិសាស្តេតដខ្មរ ក៏្មានបញ្ហា  ូចគ្នន សនេះបានសក្ីតស ងីដ រ_។ បុពវបុរេ
 ំបូងរបេ់ដខ្មរបានសជឿថា សទេះជា ូនតាបានសាល ប់បាត់បង់ខាងរូបោយសហយីក៏្សោយ 
ក៏្គ្ពលឹង ូនតាទងំសនេះបនតរេ់សៅដក្ែរៗក្នុងភូម ិ ស មីែដីថ្រក្ាសមីលេុខ្ទុក្ខកូ្នសៅ
របេ់ខ្លួនជានិចច_។1

(១) ដតសៅសពលដ លគ្បពពណី និងទំសនៀមទំលាប់របេ់ឥណ្ឌា បាន
ហូរចូលមក្ក្នុងគ្េុក្ដខ្មរ សនេះជំសនឿសៅសលគី្ពហមញ្ញសាេនក៏្បានចូលមក្ដ រ_។2

(២) 
សៅក្នុងសាេនសនេះបានបសគ្ងៀនថា គ្ពលឹង ូនតាដ លបានសាល ប់សៅ មិនេថិតសៅដក្ែរ
សយងីសរៀងរហូតសនេះសទ គឺពួក្សគបានចាប់ជាតសិៅវញិសហយី_។ ជំនន់សគ្ោយមក្សទៀត

                                                           

(១)1 សោងតាមសេៀវសៅ គ្បពពណី និងទំសនៀមទមាល ប់ដខ្មរ ភាគទី១ និពនធសោយសលាក្ សមៀច ប ុណណ 
សបាេះពុមពឆ្ន  ំ២០០៧ ទំពរ័ ១២៤ 

(២)2 សោងតាមសេៀវសៅ ជនជាតិដខ្មរ ភាគទី១ និពនធសោយសលាក្ Paul Brunon និងសលាក្ 
េ ុនសហង សម ងឈាង សបាេះពុមពឆ្ន  ំ២០០៨ ទំពរ័ ៧ 

១ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

ក៏្បានដក្ពចនជំសនឿសៅសលីគ្ពហមញ្ញសាេន សោយបញ្ចូ លគ្ទឹេដថី្មីសៅថា « សទវរាជ_» 
គឺ|សគបានចាត់ទុក្សេដចជាគ្ពេះមហាក្សគ្តែង ជាគ្ពេះអាទិសទពែង_។3

(៣) ោលពមុីន
មិន|ដ លមានគ្ទឹេដសីទវរាជក្នុងគ្ពហមញ្ញសាេនសទ ដតពួក្សគបានលាយចំរុេះគំនិតថ្មីសនេះ 
ជាមួយនឹងជំសនឿចាេ់ បសងកីតបានជាជំសនឿថ្មមីួយ_។ រាប់រយឆ្ន កំ្នលងមក្សទៀត សេដចដខ្មរ
មួយអងគបានងាក្សចញពីមាគ្ន៌ា គ្ពហមញ្ញសាេន ដ លគ្ទង់បានទទួលពីរាជវងសមុនៗ
របេ់គ្ពេះអងគ សហយីដបរមក្សគ្នរពបូជាពុទធសាេននិោយមហាោនវញិ ដតគ្ទង់បាន
រក្ាគ្ទឹេដសីទវរាជ ដ ល_។4

(៤)  ូចគ្នន សនេះដ រ ក្នុងពុទធសាេនមិនដ លមានគ្ទឹេដី
សទវរាជសទ ដតគ្ពេះអងគបានលាយចំរុេះពុទធសាេន ជាមួយនឹងជំសនឿពនរាជវងសមុនៗ
របេ់គ្ទង់ សហយីបសងកីតបានជំសនឿថ្មមីួយសទៀត  ូចជាបុពវបុរេរបេ់គ្ទង់ធ្លល ប់ស្វីពីមុន
ដ រ_។ សៅជំនន់សគ្ោយៗមក្សទៀត ជី ូនជីតាដខ្មរបានក្ំណត់ថា ពុទធសាេននិោយ
ហនីោន ជាសាេនរបេ់រ ឋ_។ សគ្នលលទធ ៏ិ្ំមួយក្នុងពុទធសាេននិោយហនីោន
បានបសគ្ងៀនថា គ្នម នគ្ពេះអាទិសទព អនក្តា ឬគ្ពលឹងវញិ្ហញ ណឯណ្ឌ ដ លជាទពីឹង
េគ្មាប់មនុេសសនេះស យី គឺមានដត « ខ្លួនទីពឹងខ្លួន_»_។5

(៥) ដតសៅេម័យបចចុបែនន
សនេះ សោយបានទទួលឥទធិពលពនជំសនឿចិនសទៀត ដខ្មរជាសគ្ចីនបាននិយមសគ្នរពគ្ពលឹង
វញិ្ហញ ណកុ្ងមា វញិ ដ លជំសនឿសនេះគ្េស ៀងគ្នន សៅនឹងជំសនឿពបុីរាណទក់្ទងសៅនឹង
គ្ពលឹង ូនតាដ រ_។ ក្នុងជំនន់អនគត សតជីនជាតដិខ្មរនឹងសជឿសៅសលអីវីសទៀត_? 

សៅសលពីិភពសលាក្សយងីេពវពថ្ៃសនេះ ជំសនឿ នងិសាេនដ លគ្តូវបានសគ
សបាេះ|បង់សចាល សេទីរដតរាប់មិនអេ់ សបសីគ្បៀបស្ៀបសៅនឹងចំនួនពនជំសនឿ និងសាេន 

                                                           

(៣)3 សោងតាមសេៀវសៅ ជនជាតិដខ្មរ ខាងសលី ដ ល ទំពរ័ ១៤ 
(៤)4 សេដចសនេះគឺជាគ្ពេះបាទជយ័វរ មន័ទី៧ េូមសមីលសេៀវសៅ ជនជាតិដខ្មរ ខាងសលី ដ ល ទំពរ័ ២៨ 
(៥)5 សោងតាមសេៀវសៅ គ្ពេះពុទធគ្ទងប់សគ្ងៀនអវី_? និពនធសោយសលាក្ លីន កុ្េល សបាេះពុមពឆ្ន  ំ

២០១១ ទំពរ័ ១៤៣-១៤៤ 

២ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

ដ ល|សៅេល់សពលបចចុបែននសនេះ គខុឺ្េគ្នន ឆ្ៃ យណ្ឌេ់_!  ូចសនេះ សយងីអាចេននិោឋ ន
បានថា ជី ូនជីតារបេ់
មនុេសជាតិ ពមីួយជំនន់ 
សៅមួយជំនន់ ពតិជាបាន
ដក្ដគ្បជំសនឿចាេ់ ជាសគ្ចីន
សលីក្សគ្ចីនសារដមន ក៏្ប ុដនត 
ពួក្សគ មិន បាន ចាត់ ទុក្ មាគ្ន៌ា
ពនជំសនឿណ្ឌមួយថា ជាមាគ្ន៌ា
 ៏គ្តឹមគ្តូវសនេះស យី_។ សហតុសនេះសហយីបានជាមនុេសដតងដតដក្ដគ្បជំសនឿរបេ់ខ្លួនជា
សរៀងរហូត ពមីួយតំណ សៅមួយតំណពួក្សគ_។ បញ្ហា សនេះ គរួឲ្យសយងីសងឿងឆ្ៃល់ថា_៖ 

 

ភាគទី២ – មាគ្ន៌ា ពនជនំន់ស ីម 
គ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវដចងឲ្យសយងី ឹងថា ោលពសី ីម ំបូងបងអេ់ មានដត

គ្ពេះ|ជាមាច េ់ប ុសណ្ឌណ េះ ដ លគ្ទង់សៅថា « គ្ពេះ ៏មានគ្ពេះជនមគង់សៅ_» និង « គ្ពេះ ៏ជា
ស ីម ំបូង នងិជាចុងបងអេ់_»_។6

(៦) គ្ពេះនមទងំពីរសនេះមានន័យថា គ្ពេះជាមាច េ់ គ្ទង់
គ្នម នទចីាប់សែដីម ឬគ្នម នទីបញ្ច ប់ គមឺានគ្ពេះជនមគង់សៅ តាងំពមុីនក្ំសណីតសលាក្ីយ ៍
រហូត ល់អេ់ក្លែជានិចច សោយគ្ពេះសចសាដ របេ់គ្ទង់ផ្លទ ល់_។ គ្ពេះអងគមិនគ្តូវបានសគ
                                                           

(៦)6 សោងតាមគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ សយសរមា ១០:១០ យ ូហាន ៥:២៦ និងវវិរណៈ ២១:៦ 

ត ើសាសនាមួយណា ដែលជាមាគ៌ា នៃជនំាៃ់តែើម 

ត ើយជាជតំៃឿែ៏ត្ ឹមត្ ូវ    ៃិងពិ ត្ាកែតនាោះ ? 

៣ 

ត ើសាសនាមួយណា ដែលជាមាគ៌ា នៃជនំាៃ់តែើម 

ត ើយជាជតំៃឿែ៏ត្ ឹមត្ ូវ    ៃិងពិ ត្ាកែតនាោះ ? 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

បសងកីតគ្ទង់មក្ស យី ក៏្គ្នម នបុគគលណ្ឌមាន ក់្ ដ លបានែដល់ជីវតិឲ្យគ្ទង់មានគ្ពេះជនម
រេ់ស ងីដ រ_។ ែទុយសៅវញិ គគឺ្ពេះជាមាច េ់សទសតី ដ លជាគ្បភពពនជីវតិទងំឡាយ_។ 

ោល ំបូងស យី ពុំទន់មានអវីៗទងំអេ់ េូមែដីតមនុេស គ្ពលឹងវញិ្ហញ ណ 
សទវតា ឬវតថុសែសងៗក្ដី គមឺានដតគ្ពេះជាមាច េ់មួយគ្ពេះអងគប ុសណ្ឌណ េះ_។ សោយសារគ្ទង់
មានគ្គប់គ្ពេះសចសាដ  និងឫទធ នុភាពខ្ពង់ខ្ពេ់បំែុត សទីបគ្ពេះជាមាច េ់បានបសងកីតពែទសម  
ដែន ី និងរបេ់េពវសារសពី រមួទងំមនុេស ំបូងពីរនក់្ គសឺលាក្អ័ោម និងនងសអវ  
ជាភរោិរបេ់សលាក្_។ ពួក្សគគជឺាជី ូនជីតាពនមនុេសជាតទិងំឡាយ_។ រឯីដែន  ី
ដ លគ្ទង់បានបសងកីតមក្សនេះ វលអឥតសខាច េះ គ្នម នទុក្ខលំបាក្ គ្នម នសគ្គ្នេះោចចពគ្ង 
ឬ|សេចក្ដសីាល ប់ទល់ដតសសាេះ_។ អ័ោម នងិសអវ ក៏្លអគ្បពពដ រ ដថ្មទងំមិនសចេះគ្បគ្ពឹតតិ
អំសពបីាបអវីសទៀតែង_។ គ្ពេះអងគបានគ្បទនពរ ល់ពួក្សគ គ្ពមទងំគ្បគល់អេ់ទងំ
្ញ្ញជាតដិ លមានគ្គ្នប់ពូជ និងស ីមស ដី លមានែលដែលគ្គប់ដបបោ ង ទុក្ជា
អាហារេគ្មាប់ពួក្សគបរសិភាគតាមចិតត_។7

(៧) 

សៅេម័យជំនន់ស ីមសនេះ ពុំមានសាេនអវីសទ ក៏្គ្នម នរូបគ្ពេះដ រ ពីសគ្រេះ
អវីៗ|ដ លស្វីពសី  ី ឬថ្មដ លគ្នម នជីវតិ ពុអំាចតំណ្ឌងឲ្យគ្ពេះ ៏មានគ្ពេះជនមគង់សៅ
បាន|ស យី_។ ែទុយសៅវញិ គ្ពេះជាមាច េ់បានបសងកីតអ័ោម និងសអវ ឲ្យស្វីជាតំណ្ឌង
គ្ពេះ|អងគផ្លទ ល់ ស មីែបីងាា ញនូវលក្ខណៈ ៏លអគ្បសេីររបេ់គ្ទង់8

(៨)  ូចជាកូ្នៗបងាា ញ
នូវលក្ខណៈរបេ់ឪពុក្មាដ យខ្លួន_។ ោ ងសនេះដ រ អ័ោម និងសអវ ក៏្មានចំដណក្
ពិសេេវសិាលក្នុងសក្រ ត ិ៍សឈាម េះរបេ់គ្ពេះជាមាច េ់ផ្លទ ល់_។ 

សៅេម័យជំនន់ស ីម ក៏្គ្នម នគ្ពេះវហិារណ្ឌមួយ ដ លគ្តូវបានសាងេង់ស ងី 

                                                           

(៧)7 ក្ថាខ្ណា សនេះេសងខបអំពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ សលាកុ្បែតតិ ១-២ 
(៨)8 សោងតាមគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ សលាកុ្បែតតិ ១:២៦-២៧ 

៤ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

ទុក្េគ្មាប់គ្ពេះជាមាច េ់គង់សៅសនេះដ រ ពីសគ្រេះគ្ពេះអងគមិនចាបំាច់ពឹងរក់្សៅសលីព 
របេ់មនុេស ដ លគ្ទង់បានបសងកីតមក្សនេះស យី_។ គគឺ្ពេះអងគសទសតី ដ លជាអនក្
គ្បទនជីវតិទងំឡាយ នងិរបេ់េពវសារសព ីល់មនុេស ឲ្យពួក្សគបានបរសិភាគ 
និង|សគ្បីគ្បាេ់តាមតំរូវោរ_។9

(៩) សោយសហតុសនេះឯងបានជា សៅេម័យជំនន់ស ីម 
មនុេសមិនចាបំាច់បួងេួង ឬស្វពីិ្ីសែសងៗ ស ីមែេុីំអវមីួយពគី្ពេះជាមាច េ់សនេះស យី 
ពីសគ្រេះគ្ទង់បានគ្បទនអវីៗគ្គប់ដបបោ ងមក្ ល់ពួក្សគសហយី_។  ូចសនេះ អ័ោម 
និង|សអវ បានគ្បក្បជាមួយគ្ពេះជាមាច េ់ផ្លទ ល់ ទងំពឹងសលីគ្ទង់គ្គប់ជំពូក្  ូចជាកូ្ន
គ្បក្បជាមួយឪពុក្មាដ យសោយេុភមងគលបំែុត_។ 

ភាគទី៣ – មនុេសបានបេះសបារគ្បឆ្ងំជទំេនឹ់ងគ្ពេះជាមាច េ ់
ប ុដនត សៅពថ្ៃមួយ អ័ោម និងសអវ បានបេះសបារគ្បឆ្ងំសៅនឹងគ្ពេះជាមាច េ់ 

សោយពួក្សគពុបំានសាដ ប់បងាគ ប់គ្ពេះបនទូលរបេ់គ្ទង់ ដតដបរជាពឹងសលគីំនិតរបេ់ខ្លួន
សៅវញិ_។ ពួក្សគសាម នថា នឹងបានសលីក្ខ្លួនជា្សំេមីនឹងឋានៈគ្ពេះអងគ និងោល យជាមាច េ់

សលីខ្លួនឯង ែទុយសៅវញិ 
បាន ដត ស្វី ឲ្យ ខ្លួន អាគ្ក្ក់្
ដត|ប ុសណ្ឌណ េះ_។10

(១០) ោរសនេះ
សគ្បៀប បាន  ូច ជា កូ្ន គ្បេុ
របេ់ មស្តនតី មាន សក្រ ត ិ៍ សឈាម េះ លអ
មាន ក់្ ដ លមិនបានសាដ ប់

                                                           

(៩)9 សោងតាមគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ កិ្ចចោរ ១៧:២៤-២៥ 
(១០)10 ក្ថាខ្ណា សនេះេសងខបអំពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ សលាកុ្បែតតិ ៣ 

៥ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

 ំបូនម នរបេ់ឪពុក្មាដ យ ដតវោល យសៅជាសក្មងទំសនីងវញិ ស ីរអុក្ ុក្សពញភូម_ិ។ 
លទធែលចុងសគ្ោយ គវឺបានបងខូចសក្រ ត ិ៍សឈាម េះរបេ់ឪពុក្ ស្វឲី្យសលាក្ខាម េសគោ ងខាល ងំ
សៅចំសរេះមុខ្មនុេសគ្គប់ៗរូប រមួទងំនឲំ្យសគគ្បមាថ្មាក់្ងាយ ល់ខ្លួនដថ្មសទៀត
ែង_!  ូចគ្នន សនេះ អ័ោម និងសអវ បានបងាអ ប់បសងាអ ន ល់គ្ពេះក្ិតតិនម ៏វេុិទធរបេ់
គ្ពេះ|||ជាមាច េ់ សោយសគ្រេះគ្ពេះអងគបានបសងកីតពួក្សគមក្តាមលក្ខណៈ ៏លអគ្បសេីររបេ់
គ្ទង់ផ្លទ ល់ ប ុដនត ពកួ្សគបានដបរជាស្វីឲ្យខ្លួនអាគ្ក្ក់្សៅវញិ_។ 

សមា ល េះសហយី សទីបគ្ពេះជាមាច េ់ គ្ទង់បានោក់្បណ្ឌដ សា ល់ដែន ី នឲំ្យមាន
ទុក្ខលំបាក្ នងិសេចក្ដសីាល ប់ ចូលមក្ក្នុងសលាក្ីយជ៍ាសលកី្ ំបូង_។ សនេះជាទណា ក្មម
េមសហតុេមែល ដ លពួក្សគគ្តូវទទលួយក្ សោយសារអំសពអីាគ្ក្ក់្របេ់ខ្លួន_។11

(១១) 

លុេះសគ្ោយមក្ ពូជពងសរបេ់អ័ោម 
និងសអវ បាននគំ្នន គ្បគ្ពឹតតអិំសពីបាប គ្បឆ្ងំ
សៅនឹងគ្ពេះជាមាច េ់ោន់ដតខាល ងំស ងីៗ សទបី
គ្ទង់ក៏្បានបំភាន់ភាសារបេ់ពួក្សគ មិនឲ្យ
សាដ ប់គ្នន បាន_។ ោរសនេះស្វីឲ្យមនុេសជាតិ
បានដបក្ដខ្ែក្គ្នន  សៅជាជាតិសាេន៍ ពទ 
តាមពូជអំបូរសរៀងៗខ្លួន គ្ពម|ទងំសៅរេ់សៅ
ក្នុងតំបន់ នងិនិោយភាសាសែសងៗពីគ្នន  
ចាប់តាងំពីសពលសនេះមក្_។12

(១២) 

                                                           

(១១)11 សោងតាមគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ សលាកុ្បែតតិ ៣:១៧-១៩ 
(១២)12 ក្ថាខ្ណា សនេះេសងខបអំពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ សលាកុ្បែតតិ ១១:១-៩ 

៦ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

 

ភាគទី៤ – មនុេសបានបសងកីតជសំនឿ និងសាេន 

ស ីមែីមានទីពឹងជនំេួគ្ពេះជាមាច េ់ 
ពីមួយជំនន់ សៅមួយជំនន់ មនុេសជាតបិានសភលចគ្ពេះដ លបានបសងកីតខ្លួន

បនតិចមដងៗ រហូត ល់បំសភលចគ្ទង់ទងំគ្េុង_។ ប ុដនត បណ្ឌដ សា ោររងទុក្ខលំបាក្ និង
សេចក្ដសីាល ប់ សៅដតមានសៅសលីដែន  ីដ ល_។  ូសចនេះសហយី សទីបមនុេសគិតស ញីថា 
គ្តូវោររក្ទីពឹងណ្ឌ ដ ល្ំ និងខាល ងំពូដក្ជាងខ្លួន ស ីមែមីានទឹក្សភលៀងស្វីដគ្េចំោរ 
និងជួយបសណដ ញសគ្គ្នេះោចចពគ្ង ឲ្យបានរេ់រានមានជីវតិបនតសៅមុខ្សទៀត_។ 

 ូសចនេះ តាមោរនឹក្ស ញីក្នុងចិតតផ្លទ ល់ខ្លួនរបេ់សគ មនុេសបានយក្ ុំថ្ម ស  ី
គ្បាក់្ មាេ មក្ពចនឲ្យមានរូបេណ្ឌឋ នសែសងៗ  ូចអវីដ លគ្ពេះជាមាច េ់បានបសងកីតមក្ 
 ូចជាេតវ ឬមនុេសជាស ីម_។ រចួមក្ ពួក្សគបាននគំ្នន គ្ោបចុេះថាវ យបងគរំូបទងំសនេះ 
សោយចាត់ទុក្វជាគ្ពេះរបេ់ខ្លួន ជំនួេគ្ពេះជាមាច េ់សៅវញិ_។ មនុេសក៏្បានសគ្នរព
គ្ពលឹងវញិ្ហញ ណរបេ់ជី ូនជីតា ដ លបានសាល ប់សៅ សោយចាត់ទុក្ពួក្សគជាគ្ពេះរបេ់
ខ្លួនដថ្មសទៀត_។ មនុេសបានសគ្នរពថាវ យបងគវំតថុទងំសនេះ តាមពិ្ីសែសងៗដ លខ្លួន
បានពចនគ្បឌ្ិត និងបសងកីតមក្ ដ លសៅថា «សាេន_» សោយេងឃមឹថា វនឹងអាច

៧ 

ជនជាតិ ោណ្ឌន បុរាណក្ំពុងដត
ឆ្ល ក់្រូបគ្ពេះម ូ ុក្ គ្បមាណឆ្ន  ំ
១.៥០០ មុនគ្គិេតេក្រាជ 

ជនជាតិ អាម ូរ ីបុរាណដេនសគ្ពន
 ូនតា ក្នុ ងែទេះរបេ់ខ្លួ ន គ្បមាណ
ឆ្ន  ំ២.០០០ មុនគ្គិេតេក្រាជ 

ជនជាតិ សអហសីុប បុរាណថាវ យបងគំ
រូបគ្ពេះរា  ក្នុ ងវហិា គ្បមាណឆ្ន  ំ
២.៥០០ មុនគ្គិេតេក្រាជ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

ជួយរសំោេះពួក្សគ ឲ្យរចួពីោររងទុក្ខលំបាក្ 
សគ្គ្នេះោចចពគ្ង ឬសេចក្ដសីាល ប់បាន_។ ប ុដនត 
ោរបន់គ្េន់ បួងេួងដបបសនេះ វមិនអាច
រសំោេះពួក្សគ ឲ្យរចួែុតពីបណ្ឌដ សា ដ ល
គ្ពេះ ជាមាច េ់ បាន ោក់្ សៅ សលី ដែន ី សនេះ
ទល់ដតសសាេះ_។ ែទុយសៅវញិ ទសងវដីបបសនេះ វោន់ដតគ្បឆ្ងំជំទេ់សៅនឹងគ្ពេះអងគ
រតឹដតខាល ងំស ងីៗសៅវញិសទ_។13

(១៣) 

សទេះបីជាមនុេសបានគ្បគ្ពឹតតដិបបសនេះក៏្សោយ ក៏្គ្ពេះជាមាច េ់សៅដតបនតគ្បទន
ទឹក្សភលៀងគ្គប់គ្គ្នន់ស ីមែសី្វីដគ្េចំោរ ទុក្ឲ្យពួក្សគសៅមានជីវតិេថិតសេថរគង់វងស14

(១៤) 
ពីសគ្រេះគ្ពេះអងគមានគ្ពេះហឫទ័យសមតាត ក្រុណ្ឌ ល់មនុេសជាតិ ដ លគ្ទង់បានបសងកីត
មក្_។ ប ុដនត ពកួ្សគដបរជាសលីក្តសមកីង សហយីដថ្លងអណំរគុណ ល់រូបគ្ពេះដក្លងោល យ 
ដ លខ្លួនបានឆ្ល ក់្ពីថ្ម ឬស សីៅវញិ សោយសាម នថា វតថុទងំសនេះបានស្វីឲ្យមាន
ទឹក្|សភលៀងធ្លល ក់្មក្ចិញ្ច ឹមជីវតិរបេ់ពួក្សគ_។ ទសងវសីនេះស្វីឲ្យគ្ពេះជាមាច េ់ ជាគ្ពេះ ៏|ពិត 
សក្ីតមានគ្ពេះហឫទ័យសគ្ក្វ សគ្ោ្ជាខាល ងំ_!15

(១៥) 

ោ ងណ្ឌមិញ សយងីស ញីថា មនុេសបានស្វីខ្លួនសៅជាលៃីសលៃី សោយបំសភលច
គ្ពេះ ៏មានគ្ពេះជនមគង់សៅសចាល នងិដបរជាសែែីជីវតិ ដ លខ្លួនបានទទួលពគី្ពេះអងគមក្ 
សៅសលវីតថុដ លគ្នម នជីវតិសៅវញិ_។ សហតុសនេះសហយីបានជាគ្ពេះជាមាច េ់ គ្ទង់បសណ្ឌដ យ
ឲ្យពួក្សគគ្បគ្ពឹតតតិាមអំសពីចិតតសលាភលន់របេ់ខ្លួន គសឺគបានបនទ បបសនថ ក្ ល់ខ្លួនឯង 

                                                           

(១៣)13 សោងតាមគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ សចាទិយក្ថា ២៧:១៥_៖ « គ្តវូបណ្ឌដ សាសហយី អនក្ណ្ឌដ ល
ឆ្ល ក្ ់ឬេិតស វ្រីបូ ដ លជាទីេអបស់ខ្ពីម លគ់្ពេះអមាច េ ់គឺជារបេដ់ លព ជាងស វ្ី_»_។  

(១៤)14 សោងតាមគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ មា ថាយ ៥:៤៥ 

(១៥)15 សោងតាមគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ រ  ូម ១:១៨-២១ 

៨ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

សោយគ្បគ្ពឹតតអិំសពសីៅហមងគ្គប់ដបបោ ង  ូចជាអំសពែីិតក្ែត់ េហាយេមន់ 
ចង់|េមាល ប់សគ លួចបលន់ អំនួតអួតអាង ខ្ិលខូ្ច ឧបាយក្ល អាេអាភាេ 
គ្ចដណន|ឈាន នីេ សជរគ្បមាថ្ ឥតសាដ ប់បងាគ ប់ឪពុក្មាដ យ គ្បមឹក្េុីែឹក្គ្ជុល និងអំសពី
សែសងៗសទៀត ដ លគ្េស ៀងសៅនឹងអំសពីទងំសនេះែងដ រ_។ ទសងវីទងំសនេះជាភេតុតាង

បងាា ញថា មនុេសជាតិបានស្វីខ្លួនឲ្យគ្ត ប់
ជាអាគ្ក្ក់្ហួេលែត់_។ សៅក្នុងចិតតរបេ់ខ្លួន 
មនុេសសយងី ឹងសហយីថា អនក្ណ្ឌដ ល
គ្បគ្ពឹតតដិបបសនេះ គួរនឹងទទួលសទេ ល់
ជីវតិ_។16

(១៦) សហតុសនេះសហយីបានជាមនុេស
ខ្ំគ្បឹងស្វីលអវញិ ប ុដនត ស្វីបានដតមួយដភលតៗប ុសណ្ឌណ េះ រចួដបរសៅគ្បគ្ពឹតតអិំសពបីាប
វញិ|សទៀត ពីសគ្រេះ មនុេសជាតទិងំឡាយក្ំពុងដតជាប់មាននិេសយ័បាបសៅនឹងខ្លួន 
ដ លសយងីមិនអាចដក្តគ្មវូឲ្យលអ ូចស ីមវញិបានស យី_។ 

រឯីសាេនទងំប ុនម ន ដ លមនុេសបសងកីតមក្ វមិនដ លរសំោេះពួក្សយងីឲ្យ
រចួពបីណ្ឌដ សា ដ លគ្ពេះជាមាច េ់បានោក់្សៅសលីដែន សីនេះស យី_។ សហតុសនេះសហយី
បានជាមនុេសដតងដតដក្ដគ្បជំសនឿរបេ់ខ្លួន ពមីួយជំនន់ សៅមួយជំនន់ ស មីែរីក្បាន
 ំសណ្ឌេះគ្សាយណ្ឌមួយ ដ លពិតគ្បាក្ គ្តឹមគ្តូវ ដតពួក្សគសៅដតរក្មិនបានសសាេះ_។ 

សលីេពសីនេះសៅសទៀត សាេនទងំប ុនម ន ដ លមនុេសបសងកីតមក្សនេះ 
ក៏្|មិន|ដមនជាមាគ្ន៌ា ពនជំសនឿ ៏|ពតិដ រ_។ តាមមាគ្ន៌ា ពនជំសនឿ ៏|ពិត គគឺ្ពេះជាមាច េ់បាន
បសងកីតមនុេសដ លទបជាងគ្ទង់មក្ សោយសារគ្ពេះសចសាដ  ៏ខាល ងំពូដក្បំែុតរបេ់គ្ទង់
ផ្លទ ល់_។ គ្ពេះអងគបានស្វីឲ្យពួក្សគមានតំរូវោរ ស ីមែឲី្យមនុេសសចេះដេវងរក្គ្ពេះជាមាច េ់ 

                                                           

(១៦)16 ក្ថាខ្ណា សនេះេសងខបអំពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ រ  ូម ១:២២-៣២ 

៩ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

យក្គ្ទង់ជាទីពឹងេគ្មាប់ខ្លួនជានិចច_។ ក៏្ប ុដនត តាមគំនិតលៃីសលៃរីបេ់មនុេស សៅសពល
ដ លខ្លួនក្ំពុងដតេថិតក្នុងភាពទន់សខ្ាយ សហយីគ្តូវោររក្ទីពឹង ពកួ្សគគិតថា មនុេស
មានេមតថភាពអាចបសងកីតគ្ពេះមួយ ដ លខាល ងំពូដក្ជាងខ្លួនបាន ស ីមែយីក្គ្ពេះសនេះ
មក្ស្វី|ជាទីពឹងអាងសៅវញិ_។ កូ្នមិនអាចបសងកីតឪពុក្មាដ យរបេ់ខ្លួន ស ីមែយីក្ស្វជីា
ទីពឹងក្នុងជីវតិបានសទ_។  ូចគ្នន សនេះដ រ មនុេសក៏្រតឹដតមិនអាចបសងកីតគ្ពេះ ដ ល្ំជាង
ខ្លួន ស មីែី|យក្ស្វីជាទីពឹងអាងបានស យី_។ េូមសលាក្អនក្យក្ចំណុច ៏េំខាន់សនេះ
មក្រេិះគិតពិចារណ្ឌចុេះ_៖ 

 

សយងីស ញីថា រហូតមក្ទល់េពវពថ្ៃសនេះ មនុេសជាតិទងំឡាយសគ្បៀបបាន
 ូចជាមនុេសខាវ ក់្ដភនក្ ដ លបានវសងវងឆ្ៃ យពីមាគ្ន៌ា  ៏លអ ចូលសៅក្នុងពគ្ពសខាម ច សទីបសគ
នគំ្នន រាវពពីមពសពីម រក្ោន
ណ្ឌ ដ លអាចនសំគឲ្យរចួពីពគ្ព
បាន_។ ដតែទុយសៅវញិ សគគ្តវូ
បានឃ្លល តពីមាគ្ន៌ា  ៏លអ ចូលក្នុង
ពគ្ពោន់ដតសគ្ៅសៅៗ សហយី
ភ័យញ័ររនធត់ជានិចច_។ សតអីនក្
ណ្ឌអាចេសស្តងាគ េះសគបាន_? 

មៃុសសត្ ូវការពឹងដអែកតៅតលើត្ពោះអាទិករ ដែលាៃ
បងកបតងកើ ខ្លួៃមក_។ ត ើមៃុសសអាចពឹងដអែកតៅតលើ
ត្ពោះ |ណាមួយ   ដែលខ្លួៃាៃបតងកើ ាៃដែរឬតទ ? 

១០ 

មៃុសសត្ ូវការពឹងដអែកតៅតលើត្ពោះអាទិករ ដែលាៃ
បងកបតងកើ ខ្លួៃមក_។ ត ើមៃុសសអាចពឹងដអែកតៅតលើ
ត្ពោះ |ណាមួយ   ដែលខ្លួៃាៃបតងកើ ាៃដែរឬតទ ? 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

 

ភាគទី៥ – គ្ពេះជាមាច េ់បានសរៀបចដំែនោរេសស្តងាគ េះមនុេស 
ទល់ដតមានអនក្ដ លសមីលស ញី សហយីសាគ ល់ពគ្ព នងិែលូវចាេ់ សទីបអាច

 ឹក្ព នែំលូវពួក្សគ ឲ្យរចួពីោរវសងវងសៅក្នុងពគ្ពសនេះ សៅរក្មាគ្ន៌ា  ៏គ្តឹមគ្តូវវញិបាន_។ 
មានដតគ្ពេះជាមាច េ់មួយគ្ពេះអងគប ុសណ្ឌណ េះ ដ លអាចស្វីោរសនេះបាន_។ គ្ពេះអងគសៅដត
មានគ្ពេះហឫទ័យសមតាត ក្រុណ្ឌ អាណិតអាេូរ ល់មនុេស ដ លគ្ទង់បានបសងកីតមក្_។ 
គ្ពេះអងគសគ្បៀបបាន ូចជាឪពុក្លអដតងដត ឆឺ្អ ល ល់កូ្នរបេ់ខ្លួន ដ លសក្ីតសរាគ
ោច សេទីរែុត សងាីមដ រ គសឺលាក្ចង់េសស្តងាគ េះកូ្នណ្ឌេ់_! សហតុសនេះសហយីបានជា
គ្ពេះ|ជាមាច េ់បានេំសរចគ្ពេះហឫទ័យសរៀបចំដែនោរមួយ សោយចាត់គ្ពេះរាជបុគ្តារបេ់
គ្ពេះ|អងគផ្លទ ល់ ចូលសៅក្នុងពគ្ព ឹក្ព មនុេស ឲ្យបានគ្ត ប់មក្ឯមាគ្ន៌ា ស ីមវញិ_។ 

សៅនឆ្ន គំ្បមាណ ៧០០ មុនគ្គិេតេក្រាជ (១៥៧ ឆ្ន មុំនពុទធេក្រាជ) 
គ្ពេះជាមាច េ់បានគ្តាេ់សៅបុរេមាន ក់្សឈាម េះសអសាយ ឲ្យនគំ្ពេះបនទូលមក្មនុេស 
គ្បោេអំពដីែនោររបេ់គ្ពេះអងគ_។ សលាក្សអសាយបានគ្បាប់ឲ្យសគ ឹងថា គ្ពេះជាមាច េ់ 
គ្ទង់នឹងចាត់គ្ពេះេសស្តងាគ េះមួយអងគ ោងមក្េសស្តងាគ េះមនុេសសលាក្ឲ្យរចួពីបាប_។ 
សលាក្សរលថា « គ្ពេះអមាច េ់ គ្ទង់នងឹគ្បទនទេីគំ្នល់មយួមក្អនក្រាល់គ្នន សោយ
គ្ពេះ|អងគគ្ទង់ សមលី នងគ្ពហមចារនីងឹមានគភ៌ាគ្បេូតបានបុគ្តា១ សហយីនងិឲ្យគ្ពេះនម
ថា “សអមា ញូដអល_”_» ដគ្បថា « គ្ពេះជាមាច េ់គង់ជាមួយសយងី_»_។17

(១៧) សលាក្សអសាយ
គ្បាប់ឲ្យសគ ឹងថា មុនគ្ពេះេសស្តងាគ េះសនេះោងមក្ ល់ នឹងមានឮេំស ងមួយដគ្េក្សៅ
វលរសហាសាថ នថា « ចូរសរៀបចែំលូវេគ្មាប់ទទលួគ្ពេះអងគ_»_។18

(១៨) 

                                                           

(១៧)17  ក្គ្េងស់ចញពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ សអសាយ ៧:១៤ 

(១៨)18  ក្គ្េងស់ចញពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ សអសាយ ៤០:៣ 

១១ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

គ្ពេះជាមាច េ់ក៏្បានរលំឹក្ពួក្សគជាសគ្ចីន ង តាមរយៈសលាក្សអសាយ អំពី
គ្ពេះ| ៏|ពិតដតមួយគ្ពេះអងគសនេះថា គ្ទង់ជានរណ្ឌ គ្ពមទងំពនយល់ពួក្សគថា 
ោរថាវ យបងគអំវីៗ ដ លគ្ពេះជាមាច េ់បានបសងកីតមក្ ជំនេួគ្ពេះអងគផ្លទ ល់ សនេះមិន
គ្តឹមគ្តូវស យី_។ សលាក្សអសាយបានសលីក្ស ងីថា សគោប់ស ីមស  ៏ី្ំៗ ដ ល ុេះ
លូតលាេ់ស ងីសោយសារទឹក្សភលៀង ដ លគ្ពេះជាមាច េ់គ្បទនមក្ សគក៏្យក្មួយ
ចំដណក្មក្ពុេះជាអុេចំអិនមាូប ដតខ្លឹមស ដី លមានតពមលជាង សគយក្មក្ឆ្ល ក់្ស្វី
រូប|ប ិមា រចួក៏្គ្ោបទូលអងវរ ល់រូបសនេះថា « េូមជួយរសំោេះទូលបងគែំង_!  ែតិ
គ្ពេះ|អងគជាគ្ពេះរបេ់ទូលបងគ_ំ!_»_។ សលាក្គ្បាប់សគថា ដភនក្សគងងឹតសមីលអវីពុំស ញី 
សហយីចិតតសគក៏្ពុំយល់អវដី រ គ្នម ននរណ្ឌមាន ក់្ចាប់អារមមណ៍ រេិះគតិពិចារណ្ឌថា 
« ខ្ែុ ំ|បាន ុតស សីនេះ អេ់រក់្ក្ណ្ឌដ លោបំាយហូបដឆ្អត រឯីស រីក់្ក្ណ្ឌដ លសៅ
េល់ ខ្ែុយំក្សៅស្វជីារូបគ្ពេះ រចួខ្ែុនំឹងគ្ោបថាវ យបងគ ុំសំ សីនេះ_!_»_។19

(១៩) 

ឮអញ្ច ឹង មនុេសមុខ្ជាខ្ឹងសលាក្ណ្ឌេ់ ពីសគ្រេះហាក់្ ូចជាសលាក្មានបំណង ចង់
សមីលងាយពួក្សគ ដតែទុយសៅវញិ សលាក្មានចិតត ឆឺ្អ ល ចង់ោេ់សតឿនសគឲ្យភាែ ក់្
 ឹងខ្លួនស ងី ដក្ដគ្បចិតតគំនិត សលីក្តសមកីងេិររីុងសរឿងពនគ្ពេះ ៏|ពិតដតមួយគ្ពេះអងគវញិ_។ 

៧០០ ឆ្ន កំ្នលងែុតសៅ សៅនស ីមេម័យគ្ពេះសយេ ូវ គ្ពេះជាមាច េ់បានចាត់
បុរេមាន ក់្សទៀតឲ្យមក្ ស ីមែសីរៀបចែំលូវេគ្មាប់ទទួលគ្ពេះអងគេសស្តងាគ េះ តាមរក្យទំនយ
                                                           

(១៩)19 ក្ថាខ្ណា សនេះេសងខបអំពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ សអសាយ ៤៤:៩-២០ 

១២ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

របេ់សលាក្សអសាយ_។ បុរេសនេះសឈាម េះយ ូហាន ដគ្បថា « គ្ពេះជាមាច េ់បានែដល់
គ្ពេះ|គុណ_»_។ សលាក្យ ូហានរេ់សៅក្នុងវលរសហាសាថ ន សហយីឧេាហ៍គ្បាប់មនុេស
ឲ្យដក្ដគ្បចិតតគំនិតជាថ្មី ស ីមែឲី្យគ្ពេះជាមាច េ់សលីក្ដលងសទេឲ្យរចួពបីាប ពីសគ្រេះ 
សៅ|ពថ្ៃមួយ គ្ពេះអងគនឹងជំនុំជំរេះសគសោយសភលីង_។20

(២០) មនុេសខ្លេះគិតថា គ្បដហលជាអនក្
សនេះជាអនក្េសស្តងាគ េះដ លគ្តូវោងមក្ តាមដ លមានដចងទុក្ក្នុងគ្ពេះគមពីរ ដតសលាក្
យ ូហានគ្បដក្ក្ថា « មនិដមនសទ ខ្ែុជំាេសំ ង ដ លបនលសឺ ងីសៅទរីសហាសាថ នថា 
“ចូរ|តរំង់ែលូវថាវ យគ្ពេះអមាច េ់_”  ូចជាសលាក្សអសាយបានទយទុក្_»_។21

(២១) សលាក្
យ ូហានសរលសទៀតថា « គ្ពេះអងគដ លោងមក្សគ្ោយខ្ែុ ំ គ្ទង់មានអណំ្ឌចសលេីជាង
ខ្ែុសំៅសទៀត_!_»_។22

(២២) 

ភាគទី៦ – សតីគ្ពេះសយេ ូវ គ្ទងជ់ានរណ្ឌ_? 

លុេះ ល់សពលក្ណំត់សហយី គ្ពេះជាមាច េ់ក៏្ចាត់គ្ពេះអងគេសស្តងាគ េះឲ្យោងចូល
មក្ក្នុងសលាក្ីយ ៍ គ្បេូតសចញពសី្តេតីគ្ពហមចារមីាន ក់្_។ សនេះជាទីេំគ្នល់ ដ លគ្ពេះ
ជាមាច េ់បានមានគ្ពេះបនទូលទយ តាមរយៈសលាក្សអសាយ ៧០០ ឆ្ន មុំន បញ្ហា ក់្ថា 
បុគ្តសនេះជាគ្ពេះរាជបុគ្តាពនគ្ពេះជាមាច េ់ ដ លគ្តូវោងមក្ពិតដមន_។ សទវតារបេ់

គ្ពេះ|ជាមាច េ់ ក៏្បាន បងាគ ប់ ឲ្យ សគ ថាវ យ គ្ពេះ
នមថា « សយេ ូវ_» ដ លមានន័យថា 
« គ្ពេះជាមាច េ់ជាទីេសស្តងាគ េះ_»_។23

(២៣) 

                                                           

(២០)20 ក្ថាខ្ណា សនេះេសងខបអំពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ មា ថាយ ៣:១-១២ និងមា កុ្េ ១:២-៤ 
(២១)21  ក្គ្េងស់ចញពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ យ ូហាន ១:២៣ 
(២២)22  ក្គ្េងស់ចញពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ មា កុ្េ ១:៧ 
(២៣)23 សោងតាមគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ មា ថាយ ១:២១ និងលូោ ១:៣១ 

ត្ពោះនាម «តយស ៊ូវ » ដត្បថា 
«ត្ពោះជាមាា ស់ជាទីសតគ រ្ ោះ » 

ត្ពោះនាម «តយស ៊ូវ » ដត្បថា 
«ត្ពោះជាមាា ស់ជាទីសតគ រ្ ោះ » 

១៣ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

ពថ្ៃមួយ សលាក្យ ូហានស ញីគ្ពេះសយេ ូវោងមក្រក្សលាក្ ក៏្មានគ្បសាេន៍
គ្បាប់សគថា គ្ពេះសយេ ូវជាគ្ពេះអងគេសស្តងាគ េះពនគ្ពេះជាមាច េ់ ដ ល ក្បាបសចញពីមនុេស
សលាក្_។ សលាក្សរលសទៀតថា « គពឺគី្ពេះអងគសនេះសហយី ដ លខ្ែុគំ្បាប់ថា គ្ពេះអងគដ ល
ោងមក្សគ្ោយខ្ែុ ំគ្ទង់មានឋានៈគ្បសេរីជាងខ្ែុ ំ ែតិគ្ទង់គង់សៅមុនខ្ែុ_ំ»_។24

(២៤) 

គួរឲ្យក្ត់េំគ្នល់ ដ លសលាក្មានគ្បសាេន៍ថា « គ្ទង់គង់សៅមុនខ្ែុ _ំ» 
ោ ង| ូសចនេះ ពីសគ្រេះខាងសាច់ឈាម សលាក្យ ូហានមានអាយុសគ្ចីនជាងគ្ពេះសយេ ូវ 
៦ដខ្_។ ក៏្ប ុដនត កុ្ឲំ្យយល់គ្ច  ំ សលាក្បានសរលដបបសនេះ សគ្រេះដត ឹងចាេ់ថា 
គ្ពេះ|សយេ ូវជាគ្ពេះ ដ លមានគ្ពេះជនម
គង់សៅតាងំពមុីនក្ំសណីតសលាក្ីយ ៍ គមុឺន
សពលមានអវីៗទងំអេ់ ប ុដនត គ្បដហលជា
ពីររន់ឆ្ន មុំនេម័យបចចុបែននសនេះ សទបី
គ្ពេះ|សយេ ូវបានគ្បេូតមក្ក្នុងពិភពសលាក្សនេះ ជាមនុេសមានសាច់ឈាម_។25

(២៥) 

សៅសពលមួយ ដ លគ្ពេះសយេ ូវសៅជាមួយនឹងសលាក្យ ូហាន គ្សាប់ដតមានឮ
គ្ពេះេូរសេៀងរបេ់គ្ពេះជាមាច េ់ពសីលីសម មក្ថា « ឯងជាកូ្នេៃួនភាៃ អញ ជាទសីពញ
ចតិតអញណ្ឌេ់_!_» សនេះសលាក្យ ូហានបានែដល់េក្ខីភាពអំពីគ្ពេះសយេ ូវថា « គ្ទង់ជា
គ្ពេះរាជបុគ្តាពនគ្ពេះពតិដមន_!_»_។26

(២៦) 

គ្ពេះសយេ ូវបានគ្តាេ់សៅមនុេសឲ្យដក្ដគ្បចិតតគំនិត  ូចជាសលាក្សអសាយ 
និងសលាក្យ ូហានដ រ រមួទងំមានគ្ពេះបនទូលជាសគ្ចីន គ្បាប់ពួក្សគអំពពីថ្ៃមួយ ដ ល
គ្ពេះ|ជាមាច េ់នឹងជំនុជំំរេះមនុេសសលាក្ទងំអេ់_។ 
                                                           

(២៤)24  ក្គ្េងស់ចញពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ យ ូហាន ១:២៩-៣០ 
(២៥)25 សោងតាមគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ យ ូហាន ១:១-២ និង ១៤ 
(២៦)26  ក្គ្េងស់ចញពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ មា កុ្េ ១:១១ និងយ ូហាន ១:៣៤ 

១៤ 

ត្ពោះតយស ៊ូវមាៃត្ពោះជៃមគង់តៅ 

តងំ  ពី  មុៃ  កំត ើ   តោកីយ៍ 

ៃិងរបស់សពវសារតពើទងំអស់ 

ត្ពោះតយស ៊ូវមាៃត្ពោះជៃមគង់តៅ 

តងំ  ពី  មុៃ  កំត ើ   តោកីយ៍ 

ៃិងរបស់សពវសារតពើទងំអស់ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

សោយសារគ្ពេះសយេ ូវជាគ្ពេះរាជបុគ្តាពនគ្ពេះជាមាច េ់ផ្លទ ល់ សទីបគ្ទង់អាចស្វី
ជាអនក្តំណ្ឌងឲ្យគ្ពេះ ៏ពិតគ្បាក្  ែសេះែាសយងីឲ្យសាគ ល់គ្ទង់ស ងីវញិបាន_។27

(២៧) 
គ្ពេះសយេ ូវមានគ្ពេះបនទូលគ្បាប់សគថា « គ្ពេះអងគដ លចាត់ឲ្យខ្ែុមំក្ គ្ទង់ពតិគ្បាក្  
សហយីសេចក្ដអីវដី លខ្ែុបំានឮពគី្ទង់ សនេះខ្ែុក៏ំ្គ្បាប់ ល់មនុេសសលាក្ដ រ_»_។28

(២៨) 
គ្ពេះ|សយេ ូវក៏្មានគ្ពេះបនទូលដ រថា « ខ្ែុ ំ សហយីនងិគ្ពេះវរបតិា គដឺតមយួគ្ពេះអងគ
សទ_»_។29

(២៩)  ូសចនេះសហយី សទីបគ្ពេះសយេ ូវជារេមពីនេិររីុងសរឿងរបេ់គ្ពេះជាមាច េ់ផ្លទ ល់ 
និងជាពនល ៏ឺពិតគ្បាក្ ដតមួយប ុសណ្ឌណ េះ ដ លមក្ក្នុង
សលាក្ីយ ៍ អាចបំភលឺមនុេសទងំឡាយបាន_។30

(៣០) សហតុ
សនេះសហយីបានជាគ្ពេះសយេ ូវមានគ្ពេះបនទូលថា « ខ្ែុជំាែលូវ 
ជាសេចក្ដពីតិ សហយីជាជវីតិ សបមីនិមក្តាមខ្ែុ ំ សនេះគ្នម ន

អនក្ណ្ឌសៅឯគ្ពេះវរបតិាបានស យី_»_។31

(៣១) 

ភាគទី៧ – មនុេសទងំអេ់នឹងគ្ត ប់សៅឯមាគ្ន៌ា ស ីមវញិ 

សោយសារគ្ពេះជាមាច េ់បានបសងកីតសលាក្ីយទ៍ងំមូល នងិមនុេសជាតទិងំ
ឡាយ សទីបគ្ទង់មានេិទធអិំណ្ឌចជំនុជំំរេះមនុេសគ្គប់ៗរូប គ្នម ននរណ្ឌមាន ក់្អាច
សគច|ែុតពោីរជំនុជំំរេះរបេ់គ្ពេះអងគបានស យី_។ គ្ពេះជាមាច េ់ គ្ទង់នឹងវនិិចឆ័យសលាក្ីយ៍
ទងំមូលសោយយុតតិ្ម៌ា សៅតាមអេ់ទងំគំនិត ដ លមានក្នុងចិតតរបេ់មនុេស 

                                                           

(២៧)27 សោងតាមគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ កូ្ ូេ ១:១៥ និង ២០ 

(២៨)28  ក្គ្េងស់ចញពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ យ ូហាន ៨:២៦ 
(២៩)29  ក្គ្េងស់ចញពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ យ ូហាន ១០:៣០ 

(៣០)30 សោងតាមគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ សហសគ្ពីរ ១:៣ សហយីនិងយ ូហាន ១:៤ និង ៨:១២ 
(៣១)31  ក្គ្េងស់ចញពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ យ ូហាន ១៤:៦ 

ត្ពោះតយស ៊ូវជាអល៊ូ វ 
ជា  តសចកដី  ពិ  

ត ើយ  ជា  ជីវ ិ 

១៥ 

ត្ពោះតយស ៊ូវជាអល៊ូ វ 
ជា  តសចកដី  ពិ  

ត ើយ  ជា  ជីវ ិ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

និង|អំសពីទងំប ុនម ន ដ លពួក្សគបានគ្បគ្ពឹតត_ិ។ សោយសគ្រេះគ្ពេះជាមាច េ់ គ្ទង់ជា 
« គ្ពេះ| ៏ជាស ីម បូំង និងជាចុងបងអេ់_»  ូសចនេះ 
សៅពថ្ៃសនេះ មនុេសគ្គប់ៗគ្នន នឹងគ្ត ប់មក្ឯមាគ្ន៌ា
ស ីមវញិជាមិនខាន សទេះជាសគមិនគ្ពមក៏្សោយ_។ 
សាវក័្ពនគ្ពេះសយេ ូវមួយរូបបានសរលថា គ្គប់ទងំ
ជងគង់នឹងលុតគ្ោបចុេះ សហយីមនុេសគ្គប់ភាសានឹងថាវ យេិររីុងសរឿងទូលគ្ពេះជាមាច េ់ 
សោយដថ្លងគ្បោេស ងីថា « គ្ពេះសយេ ូវគ្គេីទ គ្ទង់ជាគ្ពេះអមាច េ់_!_»_។32

(៣២) 

ចំសរេះអេ់អនក្ណ្ឌ ដ លទទួលសជឿសលីគ្ពេះសយេ ូវ សហយីដក្ដគ្បចិតតគំនិត 
ឲ្យ|ដបរមក្សគ្នរពគ្បតិបតតតិាមគ្ពេះ ៏|ពិតដតមួយវញិ គ្ពេះជាមាច េ់ គ្ទង់នឹងេសស្តងាគ េះសគឲ្យ
រចួពសីទេសៅពថ្ៃជំនុំជំរេះសនេះ_។ គ្ទង់ក៏្នឹងគ្បទនឲ្យពួក្សគអាចសៅជាបុគ្តរបេ់
គ្ពេះ|អងគផ្លទ ល់ រមួទងំគ្បទនជីវតិអមតៈ ឲ្យពួក្សគបានរេ់សៅសលដីែន ីថ្មី ដ លគ្ទង់
នឹងបសងកីតែងដ រ_។33

(៣៣) សៅសលីដែន ថី្មសីនេះ នឹងដលងមានបាប ឬបណ្ឌដ សាសទៀត
សហយី_។ មានដចងទុក្ក្នុងគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវថា « គ្ពេះ គ្ទង់នងឹជូតអេ់ទងំទកឹ្ដភនក្ 
ពដីភនក្សគសចញ នងឹគ្នម នសេចក្ដសីាល ប់ ឬសេចក្ដសីសាក្េសគ្ងង ឬសេចក្ដយីទំញួ ឬទុក្ខ
លបំាក្ណ្ឌសទៀតស យី_»34

(៣៤) សនេះពួក្សគនឹងគ្បក្បសោយេិររីុងសរឿង និងេុភមងគល
បំែុត ជាមួយនឹងគ្ពេះជាមាច េ់ និងគ្ពេះគ្គីេទសយេ ូវ រហូត ល់អេ់ក្លែតសរៀងសៅ_។ 

រឯីអេ់អនក្ណ្ឌ ដ លប ិសេ្មិនគ្ពមទទួលសាគ ល់គ្ពេះសយេ ូវ សនេះគ្ទង់ក៏្
នឹងប ិសេ្មិនគ្ពមទទួលសាគ ល់សគវញិដ រ_។ ពកួ្សគគ្បាក្ ជានឹងបានសៅ ល់ទីសៅ
របេ់ែលូវ ដ លខ្លួនបានស ីរជាមិនខាន គសឺៅពថ្ៃជំនុជំំរេះសនេះ ពួក្សគនឹងនគំ្នន រត់ពួន 
                                                           

(៣២)32  ក្គ្េងស់ចញពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ ភីលីព ២:១០-១១ 

(៣៣)33 សោងតាមគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ យ ូហាន ១:១២ និង ៣:៣៦ សហយីនិងវវិរណៈ ២១:១ 

(៣៤)34  ក្គ្េងស់ចញពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ វវិរណៈ ២១:៤ 

១៦ 

តយើងមិៃអាចតគចអុ  

ពីតសចកដីជៃំុំជរំោះរបស់ 

ត្ពោះជាមាា ស់ាៃត ើយ 

តយើងមិៃអាចតគចអុ  

ពីតសចកដីជៃំុំជរំោះរបស់ 

ត្ពោះជាមាា ស់ាៃត ើយ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

ស ីមែសីគចឲ្យែុតពីសេចក្ដសីគ្ក្វ សគ្ោ្របេ់គ្ពេះជាមាច េ់_។ ពកួ្សគនឹងសបាេះបង់អេ់ទងំ
រូបគ្ពេះដក្លងោល យ ដ លបានស្វីពសី  ី ឬថ្មសចាល ពីសគ្រេះវមិនមានគ្បសោជន៍អវីសសាេះ 
អាចនឹងជួយសគ ឲ្យរចួែុតពីសេចក្ដសីគ្ក្វ សគ្ោ្របេ់គ្ពេះ ៏មានគ្ពេះសចសាដ ខ្ពង់ខ្ពេ់បំែុត 

សៅពថ្ៃសនេះបានស យី_។35

(៣៥) មិនថាស្វី
អវីក៏្សោយ ពួក្សគមុខ្ដតនឹងគ្តូវបានសបាេះ
បង់សចាលសៅក្នុងឋាននរក្ ដ លគ្ពេះ
គមពីរសៅថា « បឹងសភលីង_» ដ លមិនសចេះ
រលត់ សហយីដែសងសភលីងវនឹងហុយស ងី
 ល់អេ់ក្លែជានិចច_។36

(៣៦) ពួក្សគនឹង
សៅទីងងឹតអនធោរ ៏មហាសវទនដបបសនេះ ជាសរៀងរហូត ពីសគ្រេះបានស្វីឲ្យខ្លួនគំរក់្
សចាលសមសៀតសៅចំសរេះគ្ពេះជាមាច េ់ សោយបានគ្បគ្ពឹតតិអំសពសីៅហមង ជាពិសេេ ពកួ្សគ
បានគ្បមាថ្មាក់្ងាយ ល់គ្ពេះក្ិតតិនម ៏វេុិទធពនគ្ពេះអងគ ដថ្មទងំគ្ពេះគុណ ៏សលីេ
លប់របេ់គ្ទង់ ដ លជួយេសស្តងាគ េះមនុេសសទៀតែង_! ពួក្សគនឹងដលងស ញីេិររីុងសរឿង
របេ់គ្ពេះជាមាច េ់ ពនលឺ ឬអវីៗលអសទៀត រហូត ល់អេ់ក្លែជាអដងវងតសរៀងសៅ_។37

(៣៧) 
ក្នុងគ្ពេះគមពីរមានដចងទុក្មក្ថា « ឯអនក្ណ្ឌដ លសជឿ ល់គ្ពេះសយេ ូវ 

សនេះ|មនិជាប់មានសទេសទ ដតអនក្ណ្ឌដ លមនិសជឿវញិ សនេះគ្តវូមានសទេសហយី 
ពសីគ្រេះមនិបានសជឿ ល់គ្ពេះនមពនគ្ពេះរាជបុគ្តាដតមយួរបេ់គ្ពេះ សហយីសទេសនេះ គថឺា 
ពនលបឺានមក្ក្នុងសលាក្យី ៍ដតមនុេសសលាក្ចូលចតិតនងឹសេចក្ដងីងតឹជាជាងពនល_ឺ»_។38

(៣៨) 

                                                           

(៣៥)35 សោងតាមគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ សអសាយ ២:១២-២១ 

(៣៦)36 សោងតាមគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ មា កុ្េ ៩:៤៣-៤៨ សហយីនិងវវិរណៈ ១៤:១១ និង ២០:១៤ 

(៣៧)37 សោងតាមគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ ដថ្េា ូនីចទី២ ១:៨-១០ យូោេ ១:១៣ និងវវិរណៈ ២១:៨ 
(៣៨)38  ក្គ្េងស់ចញពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ យ ូហាន ៣:១៨-១៩ 

១៧ 



 មាគ៌ា នៃជំនាៃ់ដ ើម   មាគ៌ា នៃជំនាៃដ់ ើម 

 

ភាគទី៨ – សតីសលាក្អនក្ក្ពុំងស ីរតាមមាគ្ន៌ា មយួណ្ឌ_? 
គ្ពេះសយេ ូវ គ្ទង់មានគ្ពេះបនទូលថា 

« ចូរឲ្យចូលតាមទវ រចសងអៀត  ែតិទវ រដ ល
នសំៅឯសេចក្ដហីនិវនិេ សនេះ្ ំ សហយី
ទូលាយែង ក៏្មានមនុេសជាសគ្ចនី ដ ល
ចូលតាមទវ រសនេះ ដតឯទវ រដ លនសំៅឯជវីតិ 
សនេះតូច សហយីចសងអៀតវញិ ក៏្មានមនុេសតចិ
ណ្ឌេ់ ដ លរក្ែលូវសនេះស ញី_»_។39

(៣៩) 

សតីសលាក្អនក្ក្ំពុងស ីរតាមមាគ្ន៌ា មួយណ្ឌ_? សតនីរណ្ឌបានសរៀបចមំាគ្ន៌ា សនេះ
ឲ្យ_? សតីមាគ្ន៌ា សនេះនឹងនសំលាក្អនក្ឲ្យបានសៅ ល់ទីណ្ឌ_? សៅពថ្ៃជំនុជំំរេះ សតសីលាក្អនក្
គិតសាម នថា នឹងបានទទួលអវីពីគ្ពេះជាមាច េ់ដ រ_? គ្ទង់មានគ្ពេះបនទូលថា_៖ 

« ចូរ បម់យួេនទុេះ សហយីពចិារណ្ឌសមលី ៍

ចូររពំងឹគតិអពំមីាគ្ន៌ា ជនំនស់ មី 

ស មីែឲី្យ ងឹថា សតមីាគ្ន៌ាណ្ឌជាមាគ្ន៌ា លអ 
រចួនគំ្នន ស រីតាមមាគ្ន៌ា សនេះសៅ 

ចតិតរបេអ់នក្រាលគ់្នន នងឹបានេៃប_់»_។_

(៤០)
_៚40 

                                                           

(៣៩)39  ក្គ្េងស់ចញពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ មា ថាយ ៧:១៣-១៤ 

(៤០)40  ក្គ្េងស់ចញពីគ្ពេះគមពីរគ្ពេះសយេ ូវ សយសរមា ៦:១៦ 

១៨ 


