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ទំនុកទំនុកទំនុកទំនុកដំេកងដំេកងដំេកងដំេកង    ១៣២១៣២១៣២១៣២-១៣៤ ១៣៤ ១៣៤ ១៣៤ រកមុរកមុរកមុរកមុទីទីទីទីរបំរបំរបំរបែំដលែដលែដលែដលមនមនមនមនទំនុកទំនុកទំនុកទំនុកដំេកងដំេកងដំេកងដំេកងប។ី  ប។ី  ប។ី  ប។ី  (សូមសូមសូមសូមេមលេមលេមលេមលេសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតែីនែនែនែននំនំនំនសំំរប់សំរប់សំរប់សំរប់
ទំនុកដេំកងទំនុកដេំកងទំនុកដេំកងទំនុកដេំកង    ១២០១២០១២០១២០----១៣៤១៣៤១៣៤១៣៤))))  េនេនេនេនេពលេពលេពលេពលេទេទេទេទដល់ដល់ដល់ដល់េគលេគលេគលេគលេដេដេដេដ 

អនកនិពនធ រ ៉ូហវ េលភឡិរ 
ទំនុកដំេកងទងំេនះសុទធែតយកសីុយូ៉នជចំនុចកណត ល។ ករេធវដំេណ រេទថវ យបងគំរពះរតូវបនបញចបពី់េរពះពួកអនក

េធវដេំណ រេទថវ យបងគំរពះបនមកដល់សីុយូ៉ន។ េទះយ៉ងណ មនចលនេនកនុងទំនុកដំេកងទងំបីេនះ: : : : ចបពី់េសចកតី
ពិតែដលថរពះេយហូវ៉បនេរជសេរ សសីុយូ៉ននិងេសតច (១៣២)    េទដល់េសចកតរីបកបរបស់រគួសរៃនរពះ (១៣៣)    
េហយេទដល់ករឈរេនចំេពះរពះអងគរទងផ់ទ ល់ (១៣៤)។ េនះជទីបញចបៃ់នករេធវដំេណ រេទថវ យបងគំរពះ រពះអមច ស់
គងេ់នជមយួនឹងេយង    (១៣២)    ពួកជំនំុេនកនុងេសចកតរីបកបឥតេខច ះ (១៣៣)    ពួកអនកបំេរ របស់រពះអមច ស់េនកនុងទី
បរសុិទធរបស់រពះអមច ស់ (១៣៤)។     
    

ទំនុកដេំកងទំនុកដេំកងទំនុកដេំកងទំនុកដេំកង    ១៣២១៣២១៣២១៣២ 
េនេពលហិបបនេធវដំេណ រចំងយខលពីីគរយ៉ត-់---យរមីេទកនេ់យរូសឡឹម វគឺជចំនុចខពស់ៃនករេធវដំេណ រមយួជ

េរចនសតវតសែដលបនចបេ់ផតមចំងយមយួឆង យេនឯសីុណយ។ យ៉ងេហចណស់ទំនុកដំេកងពីរេផសងេទៀតសរេសរ
អំពីរពឹតតកិរណ៍េនះ គទឺំនុកដំេកង ២៤ និង៦៨។ ទំនុកដំេកង ១៣២ សងកតធ់ងនេ់លសរៈសំខនរ់បស់ដវឌីេនកនុងេរឿង
េនះ។ ទំនុកដំេកងេនះគឺជករសញជ ឹងគិតេល២សំយ៉ូែអល ៧ ែដលជជពូំកដសំ៏ខនខ់ល ំងមយួេនកនុងរពះគមពរី (របសិនេប
អនកមនិទនប់នអនឬមនិចពីំ២សំយូ៉ែអល ៧ សូមអនវជមយួនឹងទំនុកដំេកងេនះ)។ េនកនុង២សំយូ៉ែអល ៧ ដវឌី
បនេសនរឲយសងសងដំ់ណកម់យួសំរបរ់ពះយ៉េវ ៉បុ៉ែនតរពះយ៉េវប៉នេឆលយតបេដយកររបកសេទកនដ់វឌីថ រទងនឹ់ង
សងសងដំ់ណកឲ់យដវឌីវញិ ដូេចនះទំនុកដំេកងេនះេយងអនអំពីសមបថរបស់ដវឌី (ខ. . . . ២----៥)    និងសមបថរបស់រពះ
អមច ស់ (ខ. . . . ១០----១១)។ ទំនុកដំេកងេនះែបងែចកជពីរែផនក ១----៩ និង ១០----១៨ េហយែផនកនីមយួៗមនគំរូដូចគន ៖ េសចកតី
អធិសឋ ន (១,    ១០)    េសចកតែីថលង (២,    ១១)    ពកយសំដ ី(របស់ដវឌី ៣----៥ របស់រពះអមច ស់ ១១----១២)    េសចកតែីថលងបែនថម
មយួ (៦, , , , ១៣)    េហយនិងពកយសំដីចុងេរកយមយួ (ករដស់េតឿន ៧----៩ នងិេសចកតីសនយ ១៤----១៨)។ ដូេចនះ សំេណ និង
េសចកតរីបថន ននរបស់ដវឌីសីុគន ជមយួេគលបំណងនិងករអះអងននរបស់រពះ (១០----១៨)។ សមបថរបស់ដវឌី 
(១----៥)    តមេរកយេដយករេបដជញ របស់គតក់នុងករបំេពញសំេរចសមបថេនះ (៦----៩)    េហយនិងសមបថរបស់រពះអមច ស់ 
(១០----១២)    តមេរកយេដយករេបដជញ របស់រពះកនុងករបំេពញសំេរចសមបថរបស់រទង ់(១៣----១៨)។     
ខខខខ. ១១១១ េសចកតទុីកខរពួយ វជករពិបកកនុងករនហិំបមកកនសីុ់យ៉ូនេហយមនទុកខលំបកេនតមផលូវ (២សំយូ៉ែអល 

៦:៥----៩)    កដូចជករេរៀបចំ តំៃលនិងករបតប់ង ់(២សំយូ៉ែអល ៦:១២----២៣)។ ខេនះកអ៏ចសំេដេទេលដវឌីែដល
កំពុងរតូវបនបដិេសធជអនកសងសងរ់ពះវហិរផងែដរ (២សំយូ៉ែអល ៧:៥,    ១៣, , , , ១ពងសវតកសរត ៥:៣,    ១របកសរត 
២២:៨,    ២៨:៣)។     
ខខខខ. ២២២២ សមបថេនះមនិរតូវបនកតរ់តទុកកនុងរបវតតសិរសតេនះេទ។ ដូេចនះ ទំនុកដំេកងេនះកំពុងបែនថមពត័ម៌នឬនិយយ

ជកំណពយអំពីភពេឆះឆលួរបស់ដវឌីេដមបជីសិរលីអរបស់រពះកនុងករេធវឲយសីុយូ៉នកល យេទជទីរកុងរបស់គតេ់ហយកនុង
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ករេរគងសំរបដំ់ណករ់បស់រពះ។ រពះដខ៏ល ងំពូែក (េលកុបបតដិ ៤៩:២៤, , , , េអសយ ៤៩:២៦, , , , ៦០:១៦ េរបៀបេធៀប េអ
សយ ១:២៤)    សងកតធ់ងនេ់លអំណចរបស់រពះ។     
ខខខខ. ៣៣៣៣-៥៥៥៥ ដវឌីបងហ ញភពេឆះឆលួរបស់គតេ់ដយគតយ់ករពះជអទភិពខពស់ជងេសចកតរីតូវករនងិករចងប់ន

របស់គត។់ ទីលំេន «ទលំីេនែដលលអ////អសច រយ»    កម៏នេនកនុងខ. . . . ៧ ផងែដរ។  
ខខខខ. ៦៦៦៦ អតថនយ័ៃនពកយេអរបតមនិចបស់លស់េនះេទ បុ៉ែនតវមនទំនកទំ់នងជមយួេបេថលហិម (េលកុបបតដ ិ៣៥:១៦ 

នងរស់ ៤:១១ មកី ៥:២)។ វលយ៉េអរជសសរកតសំ់របពួ់កគរយ៉ត-់---យរមី (១សំយូ៉ែអល ៧:១----២)    ជកែនលងែដល
ដកហិ់បអស់រយៈេពលៃមភឆន ។ំ     
ខខខខ. ៧៧៧៧ ពនល ....................កំណល់កល់រពះបទ។ សរៈសំខនរ់បស់េរងឧេបសថ////រពះវហិរគឺថ វគឺជទីគងេ់នរបស់រពះកនុង

ចំេណមរបជររសតរបស់រទង ់(នកិខមនំ ២៩:៤៣...,    ១ពងសវតកសរត ៨:១០----១១,    ១៣,    ២៧)។ េនកនុងរតសល/ / / / កែនលង
ដំកល់ហិប ឬពកយេផសងេទៀតេហថ «ទីសេនត សេរបស» (និកខមនំ ២៥:១០----២២,    េលវវីនិយ័ ១៦:១៣----១៤)    គឺជកែនលង
ែដលរពះដប៏រសុិទធបនប៉ះែផនដី។ ហិបសមពនធេមរតីរតូវបនេគចតទុ់កជកំណល់កល់របស់បលល័ងករបស់រពះែដលេមលមនិ
េឃញ។ កំណល់កល់គឺជែផនកសំខនរ់បស់បលល័ងកែដលតំណងឲយករចូលេទេសតចជិតបំផុត។ រូបភពអំពីកំណល់កល់
មនសរៈសំខនពី់េរពះវរតូវបនេគេរបេដមបបីញជ កអំ់ពពីួកខម ងំសរតូវេនេរកមបងគ បប់ញជ របស់រពះ (សូមេមលទំនុកដំ
េកង ១១០:១)។ ករថវ យបងគំេនឯកំណល់កល់គឺជរេបៀបមយួេផសងេទៀតេដមបបីញជ កអ់ំពី ករេកតខល ចែដលរតូវបន
បងហ ញតមរយៈកររកបលំេទនខលួនេនឯរពះបទរបស់រពះ ឬេសតច។ េនះគឺជសកមមភពធមមតៃនករចុះចូលចំេពះពួក
េសតចេហយនិងពួករពះ។ ករកនរ់ពះបទបនបងហ ញអំពីករបនទ បខលួន ករចុះចូលនិងករអងវរសំុ។ ទេងវេនះេកតមនេទប
ងយ៉ងទូលំទូលយេនកនុងអកសរសរសតរបស់ពួកអកឌេនេពលែដលអនករតេ់គចឬអនកអងវរកនរ់ពះបទរបស់េសតចេដមបី
បងហ ញអំពីករចុះចូលឬករចុះចញ់របស់ពួកេគ េហយនិងករេធវបណតឹ ង របស់ពួកេគ។     
ខខខខ. ៨៨៨៨ សូមេរកកេទបង (ជនគណន ១០:៣៥)    រពះេចសត ៃនរទង ់(យូ៉េសវ ៣:១១,    ១សំយូ៉ែអល ៥)។ ទីសំរកមនិ

រគនែ់តជកែនលងមយួែដលរពះសំរកេនះេទ ែតកជ៏កែនលងែដលរបជររសតរបស់រទងអ់ចចូលេសចកតសំីរករបស់រទងផ់ង
ែដរ។     
ខខខខ. ៩៩៩៩ របដបខ់លួន។ កររបដបខ់លួន េរបៀបេធៀប ខ....១៦ ជនិមតិតរូបៃនអតតចរតិ តួនទី និងករេបដជញ ចិតត…ល....    េធវឲយពួកេគ

សុចរតិ។     
ខខខខ. ១០១០១០១០ វគគទីពីរៃនទំនុកដេំកងេនះសំេដេទកនេ់ឈម ះដវឌី  ចំនួនបីដង (ខ.    ១០,    ១១,    ១៧)។ គតេ់នែតជតួអងគ

សំខនម់យួេបេទះជវគគេនះសងកតធ់ងនេ់លសកមមភពរបស់រពះកេ៏ដយ។ អនកែដលរទងប់នចកេ់របងតងំ គឺជករបញជ ក់
ែដលជេរឿយរតូវបនេគេរបសំេដេទកនេ់សតច។ របែហលជខេនះបងហ ញថ ទំនុកដំេកងេនះរតូវបនសរេសរេទបង
បនទ បពី់សមយ័របស់ដវឌី គឺកនុងកំឡុងរជយរបស់េសតចេផសងេទៀតែដលរពះអងគបនចកេ់របងតងំ។     
ខខខខ. ១១១១១១១១-១២១២១២១២ សមបថែដលរតូវបនេលកេទបងកនុងខេនះគឺជសមបថែដលរតូវបនកតរ់តទុកកនុង២សំយូ៉ែអល ៧ េហយ

ជមូលដឋ នរគឹះសំរបរ់គបយ៉់ងែដលរពះអមច ស់បនេធវសំរបសីុ់យូ៉ននិងពូជពងសរបស់ដវឌី។ រពះេយសូ៊វបំេពញសំេរច
េសចកតសីនយរបស់រពះយ៉ងចបស់លស់ (លូក ១:៣២----៣៣)។ េនះជមូលេហតុែដលអនកនិពនធរពះគមពរីសញញ ថមីសងកត់
ធងនថ់រពះេយសូ៊វគឺជតំណពូជរបស់ដវឌី។    
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ខខខខ. ១៣១៣១៣១៣-១៦១៦១៦១៦ េនកនុងេចទិយកថ ១២ រពះបនរបបជ់មុនថរទងនឹ់ងេរជសយកកែនលងមយួសំរបរ់ពះនមរបស់រទង ់
េហយបនទ បម់ករពះបនេបកសំែដងថរទងប់នេរជសយកេយរូសឡឹម////សីុយូ៉ន។ ទរីកុងេនះគឺជទីគងេ់នរបស់រពះ
អមច ស់ (ខ. . . . ១៤ េរបៀបេធៀប េអេសគល ៤៨:៣៥,    វវិរណៈ ២១:២----៣)    ជកែនលងែដលរទងរ់បទនពរខងសមភ រៈ (ខ. . . . 
១៥)    និងខងរពលឹងវញិញ ណ (ខ. . . . ១៦)។ ខ. . . . ១៦ បងហ ញយ៉ងចបស់លស់ថ េនះគឺជករេឆលយតបរបស់រពះេទចំេពះ
សំណូមពររបស់បណត ជនេនកនុងខ. . . . ៩។     
ខខខខ. ១៧១៧១៧១៧-១៨១៨១៨១៨ ខទងំេនះគជឺករេឆលយតបេទនឹងសំណូមពរេនកនុងខ....១០។ ពកយទងំបី ែសនង ចេងកៀង និងមកុដ មន

នយ័ថកំលំង ភពភលថឺល ////ជីវតិ និងេសចកតៃីថលថនូររបស់េសតច។ ជទូេទ ែសនងតំណងឲយអំណចឬឋនៈ។ េនកនុងេចទិយក
ថ ៣៣:១៧ ម៉ូេសបនសរេសរអំពីអំបូររបស់យូ៉ែសបថ «ឯកូនេគ របស់េគែដលេកតជដំបូង េនះមនភពសវ ហប់
ណស់ ែសនងវដូចជែសនងៃន ទេនសង»    ពីេរពះពូជអំបូរេអរបអិុមនងិម៉ន៉េសធំនិងមនអំណច។ ដូេចនះ «ករេលក
ែសនង»    របស់នរណមន កេ់ទបងមននយ័ថ កររបគល់អំណច អណំរ សុខភព និងកិតតិនម (ទំនុកដំេកង ៩២:១០, , , , ១សំ
យូ៉ែអល ២:១)។ «ករកតែ់សនងេចល»    គឺជករដកហូតអំណចឬឥទធពិលរបស់នរណមន កេ់ចញ (ទំនុកដេំកង ៧៥:១០, , , , 
េយេរម ៤៨:២៥))))។ េដយសរែតរពះគឺជរបភពៃនកំលំងសំរបអ់ស់អនកណែដលទុកចិតតដល់រទង ់ដវឌីរបកសថ «
រពះអមច ស់គឺជ...ែសនងៃនេសចកតសីេរងគ ះរបស់ទូលបងគ ំេហយជប៉មយ៉ងខពស់ផង» (ទំនុកដំេកង ១៨:២,    ២សំយូ៉ែអល 
២២:៣)។ េដយេរពះែសនងគជឺនិមតិតសញញ ៃនអំណចរបស់េសតច េនះែសនងរតូវបនេគេរបជនិមតិតសញញ េដមបតំីណង
ឲយអនកែដលរពះជមច ស់បនចកេ់របងតំងឲយ (រពះែមសីុ)។     
ជេរឿយៗអីុរសែអលបនយកចេងកៀងេដមបបីញជ កន់យ័ឲយជីវតិនិងភពចំរុងចំេរ ន។ ជេរឿយៗរពះគមពរីបនេរប««««ចេងកៀង

របស់រទង»់»»»េដមបបីញជ កន់យ័ឲយជីវតិ។ អណត តេភលងែដលមនិរលតគឺ់ជនមិតិតសញញ មយួៃនករអតធ់ននិ់ងករចងច។ំ 
ភសរបស់ពួកយូហគ រតីនិងពួកអកឌកប៏នេរបរូបភពចេងកៀងជនិមតិតសញញ ៃនកររគបរ់គងជនិចចឬរពះវតតមនរបស់
រពះ។ សីុយ៉ូនគឺជកែនលងសំរបក់រយងមករបស់រពះែមសីុនិងជយ័ជំនះរបស់រទង។់ ដូេចនះ ខ....១៧----១៨ គឺជទំនយយ៉ង
ចបស់អំពីករយងមករបស់រពះែមសីុ។ អនគតរបស់រពះែមសីុគឺផទុយគន ទងំរសុងពីអនគតរបស់ពួកខម ងំសរតូវរបស់រទ
ង។់ រទងនឹ់ងបនរុងេរឿង ឯពួកខម ំងសរតូវរបស់រទងនឹ់ងបនរបដបេ់ដយេសចកតីខម ស។ ដូេចនះ ទំនុកដំេកងែដលចបេ់ផតម
េដយទុកខលំបក បញចបេ់ដយសិរលីអរបស់េសតចែដលរពះសនយថនងឹមនជយ័ជំនះនិងរសមីែចងចងំ។    
     
ករករករករអនុវតតអនុវតតអនុវតតអនុវតត 
ករសនយេផសងៗមនសរៈសំខនណ់ស់េនកនុងភពឧទទសិចំេពះរពះតមរពះគមពរី។ ៃផទេរឿងអំពីរពះេធវករសនយ

េហយបនទ បម់កបំេពញសំេរចេសចកតសីនយទងំេនះគជឺកតត ចំបងមួយកនុងករបេងកតរចនសមពន័ធរបស់រពះគមពរី។ េនទី
េនះេយងេឃញថរបជររសតរបស់រពះគួរែតេរចៀងអំពីេសចកតីសនយរបស់រពះ។ វមនិែមនជអវែីដលេយងរគនែ់តសិកស
េដមបយីល់រពះគមពរីេហយបនទ បម់កេភលចេនេពលែដលេយងទកទ់ងនងឹរពះេនះេទ។ ករទុកចិតតេលេសចកតសីនយរបស់
រពះនិងករសរេសរេសចកតី េសម ះរតងរ់បស់រពះចំេពះេសចកតសីនយរបស់រទងគឺ់ជចំនុចកណត លៃនទំនកទំ់នងរបស់េយង
ជមួយរពះ។ ទំនុកដំេកងេនះ បងហ ញេគលករណ៍េនះេនេពលពួកអីុរសែអលបនេរចៀងអំពេីសចកតសីនយេពលមុនរបស់
រពះេទកនដ់វឌីថ រពះរជបុរតរបស់ដវឌីនឹងរគបរ់គងជេរៀងរហូត (២សំយូ៉ែអល ៧)។ ពួករគីសទបរស័ិទកនែ់តមន
េហតុផលកនុងករេរចៀងេរពះេយងរស់េនបនទ បពី់ករយងមករបស់រពះេយសូ៊វែដលជរពះបុរតរបស់ដវឌីែដលបន
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បំេពញសំេរចេសចកតសីនយទងំេនះ។ េសចកតសីនយទំងេនះមកពីេសចកតរីសលញ់របស់រពះ េហយទមទរឲយេយង
រសលញ់រពះវញិ។ េទះយ៉ងណ េពលខលះេយងមនិេឆលយតបេនកនុងផលូវរតឹមរតូវេនះេទ។ ជឧទហរណ៍ ពួកអីុរសែអល
បនេរបករេបដជញ របស់រពះចំេពះេយរូសឡឹមជជំរករបឆងំនឹងករវនិិចឆយ័របស់រទងេ់ហយដូេចនះជករេដះសរកនុងករ
បះេបរ (េយេរម ៧ ជពិេសសខ. . . . ៨----១៥)។ អស់អនកែដលមនិទនេ់ជឿេលរពះេយសូ៊វគួរែតេធវដូេចន ះ ឬពួកេគនឹងបន
របដបេ់ដយេសចកតខីម ស (ខ. . . . ១៨)។ សំរបពួ់ករគីសទបរស័ិទវញិ េយងមនអំណរនិងេសចកតសីេរងគ ះេហយេយងថវ យបងគំ
េសតចមយួអងគែដល រពះេកសរទងនឹ់ងមនមកុដដរុ៏ងេរឿង។ 
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