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ហេតុអែលតតរូវអានហ�ៀវហៅ

	 ចំដោះមនុ្្សរាប់លាននាក់	 ជរីវតិហាក់បរីដូចជាគ្មា នន័យដ�ើយមិន

្មដ�តុ្មផលអ្រីដោះ។		វទិ្យាោស្្រ	បដចចេកវទិ្យា	ដ�ើយ្ូម្រីតតទ្្្សនវទិ្យា 

និងោ្នវទិ្យាផងតដរ	បាន្តម្រងពរីមនុ្្សជាតិថាគ្គ្ន់តតជា្ត្តដលដកើត	

មកដោយចចដន្យបុ៉ដ ណ្ ះ។	បុ៉តន្រដោះជាដឹងឬមិនដឹងខ្លួនក៏ដោយ	បុរ្	និង

ស្្ររីដ�ើញថាពិបាកទ្ទ្លួលយកជរីវតិដ៏ឥតន័យដនះ្្់។	អំដពើ�ិងសា	បាតុកមមា 

ការបះដបារ	 ការពិដោធជាមលួយដគ្រឿងដញៀន	 ោំងអ្់ដនះ	 ក្នុងករណរី ភារ	

ដគ្ចើន	រឺជាទ្ដង្ើដ៏ឥត្មដ�តុ្មផលរប្់មនុ្្ស	តដលត្ូ៊នឹងភាពបាត់	

បង់ដ៏�លួ្និ្្ស័យ។	 ដរតស្កដ�ើងដចញពរីភាពឯដកា	 និងភាពអ្់្ង្ឹម

ដូចជាដកមាងកំគ្ោថា៖	 «ដតើខ្ុំជានរ្?	 ដតើនរ្ជាឪពុកម្្រ យរប្់ខ្ុំ?		

ដ�តុអ្រីបានជាដលាកបំបរបង់ខ្ុំដោល?	 ដតើដធ្ើដូចដម្រចដៅដទ្ើបរកដលាកោំង

ពរីរដ�ើញ?» 

	 មនុ្្សភារដគ្ចើនងាកមកឯវទិ្យាោស្្រដដើម្រីរកចដម្ើយ	 ដោយយក	

វទិ្្ុយដតលរី្្ូបដ៏ធំ	ឆ្ុះដមើលដ�ើយោ្រ ប់ដដងហើម�្ូងផ្្យោំងឡាយ	ោំងម្ន 

ចិត្រគ្បាថា្ន ចង់ដឹងថា	 ដតើម្ននរ្ដៅទ្រីដនាះតដលោគា ល់ខ្ុំឬដទ្?	 ដតើម្ន	

នរ្ខ្ល់ខ្្យចំដោះខ្ុំឬដទ្?	បុ៉តន្រវទិ្យាោស្្រគ្មា នចដម្ើយដោះ។	វទិ្យាោស្្រ 

រឺបានដរៀបចំដ�ើងដដើម្រី ល្ួរ្ំណលួ រដូចដនះ៖	 ដតើអាតូមបានផ្សំផគាុំដ�ើងដោយ	

រដបៀប្?	 ដតើគ្តរូវតញកវាដោយរដបៀប្?	 ដតើខលួរកបាលរប្់ដយើងដដើរ	

រដបៀប្?	ដតើពិភព្កលបានផ្សំផគាុំគ្្ន ដូចដម្រច?

	 វទិ្យាោស្្រមិនអាចគ្បាប់ដយើងថា	ដ�តុអ្រីបានជាម្នអាតូម	ដ�តុអ្រី	

បានជាម្នមនុ្្សជាតិ	និងដ�តុអ្រីបានជាម្នពិភព្កលោល់តតដោះ។	

ដ�ើយក៏មិនអាចដឆ្ើយនឹង្ំណលួ រដ៏្ំខ្ន់ៗ	តដលអ្នកគ្តិះរះិដោទ្ដ�ើងតដរ	

ថា៖

	 គ្ប្ិនជាម្នន័យ	 និងយុត្រិធម៌ក្នុងពិភព្កល	 ដ�តុអ្រីបានជាជន

ឥតដោ្ទ្ទ្លួលរងទុ្ក្ខជាមលួយនឹងជនម្នដោ្ដូដោ្ន ះ?

 ដគ្កាយពរីបានោ្ប់ដៅ	ដតើដៅម្នជរីវតិឬដទ្?	ដតើបុរគាលិកលក្ខណៈរប្់ 
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មនុ្្ស	ដៅតតរ្់តដៅដទ្ៀតឬយ៉ង្?

	 ដតើវហិារគ្ររីោទា ន្ព្ច្ងៃដនះ	 ពិតជានិយយអំពរីគ្ពះតមនឬ?	 ដតើអ្រីដៅ	

ជាដ្ចក្ររីពិត?

	 ដតើអ្រីដៅជាអនារតចនពិភពដលាក?	 ដតើវានឹងបញចេ ប់ដោយតមងៃូររប្់	

ដកមាងតដលគ្តដរដកដដងហើមជាចុងដគ្កាយក្នុងអាកា្ធាតុដ៏កខ្ក់	ឬដោយការ	

ផទាុះចនគ្គ្ប់បរម្ណូ?	ឬមលួយមនុ្្សតដលមិនតដលបងាហ ញ្មត្ថភាពទ្ប់ទ្ល់ 

នឹងអាត្មា និយមរប្់ខ្លួន	 ក្នុងគ្បវត្រិោស្្រតដលបានកត់គ្ត្ទុ្កមក	 សោប់

តតម្នជ័យជម្នះក្នុងការបំបាត់ភាពអាគ្កក់	្ង្ងាគា ម	ភាពទ័្លគ្ក	 ដ�ើយនិង	

ដ្ចក្ររីោ្ប់?

	 ដ្ៀវដៅដនះ	 ផ្រល់ចដម្ើយដល់្ំណលួ រោំងឡាយដនាះ	 ដ�ើយអ្់

ដលាកអ្នកនឹងដពញចិត្រចំដោះចដម្ើយោំងដនាះជាមិនខ្ន។	ជរីវតិរឺម្នន័យ!	

ដយើងមិនតមនដៅតតឯងដទ្ក្នុងពិភពដលាកដនះ។	ម្នដរតដលដៅទ្រីដនាះ	តដល 

ខ្ល់ខ្្យចំដោះដលាកអ្នក!	គ្បាកដ្្់	ជនម្្ន ក់តដលបានគ្ប�ូកខ្លួនក្នុង	

គ្បវត្រិោស្្ររប្់មនុ្្ស	តដលបានចូលរលួមជាមលួយពូជរប្់ដយើង	គ្បដយជន៍ 

ឱ្យដយើងអាចចូលដៅឯគ្ទ្ង់	ដ�ើយគ្ទ្ង់មកឯដយើង	ជនម្្ន ក់តដលម្នគ្ពះ�្្រ	

ដ៏ខំ្្ងក្ា	ធ្ាប់រ្់ដៅក្នុងពិភពដនះ	ដ�ើយតដលនឹងនំាដលាករីយ៍មកឯ្ន្រិភាព 

វញិ	ក្នុងដពលបន្រិចដទ្ៀត។

	 បុ៉តន្រ	អ្់រយៈដពល	ជាយូរឆ្្ន ំមកដ�ើយ	ម្នបុរគាលមលួយអងគាដៅោ្ថ ន ល្ួរ៌ 

តដលពូតកោក់ោញដរបានតំ្ងចិត្ររបឹអូ្យកពិភពដលាកដយើង	ដ�ើយបង្ខូច 

តផនការរប្់គ្ពះ	្គ្ម្ប់្ុភមងគាលចនគ្ករុមគ្ររួោរដៅនាដលាករីយ៍រប្់គ្ទ្ង់។ 

និយយជាភាោតដ លតំ្ងដោយរបូភាពវញិ	ម្នមនុ្្សរាប់ត្ននាក់	

បានដៅថាភាោតដលប ្្រ លមកពរីខ្ងដលើ	 អ្នកនិពន្ធដ្ៀវដៅដនះ	 ដបើក

វាងំនន ្តម្រងនូវភាពស្ដពចស្ពិលឱ្យដ�ើញចបា្់	 ដ�ើយបងាហ ញដោយ

ឥតញដញើ តនូវឧបាយកលចនបុរគាលដ៏ខំ្្ងពូតក	ដ�ើយដ៏ដមើលមិនដ�ើញដនះ	

តដលបានដោងចដស្វាោប់អំ្ចគ្រប់គ្រងចនពិភពដលាកដយើង។	ដមើល	

ដៅទ្្្សនរីយភាពចនមនុ្្សជាតិវញិ	ពលួកក្សគ្តតដលកាន់ោ្នាដចទ្	 និង		
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វ ិ ទ្យាោ្ថ នោ្នាោំងឡាយ	គ្តរូវបានដលចដ�ើងថាជាអ្នកម្នកំ�ុ្ក្នុង	

ការដធ្ើរដគ្ម្ងការក្ត់។

	 ម្នតតក្នុង្ម័យតដលម្នដ្រ រីភាពខ្ងោ្នាដទ្	ដទ្ើបដ្ៀវដៅ	

ដនះអាចដបាះពុម្ភ	 ដ�ើយនិងផ្សព្ផសាយជា្កលបាន	 ពរីដគ្ោះដ្ៀវដៅដនះ

ម្នការប៉ះទ្ងគាិចយ៉ងខំ្្ងដល់អ្នកកាន់អំ្ចដ៏ខំ្្ងពូតកខ្ះៗ	 ក្នុងជំនាន់	

ដយើងដនះ។	វាបងាហ ញថាដ�តុអ្រីបានជាគ្តរូវការកំតណទ្គ្មង់	ដ�ើយដ�តុអ្រីបាន 

ជាកំតណទ្គ្មង់គ្តរូវបានឈប់ដៅមុខ	បងាហ ញអំពរីដរឿងកម្សត់ចនគ្ករុមជំនំុតដល

ងាកដចញពរីជំដនឿ	 អំពរី្ម្័ន្ធមិត្រតដលដរដធ្ើទុ្ក្ខដោ្	 អំពរីការរលួបរលួមរវាងគ្ពះ	

វហិារនិងរដ្ឋតដលកំពុងដលចដ�ើង	 ដ�ើយនឹង្តម្រងឆ្កដ៏អាប់រ្មារី	 មុននឹង

មហាវវិាទ្រវាងដ្ចក្ររីអាគ្កក់និងល្អ	គ្តរូវបញចេ ប់។	ការប៉ះទ្ងគាិចដនះនឹងប៉ះោល់ 

ដល់មនុ្្សគ្រប់របូ។

	 ទ្រីដនះ	 អ្នកនិពន្ធ្រដ្រអំពរីអ្រីតដលមិនោន់ដកើតដ�ើងដៅជំនាន់គ្ត់។ 

ដលាកស រ្ីម្នគ្បោ្ន៍ដោយភាពដោមា ះគ្តង់	តដលនឹងដធ្ើឱ្យចិត្ររដំជើបរជំលួល 

ដ�ើយភ្ាក់ដផ្អើល។	 ដរឿងរ៉ាវចនការវវិាទ្រឺធំដំុដ�ើយម្នោរៈ្ំខ្ន់្្់	

បានជាខ្ននឹងបដញចេញោក្យដពចន៍គ្ពម្ន	និងការបំភ្ឺោំងដនះមិនបាន។	

	 ឥតម្នអ្នកអាន្តដលដបើក្ន្ឹកដ្ៀវដៅោំងឡាយដនះ	ដ�ើយ 

ោក់ចុះវញិដោយពំុបានឆងៃល់ថាជាការ�លួ្ពរីចចដន្យដៅដទ្ៀត	តដលនំាឱ្យដរ

រកដ�ើញដ្ៀវដៅដនះដដើម្រីអានដ�ើយ។

អ្នកដបាះពុម្
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លនំាហំែើម

	 មុនអំដពើបាបដកើតម្នដ�ើង	 ដលាកអ័ោមបានគ្បស្័យោក់ទ្ងដៅ		

វញិដៅមកជាមលួយគ្ពះអាទិ្កររប្់ដលាកដោយរ រីករាយ	បុ៉តន្រោប់តំ្ងពរីមនុ្្ស 

តញកខ្លួនដចញពរីគ្ពះដោយោរការគ្បគ្ពឹត្រដលមាើ្មក	 ពូជមនុ្្សក៏គ្តរូវបាន

កាត់ផ្្រ ច់ពរីឯក្ិទ្្ធដ៏ខ្ង់ខ្្់ដនះដៅ។	តតដោយោររដគ្ម្ងការដគ្បា្ដលាះ 

ក៏ម្នផ្ូវមលួយដបើកដ�ើង	គ្បដយជន៍ឲ្យពលួកមនុ្្សរ្់ដៅតផនដរី	បានរកសាការ	

ោក់ទ្ងជាមលួយនឹងឋាន ល្ួរ៌។	 គ្ពះបានោក់ទ្ងជាមលួយមនុ្្សដោយគ្ពះ	

វញិ្ញា ណរប្់គ្ទ្ង់	ដ�ើយពន្ឺមកពរីឋាន ល្ួរ៌ក៏គ្តរូវបានោំងជះមកដល់តផនដរី	

ដោយការដបើក្តម្រងដល់អ្នកបដគ្មើតដលគ្ទ្ង់ដគ្ជើ្ដរ ើ្ ។	 «មនុ្្សបរ ិ្ ុទ្្ធ	

រប្់គ្ពះ...	បានោយដោយោរគ្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុទ្្ធប ្្រ ល។»	ដពគ្តរុ្ទ្រី២ 

១:២១។	

	 ក្នុងអំ�ុង២៥០០ឆ្្ន ំចនគ្បវត្រិោស្្រមនុ្្ស	 គ្មា នការដបើក្តម្រងអ្រី

តដលបានកត់ទុ្កជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដទ្។	អ្នកតដលបានដរៀន្ូគ្តអំពរីគ្ពះ	

បានតចកោយចំដណះរប្់ខ្លួនដល់អ្នកដចទ្ដ�ើយបន្រពរីតំណមលួយដៅតំណ

មលួយដទ្ៀត	 រឺពរីឪពុកដៅកូនជាលំោប់តមក។	 ការដរៀបចំ្រដ្រជាលាយ	

លក្ខណ៍អក្សរ	បានោប់ដផ្រើមដៅជំនាន់ដហារាមូ៉ដ្។	ការដបើក្តម្រងតដលគ្ពះ 

បានប ្្រ លឱ្យ្រដ្រក៏គ្តរូវបានចងគ្កងដកើតជាគ្ពះរម្រីរ។	 កិចចេការដនះ	 

បានបន្រក្នុងអំ�ុងដពលដ៏យូរអ្់រយៈដពល១៦០០ឆ្្ន ំ	 ោប់ពរីដហារាមូ៉ដ្	

តដលជាគ្បវត្រិវទូិ្ខ្ងការបង្បដង្ើតនិងគ្កឹត្យវន័ិយ	 ដៅដល់ោវក័យូ៉ហាន 

តដលជាអ្នកកត់ចុះដ្ចក្ររីពិតចនដំណឹងល្អដ៏ដោរដពញដៅដោយឧត្រមរតិ 

ខ្ង់ខ្្់បំផុត។

	 គ្ពះរម្រីរចង្អុលដៅគ្ពះថាជាអ្នកនិពន្ធ	តតបាន្រដ្រដោយចដមនុ្្ស 

វញិ	 ដ�ើយការតដលកណ្ឌ នរីមលួយៗចនគ្ពះរម្រីរ	 ម្នរដបៀប្រដ្រខុ្តប្ក	

ពរីគ្្ន ដនាះ	រឺជាការបងាហ ញចរតិលក្ខណៈចនអ្នក្រដ្រោំងឡាយ។	ដ្ចក្ររីពិត 

តដលបានដបើក្តម្រង	 «រឺជាគ្ពះគ្ទ្ង់បានបដញចេញគ្ពះវញិ្ញា ណប ្្រ លឱ្យតតង» 

(ធរីមូ៉ដ្ទ្រី២	៣:១៦)	 បុ៉តន្រ	ម្ន្ំដនៀងជាោក្យដពចន៍រប្់មនុ្្ស។	 ដោយ
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ោរគ្ពះវញិ្ញា ណគ្ពះដ៏ម្នគ្ពះជនមាគ្មា នទ្រីបំផុត	 បានជះពន្ឺដល់ចិត្ររំនិតចន	

អ្នកបដគ្មើរប្់គ្ទ្ង់។	គ្ទ្ង់បានគ្បោនឱ្យដរយល់្ប្រិ	ដ�ើយនិងម្នទ្្្សន	

និមិត្រ	និមិត្ររបូ	របូដគ្បៀបដធៀប	ដ�ើយអ្នកតដលបានទ្ទ្លួលដ្ចក្ររីពិតដនាះ	ក៏

កត់ចុះនូវអ្រីតដលបានរិតជាភាោមនុ្្ស។

	 កណ្ឌ ោំងឡាយចនគ្ពះរម្រីរ	បាន្រដ្រក្នុង្ម័យដផ្សងគ្្ន 	ដោយ	

មនុ្្សតដលម្នឋានៈនិងមុខរបរ	 ដ�ើយនិងអំដ្យោនខ្ងបញ្ញា 	 និង	

វញិ្ញា ណខុ្ៗគ្្ន 	ដម្៉្ះដ�ើយបានជាម្នតបបបទ្តប្កស្�ះពរីគ្្ន 	គ្ពមោំង

ម្នភាពខុ្គ្្ន ក្នុងនិ្្ស័យចនការដបើក្តម្រងដរឿងអ្រីមលួយផងតដរ។	អ្នកនិពន្ធ 

ម្្ន ក់ៗដគ្បើទ្គ្មង់ចនការ្រដ្រខុ្គ្្ន 	 ជាញឹកញយ	 អ្នកនិពន្ធម្្ន ក់្តម្រង

ដ្ចក្ររីពិតតតមលួយដនាះចបា្់ជាងម្្ន ក់ដទ្ៀត។	 ដ�ើយដោយោរអ្នកនិពន្ធ	

ោំងឡាយដបើកបងាហ ញដ្ចក្ររីអ្រីមលួយ	 ដគ្កាមទិ្ដ្ឋភាព	 និងទំ្នាក់ទំ្នងទ្រីចទ្ពរី	

គ្្ន ដនាះ	អ្នកអានគ្តរួ្ៗ	មិនគ្បយ័ត្នគ្បតយង	ឬគ្បកាន់ដៅខ្ង្មលួយ	រតមង 

ដ�ើញម្នការមិនស្បគ្្ន ឬផទាុយគ្្ន ផង	 តតចំដោះ្ិ្្សម្នរំនិត	ម្នចិត្រ

ដគ្រពម្នវោិរណញ្ញា ណភ្ឺោ្ងវញិ	រតមងយល់អំពរីប្្រល់តដលដធ្ើឱ្យម្ន	

ការស្បគ្្ន ។

	 ដ្ចក្ររីពិតដលចដ�ើងក្នុងទិ្ដ្ឋភាពដផ្សងៗពរីគ្្ន 	ត្មតតអ្នកនិពន្ធម្្ន ក់ៗ 

្រដ្រ។	 អ្នក្រដ្រម្្ន ក់	 តដលម្នការោប់អារមមាណ៍យ៉ងខំ្្ងដៅដលើ	

ដរឿងរ៉ាវអ្រីមលួយជាងម្្ន ក់ដទ្ៀតដនាះ	រតមងដត្ងចំណុចោំងដនាះ	តដល្មស្ប 

ដៅត្មបទ្ពិដោធន៍រប្់ខ្លួន	 ឬដៅត្មការយល់ដឹងរប្់ខ្លួន	 ម្្ន ក់ដទ្ៀត	

ោប់អារមមាណ៍ដៅដលើដរឿងរ៉ាវដផ្សងៗវញិ	 ដ�ើយម្្ន ក់ៗ	 ដគ្កាមការដឹកនំាចន	

គ្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុទ្្ធ	្ តម្រងនូវអ្រីតដលដក់ក្នុងចិត្ររប្់ដរដរៀងៗខ្លួន		ក្នុង្ំដណរ 

នរីមលួយៗ	ទិ្ដ្ឋភាពចនដ្ចក្ររីពិតដ�ើញតប្កពរីគ្្ន តមន	បុ៉តន្ររលួមដ្ចក្ររីោំងអ្់	

ដៅ	 ដ�ើញថាម្នការស្បគ្្ន ដ៏ឥតដខ្ចេ ះ។	 ដ�ើយដ្ចក្ររីពិតតដលបានដបើក	

្តម្រងដនាះ	 រលួបរលួមជាតលួដ៏ឥតដខ្ចេ ះមលួយ	 តគ្មរូវ្គ្ម្ប់ចំណង់រប្់មនុ្្ស	

គ្រប់កាលៈដទ្្ៈ	និងគ្រប់បទ្ពិដោធន៍ចនជរីវតិ។

	 គ្ពះគ្ទ្ង់្ព្គ្ពះទ័្យនឹងគ្បស្័យោក់ទ្ងដ្ចក្ររីពិតរប្់គ្ទ្ង់ដល់	
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ពិភពដលាកដោយម្នមនុ្្ស	និងគ្បោន្មត្ថភាពដល់ដរដដើម្រីគ្បកបកិចចេ

ការដនះ។	គ្ទ្ង់តណនំាចិត្រដរឱ្យដរ ើ្ យកអ្រីតដលគ្តរូវ្រដ្រ	ឬនិយយ។	កំណប់	

តដលគ្តរូវបានគ្បោនដល់មនុ្្សជាតិ	 រឺមកពរីឋាន ល្ួរ៌។	 ទ្រីបនាទា ល់រឺតចង					

គ្បាប់ត្មរដបៀប្រដ្រចនភាោមនុ្្សដ៏មិនគ្រប់លក្ខណ៍	 តតជាទ្រីបនាទា ល់	

រប្់គ្ពះ	 ដ�ើយអ្នកដគ្រពគ្បតិបត្រិត្មតដលដជឿដល់គ្ពះ	 ដរដ�ើញម្ន្ិរ រី

ល្អចនគ្ពះដចោ្រ តដលដោរដពញដៅដោយគ្ពះរុណ	និងដ្ចក្ររីពិតក្នុង្ំដណរ 

ដនាះ។

	 ក្នុងគ្ពះបនទាូលរប្់គ្ពះ	 គ្ទ្ង់បានបង្អុរឱ្យមនុ្្សនូវតគ្មិះគ្បាជ្ាតដល 

អាចនំាឱ្យដរម្នដ្ចក្ររី្ដង្ងាគា ះបាន។	 គ្តរូវទ្ទ្លួលោគា ល់ថាគ្ពះរម្រីរបរ ិ្ ុទ្្ធ	

ម្នអំ្ច	 ដ�ើយជាការដបើក្តម្រងដ៏មិនដចះខុ្	 អំពរីគ្ពះ�ប្ទ័្យរប្់	

គ្ទ្ង់។	បទ្រម្រីរោំងឡាយជាខ្្ន តចនចរតិលក្ខណៈ	ជាអ្នកដបើក្តម្រងដគ្ល	

លទ្្ធិ	 ជាការោកល្ងចនការពិដោធ។	 «គ្រប់ោំងបទ្រម្រីរ	 រឺជាគ្ពះគ្ទ្ង់			

បានបដញចេញគ្ពះវញិ្ញា ណប ្្រ លឱ្យតតងដទ្	 ក៏ម្នគ្បដយជន៍្គ្ម្ប់ការ	

បដគ្ងៀន	 ការរពំ្កឱ្យដឹងខ្លួន	 ការគ្បដៅតគ្មង់	 និងការបងាហ ត់ខ្ងឯដ្ចក្ររី	

្ុចរតិ	ដដើម្រីឱ្យអ្នក្ំណព្រប្់គ្ពះបានគ្រប់លក្ខណ៍	ដ�ើយម្នគ្រប់ោំង

ចំដណះ្គ្ម្ប់នឹងដធ្ើការល្អគ្រប់មុខ។»	ធរីមូ៉ដ្ទ្រី២	៣:១៦,១៧។

	 ការតដលគ្ពះបានដបើក្តម្រងគ្ពះ�ប្ទ័្យរប្់គ្ទ្ង់	 ដល់មនុ្្ស	

ត្មរយៈគ្ពះបនទាូលរប្់គ្ទ្ង់រឺពំុតមនម្នន័យថា	 ដយើងមិនគ្តរូវការវត្រម្ន	

រប្់គ្ទ្ង់	ឬការដឹកនំាចនគ្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុទ្្ធរប្់់គ្ទ្ង់ដនាះដទ្។	ផទាុយដៅវញិ 

គ្ពះអងគា្ដង្ងាគា ះបាន្នយាថានឹងគ្បោនឱ្យគ្ពះវញិ្ញា ណ	ដដើម្រីតចកោយគ្ពះ

បនទាូលដល់អ្នកបដគ្មើរប្់គ្ទ្ង់	 ដ�ើយដដើម្រីបំភ្ឺនិងអនុវត្រដ្ចក្ររីបដគ្ងៀន	

ោំងឡាយចនគ្ពះបនទាូល។	ដ�ើយដោយដគ្ោះតតគ្ពះវញិ្ញា ណដនាះជាអ្នកប ្្រ ល 

ឱ្យ្រដ្រគ្ពះរម្រីរ	 ដ្ចក្ររីបដគ្ងៀនចនគ្ពះវញិ្ញា ណ	 រឺមិនអាចផទាុយនឹងគ្ពះ	

បនទាូលបានដ�ើយ។

	 គ្ពះវញិ្ញា ណពំុបានគ្បោនមក	 ឬក៏នឹងគ្តរូវគ្បោនមក	 ដដើម្រីលប់ដលើ	

គ្ពះរម្រីរដ�ើយ	ពរីដគ្ោះបទ្រម្រីរោំងឡាយតចងយ៉ងចបា្់ថា	គ្ពះបនទាូលរប្់ 
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គ្ពះ	រឺជាខ្្ន តតដលអ្់ោំងដ្ចក្ររីបដគ្ងៀន	និងការពិដោធនឹងគ្តរូវបានោក 

ល្ង។	ោវក័យូ៉ហានម្នគ្បោ្ន៍ថា៖	«កំុឱ្យដជឿគ្រប់ោំងវញិ្ញា ណដ�ើយ

ចូរល្ងវញិ្ញា ណោំងអ្់វញិ	 ដដើម្រីឱ្យបានដឹងថាមកពរីគ្ពះ	 ឬមិនតមន	ដ្ិត

ម្នដហារាតក្ងក្ាយជាដគ្ចើនដកើតមកក្នុងដលាករីយ៍ដនះដ�ើយ។»	យូ៉ហានទ្រី១	

៤:១។	 ដហារាដអោយត្្ងថា៖	 «ចូរដៅដបើករម្រីរបញញាត្រិ	 និងដ្ចក្ររីបនាទា ល់	

ដមើល	 ដបើដរនិយយមិនគ្តរូវនឹងគ្ពះបនទាូលដនាះ	 ដនាះគ្មា នពន្ឺរះដ�ើងដៅក្នុង

ខ្លួនដទ្។»	ដអោយ	៨:២០។

	 កំ�ុ្ចនគ្ករុមមលួយតដលអះអាងថាខ្លួនម្នការគ្ត្្់ដឹង	ដ�ើយតលង 

គ្តរូវការអ្រីដទ្ៀតពរីការដឹកនំាចនគ្ពះបនទាូលរប្់គ្ពះដនាះ	បានដថ្ាលដោ្យ៉ង 

ខំ្្ងដល់កិចចេការចនគ្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុទ្្ធ។	ពលួកដរគ្តរូវបានដឹកនំាដោយអារមមាណ៍ 

តដលដរោមា នថាជាគ្ពះ្ូរដ្ៀងរប្់គ្ពះតដលបន្ឺដ�ើងក្នុងមនុ្្ស។	 បុ៉តន្រ

វញិ្ញា ណតដលគ្រប់គ្រងដរដនាះមិនតមនជាគ្ពះវញិ្ញា ណរប្់គ្ពះដទ្។	 ការដធ្ើ

ត្មអារមមាណ៍ដដើម្រីមិនដអើដពើនឹងបទ្រម្រីរ	បានគ្គ្ន់តតនំាឱ្យម្នការភាន់គ្ច�ំ 

ការដបាកបដញ្ឆោ ត	និងការ�ិនវនិា្បុ៉ដ ណ្ ះ	ដោលរឺបានគ្គ្ន់តតជាជំនលួយ

ដល់រដគ្ម្ងការរប្់អារក្ស។	ដោយដគ្ោះកិចចេការចនគ្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុទ្្ធ	ម្ន 

ោរៈ្ំខ្ន់យ៉ងខំ្្ងដល់គ្ករុមជំនំុរប្់គ្ពះគ្ររី្ទា	ោតំ្ងក៏បដង្ើតឧបាយកល	

ត្មរយៈកំ�ុ្ខុ្ឆគាងចនពលួកគ្បកាន់ទិ្ដ្ឋិចុងបំផុត	និងពលួកដជឿងប់ងុល	ដដើម្រី 

បដញចេញដ្ចក្ររី្្អប់ដខ្ើមដល់កិចចេការចនគ្ពះវញិ្ញា ណ	ដ�ើយប ្្រ លឱ្យរាស្្រ	

រប្់គ្ពះដភ្ចគ្បភពកមំ្្ងដនះ	តដលគ្ពះអម្ចេ ្់រប្់ដយើងបានគ្បោនមក។

	 ក្នុងការ្គ្មបដៅត្មគ្ពះបនទាូលរប្់គ្ពះ	គ្ពះវញិ្ញា ណរប្់គ្ទ្ង់នឹង 

គ្តរូវបន្រកិចចេការដពញអំ�ុងដពលតដលទុ្កឱ្យផសាយដំណឹងល្អ។	 ក្នុង្ម័យ

តដលគ្ពះប ្្រ លដហារាឱ្យ្រដ្របទ្រម្រីរ្ញ្ញា ោ្់	 និង្ញ្ញា ្មារី	 គ្ពះ				

វញិ្ញា ណបរ ិ្ ុទ្្ធពំុបានឈប់គ្បោនពន្ឺដល់ចិត្ររំនិតចនបុរគាលម្្ន ក់ៗដទ្	ដគ្រៅ

ពរីការដបើក្តម្រងក្នុងគ្ពះរម្រីរបរ ិ្ ុទ្្ធ។	 ឯគ្ពះរម្រីរវញិដោត	 ត្្ងគ្បាប់អំពរី	

រដបៀបមនុ្្សឮការគ្ពម្ន	 ទ្ទ្លួលការតកតគ្មរូវ	 ការឱ្យឱវាទ្	 និងការតណនំា	

ត្មរយៈគ្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុទ្្ធ	តដលគ្មា នអ្រីោក់ទ្ងនឹងការគ្បោនបទ្រម្រីរដោះ 
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ដ�ើយ។	 ដ�ើយក៏ម្នឮពរីដហារាជាដគ្ចើនក្នុង្ម័យនរីមលួយៗ	 តតោក្យដពចន៍	

រប្់ដរពំុបានកត់ទុ្កដទ្។	 ក៏ដូចគ្្ន តដរ	 បនាទា ប់ពរីការបិទ្តលងឱ្យកត់បញចេូ ល

បតន្ថមដទ្ៀតក្នុងគ្ពះរម្រីរដនាះ	 គ្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុទ្្ធក៏ដៅតតបន្រកិចចេការរប្់	

គ្ទ្ង់	ដដើម្រីបំភ្ឺ	គ្ពម្ន	និងកំោន្រចិត្រកូនដៅរប្់គ្ពះដតដល។

	 គ្ពះដយ្ូ៊វបាន្នយាដល់ោវក័រប្់គ្ទ្ង់ថា៖	«គ្ពះដ៏ជាជំនលួយ	រឺជា 

គ្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុទ្្ធតដលគ្ពះវរបិត្នឹងោត់មក	 ដោយនូវដោមា ះខ្ុំ	 គ្ទ្ង់នឹង	

បដគ្ងៀនអ្នករាល់គ្្ន 	ពរីគ្រប់ដ្ចក្ររីោំងអ្់	ក៏នឹងរលឹំកពរីគ្រប់ោំងដ្ចក្ររីតដល 

ខ្ុំបានគ្បាប់អ្នករាល់គ្្ន ផងតដរ។»	 «កាល្គ្ពះអងគាដនាះ	 រឺជាគ្ពះវញិ្ញា ណ

ចនដ្ចក្ររីពិតបានមកដល់	ដនាះគ្ទ្ង់នឹងនំាអ្នករាល់គ្្ន ចូលក្នុងគ្រប់ោំង	ដ្ចក្ររី 

ពិត...	ដ�ើយនិង្តម្រងឱ្យអ្នករាល់គ្្ន ដឹងការតដលគ្តរូវមក។»	យូ៉ហាន	១៤:២៦; 

១៦:១៣។	 បទ្រម្រីរបដគ្ងៀនយ៉ងចបា្់ថា	 ដ្ចក្ររី្នយាោំងដនះ	 រឺពំុតមន

្គ្ម្ប់តតជំនាន់ពលួកោវក័បុ៉ដ ណ្ ះដទ្	 តត្គ្ម្ប់គ្ករុមជំនំុរប្់គ្ពះគ្ររី្ទា	

ក្នុងគ្រប់្ម័យផងតដរ។	 គ្ពះអងគា្ដង្ងាគា ះធានាដល់អ្នកដដើរត្មគ្ទ្ង់ថា	 «ខ្ុំ

ក៏ដៅជាមលួយនឹងអ្នករាល់គ្្ន ជារាល់ច្ងៃតដរ	 ដរាបដល់បំផុតកល្។»	 ម៉្ថាយ	

២៨:២០។	 ោវក័បុ៉លត្្ងថា	 អំដ្យោន	 និងការ្តម្រងោំងឡាយចន	

គ្ពះវញិ្ញា ណ	រឺបានកដកើតដ�ើងក្នុងគ្ករុមជំនំុ	«គ្បដយជន៍នឹងនំាឱ្យពលួកបរ ិ្ ុទ្្ធ	

បានគ្រប់លក្ខណ៍ដ�ើង	្ គ្ម្ប់ដធ្ើការជំនលួយ	ដ�ើយនិងោ្អ ងរបូកាយគ្ពះគ្ររី្ទា 

ដ�ើង	ោល់តតដយើងរាល់គ្្ន បានរលួបរលួមខ្ងឯដ្ចក្ររីជំដនឿរលួចដស្ច	ដ�ើយបាន 

ោគា ល់គ្ពះរាជបុគ្ត្ចនគ្ពះ	ដូចគ្្ន ោំងអ្់រឺដល់បានដពញជាមនុ្្ស	ដ�ើយ

ដល់ខ្្ន តកម្្់ចនដ្ចក្ររីដោរដពញផងគ្ពះគ្ររី្ទា។»	ដអដភ្ូរ	៤:១២,១៣។

	 ោវក័បុ៉ល	 ក៏បានអធិោ្ឋ ន្គ្ម្ប់ពលួកអ្នកដជឿោំងឡាយដៅស្រុក

ដអដភ្ូរ	 «ដដើម្រីនឹង្ូមឱ្យគ្ពះចនគ្ពះដយ្ូ៊វគ្ររី្ទា	 ជាគ្ពះអម្ចេ ្់ចនដយើង	

រឺជាគ្ពះវរបិត្ដ៏ម្ន្ិរ រីល្អ	 បានគ្បោនឱ្យអ្នករាល់គ្្ន បានគ្ពះវញិ្ញា ណ	

តដលដគ្បា្ឱ្យម្នគ្បាជ្ា	 ដ�ើយក៏ដបើក្តម្រង	 ឱ្យដឹងពរីដំដណើ រោគា ល់គ្ទ្ង់	

ដដើម្រីឱ្យតភ្នកចិត្ររប្់អ្នករាល់គ្្ន 	 បានភ្ឺដ�ើង	 គ្បដយជន៍ឱ្យបានដឹងថា	

តដលគ្ទ្ង់ដៅអ្នករាល់គ្្ន 	 ដនាះម្នដ្ចក្ររី្ង្ឹមជាយ៉ង្	ដ�ើយថា...
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គ្ពះដចោ្រ ដ៏ខំ្្ងដលើ្លន់	 រប្់គ្ទ្ង់ដល់ដយើងរាល់គ្្ន តដលដជឿជាយ៉ង

្តដរ	ត្មតដលកមំ្្ងគ្ទ្ង់ដ៏ម្នប្ទ្្ធិបានពូតកនឹងដធ្ើ។»	ដអដភ្ូរ	១:១៧-

១៩។	កិចចេការចនគ្ពះវញិ្ញា ណពរីឋាន ល្ួរ៌	ក្នុងការដធ្ើឱ្យការយល់ដឹងបានភ្ឺចបា្់ 

ដ�ើង	 និងក្នុងការដបើកចិត្ររំនិតឱ្យដឈ្ងយល់ខ្ឹមោរដ៏គ្ជាលដគ្រៅចនគ្ពះ	

បនទាូលបរ ិ្ ុទ្្ធរប្់គ្ពះដនាះ	 រឺជាគ្ពះពរតដលោវក័បុ៉លបាន្ះ្ត្ង្រក	

្គ្ម្ប់គ្ករុមជំនំុចនស្រុកដអដភ្ូរ។

 បនាទា ប់ពរីការ្តម្រងយ៉ងអោចេ រ្យរប្់គ្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុទ្្ធ	ដៅច្ងៃបុណ្យ 

ទ្រីហា្ិបមក	ោវក័ដពគ្តរុ្បាន្ូមឱ្យគ្បជាជនលន់តលួបាបខ្លួន	ដ�ើយទ្ទ្លួល 

បុណ្យគ្ជមុជទឹ្កក្នុងគ្ពះនាមគ្ពះគ្ររី្ទា	 គ្បដយជន៍ឱ្យដរបានដលើកតលងពរី	

បាបកមមារប្់ខ្លួន	រលួចគ្ត់ម្នគ្បោ្ន៍ថា៖	«អ្នករាល់គ្្ន នឹងទ្ទ្លួលអំដ្យ 

ោនជាគ្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុទ្្ធ។	ដ្ិតដ្ចក្ររី្នយាដនាះ	រឺ្នយាដល់អ្នករាល់គ្្ន 	

និងកូនដៅអ្នករាល់គ្្ន 	 គ្ពមោំងអ្់អ្នកតដលដៅឆ្ងៃ យតដរ	 រឺដល់អ្់អ្នក

្តដលគ្ពះអម្ចេ ្់ជាគ្ពះចនដយើងរាល់គ្្ន 	គ្ទ្ង់នឹងដៅ។»	កិចចេការ	២:៣៨,	

៣៩។

	 ដៅច្ងៃដ៏អោចេ រ្យរប្់គ្ពះ	គ្ទ្ង់បាន្នយាត្មរយៈដហារាយូ៉តអល	ថា 

នឹង្តម្រងគ្ពះវញិ្ញា ណរប្់គ្ទ្ង់ដ៏វដិ្្វោិលមលួយ។	 យូ៉តអល	 ២:២៨។	

ទំ្នាយដនះ	បាន្ដគ្មចខ្ះៗក្នុងការបង្អុរគ្ពះវញិ្ញា ណដៅច្ងៃបុណ្យទ្រីហា្ិប	

តតនឹងបាន្ដគ្មច្ព្គ្រប់វញិ	 ក្នុងការ្តម្រងគ្ពះរុណដ៏ពិ្ិដ្ឋតដលនឹង

ដធ្ើឱ្យការផសាយដំណឹងល្អបាន្ដគ្មចជាោ្ថ ពរ។

	 មហាវវិាទ្រវាងដ្ចក្ររីល្អនិងអាគ្កក់	នឹងបានកាន់តតខំ្្ងដ�ើង	លុះដល់ 

គ្គ្ចុងបញចេ ប់។	ក្នុងគ្រប់្ម័យ	ោតំ្ងបដញចេញកំ�ឹងរប្់វាោ្់នឹងគ្ករុម	

ជំនំុរប្់គ្ពះគ្ររី្ទា	ឯគ្ពះ	គ្ទ្ង់បានគ្បោនគ្ពះរុណនិងគ្ពះវញិ្ញា ណរប្់គ្ទ្ង់ 

ដល់មនុ្្ស	ដដើម្រីពគ្ងឹងដរឱ្យបានឈរមំ្មលួនតទ្ល់នឹងអំ្ចរប្់អារក្ស។ 

ដៅដពលពលួកោវក័រប្់គ្ពះគ្ររី្ទា	 គ្តរូវយកដំណឹងល្អរប្់គ្ទ្ង់ដៅផសាយ	

ដល់ពិភពដលាក	 ដ�ើយគ្តរូវកត់ទុ្ក្គ្ម្ប់គ្រប់ោំង្ម័យតដៅអនារតដនាះ 

រឺពលួកដរបានទ្ទ្លួលការគ្ត្្់ដឹងមកពរីគ្ពះវញិ្ញា ណ។	បុ៉តន្រដៅដពលតដលគ្ករុម 
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ជំនំុោនដៅកាន់ការរដំោះជាចុងដគ្កាយ	ោតំ្ងនឹងខិតខំដធ្ើការដោយអំ្ច 

យ៉ងខំ្្ងតដរ។	វាចុះមក	«ោំងម្នដ្ចក្ររីដោរដៅជាខំ្្ង	ដោយវាដឹងថា

ដពលដវលាវាខ្រី្្់ដ�ើយ។»	វវិរណៈ	១២:១២។	វានឹងដធ្ើការ	«ដោយនូវគ្រប់ 

ោំងប្ទ្្ធិ	ទ្រី្ម្គា ល់	និងការអោចេ រ្យដ៏កំភូត។»	ត្្សា�ូនរីចទ្រី២	២:៩។	អ្់រយៈ 

៦០០០ឆ្្ន ំដ�ើយ	 ដមរំនិតតដលធ្ាប់ជាអ្នកកំពូលក្នុងចំដ្មដទ្វត្រប្់គ្ពះ 

បានតំ្ងចិត្រយ៉ងមឺុងម៉្ត់	ដដើម្រីដធ្ើការដបាកបដញ្ឆោ ត	និងបំផ្ិចបំផ្្ញ។	ដ�ើយ 

អ្់ោំងជំនាញការ	 និងការបិុនគ្ប្ប់ខ្ងដ្ចក្ររី�ិនវនិា្	 តដលវាបាន	

ដរៀនយ៉ងដគ្រៅគ្ជះ	អ្់ោំងដ្ចក្ររីដោរដៅតដលដុះោលដ�ើង	ក្នុងកាល

តដលវាត្ូ៊ោំងដវទ្នាក្នុង្ម័យោំងបុ៉នាមា នដនះ	 	 នឹងគ្តរូវបានោក់មកដលើ	

រាស្្ររប្់គ្ពះក្នុងការគ្បយុទ្្ធចុងដគ្កាយ។	 ដ�ើយក្នុងដពលដ៏ដគ្គ្ះថា្ន ក់ដនះ	

អ្នកដដើរត្មគ្ពះគ្ររី្ទា	 គ្តរូវនំាយកដ្ចក្ររីគ្ពម្នអំពរីការយងមកជាដលើកទ្រី	

ពរីររប្់គ្ពះអម្ចេ ្់ដល់ពិភពដលាក	 ដ�ើយមនុ្្សម្្ន ក់ៗនឹងគ្តរូវដរៀបចំខ្លួន	

ដដើម្រីឈរដៅចំដោះគ្ទ្ង់	ោំង	«ឥតដៅ�មាង	ដ�ើយឥតកតន្ងបដនាទា ្បាន»	

ដៅដពលគ្ទ្ង់យងមក។	ដពគ្តរុ្ទ្រី២	៣:១៤។	ដៅដពលដនះគ្ករុមជំនំុគ្តរូវការ

គ្ពះរុណនឹងគ្ពះដចោ្រ ពរីឋាន ល្ួរ៌ដ៏វដិ្្វោិល	 ដូចដៅជំនាន់ពលួកោវក័	

តដរ។

	 ត្មការបំភ្ឺចនគ្ពះវញិ្ញា ណបរ ិ្ ុទ្្ធ	ទ្្្សនរីយភាពចនការប៉ះទ្ងគាិចតដល 

បន្រដ៏យូរយរ	រវាងអំដពើល្អ	និងអាគ្កក់	គ្តរូវបានដបើក្តម្រងដល់អ្នក្រដ្រ

្ន្ឹកដ្ៀវដៅោំងដនះ។	យូរៗម្រង	គ្ពះបានអនុញ្ញា តឱ្យខ្ុំដ�ើញកិចចេការក្នុង

្ម័យនរីមលួយៗ	អំពរីមហាវវិាទ្រវាងគ្ពះគ្ររី្ទា	តដលជាដ្្រចចនជរីវតិ	ជាអ្នកផ្រល់ 

ដ្ចក្ររី្ដង្ងាគា ះដល់ដយើង	ដ�ើយនិងោតំ្ងតដលជាដ្្រចចនដ្ចក្ររីអាគ្កក់	

ជាអ្នកបង្ឱ្យម្នបាបជាអ្នកគ្បគ្ពឹត្រដលមាើ្ទ្រីមលួយចនគ្កឹត្យវន័ិយបរ ិ្ ុទ្្ធរប្់	

គ្ពះ។	ភាពជាខ្មា ំងរប្់ោតំ្ងោ្់នឹងគ្ពះគ្ររី្ទាគ្តរូវបាន្តម្រងោ្់នឹង	

អ្នកដដើរត្មគ្ទ្ង់។	 ដ្ចក្ររី្្អប់ដខ្ើមដល់ដគ្លការចនគ្កឹត្យវន័ិយរប្់គ្ពះ	

ដតដលដនះ	 នដយបាយដបាកបដញ្ឆោ តដតដល	 តដលបំចភ្កំ�ុ្ឱ្យដមើលដៅ

ដូចជាដ្ចក្ររីពិត	តដលចបាប់រប្់មនុ្្សគ្តរូវបានប្រូរជំនលួ្គ្កឹត្យវន័ិយរប្់



-XV-

គ្ពះ	ដ�ើយតដលមនុ្្សគ្តរូវបាននំាឱ្យថ្ាយបងគាំដល់្ត្	ជាជាងគ្ពះដ៏ជាអ្នក	

បង្បដង្ើត	រឺអាចរកោនដ�ើញក្នុងអ្់ោំងគ្បវត្រិោស្្រពរីអតរីតកាល។	ការ

ខិតខំរប្់ោតំ្ងដដើម្រីបង្ខូចចរតិលក្ខណៈរប្់គ្ពះ	 និងដដើម្រីប ្្រ ល	

មនុ្្សឱ្យឱបគ្កដោបនូវការយល់ខុ្អំពរីគ្ពះអាទិ្ករ	ដធ្ើឱ្យដរដមើលដៅគ្ទ្ង់ 

ោំងខ្្ចដ�ើយ្្អប់	 ជាជាងដោយដ្ចក្ររីស្ឡាញ់	 ការពយាយមរប្់វា		

ដដើម្រីបំបាត់គ្កឹត្យវន័ិយរប្់គ្ពះ	នំាឱ្យមនុ្្សរិតថាខ្លួនរលួចពរីដ្ចក្ររីតដលគ្តរូវ 

ដធ្ើ	 ដ�ើយការដធ្ើទុ្ក្ខដោ្ដល់អ្នកតដលហ៊ានទ្ទឹ្ងនឹងការបដញ្ឆោ តរប្់វារឺ

បានម្នដកើតដ�ើងក្នុងគ្រប់្ម័យមកដ�ើយ។	ការោំងដនះអាចរកោនដ�ើញ 

ក្នុងគ្បវត្រិរប្់ពលួកគ្ពឹោ្ធ ោរ្យ	 ពលួកដហារា	 និងពលួកោវក័	 ពលួកអ្នកប្រូរខ្លួនោ្ប់	

និងពលួកតកទ្គ្មង់ោ្នាជាដដើម។

	 ក្នុងមហាប៉ះទ្ងគាិចចុងដគ្កាយ	 ោតំ្ងនឹងដគ្បើរដបៀបដតដល	 ្តម្រង	

កិរយិដតដល	 ដ�ើយដធ្ើការ្គ្ម្ប់គ្បដយជន៍ដតដល	 ដូចដៅក្នុង្ម័យ	

មុនៗតដរ។	 អ្រីតដលធ្ាប់ដកើតម្នដ�ើង	 នឹងដកើតដ�ើងម្រងដទ្ៀត	 គ្គ្ន់តតការ	

ត្ូ៊តដលកំពុងមកដល់	នឹងម្នភាពលំបាកដវទ្នាជាខំ្្ង	ដូចតដលពិភពដលាក 

មិនតដលគ្បទ្ះដ�ើយ។	 ការដបាកបដញ្ឆោ តរប្់ោតំ្ងនឹងពិបាក្ម្គា ល់	

ជាងមុន	ដ�ើយរដំលាភកាន់តតដលើ្លប់ជាងមុនផងតដរ។	ដបើអាច	វានឹងនំា

ឱ្យអ្នកដរ ើ្ តំ្ងវដង្ងដទ្ៀតផង។	ម៉្កុ្	១៣:២២។	

	 ដៅដពលគ្ពះវញិ្ញា ណរប្់គ្ពះដបើកចិត្រខ្ុំឱ្យដ�ើញដ្ចក្ររីពិតចនគ្ពះ

បនទាូលរប្់គ្ទ្ង់	គ្ពមោំងឱ្យដ�ើញទ្្្សនរីយភាពចនអតរីតកាល	និងអនារត	

កាល	 គ្ទ្ង់បាន្ូមឱ្យខ្ុំតចកោយដល់អ្នកដចទ្អំពរីអ្រីតដលបានដបើក្តម្រង	

រឺដដើម្រីត្មោនគ្បវត្រិចនទំ្នា្់ដ៏ធំក្នុង្ម័យមុនៗ	 មកដល់បចចេុប្ន្នកាល	

ដនះ	ដដើម្រីបញ្ចេ ំងពន្ឺឱ្យដ�ើញអំពរីការត្ូ៊ដ៏ដវទ្នាដៅនាអនារតតដលកំពុង

មកដល់យ៉ងឆ្ប់រ�័្។	ក្នុងការបំដពញដគ្លបំណងដនះ	ខ្ុំបានពយាយម	

ដគ្ជើ្ដរ ើ្ 	 និងគ្បមូលផ្រុំគ្ពឹត្រិការណ៍ក្នុងគ្បវត្រិោស្្រគ្ពះវហិារ	 ដដើម្រីត្ម	

ោនការដបើក្តម្រងចនដ្ចក្ររីពិតដ៏ធំតដលល្ងល	 តដលបានគ្បោនដល់	

ពិភពដលាកក្នុងអំ�ុងដពលខុ្ៗគ្្ន 	តដលបានរជំលួលឱ្យោតំ្ងដឆះឆលួលដ�ើង	
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គ្ពមោំងរជំលួលភាពជាខ្មា ំងចនវហិារតដលស្ឡាញ់ដលាករីយ៍	ដ�ើយតដលបាន 

រកសាដោយទ្រីបនាទា ល់ចនអ្នកតដល	«មិនោ្រ យជរីវតិខ្លួនដរាបដល់ោ្ប់»។

	 ក្នុងកាលកំណត់ដរឿងោំងដនះ	 ដយើងអាចដ�ើញគ្បផ្នូលមលួយចនការប៉ះទ្ងគាិច

តដលដៅនឹងមុខដយើង។	 ដោយោត់ទុ្កកំណត់ដរឿងោំងដនាះថាជាពន្ឺចនគ្ពះ	

បនទាូលរប្់គ្ពះ	ដ�ើយដោយការបំភ្ឺចនគ្ពះវញិ្ញា ណរប្់គ្ទ្ង់	ដយើងនឹងអាច

ដ�ើញឧបាយកលោំងឡាយរប្់ដមទុ្ចចេរតិ	ដ�ើយនិងដគ្គ្ះោំងឡាយតដល 

ដយើងគ្តរូវដរចឱ្យផុតដនាះ	ដបើដយើងគ្មា នកំ�ុ្ដៅចំដោះគ្ពះអម្ចេ ្់	នាដពល	

គ្ទ្ង់យងមក។

	 គ្ពឹត្រិការណ៍ធំៗ	 តដលដធ្ើឱ្យកត់្ម្គា ល់បានអំពរីវឌ្ឍភាពចនកំតណ		

ទ្គ្មង់ក្នុង្ម័យមុនៗដនាះរឺវ ិ្ ័យគ្បវត្រិោស្្រ	តដលល្រីលបាញដ�ើយតដល 

ពិភពគ្បរូដត្្រង់ទ្ទ្លួលោគា ល់ទូ្ោំង្កលដលាក	តដលជាដរឿងពិតតដលគ្មា ន

នរ្អាចបដិដ្ធបាន។	គ្បវត្រិោស្្រតដលខ្ុំបាន្រដ្រជូនដោយ្ដង្ខប 

ដនះ	រឺស្បដៅត្មន័យោំងមូលចនដ្ៀវដៅគ្បវត្រិោស្្រ	ដ�ើយគ្តរូវបំគ្ពរួញ	

ឱ្យខ្រីដគ្ោះជាការោំបាច់	 ខ្ុំបាន្ដង្ខបដ្ចក្ររីតដលបានតចងោំងបុ៉នាមា នលុះ

ដល់ដធ្ើដទ្ៀតតលងបាន	ដបើពំុដនាះដត្ងបាត់ន័យរប្់វា។	ក្នុងករណរី ខ្ះ	ខ្ុំដក 

ស្ង់ោក្យដពចន៍រប្់អ្នកគ្បវត្រិវទូិ្	 ដៅដពលដលាកគ្បមូលផ្រុំគ្ពឹត្រិកាណ៍ចូល

គ្្ន 	 ដដើម្រីបរយិយទ្្្សនៈចនដរឿងអ្រីមលួយឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយក្នុងដ្ចក្ររី្ដង្ខប 

ឬ្ដង្ខបដរឿងដ៏ពិោ្រ រអ្រីមលួយ	ដដើម្រីឱ្យម្នតបបបទ្ស្រួលបលួល	បុ៉តន្រក្នុងករណរី 	

ខ្ះដទ្ៀត	ខ្ុំពំុបានគ្បាប់ថាការដកស្ង់ដនាះបានមកពរី្ដទ្	ពរីដគ្ោះការដក	

ស្ង់	 ពំុបានដធ្ើដ�ើងដោយម្នដគ្លបំណង	 ដដើម្រីដលើកអ្នក្រដ្រដនាះ	

ថាជាអ្នកម្នប្ទ្្ធិអំ្ចដទ្	តតដោយដគ្ោះោក្យរប្់ដរម្នខ្ឹមោរចំដោះ	

ដ្ចក្ររីតដលបានតចងវញិ។	ក្នុងការរ៉ាយរ៉ាប់បទ្ពិដោធន៍	និងទ្្្សនៈចនអ្នក	

តដលដធ្ើឱ្យកិចចេតកទ្គ្មង់ចដគ្មើនដៅមុខក្នុង្ម័យដយើងដនះ	ខ្ុំក៏ដធ្ើដូចគ្្ន តដរ	

ដោយដគ្បើ្ំដណររប្់ដរ។

	 កមមាវត្ថុចនដ្ៀវដៅដនះ	រឺពំុតមន្គ្ម្ប់្តម្រងដ្ចក្ររីពិត្មារី	្ ្ររីពរីការ	

ត្ូ៊ដៅ្ម័យមុនដនាះបុ៉នាមា នដទ្	តត្គ្ម្ប់ដលើកយកដរឿងពិត	និងដគ្លការ 
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តដលោក់ទ្ងនឹងគ្ពឹត្រិការណ៍តដលកំពុងតតមកដល់វញិ។	តតដោះបរីដមើលដៅ

ជាតផ្នកចនវវិាទ្រវាងកមំ្្ងចនពន្ឺ	និងដ្ចក្ររីងងឹតក៏ដោយ	ក៏អ្់ោំងឯកោរ 

កាលពរីអតរីតកាល	 ដមើលដៅដូចជាម្នោរៈ្ំខ្ន់្មារីមលួយតដរ	 ដ�ើយត្ម	

រយៈឯកោរដនាះពន្ឺភ្ឺជះដៅអនារតកាល	បំភ្ឺផ្ូវរប្់អ្នកតដលនឹងគ្តរូវបាន	

ដៅ	ដូចជាអ្នកតកទ្គ្មង់កាលពរី្ម័យដដើមតដរ	ដដើម្រីដធ្ើទ្រីបនាទា ល់	«ត្មគ្ពះ	

បនទាូល	 និងដ្ចក្ររីបនាទា ល់ចនគ្ពះដយ្ូ៊គ្ររី្ទា»	 ដោះម្នដគ្គ្ះបាត់បង់គ្ទ្ព្យ

្ម្ត្រិដលាករីយ៍ក៏ដោយ។

	 កមមាវត្ថុចនដ្ៀវដៅដនះ	 រឺដដើម្រីដបើក្តម្រងទ្្្សនរីយភាពចនមហាវវិាទ្ 

រវាងដ្ចក្ររីពិត	និងដ្ចក្ររីមិនពិត	ដដើម្រីដបើក្តម្រងកលល្ិចរប្់ោតំ្ង 

និងរដបៀបទ្ប់ទ្ល់នឹងវាឱ្យបានដជារជ័យ	ដដើម្រីបងាហ ញដំដ្ះសោយដ៏្ម	

រលួរ្គ្ម្ប់បញ្ហ ចនដ្ចក្ររីអាគ្កក់	និងដដើម្រីបញ្ចេ ំងពន្ឺដល់ដដើមកំដណើ ត	និង 

ទ្រីអវោនចនអំដពើបាប	 គ្បដយជន៍ឱ្យបានដ�ើញជាក់ចបា្់នូវយុត្រិធម៌	 និង

្ប្ុរធម៌រប្់គ្ពះក្នុងអ្់ោំងការគ្បស្័យោក់ទ្ងជាមលួយ្ត្ដលាករប្់ 

គ្ទ្ង់	ដ�ើយនិងដដើម្រីបងាហ ញគ្កឹត្យវន័ិយដ៏បរ ិ្ ុទ្្ធរប្់គ្ទ្ង់	តដលម្នគ្បដភទ្	

ផ្្្់ប្រូរមិនបាន។	ដ្ចក្ររីអធិោ្ឋ នរប្់អ្នកនិពន្ធ	រឺឱ្យឥទ្្ធិពលចនដ្ៀវដៅ	

ដនះ	 នំាមនុ្្សឱ្យរដំោះខ្លួនរលួចពរីអំ្ចចនដ្ចក្ររីងងឹត	 ដ�ើយក្ាយដៅជា	

អ្នក	 «ទ្ទ្លួលចំតណកដករ ្រិ៍អាករក្នុងពលួកបរ ិ្ ុទ្្ធដៅទ្រីភ្ឺ»	 ឱ្យបានដល់្ិរ រីល្អចន	

គ្ទ្ង់តដលបានស្ឡាញ់ដយើង	 គ្ពមោំងលះបង់គ្ពះអងគាគ្ទ្ង់្គ្ម្ប់ដយើង	

រាល់គ្្ន ។

តអល្ិន	�គាូល	ច�ត៍្	(Ellen	G.	White)



-XVIII-

មាតិកា ហ�ឿង
ដលខដរៀង	 	 	 ចំណងដជើង	 	 	 	 ដលខទំ្ព័រ

ដ�តុតដលគ្តរូវអានដ្ៀវដៅ.................................................................V

លំនំាដដើម........................................................................................VIII	

១៩.	 ដ�តុអ្រីបានជាម្នការខកចិត្រដ៏្ដម្ើមដម្៉ះ.........................៣០៥ 

២០.	 ការស្ឡាញ់ដំដណើ រយងមកវញិរប្់គ្ពះគ្ររី្ទា....................៣១៦

២១.	 ការគ្ចរូតកាត់ខ្យល់កលួច...............................................................៣៣៤

២២.	 បទ្ទំ្នាយគ្តរូវបាន្ដគ្មច.......................................................៣៤៨

២៣.	 ការដបើក្តម្រងអា្៌កំបំាងចនដរាងឧដបា្្.........................៣៦១
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ហេតុអ្វីបានជាមានការខកចិត្តដ៏សហ្បើ្ហ្្លេះ.-ទំព័រ-305-

១៩

ហេតុអ្វីបានជាមានការខកចិត្តដ៏សហ្ប ើ្ ហ្លេ៉ះ

ពុធ-១៤ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ហពល ហេលា បាន សំហរច ហេើយ នគរ ពពេះ ជិត ្ ក ដល់ ដូហចនេះ 

ចូរ បព្រ ចិត្ត ហេើយ ហជឿ ដំណឹង ល្អ ចុេះ។ ម្ាកុស ១:១៥

 ពវីយុគស្័យ្ួយហៅយុគស្័យ្ួយ ការងាររ្រស់ពពេះសប្្តងភាព

សសហដៀងគ្ន ដ៏គួរ  ឱ្យចា្់រអារ្្មណ៍ ហៅរាល់ហពលមានចលនាបកទព្ង់ និង 

ចលនាសាសនាធំៗ។ ហគ្លការរ្រស់ពពេះកនុងការព្រសស័យទាក់ទងជា្ួយ 

្នុស្ស ហៅបតដបដល។ ចលនាសំខាន់ៗហៅនា្រច្ុ្របននហនេះ មានការសស្រ 

គ្ន ហៅនឹងចលនាកាលពវីអតវីតកាល ហេើយការពិហសាធរ្រស់ពពេះេហិារ 

កាលពវី ស្័យហដើ្ មានហ្ហរៀនជាហពចើនសពមា្់រហយើងហៅពគ្ឥឡូេហនេះ។

 តា្រយៈពពេះេញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធរ្រស់ពពេះ ពទង់បានតបព្តព្ង់ជាពិហសស 

ដល់អនក្រហព ើ្ពពេះអង្គហៅបែនដវី ឱ្យែ្សព្ែសាយការងារថនហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះ។ 

្នុស្សជាឧ្រករណ៍ហៅកនុងពពេះេស្តថនពពេះ មាន ក់ៗពតរូេបានែ្តល់ពនលលឺឱ្យ្ួយ 

រង្ាល់ពគ្់រល្្ម ហដើ្បវីព្រក្រការងារបដលពតរូេបានព្រគល់្ក។ ្ុ្របន្ត គ្្ម ននរណា 

មាន ក់បានឈានដល់ការយល់ដឹងដ៏ហពញខាន តនូេពពេះរាជ្ំរណងហៅកនុងការងារ 

សពមា្់រហពលហេលារ្រស់ខលួនហឡើយ។ ្នុស្ស្ិនយល់នូេពពេះរាជសារបដល 

ខលួនែ្សព្ែសាយកនុងពពេះនា្ពទង់ទំាងសសរុងហទ។ សូ្បវីបតពួកហហារាក៏ពំុបាន 

យល់ពជរួតពជា្រទំាងសសរុងបដរ អំពវីការហ្រើកសប្្តង្កចំហោេះហលាក។ អត្ថន័យ 

ហនាេះនឹងបានពតរូេ្រកសសាយពវីយុគ្ួយហៅយុគ្ួយេញិ។

 សាេក័ហពពតរុសមានព្រសាសន៍អំពវីហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះហនេះថា៖ «ពួក 

ហហារាជាអនកបានទាយពវីពពេះគុណ បដលែ្តល់្កអនករាល់គ្ន  ហគបានហសុើ្រ 



ទំព័រ-306- ្ហាេវិាទ

សួរហេើយខំរកឱ្យដឹងពវីហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះហនេះ ទំាងបសង្រកឱ្យដឹង ហពលហេលា 

ណា ឬ ពគ្យ្ងណា បដលពពេះេញិ្ញា ណថនពពេះពគវីស្ទដ៏សណិ្តកនុងហគ ពទង់ 

ចង្អុល្រងាហា ញកនុងកាលបដលពទង់ហធ្ើ្រនា្ទ ល់ជា្ុន អំពវីពពេះពគវីស្ទពតរូេរងទុក្ខ

លំបាក ហេើយពវីសិរ វីល្អទំាង្ុ្រនា្ម នបដលពតរូេ្កតា្ហពកាយ បតពទង់បាន 

សប្្តងឱ្យហគដឹងថា ហសចក្តវីទំាងហនាេះ្ិនប្ន សពមា្់រហគហទ គលឺសពមា្់រហយើង 

រាល់គ្ន េញិ»។ ហពពតរុសទវី១ ១:១០-១២។ ហនេះជាហ្ហរៀនដ៏ល្អណាស់សពមា្់រ

្រណា្ត ជនរ្រស់ពពេះ ហៅកនុងយុគស្័យពគវីសា្ទ ន! អស់អនក្ររសុិទ្ធថនពពេះ 

«បានហសុើ្រសួរ ហេើយខំរកឱ្យដឹង» អំពវីការហ្រើកសប្្តងបដលបានព្រគល់្ក

សពមា្់រកូនហៅតំណហពកាយបដលពំុទាន់ហកើត្ក។ ហនេះបានចំជាការហថាកោ ល

ហទាសដល់ហលាកវីយ៍បដលសសឡាញ់ហសចក្តវីពពហងើយកហន្តើយ បដលហពញចិត្ត

បតនឹងព្រកាសថា្រទទំនាយទំាងឡាយពំុអាចយល់បាន!

 សូ្បវីបតគំនិតថនអនក្រហព ើ្ពពេះ ក៏បានទទួលការបំាង្ិរទជាញឹកញយ

ហោយទំហនៀ្ទមាល ្់រ និងហសចក្តវី្រហពងៀនខុសឆ្គងបដរ បានជាពួកហគចា្់រយក 

បានបតបែនកខលេះៗនូេអ្វីបដលបានហ្រើកសប្្តងហៅកនុងពពេះ្រន្ទូលពពេះ។ ពួកសិស្ស 

រ្រស់ពពេះពគវីស្ទក៏ដូហចាន េះបដរ សូ្បវីបតកាលពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះបានគង់ហៅ 

ជា្ួយែង ក៏ពួកហគមានគំនិតគិតកនុងចិត្តថា ពពេះប្ស្ុសវីពគ្ន់បតជាពពេះរាជ្ុរពត 

ថនហលាកវីយ៍បដលនឹងពតរូេហលើកស្ទួយអុវីសសាបអលឱ្យហៅជាចពកភពសាកល 

្ួយ្ុ្រហណាណ េះ។ ពួកហគពំុបានយល់ពពេះ្រន្ទូលពពេះអង្គ បដលទស្សន៍ទាយ 

ពបា្់រជា្ុនអំពវីហសចក្តវីរងទុក្ខ និងជវីេង្គតរ្រស់ពពេះអង្គហឡើយ។

«ហេលហេលាតតរូេបានសហត្ច»

 ពពេះពគវីស្ទពទង់បាន្រញូ្នពពេះរាជសារដល់ហគជា្ុនថា៖ «ហពលហេលា 

បានសហព្ចហេើយ នគរពពេះជិត្កដល់ ដូហចនេះចូរបព្រចិត្ត ហេើយហជឿដំណឹង 

ល្អចុេះ»។ ម្ាកុស ១:១៥។ ពពេះរាជសារហនាេះបានតំាងហៅកនុង្រទទំនាយថន 

គ្្វីរោនវីបយ្លជំពូក៩។ អំឡុងហពល «េុកសិ្រពបំា្ួរនអាទិត្យ» លាត 



ហេតុអ្វីបានជាមានការខកចិត្តដ៏សហ្បើ្ហ្្លេះ.-ទំព័រ-307-

សន្ធឹងហៅដល់ «ពពេះប្ស្ុសវីដ៏ជាពពេះរាជ្ុរពត» ហេើយពួកសិស្សបានទន្ទឹងរង់ចំា 

នូេការសា្ថ ្រនានគររ្រស់ពពេះប្ស្ុសវី ហៅហយរសូាឡិ្ ហដើ្បវីពគ្់រពគងហលើ 

បែនដវីទំាង្ូល។ 

 ពួកហគបានែ្សព្ែសាយពពេះរាជសារបដលបានែ្ទុកផ្្ត ក់ដល់ខលួន ហទាេះ

្រវីពួកហគពំុបានយល់សព្ពគ្់រក៏ហោយ។ ហៅហពលបដលហសចក្តវីព្រកាសរ្រស់

ពួកហគពតរូេបានរកហ�ើញហៅោនវីបយ្ល ៩:២៥ ពួកហគពំុបានហ ើ្លហៅខ្រនា្ទ ្់រ 

បដលថា ពពេះប្ស្ុសវីនឹងពតរូេ «ផ្្ត ច់ហចញេញិ» ហនាេះហទ។ ចិត្តពួកហគបានហផ្្ត ត

ហៅហលើសិរ វីរងុហរឿងថនអាណាចពកហៅបែនដវីបត្ុ្រហណាណ េះ បដលជាហេតុហធ្ើឱ្យ

បំាងការយល់ដឹងរ្រស់ខលួន។ ហៅចំហពលបដលពួកហគសង្ឹ្ថានឹងបានហ�ើញ 

ពពេះអម្ាស់រ្រស់ខលួនហឡើងហៅកាន់្រលល័ងកោេលួងោេ វីឌ សសា្់របតមានហគចា្់រ 

ពទង់ វាយដំ ចំអកឱ្យ ហេើយែ្តនា្ទ ពទង់ ហៅហលើហ�ើឆ្កោ ង។ ហតើហសចក្តវីអស់ 

សង្ឹ្ និងហសចក្តវីទង្គឹេះចិត្តបានរណ្តំ ចិត្តពួកសិស្សដល់្ុ្រនណាហៅ?  

 

ពពហស្បតិ៍-១៥ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អញ នឹង នំា ពួក ្ នុស្ស ខ្ាក់ តា្ ែលូេ ១ បដល ហគ ្ ិន សា្គ ល់ 

អញ នឹង ដឹក ហគ តា្ ែលូេ ពចក បដល ហគ ្ ិន ធ្ល ្់រ ហដើរ អញ នឹង ហធ្ើ ឲ្យ ហសចក្តវី ងងឹត 

បាន ភលលឺ ហឡើង ហៅ ្ ុខ ហគ ហេើយ ែលូេ កងៃិចកងៃក់ ឲ្យ ហៅ ជា ពតង់ េញិ គលឺ ការ ទំាង ហនេះ 

បដល អញ នឹង ហធ្ើ ហេើយ ្ ិន ហបាេះ្រង់ ហចាល ហគ ហឡើយ។ ហអសាយ ៤២:១៦

 ពពេះពគវីស្ទបានយង្កចំហពលបដលបានទាយទុក្ក។ ្រទគ្្វីរពតរូេ

បានសហព្ចពគ្់រហសចក្តវី។ ពពេះ្រន្ទូល និងពពេះេញិ្ញា ណថនពពេះ បាន្រញ្្ក់ 

យ្ងចបាស់នូេហ្រសកក្្មដ៏ពិសិដ្រ្រស់ពពេះរាជ្ុរពតាពពេះអង្គ។ ចិត្តគំនិតរ្រស់ 

ពួកសិស្សហៅបតហោរហពញហៅហោយការសង្ស័យ។ ព្រសិនហ្រើពពេះហយសូ៊េជា

ពពេះប្ស្ុសវីពិតប្នហនាេះ ហតើពួកហគនឹងពតរូេធ្ល ក់ហៅកនុងហសចក្តវីទុក្ខហសាក និង 

ហសចក្តវីខកចិត្តយ្ងដូហចនេះឬ? ហនេះជាសំណួរបដលបានហចាទសួរដុកោន់ជា

ខាល ំងដល់ពពលឹងរ្រស់ពួកហគ ហៅកនុងអំឡុងហពលអស់សង្ឹ្ថនថ្ងៃស្របាតេ៍ 
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ចហនាល េះហពលពពេះអង្គសុគត និងហពលពពេះអង្គមានពពេះជន្មរស់ហឡើងេញិ។

 បតពពេះអង្គ្ិនហចាលពួកហគហទ។ «កាលខ្ុំអង្គុយកនុងទវីងងឹត ហនាេះពពេះ

ហយេូវ្ានឹងជាពនលលឺដល់ខ្ុំ...។ ពទង់នឹងនំាខ្ុំហចញ្កឯពនលលឺ រចួខ្ុំនឹងរពឹំងហ ើ្ល

ហសចក្តវីសុចរតិរ្រស់ពទង់»។ «មានពនលលឺភលលឺហឡើងកនុងទវីងងឹត សពមា្់រ្នុស្ស 

ហទៀងពតង់»។ «អញនឹងហធ្ើឱ្យហសចក្តវីងងឹត បានភលលឺហឡើងហៅ្ុខហគ ហេើយែលូេ 

កងៃិកកងៃក់ឱ្យហៅជាពតង់េញិ គលឺជាទំាងហនេះបដលអញនឹងហធ្ើ ហេើយ្ិនហបាេះ្រង់ 

ហចាលហគហឡើយ»។ វ្ីកា ៧:៨,៩; ទំនុកតំហកើង ១១២;៤; ហអសាយ ៤២:១៦។

 ការព្រកាសែសាយហោយពួកសិស្ស គលឺពតឹ្ពតរូេណាស់ «ហពលហេលា 

បានសហព្ច ហេើយនគរពពេះជិត្កដល់»។ ហៅហពលបដល «ហពលហេលា» 

បានកនលងែុតហៅ េុកសិ្រពបំា្ួរនអាទិត្យថនោនវីបយ្ល៩ ពតរូេលាតសន្ធឹង 

្កដល់ពពេះប្ស្ុសវី ជា «អនកបដលចាក់ហព្រងតំាង» ពពេះពគវីស្ទបានទទួលចាក់ 

ហព្រងតំាងហោយពពេះេញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ ្រនា្ទ ្់រពវីទទួល្ុរណ្យពជ្ុជហោយ 

ហលាកយូ្ហាន្ក។ «នគរពពេះ» ពំុប្នជាអាណាចពកហៅបែនដវី ដូចហគបាន 

្រងាហា ត់្រហពងៀនពួកហគហនាេះហទ ក៏ពំុប្នជានគរដ៏ហៅស្ថិតហស្ថរអស់កលប 

ជានិច្ហៅអនាគតកាលបដល «ពគ្់រទំាងអំណាចពគ្់រពគងនឹងពតរូេហគ្រព 

ដល់ពទង់ ហេើយសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រែង» ហនាេះហឡើយ។ ោនវីបយ្ល ៧:២៧។

 បដលហៅថា «នគរពពេះ» ហនាេះមានន័យថាជានគរថនពពេះគុណ និង 

នគរថនសិរ វីល្អ។ សាេក័្ុ្រលមានព្រសាសន៍ថា៖ «ដូហចនេះពតរូេឱ្យហយើងរាល់គ្ន  

្កដល់ ្រលល័ងកោថនពពេះគុណ ហោយកាល ហានហដើ្បវីទទួលហសចក្តវីហ្តា្ត  ហេើយ 

រកបានពពេះគុណចុេះ»។ ហេហពពើរ ៤:១៦។ មាន្រលល័ងកោ ្រញ្្ក់ថាមាននគរ។ 

ពពេះពគវីស្ទពទង់ហព្រើោក្យថា «នគរថនសា្ថ នសួគ៌» ហដើ្បវីសមា្គ ល់កិច្ការថនពពេះ

គុណហៅហលើចិត្ត្នុស្ស។ ដូហចនេះ្រលល័ងកោថនសិរ វីល្អ តំណាងឱ្យនគរថនសិរ វីល្អ។ 

ម្ាថាយ ២៥:៣១,៣២។ នគរហនេះហៅកនុងអនាគតកាលហៅហឡើយ ពំុទាន់ 

តំាងហឡើងហទ រេូតទាល់បតពពេះពគវីស្ទយង្កជាហលើកទវីពវីរ។

 ហៅហពលបដលពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះបានព្រគល់ពពេះជន្មពទង់ហោយបសសក
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ហឡើងថា «ការហសសចហេើយ» ហសចក្តវីសនយាថនហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះចំហោេះគួស្ា វ្ី

ភរយិមានបា្រហៅកនុងសួនចបារហអបដន ក៏បានសហព្ច។ នគរថនពពេះគុណ 

បដលមានហៅតំាងបតពវី្ុន ហោយហសចក្តវីសនយាថនពពេះហនាេះ គលឺបានសា្ថ ្រនា 

ហឡើងហៅហពលហនាេះឯង។

 ដូហចនេះជវីេង្គតថនពពេះពគវីស្ទ ជាពពឹត្តិការណ៍បដលពួកសិស្សចាត់ទុកថា 

ជាការេនិាស្រង់នូេទវីសង្ឹ្រ្រស់ខលួនជាហរៀងរេូត ជាហសចក្តវីសុគតបដល 

សហព្ចយ្ងជាក់បស្តងនូេហសចក្តវីសនយារ្រស់ពទង់។ ការបដលបាននំា្ក 

នូេការខកចិត្តដ៏ហោរហៅ គលឺជាភ័ស្តុតាង្រងាហា ញឱ្យហ�ើញថា ពួកហគបានហជឿ 

ដូហចាន េះប្ន។ ពពឹត្តិការណ៍បដលបាន្ំរហពញពួកហគហោយការអស់សង្ឹ្ បាន 

ហ្រើកទ្ារថនហសចក្តវីសង្ឹ្ដល់អស់អនកហសា្ម េះពតង់ចំហោេះពពេះហៅពគ្់រជំនាន់

េញិ។

 លាយជា្ួយនឹងមាសសុទ្ធថនហសចក្តវីសសឡាញ់រ្រស់ពួកសិស្សដល់

ពពេះហយសូ៊េ គលឺជាពគឹេះលងហាិនថន្េិច្ឆតាផ្្ទ ល់ខលួន។ ទស្សនៈរ្រស់ពួកហគបាន

ហោរហពញហៅហោយ្រលល័ងកោ ្កុដ ហេើយនិងសិរ វីរងុហរឿង។ ការមានចិត្តធំ និង

ការហសសកោល ននូេសិរ វីរងុហរឿងនាហលាកវីយ៍ បាននំាឱ្យពួកហគរលំងេួសហោយ 

្ិនដឹងខលួននូេពពេះ្រន្ទូលពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ បដលសប្្តងពបា្់រអំពវីភាពពិតថន 

នគររ្រស់ពពេះអង្គ ហេើយបដលសំហៅហៅរកជវីេង្គតរ្រស់ពទង់ែង។ ការខុស 

ឆ្គងហនេះ្រណា្ត លឱ្យមានពគ្ទង្គឹេះចិត្តព្រហយជន៍ឱ្យពួកហគមានឱកាសបកបព្រ

ហឡើង  ហពោេះហគនឹងពតរូេទទួល្រន្ទុកនូេដំណឹងល្អដ៏រងុហរឿងថនពពេះអម្ាស់ រ្រស់ 

ហគបដលបានមានពពេះជន្មរស់ហឡើងេញិ។ ហដើ្បវីហរៀ្រចំពួកហគសពមា្់រការងារ

ហនេះ ពួកហគពតរូេបាន្រណា្ត លឱ្យជួ្រព្រទេះនូេការពិហសាធ បដលហាក់ដូចជាជូរ 

ចត់ថពកបលង។

 ្រនា្ទ ្់រពវីពពេះហយសូ៊េមានពពេះជន្មរស់ហឡើងេញិ ពពេះអង្គបានហលច្ក

ឯពួកសិស្សហៅតា្ែលូេហៅហអ្ូ្ស ហេើយក៏ «សសាយន័យហសចក្តវីបដលតព្រូេ

ដល់ពទង់ ពវីកនុងគ្្វីរទំាងឡាយឱ្យហគសា្ត ្់រ»។ ្ំរណងពពេះទ័យពទង់ គលឺហដើ្បវី 
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ឱ្យហគហជឿដល់ «្រទោក្យទំនាយដ៏ពិត» (លូកា ២៤:២៧; ហពពតរុសទវី២ ១:១៩) 

្ិនពគ្ន់បតហោយសារទវី្រនា្ទ ល់ផ្្ទ ល់រ្រស់ពពេះអង្គ្ុ្រហណាណ េះហទ គលឺហោយ្រទ

ទំនាយហៅកនុងគ្្វីរសញ្ញា ចាស់ែងបដរ។ ហៅជំហានដំ្ូរង្រង្អស់កនុងការបចក

ចំហណេះហនេះ ពពេះហយសូ៊េបានតព្ង់ពួកសិស្សហៅឯ «គ្្វីរហលាក្ូ្ហស និង 

គ្្វីរពួកហហារាហរៀង្ក» កនុងគ្្វីរសញ្ញា ចាស់។ 

 

សុពក-១៦ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ១០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដបិត ហសចក្តវី ខ្ាល់ រ្រស់ ពទង់ ហៅ បត ១ បភលត ហទ បត ពពេះគុណ   

ថន ពទង់ ហនាេះ ហៅ អស់ ១ ជវីេតិ េញិ ទឹក បភនក នឹង មាន ហៅ ជា្់រ អស់ ្ ួយ យ្់រ ក៏ 

បានបត ពពឹក ហឡើង គង់ នឹង មាន ហសចក្តវី អំណរ ហឡើង បដរ។ ទំនុកតហ្កោើង ៣០:៥

េវីការអសស់ង្ ឃ្ឹ  ដលក់ារសង្ ឃ្ឹ ទុកចិត្ត

 អ្វីបដលហោរហពញហៅហោយសុភនិច្ឆ័យជាងហពលណាៗទំាងអស់

ហនាេះ គលឺពួកសិស្សបាន «រកហ�ើញពពេះអង្គបដលហលាក្ូ្ហសបានបចងទុកពវី 

ពទង់ហៅកនុងពកឹត្យេន័ិយ ហេើយពួកហហារាក៏បានទាយពវីពទង់ែង» បដរ។ ភាព 

្ិនចបាស់លាស់ ភាពអស់សង្ឹ្ប្ររជាមានភាពសង្ឹ្ទុកចិត្ត និងមាន 

ជំហនឿបដលឥតសសហពចសសពិលេញិ។ ពួកហគបានឆលងែុតពគ្ទុក្ខពពរួយដ៏ 

ធំហធងបដលពួកហគបានពិហសាធ ហេើយបានហ�ើញពវីរហ្រៀ្របដលពពេះ្រន្ទូល

ថនពពេះបានសហព្ចជាសា្ថ ពរែង។ ពវីហនេះតហៅ្ុខ ហតើមានអ្វីអាច្កហធ្ើឱ្យ 

សសអា្់រជំហនឿពួកហគបានហទៀត? កនុងពគ្មានទុក្ខពពរួយខាល ំង ពួកហគមាន 

«ហសចក្តវីកមាល ចិត្តហឡើងជាខាល ំង» បដរ ជាហសចក្តវីសង្ឹ្បដល «ទុកដូចជាយុថាកោ

ថនពពលឹងដ៏ជា្់រលា្់រមំា្ួន»។ ហេហពពើរ ៦:១៨,១៩។

 ពពេះអម្ាស់មាន្រន្ទូលថា៖ «រាសស្តអញនឹង្ិនពតរូេមានហសចក្តវីខា្ម ស

ហទៀតហឡើយ» «ទឹកបភនកនឹងមានហៅជា្់រអស់្ួយយ្់រ...បតពពឹកហឡើង គង់ 

នឹងមានហសចក្តវីអំណរហឡើង»។ យូ្បអល ២:២៦; ទំនុកតំហកើង ៣០:៥។ ហៅថ្ងៃ

ពពេះអង្គមានពពេះជន្មរស់ហឡើងេញិ ពួកសិស្សទំាងហនេះបានជួ្រពទង់ ចិត្តពួកហគ 



ហេតុអ្វីបានជាមានការខកចិត្តដ៏សហ្បើ្ហ្្លេះ.-ទំព័រ-311-

ក៏ហឆេះឆួលហឡើង ហេើយបានសា្ត ្់រពទង់មាន្រន្ទូល។ ហៅហពល្ុនពទង់យង 

ហឡើងហៅឋានសួគ៌េញិ ពពេះហយសូ៊េបានផ្្ត ំដល់ពួកសិស្សថា៖ «ចូរអនករាល់គ្ន

ហៅហពញសព្កនុងហលាកវីយ៍ទំាង្ូល ហេើយែសាយដំណឹងល្អទូហៅដល់ពគ្់រ 

្នុស្សទំាងអស់ចុេះ» ពទង់បាន្របន្ថ្ហទៀតថា៖ «ហ ើ្លខ្ុំក៏ហៅជា្ួយអនក 

រាល់គ្ន ជាដរា្របដរ»។ ម្ាកុស ១៦:១៥; ម្ាថាយ ២៨:២០។ ហៅថ្ងៃ្ុរណ្យទវី

ហាសិ្រពពេះអង្គដ៏ជាអនកកំសាន្តចិត្តបដលបានសនយាថានឹងព្រទាន្កហនាេះ

បានយងចុេះ្ក ហេើយពួកអនកហជឿក៏បានរហំភើ្រចិត្តហឡើងហោយដឹងថាពពេះ 

អម្ាស់រ្រស់ខលួនបដលបានយងហៅហលើហេើយហនាេះ មានេត្តមានហៅជា្ួយ 

ហគ។

ដំណឃឹ ងរបសេ់ួកសសិ្ស ហតបៀបហ�ៀបហៅនឃឹងតេ៉ះរាជសារឆ្នា ១ំ៨៤៤

 ្រទពិហសាធន៍រ្រស់ពួកសិស្សហៅហពលពពេះពគវីស្ទយង្កជាហលើកទវី

្ួយ គលឺសសហដៀងគ្ន នឹង្រទពិហសាធន៍រ្រស់ពួកអនកបដលព្រកាសែសាយអំពវី 

ដំហណើ រយង្កជាហលើកទវីពវីររ្រស់ពពេះអង្គបដរ។ ដូចបដលពួកសិស្សបាន 

អធិ្របាយែសាយថា «ហពលហេលាបានសហព្ច...នគរពពេះជិត្កដល់» ហលាក 

្ិហលលើរ និងគូកនគ្ត់ក៏ព្រកាសែសាយបដរថា រយៈកាលតា្្រទទំនាយកនុង 

គ្្វីរហេៀ្រនឹងែុតកំណត់ហេើយ ថាហសចក្តវីជំនំុជព្េះក៏ជិត្កដល់ ហេើយថា

នគរដ៏ស្ថិតហស្ថរហៅអស់កលបជានិច្ ក៏បានហរៀ្រចំរចួហសសចហេើយបដរ។ ហសចក្តវី 

អធិ្របាយរ្រស់ពួកសិស្សបដលអាសស័យហៅនឹងហពលហេលា គលឺពតរូេបានតំាង

ហៅហលើ៧០អាទិត្យថនគ្្វីរោនវីបយ្ល៩។ ពពេះរាជសារបដលពតរូេែសាយហោយ

្ិហលលើរ និងសេការ វី បានព្រកាសែសាយអំពវីការ្រញ្្់រថន២៣០០ថ្ងៃ ហៅ 

គ្្វីរោនវីបយ្ល ៨:១៤ បដល៧០អាទិត្យហនាេះពគ្ន់បតជាបែនក្ួយ្ុ្រហណាណ េះ។ 

ហសចក្តវីអធិ្របាយនវី្ួយៗបានអាសស័យហៅហលើការសហព្ចនូេបែនកហែ្សងគ្ន

ថនរយៈកាលតា្្រទទំនាយដបដលហនាេះឯង។

 ដូចគ្ន នឹងពួកសិស្សហៅពគ្ដំ្ូរងបដរ ហលាកេហិលលៀ្ ្ិហលលើរ និងពករុ្ 

គ្ត់ ពំុបានយល់សព្ពគ្់រនូេពពេះរាជសារបដលពួកហគបានទទួលហនាេះហទ។ 
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ការខុសឆ្គងបដលបានសា្ថ ្រនាហឡើងហៅកនុងេហិារជាយូរ្កហេើយហនាេះ បាន

្រងាកោ រ្ិនឱ្យហគ្រកសសាយពតឹ្ពតរូេនូេចំណុចសំខាន់ៗកនុង្រទទំនាយ។ ហម្ាល េះ 

ហេើយ ហទាេះ្រវីពួកហគបានព្រកាសែសាយពពេះរាជសារបដលពពេះបានែ្ទុកផ្្ត ក់ 

ដល់ខលួនក៏ហោយ ក៏ពួកហគហៅបតមានការខកចិត្តដ៏ឥតគណនាបដរ 

ហោយសារការយល់ខុសអត្ថន័យ។ 

 

សៅរ៍-១៧ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ១១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:ហ ើ្ល ហយើង ហៅ ពួក អនក បដល ពទំាពទ ថា ជា អនក មាន 

ពរ ចុេះ អនក រាល់ គ្ន  បាន ឮ និយយ ពវី ហសចក្តវី អត់ ធន់ រ្រស់ ហលាក យូ្្រ ហៅ ហេើយ 

ក៏ បាន ហ�ើញ ថា ដល់ ចុង ្ំរែុត ហនាេះ ពពេះអម្ាស់ ពទង់ មាន ពពេះេឫទ័យ 

ហ្តា្ត ករណុា និង ហសចក្តវី អាណិតអាសូរ ហោរហពញ បដរ។ យ្កុ្រ ៥:១១

 ្ិហលលើរបានព្រកាន់យកទស្សនៈទូហៅថាបែនដវីជា «ទវី្ររសុិទ្ធ» ហេើយ 

គ្ត់ហជឿថា «ការសមា្អ តទវី្ររសុិទ្ធ» ជានិ្ិត្តរ្ូរថនការសមា្អ តបែនដវីហោយ 

ហភលើងហៅហពលពពេះអង្គយង្ក។ ហម្ាល េះហេើយគ្ត់បានសននិោ្នថា ទវី្រញ្្់រ 

ថនរយៈកាល២៣០០ថ្ងៃ ជាកំណត់ហពលហេលាថនដំហណើ រយង្កជាហលើកទវី 

ពវីរ។

 ការសមា្អ តទវី្ររសុិទ្ធ គលឺជាការងារចុងហពកាយ្រង្អស់ ហធ្ើហឡើងហោយ

សហ្្តចសង្ជាន់ខ្ស់ហៅកនុងកិច្ការព្រចំាឆ្ន ំ ជាកិច្្រញ្្់រថនការសហណា្ត ស 

ហពបាស ជាការយកហចញ ឬបញកហចញនូេអំហពើបា្រអំពវីជនជាតិអុវីសសាបអល។ 

ការសមា្អ តហនេះជាតំណាងដល់កិច្ការ្រញ្្់ររ្រស់សហ្្តចសង្ជាន់ខ្ស់ 

រ្រស់ហយើងហៅសា្ថ នសួគ៌ ហៅកនុងការយកហចញ ឬលុ្រហចញនូេអំហពើបា្ររ្រស់ 

្នុស្សបដលមានចុេះហឈា្ម េះហៅកនុងកំណត់ហេតុហៅសា្ថ នសួគ៌។ ការងារហនេះ 

មានទាក់ទងជា្ួយកិច្ការពិនិត្យអហងកោត កិច្ការជំនំុជព្េះ ហេើយចា្់រហែ្តើ្

ហឡើង្ុនដំហណើ រយង្ករ្រស់ពពេះពគវីស្ទហៅកនុងពពកនាឰដ៏សា្ថ នសួគ៌ ដបិត 

ហៅហពលពទង់យង្ក ករណវី ទំាងអស់ពតរូេបានសហព្ចអស់ហេើយ។ ពពេះ 



ហេតុអ្វីបានជាមានការខកចិត្តដ៏សហ្បើ្ហ្្លេះ.-ទំព័រ-313-

ហយសូ៊េមាន្រន្ទូលថា៖ «ហ ើ្លអញ្កជាឆ្្់រ ទំាងនំាយករង្ាន់្កជា្ួយ 

ហដើ្បវីនឹងបចកឱ្យពគ្់រគ្ន តា្ការបដលខលួនបានហធ្ើ»។ េេិរណ ៈ ២២:១២។ កិច្ការ 

ជំនំុជព្េះហនេះឯងបដលពតរូេបានព្រកាសហៅកនុងពពេះរាជសារថនហទេតាទវី្ួយ

ហៅេេិរណៈ១៤:៧៖ «ចូរហកាតខាល ចដល់ពពេះ ហេើយសរហសើរសិរ វីល្អរ្រស់ពទង់ 

ចុេះ ដបិតហពលបដលពទង់ពតរូេជំនំុជព្េះ ហនាេះបាន្កដល់ហេើយ»។

 អស់អនកបដលបានព្រកាសែសាយហសចក្តវីពពមានហនេះ គលឺបានែ្តល់នូេពពេះ 

រាជសារដ៏ពតឹ្ពតរូេហេើយចំហពលបត្្តង។ បដលពួកសិស្សបានគិតខុសថា 

នគរនឹងពតរូេតំាងហឡើងហៅទវី្រញ្្់រថន «៧០អាទិត្យ» ជាយ្ងណា ពួក 

និេត្តកៈក៏បានគិតខុសថា ពពឹត្តិការណ៍នឹងហកើតមានហៅហពលែុតកំណត់ថន 

រយៈកាល «២៣០០ថ្ងៃ» ជាយ្ងហនាេះបដរ។ ហៅកនុងករណវី ទវីពវីរ កំេុសខុស 

ឆ្គងបដលហគនិយ្ខាល ំងហនេះ បាន្ិរទបំាងគំនិតពវីហសចក្តវីពិត។ ទំាងពវីរបាន  

្ំរហពញ្ំរណងពពេះទ័យថនពពេះកនុងការ្រញូ្នពពេះរាជសារបដលពទង់សព្ពពេះ 

ទ័យឱ្យែសាយ ហេើយតា្រយៈការយល់ខុសចំហោេះពពេះរាជសាររ្រស់ខលួន  

ពួកអនកទំាងពវីរបានមានការខកចិត្តដ៏បសនជូរចត់។

 ពពេះហៅបតសហព្ច្ំរណងពពេះទ័យពពេះអង្គ កនុងការអនុញ្ញា តឱ្យហគែសាយ 

ហសចក្តវីពពមានថនហសចក្តវីជំនំុជព្េះ ដូចបានហធ្ើរចួ្កហេើយហនាេះ។ ហៅកនុង 

ទិព្ញ្ញា ណពពេះអង្គ ពពេះរាជសារហនាេះគលឺសពមា្់រលបងល និងហធ្ើឱ្យសា្អ តដល់ 

ពករុ្ជំនំុ។ ហតើហសចក្តវីសសឡាញ់រ្រស់ពួកហគ បានោក់ហៅហលើហលាកវីយ៍ហនេះ 

ឬក៏ហៅហលើពពេះពគវីស្ទ និងសា្ថ នសួគ៌? ហតើពួកហគសុខចិត្តលេះ្រង់្េិច្ឆតានា

ហលាកវីយ៍ ហេើយហពតៀ្ខលួនចំាទទួលដំហណើ រយង្ករ្រស់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ

ថនខលួនបដរឬហទ? 

 ការខកចិត្តបានសាកលបងដល់ចិត្តថនអស់អនកបដលអេះអាងថាបាន 

ទទួលការពពមានហនាេះហេើយបដរ។ ហតើពួកហគនឹងព្រញា្់រព្រញាល់ហបាេះ្រង់

ហចាល្រទពិហសាធន៍ ហេើយបលងទុកចិត្តដល់ពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះ ហៅហពល

បដលពតរូេហៅឱ្យពទំាពទចំហោេះហសចក្តវី្រហនា្ទ សថនហលាកវីយ៍ និងការសាកលបង 



ទំព័រ-314- ្ហាេវិាទ

ថនការពនយារហពល ហេើយនិងការខកចិត្តហនាេះឬយ្ងណា? ហោយហពោេះពួក

ហគពំុយល់ភាល ្ៗនូេហសចក្តវីព្រពពឹត្តរ្រស់ពពេះ ហតើពួកហគនឹងហបាេះ្រង់ហចាលនូេ

ហសចក្តវីពិតទំាងឡាយបដលបានពទពទង់ហោយទវី្រនា្ទ ល់ចបាស់លាស់ថនពពេះ

្រន្ទូលពទង់ឬ?

 ការសាកលបងហនេះ ្រហពងៀនពវីការហពគ្េះថាន ក់ថនការទទួលនូេការ្រក  

សសាយរ្រស់្នុស្សជាជាងឱ្យពពេះគ្្វីរហធ្ើជាអនក្រកសសាយហោយខលួនឯង។ 

ពួកកូនហៅថនជំហនឿពតរូេបាននំាឱ្យហរៀនពពេះ្រន្ទូលរតឹបតដិតដល់ ឱ្យពិនិត្យសហងកោត 

បានព្ិរតហព្រៀនប្្ហទៀតនូេ្ូលោ្នថនជំហនឿរ្រស់ខលួន ហេើយឱ្យ្រដិហសធពគ្់រ 

ទំាងអ្វីៗបដលពំុមានហ�ើញហៅកនុង្រទគ្្វីរ ហទាេះជាបានទទួលជាទូហៅ 

ហោយពិភពពគវីសា្ទ ន្ុ្រនណាក៏ហោយ។

 អ្វីបដលហាក់ដូចជាងងឹតពិបាកយល់ហៅកនុងពគ្ហេទនា នឹងបាន 

យល់ចបាស់េញិហៅហពលហពកាយ។ ្្វីហ្រើមានហសចក្តវីទង្គឹេះចិត្ត បដលជាលទ្ធែល 

្កអំពវីការខុសឆ្គងរ្រស់ខលួនក៏ហោយ ក៏ពួកហគបានហរៀនសូពតហោយការ 

ពិហសាធន៍ដ៏មានពរ ថាពពេះអម្ាស់ពទង់ «មានពពេះទ័យហ្តា្ត ករណុា និង 

ហសចក្តវីអាណិតអាសូរហោរហពញបដរ» ថាអស់ទំាងែលូេរ្រស់ពទង់ «សុទ្ធបត 

ព្រក្រហោយហសចក្តវីស្របុរស និងហសចក្តវីពិត ចំហោេះអស់អនកបដលកាន់តា្

ហសចក្តវីសញ្ញា  និងហសចក្តវី្រនា្ទ ល់រ្រស់ពទង់»។ យ្កុ្រ ៥:១១; ទំនុកតំហកើង 

២៥:១០។



ហេតុអ្វីបានជាមានការខកចិត្តដ៏សហ្បើ្ហ្្លេះ.-ទំព័រ-315-

«ដរា្រដល់បានកនលង២៣០០ពពឹកនិងលាងៃ ចហៅ ហនាេះហទើ្រទវី្ររសុិទ្ធនឹងបានសា្អ តហឡើង»។



ទំព័រ-316- ្ហាេវិាទ

២០

ការតសឡាញដំ់ហណើ រយាង្កេិញរបសត់េ៉ះត្វីស្ទ

អាទិត្យ-១៨ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ១២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: បតចំបណក អនក ឱ ោនវីបយ្ល ហអើយ ចូរ ្ិរទ បំាង ោក្យ ទំាង 

ហនេះ ហេើយ ្ិរទ ពតា ហសៀេហៅ ហនេះ ទុក ដរា្រ ដល់ ពគ្ ចុង ្ំរែុត ចុេះ ្នុស្ស ជា 

ហពចើន នឹង ខំ រក យល់ ហេើយ ចំហណេះ នឹង បាន ចំហរ ើន ហឡើង។ ោនវីបយ្ល ១២:៤

 ដំណឹងរ្រស់ហទេតាទវី្ួយកនុងគ្្វីរេេិរណ ៈជំពូក១៤ បានទាយពវីការ

ភ្ាក់រឭកដ៏អស្ារ្យ្ួយប្ររហៅរកសាសនាេញិ។ មានហ�ើញហទេតា្ួយអង្គ 

ហហាេះ «កាត់កណា្ត លហ្� ទំាងមានដំណឹងល្អដ៏ហៅអស់កលបជានិច្ 

សពមា្់រ នឹងប្លងពបា្់រ្នុស្សហៅបែនដវី គលឺដល់ពគ្់រអស់ទំាងសាសន៍ 

ពគ្់រពូជអំ្ូររ ពគ្់រភាសា ហេើយពគ្់រទំាងពគរួសារបដរ»។ ហទេតាព្រកាស 

ហោយ «សំហឡង ជាខាល ំង» ថា៖ «ចូរហកាតខាល ចដល់ពពេះ ហេើយសរហសើរសិរ វីល្អ 

រ្រស់ពទង់ចុេះ ដបិតហពលបដលពទង់ពតរូេជំនំុជព្េះ ហនាេះបាន្កដល់ហេើយ។ 

ចូរពកា្រថ្ាយ ្រង្គំពពេះដ៏ [ជាអនក] ្រហងកោើតថែ្ទហ្� បែនដវី ស្ុពទ និងរន្ធទឹក 

ទំាង្ុ្រនា្ម នចុេះ»។ េេិរណៈ ១៤:៦,៧។

 ហទេតា គលឺតំណាងពវីចរតិលក្ខណៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្ត្ថនកិច្ការបដលនឹង 

ពតរូេបានសហព្ចហោយពពេះរាជសារ ហេើយនិងហោយអំណាច និងសិរ វីល្អ 

បដលពតរូេព្រទាន្កតា្ហពកាយ។ ការបដលហទេតាហហាេះ «កាត់កណា្ត ល 

ហ្�» កនុង «សំហឡងជាខាល ំង» និងការព្រកាស «ដល់ពគ្់រអស់ទំាងសាសន៍ 

ពគ្់រពូជអំ្ូររ ពគ្់រភាសា ហេើយពគ្់រទំាងពគរួសារ» ្រងាហា ញភ័ស្តុតាងថនការហធ្ើ

ចលនាយ្ងឆ្្់ររេ័ស ហេើយទូទំាងពិភពហលាក។ ហៅហពលបដលការ 

ព្រកាសែសាយហនេះចា្់រហែ្តើ្ហឡើង ក៏មានឮការព្រកាសែសាយអំពវីការចា្់រ 



ការសសឡាញ់ដំហណើ រយង្កេញិរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ-ទំព័រ-317-

ហែ្តើ្ជំនំុជព្េះែងបដរ។

 ដំណឹងហនេះគលឺជាដំណឹងល្្អ ួយបែនក បដលនឹងពតរូេព្រកាសកនុងជំនាន់

ចុងហពកាយ្ុ្រហណាណ េះ ហពោេះមានបតហៅហពលហនាេះហទ បដលហពលជំនំុជព្េះ 

បាន្កដល់ ប្នហនាេះ។ ពពេះពទង់្រងា្គ ្់រឱ្យោនវីបយ្ល្ិរទ ហេើយហបាេះពតា 

នូេបែនកថនទំនាយបដលទាក់ទងហៅនឹងជំនាន់ចុងហពកាយ «ទុកដរា្រដល់ពគ្ 

ចុងហពកាយ្ំរែុត»។ ោនវីបយ្ល ១២:៤។ លុេះដល់ហពលហនេះហទើ្រដំណឹងស្តវីពវី

ការជំនំុជព្េះនឹងអាចព្រកាសបាន ហពោេះ្រទទំនាយបានសហព្ចហសសច 

ហេើយ។

 សាេក័្ុ្រលបានហា្ពករុ្ជំនំុ ្ិនឱ្យរង់ចំានូេការយង្កេញិថនពពេះ

ពគវីស្ទកនុងជំនាន់គ្ត់។ លុេះដល់មានការប្ររហចញពវីជំហនឿជាខាល ំង និងការ 

ហសាយរាជ្យដ៏យូរលង់រ្រស់ «្នុស្សបដលជាតួបា្រ» សិនហទើ្រហយើងអាច 

ទន្ទឹងចំាការយង្កថនពពេះអម្ាស់រ្រស់ហយើងបាន។ សូ្អាន 

ប្សសាឡូនវីចទវី២ ២:៣។ «្នុស្សបដលជាតួបា្រ» ឬ «ហសចក្តវីអា្៌កំបំាងថន

ការទទឹងចបា្់រ» «្ួយនាក់ហនាេះបដលបានតព្រូេឱ្យពតរូេេនិាស» និង «អាទទឹង 

ចបា្់រ» គលឺតំណាងព្រព័ន្ធកាតូលិកបដលនឹងពតរូេមានអំណាចពគ្់រពគងអស់ 

១២៦០ឆ្ន ំ។ អំឡុងហពលហនេះបានច្់រហៅឆ្ន ំ១៧៩៨។ ការយង្កេញិរ្រស់ 

ពពេះពគវីស្ទ ពំុអាចហកើតហឡើង្ុនហពលហនាេះហទ។ សាេក័្ុ្រលបានហរៀ្ររា្់រយ្ង 

ព្រយ័តនព្របយង ពវីការប្រកបខ្កថនពគវីសា្ទ នទំាង្ូលរេូតដល់ឆ្ន ំ១៧៩៨។  

ដំណឹងថនការយង្កេញិជាហលើកទវីពវីររ្រស់ពពេះពគវីស្ទ គលឺនឹងពតរូេព្រកាស 

្រនា្ទ ្់រពវីឆ្ន ំហនេះឯង។

 ឥតមានដំណឹងដូចហនេះពតរូេបានព្រកាសហឡើងកនុងជំនាន់្ុនហទ។ ដូច

ហយើងបានហ�ើញហេើយសាេក័្ុ្រលពំុបានែ្សព្ែសាយដំណឹងហនេះហទ បតគ្ត់

បានចង្អុលហៅអនាគតកាលហៅឯនាយឯនុេះ៎ ថាជាដំហណើ រយង្កេញិរ្រស់ 

ពពេះអម្ាស់។ ពួកបកទព្ង់ក៏ពំុបានព្រកាសបដរ។ ហលាកម្ាធវីន លូហធើរបាន 

កំណត់ថា ការជំនំុជព្េះគលឺ៣០០ឆ្ន ំហៅឯអនាគតកាលឯនុេះ៎ ចា្់រពវីជំនាន់ 



ទំព័រ-318- ្ហាេវិាទ

គ្ត់ហៅ។ ្ុ្របន្ត ចា្់រតំាងពវីឆ្ន ំ១៧៩៨្ក គ្្វីរោនវីបយ្លពតរូេបាន្រកពតា 

ហចញ ហេើយជនជាហពចើនបានព្រកាសែសាយដំណឹងថនការេនិិច្ឆ័យហទាស 

បដលនឹង្កដល់។ 

ចលនានិេត្តហលចហ�ើងតេ្ៗគ្នា កនាងុតបហទសដទទ

 ដូចជាកំបណទព្ង់ថនសតេត្សទវី១៦បដរ  ចលនានិេត្តបានហលចហឡើង

ពព្ៗគ្ន កនុងព្រហទសដថទហទៀត។ អនកមានជំហនឿពតរូេបានហគនំាឱ្យសិកសា 

្រទទំនាយ ហេើយហ�ើញនូេភ័ស្តុតាងយ្ងចបាស់ថាទវី្រញ្្់រគលឺជិតដល់ហេើយ។ 

ហោយសារបតការសិកសា្រទគ្្វីរ ពករុ្ពគវីសា្ទ នបដលហៅោច់បឡកពវីហគ 

ក៏បាន ហជឿថាការយង្ករ្រស់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះគលឺជិតដល់ហេើយបដរ។

 ្រវីឆ្ន ំ្រនា្ទ ្់រពវីហលាក្ិហលលើរបាន្រកសសាយ្រទទំនាយរ្រស់គ្ត់្ក 

្រណិ្តយូ្បស្រ េេុប្ដលជា «ហ្រសកជនថនពិភពហលាក» ក៏បានចា្់រហែ្តើ្ 

ព្រកាសពវីការយង្កហៅហពល្រន្តិចហទៀតរ្រស់ពពេះអម្ាស់។ ហលាកបាន

ហកើតហៅកនុងព្រហទសអាលលលឺ្្ង់ មានឪពុកមា្ត យជាសាសន៍ហេហពពើរ កាលគ្ត់

ហៅពវីតូចគ្ត់បានហជឿចបាស់នូេហសចក្តវីពិតថនសាសនាពពេះពគវីស្ទ។ គ្ត់ចូល 

ចិត្តសា្ត ្់រការសន្ទនាគ្ន កនុងែ្ទេះរ្រស់ឪពុកគ្ត់ ហៅហពលពួកសាសន៍ហេហពពើរ 

បដលហជឿស៊្់រជួ្រជំុគ្ន  ហដើ្បវីដំណាលពវីហសចក្តវីសង្ឹ្ថនព្រជាជនខលួន ពវីសិរ វីល្អ

ថនពពេះប្ស្ុសវីបដលកំពុងយង្ក និងពវីការបកល្្អហឡើង ក៏សួរថាពទង់ជា 

នរណា។ «ជាសាសន៍ជូេដ៏មានអំហណាយទានយ្ងខាល ំងអស្ារ្យមាន ក់» ជា 

ចហ្លើយ «្ុ្របន្ត ហៅហពលពទង់ហធ្ើពុតជាពពេះប្ស្ុសវី ហនាេះសាលាកាត់ក្តវីជូេក៏កាត់ 

ហទាសពទង់ដល់សាល ្់រ»។

 «ហេតុអ្វី» កុមារសួរ្របន្ថ្ហទៀត «បានជាពករុងហយរសូាឡិ្ពតរូេបាន

េិនហហាច ហេើយហេតុអ្វីបានជាហយើងស្ថិតហៅកនុងភាពជាហ�លើយដូហចនេះ?»

 «ឱកូនហអើយ!» ឪពុកគ្ត់ហឆលើយ  «ពវីហពោេះពួកជូេបានសមាល ្់រហហារា 

ទំាងឡាយណាកូន»។ គំនិត្ួយបានហលចហឡើងភាល ្ដល់កុមារថា៖ 



ការសសឡាញ់ដំហណើ រយង្កេញិរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ-ទំព័រ-319-

«ព្របេលពពេះហយសូ៊េជាហហារាបដរហទដឹង ហេើយពួកជូេបានសមាល ្់រពទង់ 

បដលគ្្ម នហទាសហសាេះ»។ ហទាេះជាហគហា្ោច់ខាត្ិនឱ្យចូលពពេះេហិារ 

ពគវីសា្ទ នក៏ហោយ កុមារបតងបតលួចសា្ត ្់រការអធិ្របាយពវីខាងហពរៅ។ ហពល 

មានអាយុពតឹ្បតពបំាពវីរឆ្ន ំ្ុ្រហណាណ េះ កុមារបានអួតអាងដល់អនកពគវីសា្ទ នបដល 

ជាអនកជិតខាងមាន ក់ពវីជ័យជ្នេះនាអនាគតកាលរ្រស់ព្រហទសអុវីសសាបអល

ហៅហពលពពេះប្ស្ុសវីយង្កេញិ។ពពឹទា្ធ ចារ្យក៏ត្រ្កេញិហោយសសទន់ថា៖ 

«ហៅហអើយ តានឹងពបា្់រឯងថានរណាជាពពេះប្ស្ុសវីពិតហនាេះ៖ ពទង់ជាពពេះហយសូ៊េ 

ថនសសរុកណាសាបរត្...បដលដូនតាឯង បានឆ្កោ ង ណាហៅ...ចូរ ហៅែ្ទេះ ហេើយ 

អានគ្្វីរហអសាយជំពូក៥៣ហៅ ហនាេះឯងនឹងហជឿចបាស់ថាពពេះហយសូ៊េពគវីស្ទ 

គលឺជាពពេះរាជ្ុរពតារ្រស់ពពេះហេើយ»។១ 

 

ចន្ទ-១៩ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ១៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពវី ហពោេះ ឯ ពពេះ្រន្ទូល ថន ពពេះ រស់ ហៅ ហេើយ ពូបក ែង ក៏ ្ ុត 

ជាង ោេ ណា មាន ្ ុខ ២ ទំាង ធលុេះ ចូល ហៅ ទាល់ បត កាត់ ពពលឹង និង េញិ្ញា ណ 

ហេើយ សនាល ក់ និង ខួរ ឆ្អឹង ោច់ ពវី គ្ន  ទំាង ពិចារណា អស់ ទំាង គំនិត បដល ចិត្ត 

គិត ហេើយ បដល សំហរច បដរ។ ហេហពពើរ ៤:១២

 កុមារក៏បានពតឡ្់រហៅែ្ទេះហេើយអាន្រទគ្្វីរ។ ហ�ើញថា ពពេះហយសូ៊េ 

ថនសសរុកណាសាបរត្បានសហព្ច្រទទំនាយយ្ងឥតហខ្ាេះ។ ហតើោក្យហពចន៍

ថនពួកពគវីសា្ទ នទំាងឡាយហនាេះពិតឬ? កុមារបានសួរឪពុកឱ្យពន្យល់ពវី្រទ 

ទំនាយ ្ុ្របន្ត បានជួ្រព្រទេះនឹងហសចក្តវីសងៃ្់រសាងៃ ត់ប្រ្រ្ិនសសរួលហៅេញិ ព្ររុស

តូចក៏បលងហ៊ានហលើកសំហៅហៅហរឿងហនាេះហទៀតតំាងពវីហពលហនាេះ្ក។

 ហៅហពលអាយុបានដ្់រ្ួយឆ្ន ំ កុមារបានហចញពវីសំ្ុរកហៅកនុង 

ហលាកខាងហពរៅ ហៅហរៀនសូពតហដើ្បវីហពជើសហរ ើសសាសនា និងកិច្ការព្រចំា 

ជវីេតិរ្រស់ខលួន។ មានបតខលួន្ួយ ហេើយឥតពបាក់កាស្ួយហរៀលហសាេះ កុមារ 

ពតរូេបតពុេះោរ។ គ្ត់បានសិកសាហោយយកចិត្តទុកោក់ ហេើយចិញឹ្្ជវីេតិ 
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ហោយ្រហពងៀនភាសាហេហពពើរ។ គ្ត់ក៏បានហជឿជំហនឿកាតូលិករ ្ូ្  ហេើយក៏

ហៅ្រន្តការសិកសាហៅ្ហាេទិយាល័យហោសនាការនាពករុងរ ្ូ្ ។ ហៅទវីហនេះ 

គ្ត់ បានហចាទព្រកាន់ដល់ហសចក្តវីរហំលាភថនពពេះេហិារ ហេើយទទូចឱ្យ 

មានការបកទព្ង់។ ្ិនយូរ្ុ្រនា្ម ន ហគក៏ដកគ្ត់ហចញ។ ហ�ើញថាគ្ត់នឹង 

្ិនចុេះចូល ដល់ចំណងថនលទ្ធិរ ្ូ្ និយ្ជាោច់ខាត។ ហគបានព្រកាសថា 

គ្ត់ជា្នុស្សេួសពវីបកថចនហៅហេើយ ហេើយឱ្យហៅណាហសសចបតទំហនើងចិត្ត

ខលួនចុេះ។ គ្ត់ក៏ចាកហចញហៅព្រហទសអង់ហគលស ហេើយចូលរួ្ ជា្ួយេហិារ 

អង់ហគលស។ ្រនា្ទ ្់រពវីបានសិកសាពវីរឆ្ន ំហេើយ គ្ត់ក៏ហចញហៅហធ្ើហ្រសកក្្ម 

កនុងឆ្ន ំ ១៨២១។

 ហលាកេេុប្ានហ�ើញថា ្រទទំនាយទំាងឡាយហ្រើកសប្្តងអំពវី 

ដំហណើ រ យង្កជាហលើកទវីពវីររ្រស់ពពេះពគវីស្ទ ហោយអំណាច និងហសចក្តវី 

រងុហរឿង។ កាលគ្ត់សេ្ះបសង្ដឹកនំាព្រជាជនរ្រស់គ្ត់ឱ្យសា្គ ល់ពពេះហយសូ៊េ 

ថនសសរុកណាសាបរត្ថាជាពពេះតា្ហសចក្តវីសនយាហដើ្បវី្រងាហា ញពួកហគពវីដំហណើ រ 

យង្កជាហលើកទវី្ួយថាជាយញញា្ូរជាហលាេះបា្រហនាេះ គ្ត់ក៏្រងាហា ត់្រហពងៀន 

ពួកហគពវីការយង្កជាហលើកទវីពវីរែងបដរ។

 ហលាកេេុហ្ជឿថា ការយង្កថនពពេះអម្ាស់គលឺជិតដល់ហេើយ។ ការ

្រកសសាយពវីអំឡុងហពលថន្រទទំនាយរ្រស់គ្ត់ គលឺខុសគ្ន បតពវីរ្រវីឆ្ន ំហៅនឹង

ហពលហេលាបដលហលាក្ិហលលើរបានទូទាត់្ុ្រហណាណ េះ។ «ហតើពពេះអម្ាស់រ្រស់ 

ហយើង...្ិនព្រទានទវីសមា្គ ល់ថនហពលហេលា ព្រហយជន៍ឱ្យហយើងដឹង យ្ង 

ហហាចណាស់ពវីការបដលពទង់យង្ក ដូចជាការបដលហយើងដឹងពវីដំហណើ រ 

ចូលបខពបំាង ឬហពលហដើ្ល្ារេុះសលឹកហទឬអ្វី? ទវីសមា្គ ល់ថនហពលហេលាអាច 

ពបា្់រឱ្យដឹងពគ្់រពគ្ន់ហេើយ ហដើ្បវីទាក់ទាញហយើងឱ្យហរៀ្រចំសពមា្់រការ 

យង្ករ្រស់ពទង់ ដូចជាហលាកណូហអហរៀ្រចំទូកដូហចាន េះបដរ»។២

ទំនាសន់ឃឹងការបកតសាយដដលហ្និយ្



ការសសឡាញ់ដំហណើ រយង្កេញិរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ-ទំព័រ-321-

 ហលាកេេុប្ានសរហសរពវីព្រព័ន្ធ្រកសសាយ្រទគ្្វីរបដលហគនិយ្

ហនាេះថា៖ «ពពេះេហិារភាគហពចើនបានងាកហចញពវីភាពងាយសសរួលយល់ថនគ្្វីរ 

ហេើយ...ហ្រើហគអានោក្យថា សាសន៍ជូេ ហគពតរូេយល់ថាជាសាសន៍ដថទ 

ហពលហគអានោក្យហយរសូាឡិ្ ហគពតរូេយល់ថាជាពពេះេហិារ ហេើយហ្រើ 

និយយសំហៅហៅបែនដវី មានន័យថា ហ្�ហៅេញិ ចំបណកឯដំហណើ រ 

យង្ករ្រស់ពពេះអម្ាស់ ហគពតរូេយល់ថាជាការចហព ើ្នលូតលាស់ថន 

សង្គ្ហ្រសកក្្ម ហេើយការហឡើងភនំដ៏ជាទវីសំណាក់រ្រស់ពពេះតំណាង 

ការជួ្រ ជំុថនពួកហ្្ូឌវីសត៍កនុង្ួយពករុ្ធំហៅេញិ»។៣

 ចា្់រពវីឆ្ន ំ១៨២១ ដល់១៨៤៥ ហលាកេេុប្ានហធ្ើដំហណើ រកនុងព្រហទស

ហអសុវីព្ទ អា្៊រវីសនា ប្ាហលស្ទវីន សុវីរា ហពើសុវី ្ុរកា្ខ រ្ា ឥណ្ា និងសេរដ្ 

អាហ្រកិ។

 

អំណាចកនាងុហសៀេហៅ

 ្រណិ្តេេុប្ានហធ្ើដំហណើ រកនុងព្រហទសភាគហពចើនបដលសំ្ូររហពគ្េះ 

ថាន ក់ ហោយគ្្ម នអ្វីការោរខលួនហសាេះ ហោយសូ៊ពទំានឹងភាពលំបាក និងហពគ្េះ 

ថាន ក់យយវីរា្់រ្ិនអស់។ គ្ត់បានអត់ោល ន ពតរូេហគយកហៅលក់ជាខ្ុំកញ្េះ 

ហគ ហគកាត់ហទាសដល់សាល ្់រ្រវីដង ហ្រៀតហ្រៀនហោយពួកហចារ ហេើយជួនកាល

ហស្ទើរបតនឹងសាល ្់រហោយសហព្កហទៀតែង។ មាន្្តងហនាេះហគបានសពមាតគ្ត់ 

ឱ្យហដើររា្់ររយគវីឡូប្្ពតហោយហជើងទហទកាត់ថពពភនំ មានទឹកកកធ្ល ក់ជេះហលើ 

្ុខគ្ត់ ហេើយបាទហជើងទហទក៏ស្ឹកហោយដវីដ៏ពតជាក់សសឹ្រ។

 ហៅហពលហគហា្្ិនឱ្យហចញដំហណើ រកនុងចំហណា្ពួកកុលស្្័ន្ធ 

កាចសាហាេ ហោយឥតមានអ្វីការោរខលួន គ្ត់បានហោលថាគ្ត់ «បាន 

ព្រោ្់រ អាេធុសព្ពគ្់រកនុងខលួនហេើយ» គលឺ «ហសចក្តវីអធិស្ានហសចក្តវីហមាេះ្ុត

សពមា្់រ ពពេះពគវីស្ទ និងទំនុកចិត្តកនុងជំនួយរ្រស់ពទង់»។ «ខ្ុំក៏ព្រោ្់រ ហោយ 

ហសចក្តវីសសឡាញ់រ្រស់ពពេះ និងរ្រស់អនកជិតខាងរ្រស់ខ្ុំហៅកនុងចិត្តខ្ុំ 
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ហេើយពពេះគ្្វីរ គលឺហៅកនុងថដខ្ុំ»។ «ខ្ុំមានអារ្្មណ៍ថាអំណាចរ្រស់ខ្ុំគលឺហៅ
 

កនុងហសៀេហៅ ហេើយឥទ្ធិពលរ្រស់ហសៀេហៅហនាេះនឹងពទពទង់ខ្ុំ»។៤

អង្គារ-២០ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ១៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ឯ ហេណុក ជា ដំណ ទវី ៧ ពវី ហលាក អ័ោ្ ្ ក គ្ត់ បាន 

ទាយ ពវី ្ នុស្ស ទំាង ហនាេះ ថា ហ ើ្ល ពពេះអម្ាស់ ពទង់ យង ្ ក ហៅ កណា្ត ល 

ពួក ្ររសុិទ្ធ ពទង់ ទំាង សល់ បសន ។ យូោស ខ:១៤

 គ្ត់បានតសូ៊រេូតដល់ដំណឹងបាននំាហៅដល់ទឹកដវីជាហពចើន។ គ្ត់

បានបចកចាយពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះជាភាសាដថទ កនុងចំហណា្ពួកជូេ ពួក 

ទួរគវី ពួកផ្សុវី ពួកពពេ្មញញា និងជាតិសាសន៍ដថទហទៀត។ ហេើយហៅពគ្់រ 

ទវីកបនលង គ្ត់បានែ្សព្ែសាយពវីការយង្កេញិជាឆ្្់ររ្រស់ពពេះប្ស្ុសវី។

 ហៅព្រហទស្ុរកា្ខ រ្ា គ្ត់បានហ�ើញព្រជាជនបដលហៅោច់បឡកពវីហគ

ហនេះ កាន់ហគ្លលទ្ធិថនការយង្កដ៏ឆ្្់រៗថនពពេះអម្ាស់។ គ្ត់មាន 

ព្រសាសន៍ ថាពួកអារ្ា្់រថនព្រហទសហយប្្ន «មានហសៀេហៅ្ួួយហឈា្ម េះ 

ហសៀរ្ា បដលពបា្់រ ពវីការយង្កជាហលើកទវីពវីររ្រស់ពពេះពគវីស្ទ និងការ 

ហសាយរាជ្យកនុងភាពរងុហរឿង ហេើយហគសង្ឹ្ថានឹងមានពពឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ារ្យ

ហកើតហឡើងកនុង ឆ្ន ំ១៨៤០»។ «ខ្ុំហ�ើញពួកកូនហៅអុវីសសាបអល កូនហៅថន 

កុលស្្ន្ធរ្រស់បដន...បដលសង្ឹ្រង់ចំាជា្ួយនឹងកូនហៅរ្រស់រ វីឆ្្រ  

នូេការយងពតឡ្់រ្កេញិយ្ងឆ្្់ររេ័សថនពពេះប្ស្ុសវីកនុងពពកថនសា្ថ នសួគ៌»។៥

 ហ្រសកជនមាន ក់បានរកហ�ើញអនកកាន់ជំហនឿសសហដៀងគ្ន ហនេះបដរ កនុង 

ព្រហទសថាថារ វី (Tatary)។ សង្ជនជាតិថាថារ (Tatar) ្ួយអង្គបានសួរពវី 

ហពលហេលាថនពពេះពគវីស្ទនឹងយង្កជាហលើកទវីពវីរ។ ហៅហពលហ្រសកជន 

ហឆលើយថាគ្ត់ពំុដឹងពវីហពលហេលាហនាេះហទ សង្ក៏ភ្ាក់ហែ្អើលចំហោេះអេជ្ិាថនពគរូ

គ្្វីរហនេះ ហេើយក៏ដំណាលជំហនឿរ្រស់ខលួនបដលស្ថិតហៅហលើ្រទទំនាយ ថា 

ពពេះពគវីស្ទនឹងយង្កព្របេលកនុងឆ្ន ំ១៨៤៤។



ការសសឡាញ់ដំហណើ រយង្កេញិរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ-ទំព័រ-323-

ដំណឃឹ ងទនការនិេត្តហៅតបហទសអង់ហ្លស

 ដំណឹងថនការយង្កពតរូេបានចា្់រហែ្តើ្ែ្សព្ែសាយហៅព្រហទស 

អង់ហគលស តំាងបតពវីហដើ្ឆ្ន ំ១៨២៥ហ្្លេះ។ ហគពំុបាន្រហពងៀនជាទូហៅអំពវីហពល

ហេលាពិតពបាកដថនការយង្កហនាេះហទ ្ុ្របន្ត ការពិតថនការ បដលពពេះពគវីស្ទ

យង្កជាឆ្្់រហោយពពេះហចសា្ត  និងហសចក្តវីរងុហរឿងហនាេះ ពតរូេបានព្រកាស 

ែសាយយ្ងឱឡារកិ។ អនកនិពន្ធអង់ហគលសមាន ក់បានប្លងថា ពគរូគង្ាលរ្រស់ 

េហិារថនអង់ហគលសព្របេល៧០០នាក់ បានខនេះបខនងកនុងការែសាយ «ដំណឹងល្អ 

ហនេះ បដលសប្្តងពវីនគរ» ពពេះ។

 ដំណឹងបដលចង្អុលហៅឆ្ន ំ១៨៤៤ ថាជាហពលហេលាថនការយង្ក 

រ្រស់ពពេះពគវីស្ទ ក៏ពតរូេបានែសាយកនុងចពកភពអង់ហគលសបដរ។ ការហបាេះពុ្្ភ ែសាយ

ហចញពវីសេរដ្អាហ្រកិអំពវីការនិេត្ត ក៏ពតរូេបានបចកចាយោសហពញបដរ។ 

កនុងឆ្ន ំ១៨៤២ ហលាករ្់្រ្ិរត េនិហធើរ បដលជាសាសន៍អង់ហគលសមាន ក់ បាន 

ពតឡ្់រហៅមាតុព្រហទសខលួនេញិ ហដើ្បវីែសាយពវីដំហណើ រយង្កថនពពេះអម្ាស់ 

្រនា្ទ ្់រពវីគ្ត់បានទទួលហជឿជំហនឿនិេត្តន៍ហៅព្រហទសអាហ្រកិហេើយ។ ្នុស្ស

ជាហពចើនបានរ្ួររួ្ ជា្ួយនឹងគ្ត់កនុងកិច្ការហនេះ ហៅទវីកបនលងហែ្សងៗហទៀត

ថនព្រហទសអង់ហគលស។

 កនុងអាហ្រកិខាងតបូង ហៅរដ្ឡា�ូនសា មានសាសន៍ហអសប្ាញុ្ល

មាន ក់បដលជាសមាជិកថនពករុ្ហជសួ៊ត បានហជឿដល់ហសចក្តវីពិតថនការយង 

្កេញិដ៏ឆ្្់ររេ័សថនពពេះពគវីស្ទ។ ហោយមានចំណង់ចង់ហគចពវីការតិេះ 

ហដៀលរ្រស់រ ្ូ្  គ្ត់ក៏ហបាេះពុ្្ភហសៀេហៅ្ួយ ហោយហព្រើហឈា្ម េះបកលងកាល យថា 

រ្ា្់រ្៊រវី ្ិរនហអសរ្ា តំណាងខលួនហធ្ើជាជនជាតិជូេបដលបព្រចិត្តហជឿដល់ពគវីស្ទ

សាសនា។ លុេះព្របេលឆ្ន ំ១៨២៥ ហគបាន្រកបព្រហសៀេហៅគ្ត់ហៅជា 

ភាសាអង់ហគលស។ ហសៀេហៅហនេះបានហធ្ើឱ្យ្នុស្សបដលបានភ្ាក់រឭកហៅ 

ព្រហទសអង់ហគលស មានការចា្់រចិត្តកាន់បតខាល ំងហឡើង។ 



ទំព័រ-324- ្ហាេវិាទ

្្្វីរេិេរណៈហបើកសដ្្តងដលហ់លាកបិនដជល

 ហៅព្រហទសអាលលលឺ្្ង់ ហលាក្ិរនបជលបដលជាពគរូគង្ាលថនគណៈ 

លូហធើរនិ និងជានិស្សិតខាងពពេះគ្្វីរ បាន្រងាហា ត់្រហពងៀនអំពវីហគ្លលទ្ធិ។  

កាលកំពុងពោងហសចក្តវីអធិ្របាយហចញពវីគ្្វីរេេិរណៈជំពូក២១ ពនលលឺថនដំហណើ រ

យង្កជាហលើកទវីពវីររ្រស់ពពេះពគវីស្ទ ក៏ចំាងជេះចូលកនុងគំនិតគ្ត់។ 

្រទទំនាយ ថនគ្្វីរេេិរណៈបានហ្រើកសប្្តងឱ្យគ្ត់យល់។ ហោយអស្ារ្យពន់

ហពកចំហោេះសារៈសំខាន់ និងភាពរងុហរឿងថនទស្សនវីយភាពទំាងឡាយបដល

ហហារាបាន្ររយិយ គ្ត់ក៏ពតរូេងាកហចញពវីហរឿងហនេះ្ួយរយៈសិន។ កាល 

កំពុងអធិ្របាយសសា្់របតទស្សនវីយភាពហនេះបានហលចហឡើងយ្ងចបាស់ពកបឡត

ដល់គ្ត់្្តងហទៀត។ តំាងពវីហពលហនាេះ្ក គ្ត់ក៏តំាងចិត្តសិកសា្រទទំនាយ 

ហេើយហពកាយ្កបានហជឿថា ការយង្ករ្រស់ពពេះពគវីស្ទគលឺជិតដល់ហេើយ។ 

ថ្ងៃទវីបដលគ្ត់បានកំណត់ថាជាហពលហេលាថនការនិេត្តជាហលើកទវីពវីរ គលឺ្ិន 

េួសពវីពវីរឬ្រវីឆ្ន ំបដលហលាក្ិហលលើរកំណត់ទុកបដរហនាេះហទ។

 សំហណររ្រស់ហលាក្ិរនបជលបានឮសុសសាយកនុងរដ្ហេ ើត្ិ្្រលឺក 

រ្រស់គ្ត់ និងបែនកនានាថនព្រហទសអាលលលឺ្្ង់។ ដំណឹងថនការនិេត្តពតរូេបានឮ

ហៅព្រហទសអាលលលឺ្្ង់ កនុងហពលដំណាលគ្ន បដលហគកំពុងចា្់រអារ្្មណ៍ហៅ 

ទឹកដវីហែ្សងៗហទៀត។ 

 

ពុធ-២១ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ១៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ហដើ្បវី នឹង កាត់ ហទាស ដល់ ពគ្់រ ្ នុស្ស ទំាងឡាយ ហេើយ 

និង រឭំក ពួក ទ្ិល ហល្មើស ទំាង អ្បាលម្ាន ឲ្យ ដឹង ខលួន ពវី ពគ្់រ ទំាង ការ ទ្ិល 

ហល្មើស បដល ហគ បាន ព្រពពឹត្ត ហធ្ើ ហោយ ចិត្ត ហល្មើស ហេើយ ពវី អស់ ទំាង ហសចក្តវី 

រងឹទទឹង ទំាង ្ុ្រនា្ម ន បដល អស់ ពួក ទ្ិល ហល្មើស ដ៏ មាន បា្រ ទំាង ហនាេះ បាន 

ហោល ទាស់ នឹង ពទង់។ យូោស ខ:១៥ 



ការសសឡាញ់ដំហណើ រយង្កេញិរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ-ទំព័រ-325-

 ហៅរដ្េ្សលឺបណេ ហលាកេ្គ័រសិនអធិ្របាយពវីការនិេត្តជាហលើកទវីពវីរ។ 

ហៅហពលគ្ត់ចា្់រហែ្តើ្ហធ្ើជាពគរូគង្ាល គ្ត់បានស្ថិតកនុងភាពសង្ស័យ។ កនុង 

យុេេយ័ គ្ត់បានកាល យជាចា្់រចិត្តនឹង្រទទំនាយ។ ្រនា្ទ ្់រពវីអានហសៀេហៅ 

ព្រេត្តិសាសស្ត្ុររាណ រ្រស់ហលាករលិូនច្់រហេើយ គ្ត់ក៏បានហផ្្ត តអារ្្មណ៍ 

ហៅហលើគ្្វីរោនវីបយ្លជំពូក២្្តង។ គ្ត់បានហកាតស្់្របសង្នឹងទំនាយ 

បដលទស្សន៍ទាយពតរូេទំាងអស់។ ហនេះជាទវី្រនា្ទ ល់ថន្រទគ្្វីរស្តវីពវីការសណិ្ត

ហោយពពេះេញិ្ញា ណ។ ការនិយ្បេកបញករកហេតុែល ពំុបានហធ្ើឱ្យ គ្ត់សកោ្់រ 

ចិត្តហទ ហេើយហោយការសិកសាពពេះគ្្វីរ គ្ត់ក៏បានឈានដល់ជំហនឿ ដ៏ល្អ 

ព្រថព្ួយ។

 ការសិកសា្រងាហា ញដល់គ្ត់ថា ការយង្ករ្រស់ពពេះអម្ាស់គលឺហកៀក

ហេើយ។ ហោយរហំភើ្រចិត្តនឹងភាពសំខាន់ថនហសចក្តវីពិតហនេះ គ្ត់ក៏ចង់ 

បចកចាយដល់្នុស្សមាន ទំាងឡាយបដរ។ ្ុ្របន្ត ជំហនឿបដលហគនិយ្ហជឿថា 

ទំនាយថនោនវីបយ្ល្ិនអាចយល់បានហនាេះ គលឺជាឧ្រសគ្គដ៏ធំ្ួយ។ ដូចជា

ហលាកហ្ាបរល្បដលបានែ្សព្ែសាយ្ុនគ្ត់ហៅឯរដ្េ្សលឺបណេហនាេះបដរ គ្ត់

តំាងចិត្តថានឹងចា្់រហែ្តើ្ជា្ួយពួកកុមារ សង្ឹ្ថាពួកហគនឹងហធ្ើឱ្យឪពុក 

មា្ត យចា្់រចិត្ត។ គ្ត់មានព្រសាសន៍ថា «ខ្ុំព្រ្ូលេ្ូងកុមារ្ួយពករុ្ កាល 

ហ្រើពករុ្ហនាេះរ វីកធំហឡើង ឬហ្រើហ ើ្លហៅហ�ើញថាពួកកុមារសា្ត ្់រ រ វីករាយចិត្ត  

ឬចា្់រចិត្ត ឬយល់ហេើយពន្យល់្កេញិនូេអ្វីបដលហគបានហរៀន ហនាេះខ្ុំដឹងជា 

ពបាកដថានឹងហកើតមានពករុ្្ួយហទៀត្ិនយូរ្ិនឆ្្់រ ហេើយជាលទ្ធែល 

្នុស្សហពញេយ័នឹងហ�ើញថាជាការចំហណញ្ួយបដរកនុងការចំណាយហពល 

សិកសា។ ហៅហពលការហនេះបានសហព្ចសព្ពគ្់រហេើយ ហនាេះនឹងរា្់រថាជា 

គួរ»។៦

 ហពលគ្ត់ដំណាលពបា្់រពួកកុមារ ្នុស្សចាស់ៗបាន្កសា្ត ្់រែង 

បដរ។ ទវីធ្ល ខាងហពកាយេហិារ បានហពញហោយអនកសា្ត ្់រ អនកមាន្ុរណ្យស័ក្តិ 

និងតព្ិេះេជ្ិា ជនចប្លក និងហទសចរ្ររហទសបដល្កលំបេកំសាន្តកនុងរដ្
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េ្សលឺបណេ។ ហម្ាល េះហេើយដំណឹងក៏ឮដល់បែនកនានាហទៀត។

 ហ ើ្លហៅហ�ើញថាល្អហេើយ ហលាកេ្គ័រសិនក៏ហបាេះពុ្្ហ្ហរៀនរ្រស់

គ្ត់ ហោយសង្ឹ្ថានឹងហលើកទឹកចិត្តឱ្យ្នុស្សសិកសាហសៀេហៅទំនាយទំាង

ឡាយ។ ហពកាយ្កគ្ត់បានហធ្ើជាពគរូកនុងសាលាសាសនា្ួយ ហេើយហៅថ្ងៃ

អាទិត្យគ្ត់្រន្តការងារជាអនក្រងាហា ត់្រហពងៀនដល់កុមារាកុមារ វីពវី្រទគ្្វីរ។  

ពវីហរៅអវីសាសសា្ត ចារ្យ តា្រយៈសារព័ត៌មាន និងកនុងនា្ជាពគរូ្រហពងៀនកុមារ 

គ្ត់បានហធ្ើជាឧ្រករណ៍អស់រា្់រឆ្ន ំ កនុងការអំោេនាេហៅ្នុស្សជាហពចើន 

្កឯ្រទទំនាយ បដល្រងាហា ញថា ការយង្ករ្រស់ពពេះអម្ាស់គលឺជិតដល់ 

ហេើយ។

កមុារផ្សាយដំណឃឹ ងទនតបហទសដសកែនឌវីហនេវី

 ហៅព្រហទសបសកោនឌវីហនេ វី ដំណឹងថនការនិេត្តក៏ពតរូេបានព្រកាសែសាយ

បដរ។ ជនជាហពចើនបានលន់តួបា្រនិងលេះ្រង់នូេអំហពើបា្ររ្រស់ខលួនហចាល 

ហេើយទូលអង្រករសូ្ការហលើកបលងហទាសកនុងពពេះនា្ថនពពេះពគវីស្ទ។ ្ុ្របន្ត

ពករុ្ពគរូគង្ាលថនពពេះេហិារព្រចំារដ្បានជំទាស់នឹងចលនាហនេះ ហេើយអនក 

បដលែសាយដំណឹងខលេះហនាេះ ពតរូេហគចា្់រោក់គុកហទៀតែង។

 ហៅកបនលងជាហពចើន បដលអនកែសាយដំណឹងពវីការយង្ករ្រស់ពពេះ 

អម្ាស់ដ៏ឆ្្់រ ពតរូេបានហគហា្ោត់ ពពេះពទង់សព្ពពេះទ័យនឹងែសាយ 

ដំណឹងតា្រយៈហក្មងតូចៗេញិ។ រដ្្ិនអាចោត់ោំងពួកហគបានហទ ហពោេះ 

ហគ្ិនទាន់ពគ្់រអាយុ ដូហចនេះហគអាចែសាយហោយគ្្ម ននរណាពយាបាទហឡើយ។

 កនុងទវីលំហៅដ៏ខ្សត់ពកទំាងឡាយថនពួកក្្មករ ព្រជាជនបានែ្តុំគ្ន  

ហដើ្បវីសា្ត ្់រការពពមាន។ ហក្មងែសាយដំណឹងខលេះមានអាយុ្ិនហលើសពវីពបំា 

្ួយហៅពបំា្រវីឆ្ន ំហទ ហេើយកនុងហពលបដលជវីេតិរ្រស់ហគហធ្ើទវី្រនា្ទ ល់ថាហគ 

សសឡាញ់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះហនាេះ ហគ្រងាហា ញ្រញ្ញា  និងស្ត្ថភាពបដលហក្មង 

ចំណាស់ហនាេះមាន្ុ្រហណាណ េះ។ ហពល�រហៅចំហោេះ្នុស្សមាន េញិ ហគបាន 

ព្រក្រ ហោយឥទ្ធិពលេួសពវីអំហណាយទានធ្្មជាតិរ្រស់ខលួន។ សូរស័ព្ទ 



ការសសឡាញ់ដំហណើ រយង្កេញិរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ-ទំព័រ-327-

និងអាក្របកិរយិពតរូេបានបកបព្រ ហេើយហគបានបសសកពពមានពវីការជំនំុជព្េះ 

ហោយអំណាចដ៏្ុលឺងម្ាត់ថា៖ «ចូរហកាតខាល ចពពេះហេើយសរហសើរសិរ វីល្អរ្រស់ 

ពទង់ចុេះ ដបិតហពលបដលពទង់ពតរូេជំនំុជព្េះហនាេះ បាន្កដល់ហេើយ»។

 ្នុស្សទំាងឡាយបានឮទំាងញា្់រញ័រ។ ពពេះេញិ្ញា ណរ្រស់ពពេះបាន

ខ្សឹ្រដល់ចិត្តហគ។ ្នុស្សជាហពចើនបានប្ររហៅសសាេពជាេ្រទគ្្វីរ ពួកអនកឥត 

ព្រមាណខលួន និង្នុស្សឥតសវីលធ្៌បានបកខលួន ហេើយកិច្ការហនេះបាន 

សហព្ចយ្ងអស្ារ្យ្ំរែុត សូ្បវីបតពួកពគរូគង្ាលថនេហិារព្រចំារដ្ក៏ទ្់រខលួន

្ិនបាន ពតរូេបតទទួលសា្គ ល់ថាពពេះបានោក់ពពេះេស្តពទង់កនុងចលនាហនេះ។

 ជាពពេះេឫទ័យរ្រស់ពពេះ បដលដំណឹងថនការយង្ករ្រស់ពពេះអង្គ

សហ្ងា្គ េះពតរូេបានែ្សព្ែសាយកនុងព្រហទសបសកោនឌវីហនេ វីហនាេះ ហេើយពទង់ព្រទាន 

ពពេះេញិ្ញា ណរ្រស់ពទង់កនុងកុមារទំាងឡាយ ហដើ្បវីឱ្យការងារបានសហព្ច។ 

នាកាលបដលពពេះហយសូ៊េបានយង្កជិតពករុងហយរសូាឡិ្ហេើយហនាេះ ពួក

្រណា្ត ជន�្់របសសកអ្រអរសាទរហៅហពលហគចូលទ្ារពករុង ហពោេះខាល ចពួក 

សង្ និងពួកអនកពគ្់រពគង។ ្ុ្របន្ត កុមារាកុមារ វីទំាងឡាយបដលហៅកនុងទវីធ្ល  

ពពេះេហិារហនាេះ ហៅបត្រន្ទរហឡើងថា «េូសាណាដល់ពពេះេង្សេលួងោេ វីឌ»។ 

ម្ាថាយ ២១:៨-១៦។ ដូចជាពពេះព្រក្រការងារតា្រយៈកូនហក្មងហៅហពល 

ពពេះពគវីស្ទយង្កជាហលើកទវី្ួយហនាេះ ពទង់ក៏ព្រក្រការងារតា្រយៈពួកហគ

កនុងការែសាយដំណឹងថនការនិេត្តជាហលើកទវីពវីរបដរ។ 

 

ពពហស្បតិ៏-២២ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ១៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ហទេតា ហនាេះ ្រនលលឺ សំហឡង យ្ង ខាល ំង ថា ចូរ ហកាតខាល ច ដល់ 

ពពេះ ហេើយ សរហសើរ សិរ វីល្អ រ្រស់ ពទង់ ចុេះ ដបិត ហពល បដល ពទង់ ពតរូេ ជំនំុ ជំរេះ 

ហនាេះ បាន ្ ក ដល់ ហេើយ ចូរ ពកា្រ ថ្ាយ ្រង្គំ ដល់ ពពេះ ដ៏ ្រហងកោើត ថែ្ទ ហ្� បែនដវី 

ស្ុពទ និង រន្ធ ទឹក ទំាង ្ុ្រនា្ម ន ចុេះ។ េេិរណៈ ១៤:៧ 
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ដំណឃឹ ងឮសសុសាយ

 ព្រហទសអាហ្រកិបានកាល យហៅជា្ជ្ឈ្ណ្លថន្ហាចលនានិេត្ត។ 

សំហណររ្រស់ហលាក្ិហលលើរ និងគូកនរ្រស់គ្ត់ពតរូេបាននំាហៅទឹកដវីឆ្ងៃ យៗ 

ហៅពគ្់រទវីកបនលងណាបដលពួកហ្រសកជនអាចលុកលុយចូលកនុងអស់ទំាង 

ពិភពហលាកបាន។ ដំណឹងដ៏អស់កលបបានឮសុសសាយពគ្់រទិសទវី៖ «ចូរ 

ហកាតខាល ចពពេះ ហេើយសរហសើរសិរ វីល្អរ្រស់ពទង់ចុេះ ដបិតហពលបដលពទង់ពតរូេ 

ជំនំុជព្េះហនាេះបាន្កដល់ហេើយ»។

 ្រទទំនាយបដលហាក់្រវីដូចជាចង្អុលហៅការយង្ករ្រស់ពពេះពគវីស្ទ 

ហៅរដូេផ្កោ រ វីកកនុងឆ្ន ំ១៨៤៤ បានដក់ជា្់រកនុងគំនិតថន្រណា្ត ្នុស្ស។ ្នុស្ស

ភាគហពចើនហជឿថាការបេកបញកហចញពវីអំឡុងហពលថន្រទទំនាយ គលឺពតឹ្ពតរូេ 

ហេើយ ហេើយហោយលេះ្រង់អំនួតថន្តិរ្រស់ហគហរៀងៗខលួនហចាល ហគក៏បាន 

ទទួលហសចក្តវីពិតហោយអំណរ។ ពគរូគង្ាលខលេះ លា្ុខតំបណង និងហចញពវី 

េហិាររ្រស់ខលួន ហេើយរ្ួររួ្ គ្ន ព្រកាសពវីការយង្ករ្រស់ពពេះហយសូ៊េ។ 

យ្ងណា្ិញ មានពគរូគង្ាលតិចតួចណាស់បដលទទួលហជឿដល់ដំណឹងហនេះ 

ដូហចនេះអនកហជឿគលឺស្បូរបតជនសុភាពរា្រសាហៅេញិ។ អនកកសិករហចញពវីបសស

ចមាកោ ររ្រស់ខលួន ជាងរ្យន្តហចាលហពគឿងជួសជុល អនកលក់ដូរហចាលទំនិញ 

ហេើយជនមាន្ុខេជ្ិាហចាលតំបណងរ្រស់ខលួន។ ហគស្ម័ពគចិត្តពទំាពទនឹង 

ពលក្្ម ការខ្េះ្ុខខ្េះហពកាយ និងការរងទុក្ខ ព្រហយជន៍ឱ្យហគអាចហៅ 

្នុស្សឱ្យលន់តួបា្រខលួន ហដើ្បវីឱ្យបានសហ្ងា្គ េះ។ ្នុស្សរា្់រោន់នាក់បាន 

ទទួលហជឿដល់ហសចក្តវីពិតថនការនិេត្ត។

ខងាយយលប់ានហ�្ើឱ្យហ្ហជឿ

 ដូចជាយូ្ហាន បាទវីស្ទបដរ ពួកែសាយដំណឹងបានោក់ពូហៅហៅ 

នឹងឫសហ�ើ ហេើយក៏ហៅឱ្យ្នុស្សទំាងអស់ឱ្យ «្រហងកោើតែលបដលសំណំ 

នឹងហសចក្តវីបព្រចិត្ត»។ ែ្ទុយពវីការធ្នានូេសន្តិភាព និងសន្តិសុខ បដល្រនលលឺ 

ហចញពវីតុអធិ្របាយលបវីៗហនាេះ ទវី្រនា្ទ ល់ថន្រទគ្្វីរដ៏ងាយយល់ បានហធ្ើឱ្យ 



ការសសឡាញ់ដំហណើ រយង្កេញិរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ-ទំព័រ-329-

ហគហជឿជាក់កនុងចិត្ត ហេើយមានបតអនកខលេះហទបដល្ិនពព្ហជឿ។ ្នុស្សភាគ 

ហពចើនបានបសង្រកពពេះហោយមានចិត្តបកបព្រ។ អ្វីៗហៅបែនដវីបដលហគ 

សសឡាញ់ជាយូរ្កហេើយហនាេះ ឥឡូេហនេះ ហគហផ្្ត តហៅហលើសា្ថ នសួគ៌េញិ 

្្តង។ ហគបានចូលរួ្ បសសកព្រកាសហោយចិត្តធូរសសាល និងសសទន់ថា៖ 

«ចូរហកាតខាល ចពពេះ ហេើយសរហសើរសិរ វីល្អ រ្រស់ពទង់ចុេះ ដបិតហពលបដលពទង់ 

ពតរូេជំនំុជព្េះហនាេះ បាន្កដល់ហេើយ»។

 អនកមានបា្រសួរទំាងទឹកបភនកថា៖ «ហតើពតរូេហធ្ើដូចហ្្តច ហដើ្បវីឱ្យខ្ុំបាន 

សហ្ងា្គ េះ?» គលឺអនកបដលធ្ល ្់រហេៀចហេរអន្ទេះអបន្ទងចង់បកតព្ង់ខលួនេញិ។ អស់អនក

បដលរកហ�ើញសន្តិភាពកនុងពពេះពគវីស្ទ ក៏មានចិត្តចង់ហ�ើញអនកដថទទទួល 

ពពេះពរបដរ។ ចិត្តរ្រស់មាតា្ិរតាបាននឹងភនកដល់កូនរ្រស់ខលួន ហេើយកូន 

ដល់ឪពុកមា្ត យខលួនេញិ។ ម្ាឡាគវី ៤:៥,៦។ រនំាងថនហសចក្តវីមានឫកខ្ស់  

និងហសចក្តវីគំុកួនពតរូេបានរសាត់បាត់ហៅ។ ការសារភាពដ៏អស់ ពវីចិត្តក៏ បាន 

ហកើតហឡើង។ ្នុស្សបានអង្រករដល់ពពេះពគ្់រទវីកបនលង។ ភាគហពចើនបានខិតខំ 

អធិស្ានអស់្ួយយ្់រ ទូលសូ្នូេការហលើកបលងបា្រទំាងឡាយរ្រស់ខលួន 

ឬទូលសូ្ឱ្យញាតិសនា្ត ន ឬអនកជិត ខាងខលួនបកបព្រចិត្ត។

 ្នុស្សពគ្់រេណណៈ អនកមាន និងអនកពក ខ្ស់ និងទា្រ មានចិត្ត ក្តុក ក្តួល 

ចង់សា្ត ្់រនូេហគ្លលទ្ធិថនការនិេត្តជាហលើកទវីពវីរ។ ពពេះេញិ្ញា ណរ្រស់ពពេះបាន

ព្រទានអំណាចពពេះហចសា្ត ដល់ហសចក្តវីពិតរ្រស់ពទង់។ ហគបាន ពិហសាធ  

េត្តមានថនពួកហទេតា្ររសុិទ្ធកនុងការព្រជំុទំាងហនេះ ហេើយមាន អនក បព្រចិត្តហជឿ 

រាល់ថ្ងៃ។ ្នុស្សដ៏សន្ធឹកសនា្ធ ្់របានសា្ត ្់រហោយហសងៃៀ្សាងៃ ត់ដល់ោក្យហពចន៍

ដ៏មានន័យ។ សា្ថ នសួគ៌ និងបែនដវីហាក់្រវីដូចជាតព្ង់រកគ្ន ។ ្រណា្ត  ្ នុស្ស 

ពតឡ្់រហៅែ្ទេះរ្រស់ខលួនេញិ ហោយហពចៀងសរហសើរជា្់រហៅនឹងមាត់ ហធ្ើឱ្យរាពតវី

ដ៏សងៃ្់រសាងៃ ត់បានហោរហពញហៅហោយសូរស័ព្ទដ៏ពវីហរាេះ។ គ្្ម ននរណាមាន ក់ 

បដលបានអហញ្ើញហៅព្រជំុហេើយ អាចហភលចទស្សនវីយភាពដ៏ចា្់រចិត្តហពកថពក 

ហនាេះហឡើយ។



ទំព័រ-330- ្ហាេវិាទ

សុពក-២៣ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ១៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ហ ើ្ល ្ុន បដល ថ្ងៃ ដ៏ ធំ ហេើយ គួរ បសង្ ខាល ច រ្រស់ 

ពពេះហយេូវ្ា បាន ្ ក ដល់ ហនាេះ អញ នឹង ចាត់ ហអលវីយ្ ឲ្យ ្ ក ឯ ឯង រាល់ គ្ន  

ហលាក នឹង ្របង្រ ចិត្ត ពួក ឪពុក ្ ក ឯ កូន និង ចិត្ត កូន ្ ក ឯ ឪពុក េញិ បពកង អញ 

្ក វាយ បែនដវី ហោយ ហសចក្តវី ្រណា្ត សា។។ ម្ាឡាគវី ៤:៥-៦ 

ហ្ជំទាសដ់ំណឃឹ ង

 ការព្រកាសហពលកំណត់សពមា្់រដំហណើ រយង្ករ្រស់ពពេះពគវីស្ទ  

បានហធ្ើឱ្យមានហសចក្តវីជំទាស់ជាខាល ំង ពវី្នុស្សភាគហពចើនថនេណណៈទំាងអស់ 

ពវីពគរូគង្ាលហៅដល់អនកមានបា្រដ៏ឥតញហញើតនឹងពពេះ។ ភាគហពចើនបាន  

ប្លងថា ហគឥតជំទាស់នឹងហគ្លលទ្ធិថនការនិេត្តជាហលើកទវីពវីរហទ ហគពគ្ន់បត

ជំទាស់នឹងហពលកំណត់្ុ្រហណាណ េះ។ ្ុ្របន្ត ពពេះហនពតដ៏ទតហ�ើញពគ្់រទវីកបនលង 

រ្រស់ពពេះ អាចហ ើ្លហ�ើញចិត្តរ្រស់ហគ។ ពួកហគ្ិនចង់ឮពវីការយង្ក 

រ្រស់ពពេះពគវីស្ទ ហដើ្បវីជំនំុជព្េះពិភពហលាកហោយភាពសុចរតិហទ ហពោេះកិច្

ការរ្រស់ហគ្ិនបានជាគួរដល់ពពេះបដលញាណដឹងចិត្ត្នុស្សសព្អហនលើ  

ហម្ាល េះហេើយបានខាល ចជួ្រពពេះអម្ាស់រ្រស់ខលួន។ ដូចជាពួកជូេនាហពល 

ពពេះពគវីស្ទេេិត្ត្កជាហលើកទវី្ួយហនាេះបដរ ពួកហគពំុចង់ស្ាគ្ន៍ពពេះហយសូ៊េ

ហទ។ ពួកហគ្ិនពគ្ន់ បត្រដិហសធ្ិនពព្សា្ត ្់រហសចក្តវីពន្យល់ដ៏ងាយយល់

អំពវីពពេះគ្្វីរហទ បតប្ររហៅជាចំអកឱ្យអនកបដលទន្ទឹងចំាពពេះអម្ាស់ហៅេញិ។ 

សាតំាងបានចាក់រកុ ដល់ពពេះពគវីស្ទថារាសស្តបដលអេះអាងថាហដើរតា្ពទង់ 

្ិនសូេសសឡាញ់ពទង់ហទ បានជាហគ្ិនចង់ឱ្យពទង់យង្ក។

 ហគបតងបតហលើកហឡើងថា «គ្្ម ននរណាដឹងពវីថ្ងៃ ឬហម្ាងហឡើយ» ហដើ្បវី 

យក្ក្រដិហសធជំហនឿនិេត្ត។ ្រទគ្្វីរបចងដូហចនេះ៖ «ដបិតពតង់ថ្ងៃ និងហពល 

កំណត់ ហនាេះគ្្ម នអនកណាដឹងហទ ហទាេះទំាងពួកហទេតាបដលហៅសា្ថ នសួគ៌ក៏ 

្ិនដឹងបដរ ពជា្របតពពេះេរ្ិរតាថនខ្ុំ្ុ្រហណាណ េះ»។ ម្ាថាយ ២៤:៣៦។ 

អនកបដល រង់ចំាពពេះអម្ាស់បានពន្យល់ខហនេះចបាស់ជាងហនេះហៅហទៀត ហេើយ



ការសសឡាញ់ដំហណើ រយង្កេញិរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ-ទំព័រ-331-

ការហព្រើខហនេះខុសរហ្រៀ្រហោយពួកព្រឆំ្ង ក៏ពតរូេបាន្រងាហា ញ យ្ង ចបាស់ 

បដរ។

 ពពេះ្រន្ទូលណា្ួយរ្រស់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ ្ិនពតរូេហព្រើហដើ្បវី្ំរបាត់ 

ពពេះ្រន្ទូល្ួយហទៀតហឡើយ។ ហទាេះជាគ្្ម ននរណាដឹងពវីថ្ងៃ ឬហម្ាងថនការ 

យង្ករ្រស់ពទង់ក៏ហោយ ហយើងពតរូេដឹងថា ហតើហកៀកហពលហេើយ ឬហៅ។ 

ការ្រដិហសធ ឬ្ិនហអើហពើនឹងចង់ដឹងថាការនិេត្តរ្រស់ពទង់គលឺជិតដល់ហេើយ

ហនាេះ គលឺនឹងហកើតហពគ្េះថាន ក់ដល់ហយើងដូចជាដល់ពួកអនកបដលហៅជំនាន់ 

ហលាកណូហអបដរ បដលហគ្ិនចង់ដឹងថាទឹកជំនន់នឹងធ្ល ក់្កហៅហពលណា។ 

ពពេះពគវីស្ទមាន្រន្ទូលថា៖ «ហ្រើឯង្ិនចំាយ្ហទ ហនាេះអញនឹង្កឯឯង 

ដូចជាហចារ ហេើយនិង្ិនដឹងជាហេលាណា បដលអញ្កឯឯងហឡើយ»។ 

េេិរណៈ ៣:៣។

 សាេក័្ុ្រលបានមានព្រសាសន៍អំពវីអនកយកចិត្តទុកោក់ពវីហសចក្តវី 

ពពមានថា៖ «្រង្រ្អូនហអើយអនករាល់គ្ន ្ិនប្នហៅកនុងហសចក្តវីងងឹត ឱ្យថ្ងៃ

ហនាេះបាន្កដល់អនករាល់គ្ន ដូចជាហចារហនាេះហទ។ អនករាល់គ្ន សុទ្ធបតជាពួក 

ថនពនលលឺ ហេើយជាពួកថនថ្ងៃ»។ ប្សសាឡូនវីចទវី១ ៥:២-៥។

 ្ុ្របន្ត អនកបដលពបាថាន រកហលស ហដើ្បវី្រដិហសធហសចក្តវីពិត បាន្ិរទ 

ពតហចៀករ្រស់ខលួន្ិនពព្សា្ត ្់រហសចក្តវីពន្យល់ហនេះ ហេើយោក្យថា «គ្្ម ន 

នរណា ដឹងពវីថ្ងៃ ឬហម្ាងហឡើយ» បានឮហៅបតនឹងមាត់ថនពួកចំអកឡកឡលឺយ 

និងទំាងអនកបដលអេះអាងថាជាពគរូគង្ាលរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ។ ហៅហពល្រណា្ត  

ជនហសុើ្រសួរែលូេឱ្យបានសហ្ងា្គ េះ ពួកពគរូសាសនាបានហពជៀតខលួនចូលរវាងហគ 

និងហសចក្តវីពិត ហោយ្រកសសាយពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះ្ិនឱ្យពតឹ្ពតរូេ។

 អនកបដលស៊្់រជាងហគកនុងេហិារ ហពចើនបតទទួលដំណឹងហនាេះ្ុនហគ។ 

ទវីណាបដលពករុ្ពគរូគង្ាល្ិនបានហកា្ត ្រកា្ត ្់រ្រណា្ត ជន ទវីណាបដលហគសសាេ

ពជាេពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះហោយខលួនឯង ទវីហនាេះហគ្លលទ្ធិថនការនិេត្តនឹងបាន

រកហ�ើញហោយពគ្ន់បតហែ្ទៀងនឹង្រទគ្្វីរ្ុ្រហណាណ េះ ហដើ្បវី ឱ្យដឹងថាជា 
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អំណាច ្ កពវីសា្ថ នសួគ៌ប្ន។

 ្នុស្សជាហពចើនពតរូេបានេហង្ងេង្ាន់ហោយសារ្រ្តវីព្រពន្ធ ឪពុកមា្ត យ 

ឬកូនហៅែង ហេើយហគបានហធ្ើឱ្យពួកហគហជឿថា ការសា្ត ្់រ «លទ្ធិខុសឆ្គង 

ទំាងឡាយ» បដលពួកនិេត្តកៈ្រហពងៀន គលឺជាអំហពើបា្រ្ួយ។ ពពេះបានោក់ 

ហទេតាឱ្យហ ើ្លប្រកសាពពលឹងទំាងហនេះ ហពោេះហៅមានពនលលឺ្ួយហទៀតបដលនឹង

ពតរូេចំាងជេះ្កហលើហគពវី្រលល័ងកោរ្រស់ពពេះ។

 អនកបដលបានទទួលដំណឹងហេើយ បានរង់ចំានូេការយង្ករ្រស់ 

ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះរ្រស់ខលួន។ ហពលហេលាបដលហគសង្ឹ្ថានឹងជួ្រពទង់គលឺជិត

ដល់ហេើយ។ ហគបានទន្ទឹងចំាហេលាហនេះហោយចិត្តសងៃ្់រសាងៃ ត់។ គ្្ម នអនកណា 

បដលបានពិហសាធការហនេះហេើយ អាចហភលចហេលារង់ចំាដ៏មានតថ្លហនាេះហឡើយ។ 

្ុ្រនា្ម នសបា្ត េ៍្ុនហពលហនាេះ ជំនួញហលាកវីយ៍ភាគហពចើនពតរូេបានផ្្អ ក្ួយ 

រយៈ។ អនកហជឿបដលមានចិត្តហសា្ម េះពតង់បានពិនិត្យចិត្តរ្រស់ខលួនយ្ងព្រយ័តន

ព្របយង ហាក់្រវីដូចជា្ុ្រនា្ម នហម្ាងហទៀត ហគនឹងលាចាកទស្សនវីយភាពថន 

បែនព្រ្ពវីដូហចាន េះ។ គ្្ម នការហធ្ើ «សំហលៀក្ំរោក់ហឡើងហៅសា្ថ នសួគ៌» ហទ 

្ុ្របន្ត ហគទំាងអស់គ្ន បានដឹងកនុងខលួនថាមានភ័ស្តុតាងហដើ្បវី្រញ្្ក់ថា ហគបាន

ហរៀ្រចំខលួនហដើ្បវីនឹងជួ្រពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ។ សំហលៀក្ំរោក់សរ្រស់ហគគលឺជា 

ពពលឹងដ៏្ររសុិទ្ធ ចរយិស្បត្តិបដលបានលាងសា្អ តហោយពពេះហលាេិត

ហលាេះបា្ររ្រស់ពពេះពគវីស្ទ។ ហតើជាការព្រហសើរយ្ងណាហៅ ហ្រើរាសស្ត រ្រស់ ពពេះ 

នឹងហៅបតមានចិត្តសេ្ះបសង្ចង់ដឹង និងហៅបតមានជំហនឿដ៏អស់ពវីចិត្តដបដល

ហនាេះ។

 ពពេះបានហពគ្ងនឹង្រហពងៀនរាសស្តពទង់។ ពពេះេស្តរ្រស់ពទង់បានពគ្រ 

បំាងកំេុសកនុងការទូទាត់អំឡុងហពលថន្រទទំនាយ។ ហពលបដលពតរូេយង 

្ក [ហោលគលឺហពលបដលពពេះពគវីស្ទនឹងយង្កហៅរដូេផ្កោ រ វីកកនុងឆ្ន ំ១៨៤៤] 

បានកនលងែុតហៅហេើយ ្ុ្របន្តពពេះពគវីស្ទពំុបានយង្ក។ អនកបដលទន្ទឹងចំា 

ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះរ្រស់ខលួន បានពិហសាធការខកចិត្តដ៏ជូរចត់។ បតពពេះបាន 
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សាកលបងចិត្តអនកបដលអេះអាងថារង់ចំាពទង់យង្ក។ ភាគហពចើនបានបព្រ 

ចិត្តហជឿហោយភ័យខាល ច។ ្នុស្សទំាងហនេះបានប្លងថា ហគ្ិនបដលហជឿថា 

ពពេះពគវីស្ទនឹងយង្កហឡើយ។ ហគជា្នុស្សកនុងចំហណា្អនកចំអក្ុនហគ 

ដល់ហសចក្តវីហសាកសហពងងថនអនកហជឿពិតពបាកដ។

 ្ុ្របន្តពពេះហយសូ៊េ និងពួកពល្ររវិារថនសា្ថ នសួគ៌ បានទតហ ើ្លហោយ 

ហសចក្តវីសសឡាញ់ និងហសចក្តវីអាណិតអាសូរ ហលើពួកអនកហសា្ម េះពតង់បដលបាន

ខកចិត្តហនាេះ។ ព្រសិនហ្រើថសបបដលបញកពិភពហ ើ្លហ�ើញ និងពិភពហ ើ្ល 

្ិនហ�ើញពតរូេបានដកហចញ ហនាេះនឹងហ�ើញហទេតាស្ថិតហៅជិតពពលឹងបដល

កាន់ហជឿជា្់រ ពព្ទំាង្ំរបំាងហគពវីចងកោូ្រ្រស់សាតំាងហទៀតែង។
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សៅរ៍-២៤ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ១៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:ហេទនា ដល់ ពួក អនក បដល រា្់រ ហសចក្តវី អាពកក់ ថា ជា ល្អ 

ហេើយ ហសចក្តវី ល្អ ថា ជា អាពកក់ េញិ ជា ពួក អនក បដល យក ហសចក្តវី ងងឹត ជា ពនលលឺ 

ហេើយ យក ពនលលឺ ជា ងងឹត ក៏ យក ហសចក្តវី ជូរ ចត់ ជា បែ្អ្ ហេើយ យក បែ្អ្ ជា ជូរ 

ចត់ េញិ។ ហអសាយ ៥:២០ 

 េហិលលៀ្ ្ិហលលើរ និងសេការ វីបាននំាគ្ន បសង្រកេធិវីោស់សា្ម រតវីពួក 

សាសសា្ត ចារ្យសាសនាឱ្យប្ររហៅរកហសចក្តវីសង្ឹ្ដ៏ពិតថនពពេះេហិារ និង 

ហសចក្តវីពតរូេការរ្រស់ខលួន ចំហោេះការពិហសាធដ៏ពជាលហពរៅរ្រស់អនកពគវីសា្ទ ន។ 

ពួកហគបានពញ្ញា ក់សា្ម រតវីថនពួកអនក្ិនហជឿ ឱ្យផ្ល ស់បព្រចិត្ត ហេើយទទួល 

ហជឿ។ «ពួកហគពំុបានពយាយ្បព្រ្នុស្សឱ្យចូលគណៈណាហទ បតបានហធ្ើការ 

កនុងចំហណា្្រក្ស និងគណៈេញិ»។ ្ិហលលើរប្លងថា «ខ្ុំបានគិតរកែល 

ព្រហយជន៍ឱ្យ្នុស្សទំាងអស់គ្ន ។ ព្រសិនហ្រើជនពគវីសា្ទ នទំាងអស់មានអំណរ 

ចំហោេះដំហណើ រយង្ករ្រស់ពពេះពគវីស្ទហៅខាង្ុខ ហេើយហ្រើអស់អនកបដលពំុ

បានយល់ហ�ើញដូចខ្ុំ រា្់រអានដល់អនកបដលឱ្រពកហសា្រហគ្លលទ្ធិហនេះ 

ហនាេះខ្ុំហជឿថា ពំុគួរចំាបាច់នឹង្ំរប្រកពករុ្ជំនំុហទ...។ ចំនួន្នុស្សភាគហពចើន

ថនអស់អនកបដលបានបព្រចិត្តហជឿហោយសារការងាររ្រស់ខ្ុំបានរ្ួររួ្ ជា្ួយ

នឹងេហិារហែ្សងៗ»។១

 ្ុ្របន្ត ពួកហ្ដឹកនំាសាសនា បានសហព្ចជំទាស់នឹងហគ្លលទ្ធិនិេត្តន៍ 

េញិ ពួកហគ្រដិហសធ្ិនឱ្យសមាជិករ្រស់ខលួន មានសិទ្ធិរួ្ ព្រជំុសា្ត ្់រហសចក្តវី 

អធិ្របាយអំពវីដំហណើ រយង្កជាហលើកទវីពវីរ ឬក៏និយយគ្ន អំពវីហសចក្តវី 

២១

ការតចរូតកាត់ខ្យលក់ចួ
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សង្ឹ្រ្រស់ខលួនហៅកនុងេហិារហឡើយ។ អនកហជឿទំាងឡាយសសឡាញ់េហិារ 

ណាស់។ ្ុ្របន្ត ហៅហពលបដលពួកហគបានហ�ើញថា ខលួន្ិនមានសិទ្ធិតា្ 

ោន្រទទំនាយហនាេះ ពួកហគមានអារ្្មណ៍ថា ភក្តវីភាពចំហោេះពពេះ បានហា្ 

្ិនឱ្យចុេះចូល ហេើយគិតថាការ្ំរប្រកហចញក៏ជាការពតឹ្ពតរូេបដរ។ ហៅរដូេ 

ហរៅ្ត ថនឆ្ន ំ១៨៤៤ មានព្របេលពបំា្ុលឺននាក់ បានដកខលួនហចញពវីេហិារ 

ទំាងឡាយ។

 ហៅកនុងេហិារភាគហពចើន មានការហកើនហឡើងជាលំោ្់រអស់រា្់រឆ្ន ំ្ក

ហេើយ នូេការសព្្រជា្ួយនឹងការអនុេត្តថនហលាកវីយ៍ ហេើយជវីេតិខាងពពលឹង 

េញិ្ញា ណក៏ពតរូេបាន្យចុេះបដរ។ ្ុ្របន្ត ហៅកនុងឆ្ន ំហនាេះ មានភ័ស្តុតាង្រញ្្ក់ 

ថាមានការ្យចុេះយ្ងខាល ំង ហៅហស្ទើរបតពគ្់រេហិារទំាងអស់កនុងព្រហទស។ 

ហេតុពិតពបាកដពតរូេបានហលើកហឡើងជាទូហៅ ទំាងហៅតា្សារព័ត៌មាន និង 

ហលើតុអធិ្របាយ។

 ហលាកបាណស៍ បដលជាអនកនិពន្ធហសៀេហៅេចនាធិ្របាយ និងជាពគរូ

គង្ាលថនេហិារធំ្ួយហៅរដ្ភវីឡាដិលភា «បានប្លងថា...ឥឡូេហនេះគ្្ម នការ 

ភ្ាក់រឭក គ្្ម នការបព្រចិត្តហជឿអ្វីហទ ពំុសូេមានហ�ើញការលូតលាស់ហៅកនុង 

ពពេះគុណ ហៅកនុងពួកសាសសា្ត ចារ្យ្ុ្រនា្ម នបដរ ហេើយក៏ពំុមាននរណា្កកាន់

្រន្ទ្់ររ្រស់គ្ត់ ហដើ្បវីនិយយពវីហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះដល់ពពលឹងខលួនហសាេះ...។ 

មានការខ្ល់ខ្ាយខាងហលាកវីយ៍កាន់បតហពចើនហឡើង ទំាងហៅកនុងគណៈ 

ទំាងអស់ែង»។២

 ហៅបខកុ្្ភៈថនឆ្ន ំដបដលហនាេះ សាសសា្ត ចារ្យេ្ុិននវី ហៅ្ហាេទិយាល័យ 

អូ្រលឺលវីន បានមានព្រសាសន៍ថា៖ «ជាទូហៅេហិារព្ររូហតស្តង់ទំាងឡាយថន 

ព្រហទសហយើង ដូចជាគ្្ម នទឹកចិត្ត ហេើយហខសាេះអហង្គើយចំហោេះទព្ង់សវីលធ្៌

ថនស្័យកាល ហស្ទើរបតទំាងអស់...។ ការហខសាេះអហង្គើយខាងពពលឹងេញិ្ញា ណ 

កំពុងរាលោលហស្ទើរសព្អហនលើ ហេើយពជាលហពរៅគួរឱ្យខាល ចែង សារព័ត៌មាន 

សាសនាថនព្រហទសទំាង្ូល ប្លងទវី្រនា្ទ ល់ដូហចនេះេញិ...។ សមាជិកដ៏ហពចើន 
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រ្រស់េហិារ បានកាល យហៅជាអនកេុលឺហារខាង្ូ្ដសំហលៀក្ំរោក់ ចូលថដជា្ួយ 

នឹងពួកគ្្ម នពពេះកនុងពិធវីជ្់រហលៀង ស្របាយហភលើតហភលើនកនុងការរាហំពចៀង និងកនុង 

ពិធវីហែ្សងៗជាហដើ្...។ េហិារទំាងឡាយជាទូហៅកំពុងធ្ល ក់ចុេះ ជាការគួរឱ្យ 

ហសាកសា្ត យ។ ហគបានោល តបសនឆ្ងៃ យពវីពពេះ ហេើយពពេះអង្គក៏បានដកអង្គ 

ពទង់ហចញអំពវីហគបដរ»។

ការបដិហស�េនលលឺ

 ភាពងងឹតខាងពពលឹងេញិ្ញា ណហកើតមានហឡើង ពំុប្នហោយហពោេះពពេះ 

ដកពពេះគុណហចញហសសចបតពពេះទ័យពពេះអង្គហទ បតហោយសារ្នុស្ស 

្រដិហសធពនលលឺេញិ។ ពួកអុវីសសាបអល ហោយមានការជា្់រចិត្តចំហោេះហលាកវីយ៍ 

ហេើយហភលចពពេះ ពំុបានដឹងអំពវីដំហណើ រយង្ករ្រស់ពពេះប្ស្ុសវីហទ។ ហគបាន

្រដិហសធពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះហោយហសចក្តវី្ិនហជឿ។ ពពេះអង្គពំុបានកាត់ផ្្ត ច់ 

សាសន៍អុវីសសាបអលហចញអំពវីពពេះពរថនហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះហឡើយ។ អស់អនក 

បដលបាន្រដិហសធហសចក្តវីពិត បាន «យកហសចក្តវីងងឹតជាពនលលឺ ហេើយយក 

ពនលលឺជាងងឹត»។ ហអសាយ ៥:២០។

 ្រនា្ទ ្់រពវីបាន្រដិហសធហចាលដំណឹងល្អហេើយ ពួកជូេហៅបតរកសាទំហនៀ្ 

ទមាល ្់ររ្រស់ខលួនពវី្ុររាណដបដល ហៅហពលបដលពួកហគទទួលសារភាពថា េត្តមាន 

រ្រស់ពពេះពំុមានហៅកនុងចំហណា្ពួកហគហទៀតហឡើយ។ ្រទទំនាយរ្រស់ហហារា 

ោនវីបយ្ល បានចង្អុល្រងាហា ញហោយឥតខុស ហៅឯហពលហេលាថនការយង 

្ករ្រស់ពពេះប្ស្ុសវី ហេើយនិងទស្សន៍ទាយជា្ុនយ្ងចបាស់ អំពវីជវីេង្គត 

រ្រស់ពពេះអង្គហទៀតែង។ ដូហចនេះ ពួកហគក៏្ំរបាក់ទឹកចិត្តជនទំាងឡាយ ្ិនឱ្យ 

សិកសាសសាេពជាេ្រទទំនាយ ហេើយហៅទវី្ំរែុតពួកពគរូអាចារ្យ បានោក់ 

្រណា្ត សាហៅហលើអស់អនកបដលពយាយ្ទូទាត់អំពវីហពលហេលាហនាេះ។ កនុង 

ហសចក្តវីកង្ាក់ និងហសចក្តវី្ិនលន់តួបព្រចិត្ត ្រណា្ត ជនអុវីសសាបអល្ិនបាន 

រេ វីរេល់នឹងពពេះពរថនដំណឹងល្អ អស់រា្់រសតេត្សតៗ្ក ហោយសារការពពហងើយ 
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កហន្តើយចំហោេះភាពស្របុរសថនការព្រទានហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះ។ ហនេះជាហសចក្តវី 

ពពមានដ៏្ុលឺងម្ាត់ ហេើយដ៏គួរឱ្យខាល ច ចំហោេះភាពហពគ្េះថាន ក់ថនការ្រដិហសធ

ពនលលឺពវីសា្ថ នសួគ៌។

 អនកណាបដល្ិនព្រពពឹត្តភារកិច្បដលខលួនដឹងថាពតរូេហធ្ើ ហោយហពោេះ

ខាល ចរខំានដល់ការលំហអៀងរ្រស់ខលួន ហៅទវី្ំរែុតនឹងពតរូេបាត់្រង់អំណាចកនុង

ការប្រងបចករវាងហសចក្តវីពិត និងហសចក្តវីខុសឆ្គង។ ពពលឹងហនាេះនឹងប្រក 

ហចញអំពវីពពេះ។ ហៅទវីណាបដលហគពចានហចាលហសចក្តវីពិតដ៏ពិសិដ្ ពករុ្ជំនំុ 

នឹងស្ថិតហៅកនុងភាពងងឹត ហសចក្តវីជំហនឿ និងហសចក្តវីសសឡាញ់ហៅជាហខសាេះ 

អហង្គើយ ហេើយហសចក្តវីទាស់បទងគ្ន ក៏ហពជៀតចូល្ក។ សមាជិកពករុ្ជំនំុមាន

ការចា្់រអារ្្មណ៍កនុងការហដញតា្សមា្ភ រៈហលាកវីយ៍ ហេើយបា្រជនមានចិត្ត 

រងឹរសូកនុងហសចក្តវី្ិនលន់តួបព្រចិត្តរ្រស់ហគ។

 

អាទិត្យ-២៥ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ១៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពវី ហពោេះ ខ្ុំ ព្រចណ្ ចំហោេះ អនក រាល់ គ្ន  ហោយ ហសចក្តវី 

ព្រចណ្ ថន ពពេះ ដបិត ខ្ុំ បាន ្ំររងុ អនក រាល់ គ្ន  ទុក ឲ្យ មាន ្រ្តវី បត ១ ទុក ដូច ជា ពក្ំុ 

្ររសុិទ្ធ គលឺ ហដើ្បវី នឹង ថ្ាយ ហៅ ពពេះពគវីស្ទ បត ្ ួយ ្ុ្រហណាណ េះ។ កូរនិ្ូសទវី២ ១១:២

តេ៉ះរាជសារទនហទេតាទវី្ួយ

 ពពេះរាជសារថនហទេតាទវី្ួយហៅេេិរណៈ១៤ បានហរៀ្រហរៀងហឡើង ហដើ្បវី 

បញក្រណា្ត ជនបដលតំាងខលួនហជឿពពេះ ហចញអំពវីឥទ្ធិពលពុករលួយ។ កនុងពពេះ 

រាជសារហនេះ ពពេះបាន្រញូ្នដល់ពករុ្ជំនំុនូេហសចក្តវីពពមានបដលព្រសិនហ្រើ

ហគហជឿហនាេះ នឹងបានបកបព្រនូេអំហពើអាពកក់ទំាងឡាយបដលបាន្ិរទបំាងពួក

ហគហចញពវីពទង់។ ព្រសិនហ្រើពួកហគទទួលពពេះរាជសារ ហេើយ្រនា្ទ ្រចិត្តឱ្យបាន 

រា្រទា្រទំាងបសង្រកេធិវី�រឱ្យមំាហៅចំហោេះេត្តមានពពេះអង្គ ហនាេះពពេះេញិ្ញា ណ 

ថនពពេះនឹងបានហ្រើកសប្្តងឱ្យហគហ�ើញហៅហេើយ។ ពករុ្ជំនំុនឹងបានឈាន

ដល់ឯកភាពខាងជំហនឿ និងហសចក្តវីសសឡាញ់ដូចកនុងស្័យពួកសាេក័្្តង
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ហទៀត ហៅហពលពួកអនកហជឿ «មានចិត្តគំនិតបត្ួយ» និងហៅហពលបដល «ពទង់ 

...្របន្ថ្នូេអស់អនកបដលកំពុងបតបានសហ្ងា្គ េះរាល់បតថ្ងៃ»។ កិច្ការ ៤:៣២; 

២:៤៧។

 ព្រសិនហ្រើ្រណា្ត ជនពពេះ ពព្ទទួលពនលលឺពវីពពេះ្រន្ទូលពពេះអង្គ ហគនឹង

បានឈានដល់ឯកភាពបដលសាេក័ពិពណ៌នាថាជា «ហសចក្តវីរ្ួររួ្ រ្រស់ 

ពពេះេញិ្ញា ណ ហោយហសចក្តវីហ្ពតវីទុកជាចំណង» ជា្ិនខាន «មានរ្ូរកាយ 

បត្ួយ ហេើយពពេះេញិ្ញា ណ បត្ួយ ដូចជាពទង់បានហៅអនករាល់គ្ន ្កកនុង

ហសចក្តវីសង្ឹ្ បត្ួយ មានពពេះអម្ាស់បត្ួយ ហសចក្តវីជំហនឿបត្ួយ ្ុរណ្យ 

ពជ្ុជបត្ួយ»។ ហអហភសូរ ៤:៣-៦។

 អស់អនកបដលទទួលពពេះរាជសារថនការនិេត្តរ្រស់ពពេះ បាន្កពវី 

និកាយហែ្សងៗ ហេើយរបំាងរាងំរារវាងនិកាយរ្រស់ពួកហគ ពតរូេបានពគវាត់ 

ហចាលហៅដវី។ ហគ្លជំហនឿបដលបខ្ងគ្ន ទំាង្ុ្រនា្ម នពតរូេបានកហ្្ទចល្អិត ទស្សនៈ 

ខុសអំពវីដំហណើ រយង្កជាហលើកទវីពវីរ ពតរូេបានបកតព្រូេហឡើងេញិ ហសចក្តវី 

ខុសបានបកឱ្យពតរូេ ចិត្តគំនិតបានឯកភាពគ្ន យ្ងជិតសនិទ្ធ ហសចក្តវីសសឡាញ់

បានពគងរាជ្យដ៏ឧត្ត្។ ហគ្លលទ្ធិហនេះនឹងហធ្ើឱ្យហគទំាងអស់បានជាយ្ង 

ដូហចាន េះ ព្រសិនហ្រើទំាងអស់គ្ន ទទួល។

 ពគរូគង្ាលទំាងឡាយបដលជាអនកចំាយ្ គួរបានជាអនកយល់ដឹង្ុន 

ហគនូេសញ្ញា ថនដំហណើ រយង្ករ្រស់ពពេះហយសូ៊េ បតពួកហគពំុបានហរៀនអំពវី

ហសចក្តវីពិតពវីពួកហហារា ឬអំពវីទវីសមា្គ ល់ថនហពលហេលាហទ។ ហសចក្តវីសសឡាញ់ 

ដល់ពពេះ និងហសចក្តវីជំហនឿចំហោេះពពេះ្រន្ទូលពពេះអង្គ បានហៅជាហខសាេះអហង្គើយ 

ហេើយហគ្លលទ្ធិថនការនិេត្ត ពគ្ន់បតហធ្ើឱ្យហគ្ិនហជឿ្ុ្រហណាណ េះ។ ដូចកាលពវី 

ហដើ្បដរ ទវី្រនា្ទ ល់ថនពពេះ្រន្ទូលពពេះ បានជួ្រព្រទេះនឹងោក្យហចាទសួរថា៖ 

«ហតើមានអនកណាកនុងពួកនា្ុលឺន ឬកនុងពួកផ្រសុិវីបដលហជឿដល់អនកហនាេះឬហទ?» 

យូ្ហាន ៧:៤៨។ ្នុស្សជាហពចើនហធ្ើឱ្យហគធ្ល ក់ទឹកចិត្តចំហោេះការសិកសា្រទ 

ទំនាយ ហេើយ្រហពងៀនថាហសៀេហៅ្រទទំនាយទំាងឡាយ ពតរូេបានហបាេះពតា 
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រចួហេើយ ហេើយក៏ពំុប្នសពមា្់រឱ្យនរណាយល់បានបដរ។ ពួក្រណា្ត ជន 

បានហជឿទុកចិត្តពគរូគង្ាលរ្រស់ខលួន ក៏្រដិហសធ្ិនពព្សា្ត ្់រ ចំបណកអនក 

ដថទហទៀត ហទាេះ្រវីបានហជឿចំហោេះហសចក្តវីពិតហេើយក៏ហោយ ក៏ពំុហ៊ាន 

សារភាពថាខលួនហជឿបដរ បពកងខលួនពតរូេ «កាត់ហចញពវីពករុ្ជំនំុ»។ យូ្ហាន 

៩:២២។ ពពេះរាជសារបដលពពេះបាន្រញូ្ន្ក ហដើ្បវីសាកលបងពករុ្ជំនំុ បាន

ហ្រើកសប្្តងឱ្យហ�ើញថាមាន្នុស្សសន្ធឹកសនា្ធ ្់រណាស់ បដលហផ្្ត តចិត្ត 

រ្រស់ខលួនហៅហលើហលាកវីយ៍ ជាជាងពពេះពគវីស្ទ។

 ការ្រដិហសធហសចក្តវីពពមានរ្រស់ហទេតាទវី្ួយ គលឺជាហដើ្ហេតុថន 

លក្ខណៈដ៏គួរភ័យខាល ចថនសភាពហលាកវីយ៍ ថនការជំព្់រដួល និងថនហសចក្តវី

សាល ្់រខាងពពលឹងេញិ្ញា ណ បដលហកើតមានហៅកនុងពករុ្ជំនំុ នាឆ្ន ំ១៨៤៤។

តេ៉ះរាជសារទនហទេតាទវីេវីរ

 ហៅកនុងគ្្វីរេេិរណៈជំពូក១៤ ហទេតាទវីពវីរព្រកាសតា្ហពកាយហទេតា

ទវី្ួយថា៖ «ពករុងបា្៊រវីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហេើយ បានរលំហេើយ ដបិតវាបាន 

ឱ្យពគ្់រទំាងសាសន៍ ែឹកសសាថនហសចក្តវីហោរហៅរ្រស់ការកំែិតខលួន»។ 

េេិរណៈ ១៤:៨។ ោក្យថា «បា្៊រវីឡូន» គលឺ្កអំពវីោក្យ «បា្ិរល» មានន័យថា 

ពច្ូរកពច្រល់។ ហៅកនុង្រទគ្្វីរ ោក្យហនេះតំណាងទព្ង់ហែ្សងៗថនសាសនា 

ខុសឆ្គង និងសាសនាបដលពបាសចាកជំហនឿ។ កនុងេេិរណៈ១៧ ពករុងបា្៊រវីឡូន

ជាតំណាងសស្តវី្ួយរ្ូរ រ្ូរភាពហព្រើហៅកនុងគ្្វីរទុកជានិ្ិត្តរ្ូរថនពករុ្ជំនំុ សស្តវី 

ព្រក្រហោយគុណធ្៌ ជាតំណាងេហិារ្ររសុិទ្ធ សស្តវីហោរហពញហៅហោយ 

បា្រធ្៌ ជាតំណាងពករុ្ជំនំុបដលពបាសចាកជំហនឿ។

 ទំនាក់ទំនងរវាងពពេះពគវីស្ទ និងេហិាររ្រស់ពទង់ហៅកនុងគ្្វីរ គលឺ 

តំណាងហោយពិធវីអាោេ៍ពិោេ៍។ ពពេះអម្ាស់មានពពេះ្រន្ទូលថា៖ «អញ 

នឹងដណ្តឹ ងនាងសពមា្់រអញ ទុកជាដរា្រហៅ ហអើអញនឹងដណ្តឹ ងនាង 

សពមា្់រអញ ហោយហសចក្តវីសុចរតិ»។ េូហស ២:១៩។ «អញនឹងយកឯង 
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រាល់គ្ន »។ ហយហរមា ៣:១៤។ សាេក័្ុ្រលសប្្តងថា «ខ្ុំបាន្រព្រុងអនករាល់គ្ន  

ទុក ឱ្យមាន្រ្តវីបត្ួយ ទុកដូចជាពក្ំុ្ររសុិទ្ធ គលឺហដើ្បវីនឹងថ្ាយហៅពពេះពគវីស្ទ»។ 

កូរនិ្ូសទវី២ ១១:២។

 

ចន្ទ-២៦ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ២០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:បត ខ្ុំ ខាល ច បពកង គំនិត អនក រាល់ គ្ន  ពតរូេ ្រង្ខូច ហចញ ពវី ហសចក្តវី 

ហទៀង ពតង់ ខាង ឯ ពពេះពគវីស្ទ ដូច ជា សត្ ពស់ បាន ្រហញ្្ឆ ត នាង ហអវ្ា ហោយ 

ឧបាយកល យ្ង ហនាេះ បដរ។ កូរនិ្ូសទវី២ ១១:៣

អំហេើសហាយស្មន់ខាងតេលឃឹងេិញ្ញា ណ

 ពករុ្ជំនំុបដល្ិនហសា្ម េះពតង់ចំហោេះពពេះពគវីស្ទ ហោយអនុញ្ញា តឱ្យរ្រស់ 

ហលាកវីយ៍ចូលពគ្់រពគងពពលឹងខលួន គលឺដូចគ្ន នឹងការកបត់ោក្យសច្ាថនពិធវី 

អាោេ៍ពិោេ៍បដរ។ អំហពើបា្រពួកអុវីសសាបអលកនុងការចាកហចាលពពេះ ពតរូេ 

បានស្ថិតហៅហពកា្ហសចក្តវីហព្រៀ្រហធៀ្រហនេះ៖ «ពពេះហយេូវ្ាពទង់មាន្រន្ទូលថា 

ឱពូជពង្សអុវីសសាបអលហអើយ ពិតពបាកដជាឯងបានព្រពពឹត្តអំហពើកបត់ចំហោេះ

អញ ហព្រៀ្រដូចជាព្រពន្ធព្រពពឹត្តកបត់ចាកហចាល្រ្តវីខលួន» «ជាសស្តវីបដលព្រពពឹត្ត

ហសចក្តវីកំែិត ជាសសវីបដលយក្នុស្សដថទ្កជំនួស្រ្តវីហេើយ»។  

ហយហរមា ៣:២០; ហអហសគ្ល ១៦:៣២។

 សាេក័យ្កុ្រសប្្តងថា៖ «ឱ ពួកកំែិតទំាងព្ររុសទំាងសសវីហអើយ ហតើ 

្ិនដឹងហទឬអវីថា បដលសសឡាញ់ដល់ហលាកវីយ៍ ហនាេះគលឺស្អ្់រដល់ពពេះហេើយ ដូហចនេះ 

អនកណាបដលចូលចិត្តចង់ហធ្ើជា្ិពតសមាល ញ់នឹងហលាកវីយ៍ ហនាេះហឈា្ម េះថាបាន 

តំាងខលួនជាខា្ម ំងសពតរូេនឹងពពេះេញិ»។ យ្កុ្រ ៤:៤។

 សស្តវី (បា្៊រវីឡូន) ហសលៀកោក់ «ពណ៌ស្ាយ ហេើយពកេ្ ក៏បតង 

ហោយមាស តបូងមានតថ្លហេើយនិងបកេ្ុកា្ត  ពព្ទំាងកាន់បពងមាស បដល

ហពញហោយហសចក្តវីហសា្ម កហពគ្ករ្រស់ការកំែិតដ៏គួរហខ្ើ្រ្រស់វាែង ហេើយ 

ហៅហលើថាងៃ សវាមានកត់ហឈា្ម េះថា ‘ហសចក្តវីអា្៌កំបំាង ពករុងបា្៊រវីឡូនដ៏ជាធំជា
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មា្ត យថនពួកសសវីសំែឹង‘។ ហហារាសប្្តងថា៖ «ខ្ុំក៏ហ�ើញសស្តវីហនាេះសសេងឹនឹង

ឈា្ពួក្ររសុិទ្ធ ហេើយនិងឈា្ពួកអនកហធ្ើ្រនា្ទ ល់ពវីពពេះហយសូ៊េ»។ 

បា្៊រវីឡូន គលឺជា «ទវីពករុងដ៏ធំបដលមានអំណាចហលើហស្តចទំាង្ុ្រនា្ម នហៅបែន

ដវី»។ េេិរណ ៈ ១៧:៤-៦,១៨។

 អំណាចបដលមានឥទ្ធិពលហលើពួក្ហាក្សពតថនពិភពពគវីសា្ទ ន ជាហពចើន 

សតេត្ស្កហេើយហនាេះគលឺជាអំណាចរ ្ូ្ ។ ពណ៌ស្ាយ ពកេ្ មាស តបូង 

មានតថ្ល និងបកេ្ុកា្ត  ពិពណ៌នាអំពវីភាពអធិកអធ្ និង្ុខតំបណងដ៏ពកអលឺត 

រ្រស់រ ្ូ្ ។ គ្្ម នអំណាចណាបដលស្នឹងហសចក្តវី បដលបានបចងថា «សសេងឹ 

នឹងឈា្ពួក្ររសុិទ្ធ» ដូចជាេហិារបដលបានហធ្ើទុក្ខហទាសដ៏បសនហោរហៅ

ដល់ពួកអនកហជឿពពេះពគវីស្ទហឡើយ។

 បា្៊រវីឡូនពតរូេជា្់រហចាទែងបដរ ហោយបានព្រសស័យទាក់ទងទំាង 

ខុសចបា្់រជា្ួយនឹង «ពួកហស្តចហៅបែនដវី»។ ហោយការោល តហចញពវីពពេះ 

អម្ាស់ ហេើយហៅចងស្្័ន្ធជា្ួយពួក្ិនហជឿ ពករុ្ជំនំុជូេក៏បានកាល យហៅ

ជាសំែឹងមាន ក់ ឯរ ្ូ្ េញិ ក៏នឹងទទួលការែ្តនា្ទ ហទាសដូចគ្ន បដរ ហោយការបសង្ 

រកកមាល ំងគំ្ពទពវីអំណាចហលាកវីយ៍។

 បា្៊រវីឡូនជា «មា្ត យថនពួកសសវីសំែឹង» កូនសសវីរ្រស់នាង គលឺជាេហិារ

ទំាងឡាយបដលហតាងជា្់រហៅនឹងហគ្លលទ្ធិរ្រស់នាង ពព្ទំាងហដើរតា្ 

គំររូ្រស់នាង កនុងការលេះ្រង់ហសចក្តវីពិត ហដើ្បវីចងស្្័ន្ធហ្ពតវីជា្ួយនឹង

ហលាកវីយ៍។ ពពេះរាជសារបដលព្រកាសថាបា្៊រវីឡូន រលំ ហេើយ ពតរូេបតសំហៅ

ហៅហលើតួអង្គសាសនាទំាងឡាយបដលពវីហដើ្សា្អ តស្អំ ហេើយក៏កាល យហៅជា 

ពុករលួយ។ ពពេះរាជសារហនេះពតរូេែសាយហៅថ្ងៃចុង្ំរែុត ហពកាយការពពមាន

ថនហសចក្តវីជំនំុជព្េះ។ ហម្ាល េះហេើយពពេះរាជសារហនាេះ ្ិនអាចសំហៅហៅហលើ 

េហិាររ ្ូ្ បតឯងហទ ហពោេះេហិារហនាេះបានស្ថិតហៅកនុងលក្ខណៈរលំដួលរា្់រ 

សិ្រសតេត្ស្កហេើយ។

 ហលើសពវីហនេះហៅហទៀត ្រណា្ត ជនថនពពេះពតរូេបានហៅឱ្យហចញពវី 
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បា្៊រវីឡូន។ ហយងហៅតា្្រទគ្្វីរពតង់ហនេះ រាសស្តរ្រស់ពពេះជាហពចើន ចបាស់ 

ជាហៅកនុងបា្៊រវីឡូនហៅហឡើយ។ ហតើហៅកនុងតួអង្គថនសាសនាណាខលេះបដលមាន 

អនកហដើរតា្ពពេះពគវីស្ទហពចើនជាងហគ? គលឺហៅកនុងេហិារទំាងឡាយបដលកាន់ 

ជំហនឿព្ររូហតស្តង់។ ហៅពគ្បដលេហិារទំាងហនេះហចញ្ុខហឡើង ពួកហគបាន�រ

ការោរយ្ងមំាទំាសពមា្់រហសចក្តវីពិត ហេើយពពេះពរថនពពេះក៏មានហៅជា្ួយ

ពួកហគបដរ។ ្ុ្របន្ត ពួកហគបានធ្ល ក់ចុេះហោយហសចក្តវី្្រងពបាថាន បដលដូចគ្ន នឹង 

ការេិនេនិាសថនពួកអុវីសសាបអលបដរ ហោលគលឺហោយការយកតពមា្់រតា្ការ

អនុេត្ត និងការបចចង់ចង្ិត្តភាពជា្ួយពួកឥតមានពពេះហៅកនុងខលួន។

ការរ ួ្ តបាតសរ័យជា្ួយហលាកវីយ៍

 េហិារព្ររូហតស្តង់ជាហពចើន បានហដើរតា្គំររូ្រស់រ ្ូ្  កនុងការចងហ្ពតវី 

ជា្ួយ «ពួកហស្តចហៅបែនដវី» ហោលគលឺេហិាររដ្ ហោយមានទំនាក់ទំនងដល់ 

រោ្ភិបាលហលាកវីយ៍ និងជា្ួយគណ ៈដថទហទៀតហោយបសង្រកសនា្ត នចិត្ត

ថនហលាកវីយ៍។ ោក្យថា «បា្៊រវីឡូន» ពច្ូរកពច្រល់ អាចបានដល់តួអង្គទំាង 

ហនេះ បដលអេះអាងថាបានដកយកហគ្លលទ្ធិរ្រស់ខលួនហចញពវីពពេះគ្្វីរ បត 

បានប្រងបចកគណៈដ៏រា្់រ្ិនអស់ ទំាងមានហគ្លជំហនឿបខ្ងគ្ន ហទៀតែង។

 អនកហធ្ើការកាតូលិករ ្ូ្ មាន ក់ បានជបជកថា «ព្រសិនហ្រើេហិាររ ្ូ្  មាន

កំេុសហោយការថ្ាយ្រង្គំរ្ូរកនុងទំនាក់ទំនងហៅនឹងពួកសន្ត្ុរគ្គល កូនសសវី 

រ្រស់េហិារហនេះបដលជាេហិារអង់ហគលស ក៏មានកំេុសដូចគ្ន បដរ បដលមាន 

េហិារដ្់រថ្ាយចំហោេះនាងម្ារា ហេើយមាន្ួយថ្ាយចំហោេះពពេះពគវីស្ទ»។៣

 ្រណិ្តេ្់រ�ិនស៍បានប្លងថា៖ «កំុថាហឡើយេហិាររ ្ូ្ មានឥរយិ 

ព្រឆំ្ងពគវីស្ទ្ររស័ិទ និងការអនុេត្តបដលព្រឆំ្ងពគវីស្ទ្ររស័ិទ េហិារព្ររូហតស្តង់ 

ក៏មានការព្រឆំ្ងពគវីស្ទ្ររស័ិទហពចើនណាស់ហៅហទៀត ហេើយក៏ហៅឆ្ងៃ យអំពវី

ការបកទព្ង់ហពញហលញ ហចញពវីអំហពើពុករលួយ និងអំហពើអាពកក់ហទៀត 

ែង»។៤
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 ស្តវីអំពវីការប្រកហចញថនេហិារបព្រស្៊រវីធ្ហរៀន (Presbyterian 

Church) ពវីរ ្ូ្ េញិ ្រណិ្តេ្គូ្រ វីសរហសរថា៖ «កាលពវី្រវីរយឆ្ន ំ្ុន េហិាររ្រស់ 

ហយើងបានហដើរកបួនហចញពវីហខាល ងទ្ាររ្រស់រ ្ូ្  ហោយមានគ្្វីរហ្រើកហៅហលើទង់ 

សញ្ញា  ទំាងមានោក្យ ‘ចូរបសង្រក្រទគ្្វីរ‘ ហៅហលើពគំ្ងហទៀតែង»។ ្រនា្ទ ្់រ

្កគ្ត់ក៏សួរសំណួរដ៏សំខាន់ថា «ហតើពួកហគបានហចញហោយពជេះសសឡេះពវី

បា្៊រវីឡូនឬហទ?»៥

 

អង្គារ-២៧ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ២១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:្ុ្របន្ត ឯ អនក រាល់ គ្ន  ជា ពួក សងៃួនភាងៃ  ហអើយ ចូរ រកសា ខលួន កនុង 

ហសចក្តវី សសឡាញ់ រ្រស់ ពពេះ ចុេះ ពព្ ទំាង រង់ចំា ហសចក្តវី ហ្តា្ត ករណុា រ្រស់ 

ពពេះហយសូ៊េពគវីស្ទ ជា ពពេះអម្ាស់ ថន ហយើង ឲ្យ បាន ជវីេតិ អស់ កលប ជានិច្ េញិ។ 

យូោស ខ:២០ 

ការចាកហចញេវីដំណឃឹ ងល្អជាហលើកដំបូង

 ហតើេហិារបានចាកហចញពវីភាពសា្ញញាថនដំណឹងល្អហោយរហ្រៀ្រ

ណា? គលឺហោយសព្្រហៅតា្ពួកកាន់សាសនាដថទ ហដើ្បវី ឱ្យពួក្ិនហជឿ 

ទទួលហជឿសាសនាពពេះពគវីស្ទ។ «លុេះដល់ចុង្រញ្្់រថនសតេត្សទវីពវីរ មានេហិារ 

ជាហពចើនបានព្រកាន់យកទព្ង់្្មវី...។ ហៅហពលបដលពួកសិស្សចាស់ បានចូល 

និេត្តហៅកាន់ែនូររ្រស់ខលួនអស់ហៅ ពួកកូនហៅរ្រស់ហគរួ្ ជា្ួយនឹងពួកអនក

ហជឿ្្មវី...ក៏បានហចញ្កបកថចន្ុរព្ហេតុឱ្យបានជា្្មវី»។ «ពួកកាន់សាសនា 

ដថទក៏បានចូលហៅកនុងេហិារ ទំាងនំា្កជា្ួយនូេទំហនៀ្ទមាល ្់រ ការអនុេត្ត 

និងការថ្ាយ្រង្គំរ្ូររ្រស់ហគែង»។៦ សាសនាពពេះពគវីស្ទ ក៏ហៅពឹងោក់ និង 

រកហសចក្តវីគំ្ពទពវីអនកកាន់អំណាចហលាកវីយ៍។ ពួក្រណា្ត ជនបានទទួលហជឿ 

បតសំ្រកហពរៅហទ ភាគហពចើនហៅបត «មានធ្តុជាជនកាន់សាសនាដថទ 

ដបដល មានដូចជាការល្រលួចថ្ាយ្រង្គំរ្ូរសំណាករ្រស់ខលួនជាហដើ្»។៧

 ហតើដំហណើ រការដូចគ្ន ហនេះ ្ិនបានហធ្ើែ្ទួនៗគ្ន ហៅហស្ទើរបតពគ្់រេហិារ 



ទំព័រ-344- ្ហាេវិាទ

បដលហៅខលួនថាព្ររូហតស្តង់ហទឬ? ហៅហពលបដលពួក្ុរព្្ុររសបដលព្រក្រ

ហោយេញិ្ញា ណថនលទ្ធិបកទព្ង់ពិតបានសាល ្់រហៅ កូនហៅតំណហពកាយរ្រស់ 

ពួកហគ ក៏ «បកថចន្ុរព្ហេតុឱ្យបានជា្្មវីហឡើង»។ កូនហៅថនពួកអនកបកទព្ង់ 

បានចាកហចញពវីគំរថូនការលេះ្រង់ខលួន និងការលេះ្រង់ហលាកវីយ៍ ហោយ 

្រដិហសធទំាងងងឹតងងល់ ្ិនទទួលនូេហសចក្តវីពិតណា្ួយបដលពួក្ិរតា 

រ្រស់ហគបានដឹង។

 ចន បេសលវី បានប្លងថា ហតើេហិារដ៏មានព្រជាព្ិរយ បានោល តហចញអំពវី

ទព្ង់ពពេះគ្្វីរបសនឆ្ងៃ យអ្វីហ្្លេះេន៎! និយយអំពវីពបាក់កាសេញិ៖ «ចូរកំុខ្េះ 

ខ្ាយបែនកណា្ួយថនពបាក់ដ៏េហិសសេសិាលឱ្យហសាេះ...ហោយមានសំហលៀក

្ំរោក់ហពចើនេួសពវីហសចក្តវីពតរូេការ ឬមានតថ្លថ្លៗ និងហព្រងហ្សៅ្ិន 

ចំាបាច់។ កំុឱ្យចំណាយហៅហលើរ្រស់តាក់បតងែ្ទេះេួសខាន ត ហៅហលើហពគឿង 

សងាហា រ ិ្ ហពចើនេួសពវីពតរូេការ ឬថ្លៗ ហៅហលើរ្ូរភាព រ្ូរគំនូរ ហពគឿងហសសា្រ 

មាសដ៏ថ្លៗជាហដើ្...។ ដរា្រណាអនក ‘ហសលៀកោក់សំពត់ពណ៌ស្ាយ និង 

សំពត់បឡនសា្អ ត‘ ហេើយនិង ‘ហពគឿងហឆើតឆ្យ្ំរែុតឱ្យបានរាល់ថ្ងៃ‘ ហនាេះ 

្ិនបាច់ឆងៃល់ហទ ពបាកដជាមាន្នុស្សជាហពចើន សរហសើររា្់រអានដល់សភាព

េុលឺហាស្របុរសធ្៌ និងកិច្រាក់ទាក់ហៅហ៉្រ្រស់អនកជា្ិនខាន។ ្ុ្របន្ត គួរឱ្យ

សកោ្់រចិត្តជា្ួយនឹងកិត្តិយស្កអំពវីពពេះេញិ»។៨

 ពួកពគ្់រពគង ពួកនហយបាយ ពួកអនកចបា្់រ ពួក្រណិ្ត និងពួកអនក 

ជំនួញ បានចូលរួ្ ជា្ួយេហិារ ហដើ្បវីរកែលព្រហយជន៍ហលាកវីយ៍។ តួអង្គ

សាសនាទំាងឡាយបដលពតរូេបានពពងឹងហឡើងហោយហភាគពទព្យថនពួកហលាកវីយ៍ 

បដលបានទទួល្ុរណ្យពជ្ុជហេើយហនាេះ បានហធ្ើឱ្យេហិារមានព្រជាព្ិរយ 

កាន់បតខាល ំងហឡើង។ ពករុ្ជំនំុបដលព្រក្រហោយសភាពសងាហា  ល្អព្រណវី ត 

ហលើសល្់រ ក៏ពតរូេបានសា្ថ ្រនាហឡើង។ ហគបាន្រង់ពបាក់បខខ្ស់ឱ្យពគរូគង្ាល

បដលមានហទពហកាសល្យ ហចេះហធ្ើឱ្យ្នុស្សស្របាយរ វីករាយ។ ហសចក្តវីអធិ្របាយ 

រ្រស់គ្ត់ពតរូេបតពវីហរាេះដល់ពតហចៀកអនកស្័យនិយ្។ ហម្ាល េះហេើយ អំហពើ 
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បា្រស្័យនិយ្ ពតរូេបានលាក់បំាងហៅហពកា្ហសចក្តវីពុតតបុតថាមានពពេះ

កនុងខលួន។

 អនកនិពន្ធសារព័ត៌មានព្រចំារដ្ញូយ្ក ឯករាជ្យ  បាននិយយអំពវី 

លទ្ធិហ្្ូឌវីសត៍និយ្ដូហចនេះថា «្រនា្ទ ត់ថនការប្រងបចករវាងអនកហជឿពពេះ និង 

អនកឥតសាសនា ពតរូេសា្ររលា្រហៅជាសសហមាលហពពឿងៗ ហេើយអនកខ្ា្់រ 

ខ្ួនទំាងសងខាង ខំព្ឹរង្ំរបាត់ហសចក្តវីខុសឆ្គងទំាង្ុ្រនា្ម ន រវាងព្រហភទថន 

ការព្រពពឹត្ត និងហសចក្តវីកាត់ចិត្តរ្រស់ខលួន»។

 ហៅកនុងជំហនារថនការបសង្រកហសចក្តវីហពតកពតអាលហនេះ ការហធ្ើពលវី 

ក្្មខលួនហដើ្បវីពពេះពគវីស្ទ ពតរូេបានបាត់្រង់ហស្ទើរទំាងសសរុង។ «ហ្រើចង់បាន្េកិា 

...ពំុបាច់សំុហគហទ។ ឱហទ! នំាគ្ន តំាងពិពណ៌លក់រ្រស់រ្ររ ផ្្ទ ំងគំនូរ រ្រស់ថចន 

ព្រឌិត រ្រស់្ុររាណ ហធ្ើពិធវីទទួលទានរហ្រៀ្រ្ុររាណហៅ! ហោលគលឺហធ្ើអ្វីៗ 

បដលហធ្ើឱ្យ្នុស្សស្របាយរ វីករាយ»។

 រ្់្រ្ិរត អាត�ិនស៍ បានសប្្តងការជាក់បស្តងថនការរា្យខាងពពលឹង 

េញិ្ញា ណហៅព្រហទសអង់ហគលសថា៖ «មានោក្យ ពបាសចាកជំហនឿ ពបាសចាក 

ជំហនឿ ពបាសចាកជំហនឿ ឆ្ល ក់ហៅពគ្់រ្ុខេហិារ ហតើពួកហគបានដឹងខលួនឬហទ 

ព្របេលជាអាចមានសង្ឹ្ខលេះ ្ុ្របន្ត ពួកហគបានបសសកហឡើងថា «អាឡាស់! 

ហយើងមានស្តុកស្្ត ្ភ មានសមា្ភ រៈហកើនហឡើងជាលំោ្់រ គ្្ម នពតរូេការអ្វីហទៀត 

ហទ»។៩

 អំហពើបា្រដ៏ធំបដលបានហចាទចំហោេះពករុងបា្៊រវីឡូន គលឺពតង់ថា «វាបាន

ហធ្ើឱ្យពគ្់រទំាងសាសន៍ែឹកសសាថនហសចក្តវីហោរហៅរ្រស់ការកំែិតខលួន»។ 

បពងហនេះជាតំណាងហគ្លលទ្ធិខុសឆ្គង បដលវាបានទទួលហោយហពោេះការ 

ចង្ិត្តភាពជា្ួយហលាកវីយ៍ ហេើយបា្៊រវីឡូនក៏្រហញ្ញឥទ្ធិពលពុករលួយ 

្កហលើពិភពហលាក ហោយ្រងាហា ត់្រហពងៀនហគ្លលទ្ធិបដលព្រឆំ្ងនឹងហសចក្តវី

បចង្កយ្ងចបាស់កនុងពពេះគ្្វីរ។

 ហ្រើហលាកវីយ៍្ិនបានពុលសសារ្រស់បា្៊រវីឡូនេញិ ្រណា្ត ជន 
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ទំាងឡាយពបាកដជាហជឿហេើយបព្រចិត្ត ហោយហសចក្តវីពិតដ៏ងាយយល់ថន 

ពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះហៅហេើយ។ ្ុ្របន្ត ជំហនឿសាសនាហ ើ្លហៅដូចជាពចឡូក 

ពចឡំជាខាល ំង ហធ្ើឱ្យ្នុស្សឡ្់រសតិ ្ិនដឹងជាពតរូេហជឿអ្វីខលេះ។ អំហពើបា្រដ៏ 

្ិនហចេះបកបព្ររ្រស់ហលាកវីយ៍ បានហដកហៅនឹងមាត់ទ្ារេហិារ។

 ពពេះរាជសាររ្រស់ហទេតាទវីពវីរ ពំុបាន្កដល់ទវីសហព្ចហពញហលញ

ហៅឆ្ន ំ១៨៤៤ហទ។ ហៅពគ្ហនាេះ េហិារទំាងឡាយបានជួ្រព្រទេះនឹងការអន់ 

្យបែនកសវីលធ្៌ហោយហពោេះការ្រដិហសធពនលលឺថនពពេះរាជសារពវីដំហណើ រ 

យង្ក ្ុ្របន្ត ការធ្ល ក់ចុេះហនាេះពំុបានហពញហលញហទ។ កនុងហពលបដលហគហៅ

បត្រដិហសធហសចក្តវីពិតដ៏េហិសសសពមា្់រហពលហនេះ ហគក៏បានធ្ល ក់ចុេះកាន់បត 

ទា្រហៅៗ ក៏្ុ្របន្ត ហយើងពំុអាចនិយយថា «បា្៊រវីឡូនបានរលំហេើយ...ពវីហពោេះ 

វាបានហធ្ើឱ្យ ពគ្់រទំាងសាសន៍ ែឹកសសាថនហសចក្តវីហោរហៅរ្រស់ការកំែិត 

ខលួន» បានហឡើយ។ េហិារព្ររូហតស្តង់ទំាងឡាយពតរូេបានរួ្ ្រញូ្លហៅកនុងការ 

ព្រកាសព្រឆំ្ងដ៏ឱឡារកិរ្រស់ហទេតាទវីពវីរបដរ។ ្ុ្របន្ត កិច្ការថនការពបាស

ចាកជំហនឿពំុទាន់ឈានដល់កំពូលហៅហឡើយហទ។

 ្ុនដំហណើ រយង្ករ្រស់ពពេះជាម្ាស់ សាតំាងនឹងហធ្ើការ «ហោយនូេ 

ពគ្់រទំាងឫទ្ធិ ទវីសមា្គ ល់ និងការអស្ារ្យដ៏កំភូត ហេើយនិងហោយហសចក្តវី 

ឆ ហបាកដ៏ទុច្រតិ» ហេើយពួក «បដល្ិនពព្ទទួលហសចក្តវីសសឡាញ់ដល់ 

ហសចក្តវីពិត ហដើ្បវីឱ្យបានហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះ» នឹងពតរូេទុកហៅឱ្យទទួល «ហសចក្តវី

ខុសឆ្គង្រណា្ត លឱ្យហជឿតា្ហសចក្តវីភូតភរេញិ»។ ប្សសាឡូនវីចទវី២ 

២:៩,១១។ បា្៊រវីឡូន្ិនទាន់រលំទំាងសសរុងហៅហឡើយហទ រេូតទាល់បត 

សេភាពរ្រស់េហិារជា្ួយនឹងហលាកវីយ៍ពតរូេបានសហព្ចហពញហលញជា្ុន

សិន។ ការផ្ល ស់្រ្តូរកំពុងហជឿនហលឿនហៅ្ុខ ហេើយហសចក្តវីសហព្ចដ៏ពគ្់រ 

លក្ខណៈថនគ្្វីរេេិរណៈ ១៤:៨ គលឺហៅកនុងអនាគតកាលហៅហឡើយ។

 ្្វីហ្រើមានភាពងងឹតខាងពពលឹងេញិ្ញា ណ ហៅកនុងេហិារទំាងឡាយបដល 

រួ្ ជា្ួយបា្៊រវីឡូនក៏ហោយក៏តួអង្គដ៏ធំថនពួកពគវីសា្ទ ន្ររស័ិទពិតពបាកដ  
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ហៅបតមានហ�ើញហៅកនុងជំនំុរ្រស់ពួកហគបដរ។ ជាហពចើនគ្ន ពំុបដល ហ�ើញ 

ហសចក្តវីពិត ដ៏ពិហសសសពមា្់រហពលហនេះហឡើយ។ ពួកហគទន្ទឹងចង់បានពនលលឺ 

ដ៏ចបាស់ជាង។ ហគខំព្ឹរងរកជាអសារឥតការនូេរ្ូរសំណាករ្រស់ពពេះពគវីស្ទ 

ហៅកនុងេហិារទំាង ឡាយបដលពួកហគមានទំនាក់ទំនងជា្ួយ។

 េេិរណៈ១៨ ចង្អុលហៅហពលហេលាបដលពពេះនឹងហៅ្រណា្ត ជនរ្រស់ 

ពពេះអង្គ បដលកំពុងស្ថិតហៅកនុងបា្៊រវីឡូនហៅហឡើយ ឱ្យប្ររហចញពវីជំនំុរ្រស់ 

វា។ ពពេះរាជសារហនេះ បដលនឹងពតរូេែសាយជាចុងហពកាយ្រង្អស់ដល់ហលាកវីយ៍ 

នឹងសហព្ចការងារជាសា្ថ ពរ។ ពនលលឺថនហសចក្តវីពិតនឹង្ំរភលលឺហៅហលើអស់អនកណា

បដលមានចិត្តហ្រើកចំេ ហេើយកូនរ្រស់ពពេះហៅកនុងបា្៊រវីឡូន នឹងហឆលើយត្រ 

ចំហោេះពពេះ្រន្ទូលពតាស់ហៅ បដលថា៖ «រាសស្តអញហអើយ ចូរហចញពវីទវីពករុង 

ហនាេះ្ក»។ េេិរណៈ ១៨:៤។
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ពុធ-២៨ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ២២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដបិត ការ ជាក់ បស្តង ហនេះ ទុក សំរា្់រ ដល់ ហេលា កំណត់ ក៏ 

កំពុង សសរូត ឲ្យ ដល់ ហពល ហនាេះ ហេើយ ហៅ ពគ្ ហនាេះ នឹង ្ ិន កុេក ហទ ហ្រើ សិន ជា 

្រង្អង់ យូរ ក៏ ចូរ រង់ចំា ចុេះ ដបិត នឹង ្ ក ជា ពិត ឥត រារង់ ហឡើយ។ហាបាគុក ២:៣ 

 ហៅហពលរដូេផ្កោ រ វីកនាឆ្ន ំ១៨៤៤ (ជាហពលបដលហគសង្ឹ្ជាហលើក 

ដំ្ូរងថា ពពេះអម្ាស់នឹងយង្កេញិ) បានកនលងែុតហៅ អនកបដលរង់ចំាការ 

យង្ករ្រស់ពទង់ បានស្ថិតហៅកនុងភាពសង្ស័យ និងភាពសសហពចសសពិល។ 

ពួកហគជាហពចើនបាន្រន្តការសសាេពជាេ្រទគ្្វីរ ហដើ្បវីពិនិត្យរកឫសគល់ថន 

ជំហនឿរ្រស់ខលួនជា្្មវីហឡើងេញិ។ ្រទទំនាយទំាងឡាយគលឺចបាស់ហេើយពបាកដ 

ពព្ទំាងបានចង្អុលពបា្់រថា ការយង្ករ្រស់ពពេះពគវីស្ទគលឺជិតដល់ហេើយ។ 

ពពេះពររ្រស់ពពេះកនុងការផ្ល ស់បព្រចិត្តគំនិត និងកនុងការភ្ាក់រលឹកហឡើងេញិ 

ហៅកនុងចំហណា្ពួកពគវីសា្ទ នទំាងឡាយបានហធ្ើទវី្រនា្ទ ល់ថា ដំណឹងហនាេះគលឺជា

ពពេះរាជសារ្កពវីសា្ថ នសួគ៌។ ការជំោក់ជំពិនជា្ួយនឹង្រទទំនាយបដល 

ហគសា្ម នថាសំហៅហៅឯហពលថនការយង្កជាហលើកទវីពវីរហនាេះ គលឺជាការ្រងា្គ ្់រ 

បដលហលើកទឹកចិត្តហគឱ្យរង់ចំាហោយអំណត់កនុងជំហនឿ ហពោេះអ្វីបដលឥឡូេ 

ហ ើ្លហៅហ ្្ម ងងឹតហេើយពិបាកយល់ហនាេះ នឹងបានយល់ចបាស់េញិ។ កនុង 

ចំហណា្្រទទំនាយទំាងហនេះ មានដូចជាទំនាយកនុងគ្្វីរហាបាគុក ២:១-៤ 

ជាហដើ្។ យ្ងណា្ិញ គ្្ម ននរណាមាន ក់បានកត់សមា្គ ល់ថា ការពនយារ 

ហពលហេលា ហពល្រង្អង់យូរ មានបចងកនុង្រទទំនាយហសាេះហឡើយ។ ហពកាយពវី 

ការខកចិត្តហនាេះ្ក ្រទគ្្វីរបានហលចហធ្ល ហឡើងថា៖ «ដបិតការជាក់បស្តងហនេះ 

២២

បទទំនាយតតរូេបានសហត្ច



្រទទំនាយពតរូេបានសហព្ច-ទំព័រ-349-

ទុកសពមា្់រដល់ហេលាកំណត់ ក៏កំពុងសសរូតឱ្យដល់ហពលហនាេះហេើយ ហៅពគ្ 

ហនាេះនឹង្ិនកុេកហទ ហ្រើសិនជា្រង្អង់យូរ ក៏ចូររង់ចំាចុេះ ដបិតនឹង្កជាពិត 

ឥតរារង់ហឡើយ...។ ្នុស្សសុចរតិនឹងរស់ហៅ ហោយសារហសចក្តវីជំហនឿរ្រស់ 

ខលួន»។

 ្រទទំនាយរ្រស់ហហារាហអហសគ្ល ក៏ជាទវីកំសាន្តចិត្តដល់អនកហជឿ 

ទំាងឡាយបដរ៖ «ពពេះអម្ាស់ហយេូវ្ាពទង់មាន្រន្ទូលដូហចនេះ...ហេលាកំណត់ 

ជិតដល់ហេើយ ពព្ទំាងហពលបដលនឹងសហព្ចតា្ពគ្់រទំាងការជាក់បស្តង

ហនាេះែង...។ អញនឹងហចញ្រងា្គ ្់រ ហេើយោក្យបដលអញពបា្់រហនាេះ នឹងបាន 

សហព្ចជាពិត ឥតបដល្រន្ថយហទៀតហឡើយ»។ «ោក្យបដលអញ្រហញ្ញ 

ហនាេះនឹងបានសហព្ចជាពិត»។ ហអហសគ្ល ១២:២៣-២៥,២៨។

 អនកបដលរង់ចំា បានអរស្របាយ ហពោេះពពេះអង្គបដលពជា្រពវីទវី្រញ្្់រ

តំាងបតពវីហដើ្ដំ្ូរង្កបានព្រទានហសចក្តវីសង្ឹ្ដល់ហគ។ ហ្រើពំុមាន្រទ 

គ្្វីរជាបែនកៗដូហចនេះហនាេះ ជំហនឿរ្រស់ហគនឹងបានសា្រសូន្យជា្ិនខាន។

 ហរឿងហព្រៀ្រហធៀ្រអំពវីនាងពពេ្មចារ វីដ្់រនាក់កនុងគ្្វីរម្ាថាយជំពូក២៥ 

ក៏សប្្តងពវីការពិហសាធរ្រស់ពួកនិេត្តកៈបដរ។ ហរឿងហព្រៀ្រហធៀ្រហនេះ បាននំា

ហយើងឱ្យហ�ើញអំពវីដំហណើ រថនពករុ្ជំនំុនាថ្ងៃចុងហពកាយ។ ការពិហសាធរ្រស់ហគ 

គលឺបានរ្ាយរ្ា្់រហោយអាោេ៍ពិោេ៍្ួយហៅសសរុកខាងហកើត៖

 «ពគ្ហនាេះនគរសា្ថ នសួគ៌ នឹងបានដូចជាសសវីពពេ្មចារ វីដ្់រនាក់ បដល

យកចហងកោៀងហរៀងខលួនហចញហៅទទួល្រ្តវីហថា្ម ង្្មវី។ កនុងពួកនាងទំាងហនាេះ មាន 

ពបំានាក់មានគំនិត ហេើយពបំានាក់លងៃង់។ នាងលងៃង់ទំាងហនាេះ ហគយកបត 

ចហងកោៀងហៅ បត្ិនបានយកហព្រងជា្់រនឹងខលួនែងហទ។ ឯពួកនាងមានគំនិត 

េញិ ហគបានយកទំាងចហងកោៀង ហេើយនិងហព្រងោក់កនុងដ្រហៅជា្ួយែង។ 

បតហោយ្រ្តវីពក្កហពក បានជានាងទំាងហនាេះហងាកងុយ ហេើយហដកលក់ហៅ។ 

លុេះដល់កណា្ត លអពធ្ពត សសា្់របតឮសូរសបព្កថា៖ បន ្រ្តវី្កហេើយ ចូរ 

ហចញហៅទទួលចុេះ។» ម្ាថាយ ២៥:១-៦។



ទំព័រ-350- ្ហាេវិាទ

 ហគបានយល់ថា ការយងរ្រស់ពពេះពគវីស្ទបដលបានព្រកាសហោយ 

ពពេះរាជសារថនហទេតាទវី្ួយ គលឺតំណាងហោយការ្កដល់ថនកូនកហមាល េះ។ ការ 

បកទព្ង់ជាសកលហោយសារហសចក្តវីព្រកាសថាពពេះពគវីស្ទយង្កជាឆ្្់រៗ 

ហនាេះ គលឺហព្រៀ្រហៅនឹងសសវីពពេ្មចារ វី បដលហធ្ើដំហណើ រហចញហៅជួ្រកូនកហមាល េះ។ 

កនុងហរឿងហព្រៀ្រហធៀ ្រហនេះ ហគទំាងអស់គ្ន បានយកចហងកោៀងហរៀងៗខលួន ហោលគលឺ 

ពពេះគ្្វីរ ហេើយក៏ហចញហៅទទួលកូនកហមាល េះ។ ្ុ្របន្ត កាលពួកនាងលងៃង់ ្ិន 

បានយកហព្រងជា្់រនឹងខលួន «ហនាេះ ពួកនាងមានគំនិត...ហគបានយកទំាង 

ចហងកោៀង ហេើយនិងហព្រងោក់កនុងដ្រហៅជា្ួយែង»។ ពួកនាងមានគំនិតបាន 

សិកសា្រទគ្្វីរហដើ្បវីហរៀនពវីហសចក្តវីពិត ហេើយបានមាន្រទពិហសាធន៍ផ្្ទ ល់ 

ខលួន បដលជាការហជឿដល់ពពេះ បដល្ិនអាចរលំំបានហឡើយ ហទាេះជាមានការ 

ខកចិត្ត ឬការពនយារហពលហេលាក៏ហោយ។ ខលេះហទៀត ព្រពពឹត្តហៅហោយក្្ួសល 

ចិត្ត ហពោេះដំណឹងហនាេះហធ្ើឱ្យហគភិតភ័យ។ ហគបានសំអាងហៅហលើជំហនឿរ្រស់ 

អនកដថទ ហគសកោ្់រចិត្តនឹង្ហនាសហញ្តនាបដលហឆេះលឹ្ៗ ហោយ្ិនបាន 

យល់ចបាស់អំពវីហសចក្តវីពិត ឬអំពវីពពេះគុណបដលហធ្ើការកនុងចិត្តហឡើយ។ ពួក 

ហគទំាងហនេះបានហចញ «ហៅទទួល» ពពេះអម្ាស់ ហោយសង្ឹ្ថាបានរង្ាន់ 

ភាល ្ៗ ្ុ្របន្តពំុចង់ព្រទេះនឹងការពនយារហពលហេលាឬការខកចិត្តណាហឡើយ។ 

ជំហនឿរ្រស់ហគក៏ពតរូេសា្រសូន្យហៅ។

 «ហោយ្រ្តវីពក្កហពក...នាងទំាងហនាេះហងាកងុយ ហេើយហដកលក់ហៅ»។ 

ការបដលកូនកហមាល េះពក្ក គលឺតំណាងពវីហពលហេលាបដលកនលងែុតហៅ ហោល 

គលឺការខកចិត្ត បដលជាការហ ើ្លហៅដូចជាពនយារហពលហេលា។ អនកបដលតំាង

ហគ្លជំហនឿហៅហលើការហចេះដឹងពវីពពេះគ្្វីរ ហព្រៀ្រដូចជាមាន្្មហៅហពកា្ហជើង

រ្រស់ហគ បដលរលកថនការខកចិត្ត្ិនអាច្រក់ហបាកឱ្យរសាត់រសាយបាន

ហឡើយ។ «នាងទំាងហនាេះហងាកងុយ ហេើយហដកលក់ហៅ» មានន័យថា ពករុ្ 

្ួយបានហបាេះ្រង់ជំហនឿរ្រស់ខលួនហចាល ្ួយហទៀតរង់ចំាទំាងអំណត់ លុេះពតា 

បតទទួលពនលលឺបដលភលលឺជាង។ អនកមានជំហនឿហសើៗ ្ិនអាចពឹងបែ្អកហៅហលើ 



្រទទំនាយពតរូេបានសហព្ច-ទំព័រ-351-

ជំហនឿរ្រស់អនកដថទបានហទ។ មាន ក់ៗពតរូេ�រឬដួលហោយខលួនឯង។

ពពហស្បតិ៍-២៩ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ២៣    

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:រ វីឯ ពពេះ បដល អាច នឹង ប្ រកសា ្ិន ឲ្យ អនក រាល់ គ្ន  ជំព្់រ ដួល 

ហេើយ និង ោក់ អនក រាល់ គ្ន  ហៅ ចំហោេះ សិរ វីល្អ ពទង់ ហោយ ឥត មាន កបនលង 

្រហនា្ទ ស បាន ពព្ ទំាង មាន ចិត្ត ហពតកអរ ែង។ យូោស ខ:២៤  

ជំហនឿងប់ងុលហលចហ�ើង

 ្កទល់ហពលហនេះ មានការហជឿង្់រងុលចា្់រហែ្តើ្ហលចហចញ្ក។ អនក 

ខលេះ្រងាហា ញការហជឿង្់រហោយព្រកាន់ថាខលួនពតរូេទំាងអស់។ ពករុ្ជំនំុដ៏ធំថនពួក 

និេត្តកៈ ពំុបាន្ូល្តិយល់សស្រដល់គំនិតបដលហជឿង្់រងុលរ្រស់ពួកហគហទ 

្ុ្រណណឹ ងហេើយ ពួកង្់រងុលហៅបតហថាកោ លហទាសដល់ដំហណើ រការថនហសចក្តវីពិត

ហទៀត។

 សាតំាងបានដឹងថាខលួនកំពុងចាញ់ហេើយ ក៏ខំសេ្ះបសង្្រហញ្្ឆ តអនក 

ខលេះបដលអេះអាងថាមានជំហនឿ ហេើយហធ្ើឱ្យហគព្រពពឹត្តពជរុលេួសហេតុ ហដើ្បវី

ផ្្ញ់ផ្្លដល់កិច្ការរ្រស់ពពេះ។ ្រនា្ទ ្់រ្ក ភាន ក់ងាររ្រស់វា ហៅចំាចា្់រ 

ពគ្់រទំាងកំេុស ពគ្់រទំាងអំហពើ្ិនស្រ្្យ ហេើយយកហៅនិយយ្រហនលើស 

ឱ្យហគដឹងឮពគ្់រគ្ន  ហដើ្បវីឱ្យហគហខ្ើ្រហអើ្ដល់ពួកនិេត្តកៈ។ ចំនួន្នុស្សបដល 

វាព្រ្ូលឱ្យអេះអាងថាហជឿកនុងការយង្កជាហលើកទវីពវីរបានហកើនហឡើង្ុ្រនណា  

កនុងហពលបដលអំណាចរ្រស់វាពគ្់រពគងចិត្តរ្រស់ហគហនាេះ វាក៏បានព្រហយជន៍ 

កាន់បតហពចើនហឡើង្ុ្រហណាណ េះបដរ។

 សាតំាងគលឺជាអនក «បដលហចាទព្រកាន់ពវីពួក្រង្រ្អូនហយើង»។ េេិរណៈ 

១២:១០។ េញិ្ញា ណរ្រស់វា្រណា្ត លចិត្ត្នុស្សឱ្យស្លឹងចំាចា្់រកំេុសថន 

រាសស្តរ្រស់ពពេះ ហេើយហលើកកំេុសទំាងហនាេះហឡើង ឱ្យហគហ�ើញ បតចំបណកឯ 

អំហពើល្អរ្រស់ហគេញិ គ្្ម ននរណាហលើក្កនិយយស្តវីហសាេះ។

 កនុងពគ្់រទំាងព្រេត្តិសាសស្តថនពពេះេហិារ គ្្ម នការបកទព្ង់ណាបដល 
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ចហព ើ្នហៅ្ុខ ហោយឥតព្រទេះនឹងឧ្រសគ្គដ៏ធងៃន់ធងៃរហនាេះហឡើយ។ ហៅទវីណា

បដលសាេក័្ុ្រលបាន្រហងកោើតពករុ្ជំនំុហឡើង អនកខលេះបដលអេះអាងថាទទួលហជឿ 

ហេើយហនាេះ រប្ងនំា្កនូេលទ្ធិហ�្ង។ ហលាកលូហធើរក៏បានរងទុក្ខពពរួយ 

ហោយសារពួកហជឿង្់រងុល អេះអាងថាពពេះបានមាន្រន្ទូលតា្រយៈពួកហគ 

ផ្្ទ ល់ និងហោយសារពួកហគតំាងគំនិតរ្រស់ហគហលើ្រទគ្្វីរ។ ភាគហពចើនពតរូេ 

បានពួកពគរូ្្មវីៗ្រហញ្្ឆ ត ហេើយក៏ចូលរួ្ ជា្ួយនឹងសាតំាង កនុងការ្ំរបាក់្ំរប្រក 

នូេអ្វីបដលពពេះបាន្រណា្ត លឱ្យហលាកលូហធើរបានសង់ហឡើងហនាេះ។ ពួកបេសលវីក៏

បានព្រទេះនឹងឧបាយកលដ៏្ិុរនព្រស្់ររ្រស់សាតំាងបដរ កនុងការបដលវា 

ជំរញុអនកបដលពំុមានលំនឹងរងឹមំា និង្ិន្ររសុិទ្ធ ឱ្យមានជំហនឿង្់រងុល។

 ហលាកេហិលលៀ្ ្ិហលលើរ ពំុយល់សស្រនឹងជំហនឿង្់រងុលហនាេះហទ។ គ្ត់ 

មានព្រសាសន៍ថា «អារក្សមានអំណាចខាល ំងណាស់ ហលើចិត្ត្នុស្សខលេះនា 

្រច្ុ្របននកាលហនេះ»។ «ខ្ុំបតងបតហ�ើញជាញឹកញា្់រនូេភ័ស្តុតាងថនការហគ្រព

បដលសប្្តង្កពវីកនុងចិត្ត តា្រយៈបភនកពកេ្ ថ្ាល់បដលហសើ្ហោយទឹក 

បភនក និងសំហឡងអួលហដើ្ក ជាងអស់ទំាងសំហឡងកនុងពិភពពគវីសា្ទ នហៅ 

ហទៀត»១។

 កនុងកំបណទព្ង់ ពួកសពតរូេបានហចាទអំហពើអាពកក់ថនជំហនឿង្់រងុល 

ហៅហលើអនកបដលខិតខំហធ្ើការព្រឆំ្ងនឹងកិរយិរហ្រៀ្រហនាេះេញិ។ អនកបដល 

ព្រឆំ្ងនឹងចលនានិេត្ត ក៏បានខិតខំព្រពពឹត្តអំហពើសសហដៀងគ្ន បដរ។ ហោយ្ិន

សកោ្់រសកោល់នឹងការពហនលើសកំេុសថនពួកហជឿង្់រងុល ហគប្្ទំាងែ្សព្ែសាយ 

របាយការណ៍បដលខុសសសឡេះអំពវីហរឿងពិត។ ការព្រកាសែសាយថាពពេះ 

ពគវីស្ទគលឺហៅនឹងមាត់ទ្ារខលួន បានហធ្ើឱ្យរខំានដល់ហសចក្តវីសុខរ្រស់ហគ ហពោេះ

ហគខាល ចបពកងការហនាេះនឹងបាន្កជាពិតបតហគខំសង្ឹ្ថានឹង្ិនពិតេញិ។ 

ហនេះហេើយជាអា្៌កំបំាងរ្រស់ពួកហគ បដលព្រឆំ្ងទាស់នឹងពួកនិេត្តកៈហនាេះ។

 ការែសាយពពេះរាជសាររ្រស់ហទេតាទវី្ួយ បានសំហៅហៅហលើការគ្្រ

សងកោត់នឹងជំហនឿង្់រងុលបត្្តង។ អនកបដលចូលរួ្ កនុងចលនាដ៏ឱឡារកិហនេះ 
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មានការចុេះសព្រុងនឹងគ្ន  ចិត្តគំនិតហគទំាងឡាយបានហោរហពញហៅហោយ

ហសចក្តវីសសឡាញ់ចំហោេះគ្ន ហៅេញិហៅ្ក និងចំហោេះពពេះហយសូ៊េ បដលហគ 

សង្ឹ្ថានឹងហ�ើញកនុងហពល្រន្តិចហទៀត។ ជំហនឿបត្ួយ ហសចក្តវីសង្ឹ្បត 

្ួយ បដលព្រក្រហៅហោយពពេះពរ បាន្រងាហា ញថាជាបខលរារាងំដល់ការវាយ 

ព្រហាររ្រស់សាតំាង។ 

សុពក-៣០ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ២៤  

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:្នុស្ស ទំាង ហនាេះ ជា ពួក បដល ហចេះ បត រទូរទំា ហេើយ 

ត្អូញបត្អរ បដល ហដើរ តា្ បត ហសចក្តវី ្្រងពបាថាន  រ្រស់ ខលួន ហេើយ មាត់ ហគ ហោល 

សុទ្ធ បត ោក្យ អំនួត អួត យ្ង សំហ្រើ្ ហគ រា្់រ អាន ្ នុស្ស ឲ្យ បត បាន កំថរ ហទ។ 

យូោស ខ:១៦  

កំេុសតតរូេបានដកតត្រូេហ�ើងេិញ

 «ហោយ្រ្តវីពក្កហពក...នាងទំាងហនាេះហងាកងុយ ហេើយហដកលក់ហៅ។ 

លុេះដល់កណា្ត លអពធ្ពត សសា្់របតឮសូរសបព្កថា បន ្រ្តវី្កហេើយ ចូរ 

ហចញហៅទទួលចុេះ»។ ហៅរដូេហរៅ្ត ថនឆ្ន ំ១៨៤៤ ហគបានព្រកាសែសាយនូេអ្វី

បដលបានបចងកនុង្រទគ្្វីរ។

 អ្វីបដលហធ្ើឱ្យហគឈាន្កដល់ចលនាហនេះ គលឺជាការរកហ�ើញថា្រទ 

្រញ្្រ្រស់ហស្តចហអើថាហស៊ើកហសស បដល្រងា្គ ្់រឱ្យជួសជុលពករុងហយរសូាឡិ្

ហឡើងេញិហនាេះ ្រហងកោើតជាចំណុចហដើ្ដំ្ូរងថនអំឡុងហពល២៣០០ថ្ងៃ បានហចញ 

ជាែលូេការហៅរដូេសលឹកហ�ើរេុះថនឆ្ន ំ៤៥៨្ុនគ.ស. ពំុប្នហៅហដើ្ឆ្ន ំដូចបដល

ហគបានគិតហនាេះហទ។ ហោយចា្់ររា្់រពវីរដូេសលឹកហ�ើរេុះនាឆ្ន ំ៤៥៧្ុនគ.ស. 

្ក អំឡុងហពល២៣០០ឆ្ន ំពតរូេច្់រហៅរដូេសលឹកហ�ើរេុះកនុងឆ្ន ំ១៨៤៤។ និ្ិត្ត 

រ្ូរតំណាងបដលមានបចងកនុងគ្្វីរសញ្ញា ចាស់ ក៏ចង្អុលហៅរដូេសលឹកហ�ើរេុះ 

ថាជាហពលបដលពតរូេសមា្អ តទវី្ររសុិទ្ធបដរ។

 ការសមាល ្់រកូនហចៀ្សពមា្់រ្ុរណ្យរលំងហនាេះ គលឺជាសសហមាលថន 
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ជវីេង្គតរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ និ្ិត្តរ្ូរតំណាងពតរូេបានសហព្ច ពំុប្នចំហោេះបត 

ពពឹត្តិការណ៍្ុ្រហណាណ េះហទ បតចំហោេះហពលហេលាែងបដរ។ ហៅថ្ងៃទវីដ្់រ្ួរនថនបខ

ទវី្ួយរ្រស់សាសន៍ជូេ ជាថ្ងៃនឹងបខបដលហគសមាល ្់រកូនហចៀ្សពមា្់រ្ុរណ្យ 

រលំងអស់រា្់រសតេត្ស្កហេើយហនាេះ ពពេះពគវីស្ទបានតំាង្ុរណ្យហនាេះឱ្យហគ 

រលឹំកហសចក្តវីសុគតរ្រស់ពទង់ កនុងនា្ជា «កូនហចៀ្រ្រស់ពពេះ»។ ហៅចំយ្់រ 

ដបដលហនាេះឯង ហគបានយកពទង់ហៅឆ្កោ ងហេើយហធ្ើគុតពទង់។

 កនុងរហ្រៀ្រដូចគ្ន បដរ និ្ិត្តរ្ូរតំណាងបដលទាក់ទងនឹងការនិេត្តជា

ហលើកទវីពវីរ ពតរូេបតសហព្ចហៅចំហពលបដលបានពបា្់រ្កកនុងយញញាកិច្បដល

ជានិ្ិត្តរ្ូរហនាេះ។ ការសមា្អ តទវី្ររសុិទ្ធ ឬថ្ងៃ្ុរណ្យធួននឹងបា្រ ហកើតហឡើង

ហៅថ្ងៃទវីដ្់របខទវីពបំាពវីរថនបខជូេ ហៅហពលសហ្្តចសង្ពបារព្ធពិធវី្ុរណ្យធួន 

នឹងបា្រ សពមា្់រអស់ទំាងសាសន៍អុវីសសាបអល ហេើយដូហចនេះអំហពើបា្ររ្រស់

ហគទំាងឡាយក៏ពតរូេបានលាងពវីទវី្ររសុិទ្ធ រចួហេើយសង្ក៏ហចញ្កព្រទាន 

ពរដល់្រណា្ត ជន។ ហេតុដូហចនេះហេើយបានជាហគហជឿថាពពេះពគវីស្ទនឹងយង 

្កហដើ្បវីសមា្អ តបែនដវីឱ្យបាន្ររសុិទ្ធ ហោយកហ្្ទចអំហពើបា្រ និងអនកមាន 

បា្រែង ហេើយហដើ្បវីព្រទានពពេះពរជាអ្តភាពដល់ព្រជារាសស្តបដលកំពុង 

រង់ចំាពទង់។ ថ្ងៃទវីដ្់រ កនុងបខទវីពបំាពវីរ ថ្ងៃ្ុរណ្យធួននឹងបា្រដ៏ឱឡារកិ និង 

ហពលលាងសមា្អ តទវី្ររសុិទ្ធ ធ្ល ក់ចំថ្ងៃទវី២២ បខតុលា ឆ្ន ំ១៨៤៤ បដលហគគិត

ថាជាថ្ងៃពពេះអម្ាស់ពតរូេយង្ក។ អំឡុងហពល២៣០០ថ្ងៃនឹងច្់រកនុងរដូេ 

សលឹកហ�ើរេុះ ហេើយការសហព្ចហសចក្តវីហនាេះ ហាក់្រវីដូចជារក្ិនហជឿ្ិនបាន 

ហឡើយ។

សដត្កពាក់កណា្ត លយប់

 ការបេកបញកបានហធ្ើឱ្យហគហជឿយ្ងខាល ំង ហេើយ «សបព្កកណា្ត ល 

អពធ្ពត» បាន្រនលលឺហឡើងហោយអនកហជឿរា្់រោន់នាក់។ ចលនាហនេះបានែសាយ

ហចញពវីទវីពករុង្ួយហៅទវីពករុង្ួយ ពវីភូ្ិ្ួយហៅភូ្ិ្ួយ ដូចរលកស្ុពទដ៏ 
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ធំ្ួយដូហចាន េះ។ ជំហនឿង្់រងុលក៏បានរលាយបាត់ហៅ ដូចទឹកកករលាយហៅ 

ហពលថ្ងៃរេះ។ កិច្ការហនាេះ គលឺសសហដៀងនឹងហពលបដលពួកកូនហៅអុវីសសាបអល 

កាលពវីជំនាន់្ុររាណងាក្កឯពពេះហយេូវ្ាេញិ ្រនា្ទ ្់រពវីបានទទួលពពេះ 

រាជសារថនការ្រហនា្ទ ស ្កពវីអនក្រហព ើ្ទំាងឡាយរ្រស់ពទង់។ អំណរដ៏ 

ហសសើ្រសសាលហនាេះ មានបត្រន្តិច្រន្តួចហទ បតមានការពតិេះរេិះយ្ងពជាលហពរៅ

កនុងចិត្តមានការសារភាពអំហពើបា្រ ហេើយនិងការលេះ្រង់ហលាកវីយ៍ហទៀតែង។ 

ហ�ើញថាមានការឧទ្ទិសហៅរកពពេះយ្ងខាល ំង។

 កនុងពគ្់រទំាងចលនាសាសនាដ៏ធំៗទំាង្ុ្រនា្ម នតំាងពវីជំនាន់ពួក 

សាេក័្ក ្ិនបដលមានចលនាណាបដលហេៀរចាកែុតពវីហសចក្តវី្ិនពគ្់រ 

លក្ខណ៍រ្រស់្នុស្ស និងឧបាយកលដ៏្ិុរនព្រស្់ររ្រស់សាតំាងដូចជាចលនា 

ហៅរដូេសលឹកហ�ើរេុះនាឆ្ន ំ១៨៤៤ហនាេះហឡើយ។

 ហៅហពលមានសបព្កថា «្រ្តវី្កហេើយ» ហនាេះអនកបដលរង់ចំា «ក៏ភ្ាក់ 

ហឡើង ហរៀ្រចំចហងកោៀងហរៀងខលួន» គលឺហគទំាងឡាយបានសិកសាពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ 
 

ពពេះទំាងចូលចិត្តយ្ងខាល ំងចំហោេះអ្វីបដលហគពំុបានដឹងពវី្ុនៗ្ក។ អនកទវី 

្ួយបដលហគ្រពតា្សបព្កហៅហនាេះ គលឺ្ិនប្នអនកមានអំហណាយទាន 

ខាល ំងកាល ហនាេះហទ ្ុ្របន្ត គលឺជាអនកបដល្រនា្ទ ្រខលួនជាងហគ និងហជឿស៊្់រជាងហគ 

េញិ។ អនកហធ្ើបសសចមាកោ របានហចាលធញញាជាតិរ្រស់ខលួនហៅឯវាល ជាងជួសជុល 

រ្យន្តោក់ព្រោ្់រព្រោរ្រស់ខលួនចុេះ ហេើយហចញហៅពពមានពបា្់រដល់អនក

ដថទហោយរ វីករាយ។ ពពេះេហិារទូហៅ បាន្ិរទទ្ាររ្រស់ហគជំទាស់នឹងដំណឹង 

ហនេះ ហេើយពករុ្ជំនំុ្ួយចំនួនធំបដលហជឿដល់ដំណឹងហនាេះ ក៏បានដកខលួន 

ហចញពវីពពេះេហិារ។ អនក្ិនហជឿទំាងឡាយបដល្ក ចូលរួ្ កនុងការព្រជំុ 

ជា្ួយពួកនិេត្តកៈ មានអារ្្មណ៍ថា ដំណឹង «បន ្រ្តវី្កហេើយ» ហនេះ មាន 

អំណាចគួរឱ្យហជឿប្ន។ ជំហនឿបានហធ្ើឱ្យមានការហឆលើយត្រដល់ហសចក្តវី 

អធិស្ាន។ ពពេះេញិ្ញា ណថនពពេះគុណបាន្រង្អុរចុេះ្កហលើអនកបដលខំបសង្រក

យ្ងអស់ពវីចិត្ត ដូចជាហភលៀងធ្ល ក់ហលើដវីបដលេួតបេងបដរ។ អនកបដលសង្ឹ្ 
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ថានឹងបាន�រហៅចំហោេះពពេះភ័្ក្តពពេះអង្គហពបាសហលាេះ កនុងហពល្រន្តិចហទៀត 

ហនាេះ មានអំណរហពកថពក ហពោេះពពេះេញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធបានរលំាយចិត្តរ្រស់

ហគ។  

 

សៅរ៍-៣១ កក្កដា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ២៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:ពួក សងៃួនភាងៃ  ហអើយ ចូរ នឹក ចំា ពវី ពពេះ្រន្ទូល បដល ពួក 

សាេក័ រ្រស់ ពពេះហយសូ៊េពគវីស្ទ ជា ពពេះអម្ាស់ ថន ហយើង បាន ែសាយ ពបា្់រ ពវី ហដើ្ 

ហរៀង ្ ក ចុេះ។ យូោស ខ:១៧

 អនកបដលបានឮដំណឹងហនាេះ បាន្កដល់ហពលបដលហគសង្ឹ្ថា 

នឹងជួ្រពពេះអម្ាស់រ្រស់ខលួនហេើយ។ ពួកហគបានអធិស្ានជាញឹកញយ 

ជា្ួយគ្ន ។ ហគបតងបតជួ្រជំុគ្ន ហៅទវីសាងៃ ត់ោច់ពវីហគ ហដើ្បវីព្រក្រជា្ួយនឹង 

ពពេះ ហេើយសំហឡងថនការអង្រករហចញពវីទវីវាល និងថពពហ�ើ អបណ្ត តហឡើង 

ហៅឋានសួគ៌។ ការមានទំនុកចិត្តកនុងខលួនថាពពេះសព្ពពេះទ័យចំហោេះខលួន 

ហេើយហនាេះ គលឺព្រហសើរជាង្ហាូ្រអាហារព្រចំាថ្ងៃហៅហទៀត ហេើយព្រសិនហ្រើពពក 

្កពគ្រដណ្ត ្់រចិត្តហគឱ្យហ ្្ម ងងឹតេញិ ក៏ហគពំុហៅហសងៃៀ្បដរទាល់បត បាន 

ពិហសាធពពេះគុណបដលអត់ហទាសឱ្យសិន។

ខកចិត្ត្្តងហទៀត

 ្ុ្របន្ត ្្តងហទៀតហេើយ ហពលហេលាបដលហគសង្ឹ្ថាពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ

នឹងយង្កហនាេះក៏បានកនលងែុតហៅ ហេើយពពេះអង្គពំុបានយង្ក។ ឥឡូេ 

ហនេះ ហគមានអារ្្មណ៍ដូចនាងម្ារាបដរ ហៅហពលនាងហចញហៅែនូររ្រស់ពពេះ 

អង្គសហ្ងា្គ េះ ហេើយហ�ើញហៅទហទហនាេះ នាងក៏យំហេើយឧទានហឡើងថា៖ «ហគ

បានយកពពេះអម្ាស់ខ្ុំហៅបាត់ហេើយ ខ្ុំ្ិនដឹងជាហគទុកពទង់ហៅឯណាហទ»។ 

យូ្ហាន ២០:១៣។

 ការខាល ចបពកងដំណឹងហនាេះអាច្កជាការពិត បានហធ្ើជារនំាង្ួយ 

សពមា្់រពិភពថនអនក្ិនហជឿ។ ្ុ្របន្ត ហៅហពលពំុហ�ើញសញ្ញា ថនហសចក្តវីហពកាធ 
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រ្រស់ពពេះ ហគក៏បលងខាល ច ហេើយ្រន្តការផ្្ញ់ផ្្ល និងការចំអកឡកឡលឺយ 

តហៅហទៀត។ ពករុ្្ួយដ៏ធំបដលអេះអាងថាហជឿ បានលេះ្រង់ជំហនឿរ្រស់ខលួន 

េញិ។ ពួកអនកចំអកទំាងហនេះ បានទាក់ទាញ្នុស្សហខសាយ និង្នុស្ស 

កំសាក្កខាងខលួន ហេើយរ្ួររួ្ គ្ន ព្រកាសថា ពិភពហលាកព្របេលជាហៅ 

ដបដលអស់រា្់រោន់ឆ្ន ំហៅហទៀត។

 ពួកអនកហជឿអស់ពវីចិត្ត ហេើយមានចិត្តហសា្ម េះពតង់ បានលេះ្រង់ពគ្់រ 

ទំាងអ្វីៗទំាងអស់ ហដើ្បវីពពេះពគវីស្ទ ហេើយដូចបដលហគបានហជឿហនាេះ ហគបានែ្តល់ 

នូេការពពមានចុងហពកាយរ្រស់ហគដល់ហលាកវីយ៍ហេើយ។ ហគបានអធិស្ាន 

ហោយមានចិត្ត្្រងពបាថាន យ្ងខាល ំងថា «ពពេះអម្ាស់ហយសូ៊េហអើយ សូ្យង 

្ក»។ ្ុ្របន្ត ឥឡូេហនេះ ការបដលពតរូេទទួល្រន្ទុកស្មុគសា្ម ញថនជវីេតិ្្តងហទៀត 

ហេើយពតរូេពទំាពទនឹងពិភពចំអកឡកឡលឺយហនាេះ គលឺជាពគ្លំបាកដ៏អាពកក់ 

អាពកវីណាស់។

 ហៅហពលពពេះហយសូ៊េគង់ហលើសត្លា យងចូលហៅកនុងពករុង 

ហយរសូាឡិ្ហោយហជាគជ័យហនាេះ អស់អនកបដលហដើរតា្ពទង់បានហជឿថា ពទង់ 

នឹងហឡើងហសាយរាជ្យហលើ្រលល័ងកោរ្រស់ហស្តចោេ វីឌ ហេើយរហំោេះអុវីសសាបអល ឱ្យ 

រចួពវីពួកអនកជិេះជាន់ហលើខលួន។ ្នុស្សជាហពចើនបានហោេះអាេធំលាតពតោង 

ពកាលហធ្ើជាពពំ ឬរាយធ្ងចាកតា្ែលូេបដលពទង់យង ហោយក្តវីសង្ឹ្យ្ង 

ខាល ំង។ ពួកសាេក័កំពុងបតសហព្ចហគ្ល្ំរណងរ្រស់ពពេះ ្ុ្របន្តហគកំពុងបតហឆ្្េះ 

ហៅកាន់ហសចក្តវីខកចិត្តដ៏ល្វីងជូរចត់បដរហទ។ ពវីរ្រវីថ្ងៃហពកាយ្ក ហគបានរក ហ�ើញ 

ជវីេង្គតដ៏�លឺចុកចា្់ររ្រស់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ ហេើយបានហែ្តកពទង់ហៅកនុងែនូរ 

ហទៀតែង។ ហសចក្តវីសង្ឹ្រ្រស់ហគក៏បានសាល ្់រជា្ួយនឹងពពេះហយសូ៊េបដរ។ 

លុេះដល់ពពេះអម្ាស់រ្រស់ហគបានហចញពវីែនូរេញិ ហទើ្រពួកហគបានយល់ថា អ្វីៗ

ទំាងអស់សុទ្ធបតបានទាយទុកកនុង្រទទំនាយរចួ្កហេើយ។
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ការផ្សាយដំណឃឹ ងចំហេលហេលា

 កនុងរហ្រៀ្រដូចគ្ន ដូហចាន េះបដរ ហលាក្ិហលលើរ និងគូកនរ្រស់គ្ត់ បាន 

សហព្ច្រទទំនាយ ហេើយែសាយដំណឹងបដលពពេះគ្្វីរបចងឱ្យពបា្់រដល់ 

ពិភពហលាក។ ព្រសិនហ្រើហគបានយល់ហពញហលញនូេ្រទទំនាយបដលចង្អុល 

ពបា្់រពវីការខកចិត្តរ្រស់ហគហនាេះ ហគ្ិនអាចែសាយដំណឹងហនាេះបានហទ ហេើយ 

ក៏្ិនអាចប្លងពបា្់រពវីដំណឹងហែ្សងៗហទៀត បដលនឹងពតរូេែ្សព្ែសាយដល់ពគ្់រ

ជាតិសាសន៍ ្ុនហពលពពេះហយសូ៊េយង្កបានបដរ។ ពពេះរាជសាររ្រស់ 

ហទេតាទវី្ួយ និងទវីពវីរ ពតរូេបានែសាយចំហពលហេលា ហេើយបានសហព្ចកិច្ការ 

បដលពពេះហពគ្ងទុកឱ្យហទេតាទំាងពវីរហនាេះសហព្ច។

អាទិត្យ-១ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ២៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:បត ពួក ្ នុស្ស សុចរតិ នឹង រស់ ហៅ ហោយ អាង ហសចក្តវី ជំហនឿ 

ហ្រើ អនក ណា ្ យ ហៅ េញិ ហនាេះ ចិត្ត អញ គ្្ម ន ហសចក្តវី អំណរ ចំហោេះ អនក ហនាេះ 

ហទ»។ ហេហពពើរ ១០:៣៨ 

 ហលាកវីយ៍បានគិតថា ហ្រើពពេះពគវីស្ទពំុបានយង្កហទ ហនាេះលទ្ធិនិេត្ត 

និយ្នឹងពតរូេរលាយសា្រសូន្យហេើយ ្ុ្របន្តហៅហពលបដល្នុស្សជាហពចើន

លេះ្រង់ជំហនឿរ្រស់ខលួនហនាេះ មានអនកខលេះហទៀតកាន់ហជឿយ្ងខ្ា្់រខ្ួន។ ែល 

បែលថនចលនានិេត្ត េញិ្ញា ណថនការពតិេះរេិះ ការលេះ្រង់ហលាកវីយ៍ និងការបក 

ទព្ង់ជវីេតិ ហធ្ើទវី្រនា្ទ ល់ថា ដំណឹងហនាេះគលឺ្កពវីពពេះ។ ហគ្ិនហ៊ានព្របកកថា 

ពពេះេញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធពំុបានហធ្ើជាស្មរ្រនា្ទ ល់ ដល់ការែ្សព្ែសាយអំពវីការនិេត្ត

ជាហលើកទវីពវីរហឡើយ។ ហគរកកំេុសកនុងអំឡុង្រទទំនាយ្ិនហ�ើញហសាេះ។ 

្រក្ខព្រឆំ្ងរ្រស់ហគ ្ិនបានហជាគជ័យកនុងការរលំំនូេការ្រកសសាយ្រទ 

ទំនាយហទ។ ហគ្ិនសុខចិត្តលេះ្រង់ដំណាក់ការបដលខលួនសសរូតដល់ហេើយ

ហនាេះហឡើយ ហោយហពោេះខលួនបានខិតខំសិកសា្រទគ្្វីរហោយអធិស្ាន និង 

ការយកចិត្តទុកោក់យ្ងអស់ពវីចិត្ត ហោយគំនិតបានភលលឺស្ាងហោយពពេះ 
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េញិ្ញា ណរ្រស់ពពេះ ហេើយចិត្តហឆេះឆួលហោយអំណាចដ៏រស់ថនពពេះេញិ្ញា ណ

ហនាេះ ពព្ទំាងបាន�ររងឹមំា ព្រឆំ្ងនឹងអនកមានចំហណេះេជ្ិាខ្ង់ខ្ស់ និង 

អនក្ិុរនព្រស្់រខាងហវាហារែង។ 

 ពួកនិេត្តកៈបានហជឿថា ពពេះបានដឹកនំាហគឱ្យពពមានអំពវីការេនិិច្ឆ័យ

ហទាស។ ហគបានប្លងថា «ដំណឹងហនាេះបានសាកលបងចិត្តរ្រស់អស់អនក 

បដលឮ...ព្រហយជន៍ឱ្យអនកបដលនឹងពិនិត្យចិត្តរ្រស់ខលួនអាចដឹងថា ហតើពពេះ 

នឹងហ�ើញហគហៅខាងណា ហ្រើពទង់យង្កប្នហនាេះ ហតើហគនឹងឧទានហឡើង 

ថា ‘ហនេះគលឺជាពពេះថនហយើងរាល់គ្ន  ហយើងបានរង់ចំាពទង់ ហេើយពទង់នឹងជួយ 

សហ្ងា្គ េះហយើង‘ ឬហគបសសកហៅ្្ម និងភនំឱ្យធ្ល ក់ហលើហគ ហដើ្បវីលាក់បំាងខលួនពវីពពេះ 

ភ័្ក្តរ្រស់ពពេះបដលព្រថា្់រហៅហលើ្រលល័ងកោ»២។

 អារ្្មណ៍រ្រស់អនកបដលហៅបតហជឿថាពពេះបានដឹកនំាពួកហគហនាេះ គលឺពតរូេ 

បាន្រញ្្ក់ឱ្យហ�ើញហៅកនុងោក្យហពចន៍រ្រស់ហលាកេហិលលៀ្ ្ិហលលើរថា៖  

«ហសចក្តវីសង្ឹ្រ្រស់ខ្ុំកនុងការយងពតឡ្់រ្កេញិថនពពេះពគវីស្ទ គលឺហៅបតរងឹមំា 

ដបដល។ ហពកាយពវីបានពិចារណាយ្ងេ្មត់ចត់អស់រា្់រឆ្ន ំហេើយហនាេះ ខ្ុំពគ្ន់ 

បតហធ្ើអ្វីបដលជាភារកិច្បដលខ្ុំពតរូេហធ្ើ្ុ្រហណាណ េះ»។ «្នុស្សរា្់រោន់នាក់ ្ិន 

ថាពណ៌ស្បុរអ្វីហឡើយ បានសិកសា្រទគ្្វីរ ហោយហពោេះបតការែ្សព្ែសាយ

ហៅហពលហនាេះ ហេើយ្ហធយាបាយទំាងហនាេះតា្រយៈជំហនឿ និងការហពបាេះ 

ហលាេិតរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ បានហធ្ើឱ្យហគសសរុេះសសរួលជា្ួយនឹងពពេះេញិ»៣។

 

ហ្ហៅដតមានជំហនឿ

 ពពេះេញិ្ញា ណរ្រស់ពពេះហៅបតគង់ជា្ួយនឹងអស់អនកបដល្ិនរេ័ស

នឹង្រដិហសធនូេពនលលឺ បដលហគបានទទួល និង្ិនរេ័សជំទាស់នឹងចលនា 

និេត្ត។ «ដូហចនេះ ចូរកំុឱ្យហបាេះ្រង់ហចាលហសចក្តវីកាល ហានរ្រស់អនករាល់គ្ន  បដល 

មានរង្ាន់ជាធំហនាេះហឡើយ។ ដបិតអនករាល់គ្ន ពតរូេការនឹងហសចក្តវីអត់ធ្មត់ ហដើ្បវី

ឱ្យបានទទួលហសចក្តវីបដលបានសនយា ហោយហធ្ើតា្ពពេះេឫទ័យពពេះ។ 



ទំព័រ-360- ្ហាេវិាទ

ពវីហពោេះហៅបត្រន្តិចហទៀត ‘ហនាេះពពេះអង្គបដលពតរូេ្ក ពទង់នឹងយង្កប្ន 

ឥត្រង្អង់ហឡើយ។ បតពួកសុចរតិនឹងរស់ហៅហោយអាងហសចក្តវីជំហនឿ ហ្រើអនក 

ណា្យហៅេញិ ហនាេះចិត្តអញគ្្ម នហសចក្តវីអំណរចំហោេះអនកហនាេះហទ‘។ បត

ហយើងរាល់គ្ន ្ិនប្នជាពួកអនកបដល្យហៅេញិឱ្យពតរូេេនិាសហនាេះហឡើយ គលឺ

ជាពួកអនកបដលមានហសចក្តវីជំហនឿសពមា្់រឱ្យពពលឹងបានសហ្ងា្គ េះេញិ»។ 

ហេហពពើរ ១០:៣៥-៣៩។ 

 ការោស់ហតឿនហនេះ គលឺសពមា្់រពករុ្ជំនំុហៅថ្ងៃចុងហពកាយ ហពោេះបាន 

្រញ្្ក់យ្ងចបាស់ថា ពពេះអង្គហាក់្រវីដូចជាហៅ្រង្អង់។ ្នុស្សបដលពតរូេ 

បាន្ររយិយខាងហលើហនេះ បានហធ្ើតា្ពពេះេឫទ័យរ្រស់ពពេះ កនុងការហដើរ 

តា្ការដឹកនំារ្រស់ពពេះេញិ្ញា ណរ្រស់ពទង់ និងពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពទង់ បតហគពំុ

បានយល់នូេហគ្ល្ំរណងរ្រស់ពទង់កនុង្រទពិហសាធន៍រ្រស់ហគហទ។ ជួន 

កាលហគមានចិត្តសង្ស័យថា ហតើពពេះបានដឹកនំាហគប្ន ឬ្ិនប្ន។ ្កដល់ 

ហពលហនេះ ោក្យទំាងហនេះគលឺស្សួននឹងកាលៈហទសៈ «្នុស្សសុចរតិនឹងរស់

ហៅហោយអាងហសចក្តវីជំហនឿ»។ ហ្រើហទាេះជាធ្ល ក់ទឹកចិត្តហោយហសចក្តវីសង្ឹ្

បដលហធ្ើឱ្យខកចិត្តក៏ហោយ ក៏ហគហៅបតអាច�របានហោយសារបតជំហនឿហៅ

ហលើពពេះ និងពពេះ្រន្ទូលពទង់្ុ្រហណាណ េះ។ ការបដលលេះ្រង់ហចាលជំហនឿរ្រស់ខលួន 

ហេើយ្រដិហសធអំណាចថនពពេះេញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធបដលបានជួយរត់ការកនុងការ

ែសាយដំណឹងហនាេះ គលឺជាការដកខលួនងាកហៅឯនរកហេើយ។ ែលូេដ៏សុខសាន្ត 

បត្ួយគត់ហនាេះ គលឺការឱ្រពកហសា្រពនលលឺបដលហគបានទទួលពនលលឺបដលហគបាន

ទទួលពវីពពេះរចួហេើយ ហេើយ្រន្តការសសាេពជាេ្រទគ្្វីរ ពព្ទំាងរង់ចំាហ ើ្ល 

ហោយអំណត់ ហដើ្បវីទទួលពនលលឺ្របន្ថ្ហទៀត។

References:

1. Bliss, pp. 236, 282.

2. The Advent Herald and Signs of the Times Reporter, vol. 8, no. 14, Nov. 13, 

1844.



ការហ្រើកសប្្តងអា្៌កំបំាងថនហរាងឧហបាស្-ទំព័រ-361-

3. Bliss, pp. 277, 281.

ចន្ទ-២ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ២៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដូហចនេះ កំុ ឲ្យ ហបាេះ ្រង់ ហចាល ហសចក្តវី កាល ហាន រ្រស់ អនក រាល់ 

គ្ន  បដល មាន រង្ាន់ ជា ធំ ហនាេះ ហឡើយ។ ហេហពពើរ ១០:៣៥ 

 ្រទគ្្វីរបដលសំខាន់ជាងអ្វីៗទំាងអស់ បដលជាពគឹេះ និងជាសសរ 

កហនាល ងថនជំហនឿថនដំហណើ រនិេត្ត គលឺជា្រទទំនាយបដលបចងថា «ដរា្រដល់បាន

កនលង២៣០០ពពឹកនិងលាងៃ ចហៅ ហនាេះហទើ្រទវី្ររសុិទ្ធនឹងបានសា្អ តហឡើង»។ 

ោនវីបយ្ល ៨:១៤។ ោក្យទំាងហនេះជាោក្យធ្ល ្់រដឹងឮចបាស់ដល់អស់អនកបដល 

ហជឿកនុងការយង្កជាឆ្្់ររ្រស់ពពេះអម្ាស់ ្ុ្របន្ត ពពេះអម្ាស់ពំុបានយង 

្កហឡើយ។ អនកហជឿទំាងឡាយបានដឹងថា ពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះ្ិនអាចខុស

បានហទ ការ្រកសសាយ្រទទំនាយរ្រស់ហគពតរូេបតខុសេញិ។ ្ុ្របន្ត ហតើវាខុស 

កបនលងណាខលេះ?

 ពពេះបានដឹកនំារាសស្តពទង់ កនុងចលនានិេត្តដ៏ធំហនេះ។ ពទង់ពំុអនុញ្ញា ត

ឱ្យកិច្ការហនេះច្់រកនុងភាពងងឹត និងកនុងការខកចិត្ត នំាឱ្យបតហគហថាកោ លហទាស 

ថាខុស ឬេហង្ងស៊្់រេួសហេតុហនាេះហទ។ ហទាេះជាមានភាគហពចើន បានហបាេះ 

្រង់ហចាលហលខអត្តកនុងអំឡុងហពលហេលាថន្រទទំនាយ ហេើយ្រដិហសធចលនា 

បដលស្ថិតហៅហលើអំឡុងហពលហេលាហនាេះក៏ហោយ មានខលេះហទៀត្ិនពព្លេះ 

្រង់ជំហនឿ និងការពិហសាធបដលបានពទពទង់ហោយ្រទគ្្វីរ និងពពេះេញិ្ញា ណ 

រ្រស់ពពេះហឡើយ។ ភារកិច្រ្រស់ហគ គលឺហដើ្បវីកាន់ខ្ា្់រនូេហសចក្តវីពិតបដលមាន

្កហេើយ។ ហគបានសិកសា្រទគ្្វីរ ហដើ្បវីរកកំេុសរ្រស់ខលួន ហោយការ 

អធិស្ានដ៏អស់ពវីចិត្ត។ ហពលហគរកកំេុសកនុងការគិតហលខកនុងអំឡុងហពល 

២៣

ការហបើកសដ្្តងអាថ៌កំបាងំទនហរាងឧហបាសថ



ទំព័រ-362- ្ហាេវិាទ

ហេលាថន្រទទំនាយ្ិនហ�ើញហគក៏ប្ររ្កពិនិត្យក្្មេត្ថុថនហរាងឧហបាស្ឱ្យ

បានជិតដិតប្្ហទៀត។

 ហគបានរកហ�ើញថា គ្្ម នភ័ស្តុតាងណាកនុង្រទគ្្វីរ បដលគំ្ពទទស្សនៈ 

បដលហគនិយ្ថាបែនដវីជាហរាងឧហបាស្ហទ ្ុ្របន្ត ហគបានរកហ�ើញការ 

ពន្យល់ពវីហរាងឧហបាស្យ្ងហពញហលញ ស្តវីពវីព្រហភទទវីកបនលង និងយញញាកិច្ 

ថនហរាងឧហបាស្ហនាេះ៖

 «ចំបណកហសចក្តវីសញ្ញា ្ុនហនាេះ គលឺមានរហ្រៀ្រថ្ាយ្រង្គំពពេះ ក៏មានទវី 

្ររសុិទ្ធ ជាកបនលងមានហជើងចហងកោៀង និងតុ ហេើយនំ្័ុរងតំាងទុក។ ខាងហពកាយ

វាងំននទវីពវីរមានកបនលងហៅថា ទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុត។ ទវីហនាេះមានហជើងោនមាស 

សពមា្់រដុតហពគឿងពកអូ្រ និងេឹ្រថនហសចក្តវីសញ្ញា  បដលហសសា្រហោយមាស 

ជំុេញិទំាងអស់។ ហៅកនុងេឹ្រហនាេះមានចានមាសោក់នំម្ាន្ា ក៏មានដំ្រង 

រ្រស់ហលាកហអើរ ្នុបដល្ិុរចហឡើង និង្រន្ទេះ្្មថនហសចក្តវីសញ្ញា ែង។ ឯខាងហលើ 

េឹ្រហនាេះ មានរ្ូរហចរ្៊ូរវីនដ៏មានសិរ វីល្អ បដលបំាងទវីសហនា្ត សហពបាស»។ 

ហេហពពើរ ៩:១-៥។

 ហរាងឧហបាស្ ជាអាគ្របដលបានសង់ហោយហលាក្ូ្ហសហពកា្ 

្រញ្្ពវីហពោេះ ជាពពេះទវីនំាងហៅហលាកវីយ៍ថនពពេះដ៏ខ្ស់្ំរែុត។ «ឱ្យហគសា្អ ងទវី 

្ររសុិទ្ធ ហដើ្បវីឱ្យអញបានហៅកណា្ត លហគ» (និក្ខ្នំ ២៥:៨) ហនេះគលឺជាការ 

្រងា្គ ្់រពវីពពេះដល់ហលាក្ូ្ហស។ ហរាងឧហបាស្ជាទព្ង់ដ៏រងុហរឿងសហ្បើ្

្ួយ។ ហពរៅពវីទវីធ្ល ខាងហពរៅ ហរាងឧហបាស្មានពវីរ្រន្ទ្់រ ហៅថាទវី្ររសុិទ្ធ និង 

ទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុតប្រងបចក ោច់ពវីគ្ន ហោយវាងំនន ឬថសបដ៏សា្អ ត្ួយ។ 

វាងំននសសហដៀងគ្ន ្ួយហទៀត ្ិរទែលូេចូលហៅកាន់្រន្ទ្់រទវី្ួយ។

ទវីបរសិទុ្ធ និងទវីបរសិទុ្ធបំផ្ុត

 ហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធ ហជើងចហងកោៀង និងហទៀនទំាងពបំាពវីរ ស្ថិតហៅខាងតបូង 

ហេើយ្រហញ្ញពនលលឺទំាងយ្់រទំាងថ្ងៃ។ ហៅខាងហជើង មានតុ និងនំ្័ុរងតំាងទុក។ 



ការហ្រើកសប្្តងអា្៌កំបំាងថនហរាងឧហបាស្-ទំព័រ-363-

ហៅពវី្ុខវាងំននបដលខណ្ទវី្ររសុិទ្ធ និងទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុតហនាេះ មានហជើងោន 

មាសថនហពគឿងពកអូ្រ បដលបែ្សងពកអូ្រពព្ទំាងោក្យអធិស្ានថនសាសន៍ 

អុវីសសាបអល បានេុយភាយហៅចំហោេះពពេះហរៀងរាល់ថ្ងៃ។

 កនុងទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុត មានេឹ្រ ជាព្រអ្់រ្ួយបដលហសសា្រហោយមាស 

ហេើយជាព្រោ្់រោក់ពកឹត្យេន័ិយដ្់រព្រការ។ ហៅហលើេឹ្រ ជាទវីសហនា្ត ស 

ហពបាស បដលមានរ្ូរហចរ្៊ូរវីនពវីរហធ្ើពវីមាសសុទ្ធ។ ហៅកនុង្រន្ទ្់រហនេះ មានេត្តមាន 

រ្រស់ពពេះសប្្តងកនុងពពកថនសិរ វីល្អ ហៅចហនាល េះហចរ្៊ូរវីន។ 

 

អង្គារ-៣ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ២៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដបិត អនក រាល់ គ្ន  ពតរូេ ការ នឹង ហសចក្តវី អត់ធ្មត់ ហដើ្បវី ឲ្យ បាន 

ទទួល ហសចក្តវី បដល បាន សនយា ហោយ ហធ្ើ តា្ ពពេះេឫទ័យ ពពេះ។  

ហេហពពើរ ១០:៣៦ 

 ្រនា្ទ ្់រពវីពួកហេហពពើរបានតំាងទវីលំហៅកនុងសសរុកកាណាន្ក ហរាង 

ឧហបាស្ពតរូេបានជំនួសហោយពពេះេហិារថនហស្តចសាឡូ្ូ្នេញិ ជាអាគ្របដល 

្ិនអាចយកពវីកបនលង្ួយហៅកបនលង្ួួយបាន ហេើយធំជាង្ុន មានទំេំ 

សមាមាពតដូចគ្ន  ហេើយមានហរៀ្រតុ្របតងសសហដៀងនឹងគ្ន បដរ។ ហរាងឧហបាស្ 

បានស្ថិតហស្ថរកនុងទព្ង់រហ្រៀ្រហនេះ ហេៀរបលងបតហៅជំនាន់ោនវីបយ្ល កាល 

ពពេះេហិារហនាេះស្ថិតកនុងភាពេិនហហាច រេូតដល់ឆ្ន ំ៧០គ.ស. កនុងហពលបដល 

រ ្ូ្ ហធ្ើេនិាសក្្មដល់ពពេះេហិារ។ ហនេះជាហរាងឧហបាស្ហៅបែនដវីបត្ួយគត់

បដលពពេះគ្្វីរពបា្់រ្ក បដលជាហរាងឧហបាស្ថនហសចក្តវីសញ្ញា ទវី្ួយ។ 

្ុ្របន្ត ហតើហសចក្តវីសញ្ញា ្្មវីពំុមានហរាងឧហបាស្ហទឬ?

 ពតឡ្់រហៅគ្្វីរហេហពពើរេញិ អនកបសង្រកហសចក្តវីពិតបានរកហ�ើញ 

ហរាងឧហបាស្ទវីពវីរ ឬហរាងឧហបាស្ថនហសចក្តវីសញ្ញា ្្មវី មានបចងកនុងោក្យ 

បដលបានដកសសង់ទំាងហនេះថា៖ «ចំបណកហសចក្តវីសញ្ញា  ្ុនហនាេះ គលឺមាន 

រហ្រៀ្រថ្ាយ្រង្គំពពេះ ក៏មានទវី្ររសុិទ្ធបដលហៅហលាកវីយ៍ហនេះបដរ» ពតឡ្់រហៅ 



ទំព័រ-364- ្ហាេវិាទ

ជំពូក្ុនេញិ មានបចងដូចតហៅថា៖ «្រពងរួ្ហសចក្តវីអធិ្របាយទំាង្ុ្រនា្ម ន 

អ្បាញ់្ិញហនេះ ហនាេះគលឺថា ហយើងរាល់គ្ន មានសហ្្តចសង្្ួយអង្គយ្ង

ហនាេះ បដលពទង់បានគង់ខាងសា្ត ំ្រលល័ងកោថនឫទា្ធ នុភាពហៅឋានសួគ៌ ជាអនក 

មានការងារកនុងទវី្ររសុិទ្ធ និងកនុងហរាងឧហបាស្ដ៏ពិត បដលពពេះអម្ាស់បាន

ដំហឡើង្ិនប្ន្នុស្សហទ»។ ហេហពពើរ ៨:១,២។

 ហនេះគលឺជាការហលើកសប្្តងពវីហរាងឧហបាស្ថនហសចក្តវីសញ្ញា ្្មវី។ 

ហរាងឧហបាស្ថនហសចក្តវីសញ្ញា ទវី្ួយ គលឺបានដំហឡើងហឡើងហោយ្ូ្ហស បត 

្ួយហនេះបានដំហឡើងហោយពពេះអម្ាស់។ ហៅកនុងហរាងឧហបាស្ហនាេះ សង្

ហៅបែនដវីបានព្រពពឹត្តកិច្ការរ្រស់ខលួន។ បតកនុងហរាងឧហបាស្ហនេះ ពពេះពគវីស្ទ 

ដ៏ជាសហ្្តចសង្ដ៏ធំរ្រស់ហយើង ពទង់ព្រក្រការងារហៅពពេះេស្តខាងសា្ត ំថន

ពពេះេរ្ិរតា។ ហរាងឧហបាស្្ួយហៅបែនដវី ្ួយហទៀតហៅឯសា្ថ នសួគ៌។

 ហរាងឧហបាស្បដលបានសង់ហោយ្ូ្ហស ពតរូេបានហធ្ើហឡើងតា្គំរ។ូ 

ពពេះអម្ាស់បាន្រងា្គ ្់រថា៖ «ពតរូេឱ្យឯងហធ្ើហរាងឧហបាស្ និងហពគឿងព្រោ្់រ 

ទំាង្ុ្រនា្ម ន តា្គំរបូដលអញនឹង្រងាហា ញ ឯង»។ «ហេើយពតរូេព្រយ័តននឹងហធ្ើឱ្យ 

ពតឹ្ពតរូេតា្គំរ ូដូចបដលបាន្រងាហា ញឱ្យឯងហ�ើញហៅហលើភនំសសា្់រ»។ ហរាង 

ឧហបាស្ទវី្ួយ គលឺ «ជាហសចក្តវីហព្រៀ្រពន្យល់ដល់ជាន់ឥឡូេហនេះ ជាពគ្បដល 

ហគហៅបតថ្ាយតង្ាយ និងយញញា្ូរជាហៅហឡើយ»។ ្រន្ទ្់រ្ររសុិទ្ធទំាងពវីរថន 

ហរាងឧហបាស្ទវី្ួយហនេះគលឺជា «គំរពូវីរ្រស់សា្ថ នសួគ៌»។ សង្ទំាងឡាយ 

បានព្រក្រកិច្ការកនុងនា្ «ជាគំរ ូនិងជាសសហមាលពវីរ្រស់ហៅសា្ថ នសួគ៌»។ 

ពពេះពគវីស្្ទ ិនបានយងចូលហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធហធ្ើហោយថដ បដលជាគំរពូវីទវី 

្ររសុិទ្្ធពិតហនាេះហទ គលឺបានចូលហៅកនុងសា្ថ នសួគ៌ហនាេះឯង ហដើ្បវីនឹងហលច្ក 

កនុងហពលឥឡូេហនេះ ហៅចំហោេះពពេះភ្ក្តថនពពេះ តំណាងហយើងរាល់គ្ន ។ 

និក្ខ្នំ ២៥:៩,៤០; ហេហពពើរ ៩:៨,២៣; ៨:៥; ៩:២៤។

 ហរាងឧហបាស្ហៅសា្ថ នសួគ៌ គលឺជាគំរហូដើ្ដ៏ធំ ឯហរាងឧហបាស្បដល 

បានសង់ហោយ្ូ្ហស គលឺជាការច្លងពវីគំរហូដើ្ហនាេះឯង។ ហសាភណភាពថន 



ការហ្រើកសប្្តងអា្៌កំបំាងថនហរាងឧហបាស្-ទំព័រ-365-

ហរាងឧហបាស្ហៅបែនដវី ្រញំ្្ងសិរ វីល្អថនពពេះេហិារហៅសា្ថ នសួគ៌ បដលជា 

កបនលងបដលពពេះពគវីស្ទពទង់ហធ្ើកិច្ការសពមា្់រហយើងរាល់គ្ន  ហៅចំហោេះ្រលល័ងកោ 

រ្រស់ពពេះ។ ហសចក្តវីពិតដ៏សំខាន់ៗ ស្តវីពវីហរាងឧហបាស្ហៅសា្ថ នសួគ៌ និង 

ការហពបាសហលាេះរ្រស់្នុស្ស គលឺពតរូេបាន្រហពងៀនហោយហរាងឧហបាស្ហៅ

បែនដវី និងយញញាកិច្ថនហរាងឧហបាស្ហនេះ។

បន្ទប់ទាងំេវីរ

 ្រន្ទ្់រ្ររសុិទ្ធទំាងពវីរថនហរាងឧហបាស្ហៅសា្ថ នសួគ៌ គលឺបានតំណាង

ហោយ្រន្ទ្់រទំាងពវីរកនុងហរាងឧហបាស្ហៅបែនដវី។ ពពេះបានអនុញ្ញា តឱ្យយូ្ហាន 

ហ�ើញពពេះេហិាររ្រស់ពទង់ហៅឯសា្ថ នសួគ៌។ គ្ត់បានហ�ើញ «ចហងកោៀងពបំាពវីរ

ហឆេះហៅពវីខាង្ុខ្រលល័ងកោ»។ គ្ត់បានហ�ើញហទេតា្ួយ «កាន់ោនមាស ហេើយ 

មានហពគឿងពកអូ្រជាហពចើនបានព្រគល់ឱ្យហទេតាហនាេះ ហដើ្បវីនឹងថ្ាយជា្ួយ

នឹងហសចក្តវីអធិស្ានរ្រស់ពួក្ររសុិទ្ធ ហៅហលើអាសនាមាសបដលហៅ្ុខ 

្រលល័ងកោ»។ េេិរណៈ ៤:៥; ៨:៣។ ទវីហនេះ ហហារាបានហ�ើញ្រន្ទ្់រទវី្ួយថនហរាង

ឧហបាស្បដលហៅឯសា្ថ នសួគ៌ ពព្ទំាងបានហ�ើញ «ចហងកោៀងពបំាពវីរហឆេះ» 

និង «អាសនាមាស» បដលតំណាងហោយហជើងោនមាស និងអាសនាថនហពគឿង 

ពកអូ្រកនុងហរាងឧហបាស្ហៅបែនដវី។

 «មានហគហ្រើកពពេះេហិារថនពពេះ» ្្តងហទៀត ហេើយគ្ត់បានហ ើ្លហៅ 

កនុងទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុត បដលហៅខាងហពកាយវាងំននទវីពវីរ។ ហៅទវីហនេះ គ្ត់បាន 

ហ�ើញ «េឹ្រហសចក្តវីសញ្ញា រ្រស់ពទង់» បដលតំណាងហោយេឹ្របដលហលាក

្ូ្ហសបានហធ្ើហដើ្បវីោក់ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ។ េេិរណៈ ១១:១៩។

 ដូហចនេះអនកបដលសិកសាក្្មេត្ថុហនេះ បានរកហ�ើញភ័ស្តុតាងថាមានហរាង

ឧហបាស្ហៅសា្ថ នសួគ៌ប្ន។ ហហារា្ូ្ហសបានសង់ហរាងឧហបាស្ហៅ 

បែនដវី ហោយច្លងតា្គំរបូដលពពេះព្រទានឱ្យគ្ត់។ សាេក្ុ្រលបាន 

្រហពងៀនថា គំរហូនាេះគលឺជាហរាងឧហបាស្ពិត បដលហៅឯសា្ថ នសួគ៌ហនាេះឯង។ 
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ហេើយហលាកយូ្ហានបានហធ្ើទវី្រនា្ទ ល់ថា គ្ត់បានហ�ើញហរាងហនាេះហៅ 

សា្ថ នសួគ៌។ 

 

ពុធ-៤ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ២៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពវី ហពោេះ ហៅ បត ្រន្តិច ហទៀត «ហនាេះ ពពេះអង្គ បដល ពតរូេ ្ ក 

ពទង់ នឹង យង ្ ក ប្ន ឥត ្រង្អង់ ហឡើយ។ ហេហពពើរ ១០:៣៧ 

 ហៅកនុងពពេះេហិារហៅឯសា្ថ នសួគ៌ កនុងទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុត មានពកឹត្យេន័ិយ 

រ្រស់ពពេះ។ េឹ្របដលត្កោល់ពកឹត្យេន័ិយគលឺបានពគ្រហោយទវីសហនា្ត សហពបាស 

ជាកបនលងបដលពទង់អង្រករហោយសមា្អ ងពពេះហលាេិតរ្រស់ពទង់ជួសអនក 

មានបា្រ។ ហនេះគលឺតំណាងពវីសេភាពថនយុត្តិធ្៌ និងហ្តា្ត ធ្៌ កនុងគហពមាង 

ការថនការហពបាសហលាេះ ជាសេភាព្ួយបដលហធ្ើឱ្យអស់ទំាងសា្ថ នសួគ៌ 

ហោរហពញហៅហោយហសចក្តវីហងឿងឆងៃល់។ ហនេះគលឺជាអា្៌កំបំាងថនហសចក្តវីហ្តា្ត

ករណុា បដលពួកហទេតាចង់ដឹងចង់ហ�ើញថាពពេះអាចហៅបតពតឹ្ពតរូេឬយ្ង

ណា ហៅហពលពទង់រកយុត្តិធ្៌ឱ្យអនកមានបា្របដលបានបកបព្រចិត្ត។

 កិច្ការរ្រស់ពពេះពគវីស្ទជាអនកអង្រករ គលឺបានសប្្តងហោយហហារា 

សាការវីថា៖ ពទង់ «នឹងសង់ពពេះេហិារថនពពេះហយេូវ្ាហឡើង...ហេើយនឹងតំាង 

សិរ វីល្អថនទវីហនាេះហឡើង ក៏នឹងអង្គុយពគ្់រពគងហៅហលើ្រលល័ងកោរ្រស់ [ពពេះេរ្ិរតា] 

ពទង់ ហេើយពទង់នឹងបានជាសង្ហលើ្រលល័ងកោពទង់ ហេើយសា្ម រតវីថនហសចក្តវីសុខ

សាន្តនឹងហៅរវាងពពេះទំាងពវីរអង្គ»។ សាការ វី ៦:១២,១៣។

 «ពទង់នឹងសង់ពពេះេហិារថនពពេះហយេូវ្ាហឡើង»។ ហោយការសព្រុេះ 

សព្រួល និងយញញា្ូរជារ្រស់ពទង់ពពេះពគវីស្ទគលឺជាពគឹេះសា្ថ ន និងជាអនកសា្ថ ្រនា

ថនពពេះេហិាររ្រស់ពពេះ «ពទង់ជា្្មពជរុងយ្ងឯក បដលហោយសារពទង់ ដំណាក់ 

ទំាង្ូលហនាេះបានែ្គុំជា្់រគ្ន  ទំាងចហព ើ្នហឡើងជាេហិារ្ររសុិទ្ធកនុងពពេះ 

អម្ាស់»។ ហអហភសូរ ២:២០,២១។ «ពទង់នឹងតំាងសិរ វីល្អថនទវីហនាេះហឡើង»។ 

ចហព្ៀងថនអនកបដលបានហពបាសហលាេះនឹងប្លងដូហចនេះេញិថា៖ «រ វីឯពពេះអង្គ 



ការហ្រើកសប្្តងអា្៌កំបំាងថនហរាងឧហបាស្-ទំព័រ-367-

បដលពទង់សសឡាញ់ហយើងរាល់គ្ន  ហេើយបានលាងហយើងហោយពពេះហលាេិត

ពទង់ឱ្យរចួពវីបា្រ...ហនាេះសូ្ឱ្យពទង់បានសិរ វីល្អ និងពពេះហចសា្ត ហៅអស់កលប

ជានិច្ហរៀងរា្រតហៅ»។ េេិរណៈ ១:៥,៦។ ពទង់ «នឹងគង់ពគ្់រពគងហៅហលើ 

្រលល័ងកោរ្រស់ពទង់ ហេើយពទង់នឹងបានជាសង្ហលើ្រលល័ងកោពទង់»។ ពពេះេរ្ិរតាពំុ

ទាន់បានហៅពទង់នូេនគរ្ួយបដលពទង់នឹងហសាយរាជ្យតហរៀងហៅ។ លូកា 

១:៣៣។ កនុងនា្ជាសង្ ឥឡូេហនេះពពេះពគវីស្ទកំពុងបតពិចារណាជា្ួយ
 

ពពេះេរ្ិរតាហៅហលើ្រលល័ងកោពទង់។ ហៅហលើ្រលល័ងកោ គលឺពទង់បដល «ពទំាពទរងអស់ 

ទំាងហសចក្តវី�លឺចា្់ររ្រស់ហយើង ហេើយទទួលែ្ទុកអស់ទំាងហសចក្តវីទុក្ខពពរួយ 

រ្រស់ហយើង» «ពទង់បានពតរូេហសចក្តវីលបួងពគ្់រយ្ង ដូចជាហយើងរាល់គ្ន បដរ 

បតឥត ហធ្ើបា្រ» ហឡើយ ហដើ្បវីឱ្យពទង់អាច «នឹងជួយដល់អស់អនកបដលពតរូេ

ហសចក្តវី លបួងបដរ»។ ហអសាយ ៥៣:៤; ហេហពពើរ ៤:១៥; ២:១៨។ 

ពពេះេស្តបដលមាន សាន ្រ្ួរស ចំហេៀងពទង់បដលហគបានចាក់ ពពេះបាទ  

បដលបានខូចអង្រសពមា្់រ្នុស្សបដលេនិាស ហពោេះការហពបាសហលាេះរ្រស់

ហគពតរូេបានទិញ ហោយតថ្លហនេះ។

 «ហេើយសា្ម ក្តវីថនហសចក្តវីសុខសាន្តនឹងហៅរវាងពពេះទំាងពវីរអង្គ»។ 

ហសចក្តវីសសឡាញ់រ្រស់ពពេះេរ្ិរតា គលឺជាពគឹេះសា្ថ នថនការសហ្ងា្គ េះសពមា្់រពូជ

សាសន៍បដលបានបាត់្រង់។ ពពេះហយសូ៊េមាន្រន្ទូលហៅពួកសាេកពទង់ថា៖ 

«ដបិតពពេះេរ្ិរតា ពទង់ក៏សសឡាញ់អនករាល់គ្ន បដរ»។ ពពេះគលឺ «ហៅកនុងពពេះពគវីស្ទ

កំពុងែ្សេះែសាហលាកវីយ៍នឹងពពេះអង្គពទង់»។ «ពពេះពទង់សសឡាញ់្នុស្សហលាក 

ដល់ហ្្លេះបានជាពទង់កំពុងែ្សេះែសាហលាកវីយ៍នឹងពពេះអង្គពទង់»។ «ពពេះពទង់ 

សសឡាញ់្នុស្សហលាក ដល់ហ្្លេះបានជាពទង់ព្រទានពពេះរាជ្ុរពតាពទង់បត

្ួយ»។ យូ្ហាន ១៦:២៧; កូរនិ្ូសទវី២ ៥:១៩; យូ្ហាន ៣:១៦។



ទំព័រ-368- ្ហាេវិាទ

ពពហស្បតិ៍-៥ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ៣០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ឯ អស់ ទំាង សង្ ក៏ �រ ហធ្ើ ការងារ រាល់ បត ថ្ងៃ ទំាង ថ្ាយ 

យញញា្ូរជា ដបដល ជា ញឹកញា្់រ បដល ពំុ អាច នឹង ហោេះ បា្រ បាន ហឡើយ។ 

ហេហពពើរ ១០:១១ 

អាថ៌កំបាងំទនហរាងឧហបាសថតតរូេបានបកតសាយ

 «ហរាងឧហបាស្ពិត» ហៅសា្ថ នសួគ៌ គលឺជាហរាងឧហបាស្ថនហសចក្តវី 

សញ្ញា ្្មវី។ ហៅហពលពពេះពគវីស្ទបានសុគត យញញាកិច្ពតរូេបានច្់រ។ ហៅហពល 

្រទទំនាយកនុងគ្្វីរោនវីបយ្ល ៨:១៤ បានសហព្ចកនុងលំោ្់រហពលហេលា 

ហនេះ ទវី្ររសុិទ្ធបដលសំហៅហៅហនាេះ គលឺពបាកដជាទវី្ររសុិទ្ធថនហសចក្តវីសញ្ញា  

្្មវី។ ដូហចនេះ្រទទំនាយ «ដរា្របានកនលង២៣០០ពពឹកនិងលាងៃ ចហៅ ហនាេះហទើ្រ 

ទវី ្ររសុិទ្ធនឹងបានសា្អ តហឡើង» គលឺចង្អុលហៅទវី្ររសុិទ្ធ ហៅឯសា្ថ នសួគ៌ហទ។

 ្ុ្របន្ត ហតើការសមា្អ តទវី្ររសុិទ្ធហនាេះគលឺជាអ្វីហៅ? ហតើមានអ្វីហៅសា្ថ នសួគ៌

បដលពតរូេលាងសមា្អ តហនាេះ? ហៅកនុងគ្្វីរហេហពពើរជំពូក៩ ការសមា្អ តហរាង 

ឧហបាស្ទំាងបែនដវី និងសា្ថ នសួគ៌ គលឺបាន្រហពងៀនយ្ងចបាស់ថា៖ «ហេើយ 

តា្ពកឹត្យេន័ិយ សឹងបតពគ្់ររ្រស់ទំាងអស់បានសា្អ តហោយសារឈា្ ហ្រើ 

គ្្ម នខ្ាយឈា្ហទ ហនាេះគ្្ម នែលូេណាឱ្យបានរចួពវីបា្រហឡើយ។ ដូហចនេះ អស់ 

ទំាងគំរពូវីរ្រស់ហៅសា្ថ នសួគ៌បានពតរូេសមា្អ ត ហោយសាររ្រស់ទំាងហនាេះ 

[ឈា្សត្] បតរ្រស់ហៅសា្ថ នសួគ៌េញិ ហនាេះពតរូេសមា្អ តហោយយញញា្ូរជា 

ព្រហសើរជាងហៅហទៀត» (ហេហពពើរ ៩:២២,២៣) ហោលគលឺពពេះហលាេិតដ៏ថ្ល 

េហិសសរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ។

ការសមា្អ តទវីបរសិទុ្ធ

 ការសមា្អ តកនុងយញញាកិច្ពិតពបាកដ ពតរូេបតបានសហព្ចជា្ួយនឹង 

ពពេះហលាេិតថនពពេះពគវីស្ទ។ «ហ្រើគ្្ម នខ្ាយឈា្ហទ ហនាេះគ្្ម នែលូេណាឱ្យបាន

រចួពវីបា្រហឡើយ»។ ការហលើកបលងហទាស គលឺជាការងារបដលនឹងពតរូេសហព្ច។

 ្ុ្របន្ត ហធ្ើហ្្តចបានជាបា្រ មានការទាក់ទងជា្ួយហរាងឧហបាស្ 



ការហ្រើកសប្្តងអា្៌កំបំាងថនហរាងឧហបាស្-ទំព័រ-369-

ហៅសា្ថ នសួគ៌ហកើត? ការហនេះអាចយល់បាន ហោយហយងហៅហលើនិ្ិត្តរ្ូរថន 

យញញាកិច្ ហពោេះពួកសង្ហៅបែនដវីបានពបារព្ធ «ជាគំរ ូហេើយជាសសហមាលពវី 

រ្រស់ហៅសា្ថ នសួគ៌»។ ហេហពពើរ ៨:៥។

 កិច្ការថនហរាងឧហបាស្ហៅបែនដវីមានពវីរបែនក។ ពួកសង្ព្រក្រ 

ការងាររាល់ថ្ងៃហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធ ហេើយកនុង្ួយឆ្ន ំ្្តង សង្ជាន់ខ្ស់ហធ្ើការ

ថ្ាយយញញា្ូរជាធួននឹងបា្រដ៏ពិហសស្ួយ ហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុត ហដើ្បវី 

លាងសមា្អ តទវី្ររសុិទ្ធ។ ហរៀងរាល់ថ្ងៃអនកមានបា្របដលបានលន់តួបព្រចិត្តនំា

តង្ាយរ្រស់ខលួន ហេើយោក់ថដហលើកបាលសត្បដលពតរូេសមាល ្់រ រចួសារភាព

អំហពើបា្រទំាងឡាយរ្រស់ខលួន។ ជានិ្ិត្តរ្ូរ គលឺហគហែ្ទរបា្រទំាងហនាេះពវីខលួន ហៅ 

យញញា្ូរជាបដលឥតហទាសហសាេះ។ សត្ហនាេះ ្រនា្ទ ្់រ្កពតរូេសមាល ្់រ។ «ដបិត 

ជវីេតិថនរ្ូរសាច់ ហនាេះហៅកនុងឈា្»។ ហលេ វីេន័ិយ ១៧:១១។ ពកឹត្យេន័ិយ 

រ្រស់ពពេះបដលពតរូេបាន្ំរោន ទា្ទារជវីេតិថនអនកព្រពពឹត្ត។ សង្ក៏យក 

ឈា្សត្បដលតំណាងជវីេតិថនអនកមានបា្រ ចូលហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធ ហេើយ 

ហពបាេះហៅ្ុខថសប បដលហៅខាងហពកាយហនាេះគលឺជាពកឹត្យេន័ិយបដលអនកមាន

បា្របានព្រពពឹត្តរលំង។ តា្ពិធវីហនេះ បា្រពតរូេបានច្លងហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធ 

្ំរែុតជានិ្ិត្តរ្ូរ។ កនុងករណវី ខលេះ ហគពំុបានយកឈា្ចូលហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធ

ហទ ្ុ្របន្ត សង្ពតរូេ្ររហិភាគសាច់វាជាអាហារេញិ។ ពិធវីទំាងពវីរ ជានិ្ិត្តរ្ូរ 

អំពវី ការច្លងបា្រពវីអនកលន់តួខលួនហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធ។

 កិច្ការរហ្រៀ្រហនេះ បាន្រន្តហៅហពញ្ួយឆ្ន ំជានិរន្តរ។ អំហពើបា្រថន 

ពួកអុវីសសាបអល ក៏ពតរូេបានច្លងហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធ ហេើយហ�ើញថា ពតរូេការពបារព្ធ 

ពិធវីពិហសសដ៏ចំាបាច់្ួយសពមា្់រយកបា្រទំាងហនាេះហចញ។

ទថងៃបុណ្យ�ួននឃឹងបាបដ៏�ំ

 ្ួយឆ្ន ំ្្តង ហៅថ្ងៃ្ុរណ្យធួននឹងបានដ៏ធំ សង្បានចូលហៅទវី្ររសុិទ្ធ 

្ំរែុត ហដើ្បវីសមា្អ តទវី្ររសុិទ្ធ។ កូនពបពពវីរពតរូេបាននំា្ក ហេើយហគក៏ចា្់រ 

ហឆ្ន ត «្ួយសពមា្់រពពេះហយេូវ្ា ្ួយហទៀតសពមា្់រ្ំរ្ររ្រង់ហៅ»។ 



ទំព័រ-370- ្ហាេវិាទ

ហលេ វីេន័ិយ ១៦:៨។ ពបពសពមា្់រពពេះេរ្ិរតា គលឺបានសមាល ្់រហធ្ើជាតង្ាយបា្រ

ក្្មសពមា្់រព្រជាជន ហេើយសង្ពតរូេយកឈា្ពបពហៅខាងកនុងវាងំនន 

ហេើយហពបាេះហៅហលើទវីសហនា្ត សហពបាស និងហលើអាសនាថនហពគឿងពកអូ្រហៅ 

្ុខវាងំនន។ 

 

សុពក-៦ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពូក  ៣១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:បត ពទង់ េញិ ហពកាយ បដល ពទង់ បាន ថ្ាយ យញញា្ូរជា បត ១ 

ហោយ ហពោេះ បា្រ ហនាេះ ពទង់ បាន គង់ ខាង សា្ត ំ ពពេះ ហៅ ជា ហរៀង រា្រ ដរា្រ ហៅ ។ 

ហេហពពើរ ១០:១២ 

 «រចួហអុើរ ្នុោក់ថដទំាងពវីរហៅហលើកបាលពបពហនាេះ លន់តួពវីអស់ទំាង 

ហសចក្តវីទុច្រតិ និងអស់ទំាងហសចក្តវីរលំងរ្រស់ពួកកូនហៅអុវីសសាបអល ពវីហលើ 

ពបពហនាេះ គលឺអំហពើបា្ររ្រស់ហគទំាងអស់ ពតរូេោក់ទំាងអស់ហលើកបាលពបពហនាេះ 

រចួព្រគល់ដល់្នុស្សមាន ក់ បដលព្ររុងជាហសសចហដើ្បវីដឹកវាហៅឯទវីរហហា 

សា្ថ ន។ ឯពបពហនាេះពតរូេែ្ទុកអស់ទំាងហសចក្តវីទុច្រតិរ្រស់ហគហលើខលួន ហចញហៅ 

ឯទវីតំ្រន់សូន្យសាងៃ ត់»។ ហលេ វីេន័ិយ ១៦:២១,២២។ ពបពហនាេះបលង្កជំរថំន 

កូនហៅអុវីសសាបអលហទៀតហឡើយ។

 យញញាពិធវីហនេះពតរូេបានហធ្ើហឡើង ហដើ្បវីឱ្យសាសន៍អុវីសសាបអលហ�ើញ 

ភាព្ររសុិទ្ធរ្រស់ពពេះ និងការបដលពទង់ស្អ្់រហខ្ើ្អំហពើបា្រ។ ជនរាល់រ្ូរពតរូេ 

្រញ្ឈលឺចិត្ត កនុងហពលបដលកិច្ថ្ាយយញញា្ូរជាធួននឹងបា្រហនេះេេិឌ្ឍហៅ្ុខ។ 

អស់ទំាងជំនួញពតរូេផ្្អ ក ហេើយពួកអុវីសសាបអលពតរូេចំណាយហពល្ួយថ្ងៃកនុង

ការអធិស្ាន ត្អាហារ និងឆលុេះហ ើ្លចិត្តរ្រស់ខលួន។

 សត្បដលបានថ្ាយ ពតរូេបានទទួលជាយញញា្ូរជាជួសអនកមានបា្រ 

្ុ្របន្តអំហពើបា្រពំុបានសា្រសូន្យហោយឈា្ថនសត្ហនាេះហឡើយ ពវីហពោេះអំហពើ

បា្រហនាេះគលឺពគ្ន់បតបានច្លងហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធ្ុ្រហណាណ េះ។ ហោយការថ្ាយ 



ការហ្រើកសប្្តងអា្៌កំបំាងថនហរាងឧហបាស្-ទំព័រ-371-

តង្ាយឈា្ អនកមានបា្របានទទួលសា្គ ល់អំណាចថនពកឹត្យេន័ិយ ហេើយ 

សារភាពអំហពើហល្មើសរ្រស់ខលួន និងសប្្តងជំហនឿរ្រស់ខលួនកនុងពពេះដ៏ជាអនក 

ហពបាសហលាេះបដលនឹង្ក ្ុ្របន្ត ហគ្ិនទាន់បានរចួែុតពវីការកាត់ហទាសថន 

ពកឹត្យេន័ិយហៅហឡើយហទ។ ហៅថ្ងៃ្ុរណ្យធួននឹងបា្រ សហ្្តចសង្ក៏ចូលហៅ

កនុងទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុត ្រនា្ទ ្់រពវីបានយកតង្ាយពវីពករុ្ជំនំុហេើយ។ ហលាកហពបាេះ 

តង្ាយជាឈា្ហនេះ ហៅហលើទវីសហនា្ត សហពបាស ចំពវីហលើពកឹត្យេន័ិយបត្្តង ហដើ្បវី 

ហឆលើយត្រចំហោេះការទា្ទារថនពកឹត្យេន័ិយ។ ្រនា្ទ ្់រ្ក កនុងនា្ជាអនកសព្រុេះ 

សព្រួល សហ្្តចសង្ពតរូេទទួលយកអំហពើបា្រទំាងឡាយជួសអនកមានបា្រ 

ហេើយនំាអំហពើបា្រហនាេះហចញពវីហរាងឧហបាស្។ ហោយោក់ថដទំាងពវីរហលើ 

កបាលពបព កនុងនិ្ិត្តរ្ូរសហ្្តចសង្ហែ្ទរអស់ទំាងបា្រក្្មទំាងហនេះពវីខលួនហៅ

ពបព។ ពបពក៏ពតរូេទទួលយកបា្រទំាងហនាេះហៅឯទវីឆ្ងៃ យ ហេើយបា្រទំាងហនាេះ 

ពតរូេបានចាត់ទុកថានឹងោល តហចញពវីព្រជាជនរេូតតហរៀងហៅ។

ភាេេិតទនសាថា នសួ្ ៌

 អ្វីបដលបានហធ្ើជានិ្ិត្តរ្ូរកនុងយញញាកិច្ថនហរាងឧហបាស្ហៅបែនដវី 

គលឺបានហធ្ើពិតប្នហៅកនុងហរាងឧហបាស្ហៅឯសា្ថ នសួគ៌។ ្រនា្ទ ្់រពវីការយង 

ហៅហលើ ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះរ្រស់ហយើងបានចា្់រហែ្តើ្កិច្ការរ្រស់ពទង់ជាសង្

ជាន់ខ្ស់៖ «ពពេះពគវីស្្ទ ិនបានយងចូលហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធហធ្ើហោយថដ បដល 

ជាគំរពូវីទវី្ររសុិទ្ធពិតហនាេះហទ គលឺបានចូលហៅកនុងសា្ថ នសួគ៌ហនាេះឯង ហដើ្បវីនឹង 

ហលច្កកនុងហពលឥឡូេហនេះ ហៅចំហោេះពពេះភ័្ក្តថនពពេះ តំណាងហយើងរាល់ 

គ្ន »។ ហេហពពើរ ៩:២៤។

 ការងាររ្រស់សង្កនុង្រន្ទ្់រទវី្ួយ (បដលហៅខាងហពកាយវាងំននបដល 

បញកទវី្ររសុិទ្ធពវីទវីធ្ល ខាងហពរៅ) គលឺតំណាងការងារបដលពពេះពគវីស្ទបានហធ្ើ ហៅ 

ហពលពទង់យងហៅហលើ។ កិច្ការព្រចំាថ្ងៃរ្រស់សង្ ពតរូេថ្ាយឈា្ថន 

តង្ាយបា្រក្្មដល់ពពេះ ពព្ទំាងថ្ាយបែ្សងពកអូ្របដលអបណ្ត តហៅហលើ ជា
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្ួយនឹងហសចក្តវីអធិស្ានថនសាសន៍អុវីសសាបអល។ ក៏ដូចគ្ន នឹងពពេះពគវីស្ទបដរ 

ពទង់យកហលាេិតពទង់្កអង្រនឹងពពេះេរ្ិរតាជួសអនកមានបា្រ ហេើយថ្ាយ 

ដល់ពពេះអង្គនូេកលិនពកអូ្រថនហសចក្តវីសុចរតិរ្រស់ពទង់ ជា្ួយនឹងហសចក្តវី 

អធិស្ានថនអនកលន់តួបព្រចិត្ត។ ហនេះហេើយជាសង្កិច្កនុង្រន្ទ្់រទវី្ួយថន 

ហរាងឧហបាស្ហៅសា្ថ នសួគ៌។

 ពួកសាេករ្រស់ពពេះហយសូ៊េបានតព្ង់ជំហនឿរ្រស់ហគហៅទវីហនាេះ ហៅ 

ហពលពទង់យងហឡើងហៅហលើ។ ហសចក្តវីសង្ឹ្រ្រស់ហគបានតំាងហៅហលើ 

ចំណុចហនេះឯង «ហសចក្តវីសង្ឹ្ហនាេះទុកដូចជាយុថាកោ ថនពពលឹងដ៏ជា្់រលា្់រ

មំា្ួន បដលចូលហៅខាងកនុងវាងំនន ជាកបនលងបដលពពេះហយសូ៊េយងចូល 

ហៅជំនួសហយើងរាល់គ្ន  ទុកដូចជាអនកនំា្ុខ ហោយពទង់បានពតឡ្់រជា 

សហ្្តចសង្ ហៅអស់កលបជានិច្»។ «ពទង់បានយងចូលហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធ 

្ំរែុត ្ួយដងជាសហព្ច ទំាងមានហសចក្តវីហពបាសហលាេះហៅអស់កលបជានិច្ 

...ហោយយកពពេះហលាេិតថនអង្គពទង់េញិ»។ ហេហពពើរ ៦:១៩,២០; ៩:១២។

 កិច្ការហនេះបាន្រន្តអស់រយៈ១៨សតេត្ស កនុង្រន្ទ្់រទវី្ួយថនហរាង 

ឧហបាស្ហៅសា្ថ នសួគ៌។ ពពេះហលាេិតថនពពេះពគវីស្ទ បានធ្នានូេការហលើក 

ហទាស និងការពព្ទទួលជាហ្ពតវីនឹងពពេះេរ្ិរតា ជួសអនកមានជំហនឿបដល 

បានហសាយហសាកហេើយបកបព្រខលួន បតអំហពើបា្ររ្រស់ហគ គលឺហៅរកសាកនុង 

ហសៀេហៅកំណត់ហេតុហៅហឡើយហទ។ ក៏ដូចគ្ន នឹងយញញាកិច្បដលជានិ្ិត្តរ្ូរ

តំណាង បដលមានកិច្ថ្ាយយញញា្ូរជាធួននឹងបា្រហៅចុងឆ្ន ំបដរ ្ុននឹង 

កិច្ការរ្រស់ពពេះពគវីស្ទបដលហធ្ើសពមា្់រ្នុស្ស ពតរូេបានច្់រសព្ពគ្់រហៅ  

ក៏នឹងមានកិច្ថ្ាយយញញា្ូរជាធួននឹងបា្រ សពមា្់រលុ្រអំហពើបា្រហចញពវី 

ទវី្ររសុិទ្ធបដរ។ ការហនេះបានចា្់រហែ្តើ្ហៅហពល២៣០០ថ្ងៃបានកនលងែុតហៅ។ 

ហៅ ហពលហនាេះ ពពេះដ៏ជាសហ្្តចសង្រ្រស់ហយើង ពទង់យងចូលហៅទវី្ររសុិទ្ធ 

្ំរែុត ហដើ្បវីសមា្អ តទវី្ររសុិទ្ធ។



ការហ្រើកសប្្តងអា្៌កំបំាងថនហរាងឧហបាស្-ទំព័រ-373-

កិច្ចេិនិច្រ័យ

 ហៅកនុងហសចក្តវីសញ្ញា ្្មវី អំហពើបា្រថនអនកលន់តួខលួន ពតរូេោក់ហៅហលើ 

ពពេះពគវីស្ទហោយជំហនឿ ហេើយក៏ហែ្ទរហៅឯហរាងឧហបាស្ហៅសា្ថ នសួគ៌។ ហេើយ 

ដូចជានិ្ិត្តរ្ូរថនការសមា្អ តទវី្ររសុិទ្ធហៅបែនដវីបដលពតរូេបាន្រ្ង្គ្់រកិច្ហោយ 

ការយកហចញនូេបា្របដលហធ្ើឱ្យកខ្ក់ហនាេះ ការសមា្អ តដ៏ពិតថនទវី្ររសុិទ្ធហៅ 

សា្ថ នសួគ៌ ក៏បាន្រ្ង្គ្់រកិច្ហោយការយកហចញ ឬការលុ្រហចញថនបា្រ 

បដលបានកត់ទុកដូហចាន េះបដរ។ ្ុ្របន្ត ្ុននឹងការហនេះអាចសហព្ចបាន ពតរូេ 

មានការពិនិត្យហសៀេហៅកំណត់ហេតុ ហដើ្បវីរកឱ្យហ�ើញថា ហតើនរណាបដល 

ហធ្ើតា្ការលន់តួ និងជំហនឿកនុងពពេះពគវីស្ទ ស្នឹងទទួល ព្រហយជន៍ ថន  

ការថ្ាយយញញា្ូរជាធួននឹងបា្ររ្រស់ពទង់។ ដូហចនេះ ការសមា្អ តទវី្ររសុិទ្ធ 

មានទាក់ទង នឹងការហសុើ្រអហងកោត ការជំនំុជព្េះ្ុននឹងពពេះពគវីស្ទយង្ក 

ដបិតហៅហពល ពទង់យង្ក ពទង់យករង្ាន់្កជា្ួយ ហដើ្បវីព្រទាន ដល់ 

្នុស្សពគ្់ររ្ូរ តា្ការបដលហគបានហធ្ើ។ េេិរណៈ ២២:១២។

 ដូហចនេះអនកបដលហដើរតា្ពនលលឺថន្រទទំនាយ ហគបានហ�ើញថា ជាជាងពទង់ 

យង្កបែនដវីហៅទវី្រញ្្់រថន២៣០០ថ្ងៃកនុងឆ្ន ំ១៨៤៤ ពពេះពគវីស្ទបានយង

ចូលហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុតថនហរាងឧហបាស្ហៅសា្ថ នសួគ៌ ហដើ្បវីចា្់រហែ្តើ្ហធ្ើ

ការថ្ាយយញញា្ូរជាធួននឹងបា្រឱ្យបានច្់រសព្ពគ្់រ ហរៀ្រចំសពមា្់រការយង 

្ករ្រស់ពទង់។

 ហៅហពលពពេះពគវីស្ទយកបា្ររ្រស់រាសស្តពទង់ ហចញពវីទវី្ររសុិទ្ធហៅឯ 

សា្ថ នសួគ៌ កនុងហពលពទង់្រញ្្់រកិច្ការរ្រស់ពពេះអង្គហោយសមា្អ ងពពេះ 

ហលាេិតរ្រស់ពទង់ហនាេះ ពទង់នឹងោក់បា្រទំាងឡាយហៅហលើសាតំាង បដល 

ពតរូេទទួលពិន័យចុងហពកាយ។ ពបពពតរូេបាន្រញូ្នហៅទវីរហហាសា្ថ ន ហេើយនិង 

បលង្កពករុ្ជំនំុថនអុវីសសាបអលហទៀតហឡើយ។ ក៏ដូចគ្ន នឹងសាតំាងបដរ វានឹង 

ពតរូេបាន្ំរ្ររ្រង់ហចាលពវីេត្តមានរ្រស់ពពេះ និងរាសស្តពទង់ ហេើយវានឹងពតរូេបាន 

បាត់សូន្យកនុងេនិាសក្្មចុងហពកាយថនអំហពើបា្ររ្រស់អនកមានបា្រ។
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សៅរ៍-៧ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សាសា្ត  ជំពូក  ១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:ដបិត ពទង់ ហធ្ើ ឲ្យ ពួក អនក បដល បាន បញក ជា ្ររសុិទ្ធ 

ហេើយ បាន ពគ្់រ លក្ខណ៍ អស់ កលប ជានិច្ ហោយសារ ដង្ាយ បត ១ ហនាេះ។  

ហេហពពើរ ១០:១៤ 

 

 ក្្មេត្ថុថនហរាងឧហបាស្ បានហ្រើកឱ្យហ�ើញអា្៌កំបំាងថនការខកចិត្ត 

និងព្រព័ន្ធថនហសចក្តវីពិតដ៏ហពញហលញ្ួយ បដលព្រសស័យទាក់ទងគ្ន ហេើយ 

សស្រតា្គនលងគ្ន  ្រងាហា ញឱ្យហ�ើញថា ពពេះេស្តរ្រស់ពពេះបានដឹកនំា្ហា

ចលនានិេត្ត។ អនកបដលបានទន្ទឹងចំាកនុងជំហនឿចំហោេះការយង្ករ្រស់ពទង់

បានរពឹំងថាពទង់នឹងយង្កកនុងសិរ វីល្អ ្ុ្របន្ត ហៅហពលក្តវីសង្ឹ្រ្រស់ហគពតរូេ

បានកាល យហៅជាការខកចិត្ត ហគពំុបានដឹងថាពពេះហយសូ៊េស្ថិតហៅឯណាហទ។ 

ឥឡូេហនេះ ហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុត ហគបានទន្ទឹងចំាសហ្្តចសង្រ្រស់ខលួន្្តង

ហទៀត បដលនឹងហលច្កជាហស្តច និងជាអនករហំោេះ កនុងហពល្រន្តិចហទៀត។ 

ពនលលឺពវីហរាងឧហបាស្បាន្ំរភលលឺអតវីតកាល ្រច្ុ្របននកាល និងអនាគតកាល។ 

ហទាេះ្រវីជាហគពំុបានយល់ដំណឹងបដលហគែសាយក៏ហោយ ដំណឹងហនាេះគលឺ 

ពតឹ្ពតរូេហទ។ 

 កំេុសគលឺពំុប្នហៅកនុងការទូទាត់ហលខអត្តថនហពលហេលាហនាេះហទ គលឺ 

កនុងពពឹត្តិការណ៍បដលនឹងហកើតហឡើងហៅចុង្រញ្្់រថន២៣០០ថ្ងៃេញិ។ បតអ្វីៗ 

បដលបានទាយហោយទំនាយហនាេះ គលឺបានសហព្ចទំាងអស់។

 ពពេះពគវីស្ទបានយង្កប្ន បតពំុប្ន្កបែនដវីហទ គលឺ្កឯទវី្ររសុិទ្ធ

២៤

ហតើតេ៉ះត្វីស្ទកំេុងហ�្ើអ្វីឥ�េូហន៉ះ?



ហតើពពេះពគវីស្ទកំពុងហធ្ើអ្វីឥឡូេហនេះ?-ទំព័រ-375-

្ំរែុតកនុងពពេះេហិារហៅសា្ថ នសួគ៌ឯនុេះ៎៖ «ខ្ុំក៏ហ�ើញកនុងការជាក់បស្តង ហពល 

យ្់រហនាេះ មាន្ួយអង្គដូចជា្នុស្សជាតិ ពទង់យង្កកនុងពពកឰដ៏ 

អាកាស» ្ិនប្ន្កបែនដវីហទ បត «ពទង់យង្កឯពពេះដ៏មានពពេះជន្មពវី 

្ុររាណហនាេះ ហេើយមានហគនំាចូលហៅចំហោេះពពេះអង្គ»។ ោនវីបយ្ល 

៧:១៣។

 ការយង្កហនេះក៏ពតរូេបានទាយហោយហហារាម្ាឡាគវីបដរថា៖ «ពពេះ

អម្ាស់បដលឯងរាល់គ្ន បសង្រកហនាេះ ពទង់នឹងហលាបត្កដល់ពពេះេហិារ 

រ្រស់ពទង់ភាល ្ ឯទូតបដលនំាហសចក្តវីសញ្ញា ្ក ជាហសចក្តវីសញ្ញា បដលឯង 

រាល់គ្ន ចង់បានទំាងហ្្លេះហនាេះ ហ ើ្លន៍ ពទង់យង្ក ហនេះជាពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ 

ពពេះហយេូវ្ាថនពួកពល្ររវិារ»។ ម្ាឡាគវី ៣:១។ ការបដលពពេះអម្ាស់យង 

្កឯពពេះេហិាររ្រស់ពទង់ គលឺយងហៅ «្ួយពពឹ្រ» បត្្តង ហោយរាសស្តពពេះ 

អង្គ្ិនបានដឹងខលួនែង។ ហគពំុបានបសង្រកពពេះអង្គហៅទវីហនាេះហទ។

 ពួក្រណា្ត ជន ពំុបានហរៀ្រចំខលួន ហដើ្បវីនឹងជួ្រពពេះអម្ាស់រ្រស់ហគហៅ

ហឡើយហទ ពវីហពោេះហៅមានការហរៀ្រចំ្ួយបដលពតរូេសហព្ចសពមា្់រពួកហគ។ 

ហៅហពលហគហដើរតា្សហ្្តចសង្កនុងកិច្ការរ្រស់ពទង់ហោយជំហនឿហនាេះ  

ករណវី យកិច្្្មវីៗនឹងពតរូេបានសប្្តងឱ្យហ�ើញ។ ដំណឹង្ួយហទៀតគលឺនឹងពតរូេ 

ែសាយដល់ពករុ្ជំនំុ។

ហតើអនាកណានឃឹងឈរហៅបាន?

 ហហារាបានមានព្រសាសន៍ថា៖ «ហតើមានអនកណាធន់ហៅបាន កនុង 

កាលបដលពទង់យង្កហនាេះ ហតើអនកណានឹង�រហៅ កនុងកាលបដលពទង់ 

ហលច្ក?...ពទង់នឹងគង់ចុេះដូចជាជាងសំរងហេើយនឹងហដញអាច្៍ពបាក់ 

ពទង់នឹងសមា្អ តពួកកូនហៅពួកហលេ វី ហេើយសព្ងហគដូចជាមាស ហេើយនិង 

ពបាក់ ហនាេះហគនឹងថ្ាយតង្ាយដល់ពពេះហយេូវ្ាហោយហសចក្តវីសុចរតិ»។ 

ម្ាឡាគវី ៣:២,៣។ ហៅហពលការអង្រកររ្រស់ពពេះពគវីស្ទនឹងពតរូេ�្់របលង 



ទំព័រ-376- ្ហាេវិាទ

មានតហៅហទៀត អនកបដលរស់ហៅហលើបែនដវីនឹងពតរូេ�រហៅចំហោេះពពេះភ័្ក្ត 

រ្រស់ពពេះ ហោយគ្្ម នអនកសព្រុេះសព្រួល។ សំហលៀក្ំរោក់រ្រស់ហគពតរូេបត 

ឥតហខ្ាេះ ចរតិរ្រស់ហគពតរូេបតបានពជេះសា្អ តពវីអំហពើបា្រ ហោយពពេះហលាេិត 

ថនការហពបាេះ។  តា្រយៈពពេះគុណរ្រស់ពពេះនិងការខិតខំយ្ងអស់ពវីចិត្ត 

រ្រស់ហគ ពួកហគពតរូេបតហធ្ើជាអនកមានជ័យជ្នេះកនុងការព្រយុទ្ធជា្ួយហសចក្តវី

អាពកក់។ កនុងហពលបដលការជំនំុជព្េះហោយហសុើ្រអហងកោតកំពុងបតព្រពពឹត្តហៅ

ហៅសា្ថ នសួគ៌ កនុងហពលបដលបា្រក្្មថនអនកហជឿបដលបានហសាយហសាក 

កំពុងបតបានលុ្រហចញពវីហរាងឧហបាស្ ហនាេះក៏នឹងមានការងារពិហសស្ួយ 

ហដើ្បវី្ំរបាត់អំហពើបា្រកនុងចំហណា្រាសស្តរ្រស់ពពេះបដលហៅហលើបែនដវីបដរ។ 

កិច្ការហនេះគលឺពតរូេបានសប្្តងហៅកនុងពពេះរាជសារថនគ្្វីរេេិរណៈជំពូក១៤។ 

ហៅហពលកិច្ការហនេះពតរូេបានសហព្ចសព្ពគ្់រហេើយ ពួកពគវីស្ទ្ររស័ិទ 

នឹងបានហពតៀ្ខលួនជាហសសច សពមា្់រដំហណើ រយង្ករ្រស់ពទង់។ ្រនា្ទ ្់រ្ក 

ពករុ្ជំនំុបដលពពេះអម្ាស់រ្រស់ហយើងនឹងទទួលយកនាហពលពទង់យង្ក

ហនាេះ នឹងបានហៅ «ជាពួកជំនំុដ៏ឧត្ត្ ឥតព្រឡាក់ ឥតពជរួញ ឬមានអ្វី  

ឱ្យ ខូចហឡើយ»។ ហអហភសូរ ៥:២៧។

អាទិត្យ-៨ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សាសា្ត  ជំពូក  ២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:«ឯ ហសចក្តវី សញ្ញា  បដល អញ នឹង តំាង ដល់ ហគ ហពកាយ ពគ្ 

ហនាេះ គលឺ ថា អញ នឹង ោក់ ពកឹត្យេន័ិយ អញ ហៅ កនុង ចិត្ត ហគ ហេើយ និង កត់ ទុក ហៅ 

កនុង គំនិត ហគ ែង»។ ហេហពពើរ ១០:១៦ 

 

តេ៉ះត្វីស្ទទទួលតេ៉ះរាជន្រ

 ការបដលពពេះពគវីស្ទយងហៅសមា្អ តហរាងឧហបាស្កនុងទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុត 

កនុងពពេះនា្ជាសហ្្តចសង្ (ោនវីបយ្ល ៨:១៤) ការបដលកូន្នុស្សយង 

ហៅឯពពេះដ៏មានពពេះជន្មពវី្ុររាណ (ោនវីបយ្ល ៧:១៣) និងការបដលពពេះ 



ហតើពពេះពគវីស្ទកំពុងហធ្ើអ្វីឥឡូេហនេះ?-ទំព័រ-377-

អម្ាស់យងហៅឯពពេះេហិាររ្រស់ពទង់ (ម្ាឡាគវី ៣:១១) គលឺជាពពឹត្តិការណ៍បត 

្ួយហទ។ ការហនេះក៏បានតំណាងហោយការបដលកូនកំហឡាេះអហញ្ើញហៅហរៀ្រ 

្ង្គលការ កនុងហរឿងហព្រៀ្រហធៀ្រថនសស្តវីពពេ្មចារ វីដ្់រនាក់ កនុងគ្្វីរម្ាថាយ 

ជំពូក២៥បដរ។

 កនុងហរឿងហព្រៀ្រហធៀ្រហនាេះ ហៅហពលកូនកំហឡាេះ្កដល់ «ពួកនាង 

បដល្រព្រុងជាហសសច ក៏ចូលហៅកនុងហរាងការជា្ួយគ្ន »។ ការអហញ្ើញ្ក 

ដល់ថនកូនកំហឡាេះ គលឺហកើតមានហឡើង្ុន្ង្គលការ។ ្ង្គលការគលឺតំណាងពពេះ 

ពគវីស្ទទទួលពពេះរាជនគររ្រស់ពទង់។ ទវីពករុង្ររសុិទ្ធ ពករុងហយរសូាឡិ្្្មវី 

រដ្ធ្នវីថននគរ និងអនកតំណាងនគរ គលឺពតរូេបានហៅថា «ព្រពន្ធហថា្ម ង្្មវី ជា 

ភរយិរ្រស់កូនហចៀ្»។ ហទេតាបានមាន្រន្ទូលហៅយូ្ហានថា៖ «ចូរ្កឯ 

ហណេះ ខ្ុំនឹង្រងាហា ញអនកឱ្យហ�ើញព្រពន្ធហថា្ម ង្្មវី ជាភរយិរ្រស់កូនហចៀ្»។ 

«ហនាេះក៏ហទេតានំាេញិ្ញា ណខ្ុំ» ហហារាមានព្រសាសន៍ «្រងាហា ញខ្ុំឱ្យហ�ើញទវីពករុង 

្ររសុិទ្ធគលឺជាពករុងហយរសូាឡិ្បដលកំពុងបតចុេះពវីសា្ថ នសួគ៌្កអំពវីពពេះ»។ 

េេិរណៈ ២១:៩,១០។

 ព្រពន្ធហថា្ម ង្្មវី គលឺតំណាងទវីពករុង្ររសុិទ្ធ ហេើយសស្តវីពពេ្មចារ វីបដល 

ហចញហៅជួ្រ្រ្តវី គលឺជានិ្ិត្តរ្ូរថនពករុ្ជំនំុ។ ហៅកនុងហសចក្តវីហ្រើកសប្្តង រាសស្ត 

រ្រស់ពពេះបដលហៅឯហរាងការ គលឺពតរូេបានហៅថាជាហភ្ៀេ។ ព្រសិនហ្រើហគជា 

ហភ្ៀេ ហគពំុអាចជា ព្រពន្ធ បានហទ។ ហៅសា្ថ នសួគ៌ ពពេះពគវីស្ទនឹងទទួលពវីពពេះ

ដ៏មានពពេះជន្មពវី្ុររាណ នូេ «អំណាចពគ្់រពគង និងសិរ វីល្អ ពព្ទំាងរាជ្យ» 

បដលជាពករុងហយរសូាឡិ្្្មវី ជារដ្ធ្នវីថននគរពទង់ «តាក់បតងដូចជាព្រពន្ធ 

ហថា្ម ង្្មវីបតងខលួនទទួល្រ្តវី»។ ោនវីបយ្ល ៧:១៤; េេិរណៈ ២១:២។ ្រនា្ទ ្់រពវី 

បានទទួលនគរហេើយ ពទង់នឹងយង្កកនុងនា្ជាហស្តចហលើអស់ទំាងហស្តច 

ពពេះអម្ាស់ហលើពពេះអម្ាស់ សពមា្់ររហំោេះរាសស្តពទង់ឱ្យ្កចូលរួ្ កនុងការ 

្ររហិភាគការថនកូនហចៀ្។
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ការរង់ចាតំេ៉ះអមា្ច សរ់បសខ់លួន

 ហសចក្តវីព្រកាស «បន ្រ្តវី្កហេើយ» បានហធ្ើឱ្យ្នុស្សរា្់រោន់នាក់ រពឹំង 

ចំាការយង្កយ្ងភាល ្ៗថនពពេះអម្ាស់។ ហៅហពលកំណត់ កូនកំហឡាេះក៏ 

្កដល់ ពំុប្ន្កបែនដវីហទ បត្កឯពពេះដ៏មានពពេះជន្មពវី្ុររាណហៅសា្ថ ន

សួគ៌ឯហនាេះេញិ គលឺ្កឯអាោេ៍ពិោេ៍បដលជាការទទួលនគររ្រស់ពទង់។ 

«ពួកនាងបដល្រព្រុងជាហសសច ក៏ចូលហៅកនុងហរាងការជា្ួយគ្ន »។ ហគ្ិនពតរូេ 

អហញ្ើញហៅកនុងភាពជារ្ូរសាច់ហទ ហពោេះហគហៅបែនដវី។ ពគវីស្ទ្ររស័ិទពតរូេរង់

ចំាហៅហ្ាយខលួន ពតឡ្់រ ពវី្ររហិភាគការេញិ។ លូកា ១២:៣៦។ ្ុ្របន្ត ហគពតរូេ 

យល់កិច្ការរ្រស់ពទង់ ហេើយហដើរតា្ពទង់ហោយជំហនឿ។ កនុងន័យហនេះហេើយ 

បដលហៅថាចូលហៅហរៀ្រ្ង្គលការហនាេះ។

 ហៅកនុងហរឿងហព្រៀ្រហធៀ្រ អនកបដលមានហព្រងកនុងចហងកោៀងបានហចញ

ហៅហរៀ្រ្ង្គលការ។ អនកបដលហៅកនុងរាពតវីថនការសាកលបងដ៏ជូរចត់ បដល 

បានរង់ចំាហោយអត់ធ្មត់ ហេើយសិកសាពពេះគ្្វីរ ហដើ្បវីឱ្យភលលឺចបាស់ប្្ហទៀត 

ហនាេះ បានហ�ើញហសចក្តវីពិតស្តវីពវីហរាងឧហបាស្ហៅឯសា្ថ នសួគ៌ និងការផ្ល ស់

្រ្តូរកិច្ការរ្រស់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ។ ហោយជំហនឿ ហគបានហដើរតា្ពទង់កនុងកិច្

ការរ្រស់ពទង់ កនុងហរាងឧហបាស្បដលហៅឯហលើ។ ហេើយអស់អនកបដលបាន

ទទួលហសចក្តវីពិតដូចគ្ន ហនេះ ចូលហៅកនុងហរាងការ ហោយហដើរតា្ពពេះពគវីស្ទ 

ហោយជំហនឿ ហៅហពលពទង់ព្រពពឹត្តការងារចុងហពកាយថនការសព្រុេះសព្រួល។

 



ហតើពពេះពគវីស្ទកំពុងហធ្ើអ្វីឥឡូេហនេះ?-ទំព័រ-379-

ចន្ទ-៩ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សាសា្ត  ជំពូក  ៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដូហចនេះ ្រង ្រ្អូន ហអើយ បដល ហយើង មាន ហសចក្តវី ហកលៀេកាល  នឹង 

ចូល ហៅ កនុង ទវី ្ររសុិទ្ធ ហោយសារ ពពេះហលាេិត ថន ពពេះហយសូ៊េ ។ 

ហេហពពើរ ១០:១៩ 

កិច្ចការបញ្ចប់កនាងុហរាងឧហបាសថ

 កនុងហរឿងហព្រៀ្រហធៀ្រថនម្ាថាយជំពូក២២ ការជំនំុជព្េះបានហកើត 

ហឡើង្ុនពិធវីហរៀ្រការ។ ្ុននឹងពបារព្ធពិធវីហរៀ្រ្ង្គលការ ពពេះ្ហាក្សពតយង 

្កទតហ ើ្លថាហតើហភ្ៀេទំាងអស់ហសលៀកោក់សំហលៀក្ំរោក់ការហេើយឬហៅ 

បដលជាសំហលៀក្ំរោក់ដ៏ឥតព្រឡាក់ថនចរតិ លាងហោយពពេះហលាេិត 

រ្រស់កូនហចៀ្។ េេិរណៈ ៧:១៤។ អស់អនកណាបដលពតរូេបានពិនិត្យហៅ 

ហ�ើញថាបានោក់សំហលៀក្ំរោក់ការហេើយ គលឺពតរូេបានអនុញ្ញា តឱ្យចូល ហេើយ 

រា្់រថាស្នឹងទទួលចំបណក្ួយកនុងនគររ្រស់ពពេះ ពព្ទំាងមានកបនលង 

អង្គុយ្ួយហលើ្រលល័ងកោពទង់ហទៀតែង។ កិច្ការថនការពិនិត្យចរតិលក្ខណៈហនេះ 

គលឺជាការេនិិច្ឆ័យហទាសហោយហសុើ្រអហងកោត បដលជាកិច្ការ្រញ្្់រកនុងហរាង 

ឧហបាស្ហៅឯហលើ។

 ហៅហពលក្តវីទំាងឡាយថនអនកបដលបានហជឿហសា្ម េះពតង់ដល់ពពេះពគវីស្ទ

កនុងពគ្់រស្័យ្កហេើយ ពតរូេបានពិនិត្យ និងសហព្ចហសចក្តវីហេើយហនាេះ 

ហពលទុកឱ្យបព្រចិត្តនឹងពតរូេ្ិរទ ហេើយទ្ារថនហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុាក៏នឹងពតរូេ 

្ិរទបដរ។ ដូហចនេះ កនុងព្រហយគដ៏ខលវី្ួយហនេះ «ពួកនាងបដលបាន្រព្រុងរចួជាហសសច 

ក៏ចូលហៅកនុងហរាងការជា្ួយគ្ន  រចួហគ្ិរទទ្ារ» គលឺជាការនំាហយើងឱ្យហ�ើញ 

ហពលសហព្ចកិច្ការដ៏ធំអស្ារ្យឱ្យបានច្់រសព្ពគ្់រ សពមា្់រហសចក្តវី 

សហ្ងា្គ េះរ្រស់្នុស្ស។

 ហៅកនុងហរាងឧហបាស្ហៅបែនដវី នាហពលសហ្្តចសង្ចូលហៅកនុង 

ទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុតហៅថ្ងៃហលាេះបា្រហនាេះ ការងារកនុង្រន្ទ្់រទវី្ួយពតរូេផ្្អ ក។ 
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ដូហចនេះ ហៅហពលពពេះពគវីស្ទបានយងចូលហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុត ហដើ្បវី្រញ្្់រ

កិច្ការថនការហលាេះបា្រហនាេះ ពទង់បាន្រញ្ឈ្់រកិច្រ្រស់ពទង់កនុង្រន្ទ្់រទវី្ួយ

ហេើយ។ ្រនា្ទ ្់រ្ក កិច្ការកនុង្រន្ទ្់រទវីពវីរក៏បានចា្់រហែ្តើ្។ ពពេះពគវីស្ទបាន 

សហព្ចកិច្ការរ្រស់ពទង់បត្ួយបែនកគត់ កនុងនា្ជាអនកអង្រករ ហេើយ 

ឥឡូេនឹងចា្់រហែ្តើ្កិច្ការ្ួយបែនកហទៀត។ ពទង់ហៅបតអង្រហោយអាងពពេះ

ហលាេិតពទង់ហៅចំហោេះពពេះេរ្ិរតា ជួសអនកមានបា្រទំាងឡាយដបដល។

 ជាការពិត្ួយ គលឺថា ហៅហពលទ្ារថនហសចក្តវីសង្ឹ្ និងធ្៌ហ្តា្ត  បដល 

្នុស្សបានហចញចូលហៅឯពពេះអស់រយៈ១៨០០ឆ្ន ំ បាន្ិរទហៅ ទ្ារ្ួយ 

ហទៀតបានហ្រើកហឡើង។ ការអត់ហទាសថនអំហពើបា្រគលឺពតរូេបានថ្ាយតា្រយៈថន 

ការអង្រកររ្រស់ពពេះពគវីស្ទកនុងទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុត។ ហៅកបនលងបដលពពេះពគវីស្ទ  

ព្រក្រកិច្ជាសង្ជួសអនកមានបា្រមាន «ទ្ារហ្រើក» ចូលហៅហរាងឧហបាស្

បដលហៅឯសា្ថ នសួគ៌ដបដល។

 ឥឡូេហនេះ អត្ថន័យថនពពេះ្រន្ទូលទំាងហនាេះរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ កនុងការ 

ហ្រើកសប្្តង បដលសំហៅ្កហពល្រច្ុ្របននហនេះ ពតរូេបានលាតឱ្យហ�ើញ 

ហេើយ ៖ «ពពេះអង្គដ៏្ររសុិទ្ធ ហេើយពិតពបាកដ បដលពទង់កាន់កូនហសារ្រស់េលួង 

ោេ វីឌ បដលពទង់ហ្រើក ហេើយគ្្ម នអនកណា្ិរទ ហេើយគ្្ម នអនកណាហ្រើក 

បាន...ហ ើ្ល អញបានហ្រើកទ្ារចំេហៅ្ុខឯង គ្្ម នអនកណាអាចនឹង្ិរទបាន 

ហទ»។ េេិរណៈ ៣:៧,៨។

 អនកបដលហដើរតា្ពពេះហយសូ៊េហោយជំហនឿ កនុងកិច្ការដ៏ធំថនការហលាេះ 

បា្រ បានទទួលលទ្ធែលថនការសព្រុេះសព្រួលរ្រស់ពទង់ ហេើយអនកបដល 

្រដិហសធពនលលឺ គលឺពំុបានែលព្រហយជន៍អ្វីពវីការហនាេះហឡើយ។ ពួកជូេបដល្ិនពព្ 

ហជឿដល់ពពេះពគវីស្ទថាជាពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ នឹងពំុអាចទទួលការហលើកបលង 

ហទាសពវីពទង់បានហឡើយ។ ហៅហពលពពេះហយសូ៊េបានយងហៅហលើ ហេើយចូល

ហៅកនុងហរាងឧហបាស្ហៅសា្ថ នសួគ៌ ហដើ្បវីបចកចាយពពេះពរថនការសព្រុេះ 

សព្រួលរ្រស់ពទង់ដល់ពួកសាេក័ ពួកជូេពតរូេបានទុកហៅកនុងភាពងងឹតសូន្យ



ហតើពពេះពគវីស្ទកំពុងហធ្ើអ្វីឥឡូេហនេះ?-ទំព័រ-381-

�ឹង ឱ្យហៅពបារព្ធពិធវីហធ្ើយញញា្ូរជា និងថ្ាយតង្ាយឥតព្រហយជន៍រ្រស់ 

ខលួន។ ទ្ារបដល្នុស្សបានហចញចូលហៅឯពពេះកាលពវី្ុនហនាេះ បលងហ្រើក 

ហទៀតហេើយ។ ពួកជូេ បាន្រដិហសធ ្ិនពព្រកពទង់តា្ែលូេបត្ួយបដល 

អាចរកពទង់ហ�ើញ ហោលគលឺតា្រយៈហរាងឧហបាស្ហៅសា្ថ នសួគ៌។

 ពួកជូេបដល្ិនហជឿ ្រងាហា ញពវីការខ្វីខ្ា និងការ្ិនហជឿកនុងចំហណា្ពួក 

អេះអាងថាជាអនកពគវីសា្ទ នបដលជ្នេះហធ្ើ្ិនដឹងអំពវីកិច្ការថនសហ្្តចសង្ 

រ្រស់ហយើង។ កនុងយញញាកិច្បដលជានិ្ិត្តរ្ូរ ហៅហពលសហ្្តចសង្ចូលហៅ 

ទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុតហនាេះ អស់ទំាងសាសន៍អុវីសសាបអលពតរូេ្កជួ្រជំុគ្ន ហៅជំុេញិ 

ហរាងឧហបាស្ ហេើយ្រនា្ទ ្រខលួនហៅចំហោេះពពេះ ហដើ្បវី ឱ្យហគបានទទួលការ 

ហលើកបលងបា្រ និងហដើ្បវីកំុឱ្យហគបាន «កាត់ហចញ» ពវីពករុ្ជំនំុ។ ហតើសំខាន់ 

្ុ្រនណាហៅ កនុងថ្ងៃហលាេះបា្រពិតៗហនេះ ហ្រើហយើងយល់កិច្ការថនសហ្្តចសង្ 

រ្រស់ហយើង និងដឹងពវីភារកិច្បដលហយើងពតរូេហធ្ើហនាេះ?

 ដំណឹង្ួយពតរូេបានហែ្ើពវីសា្ថ នសួគ៌ ហៅពិភពហលាកកនុងជំនាន់ហលាក 

ណូហអ ហេើយហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះរ្រស់ហគ បានអាសស័យហៅហលើរហ្រៀ្របដលហគ 

ត្រហៅនឹងដំណឹងហនាេះ។ ហលាកុ្របត្តិ ៦:៦-៩; ហេហពពើរ ១១:៧។ កនុងជំនាន់ 

ពករុងសូដំុ្ ពគ្់រគ្ន ពតរូេបានសាល ្់រហោយហភលើងធ្ល ក់្កពវីសា្ថ នសួគ៌ហលើកបលង

បតហលាកឡុត ព្រពន្ធគ្ត់ និងកូនសសវីពវីរនាក់រ្រស់គ្ត់្ុ្រហណាណ េះ (ហលាកុ្របត្តិ 

១៩)។ ហៅជំនាន់ពពេះពគវីស្ទក៏ដូហចាន េះបដរ។ ពពេះរាជ្ុរពតរ្រស់ពពេះ បានមានពពេះ 

្រន្ទូលដល់សាសន៍ជូេបដល្ិនហជឿថា៖ «ែ្ទេះឯងនឹងពតរូេហចាលសាងៃ ត់ទុកឱ្យ

ឯង»។ ម្ាថាយ ២៣:៣៨។ ហ ើ្លហៅជំនាន់ចុងហពកាយេញិ ស្តវីពវីអនកបដល 

«្ិនពព្សសឡាញ់ដល់ហសចក្តវីពិត ហដើ្បវីឱ្យហគបានសហ្ងា្គ េះហនាេះ» ពពេះដ៏មាន 

ឥទ្ធិឫទ្ធិគ្្ម នទវី្ំរែុតដបដលហនាេះប្លងថា៖ «ហេតុហនាេះបានជាពពេះពទង់នឹងឱ្យ

ហសចក្តវីខុសឆ្គង្ក្រណា្ត លឱ្យហគហជឿតា្ហសចក្តវីភូតភរេញិ»។ 

ប្សសាឡូនវីចទវី២ ២:១០,១១។ ហៅហពលហគ្រដិហសធហសចក្តវី្រហពងៀនថនពពេះ

្រន្ទូលពទង់ ពពេះនឹងដកពពេះេញិ្ញា ណរ្រស់ពទង់ហចញ ហេើយទុកឱ្យហគស្ថិតហៅ



ទំព័រ-382- ្ហាេវិាទ

កនុងក្តវីហបាក្រហញ្្ឆ តបដលហគសសឡាញ់ហនាេះហៅ។ ្ុ្របន្ត ពពេះពគវីស្ទហៅបតអង្រ

ជួស្នុស្សហលាកដបដល ហេើយពនលលឺនឹងពតរូេបានព្រទានឱ្យអនកណាបដល 

បសង្រក។

 កនុងការឆលងកាត់ហពលហេលាកនុងឆ្ន ំ១៨៤៤ ហ�ើញមានហកើតទុក្ខលំបាក 

ជាខាល ំង ដល់អនកបដលកាន់ជំហនឿនិេត្តន៍។ ការសពមាលចិត្តបត្ួយគត់រ្រស់ 

ហគ គលឺពនលលឺបដលតព្ង់គំនិតរ្រស់ហគហៅឯហរាងឧហបាស្ហៅឯហលើ។ ហៅហពល 

ហគរង់ចំាហេើយអធិស្ាន ហគបានហ�ើញថាសហ្្តចសង្រ្រស់ខលួន បានយង 

ចូលហធ្ើកិច្ការ្ួយហទៀត។ ហោយហដើរតា្ពទង់ហោយជំហនឿ ហគបានហ�ើញ 

កិច្ ការ្រញ្្់រថនពករុ្ជំនំុែងបដរ។ ហគបានយល់ចបាស់ជាង្ុននូេដំណឹងថន 

ហទេតាទវី្ួយ និងទវីពវីរ ហេើយចំាបតទទួលហេើយែសាយដល់ពិភពហលាក  

អំពវីការពពមានដ៏្ុលឺងម្ាត់ថនហទេតាទវី្រវីថនេេិរណៈជំពូក១៤។

 



ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះបដលពំុអាចផ្ល ស់្រ្តូរបាន-ទំព័រ-383-

អង្គារ-១០ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សាសា្ត  ជំពួក  ៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:តា្ ែលូេ បដល ពទង់ បាន តំាង សំរា្់រ ហយើង រាល់ គ្ន  ជា ែលូេ ្ ្មវី 

ហេើយ រស់ បដល ចូល កាត់ វាងំនន គលឺ ជា រ្ូរ សាច់ រ្រស់ ពទង់ ហេើយ បដល មាន 

សំហដច សង្ ដ៏ ធំ ១ អង្គ ពតរួត ហលើ ដំណាក់ ពពេះ ។ ហេហពពើរ ១០:២០-២១ 

 «ហនាេះមានហ្រើកពពេះេហិារថនពពេះហៅសា្ថ នសួគ៌ ហេើយហ�ើញមានេឹ្រ

ថនហសចក្តវីសញ្ញា រ្រស់ពទង់ហៅកនុងពពេះេហិារហនាេះ»។ េេិរណៈ ១១:១៩។ េឹ្រ

ថនហសចក្តវីសញ្ញា រ្រស់ពពេះគលឺស្ថិតហៅកនុងទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុត បដលជា្រន្ទ្់រទវីពវីរថន 

ហរាងឧហបាស្។ កនុងការព្រក្រយញញាកិច្កនុងហរាងឧហបាស្ហៅបែនដវី បដល 

«ពគ្ន់បតជាគំរ ូនិងសសហមាលថនរ្រស់ហៅសា្ថ នសួគ៌» ហនាេះ ្រន្ទ្់រហនេះពតរូេបាន 

ហ្រើកហឡើងហៅថ្ងៃ្ុរណ្យធួននឹងបា្រដ៏ធំ្ុ្រហណាណ េះ សពមា្់រលាងសមា្អ តទវី 

្ររសុិទ្ធ។ ដូហចនេះ ការព្រកាសថា ហគហ្រើកពពេះេហិារហៅសា្ថ នសួគ៌ ហេើយមាន 

ហ�ើញេឹ្រថនហសចក្តវីសញ្ញា ហនាេះ ចង្អុលហៅការហ្រើកទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុតថនហរាង 

ឧហបាស្ហៅសា្ថ នសួគ៌កនុងឆ្ន ំ១៨៤៤ ហៅហពលពពេះពគវីស្ទបានយងចូលកនុង

្រន្ទ្់រហនាេះ ហដើ្បវីពបារព្ធកិច្ការហលាេះបា្រ។ អនកបដលហដើរតា្សហ្្តចសង្ 

រ្រស់ខលួនហោយជំហនឿ ហៅហពលពទង់ហែ្តើ្ការងាររ្រស់ពទង់កនុងទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុត

ហនាេះ បានហ�ើញេឹ្រថនហសចក្តវីសញ្ញា រ្រស់ពពេះអង្គ។ ហៅហពលហគបាន 

សិកសាក្្មេត្ថុថនហរាងឧហបាស្ ហគបានយល់ពវីការផ្ល ស់្រ្តូរកិច្ការរ្រស់
 

ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ ហេើយហគបានហ�ើញថា ឥឡូេហនេះពទង់កំពុងព្រក្រករណវី យ

កិច្ហៅចំហោេះេឹ្ររ្រស់ពពេះ។

២៥

តកឃឹត្យេិនរ័យរបសត់េ៉ះដដលេុំអាចផ្ល សប់្តូរបាន



ទំព័រ-384- ្ហាេវិាទ

 េឹ្រកនុងហរាងឧហបាស្ហៅបែនដវី មាន្រន្ទេះ្្មពវីរបំាង បដលចារកឹថន 

ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ។ ហៅហពលពពេះេហិាររ្រស់ពពេះបានហ្រើកហឡើងហៅសា្ថ ន

សួគ៌ េឹ្រថនហសចក្តវីសញ្ញា ក៏ពតរូេបានហ�ើញ។ កនុងពកហៅថនទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុត

ហៅសា្ថ នសួគ៌ មានពកឹត្យេន័ិយដ៏ពិសិដ្ត្កោល់ហៅទវីហនាេះ គលឺជាពកឹត្យេន័ិយ 

បដលបានមានពពេះ្រន្ទូលហោយពពេះ ហេើយបានសរហសរហោយពពេះអង្គុលវី 

រ្រស់ពទង់ហៅហលើ្រន្ទេះ្្ម។

 អនកបដលបានយល់្កដល់ចំណុចហនេះ បានហ�ើញដូចពំុបដលហ�ើញ

ពវី្ុននូេអត្ថន័យដ៏ពជាលហពរៅថនពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ បដលថា៖ 

«នឹងគ្្ម នបំាងហ�ើ្ួយ ឬហកបៀស្ួយហៅកនុងពកឹត្យេន័ិយពតរូេបាត់ហឡើយ 

ដរា្រដល់ហ្� និងបែនដវីបានកនលងបាត់ហៅ»។ ម្ាថាយ ៥:១៨។ ពកឹត្យ 

េន័ិយរ្រស់ពពេះ បដលជាការហ្រើកសប្្តងពពេះេឫទ័យរ្រស់ពទង់ ហេើយជា 

ចំណារចារកឹថនចរតិលក្ខណៈរ្រស់ពទង់ ពតរូេបតស្ថិតហស្ថរជាដរា្រ។

 កនុងពកហៅថនទស្រញញាត្តិ† មាន្រញញាត្តិថនថ្ងៃ�្់រសពមាក។ ពពេះេញិ្ញា ណ 

រ្រស់ពពេះបានហធ្ើការកនុងចិត្តថនសិស្សបដលសិកសាពពេះ្រន្ទូលពទង់ ថាហគបាន 

ព្រពពឹត្តរលំងសិកា្ខ ្រទហនេះហោយ្ិនដឹងខលួន ហោយពំុហគ្រពថ្ងៃ�្់រសពមាក

រ្រស់ពពេះអាទិករ។ ហគបានចា្់រហែ្តើ្បេកបញករក្ូលហេតុ ហដើ្បវីហគ្រពថ្ងៃទវី

្ួយថនសបា្ត េ៍េញិ។ ហគរកភ័ស្តុតាងពំុហ�ើញហសាេះថា ្រញញាត្តិទវី្ួរនពតរូេបាន 

លុ្រហចាល ឬថ្ងៃ�្់រសពមាកពតរូេបាន្រ្តូរហេើយហនាេះហឡើយ។ ហគបានសង្ាត 

ចង់ដឹង និងចង់ហធ្ើតា្ពពេះេឫទ័យរ្រស់ពពេះហោយអស់អំពវីចិត្ត ហេើយឥឡូេ 

ហនេះហគសប្្តងភាពហសា្ម េះពតង់ដល់ពពេះ ហោយរកសាថ្ងៃ�្់រសពមាករ្រស់ពពេះ

ឱ្យបាន្ររសុិទ្ធេញិ។

 មាន្នុស្សជាហពចើនបានខិតខំ ហដើ្បវីរសំាយជំហនឿថនពួកនិេត្តកៈទំាង

ឡាយ។ គ្្ម ននរណាមាន ក់បដលពំុយល់ថា ការទទួលហជឿហសចក្តវីពិតស្តវីពវីហរាង 

ឧហបាស្ហៅសា្ថ នសួគ៌ហនាេះ ទាក់ទងនឹងការទា្ទារថនពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ 

និងថ្ងៃ�្់រសពមាកថន្រញញាត្តិទវី្ួរនហសាេះហឡើយ។ ហនេះជាអា្៌កំបំាងថនអនក 



ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះបដលពំុអាចផ្ល ស់្រ្តូរបាន-ទំព័រ-385-

តសូ៊ជំទាស់នឹងការពិពណ៌នាដ៏ជាក់លាក់ថន្រទគ្្វីរ បដលសប្្តងអំពវីកិច្ការ 

រ្រស់ពពេះពគវីស្ទ កនុងហរាងឧហបាស្ហៅសា្ថ នសួគ៌។ ្នុស្សបានសេ្ះបសង្រក

្ិរទទ្ារបដលពពេះបានហ្រើក ហេើយហ្រើកទ្ារបដលពទង់បាន្ិរទ។ ្ុ្របន្ត ពពេះ 

ពគវីស្ទបានហ្រើកទ្ារ ហដើ្បវីព្រក្រការងារកនុងទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុតហេើយ។ ្រញញាត្តិទវី 

្ួរនក៏មានហៅកនុងពកឹត្យេន័ិយបដលត្កោល់ហៅទវីហនាេះបដរ។ 

ពុធ-១១ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សាសា្ត  ជំពួក  ៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ហនាេះ ពតរូេ ឲ្យ ហយើង ចូល ហៅ ជិត ទំាង មាន ចិត្ត ហសា្ម េះពតង់ និង 

ចិត្ត ដឹង ពិត ពបាកដ ហេើយ ហសចក្តវី ជំហនឿ ពព្ ទំាង មាន ចិត្ត ហពបាេះ បញក ជា សា្អ ត 

រចួ ពវី ្រញ្ញា  ចិត្ត បដល ហៅេ្មង ែង ហេើយ បាន លាង រ្ូរកាយ នឹង ទឹក ដ៏ សា្អ ត 

បដរ។ ហេហពពើរ ១០:២២ 

 អនកបដលទទួលពនលលឺស្តវីពវីការសព្រុេះសព្រួលថនពពេះពគវីស្ទ និងពកឹត្យ 

េន័ិយរ្រស់ពពេះ បានដឹងថាព្រការទំាងហនេះជាហសចក្តវីពិតថនេេិរណៈជំពូក១៤ 

បដលជាការពពមាន្រវីហលើក ហដើ្បវីហរៀ្រចំអនកបដលរស់ហៅបែនដវី សពមា្់រការ

យង្កជាហលើកទវីពវីររ្រស់ពពេះអម្ាស់។ ការព្រកាស «ហពលបដលពទង់ពតរូេ

ជំនំុជព្េះហនាេះបាន្កដល់ហេើយ» ពបា្់រឱ្យដឹងហសចក្តវីពិត្ួយ បដលពតរូេបត

ព្រកាសលុេះដល់ការអង្រកររ្រស់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះនឹងពតរូេ�្់រ ហេើយពទង់ 

នឹងពតឡ្់រ្កយករាសស្តពទង់្កឯពទង់េញិ។ ការជំនំុជព្េះបដលបានចា្់រ 

ហែ្តើ្ហៅឆ្ន ំ១៨៤៤ ពតរូេបត្រន្តហៅ្ុខរេូតដល់ក្តវីទំាងអស់ពតរូេបានសហព្ច

ទំាងអនកហៅរស់ និងអនកសាល ្់រ ដូហចនេះការជំនំុជព្េះហនេះនឹងពនយារដល់ទវី្រញ្្់រ

ថនហពលហេលាទុកឱ្យ្នុស្សបព្រចិត្ត។

 ហដើ្បវីឱ្យ្នុស្សទំាងពួងអាចហរៀ្រចំខលួន ហដើ្បវី�រកនុងទវីជំនំុជព្េះ 

បាន ពពេះរាជសារបាន្រងា្គ ្់រឱ្យហគ «ហកាតខាល ចពពេះ ហេើយសរហសើរសិរ វីល្អ 

រ្រស់ពទង់» «ហេើយចូរពកា្រថ្ាយ្រង្គំពពេះដ៏ [ជាអនក] ្រហងកោើតថែ្ទហ្� បែនដវី 



ទំព័រ-386- ្ហាេវិាទ

ស្ុពទ និងរន្ធទឹកទំាង្ុ្រនា្ម ន» ែង។ លទ្ធែលថនការទទួលពពេះរាជសារទំាង

ហនេះគលឺបានបចង្កហេើយថា៖ «ហនេះហេើយជាហសចក្តវីអត់ធ្មត់រ្រស់ពួក្ររសុិទ្ធ 

បដលកាន់តា្្រញញាត្តិរ្រស់ពពេះ ហេើយមានហសចក្តវីជំហនឿដល់ពពេះហយសូ៊េ»។ 

េេិរណៈ ១៤:៧,១២។

 ហដើ្បវីហរៀ្រចំខលួនសពមា្់រការជំនំុជព្េះ ្នុស្សពតរូេរកសាពកឹត្យេន័ិយ 

រ្រស់ពពេះ បដលជាខាន តថនចរតិកនុងការេនិិច្ឆ័យ។ សាេក្ុ្រលបានមាន 

ព្រសាសន៍ថា៖ «អស់អនកណាបដលហធ្ើបា្រកនុង្រន្ទុកពកឹត្យេន័ិយហនាេះនឹងពតរូេ 

ពកឹត្យេន័ិយជំនំុជព្េះេញិ...កនុងថ្ងៃបដលពទង់នឹងជំនំុជព្េះអស់ទំាងការលាក់

បំាងរ្រស់្នុស្ស...ហោយសារពពេះហយសូ៊េពគវីស្ទ»។ «គលឺបានរា្់រជាសុចរតិបត

ពួកអនកបដលព្រពពឹត្តតា្ពកឹត្យេន័ិយបត្ុ្រហណាណ េះហទ»។ ហសចក្តវីជំហនឿគលឺមាន 

សារៈសំខាន់ណាស់ កនុងការរកសាពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះហពោេះ «ហ្រើឥតមាន 

ហសចក្តវីជំហនឿហទ ហនាេះ្ិនអាចនឹងគ្្់រពពេះេឫទ័យពពេះបានហឡើយ»។  

«ដបិតការទំាង្ុ្រនា្ម នបដលហធ្ើហោយឥតមានហសចក្តវីជំហនឿហនាេះសុទ្ធបតជាបា្រ 

ទំាងអស់»។ រ ្ូ្  ២:១២-១៦; ហេហពពើរ ១១:៦; រ ្ូ្  ១៤:២៣។

 ហទេតាទវី្ួយបានហៅ្នុស្សឱ្យ «ហកាតខាល ចពពេះ ហេើយសរហសើរសិរ វី 

ល្អរ្រស់ពទង់» ពព្ទំាងឱ្យថ្ាយ្រង្គំពទង់ បដលជាអនក្រងកោ្រហងកោើតថែ្ទហ្� និង 

បែនដវី។ ហដើ្បវីហធ្ើការហនេះហៅបាន ហគពតរូេហគ្រពពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពទង់។ 

ហោយគ្្ម នការព្រតិ្រត្តិតា្ ហនាេះគ្្ម នការហគ្រពណាបដលអាចគ្្់រពពេះទ័យ

ដល់ពពេះហឡើយ។ «ដបិតហនេះហេើយជាហសចក្តវីសសឡាញ់ដល់ពពេះ គលឺឱ្យហយើង 

កាន់តា្អស់ទំាង្រញញាត្តិរ្រស់ពទង់»។ យូ្ហានទវី១ ៥:៣; សូ្អាន 

សុភាសិត ២៨:៩។

ការហៅឱ្យហគ្រេតេ៉ះអាទិករ

 ភារកិច្បដលហយើងពតរូេថ្ាយ្រង្គំពពេះ គលឺស្ថិតហៅហលើហសចក្តវីបដលថា 

ពទង់ជាពពេះដ៏ជាអនក្រងកោ្រហងកោើត។ «ចូរហយើងឱនកាយថ្ាយ្រង្គំទំាងអស់គ្ន  ចូរ

ហយើងលុតជង្គង់ហៅចំហោេះពពេះហយេូវ្ា ជាពពេះដ៏ [ជាអនក] ្រហងកោើតហយើងខ្ុំ»។ 



ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះបដលពំុអាចផ្ល ស់្រ្តូរបាន-ទំព័រ-387-

ទំនុកតំហកើង ៩៥:៦; ទំនុកតំហកើង ១០០:៣; ហអសាយ ៤០:២៥,២៦; 

៤៥:១៨។

 ហៅកនុងេេិរណៈជំពូក១៤ ្នុស្សពតរូេបានហៅឱ្យហគ្រពពពេះអាទិករ 

ហេើយរកសា្រទ្រញញាត្តិរ្រស់ពពេះ។ មាន្រញញាត្តិ្ួយកនុង្រញញាត្តិទំាងហនេះបដល 

ចង្អុលហៅពពេះថាជាអនក្រងកោ្រហងកោើត៖ «រ វីឯថ្ងៃទវី៧ ហនាេះគលឺជាថ្ងៃ�្់រសពមាក 

ថ្ាយពពេះហយេូវ្ាថនឯង៖...ដបិតកនុង៦ថ្ងៃពពេះហយេូវ្ាពទង់បានហធ្ើថែ្ទហ្� 

បែនដវី ហេើយនិងស្ុពទ ពព្ទំាងរ្រស់សព្សារហពើហៅសា្ថ នទំាងហនាេះបដរ 

រចួដល់ថ្ងៃទវី៧ ពទង់�្់រសពមាក ហេតុហនាេះបានជាពពេះហយេូវ្ាពទង់បាន 

ព្រទានពរដល់ថ្ងៃ�្់រសពមាក ហេើយក៏បញកហចញជា្ររសុិទ្ធ»។ និក្ខ្នំ 

២០:១០,១១។ ចំហោេះថ្ងៃ�្់រសពមាក ពពេះហយេូវ្ាមាន្រន្ទូលថាជា «ទវី 

សមា្គ ល់...ហដើ្បវីឱ្យឯងដឹងថា អញហនេះគលឺជាហយេូវ្ា ជាពពេះថនឯងរាល់គ្ន »។ 

ហអហសគ្ល ២០:២០។ ព្រសិនហ្រើ្នុស្សបានរកសាថ្ងៃ�្់រសពមាកទូទំាង 

សកលហលាក ហនាេះហគពបាកដជាបានប្ររហៅឯពពេះអាទិករ ហដើ្បវីថ្ាយ្រង្គំ 

ហេើយ ក៏នឹងបលងមានអនកថ្ាយ្រង្គំរ្ូរចមាល ក់ បលងមានទ្ិឡ ឬអនក្ិនហជឿ 

បដរ។ ការរកសាថ្ងៃ�្់រសពមាក គលឺជាសញ្ញា ថនហសចក្តវីហសា្ម េះពតង់ដល់ «ពពេះដ៏ 

[ជាអនក] ្រហងកោើតថែ្ទហ្� បែនដវី ស្ុពទ និងរន្ធទឹកទំាង្ុ្រនា្ម ន»។ ពពេះរាជសារ

បដលអំោេនាេ្នុស្សឱ្យថ្ាយ្រង្គំពពេះ និងឱ្យរកសាពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពទង់ហនាេះ 

នឹងហៅហគឱ្យរកសា្រញញាត្តិទវី្ួរន។ 

 

ពពហស្បតិ៍-១២ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សាសា្ត  ជំពួក   ៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពតរូេ ឲ្យ ហយើង រាល់ គ្ន  កាន់ ខ្ា្់រ តា្ ហសចក្តវី ្រនា្ទ ល់ រ្រស់ 

ហសចក្តវី សង្ឹ្ ហនាេះ ឥត រហេ ើរវាយ ដបិត ពពេះ បដល បាន សនយា ហនាេះ ពទង់ 

ហសា្ម េះពតង់។ ហេហពពើរ ១០:២៣ 

 ែ្ទុយនឹងអនកបដលរកសា្រញញាត្តិរ្រស់ពពេះ ហេើយមានជំហនឿដល់ពពេះ 



ទំព័រ-388- ្ហាេវិាទ

ហយសូ៊េហនាេះ ហទេតាចង្អុលហៅពករុ្្ួយហទៀតថា៖ «ហ្រើអនកណាពកា្រថ្ាយ្រង្គំ 

សត្ហនាេះ និងរ្ូរវា ហេើយទទួលទវីសមា្គ ល់វាហៅហលើថាងៃ ស អនកហនាេះនឹងែឹក 

សសាែងហសចក្តវីហោរហៅរ្រស់ពពេះ»។ េេិរណៈ ១៤:១០,១១។ ហតើអ្វីហៅបដល 

តំណាងហោយសត្ រ្ូរវា និងទវីសមា្គ ល់វាហនាេះ?

អត្តសញ្ញា ណទនសត្នា្

 និ្ិត្តរ្ូរទំាងឡាយថន្រទទំនាយ គលឺបានរកហ�ើញកនុងេេិរណៈជំពូក 

១២។ នាគបដលរក្ំរផ្ល ញពពេះពគវីស្ទហៅហពលពទង់ចា្់រ្រដិសន្ធិហនាេះ គលឺជា 

សាតំាង (េេិរណៈ ១២:៩) ហពោេះវាបាន្រណា្ត លហស្តចហេរ ្ដូឱ្យហធ្ើគុតដល់ 

ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ។ ្ុ្របន្ត ភាន ក់ងាររ្រស់សាតំាងបដលហធ្ើស្ងា្គ ្ជា្ួយពពេះ 

ពគវីស្ទ និងរាសស្តពទង់កនុងសតេត្សទវី្ួយ គលឺជាចពកភពរ ្ូ្  បដលហៅកាលហនាេះ

សាសនាដថទជាសាសនាបដលហគកាន់ហពចើន។ ដូហចនេះនាគ កនុងន័យទវីពវីរ គលឺជា 

រ ្ូ្ បដលកាន់សាសនាដថទ។ 

 ហៅកនុងេេិរណៈជំពូក១៣ មានសត្្ួយហទៀត «ហ ើ្លហៅដូចជា 

ខាល រខិន» បដលនាគឱ្យ «ឫទ្ធិ និង្រលល័ងកោ...ពព្ទំាងអំណាចយ្ងធំ» ដល់សត្ 

ហនាេះ។ ពករុ្ព្ររូហតស្តង់ភាគហពចើនបានហជឿថា និ្ិត្តរ្ូរហនេះ តំណាងព្រព័ន្ធ 

កាតូលិករ ្ូ្ បដលបានទទួលឫទ្ធិ ្រលល័ងកោ និងអំណាចពវីចពកភពរ ្ូ្ ។ ស្តវីពវី 

សត្បដលដូចជាខាល រខិនេញិ មានបចងថា៖ «នាគក៏ឱ្យវាមានមាត់ហចេះនិយយ

ោក្យស្្តវីដ៏ធំ និងោក្យព្រមា្...វាហ្រើកមាត់ព្រមា្ដល់...ពពេះ...ពពេះនា្ 

និងពពេះេហិារថនពទង់បដរ ពព្ទំាងដល់ពួកអនកបដលហៅសា្ថ នសួគ៌ែង។ ក៏ 

មានអំណាចបានព្រគល់ដល់វា ឱ្យចបាងំ�នេះពួក្ររសុិទ្ធបាន ហេើយនិង 

អំណាចហលើពគ្់រទំាងពូជ្នុស្ស គលឺអស់ទំាងពគរួសារភាសា ហេើយនិងអស់ 

ទំាងសាសន៍ែង»។ េេិរណៈ ១៣:២,៥-៧។ ទំនាយហនេះ គលឺហស្ទើរបតដូចគ្ន នឹង

ការពិពណ៌នាអំពវីបសនងតូច កនុងគ្្វីរោនវីបយ្លជំពូក៧បដរ បដលចង្អុលហៅ 

ព្រព័ន្ធកាតូលិករ ្ូ្  ហោយពំុបាច់ឆងៃល់។

 «ក៏ឱ្យមានអំណាចនឹងហធ្ើការ [រ្រស់] វា រវាង៤២បខ» ជាអំឡុងហពល 



ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះបដលពំុអាចផ្ល ស់្រ្តូរបាន-ទំព័រ-389-

្រវីឆ្ន ំកនលេះ ឬ១២៦០ថ្ងៃ កនុងោនវីបយ្លជំពូក៧ កនុងហពលបដលអំណាចកាតូលិក 

រ ្ូ្ បានជិេះជាន់ដល់រាសស្តរ្រស់ពពេះ។ អំឡុងហពលហនេះ ដូចបានបចងពវីជំពូកពវី 

្ុនហេើយ គលឺចា្់រហែ្តើ្ហឡើងហោយឧត្ត្ភាពថនព្រព័ន្ធកាតូលិករ ្ូ្ ពវីឆ្ន ំ៥៣៨

គ.ស. ហេើយច្់រហៅឆ្ន ំ១៧៩៨។ ហៅហពលហនាេះអំណាចកាតូលិករ ្ូ្  បាន 

ទទួល «រ្ួរសដល់សាល ្់រ» ហេើយទំនាយពតរូេបានសហព្ចដូចបានទាយ៖ 

«អនកណាបដលដឹកហគឱ្យហៅជាហ�លើយ អនកហនាេះឯងនឹងពតរូេហគដឹកនំាខលួនហៅ

ជាហ�លើយបដរ»។

ការហលចហ�ើងទនអំណាចថ្មវី

 ្កដល់ចំណុចហនេះ និ្ិត្តរ្ូរ្ួយហទៀតបានមានហលចហឡើង៖ «ខ្ុំក៏

ហ�ើញសត្សាហាេ្ួយហទៀតហឡើងហចញពវីដវី្ក វាមានបសនងពវីរដូចជាកូន 

ហចៀ្ បតហោលោក្យដូចជានាគេញិ»។ េេិរណៈ ១៣:១១។ ព្រហទសជាតិហនេះ 

គលឺពំុដូចជាព្រហទសទំាងហនាេះបដលបានសប្្តងហពកា្និ្ិត្តរ្ូរពវី្ុនហទ។ នគរ 

ដ៏ធំៗបដលបានពគ្់រពគងពិភពហលាក គលឺបានសប្្តងដល់ហហារាោនវីបយ្ល 

ថាជាសត្បដលបានហលចហឡើងហៅហពល «ខ្យល់ទំាង្ួរនហៅហលើអាកាសធ្ល ក់

ចុេះ្កហលើ្ហាស្ុពទ»។ ោនវីបយ្ល ៧:២។ ហៅកនុងេេិរណៈ ១៧:១៥ 

ហទេតាបានពន្យល់ថា ទឹកគលឺតំណាង «ព្រជាជន ្នុស្សែងទំាងឡាយ ពគ្់រ 

សាសន៍ ពគ្់រភាសា។ ខ្យល់គលឺតំណាងពវីចលាចល។ ខ្យល់ទំាង្ួរនបដល្រក់

ហបាក្កហលើ្ហាស្ុពទ តំណាងទស្សនវីយភាពថនការព្រយុទ្ធ និង្រដិេត្តន៍ 

ដ៏អាពកក់ បដលនគរទំាង្ុ្រនា្ម នបាន្រហងកោើតហឡើង ហដើ្បវីកាន់អំណាច»។

 ្ុ្របន្ត សត្បដលមានបសនងដូចជាកូនហចៀ្ ពតរូេបានហ�ើញ «ហឡើង 

ហចញពវីដវី»។ ជាជាងទមាល ក់អំណាចថនព្រហទសដថទហទៀត ហដើ្បវីដំហឡើងខលួន 

ឯង ព្រហទសហនេះពតរូេបតហលចហឡើងកនុងតំ្រន់បដលគ្្ម ននរណាពគ្់រពគងពវី្ុន 

ហេើយបានលូតលាស់ហឡើងហោយសន្តិភាព។ ព្រហទសហនេះពតរូេរកហ�ើញហៅ

ទ្វី្រខាងលិច។
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សុពក-១៣ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សាសា្ត  ជំពួក  ៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ហេើយ ពតរូេ ឲ្យ ហយើង ពិចារណា ហ ើ្ល គ្ន  ហៅ េញិ ហៅ ្ ក បដរ 

ហដើ្បវី នឹង ្រណា្ត ល ឲ្យ មាន ហសចក្តវី សសឡាញ់ ហេើយ ឲ្យ ព្រពពឹត្ត ការ ល្អ ែង ។ 

ហេហពពើរ ១០:២៤ 

 

 ហតើព្រហទសថនបដនដវី្្មវីណាបដលកនុងឆ្ន ំ១៧៩៨ បានហលចមាន 

អំណាចហឡើង ហេើយអេះអាងនូេកមាល ំងខាល ំងកាល  ហេើយទាក់សា្ម រតវីពិភពហលាក 

ហនាេះ? មានបតព្រហទស្ួយគត់ បដលពតរូេនឹងទំនាយហនេះគលឺសេរដ្អាហ្រកិ។ 

កនុងការពិពណ៌នាដំហណើ រលូតហឡើងថនព្រហទសហនេះ អនកព្រេត្តិសាសស្តបានហព្រើ

ោក្យហោយ្ិនដឹងខលួនថា អ្វីបដលខលួនបានសរហសើរគលឺហស្ទើរបតដូចគ្ន នឹង 

សំហណររ្រស់ហហារា។ អនកនិពន្ធដ៏លបវីលបាញមាន ក់បានប្លងពវី «អា្៌កំបំាងថន

ការហលចហឡើងពវីកបនលងទហទ» ហេើយមានព្រសាសន៍ថា «ដូចជាពគ្្់រពូជ្ួយ 

ហយើងបានលូតលាស់ហឡើងហៅជាចពកភព»១។ ទស្សនាេដ្តវីអលឺុរ ្្ុរកនុងឆ្ន ំ១៨៥០ 

បានប្លងពវីសេរដ្អាហ្រកិថា «ហលចហធ្ល ហឡើង» ហេើយ «កនុងភាពសងៃ្់រសាងៃ ត់ 

ថនបែនដវី វាបានមានអំណាច និងឫកហក្អងកា្អ ងរាល់ថ្ងៃ»២។

 «វាមានបសនងពវីរ ដូចជាកូនហចៀ្»។ បសនងដូចជាកូនហចៀ្ ្រងាហា ញពវី 

យុេភាព ភាពសលូត្ូរត និងភាពទន់ភលន់។ កនុងចំហណា្ជននិរហទសពគវីសា្ទ ន

បដលបានហគចខលួនហៅអាហ្រកិ ពវីអំណាចជិេះជាន់រ្រស់ហស្តច និងពវីការហ្រៀត 

ហ្រៀនរ្រស់ពួកសង្ ភាគហពចើនជាអនកតំាងចិត្តតសូ៊ ហដើ្បវីកសាងហសរ វីភាព 

សុវីេលិ និងហសរ វីភាពសាសនា។ ហសចក្តវីព្រកាសឯករាជ្យបានពហនលចហចញការ

ពិតថា «្នុស្សពគ្់ររ្ូរពតរូេបាន្រហងកោើត្កទំាងមានភាពហស្មើគ្ន » ហេើយបាន 

ព្រក្រហោយសិទ្ធិនឹងទទួល «ជវីេតិ ហសរ វីភាព និងការបសង្រកសុភ្ង្គល» 

បដលពំុអាចដកហចញបាន។ រដ្ធ្្មនុញញា ធ្នាឱ្យព្រជាជននូេសិទ្ធិពគ្់រពគង 

ហោយខលួនឯង ឱ្យបតអនកតំណាងរាសស្តបដលពតរូេបានហពជើសហរ ើសហោយសនលឹក 

ហឆ្ន តហពចើនហនាេះ អនុ្័ត ហេើយចាត់បចងចបា្់រ។ ហសរ វីភាពថនជំហនឿសាសនា
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ក៏បានអនុញ្ញា តឱ្យមានបដរ។ សាធ្រណរដ្និយ្ និងព្ររូហតស្តង់និយ្ បាន

កាល យជាហគ្លការដ៏សំខាន់រ្រស់ជាតិ ហេើយហនេះជាភាពសមាងៃ ត់ថនអំណាច 

និងការរ វីកចហព ើ្នរ្រស់វា។ ្នុស្សរា្់រលានបានឆលង្កតំាងទវីលំហៅ ហេើយ

សេរដ្អាហ្រកិបានលូតហឡើងចូលកនុងចំហណា្ព្រហទសមានអំណាច្ំរែុត

ថនបែនដវី។

ការផ្្ទុយគ្នា ដ៏ចបាសត់កដ�ត

 ្ុ្របន្ត សត្បដលមានបសនងដូចកូនហចៀ្ «ហោលោក្យដូចជានាគេញិ 

ក៏ព្រពពឹត្តហោយនូេពគ្់រទំាងអំណាចរ្រស់សត្ទវី្ួយ ហៅ្ុខនាគហនាេះ ទំាង 

្រណា្ត ល ឱ្យបែនដវី និងអស់អនកបដលហៅបែនដវីបានពកា្រថ្ាយ្រង្គំដល់សត្

ទវី្ួយ បដលមានរ្ួរសដល់សាល ្់រហនាេះ បតបានសេះជាេញិ...ក៏ពបា្់រដល់ពួក 

អនកហៅបែនដវី ឱ្យហធ្ើរ្ូរសត្ហនាេះ បដលពតរូេរ្ួរសនឹងោេបតបានរស់េញិ»។ 

េេិរណ ៈ ១៣:១១-១៤។

 បសនងដូចជាកូនហចៀ្ និងនាគ ចង្អុលពបា្់រថាមានហសចក្តវីែ្ទុយគ្ន ។ 

ការទាយថាវានឹងហោល «ដូចជានាគ» ហេើយ «ព្រពពឹត្តហោយនូេពគ្់រទំាង 

អំណាចរ្រស់សត្ទវី្ួយ» គលឺសំហៅហៅហលើកិរយិ្ិនអត់ធ្មត់ និងការហធ្ើទុក្ខ 

្ុរកហ្នញ បដលអនុេត្តហោយនាគ និងសត្បដលដូចជាខាល រខិន ហេើយ 

ព្រហយគបដលថាសត្មានបសនងពវីរបដល «្រណា្ត លឱ្យបែនដវី និងអស់អនក 

បដលហៅបែនដវីបានពកា្រថ្ាយ្រង្គំដល់សត្ទវី្ួយ» ហនាេះ ្រងាហា ញថាព្រហទស 

ហនេះនឹងហព្រើអំណាច្រង្ខំឱ្យហគហគ្រពដល់ព្រព័ន្ធកាតូលិក។

 អំហពើរហ្រៀ្រហនេះ នឹងែ្ទុយហៅនឹងហសចក្តវីហកលៀេកាល ថនចបា្់រហសរ វី ែ្ទុយនឹង

សច្ាព្រណិធ្នថនហសចក្តវីព្រកាសឯករាជ្យ និងរដ្ធ្្មនុញញាហេើយ។ រដ្ 

ធ្្មនុញញាបានបចង្កថា «សភានឹង្ិនពតរូេហធ្ើចបា្់រចំហោេះការសា្ថ ្រនាថន 

សាសនាណា្ួយ ឬហា្ពបា្ការអនុេត្តហោយហសរ វីនូេសាសនាហនាេះ

ហឡើយ» ហេើយ «នឹង្ិនពតរូេការការសាកលបងខាងសាសនា ហដើ្បវីឱ្យបានចូល 

ហៅកនុងពកសួងសាធ្រណៈណា្ួយកនុងសេរដ្អាហ្រកិហឡើយ»។ ការរហំលាភ 
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ដ៏ជាក់បស្តងបដល្ិនឱ្យមានហសរ វីភាពចំហោេះហសចក្តវីអេះអាងទំាងហនេះ គលឺ 

តំណាងហោយនិ្ិត្តរ្ូរេញិ។ តា្ហសចក្តវីអេះអាងហនាេះ សត្បដលមានបសនង

ដូចជាកូនហចៀ្គលឺ្ររសុិទ្ធ សុភាព និងសលូត្ូរត បតហោលដូចជាសត្នាគេញិ។

 «ក៏ពបា្់រដល់ពួកអនកហៅបែនដវី ឱ្យហធ្ើរ្ូរសត្ហនាេះ»។ ហនេះជាការសប្្តង 

ទព្ង់រោ្ភិបាលបដលអំណាច្រហងកោើតចបា្់រ គលឺហសសចហៅហលើព្រជាជន ហេើយ

ជាភ័ស្តុតាងយ្ងជាក់លាក់្ំរែុតថា ព្រហទសបដលសំហៅហៅហនាេះ គលឺ 

សេរដ្អាហ្រកិ។

 ្ុ្របន្ត ហតើអ្វីហៅជា «រ្ូរសត្»? ហតើវានឹងមានរ្ូររាងយ្ងណាហៅ?

 ហៅហពលេហិារជំនាន់ហដើ្បានពុករលួយហៅ ហគក៏បានរកការគំ្ពទពវី

អំណាចហលាកវីយ៍។ លទ្ធែលគលឺ៖ ព្រព័ន្ធកាតូលិករ ្ូ្  បដលជាេហិារពគ្់រពគង 

រដ្ ជាពិហសសខាងការោក់ទណ្ក្្មចំហោេះ «លទ្ធិខុសឆ្គង»។ ហដើ្បវី ឱ្យ 

សេរដ្អាហ្រកិហធ្ើ «រ្ូរសត្» ហនាេះបាន អំណាចសាសនាពតរូេបតពគ្់រពគង 

រោ្ភិបាលសុវីេលិ ហេើយរដ្ពតរូេហធ្ើការហពកា្ការពតរួតពតារ្រស់េហិារ ហដើ្បវីឱ្យ

បានសហព្ចហគ្ល្ំរណងរ្រស់ខលួន។ 

 

សៅរ៍-១៤ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សាសា្ត  ជំពួក  ៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:ឥត បលង ព្រជំុ គ្ន  ដូច ជា អនក ខលេះ ធ្ល ្់រ ហនាេះ ហឡើយ ពតរូេ 

ឲ្យ កំឡា ចិត្ត គ្ន  េញិ ឲ្យ កាន់ បត ខាល ំង ហឡើង ែង តា្ បដល ហ�ើញ ថា ថ្ងៃ ហនាេះ ជិត 

្ក ដល់ ហេើយ។ ហេហពពើរ ១០:២៥  

 េហិារព្ររូហតស្តង់បដលបានតា្ជំហានរ្រស់រ ្ូ្  បានសប្្តងចំណង់ 

ព្រហាក់ព្របេលគ្ន ហដើ្បវី្រន្តឹងហសរ វីភាពខាងសតិស្បជញញាៈ។ ឧទាេរណ៍ 

ពវីការហនេះ មានដូចជាការហធ្ើទុក្ខហទាសដ៏យូរអបង្ងដល់ពួកអនកបខ្ងហយ្រល់ 

ហោយពពេះេហិារអង់ហគលស។ កនុងអំឡុងសតេត្សទវី១៦ និង១៧ ពួកពគរូគង្ាល 

បដល្ិនចុេះចូលនឹងហគ និងពួក្រណា្ត ជនទំាងឡាយ ពតរូេបានទទួលពិន័យ 



ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះបដលពំុអាចផ្ល ស់្រ្តូរបាន-ទំព័រ-393-

ការជា្់រគុក ទារណុក្្ម និងការ្រ្តូរជវីេតិដល់សាល ្់រហទៀតែង។

 ការងាកហចញពវីជំហនឿ បាននំាឱ្យេហិារជាន់ហដើ្រកជំនួយពវីរោ្ភិបាល 

សុវីេលិ ហេើយការហនេះបានហរៀ្រចំែលូេសពមា្់រព្រព័ន្ធកាតូលិក បដលជាសត្។ 

សាេក័្ុ្រលមានព្រសាសន៍ថា៖ «ទាល់បតមានការកបត់សាសនា្ក ជា្ុន 

ហេើយ្នុស្សបដលជាតួបា្រហនាេះបានហលច្ក»។ ប្សសាឡូនវីចទវី២ ២:៣។

 ពពេះគ្្វីរបានបចងថា៖ «ចូរឱ្យដឹងថា ហៅជាន់ហពកាយ្រង្អស់ នឹងមាន 

ពគ្លំបាកណាស់ ដបិតហៅពគ្ហនាេះ ្នុស្សនឹង សសឡាញ់បតខលួនឯង ទំាង 

សសឡាញ់ពបាក់ អួតអាងគ�រ មានឫកខ្ស់ ព្រមា្ហ ើ្លងាយ ្ិនសា្ត ្់រ 

្រងា្គ ្់រឪពុកមា្ត យ រ្ិលគុណ មានចិត្ត្ិន្ររសុិទ្ធ ្ិនសសឡាញ់តា្ធ្្មតា 

្នុស្ស គ្្ម នហសចក្តវីអហធយាគ និយយ្រងាកោ ច់ហគ ្ិនហចេះទ្់រចិត្ត មានចិត្ត 

សាហាេ ្ិនចូលចិត្តនឹងការល្អ កបត់ហគឥតហ្រើគិត មានចិត្តធំ ហេើយ ចូលចិត្ត 

នឹងបលបងហលងជាជាងពពេះ ហគមានឫកោជាអនកហគ្រពព្រតិ្រត្តិដល់ពពេះ ្ុ្របន្ត 

្ិនពព្ទទួលសា្គ ល់ពពេះហចសា្ត បដល្កហោយ [ការ] ហគ្រពព្រតិ្រត្តិហនាេះ 

ហទ»។ ធវី្ូ្ហ្ទវី២ ៣:១-៥។ «បតពពេះេញិ្ញា ណពទង់មាន្រន្ទូលយ្ងជាក់ចបាស់

ថា ហៅពគ្ជាន់ហពកាយ្រង្អស់ អនកខលេះនឹងលាចាកហចញពវីហសចក្តវីជំហនឿហោយ

សា្ត ្់រតា្េញិ្ញា ណ្រហញ្្ឆ តនឹងហសចក្តវី្រហពងៀនរ្រស់ពួកអារក្ស»។ ធវី្ូ្ហ្ទវី១ 

៤:១។

 អស់អនកបដល «្ិនពព្សសឡាញ់ដល់ហសចក្តវីពិត ហដើ្បវីឱ្យបាន 

សហ្ងា្គ េះហនាេះ» នឹងទទួល «ហសចក្តវីខុសឆ្គង ្រណា្ត លឱ្យហគហជឿតា្ហសចក្តវី 

ភូតភរេញិ»។ ប្សសាឡូនវីចទវី២ ២:១០-១១។ ហៅហពលបានដល់សា្ថ នភាព 

ហនេះ នឹងមានលទ្ធែលដូចហៅកនុងសតេត្សទវី្ួយបដរ។

 ការមានជំហនឿប្រលកគ្ន ជាហពចើនកនុងពពេះេហិារព្ររូហតស្តង់ ហធ្ើឱ្យជនជាហពចើន 

ចាត់ទុកជាសក្ខវីភាពថា្ិនអាច្រង្ខំឱ្យមានឯកភាពបានហឡើយ។ ្ុ្របន្ត េហិារ 

ព្ររូហតស្តង់ចង់ហធ្ើឱ្យមានសេភាពនឹងគ្ន  អស់រា្់រឆ្ន ំ្កហេើយ។ ហដើ្បវីឱ្យ 

បានសេភាពហនេះ ហគ្លលទ្ធិណា្ួយបដលហគទំាងអស់គ្ន ពំុយល់សស្រ 



ទំព័រ-394- ្ហាេវិាទ

តា្ហនាេះ នឹងពតរូេទុកហោយបឡក។ កនុងការពយាយ្ទាញយកឯកភាពទំាង 

សសរុងហនាេះ គលឺខ្េះបត្ួយជំហានហទៀត ដល់ការ្រង្ខំហេើយ។

 ហៅហពលពពេះេហិារលបវីៗថនសេរដ្អាហ្រកិ រ្ួររួ្ ហគ្លជំហនឿបដល 

ហគមានដូចគ្ន  ្រង្ខំរដ្ឱ្យហចញពកឹត្យពក្រ្រស់ខលួន ហេើយហលើកស្ទួយចបា្់រ 

បដលបានតំាងហឡើងហនាេះ ហនាេះព្ររូហតស្តង់អាហ្រកិនឹងបានហធ្ើជារ្ូរថនឋានន្តរ

រ្រស់រ ្ូ្  ហេើយនឹងមានការោក់ពិន័យដល់អនកបខ្ងហយ្រល់ជាពំុខាន។ 

សត្ និងរបូវា

 សត្បដលមានបសនងពវីរ វា្រង្ខំឱ្យ្នុស្សទំាងអស់ ទំាងធំទំាងតូច 

ទំាងមានទំាងពក ហេើយទំាងអនកជានិងបាេហគ ឱ្យទទួលទវីសមា្គ ល់ហៅថដសា្ត ំ 

ឬហៅថាងៃ សហគហរៀងខលួន ហេើយ្ិនហ្រើកឱ្យអនកណាមានចបា្់រនឹងទិញ ឬលក់ 

អ្វីបានហឡើយ ហលើកបតអនកបដលមានទវីសមា្គ ល់ហនាេះហចញគលឺជាហឈា្ម េះរ្រស់ 

សត្ហនាេះ ឬជាហលខហឈា្ម េះរ្រស់វា។ េេិរណៈ ១៣:១៦-១៧។ ហទេតាទវី្រវី 

ពពមានថា៖ «ហ្រើអនកណាពកា្រថ្ាយ្រង្គំដល់សត្ហនាេះនិងរ្ូរវា ហេើយទទួល 

ទវីសមា្គ ល់វាហៅហលើថ្ាស ឬហៅថដ អនកហនាេះនឹងពតរូេែឹកសសាែងហសចក្តវី 

ហោរហៅរ្រស់ពពេះ»។

 «សត្» បដលហគ្រង្ខំឱ្យហគ្រពហនាេះ គលឺជាសត្ដូចជាខាល រខិន ឬសត្ទវី 

្ួយថនេេិរណៈជំពូក១៣បដលជាព្រព័ន្ធកាតូលិករ ្ូ្ ។ «រ្ូរសត្» គលឺតំណាងរ្ូរ 

រាងថនព្ររូហតស្តង់និយ្បដលងាកហចញពវីជំហនឿបដលនឹងកហកើតហឡើងហៅហពល

េហិារព្ររូហតស្តង់រកជំនួយពវីអំណាចសុវីេលិ ហដើ្បវី្រង្ខំឱ្យហគទទួលហគ្លជំហនឿ 

រ្រស់ខលួន។ រ វីឯ «ទវីសមា្គ ល់រ្រស់សត្» ហយើងនឹងឱ្យអត្ថន័យ ហៅហពល្រន្តិច 

ហទៀត។

 អនកបដលរកសា្រញញាត្តិរ្រស់ពពេះ គលឺែ្ទុយហៅនឹងអនកបដលហគ្រពសត្និង

រ្ូរសត្ ហេើយទទួលទវីសមា្គ ល់រ្រស់វា។ ការរកសា និងការ្ំរោនពកឹត្យេន័ិយ 

រ្រស់ពពេះ នឹងបានជាទវីសមា្គ ល់រវាងអនកហគ្រពថ្ាយ្រង្គំពពេះ និងអនកហគ្រព 

ថ្ាយ្រង្គំសត្។ 



ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះបដលពំុអាចផ្ល ស់្រ្តូរបាន-ទំព័រ-395-

អាទិត្យ-១៥ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សាសា្ត  ជំពួក  ៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដបិត ហពកាយ បដល ហយើង បាន ទទួល សា្គ ល់ ហសចក្តវី ពិត 

ហេើយ ហ្រើ ហយើង ហធ្ើ បា្រ ស្ម័ពគ ពវី ចិត្ត ហទៀត ហនាេះ គ្្ម ន យញញា្ូរជា ណា សំរា្់រ នឹង 

ហលាេះ បា្រ ហទៀត ហទ។ ហេហពពើរ ១០:២៦ 

 លក្ខណៈស្បត្តិពិហសសថនសត្ និងរ្ូររ្រស់វា គលឺការ្ំរោន្រញញាត្តិ 

រ្រស់ពពេះ។ ោនវីបយ្លមានព្រសាសន៍អំពវីបសនងតូច បដលជាព្រព័ន្ធកាតូលិក 

រ ្ូ្ ថា៖ «ហស្តចហនាេះ...គិត្ំរផ្ល ស់ហពលកំណត់ និងចបា្់រ»។ ោនវីបយ្ល 

៧:២៥។ សាេក័្ុ្រលបានហៅអំណាចដូចគ្ន ហនេះ ថាជា «្នុស្សបដលជាតួ 

បា្រ» (ប្សសាឡូនវីចទវី២ ២:៣) បដលនឹងពតរូេតហ្កោើងខលួនហលើពពេះបាន។ អនក

ណាបដលរកសាពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះបដលបានដឹងថាហគបាន្ំរផ្ល ស់្ំរបព្រ 

ហនាេះនឹងែ្តល់កិត្តិយសដ៏ឧត្ត្ដល់ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់លទ្ធិកាតូលិករ ្ូ្ ហេើយ 

ជាទវីសមា្គ ល់ថនហសចក្តវីហសា្ម េះពតង់ដល់ប្ា្រ ជាជាងដល់ពពេះ។

 ព្រព័ន្ធកាតូលិករ ្ូ្  បានរក្ំរផ្ល ស់្ំរបព្រពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ។ 

្រញញាត្តិទវី្ួរនពតរូេបាន «្រ្តូរ» ហដើ្បវីឱ្យហគហគ្រពថ្ងៃទវី្ួយ ជាជាងថ្ងៃទវីពបំាពវីរ  

ជា ថ្ងៃ�្់រសពមាក។ ការផ្ល ស់្រ្តូរហោយ្្រង និងហោយហចតនាហនាេះ គលឺបាន 

សប្្តងថា៖ «ហស្តចហនាេះ...គិត ្ំរផ្ល ស់ហពលកំណត់ និងចបា្់រ»។ ការ្ំរផ្ល ស់ 

្ំរបព្រដល់្រញញាត្តិទវី្ួរន គលឺបានសហព្ច្រទទំនាយយ្ងជាក់ចបាស់។ ទវីហនេះ  

អំណាចហស្តចសង្ហលើកតហ្កោើងខលួនហលើពពេះហោយ្ិនលាក់្ុខ។

 អនកហគ្រពថ្ាយ្រង្គំពពេះ នឹងបានហ�ើញខុសប្រលកពវីហគហោយការ 

ហគ្រព្រញញាត្តិទវី្ួរន បដលជាសញ្ញា ថនឥទ្ធិឫទ្ធិ្រងកោ្រហងកោើតរ្រស់ពទង់។ អនក 

ហគ្រពថ្ាយ្រង្គំសត្ នឹងបានហ�ើញខុសប្រលកពវីហគ ហោយការខិតខំ្ំរែលិច្ំរផ្ល ញ 

សាធ្រណៈេត្ថុរ្រស់ពពេះអាទិករ ហដើ្បវីតហ្កោើង្រទ្រញ្្រ្រស់រ ្ូ្ ។ គលឺហោយការ 

យកថ្ងៃអាទិត្យ្កហធ្ើជា «ថ្ងៃរ្រស់ពពេះអម្ាស់» ហនេះឯង បានជាលទ្ធិកាតូលិក 

រ ្ូ្ ហោលោក្យអេះអាងដ៏ពកអលឺតហនាេះ។ ្ុ្របន្ត ពពេះគ្្វីរបានចង្អុលហៅថ្ងៃទវីពបំាពវីរ 



ទំព័រ-396- ្ហាេវិាទ

ថាជាថ្ងៃរ្រស់ពពេះអម្ាស់។ ពពេះពគវីស្ទបានមាន្រន្ទូលថា៖ «កូន្នុស្សជា 

ម្ាស់ថនថ្ងៃ�្់រសពមាក»។ ម្ាកុស ២:២៨។ សូ្អានហអសាយ ៥៨:១៣; 

ម្ាថាយ ៥:១៧-១៩។ ការហោលអេះអាងបដលហពចើនបតហលើក្កថា ពពេះពគវីស្ទ 

បានផ្ល ស់ថ្ងៃ�្់រសពមាកហេើយហនាេះ គលឺបាន្រងាហា ញឱ្យហ�ើញថាខុស ហោយ 

ពពេះ្រន្ទូលពទង់ផ្្ទ ល់។

ឥតមានដចងកនាងុសញ្ញា ថ្មវី

 ពករុ្ព្ររូហតស្តង់ទទួលសា្គ ល់ថា «ពពេះគ្្វីរសញ្ញា ្្មវីឥតមានបចងទាល់

បតហសាេះ អំពវី្រទ្រញ្្ដ៏ចបាស់ណា្ួយចំហោេះថ្ងៃ�្់រសពមាក [ថ្ងៃអាទិត្យ

ជាថ្ងៃទវី្ួួយកនុងសបា្ត េ៍] ឬអំពវីេន័ិយចបាស់លាស់ណា្ួយ សពមា្់រការរកសា

ថ្ងៃ�្់រសពមាកហឡើយ»៣។

 «្កដល់ហេលាថនការសុគតរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ គ្្ម នការផ្ល ស់្រ្តូរថ្ងៃហទ» 

ហេើយ «ហ្រើតា្ឯកសារេញិ វា្រងាហា ញថាពួកហគ [ពួកសាេក័]...ពំុបានហចញ 

ហសចក្តវី្រញ្្ជាក់លាក់ ្រងា្គ ្់រឱ្យលេះ្រង់ហចាលថ្ងៃទវីពបំាពវីរបដលជាថ្ងៃ�្់រ

សពមាក ហេើយហគ្រពហៅថ្ងៃទវី្ួយថនសបា្ត េ៍ហទ»៤។    

 ពួកកាតូលិករ ្ូ្ បានទទួលសា្គ ល់ថា ការផ្ល ស់្រ្តូរថ្ងៃ�្់រសពមាក 

ពតរូេបានហធ្ើហោយពពេះេហិាររ្រស់ហគ ហេើយហោលថា ហោយហគ្រពថ្ងៃអាទិត្យ 

ពួកព្ររូហតស្តង់ គលឺទទួលសា្គ ល់អំណាចរ្រស់េហិារហគហេើយ។ ហគបានប្លងថា៖ 

«ហៅកនុងពកឹត្យេន័ិយចាស់ ថ្ងៃហៅរគ៍លឺជាថ្ងៃបដលបានបញកជា្ររសុិទ្ធ ្ុ្របន្ត 

ពពេះេហិារ បដលបាន្រងា្គ ្់រហោយពពេះហយសូ៊េពគវីស្ទ និងដឹកនំាហោយពពេះ 

េញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ បាន្រ្តូរថ្ងៃហៅរហ៍ៅថ្ងៃអាទិត្យេញិ ដូហចនេះឥឡូេហនេះហយើង 

ហគ្រពថ្ងៃទវី្ួយជាថ្ងៃ្ររសុិទ្ធ ពំុប្នថ្ងៃទវីពបំាពវីរហទ។ ថ្ងៃអាទិត្យឥឡូេហនេះមាន

ន័យថាជាថ្ងៃរ្រស់ពពេះអម្ាស់»៥។

 ពួកអនកនិពន្ធកាតូលិកបានហលើកពវី «ការ្រ្តូរថ្ងៃ�្់រសពមាកហៅថ្ងៃ 

អាទិត្យ បដលពួកព្ររូហតស្តង់្ិនបដលជំទាស់ហនាេះ» ថាជាទវីសមា្គ ល់ថន 



ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះបដលពំុអាចផ្ល ស់្រ្តូរបាន-ទំព័រ-397-

អំណាចរ្រស់េហិារកាតូលិក «...ពវីហពោេះហោយរកសាថ្ងៃអាទិត្យហគទទួល 

សា្គ ល់អំណាចរ្រស់ពពេះេហិារ  ឱ្យព្រសិទ្ធវីពិធវីជ្់រហលៀង និង្រញ្្ហគឱ្យហធ្ើ 

បា្រហទៀតែង»៦។

 

ចន្ទ-១៦ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សាសា្ត  ជំពួក  ១០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:បត ហយើង រាល់ គ្ន  ្ ិន ប្ន ជា ពួក អនក បដល ្ យ ហៅ េញិ ឲ្យ 

ពតរូេ េនិាស ហនាេះ ហឡើយ គលឺ ជា ពួក អនក បដល មាន ហសចក្តវី ជំហនឿ សំរា្់រ ឲ្យ 

ពពលឹងបាន សហ្ងា្គ េះ េញិ។ ហេហពពើរ ១០:៣៩ 

 ហ្រើដូហចាន េះ ហតើការផ្ល ស់្រ្តូរថ្ងៃ�្់រសពមាកគលឺជាអ្វីហៅ ហពរៅពវីពគ្ន់បត 

ជាសញ្ញា  ឬជាទវីសមា្គ ល់ថនអំណាចរ្រស់េហិាររ ្ូ្ ហនាេះ? ជា «ទវីសមា្គ ល់ 

រ្រស់សត្» ហទដឹង?

 េហិាររ ្ូ្  ពំុបដលលេះ្រង់ហចាលហសចក្តវីអេះអាងចង់បាននូេអំណាច 

ពគ្់រពគងហឡើយ។ ហៅហពលពិភពហលាក និងេហិារព្ររូហតស្តង់ ទទួលថ្ងៃ�្់រ

សពមាកបដលេហិាររ ្ូ្ ្រហងកោើតហនាេះ កនុងហពលបដលហគ្រដិហសធថ្ងៃ�្់រ 

សពមាកថនពពេះគ្្វីរ ពួកហគហព្រៀ្រដូចជាទទួលសា្គ ល់នូេអំណាចពគ្់រពគង 

រ្រស់េហិាររ ្ូ្ ដូហចាន េះឯង។ កនុងការព្រពពឹត្តដូចហនេះ គលឺហគ្ំរហភលចហគ្លការ 

បដលបញកពួកហគហចញពវីរ ្ូ្ ហេើយ ថា «ពពេះគ្្វីរហេើយមានបតពពេះគ្្វីរបត 

្ួយគត់ គលឺជាសាសនាថនពួកព្ររូហតស្តង់»។ ហៅហពលចលនាថនការហចញ 

ចបា្់រឱ្យហគ្រពថ្ងៃអាទិត្យ ទាក់ចិត្ត្នុស្សកាន់បតខាល ំងហឡើង ហនាេះពិភពព្ររូហតស្តង់ 

ទំាង្ូលនឹងស្ថិតហៅហពកា្នឹ្រ្រស់រ ្ូ្ កនុងទវី្ំរែុតជាពបាកដ។

 ពួកកាន់សាសនារ្ូ្ ប្លងថា «ការបដលពួកព្ររូហតស្តង់ហគ្រពថ្ងៃ 

អាទិត្យ ក៏ដូចជាហគហគ្រពដល់អំណាចថនេហិារ [កាតូលិក] ដូហចាន េះ ហទាេះជា 

ហគមានជំហនឿខុសគ្ន ក៏ហោយ»៧។ ការ្រង្ខិត្រង្ខំឱ្យមានភារកិច្ហគ្រព 

សាសនាហោយអំណាចហលាកវីយ៍ នឹង្រហងកោើតរ្ូរសត្ ហម្ាល េះហេើយការហចញចបា្់រ 



ទំព័រ-398- ្ហាេវិាទ

ឱ្យរកសាថ្ងៃអាទិត្យកនុងសេរដ្អាហ្រកិ នឹងបានជាការហចញចបា្់រឱ្យហគ្រព 

សត្និងរ្ូរសត្េញិ។

 ពួកពគវីសា្ទ នហៅជំនាន់ហដើ្ ហគ្រពថ្ងៃអាទិត្យហោយគិតថាហគរកសាថ្ងៃ

�្់រសពមាកកនុងពពេះគ្្វីរ ហេើយឥឡូេហនេះ មានពួកពគវីសា្ទ នពិតពបាកដកនុង 

ពគ្់រពពេះេហិារ បដលហជឿហសា្ម េះអស់ពវីចិត្តថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃបដលពពេះបាន 

ោក់្កឱ្យហគ្រព។ ពពេះពទង់ទទួលសា្គ ល់ហសចក្តវីហសា្ម េះពតង់ និងហសចក្តវី 

សុចរតិរ្រស់ហគ។ ្ុ្របន្ត ហៅហពលហគហចញចបា្់រឱ្យហគ្រពថ្ងៃអាទិត្យ ហេើយពិភព 

ហលាកនឹងបានយល់ចបាស់ពវីថ្ងៃ�្់រសពមាកពិតពបាកដហនាេះ ហនាេះអស់អនក

ណាបដល្ំរោនហសចក្តវី្រងា្គ ្់ររ្រស់ពពេះ ហដើ្បវីសា្ត ្់រតា្សិកា្ខ ្រទរ្រស់រ ្ូ្ នឹង 

ហគ្រពលទ្ធិកាតូលិករ ្ូ្ ហលើពពេះហេើយ។ គលឺហគហគ្រពេហិាររ ្ូ្ បត្្តង។ ហគ 

ហគ្រពសត្ និងរ្ូរសត្។ ្នុស្សនឹងទទួលសា្គ ល់សញ្ញា ថនហសចក្តវីហសា្ម េះ 

ស្ម័ពគដល់រ ្ូ្  បដលជា «ទវីសមា្គ ល់រ្រស់សត្»។ លុេះដល់ហរឿងហនេះបានលាត 

ពតោងហៅចំហោេះ្នុស្សទំាងឡាយ ហេើយហគពតរូេហពជើសហរ ើសរវាង្រញញាត្តិ 

រ្រស់ពពេះ និង្រញញាត្តិរ្រស់្នុស្ស ហនាេះហទើ្រអនកបដលហៅបតព្រពពឹត្តរលំងនឹង

ទទួល «ទវីសមា្គ ល់រ្រស់សត្»។

ការតេមានទនហទេតាទវីបវី

 ហសចក្តវី្ំរភិត្ំរភ័យដ៏ខាល ំងកាល ្ំរែុតបដលបានហធ្ើដល់្នុស្សជាតិ គលឺ

មានហៅកនុងពពេះរាជសាររ្រស់ហទេតាទវី្រវី។ ្នុស្សនឹង្ិនពតរូេស្ថិតហៅកនុង

ហសចក្តវីងងឹត ស្តវីពវីហរឿងដ៏សំខាន់ហនេះហទ ហពោេះហសចក្តវីពពមាននឹងពតរូេព្រទាន

ដល់ពិភពហលាកសិន ្ុននឹងការជំនំុជព្េះរ្រស់ពពេះ្កដល់ ព្រហយជន៍ឱ្យ 

្នុស្សទំាងអស់ មានឱកាសហដើ្បវីហគចខលួនបាន។ ហទេតាទវី្ួយ ព្រកាស 

ដល់ពគ្់រ «ទំាងសាសន៍ ពគ្់រពូជអំ្ូររ ពគ្់រភាសា ហេើយពគ្់រទំាងពគរួសារ 

បដរ»។ ហសចក្តវីពពមានថនហទេតាទវី្រវី នឹង្ិនពតរូេសុសសាយតិចជាង្ុនហទ។ 

ហសចក្តវីពពមានហនាេះនឹងពតរូេព្រកាសហោយសំហឡងយ្ងខាល ំង ហេើយនឹងទាក់ 



ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះបដលពំុអាចផ្ល ស់្រ្តូរបាន-ទំព័រ-399-

សា្ម រតវីថនពិភពហលាក។

 ទំាងអស់គ្ន នឹងពតរូេបានបចកជាពវីរពករុ្៖ អនកបដលរកសា្រញញាត្តិរ្រស់ 

ពពេះ ហេើយមានជំហនឿហលើពពេះពគវីស្ទ និងអនកបដលហគ្រពដល់សត្ និងរ្ូរសត្ 

ហេើយទទួលទវីសមា្គ ល់រ្រស់វា។ េហិារ និងរដ្នឹងរ្ួររួ្ គ្ន  ហដើ្បវី្រង្ខំអស់ 

ទំាង្នុស្សឱ្យទទួល «ទវីសមា្គ ល់រ្រស់សត្» បតរាសស្តរ្រស់ពពេះនឹង្ិនបាន

ទទួលហទ។ ហហារាស្លឹងហ ើ្លហៅពួកអនកបដលបាន�នេះសត្ហនាេះ និងរ្ូរវា 

និងហលខហឈា្ម េះវាែង ហ�ើញហគ�រហលើស្ុពទបកេ ទំាងកាន់សុ៊ងរ្រស់ពពេះ 

ពគ្់រគ្ន ។ េេិរណៈ ១៥:២។
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† ពកឹត្យេន័ិយដ្់រព្រការ។
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អង្គារ-១៧ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សាសា្ត  ជំពូក  ១១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពពេះហយេូវ្ា ពទង់ មាន ពពេះ្រន្ទូល ដូហចនេះ ថា ចូរ រកសា ហសចក្តវី 

យុត្តិធ្៌ ហេើយ ព្រពពឹត្ត តា្ ហសចក្តវី សុចរតិ ចុេះ ពវី ហពោេះ ហសចក្តវី សហ្ងា្គ េះ រ្រស់ 

អញ បាន ្ ក ជិត ដល់ ហេើយ ឯ ហសចក្តវី សុចរតិ រ្រស់ អញ ក៏ ហរៀ្រ នឹង សំបដង ឲ្យ 

ហ�ើញ បដរ។ ហអសាយ ៥៦:១  

 

 ការបកទព្ង់ដល់ថ្ងៃ�្់រសពមាកហៅថ្ងៃចុងហពកាយ ពតរូេបានទាយ 

ទុកហៅកនុងគ្្វីរហអសាយថា៖ «ពពេះហយេូវ្ាពទង់មាន្រន្ទូលដូហចនេះថា ចូររកសា 

ហសចក្តវីយុត្តិធ្៌ ហេើយព្រពពឹត្តតា្ហសចក្តវីសុចរតិចុេះ ពវីហពោេះហសចក្តវី 

សហ្ងា្គ េះរ្រស់អញបាន្កជិតដល់ហេើយ ឯហសចក្តវីសុចរតិរ្រស់អញ ក៏ហរៀ្រ 

នឹងសប្្តងឱ្យហ�ើញបដរ។ មានពរហេើយ្នុស្សណាបដលព្រពពឹត្តយ្ងហនាេះ 

ពព្ទំាងកូន្នុស្សណាបដលកាន់ហសចក្តវីហនេះឱ្យខ្ា្់រខ្ួន គលឺជាអនកប្រកសា 

ថ្ងៃ�្់រសពមាកឥត្រងា្អ ្់រ ហេើយរកសាថដ្ិនឱ្យហធ្ើការអាពកក់ណាហឡើយ...។ 

ឯពួកសាសន៍ដថទបដលភ្ា្់រខលួននឹងពពេះហយេូវ្ា ហដើ្បវីហធ្ើការងារពទង់ ហេើយ

និងសសឡាញ់ពពេះនា្ថនពពេះហយេូវ្ា ពព្ទំាងហធ្ើជាអនក្រហព ើ្ពទង់ គលឺពគ្់រ 

អស់អនកណាបដលរកសាថ្ងៃ�្់រសពមាកឥត្រងា្អ ្់រហឡើយ ហេើយកាន់ខ្ា្់រ 

តា្ហសចក្តវីសញ្ញា រ្រស់អញ ហនាេះអញនឹងនំាហគ្កឯភនំ្ររសុិទ្ធរ្រស់អញ 

ហេើយឱ្យហគបានអរស្របាយ ហៅកនុងដំណាក់រ្រស់អញ បដលសពមា្់រជា 

ទវីអធិស្ាន»។ ហអសាយ ៥៦:១,២,៦,៧។

 ពពេះ្រន្ទូលទំាងហនេះ គលឺសំហៅ្កជំនាន់ពគវីសា្ទ ន ដូចបានហ�ើញកនុង 

២៦

អនាកកាល ហានសតមាប់ហសចក្តវីេិត



អនកកាល ហានសពមា្់រហសចក្តវីពិត-ទំព័រ-401-

ន័យទំាង្ូលថនខហនាេះហេើយ៖ «ពពេះអម្ាស់ហយេូវ្ា ជាពពេះបដលព្រ្ូល 

អស់អនកបដលពតរូេ្ំរ្ររ្រង់កនុងសាសន៍អុវីសសាបអល ពទង់មាន្រន្ទូលថា អញ 

នឹងព្រ្ូល្នុស្សដថទ្កជា្ួយបដរ គលឺជាពួកអនកហពរៅពវីពួកអុវីសសាបអល 

បដលបានព្រ្ូល្កហេើយ» (ខ៨)។ ទវីហនេះ គលឺទាយពវីការព្រ្ូលពួកសាសន៍

ដថទហោយដំណឹងល្អ ហៅហពលអនក្រហព ើ្រ្រស់ពទង់ែសាយដល់អស់ទំាង 

សាសន៍អំពវីដំណឹងដ៏រ វីករាយ។

 ពពេះអម្ាស់្រងា្គ ្់រថា៖ «្ិរទពតា្រញញាត្តិចបា្់រហៅកនុងពួកសិស្សរ្រស់ 

អញចុេះ»។ ហអសាយ ៨:១៦។ ពតា្រញញាត្តិចបា្់ររ្រស់ពពេះហនាេះ គលឺពតរូេបានបចង 

ហៅកនុង្រញ្វីទវី្ួរន។ ្រញញាត្តិហនេះ កនុងអស់ទំាង្រញញាត្តិដ្់រព្រការ គលឺនំាឱ្យហ�ើញ 

ទំាងពពេះនា្ និងងារថនពពេះបដលជាអនក្រហងកោើតចបា្់រ។ ហៅហពលថ្ងៃ�្់រសពមាក 

ពតរូេបានផ្ល ស់្រ្តូរហោយអំណាចហស្តចសង្ ពតាក៏ពតរូេបាន្រកហចញពវីពកឹត្យ 

េន័ិយ។ ពួកសាេក័រ្រស់ពពេះហយសូ៊េពតរូេបានហៅ្ក ហដើ្បវីឱ្យបកតព្រូេហឡើង 

េញិ ហោយហលើកតហ្កោើងថ្ងៃ�្់រសពមាក ទុកជាការរលឹំកដល់ពពេះអាទិករ និង

ទុកជាទវីសមា្គ ល់ថនអំណាចរ្រស់ពទង់។

 មានហចញ្រទ្រញ្្ហឡើងថា៖ «ចូរបសសកឱ្យហពញ្ំរពង់ក កំុសំថច 

ហឡើយ ចូរ្រនលលឺសហ្លងហឡើងដូចជាបពត ហេើយព្រកាសពបា្់រដល់រាសស្តអញពវី 

អំហពើរលំងរ្រស់ហគ»។ អនកបដលពទង់ហៅថា «រាសស្តអញ» នឹងពតរូេបានបកតព្ង់ 

ហឡើងេញិចំហោេះការព្រពពឹត្តហល្មើសរ្រស់ហគ ហពោេះហគជាពករុ្បដលគិតថាខលួន

សុចរតិកនុងការ្រហព ើ្ពពេះ។ ្ុ្របន្តការ្រហនា្ទ សដ៏្ុលឺងម្ាត់ថនពពេះដ៏ជាអនកបសង្ 

រកចិត្ត្នុស្ស ្រញ្្ក់ថាហគកំពុងជាន់�លវីសិកា្ខ ្រទរ្រស់ពពេះ។ ហអសាយ 

៥៨:១,២។

 ដូហចនេះហហារា្រងាហា ញ្រញញាត្តិបដលហគបាន្ំរហភលចហចាលថា៖ «ពួកអនក 

បដលនឹងហកើត្កពវីឯង ហគនឹងសង់ទវីចាស់បដលខូច្រង់ហឡើងជា្្មវី ឯងនឹង 

សង់ហឡើងហលើហជើងជញំ្្ង បដលមានតំាងពវីហពចើនតំណ្កហេើយ ក៏នឹងមាន 

ហឈា្ម េះថាជាអនកជួសជុលទវីបាក់ប្រក គលឺជាអនកហរៀ្រចំែលូេហៅឯទវីលំហៅហឡើង
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េញិ។ ហ្រើ ឯងោត់ហជើង ឯង ្ិនឱ្យប្ររហចញពវីថ្ងៃ�្់រសពមាក គលឺ្ិនឱ្យហធ្ើតា្ 

អំហពើចិត្តហៅថ្ងៃ្ររសុិទ្ធរ្រស់អញ ហ្រើឯងរា្់រថ្ងៃ�្់រសពមាកទុកជាទវីរ វីករាយ

ចិត្ត ហេើយហលើកថ្ងៃ្ររសុិទ្ធរ្រស់ពពេះហយេូវ្ាទុកជាថ្ងៃគួរហគ្រព ពព្ទំាង 

ព្រតិ្រត្តិតា្ែង ឥតហធ្ើតា្អំហពើចិត្តរ្រស់ខលួន ឬហោលបតោក្យរ្រស់ែងខលួន 

ពគ្ហនាេះឯងនឹងបានចិត្តរ វីករាយកនុងពពេះហយេូវ្ា»។ ហអសាយ ៥៨:១២-១៤។

 «ទវីចាស់បដលខូច្រង់» គលឺបានហកើតហឡើងដល់ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ 

ហៅហពលថ្ងៃ�្់រសពមាកពតរូេបាន្រ្តូរហោយអំណាចរ ្ូ្ ។ ្ុ្របន្ត ហពលហេលា 

បាន្កដល់សពមា្់រជួសជុលទវីខូច្រង់ហនាេះហេើយ។

ពុធ-១៨ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ សាសា្ត  ជំពូក  ១២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: មាន ពរ ហេើយ ្នុស្ស ណា បដល ព្រពពឹត្ត យ្ង ហនាេះ ពព្ 

ទំាង កូន ្ នុស្ស ណា បដល កាន់ ហសចក្តវី ហនេះ ឲ្យ ខ្ា្់រខ្ួន ែង គលឺ ជា អនក បដល  

ប្ រកសា ថ្ងៃ �្់រ សំរាក ឥត ្រងា្អ ្់រ ហេើយ រកសា ថដ ្ ិន ឲ្យ ហធ្ើ ការ អាពកក់ ណា 

ហឡើយ ។ ហអសាយ ៥៦:២ 

 

ទថងៃឈប់សតមាកេិតតបាកដតតរូេបានកាន់តាងំដតេវីហដើ្្ក

 ថ្ងៃ�្់រសពមាក ពតរូេបានរកសាហោយហលាកអ័ោ្កនុងសួនហអបដន 

តំាងបតពវីកាលបដលហលាក្ិនទាន់បា្រហ្្លេះ។ ហលាកបានភាល ត់មានបា្រ បត 

បានលន់តួេញិ ហេើយហទាេះជាពតរូេបាន្រហណ្ត ញហចញពវីហគេោ្នរ្រស់ 

ហលាកក៏ហោយ ក៏ហលាកហៅបតរកសាថ្ងៃហនាេះបដរ។ ថ្ងៃ�្់រសពមាកហនេះពតរូេ 

បានរកសាហោយអស់ទំាងពួកអយ្យហកា ចា្់រតំាងពវីហអ្ិរលដល់ហលាកណូហអ 

ដល់អាពបាហាំ ដល់យ្កុ្រ។ ហៅហពលពពេះហយេូវ្ារហំោេះអុវីសសាបអល ពទង់

បានព្រកាសពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពទង់ ហៅដល់ពួក្នុស្ស។

 តំាងបតពវីថ្ងៃហនាេះ្កដល់្រច្ុ្របននកាលហនេះ ហគបានកាន់ថ្ងៃ�្់រ 



អនកកាល ហានសពមា្់រហសចក្តវីពិត-ទំព័រ-403-

សពមាកជា្់រ។ ហទាេះ្រវីជា «្នុស្សបដលជាតួបា្រ» មានជ័យជ្នេះកនុងការ 

ជាន់�លវីហោយហជើង ដល់ថ្ងៃ្ររសុិទ្ធរ្រស់ពពេះក៏ហោយ ក៏ហៅបតមានអនកហគ្រព

ដ៏ហសា្ម េះពតង់ហៅទវីសាងៃ ត់បដរ។ តំាងបតពវីពគ្បកទព្ង់្ក មាន្នុស្សខលេះកនុងពគ្់រ 

តំណហៅបតហគ្រពដល់ថ្ងៃ្ររសុិទ្ធហនេះ។

 ហសចក្តវីពិតទំាងហនេះ រួ្ ទំាង «ដំណឹងល្អដ៏ហៅអស់កលបជានិច្» នឹង

បញកឱ្យហ�ើញនូេពករុ្ជំនំុរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ ហៅហពលពទង់យង្ក។ «ហនេះ 

ហេើយជា...ពួក្ររសុិទ្ធបដលកាន់តា្្រញញាត្តិរ្រស់ពពេះ ហេើយមានហសចក្តវី 

ជំហនឿដល់ពពេះហយសូ៊េ»។ េេិរណៈ ១៤:១២។

 អនកបដលបានទទួលពនលលឺស្តវីពវីហរាងឧហបាស្ និងពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ 

បានហពញហៅហោយអំណរ ហៅហពលហគហ�ើញមានការសស្រគ្ន កនុងហសចក្តវី

ពិត។ ហគចង់ឱ្យពនលលឺបានចំាងជេះដល់អស់ពួកពគវីសា្ទ នទំាងឡាយ ្ុ្របន្ត ហសចក្តវី  

ពិតបដលខុសប្រលកពវីហលាកវីយ៍ ពតរូេបាន្រដិហសធហោយជនជាហពចើនបដល 

អេះអាងថាហដើរតា្ពពេះពគវីស្ទ។

 ហៅហពលហសចក្តវីទំាង្ុ្រនា្ម នថនថ្ងៃ�្់រសពមាក ពតរូេបានសប្្តងឱ្យ 

ហគហ�ើញ ្នុស្សជាហពចើននិយយថា៖ «ហយើងបតងបតកាន់ថ្ងៃអាទិត្យ ជវីដូន 

ជវីតាហយើងបានកាន់ថ្ងៃហនាេះបដរ ហេើយ្នុស្សល្អជាហពចើនបដលកាន់ថ្ងៃហនេះ 

បានសាល ្់រហៅហោយសុខដុ្រ្នា។ ហតើពករុ្ដ៏តូច្ួយបដលកាន់ថ្ងៃទវីពបំាពវីរ

អាចទទួលលទ្ធែលអ្វីខលេះ កនុងហពលអស់ទំាងពិភពហលាករកសាថ្ងៃអាទិត្យ

ហនាេះ?» ពួកជូេបានហព្រើការបេកបញកដូចគ្ន  ហដើ្បវី្រដិហសធពពេះពគវីស្ទ។ ដូច 

នឹងជំនាន់ហលាកលូហធើរបដរ អនកកាន់សាសនាកាតូលិកបានបេកបញកថា អនក 

ពគវីសា្ទ នពិតពបាកដបានសាល ្់រកនុងជំហនឿកាតូលិក ដូហចនេះសាសនាហនាេះ គលឺពគ្់រ 

ពគ្ន់ហេើយ។ ការបេកបញករហ្រៀ្រហនេះ នឹងបានជារនំាងបំាងការហជឿនហលឿន

កនុងជំហនឿជាពបាកដ។

 ជនជាហពចើនបានហលើកហឡើងថា ការរកសាថ្ងៃអាទិត្យពតរូេបានជាទំហនៀ្

ទមាល ្់រទូហៅថនពពេះេហិាររា្់រសតេត្ស្កហេើយ។ ែ្ទុយនឹងហសចក្តវីបដលបាន 
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ប្លងហនេះ ថ្ងៃ�្់រសពមាក និងការរកសាថ្ងៃហនេះ គលឺ្ុររាណជាង ប្្ទំាងមាន 

អាយុចាស់ដូចជាបែនដវីបដរ ហេើយពតរូេបានតំាងហឡើងហោយពពេះដ៏មានពពេះ 

ជន្មពវី្ុររាណហទៀតែង។

 កនុងហពលបដលឥតមានទវី្រនា្ទ ល់ពវីពពេះគ្្វីរហនាេះ ្នុស្សជាហពចើនបាន 

ហោលថា៖ «ហេតុអ្វីបានជាេ វីរ្ុររសរ្រស់ហយើងពំុបានយល់ពវីថ្ងៃ�្់រសពមាក

ហនេះ? មានតិចតួចណាស់បដលហជឿដូចជាអនក។ អនក្ិនអាចពតរូេ ហេើយអស់

ទំាង្នុស្សថនចំហណេះេជ្ិាខ្ង់ខ្ស់ហនាេះខុសហទ»។

 ហដើ្បវី្រងាហា ញថាការបេកបញកហនេះខុស គលឺពគ្ន់បតហ ើ្ល្រទគ្្វីរ និង

ការព្រសស័យទាក់ទងរ្រស់ពពេះហយេូវ្ា ជា្ួយរាសស្តពទង់កនុងពគ្់រទំាង 

ស្័យចុេះ ហនាេះពគ្់រពគ្ន់ហេើយ។ ្ូលហេតុបដលពពេះពំុសូេហពជើសហរ ើសអនក

មានចំហណេះេជ្ិា និងតំបណងខ្ង់ខ្ស់ ហដើ្បវីដឹកនំាកនុងការបកទព្ង់ គលឺហពោេះ 

ហគពឹងោក់ហៅនឹងហគ្លជំហនឿ និងព្រព័ន្ធសាសនេទិយារ្រស់ហគ ហេើយ្ិន 

ពតរូេការចង់ហរៀនពវីពពេះ។ ជនបដលមានចំហណេះេជ្ិាស្តួចហស្តើងពវីសាលា 

ជួនកាល ពតរូេបានហៅ្កហដើ្បវីព្រកាសហសចក្តវីពិត គលឺពំុប្នហោយហគគ្្ម ន 

តព្ិេះហនាេះហទ ្ុ្របន្តហោយហគ្ិនពឹងហលើខលួន បតោក់ខលួនឱ្យពពេះ្រហពងៀនេញិ។ 

ការឱនលំហទាន និងការសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រតា្ ហធ្ើឱ្យហគកាល យហៅជាេ វីរជន។ 

 

ពពហស្បតិ៍-១៩ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ចហព្ៀងសាឡូ្្ូន ជំពូក  ១  

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: រ វីឯ ហសចក្តវី ជំហនឿ ហនាេះ គលឺ ជា ចិត្ត បដល ដឹង ជាក់ ថា នឹង 

បានដូច សង្ឹ្ ជា សំគ្ល់ ពវី ការ បដល ហ ើ្ល ្ ិន ហ�ើញ។ ហេហពពើរ ១១:១ 

 ព្រេត្តិសាសស្តថនអុវីសសាបអល្ុររាណ គលឺជាគំរដ៏ូល្អ្ំរែុតអំពវីពិហសាធន៍

ពវីអតវីតកាលថនពករុ្ជំនំុនិេត្តកៈ។ ពពេះបាននំារាសស្តពទង់កនុងចលនានិេត្ត ដូច 

ពទង់បាននំាកូនហៅអុវីសសាបអលហចញពវីព្រហទសហអសុវីព្ទបដរ។ ព្រសិនហ្រើអស់

អនកបដលបានហធ្ើការហោយសា្គ្គវីគ្ន កនុងឆ្ន ំ១៨៤៤ បានទទួលពពេះរាជសារ 



អនកកាល ហានសពមា្់រហសចក្តវីពិត-ទំព័រ-405-

រ្រស់ហទេតាទវី្រវី ហេើយព្រកាសកនុងអំណាចថនពពេះេញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ ហនាេះបែនដវី 

នឹងពតរូេបានពពមានរា្់រឆ្ន ំ្ុនហ្្លេះ ហេើយពពេះពគវីស្ទនឹងបានយង្ករហំោេះ 

យករាសស្តពទង់ហៅហេើយ។

េុំដ្នជាតេ៉ះេឫទរ័យរបសត់េ៉ះ

 ពំុប្នជាពពេះេឫទ័យរ្រស់ពពេះហទ បដលជនជាតិអុវីសសាបអលបាន

ហៅេលិេល់កនុងទវីរហហាសា្ថ នអស់បសសិ្រឆ្ន ំហនាេះ ហពោេះពទង់មានពពេះទ័យចង់

នំាហគហចញហៅសសរុកកាណាន ហេើយតំាងហគហៅទវីហនាេះ ហធ្ើជារាសស្ត្ររសុិទ្ធ 

និងជារាសស្តដ៏ស្របាយរ វីករាយ ្ុ្របន្ត «អនកទំាងហនាេះពំុអាចនឹងចូលបានហទ 

ហពោេះហគ្ិនហជឿ»។ ហេហពពើរ ៣:១៩។ ក៏ដូចគ្ន បដរ ពំុប្នជាពពេះេឫទ័យ 

រ្រស់ពពេះហទ បដលការយង្ករ្រស់ពពេះពគវីស្ទពតរូេពនយារដ៏យូរយ ហេើយរាសស្ត 

ពទង់ពតរូេស្ថិតហៅកនុងពិភពថនបា្រក្្ម និងហសចក្តវីទុក្ខហសាកអស់រា្់រឆ្ន ំដូហចនេះ។ 

ការ្ិនហជឿបានបញកហគហចញពវីពពេះ។ ពពេះហយសូ៊េបានពនយារការយង្ក 

រ្រស់ពទង់ ហោយសារហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុាដល់ហលាកវីយ៍ ហដើ្បវីឱ្យអនកមាន 

បា្របានឮហសចក្តវីពពមាន ហេើយរកជព្កពជកហកាន ្ុននឹងហសចក្តវីហពកាធ 

រ្រស់ពពេះពតរូេបាន្រង្អុរចុេះ្ក។

 ឥឡូេហនេះ ដូចហៅជំនាន់ពវីអតវីតកាលបដរ ការ្រងាហា ញហសចក្តវីពិតនឹង

្រងកោហសចក្តវីព្រឆំ្ង។ ្នុស្សជាហពចើនហព្រើហសចក្តវីពយាបាទ ហដើ្បវីជិេះជាន់ចរតិ 

លក្ខណៈ និងហគ្ល្ំរណងរ្រស់អនកបដល�រការោរជំហនឿបដលហគ្ិន 

និយ្ហជឿ។ ហគបានហៅហហារាហអលវីយ្ថាជាអនក្រងកោហរឿងកនុងអុវីសសាបអល 

ហហារាហយហរមាថាជាអនកកបត់ សាេក័្ុ្រលថាជាអនកហធ្ើឱ្យពពេះេហិារកខ្ក់។ 

ចា្់រពវីហពលហនាេះ្កដល់ហពលហនេះ អនកបដលហសា្ម េះពតង់ដល់ហសចក្តវីពិត ពតរូេ 

បានហគហថាកោ លថាជា្នុស្ស្រេះហបារ ប្រកហឆ្ង ឬប្រកគណៈ។

 ការប្លងជំហនឿបដលបានហោលហោយពួក្ររសុិទ្ធ និងអនក្រ្តូរជវីេតិ និង 

ឧទាេរណ៍ថនភាព្ររសុិទ្ធ និងភាពសុចរតិដ៏មំា្ួន ្រណា្ត លឱ្យមានទឹកចិត្ត

ដល់អនកបដលឥឡូេហនេះបានហៅ្កហធ្ើជាស្មរ្រនា្ទ ល់សពមា្់រពពេះ។ ្រទ 



ទំព័រ-406- ្ហាេវិាទ

្រញ្្ដល់អនក្រហព ើ្រ្រស់ពពេះកនុងហពលហនេះគលឺ៖ «ចូរ្រនលលឺសំហឡងហឡើង ដូចជា 

បពត ហេើយព្រកាសពបា្់រដល់រាសស្តអញពវីអំហពើរលំងរ្រស់ហគ និងដល់ពូជ 

ពង្សថនយ្កុ្រ ពវីអំហពើបា្ររ្រស់ហគ»។ «អញបានតំាងឯងហឡើងហធ្ើជាអនកចំា 

យ្ ដល់ពូជេង្សអុវីសសាបអល ដូហចនេះចូរសា្ត ្់រោក្យពវីមាត់អញ ហេើយ 

ព្រកាសពបា្់រហគឱ្យអញ»។ ហអសាយ ៥៨:១; ហអហសគ្ល ៣៣:៧។

 ឧ្រសគ្គដ៏ធំកនុងការទទួលហជឿហសចក្តវីពិត គលឺហោយហពោេះមានការ 

រខំាន និងការបកបព្រ។ ហនេះជាហសចក្តវីអេះអាងបត្ួយគត់ទាស់នឹងហសចក្តវីពិត 

បដលអនកគំ្ពទហសចក្តវីពិត្ិនអាចកាត់សសាយបាន។ ្ុ្របន្ត អនកហដើរតា្ពពេះ 

ពគវីស្ទពិតពបាកដ ពំុចំាឱ្យហសចក្តវីពិតបានលបវីលបាញហទ។ ហគទទួលសា្គ ល់

ហ�ើឆ្កោ ងជា្ួយសាេក័្ុ្រលហោយហជឿថា «ហសចក្តវីទុក្ខលំបាកយ្ងសសាល 

រ្រស់ហយើងខ្ុំ បដលហៅបត្ួយបភលតហនេះ ហនាេះ្រហងកោើតឱ្យហយើងខ្ុំមានសិរ វីល្អដ៏

ហៅអស់កលបជានិច្េញិ» ឯហលាក្ូ្ហស «បានរា្់រហសចក្តវីដំហនៀល បដលហគ

តិេះហដៀលដល់ពពេះពគវីស្ទទុកជាពទព្យស្បត្តិ ព្រហសើរជាងអស់ទំាងរ្រស់ថ្ល 

េហិសសហៅសសរុកហអសុវីព្ទ» ហៅហទៀត។ កូរនិ្ូសទវី២ ៤:១៧; ហេហពពើរ 

១១:២៦។

 ហយើងពតរូេហពជើសហរ ើសយកហសចក្តវីពតរូេពវីហពោេះវាពតរូេ ហេើយទុកលទ្ធែល 

ថនការហពជើសហរ ើសហនេះឱ្យពពេះចុេះ។ ពិភពហលាកពតរូេការជនបដលព្រក្រហោយ

គនលងធ្៌ ជំហនឿ និងហសចក្តវីកាល ហាន ហដើ្បវីហធ្ើការបកទព្ង់ដ៏ច្បង។ 

តា្រយៈជនទំាងហនេះ កិច្បកទព្ង់សពមា្់រហពលហនេះ ពតរូេបតហឆ្្េះហៅ្ុខ។



ការភ្ាក់រលឹកហឡើងេញិនាស្័យ្រច្ុ្របនន-ទំព័រ-407-

២៧

ការភាញា ក់រលឃឹកហ�ើងេិញនាស្រ័យបច្ចុបបននា

សុពក-២០ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ចហព្ៀងសាឡូ្្ូន ជំពួក  ២  

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:បដល ពពេះ បាន តំាង ពទង់ ទុក ជា ទវី សហនា្ត ស ហពបាស 

ហោយសារ ហសចក្តវី ជំហនឿ ដល់ ពពេះហលាេិត ពទង់ សំរា្់រ នឹង សំបដង ឲ្យ ហ�ើញ 

ហសចក្តវី សុចរតិ រ្រស់ ពពេះ ចំហោេះ ការ បដល ពទង់ ្ ិន ព្រកាន់ អំហពើ បា្រ បដល ហគ 

ព្រពពឹត្ត ពវី ហដើ្ ហោយ ពទង់ មាន ពពេះេឫទ័យ អត់ធ្មត់។ រ ្ូ្  ៣:២៥ 

 ហៅទវីណាបដលហគែសាយពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះហោយស្ាហា្់រហនាេះ 

ហ�ើញថាបានទទួលលទ្ធែលជាលំោ្់រ ្រងាហា ញ ឱ្យហ�ើញពវីហដើ្កំហណើ តដ៏ 

ពិសិដ្អំពវីការែសាយហនេះ។ អនកមានបា្របានគិតថាសតិស្បជញញាៈរ្រស់ខលួន

បានភលលឺពជេះថាល ។ ការយល់ដឹងដ៏ចបាស់ បានដិតជា្់រហៅកនុងចិត្តគំនិតរ្រស់ហគ។ 

ពួកហគដូចជាមានភាពសុចរតិរ្រស់ពពេះ ហេើយបសសកហឡើងថា៖ «ហតើអនកណា

នឹងជួយឱ្យខ្ុំរចួពវីតួហសចក្តវីសាល ្់រហនេះបាន?» រ ្ូ្  ៧:២៤។ ហៅហពលហគហ�ើញ 

ហ�ើឆ្កោ ង ហគបានយល់ថា មានបតគុណស្បត្តិរ្រស់ពពេះពគវីស្ទហទ បដលនឹង 

អាចហលាេះអំហពើហល្មើសរ្រស់ហគបាន។ ហគបានទទួលការហលើកបលងហទាស 

បដលបានព្រពពឹត្តកនលង្កហេើយ ហោយសារពពេះហលាេិតរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ។ 

រ ្ូ្  ៣:២៥។

 ជនទំាងហនេះបានហជឿហេើយបានទទួល្ុរណ្យពជ្ុជទឹក ពព្ទំាង 

បានហងើ្រហឡើងហដើរកនុងជវីេតិ្្មវី ហោយជំហនឿរ្រស់ពពេះរាជ្ុរពតាថនពពេះ ហគហដើរ 

តា្ជំហានពទង់ យកចរតិលក្ខណៈរ្រស់ពទង់្កហធ្ើជាគំររូ្រស់ខលួន ពព្ទំាង 

ហធ្ើឱ្យខលួនបាន្ររសុិទ្ធដូចជាពទង់បដរ។ អ្វីៗបដលហគធ្ល ្់រស្អ្់រ ឥឡូេហគ 
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សសឡាញ់ ហេើយអ្វីបដលហគធ្ល ្់រសសឡាញ់ ហគស្អ្់រេញិ។ អនកមានឫកខ្ស់ 

ហៅជាសុភាព ្នុស្សឥតព្រហយជន៍ និងហកាងពកអលឺត ហៅជានឹងនហេើយ 

បលងហក្អងកា្អ ងេញិ។ អនកព្រ្ឹកបានកាល យហៅជាបាត់សសេងឹ អនកឥតសវីលធ្៌ 

បានកាល យជា្ររសុិទ្ធ។ អនកពគវីសា្ទ ន ហគពំុរេល់នឹងការតាក់បតងខលួនហោយប្រ្រ

ខាងហពរៅ «ដូចជាពកងសក់ ោក់មាស ឬសំហលៀក្ំរោក់ហែ្សងៗហឡើយ» បត 

«ហោយហពគឿងដ៏្ិនហចេះពុករលួយរ្រស់ពពេះេញិ្ញា ណស្លូត ហេើយរ្្យទ្ 

ហនាេះឯងជាហសចក្តវីមានតថ្លេហិសសហៅចំហោេះពពេះ»។ ហពពតរុសទវី១ ៣:៣,៤។

 ការភ្ាក់រលឹកហឡើងេញិ គលឺបានសមា្គ ល់ហោយការអង្រករយ្ងអស់ពវី

ចិត្តហៅដល់អនកមានបា្រ។ លទ្ធែលគលឺបានហ�ើញកនុងអនកបដល្ិនរញួរា 

ចំហោេះការលេះ្រង់ខលួន ហេើយបានអរស្របាយ ហពោេះហគបានរា្់រជាស្ 

ព្រហសើរ ហដើ្បវីរងទុក្ខសពមា្់រពពេះពគវីស្ទ។ ្នុស្សបានហ�ើញការផ្ល ស់្រ្តូរកនុង 

អនកបដលកាន់ហជឿដល់ពពេះនា្ពពេះហយសូ៊េ។ ហនេះជាែលកនុងឆ្ន ំ្ុនៗ ្រនា្ទ ្់រ

ពវីរដូេថនការភ្ាក់រលឹកខាងសាសនា្ក។

 ្ុ្របន្តការភ្ាក់រលឹកហឡើងេញិហៅស្័យ្រច្ុ្របននហនេះ ្រងាហា ញពវីការ 

ែ្ទុយគ្ន សសឡេះ។ ជាការពិតណាស់ បដលមានភាគហពចើនបានផ្ល ស់បព្រគំនិត 

ហេើយមានកំហណើ នយ្ងហពចើនកនុងពពេះេហិារ។ បតហទាេះជាយ្ងណាក៏ហោយ 

លទ្ធែលហនេះ្ិនប្ន្រងាហា ញឱ្យហ�ើញថាមានការរ វីកចហព ើ្នខាងពពលឹង 

េញិ្ញា ណហនាេះហទ។ ពនលលឺបដលហឆេះឆួលកនុង្ួយរយៈ ្រន្តិចហទៀតនឹងរលត់ហៅ 

េញិ។

 ការភ្ាក់រលឹកហឡើងេញិដ៏លបវីៗ បតងបតរជួំល្ហនាសហញ្តនា ហេើយ

្ំរ្្រនហសចក្តវីហពតកពតអាលចំហោេះអ្វីបដល្្មវីហេើយអស្ារ្យ។ ដូហចនេះ អនកបដល 

ហទើ្រនឹងហជឿ មានចំណង់ស្តួចហស្តើងណាស់ កនុងការចង់សា្ត ្់រហសចក្តវីពិតកនុង 

ពពេះគ្្វីរ។ ហ្រើសាសនកិច្ហនាេះគ្្ម នអ្វី ហដើ្បវី្របណ្ត តអារ្្មណ៍ហទ ហនាេះហគ្ិន 

រេ វីរេល់ហឡើយ។

 ចំហោេះអនកបដលបានបព្រចិត្តគំនិតចបាស់លាស់េញិ ការព្រសស័យ 



ការភ្ាក់រលឹកហឡើងេញិនាស្័យ្រច្ុ្របនន-ទំព័រ-409-

ជា្ួយពពេះ និងហរឿងរ្ាេស្តវីពវីអនន្តភាព នឹងបានជាហ្ហរៀនដ៏ធំដល់ជវីេតិ។ ចុេះ

ហតើការឧទ្ទិសពិតពបាកដដល់ពពេះហៅកនុងេហិារលបវីៗនាសព្ថ្ងៃហនេះ ហៅឯណា 

ហៅ? អនកបព្រចិត្តទំាងឡាយ ពំុបានលេះ្រង់ឫកហឆ្មើងថឆ្ម និងហសចក្តវី 

ហពតកពតអាលថនហលាកវីយ៍ហទ។ ហគពំុមានចិត្តចង់លេះ្រង់ខលួន ហដើ្បវីហដើរតា្ 

ពពេះហយសូ៊េដ៏សលូតសសទន់ ដូចកាលបដលហគ្ិនបព្រចិត្តហនាេះបដរ។ កិរយិ 

ថ្ល្នូររ្រស់ពពេះ ហស្ទើរបតោល តហចញពវីេហិារភាគហពចើនហៅហេើយ។ 

 

សៅរ៍-២១ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ចហព្ៀងសាឡូ្្ូន ជំពួក  ៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:បត ហោយ ពឹង ដល់ ពពេះគុណ ពទង់ ហនាេះ បាន រា្់រ ជា 

សុចរតិ ទហទ ហោយសារ ហសចក្តវី ហពបាស ហលាេះ បដល ហៅ កនុង ពពេះពគវីស្ទ 

ហយសូ៊េ។ រ ្ូ្  ៣:២៤

 ហទាេះ្រវីការរា្យថនជំហនឿវារាលោលហឡើងក៏ហោយ ក៏ហៅមានពគវីស្ទ

្ររស័ិទពិតពបាកដហៅកនុងេហិារទំាងហនេះបដរ។ ្ុននឹងហសចក្តវីជំនំុជព្េះរ្រស់

ពពេះ្កដល់ នឹងមានការភ្ាក់រលឹកហឡើងេញិនូេភាពមានពពេះហៅកនុងខលួន បដល 

ហទើ្របតកហកើតហឡើងកនុងចំហណា្រាសស្តរ្រស់ពពេះអម្ាស់ ដូចពំុបដលមាន 

ហ�ើញតំាងបតពវីជំនាន់ពួកសាេក័្ក។ ពពេះេញិ្ញា ណរ្រស់ពពេះ នឹងពតរូេបាន 

្រង្អុរ្ក។ ភាគហពចើននឹងបញកខលួនហចញពវីពពេះេហិារបដលសសឡាញ់ហលាកវីយ៍ 

ជាងពពេះ និងពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពទង់។ ពគរូគង្ាល និងព្រជាជនជាហពចើន រ វីករាយ

នឹងទទួលហសចក្តវីពិតដ៏អស្ារ្យហនាេះ បដលនឹងហរៀ្រចំ្នុស្ស សពមា្់រការ 

យង្កជាហលើកទវីពវីររ្រស់ពពេះអម្ាស់។

 សពតរូេថន្នុស្សជាតិ ខិតខំរខំានកិច្ការហនេះខាល ំងណាស់ ហេើយ្ុន 

ហពលបដលចលនាហនេះ្កដល់ វានឹងពយាយ្្រងាកោ រ្ិនឱ្យហកើតហឡើងបាន 

ហោយហព្រើការបកលង្រនលំពគ្់រេធិវី។ កនុងពពេះេហិារទំាងហនាេះបដលវាហកា្ត ្រកា្ត ្់រ វា

នឹងហធ្ើឱ្យហ ើ្លហៅដូចជាមានពពេះពររ្រស់ពពេះ បានចាក់្រង្អុរ្កដូហចាន េះ។ 
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ពួក្នុស្សនឹងសរហសើរតហ្កោើង «ពពេះបដលកំពុងបតហធ្ើការអស្ារ្យ» បតការហនាេះ 

គលឺ្កពវីេញិ្ញា ណ្ួយហទៀត។ ហពកា្ការ្រនលំថនសាសនា សាតំាងនឹងខិតខំពពងវីក 

ឥទ្ធិពលរ្រស់វាហលើពិភពពគវីសា្ទ ន។ មានការរហំជើ្ររជួំលខាងែលូេ្ហនាសហញ្តនា 

ហេើយនិងការលាយឡំហសចក្តវីពិត និងហសចក្តវី្ិនពិត ហរៀ្រចំជាហសសចហដើ្បវី

្របង្រហៅរកែលូេខុស។

 បតកនុងរស្មវីថនពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះ គលឺ្ិនពិបាករកឫសគល់ថនចលនា

ទំាងហនេះហទ។ ហៅទវីណាបដលមាន្នុស្សពពហងើយកហន្តើយនឹងទវី្រនា្ទ ល់ថនពពេះ 

គ្្វីរងាកហចញពវីហសចក្តវីពិតដ៏ងាយយល់ បដលជាការសាកលបងដល់ពពលឹង 

ហេើយបដលពតរូេការឱ្យ្នុស្សលេះ្រង់នូេហសចក្តវីពបាថាន រ្រស់ខលួន និងហលាកវីយ៍ 

ហនាេះ ហៅទវីហនាេះហយើងនឹងអាចដឹងជាពបាកដថា ពពេះពររ្រស់ពពេះពំុបាន 

ព្រទានដល់ហគហឡើយ។ មានហសចក្តវីបចង្កថា៖ «អនករាល់គ្ន នឹងសា្គ ល់ហគ 

បាន ហោយសារែលហគ្រហងកោើត» (ម្ាថាយ ៧:១៦) ហពោេះជាភ័ស្តុតាងជាក់ 

ចបាស់ណាស់ថា ចលនាទំាងហនេះ្ិនប្នជាកិច្ការថនពពេះេញិ្ញា ណរ្រស់ពពេះ

ហទ។

 ហសចក្តវីពិតថនពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះ គលឺជាបខលបំាងហសចក្តវី្រហញ្្ឆ ត 

រ្រស់សាតំាង។ ការ្ិនរេល់នឹងហសចក្តវីពិតទំាងហនេះ បានហ្រើកទ្ារឱ្យហសចក្តវី 

អាពកក់ បដលឥឡូេហនេះមានសព្កបនលងកនុងពិភពហលាក។ សារៈសំខាន់ថន 

ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ ពតរូេបានបាត់ពវីពកបសចក្ខុហស្ទើរបតទំាងសសរុងហៅហេើយ។ 

ការយល់ខុសចំហោេះពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ បាននំាឱ្យមានកំេុសកនុងការបក 

បព្រចិត្ត និងការបញកហចញជា្ររសុិទ្ធ ហធ្ើឱ្យការហគ្រពពពេះហៅជាហថាកទា្រ

ហៅេញិ។ ហនេះហេើយជាហសចក្តវីអា្៌កំបំាងថនការខ្េះខាតពពេះេញិ្ញា ណរ្រស់ 

ពពេះ កនុងការភ្ាក់រលឹកហឡើងេញិកនុងជំនាន់ហយើងហនេះ។

តកឃឹត្យេិនរ័យខាងឯហសរ វីភាេ

 ពគរូសាសនាជាហពចើន ហោលថាពពេះពគវីស្ទបានលុ្រពកឹត្យេន័ិយ ហោយ 



ការភ្ាក់រលឹកហឡើងេញិនាស្័យ្រច្ុ្របនន-ទំព័រ-411-

ការសុគតរ្រស់ពទង់។ ខលេះហទៀត ព្រដូចពកឹត្យេន័ិយហនេះហៅនឹងនឹ្ដ៏ធងៃន់ធងៃរ 

ហេើយែ្ទុយពវី «ចំណង» ថនពកឹត្យេន័ិយ ហគសប្្តងថាដំណឹងល្អបានរហំោេះហគ

ពវីពកឹត្យេន័ិយ ឱ្យមាន «ហសរ វីភាព» េញិ។

 ្ុ្របន្តហហារា និងសាេក័ទំាងឡាយ ពំុបានគិតពវីពកឹត្យេន័ិយដ៏្ររសុិទ្ធ 

រ្រស់ពពេះកនុងរហ្រៀ្រដូហចាន េះហទ។ ហស្តចោេ វីឌបានមាន្រន្ទូលថា៖ «ទូល្រង្គំនឹង 

ហដើរហៅហោយហសរ វីភាព ដបិតទូល្រង្គំបានបសង្រកអស់ទំាង្រញញាត្តិពទង់»។ 

ទំនុកតំហកើង ១១៩:៤៥។ សាេក័យ្កុ្រ សំហៅហៅទស្រញញាត្តិថាជា «ពកឹត្យ 

េន័ិយដ៏ពគ្់រលក្ខណ៍ គលឺជាពកឹត្យេន័ិយខាងឯហសរ វីភាព» យ្កុ្រ ១:២៥។ 

ពពេះដ៏ជាអនកហ្រើកសប្្តង បានព្រទានពពេះពរដល់អនកបដល «កាន់តា្ពកឹត្យ 

េន័ិយរ្រស់ពទង់ ហដើ្បវីឱ្យបានចបា្់រដល់ហដើ្ជវីេតិ ហេើយឱ្យបានចូលហៅកនុង 

ពករុងតា្ទ្ារ»។ េេិរណៈ ២២:១៤។ 

 

អាទិត្យ-២២ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ចហព្ៀងសាឡូ្្ូន ជំពួក  ៤   

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: គលឺ ថា ឱ ពពេះ ថន ទូល្រង្គំ ហអើយ ទូល្រង្គំ មាន ហសចក្តវី អំណរ

នឹង ហធ្ើ តា្ ពពេះេឫទ័យ ពទង់ ហអើ ពកឹត្យេន័ិយ រ្រស់ ពទង់ ក៏ ហៅ កនុង ចិត្ត 

ទូល្រង្គំ។ ទំនុកតហ្កោើង ៤០:៨ 

 ព្រសិនហ្រើអាចផ្ល ស់្រ្តូរ ឬទុកពកឹត្យេន័ិយហោយបឡកបាន ពពេះពគវីស្ទ

ពំុបាច់សុគតហដើ្បវីសហ្ងា្គ េះ្នុស្សពវីហទាសថនអំហពើបា្រហទ។ ពពេះរាជ្ុរពតា 

រ្រស់ពពេះបានយង្កហដើ្បវី «ហលើកតំហកើងពកឹត្យេន័ិយ ហេើយឱ្យមាន 

កិត្តិសព្ទ»។ ហអសាយ ៤២:២១។ ពទង់បានមាន្រន្ទូលថា៖ «កំុនឹងសា្ម នថាខ្ុំ 

្កហដើ្បវីនឹងហលើកពកឹត្យេន័ិយ...ហចាលហឡើយ» «នឹងគ្្ម នបំាងហ�ើ្ួយ ឬហកបៀស 

្ួយហៅកនុងពកឹត្យេន័ិយពតរូេបាត់ហឡើយ»។ ស្តវីពវីពទង់ផ្្ទ ល់ ពទង់បានប្លងថា៖ 

«ឱពពេះថនទូល្រង្គំហអើយ ទូល្រង្គំមានហសចក្តវីអំណរនឹងហធ្ើតា្ពពេះេឫទ័យ 

ពទង់ ហអើ ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពទង់ក៏ហៅកនុងចិត្តទូល្រង្គំ»។ ម្ាថាយ ៥:១៧,១៨; 



ទំព័រ-412- ្ហាេវិាទ

ទំនុកតំហកើង ៤០:៨។

 ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ គលឺផ្ល ស់្រ្តូរពំុបាន ហពោេះជាការសប្្តងអំពវីចរតិ

លក្ខណៈថនពពេះដ៏ជាអនកនិពន្ធ។ ពពេះគលឺជាហសចក្តវីសសឡាញ់ ហេើយពកឹត្យ 

េន័ិយរ្រស់ពទង់ ក៏ជាហសចក្តវីសសឡាញ់បដរ។ «ហសចក្តវីសសឡាញ់ ជាកិច្ 

សហព្ចតា្ពកឹត្យេន័ិយ»។ អនកសរហសើរពពេះមានវាចាថា៖ «ពកឹត្យេន័ិយពទង់ 

ជាហសចក្តវីពិត» «ពវីហពោេះហសចក្តវី្រងា្គ ្់ររ្រស់ពទង់ សុទ្ធបតហសចក្តវីសុចរតិ 

ទំាងអស់»។ សាេក័្ុ្រលប្លងថា៖ «ពកឹត្យេន័ិយជា្ររសុិទ្ធហទ ហេើយហសចក្តវី 

្រញញាត្តិក៏្ររសុិទ្ធ សុចរតិ ល្អបដរ»។ រ ្ូ្  ១៣:១០; ទំនុកតំហកើង ១១៩:១៤២, 

១៧២; រ ្ូ្  ៧:១២។ ពកឹត្យេន័ិយដូចហនេះ គួរបតស្ថិតហស្ថរហៅដូចជាពពេះដ៏ជា 

អនកនិពន្ធបដរ។

 កិច្ការថនការបកបព្រ និងការហធ្ើឱ្យ្ររសុិទ្ធ គលឺហដើ្បវីសព្្រសព្រួល 

្នុស្សនឹងពពេះ ហោយនំាហគឱ្យមានការសស្រនឹងគនលងធ្៌ថនពកឹត្យេន័ិយ 

រ្រស់ពទង់។ កាលពវីហដើ្ ្នុស្សបានព្រក្រគ្ន យ្ងជិតសនិទ្ធរវាងពកឹត្យេន័ិយ

រ្រស់ពពេះ។ ្ុ្របន្ត បា្រក្្មបាន្របង្រហគ ពវីអនក្រហងកោើតរ្រស់ខលួនហៅ។ ចិត្តរ្រស់

ហគបានហធ្ើស្ងា្គ ្ជា្ួយនឹងពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ។ «ហពោេះគំនិតខាងសាច់ 

ឈា្ហនាេះ រប្ងទាស់ទទឹងនឹងពពេះ ដបិត្ិនចុេះចូលនឹងពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ 

ពពេះហទ ក៏ពំុអាចនឹងចុេះចូលបានែង»។ រ ្ូ្  ៨:៧។ ្ុ្របន្ត «ពពេះពទង់សសឡាញ់ 

្នុស្សហលាក ដល់ហ្្លេះបានជាពទង់ព្រទានពពេះរាជ្ុរពតាពទង់បត្ួយ» ហដើ្បវី

នឹងអាចឱ្យ្នុស្សសសរុេះសសរួលនឹងពពេះ ហេើយបានព្រក្រគ្ន ហឡើងេញិជា្ួយ

អនក្រហងកោើតរ្រស់ខលួន។ ការផ្ល ស់្រ្តូរហនេះ គលឺជាកំហណើ ត្្មវីបដលហ្រើពំុដូហចាន េះហទ 

«ហនាេះ្ិនអាចនឹងហ�ើញនគរពពេះបាន» ហឡើយ។ យូ្ហាន ៣:១៦,៣។

ការដឃឹងថាខលួនមានបាប

 ជំហានទវី្ួយកនុងការសសរុេះសសរួលនឹងពពេះ គលឺការដឹងខលួនមានបា្រ។ 

«អំហពើបា្រជាការរលំងពកឹត្យេន័ិយ»។ «ពកឹត្យេន័ិយពគ្ន់បតសប្្តងឱ្យសា្គ ល់ 



ការភ្ាក់រលឹកហឡើងេញិនាស្័យ្រច្ុ្របនន-ទំព័រ-413-

អំហពើបា្រ»។ យូ្ហានទវី១ ៣:៤; រ ្ូ្  ៣:២០។ ហដើ្បវី ឱ្យហ�ើញកំេុសរ្រស់ខលួន 

អនកមានបា្រពតរូេឆលុេះចរតិខលួន ហោយកញ្ក់រ្រស់ពពេះ បដល្រងាហា ញភាពពគ្់រ

លក្ខណ៍ថនចរតិលក្ខណៈដ៏សុចរតិ ហេើយបដលហធ្ើឱ្យហគយល់អំពវីហសចក្តវីខូច

ហេៀចហេរកនុងខលួនហគែង។ 

 ពកឹត្យេន័ិយ ហ្រើកសប្្តងអំហពើបា្រទំាងឡាយរ្រស់្នុស្ស ្ុ្របន្ត ពំុ 

បានែ្តល់ថាន ំពយាបាលហទ។ ពកឹត្យេន័ិយបចង្កថា ហសចក្តវីសាល ្់រគលឺជាចំបណក

ថនអនក្ំរោន។ មានបតដំណឹងល្អរ្រស់ពពេះពគវីស្្ទ ួយ្ុ្រហណាណ េះ បដលអាច 

ហោេះ្នុស្សឱ្យរចួពវីហទាស ឬហសចក្តវីកខ្ក់ថនបា្រក្្មបាន។ ហគពតរូេលន់តួខលួន 

ដល់ពពេះ ហោយហគបាន្ំរោនពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពទង់ ហេើយពតរូេមានជំហនឿកនុង 

ពពេះពគវីស្ទ កនុងយញញា្ូរជាសពមា្់រហលាេះបា្រដល់ខលួន។ ដូហចនេះ ហគទទួល «ការ

បដលពទង់្ិនព្រកាន់អំហពើបា្របដលហគព្រពពឹត្តពវីហដើ្» (រ ្ូ្  ៣:២៥) ហេើយ 

កាល យហៅជាកូនរ្រស់ពពេះេញិ។

 ហតើហគឥឡូេហនេះមានហសរ វីភាពនឹង្ំរោនពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះឬហទ? 

សាេក័្ុ្រលមានព្រសាសន៍ថា៖ «ហតើហយើងហឈា្ម េះថាហធ្ើឱ្យពកឹត្យេន័ិយហៅជា 

ឥតព្រហយជន៍ ហោយហសចក្តវីជំហនឿឬអវី? ហទ ្ិនប្នហឡើយ គលឺហឈា្ម េះថា ហយើង 

តំាងពកឹត្យេន័ិយឱ្យកាន់បតមំា្ួនហឡើងេញិហទហតើ។» «ហធ្ើហ្្តចឱ្យហយើងបដល

សាល ្់រខាងឯអំហពើបា្រហេើយ បានហៅរស់កនុងអំហពើបា្រហទៀតបាន?» យូ្ហាន 

ប្លងថា៖ «ដបិតហនេះហេើយជាហសចក្តវីសសឡាញ់ដល់ពពេះ គលឺឱ្យហយើងកាន់តា្ 

អស់ទំាង្រញញាត្តិរ្រស់ពទង់ ឯ្រញញាត្តិរ្រស់ពទង់ ហនាេះ្ិនប្នជា្រន្ទុកដ៏ធងៃន់ 

ហទ»។ កនុងកំហណើ ត្្មវី ចិត្តគំនិតគលឺបាននំា្កកនុងការសស្រគ្ន ជា្ួយពពេះ និង 

្កកនុងហសចក្តវីលំអានថនពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពទង់។ ហៅហពលការផ្ល ស់្រ្តូរហនេះ 

បានហកើតហឡើងដល់អនកមានបា្រ ហនាេះហគបានឆលងែុតពវីហសចក្តវីសាល ្់រ្កឯ 

ជវីេតិ ែុតពវីការព្រពពឹត្តហល្មើស និងការទទឹងរងឹរសូ ្កឯការសា្ត ្់រឱវាទ និង 

ហសចក្តវីហសា្ម េះពតង់េញិ។ ជវីេតិចាស់បានែុតហេើយ ជវីេតិ្្មវីថនការសព្រុេះ 

សព្រួលថនជំហនឿ និងហសចក្តវីសសឡាញ់ក៏បានចា្់រហែ្តើ្។ ហៅហពលហនាេះ «ហស



ទំព័រ-414- ្ហាេវិាទ

ចក្តវីបដលពកឹត្យេន័ិយ្រងា្គ ្់រ្ក» នឹង «បានសហព្ចកនុងខលួនហយើងរាល់គ្ន  

បដល្ិនហដើរតា្សាច់ឈា្ គលឺហដើរតា្ពពេះេញិ្ញា ណេញិ»។ ភាសារ្រស់ 

្នុស្សនឹងបានជាដូហចនេះេញិ៖ «ឱទូល្រង្គំសសឡាញ់ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពទង់

ណាស់េន៎ ទូល្រង្គំរពឹំងគិតពវីពកឹត្យេន័ិយហនាេះជាដរា្ររាល់ថ្ងៃ»។ រ ្ូ្  ៣:៣១; 

៦:២; យូ្ហានទវី១ ៥:៣; រ ្ូ្  ៨:៤; ទំនុកតំហកើង ១១៩:៩៧។ 

ចន្ទ-២៣ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ចហព្ៀងសាឡូ្្ូន ជំពួក  ៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដបិត ហយើង ខ្ុំ អាង ថា ្នុស្ស បាន រា្់រ ជា សុចរតិ 

ហោយសារ ហសចក្តវី ជំហនឿ គលឺ ្ ិន ប្ន ហោយ ការ ព្រពពឹត្ត តា្ ពកឹត្យេន័ិយ ហទ។ 

 រ ្ូ្  ៣:២៨ 

 

 ហ្រើគ្្ម នពកឹត្យេន័ិយ ្នុស្សពំុមានការដឹងពិតពបាកដថាខលួនមានបា្រ

ហទ ហេើយរប្ងឥតពតរូេការការលន់តួបា្រហទៀតែង។ ហគ្ិនបានដឹងថាខលួនពតរូេការ 

ពពេះហលាេិតហលាេះបា្រថនពពេះពគវីស្ទហឡើយ។ ហគសង្ឹ្ថាខលួនបានសហ្ងា្គ េះ 

ហោយពំុបាច់ផ្ល ស់បព្រចិត្តគំនិត ឬបកទព្ង់ជវីេតិហឡើយ។ ដូហចនេះ ការបព្រចិត្ត 

គំនិតហសើៗហ�ើញថាហពចើនហលើសល្់រ ហេើយ្រណា្ត ជនជាហពចើន ចូលពពេះេហិារ 

បដល្ិនបដលរ្ួររួ្ នឹងពពេះពគវីស្ទហសាេះ។

អ្វីហៅជាសន្តូបនវីយក្្ម?

 ពទឹស្តវីខុសឆ្គងថនការបញកហចញជា្ររសុិទ្ធ គលឺកហកើត្កពវីការ 

្រដិហសធ ឬការ្ិនហអើហពើនឹងពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះែងបដរ។ ហគកំពុងបតនិយ្

ជាទូហៅចំហោេះពទឹស្តវីទំាងហនេះ បដលមានលទ្ធិ្ិនពតឹ្ពតរូេ និងមានហពគ្េះថាន ក់

កនុងការអនុេត្ត។

 សាេក័្ុ្រលប្លងថា៖ «ពពេះពទង់សព្ពពេះេឫទ័យ ឱ្យអនករាល់គ្ន បញក 

ជា្ររសុិទ្ធ»។ ពពេះគ្្វីរ្រហពងៀនយ្ងចបាស់អំពវីការបញកហចញជា្ររសុិទ្ធ និង 



ការភ្ាក់រលឹកហឡើងេញិនាស្័យ្រច្ុ្របនន-ទំព័រ-415-

រហ្រៀ្រហធ្ើឱ្យបាន្ររសុិទ្ធហទៀតែង។ ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះបានអធិស្ានឱ្យពួក 

សាេក័រ្រស់ពទង់ថា៖ «សូ្បញកហគហចញជា្ររសុិទ្ធ ហោយសារហសចក្តវីពិត 

រ្រស់ពទង់ ឯហសចក្តវីពិតគលឺពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពទង់»។ ហេើយសាេក័្ុ្រល្រហពងៀន 

ថា អនកហជឿគលឺនឹងពតរូេបាន «បញកហចញជា្ររសុិទ្ធ ហោយពពេះេញិ្ញា ណ 

្ររសុិទ្ធ»។ ប្សសាឡូនវីចទវី១ ៤:៣; យូ្ហាន ១៧:១៧; រ ្ូ្  ១៥:១៦។

 ហតើអ្វីហៅជាកិច្ការថនពពេះេញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ? ពពេះហយសូ៊េបានពបា្់រពួក

សាេក័រ្រស់ពទង់ថា៖ «កាលណាពពេះអង្គហនាេះ គលឺជាពពេះេញិ្ញា ណថនហសចក្តវី 

ពិតបាន្កដល់ ហនាេះពទង់នឹងនំាអនករាល់គ្ន ចូលពគ្់រទំាងហសចក្តវីពិត»។ 

យូ្ហាន ១៦:១៣។ ហេើយអនកសរហសើរតហ្កោើងពពេះហោលថា៖ «ពកឹត្យេន័ិយ 

ពទង់ជាហសចក្តវីពិត»។ ហេើយហោយហពោេះពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ «្ររសុិទ្ធ 

សុចរតិ ល្អបដរ» ហនាេះ ចរតិលក្ខណៈបដលមានរ្ូររាងហឡើងហោយការសា្ត ្់រ 

្រងា្គ ្់រតា្ពកឹត្យេន័ិយ នឹងបានជា្ររសុិទ្ធ។ ពពេះពគវីស្ទគលឺជាគំរដ៏ូល្អឥតហខ្ាេះ

ថនចរតិលក្ខណៈហនាេះ។ ពទង់មាន្រន្ទូលថា៖ «ខ្ុំបានកាន់តា្្រញញាត្តិថនពពេះ 

េរ្ិរតាខ្ុំ»។ «ខ្ុំហចេះបតហធ្ើការបដលគ្្់រដល់ពពេះេឫទ័យពទង់ជាដរា្រ»។ 

យូ្ហាន ១៥:១០; ៨:២៩។ អនកហដើរតា្ពពេះពគវីស្ទ ពតរូេបតបានដូចជាពទង់បដរ 

ហោយពពេះគុណរ្រស់ពពេះ ហគពតរូេ្រហងកោើតចរតិលក្ខណៈឱ្យសស្រគ្ន ជា្ួយ គនលង 

ធ្៌ថនពកឹត្យេន័ិយដ៏្ររសុិទ្ធរ្រស់ពទង់។ ហនេះហេើយជាសន្តូ្រនវីយក្្មកនុងពពេះ

គ្្វីរ។

មានដតតា្ជំហនឿដតបេុហណាណ ៉ះ

 ការហនេះនឹងអាចសហព្ចបានតា្ជំហនឿបត្ួយគត់កនុងពពេះពគវីស្ទ ហោយ 

អំណាចថនពពេះេញិ្ញា ណរ្រស់ពពេះបដលសណិ្តហៅកនុងខលួន។ អនកពគវីសា្ទ ននឹង

មានសា្ម រតវីដឹងពវីអំហពើបា្រកនុងខលួន ្ុ្របន្ត ហគនឹងហៅបតជ្នេះចិត្តហគជានិច្។ ហនេះ

ជាហពលបដលពតរូេការជំនួួយពវីពពេះពគវីស្ទ។ ភាពកហ្សាយរ្រស់្នុស្សរ្ួររួ្  

កមាល ំងពវីសា្ថ នសួគ៌ ហធ្ើឱ្យជំហនឿឧទានហឡើងថា៖ «អរពពេះគុណដល់ពពេះអង្គ ពវី 

ហពោេះពទង់ព្រទានឱ្យហយើងរាល់គ្ន មានជ័យជ្នេះ ហោយសារពពេះហយសូ៊េពគវីស្ទ
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ជាពពេះអម្ាស់ថនហយើង»។ កូរនិ្ូសទវី១ ១៥:៥៧។

 កិច្ការថនសន្តូ្រនវីយក្្ម គលឺជាការបដលចហព ើ្នហៅ្ុខ្រន្តិច្្តងៗ។ 

ហៅកនុងសា្ថ នភាពថនការបកបព្រចិត្តគំនិត ជវីេតិជាពគវីស្ទ្ររស័ិទហទើ្របតបាន 

ចា្់រហែ្តើ្ហឡើង ហៅហពលអនកមានបា្រទទួលហសចក្តវីហក្ស្កសាន្តជា្ួយនឹង 

ពពេះ។ ឥឡូេហនេះ ហគ «ខំឱ្យបានហជឿហៅ្ុខ ដរា្រដល់ហពញខាន ត» ហគពតរូេ 

លូតលាស់ «ដល់ខាន តក្្ស់ថនហសចក្តវីហោរហពញែងពពេះពគវីស្ទ» «ទំាងរត់ 

តព្ង់ហៅឯទវី ហដើ្បវីឱ្យបានរង្ាន់ថនការងារដ៏ខ្ស់រ្រស់ពពេះ កនុងពពេះពគវីស្ទ 

ហយសូ៊េ»។ ហេហពពើរ ៦:១; ហអហភសូរ ៤:១៣; ភវីលវីព ៣:១៤។

 អនកបដលបានពិហសាធសន្តូ្រនវីយក្្មកនុងពពេះគ្្វីរ នឹង្រងាហា ញនូេភាព 

ោក់ខលួន។ ហគហ�ើញភាព្ិនស្គួររ្រស់ខលួន បដលែ្ទុយនឹងហសចក្តវីពគ្់រ 

លក្ខណ៍ថនពពេះអនន្ត។ ហហារាោនវីបយ្ល គលឺជាគំរថូនសន្តូ្រនវីយក្្មដ៏ពិត។ 

ជាជាងទា្ទារឱ្យបានឥតហខ្ាេះ និង្ររសុិទ្ធ ហហារាបដលមានកិត្តិយសហនេះ 

បានោក់ខលួនហលាកជា្ួយនឹងអំហពើបា្រដ៏ធងៃន់ធងៃរថនអុវីសសាបអល ហៅហពល

ហលាកអង្រដល់ពពេះជំនួសព្រជាជនរ្រស់ហលាក។ ោនវីបយ្ល ១០:១១; 

៩:១៥,១៨,២០; ១០:៨,១១។

អង្គារ-២៤ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ចហព្ៀងសាឡូ្្ូន ជំពួក  ៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូហចនេះ ហតើ ហយើង ហឈា្ម េះ ថា ហធ្ើ ឲ្យ ពកឹត្យេន័ិយ ហៅ ជា ឥត 

ព្រហយជន៍ ហោយ ហសចក្តវី ជំហនឿ ឬ អវី ហទ ្ិន ប្ន ហឡើយ គលឺ ហឈា្ម េះ ថា ហយើង 

តំាង ពកឹត្យេន័ិយ ឲ្យ កាន់ បត មំា្ួន ហឡើង េញិ ហទ ហតើ។ រ ្ូ្  ៣:៣១ 

 ចំហោេះអនកបដលហដើរកនុងសសហមាលហ�ើឆ្កោ ងថនកាល់វ្ារ វី ហគ្ិនមាន 

ការហលើកតហ្កោើងខលួនឯង ក៏្ិនមានអំនួតអេះអាងថាខលួនបានរចួពវីអំហពើបា្រ

បដរ។ ហគមានអារ្្មណ៍កនុងចិត្តថា គលឺអំហពើបា្ររ្រស់ខលួនហទ បដល្រណា្ត លឱ្យ

មានការ�លឺចា្់រយ្ងថពកបលង ហេើយ្ំរប្រកពពេះឱរាថនពពេះរាជ្ុរពតារ្រស់ 
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ពពេះហនាេះ ហេើយគំនិតហនេះនឹងនំា្ុរគ្គលហនាេះឱ្យ្រនា្ទ ្រខលួន។ អនកបដលរស់ហៅ

ជិតពពេះហយសូ៊េយល់យ្ងចបាស់្ំរែុតអំពវីភាពទន់ហខសាយ និងភាពមានបា្រ 

ថន្នុស្សជាតិ ហេើយហសចក្តវីសង្ឹ្រ្រស់ហគ គលឺហៅកនុងគុណស្បត្តិថនពពេះ 

អង្គសហ្ងា្គ េះបដលបានជា្់រឆ្កោ ងហេើយមានពពេះជន្មរស់ហឡើងេញិ។

 ការបញកហចញជា្ររសុិទ្ធ បដលឥឡូេហនេះកំពុងបតលបវីខាល ំងហឡើងកនុង 

ពិភពសាសនា គលឺព្រក្រហោយេញិ្ណ ណថនការហលើកតហ្កោើងខលួនឯង និងការ្ិន

ហគ្រពពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ បដល្រងាហា ញថាប្រលកសសឡេះពវីពពេះគ្្វីរ។ អនក 

គំ្ពទពពេះគ្្វីរ្រហពងៀនថា សន្តូ្រនវីយក្្មគលឺជាការងារបដលហធ្ើហៅជា្់រជានិច្

បដលមានបតតា្រយៈ «ហសចក្តវីជំហនឿ្ួយគត់» ហទើ្រអាចទទួលភាព្ររសុិទ្ធដ៏

ពគ្់រខាន តបាន។ «ពគ្ន់បតហជឿហៅ» ហគហោល «ហេើយពពេះពរគលឺជារ្រស់អនក 

ហេើយ»។ ហធ្ើហ ើ្លបតអនកទទួល ឥតមានពតរូេការការខិតខំអ្វីហសាេះ។ កនុងហពល 

ជា្ួយគ្ន  ហគ្រដិហសធអំណាចថនពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ ហោយហោលថាខលួន 

្ិនបាច់មានកាតព្កិច្ ហដើ្បវីរកសា្រញញាត្តិទំាងឡាយហឡើយ។ ហតើនឹងអាច្ររសុិទ្ធ 

ហោយពំុបាច់សព្្រនឹងគនលងធ្៌ បដល្រងាហា ញពវីនិស្ស័យ និងពពេះេឫទ័យ 

រ្រស់ពពេះបានឬហទ?

 ទវី្រនា្ទ ល់ថនពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះ គលឺព្រឆំ្ងនឹងហគ្លលទ្ធិដ៏ហពគ្េះថាន ក់ 

ថនជំហនឿបដលគ្្ម នការព្រពពឹត្តហនេះ។ ការបដលទា្ទារហសចក្តវីសព្ពពេះទ័យ 

ពវីសា្ថ នសួគ៌ ហោយ្ិនបាច់សព្្រហៅតា្លក្ខខណ្ថនហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុា

ហនាេះ គលឺ្ិនប្នជាហសចក្តវីជំហនឿហទ បតជាហសចក្តវីឥតហកាតបពកងេញិ។ 

សូ្អាន យ្កុ្រ ២:១៤-២៤។

 កំុឱ្យអនកណាមាន ក់្រហញ្្ឆ តខលួនឯងថា ខលួនអាច្ររសុិទ្ធបាន ហោយ 

រហំលាភហសចក្តវីតព្រូេណា្ួយរ្រស់ពពេះ ហោយទំហនើងចិត្តហនាេះហឡើយ។ ការ

ហធ្ើបា្របដលខលួនដឹងថាជាអំហពើបា្រ ្រណា្ត លឱ្យសំហឡងហធ្ើទវី្រនា្ទ ល់រ្រស់ 

ពពេះេញិ្ញា ណសងៃ្់រសាងៃ ត់ហៅ ហេើយបញកពពលឹងហចញពវីពពេះហទៀតែង។ ហទាេះ

ហ្រើហហារាយូ្ហានសងកោត់យ្ងធងៃន់ហៅហលើហសចក្តវីសសឡាញ់ក្តវី ហលាកឥតអល់ 
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បអកនឹងហ្រើកសប្្តងចរតិលក្ខណ ៈពិតពបាកដថន្នុស្ស្ួយចំនួន បដល 

អេះអាងថាខលួនបានបញកហចញជា្ររសុិទ្ធ កនុងហពលបដលហគរស់ហៅកនុងការ 

្ំរោនពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះហឡើយ។ «អនកណាបដលថាបានសា្គ ល់ពទង់ បត្ិន 

កាន់តា្្រញញាត្តិពពេះ្រន្ទូលពទង់ហទ អនកហនាេះហឈា្ម េះថាជាអនកកុេក ហេើយ 

ហសចក្តវីពិត្ិនហៅកនុងអនកហនាេះហឡើយ។ បតអនកណាបដលកាន់តា្ពពេះ្រន្ទូល

ពទង់េញិ ហនាេះពបាកដជាហសចក្តវីសសឡាញ់ថនពពេះបានហពញខាន ត»។ 

យូ្ហានទវី១ ២:៤,៥។ ហនេះគលឺជាការសាកលបងថនការអេះអាងរ្រស់្នុស្ស។  

ព្រសិនហ្រើ្នុស្សចាត់ទុកថាសិកា្ខ ្រទរ្រស់ពពេះ មានសារៈសំខាន់តិចតួច 

ហេើយនិងធូរសសាលហនាេះ ព្រសិនហ្រើហគ «រលំង្រទណា្ួយ សូ្បវីយ្ងតូច 

្ំរែុតកនុង្រញញាត្តិទំាងហនេះ ហេើយ្រហពងៀន្នុស្សឱ្យហធ្ើដូហចាន េះបដរ» (ម្ាថាយ 

៥:១៨) ហនាេះហយើងអាចដឹងថាហសចក្តវីអេះអាងរ្រស់ហគ គលឺគ្្ម នពគឹេះតាងហទ។ 

 ការអេះអាងថាគ្្ម នបា្រហសាេះ គលឺជាភ័ស្តុតាងថា អនកបដលអេះអាង 

ហនាេះ គលឺហៅឆ្ងៃ យពវីភាព្ររសុិទ្ធណាស់។ ហគឥតបានយល់ចបាស់លាស់ អំពវី 

ភាពឥតហខ្ាេះ និងភាព្ររសុិទ្ធដ៏គ្្ម នទវី្ំរែុតរ្រស់ពពេះ និងភាពអហសាច និង 

ហសចក្តវីអាពកក់ថនអំហពើបា្រហទ។ ចមាងៃ យោល តគ្ន រវាងហគហេើយនិងពពេះធំ 

្ុ្រណាណ  ហគក៏ហ�ើញខលួនហគមានហសចក្តវីសុចរតិ្ុ្រហណាណ េះបដរ។

សន្តូបនវីយក្្មទនតេ៉ះ្្្វីរ

 ការបញកហចញជា្ររសុិទ្ធ ឱ្យពកហសា្ររ្ូរអង្គទំាង្ូល េញិ្ញា ណ 

ពពលឹង និងរាងកាយ។ សូ្អានប្សសាឡូនវីចទវី១ ៥:២៣។ ពពេះពទង់បាន

ហៅពគវីសា្ទ នទំាងឡាយឱ្យ្រងាហា ញខលួនហគ «ជាយញញា្ូរជារស់ ហេើយ្ររសុិទ្ធ 

បដលគ្្់រពពេះេឫទ័យដល់ពពេះ» អង្គ។ រ ្ូ្  ១២:១។ ពគ្់រទំាងការអនុេត្តណា

បដលហធ្ើឱ្យហខសាយកមាល ំងខាងសាច់ឈា្ ឬខាងចិត្តគំនិត គលឺហធ្ើឱ្យ្នុស្សខ្េះ

ស្ត្ថភាពនឹងព្រក្រកិច្ការសពមា្់រពពេះអាទិកររ្រស់ខលួនហេើយ។ អនកបដល 

សសឡាញ់ពពេះដ៏អស់ពវីចិត្ត នឹងខំសេ្ះបសង្នំាពគ្់រទំាងអំណាចថនរ្ូរអង្គ 



ការភ្ាក់រលឹកហឡើងេញិនាស្័យ្រច្ុ្របនន-ទំព័រ-419-

រ្រស់ខលួន ឱ្យសស្រគ្ន ជា្ួយនឹងពកឹត្យេន័ិយបដលហលើកស្ទួយហគឱ្យមាន 

ស្ត្ថភាព ហដើ្បវីហធ្ើតា្ពពេះេឫទ័យរ្រស់ពទង់។ ហគនឹង្ិនហធ្ើឱ្យខលួន 

ហខសាយ ឬហធ្ើឱ្យខូចតង្ាយបដលថ្ាយដល់ពពេះេរ្ិរតាថនសា្ថ នសួគ៌ ហោយការ 

្ិនព្រមាណអាហារ ឬការហពតកពតអាលហឡើយ។

 ពគ្់រទំាងហសចក្តវី្ំរ្្រនបដលមានបា្រ រប្ងហធ្ើឱ្យការហ�្ងយល់ 

ខាងចិត្តគំនិត និងេញិ្ញា ណស្ឹកហេើយសាល ្់រែង។ ពពេះ្រន្ទូល ឬពពេះេញិ្ញា ណ 

រ្រស់ពពេះ អាច្រណា្ត លចិត្តហគបានតិចតួចណាស់។ «ដូហចនេះ ពួកសងៃួនភ្ាហអើយ 

...ពតរូេឱ្យហយើងរាល់គ្ន សមា្អ តខលួនហយើង ពវីពគ្់រទំាងហសចក្តវីបដលព្រឡាក់ខាង

សាច់ឈា្ហចញ ហេើយខាងពពលឹងេញិ្ញា ណែង ពព្ទំាង្រហងហាើយហសចក្តវី 

្ររសុិទ្ធ ហោយនូេហសចក្តវីហកាតខាល ចដល់ពពេះ»។ កូរនិ្ូសទវី២ ៧:១។ 

 

ពុធ-២៥ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ចហព្ៀងសាឡូ្្ូន ជំពួក  ៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ហតើ គ្្វីរ ថា ដូច ហ្្តច គ្្វីរ ថា «អ័ពបាហាំ បាន ហជឿ ដល់ ពពេះ 

ហេើយ ហសចក្តវី ជំហនឿ ហនាេះ បាន រា្់រ ជា ហសចក្តវី សុចរតិ ដល់ ហលាក»។ 

រ ្ូ្  ៤:៣ 

 ហតើមានអនកចាត់ខលួនថាជាជនពគវីសា្ទ ន្ុ្រនា្ម ននាក់ បដលកំពុងបត្រនា្ទ ្រ 

ភាពជា្នុស្សបដលមានលក្ខណៈរ្រស់ពពេះ ហោយការហលា្ម ភអាហារ ហោយ 

ែឹកហពគឿងសសេងឹ ហោយការស្របាយហភលើតហភលើនដ៏ពំុគួរគ្របវីហនាេះ។ ពពេះេហិារ

ហលើកពទហសចក្តវីអាពកក់ទំាងហនេះជាញឹកញយណាស់ ហដើ្បវីឱ្យោល ំងពទព្យ 

ស្បត្តិបដលខ្េះខាតរ្រស់ខលួនបានហោរហពញហឡើង ហពោេះហគខ្េះហសចក្តវី 

សសឡាញ់ដល់ពពេះហយសូ៊េ។ ព្រសិនហ្រើពពេះហយសូ៊េនឹងយងចូលកនុងពពេះ 

េហិារទំាងឡាយហៅសព្ថ្ងៃហនេះ ហេើយហ�ើញការទទួលទានអាហារបដល 

ព្រពពឹត្តហឡើងកនុងហឈា្ម េះថនសាសនា ហតើពទង់្ិនហដញអនកព្រមា្ទំាងហនាេះ

ហចញ ដូចជាពទង់បានហដញអនកលក់ដូរកនុងពពេះេហិារហទឬ?



ទំព័រ-420- ្ហាេវិាទ

 «ហតើ្ិនដឹងហទឬអវីថា រ្ូរកាយអនករាល់គ្ន ជាេហិារថនពពេះេញិ្ញា ណ 

្ររសុិទ្ធ បដលអនករាល់គ្ន បានទទួល្កពវីពពេះ ហេើយអនករាល់គ្ន ្ិនប្នជា 

រ្រស់ែងខលួនហទ។ ដបិតពពេះពទង់បានហចញថ្លហលាេះអនករាល់គ្ន ហេើយ ដូហចនេះ 

ចូរតហ្កោើងពពេះហៅកនុងរ្ូរកាយ ហេើយកនុងេញិ្ញា ណថនអនករាល់គ្ន  បដលជារ្រស់ 

ែងពទង់ចុេះ»។ កូរនិ្ូសទវី១ ៦:១៩,២០។ អនកបដលមានរ្ូរកាយជាេហិារថន 

ពពេះេញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធនឹង្ិនពតរូេហធ្ើជាខ្ុំ្រហព ើ្ថនទមាល ្់រដ៏អាពកក់េិនហហាច

ហឡើយ។ អំណាចរ្រស់ហគទំាង្ុ្រនា្ម នគលឺជារ្រស់ពពេះពគវីស្ទ។ ពទព្យស្បត្តិ 

រ្រស់ហគគលឺជារ្រស់ពពេះអម្ាស់។ ហតើអាចចាយវាយខ្េះខ្ាយនូេពទព្យបដលជា

្រហញញាើហ្្តចបាន?

 អនកបដលចាត់ខលួនថាជាជនពគវីសា្ទ ន កនុង្ួយឆ្ន ំៗ ចំណាយហៅហលើ

ការ្ំរ្្រនហសចក្តវីហពតកពតអាលអស់្ួយចំនួនដ៏ហពចើនថពកបលង។ ហគបាន្រលន់ 

តង្ាយភាគដ្់រ និងតង្ាយហែ្សងៗពវីពពេះ ហៅហពលបដលហគចំណាយហៅហលើ

ហសចក្តវីពបាថាន រ្រស់ខលួន ជាជាង្ររច្ិាគឱ្យអនកពកវីពក ហដើ្បវី្រន្ធូរសពមាលហគ 

ឬជាជាងគំ្ពទដំណឹងល្អ។ ព្រសិនហ្រើអស់អនកបដលចាត់ខលួនថាហជឿពពេះពគវីស្ទ 

បានបញកហចញជា្ររសុិទ្ធពិតពបាកដហនាេះ ធនធ្នរ្រស់ហគនឹងបានពតឡ្់រ

ហៅជាពទព្យស្បត្តិរ្រស់ពពេះ ជាជាងចាយវាយហៅ ហលើការ្ំរ្្រនហសចក្តវី 

ហពតកពតអាលបដលឥតព្រហយជន៍ ហេើយហពគ្េះថាន ក់ែង។ អនកពគវីសា្ទ នពតរូេ 

ហធ្ើជា គំរថូនការព្រមាណ និងការលេះ្រង់ខលួន ហនាេះហគនឹងបានជាពនលលឺថន 

ហលាកវីយ៍។

 «ហសចក្តវី្្រងពបាថាន ខាងសាច់ឈា្ នឹងហសចក្តវី្្រងពបាថាន រ្រស់បភនក 

ហេើយហសចក្តវីអំនួតរ្រស់ជវីេតិ» (យូ្ហានទវី១ ២:១៦) ពគ្់រពគង្នុស្សទំាង 

ពួង។ ្ុ្របន្ត ពគវីស្ទ្ររស័ិទ ពតរូេបានហៅ្កឱ្យបាន្ររសុិទ្ធជាង។ «ពពេះអម្ាស់ 

ពទង់មាន្រន្ទូលថា៖ ចូរហចញពវីកណា្ត លពួកហគហៅ ហេើយបញកខលួនហៅហោយ 

បឡក កំុឱ្យោល់រ្រស់ហសា្ម កហពគ្កហឡើយ»។ ចំហោេះអនកណាបដលសព្្រហៅ 

នឹងលក្ខខណ្ហសចក្តវីសនយារ្រស់ពពេះគលឺ៖ «អញនឹងហធ្ើជាឪពុកដល់ឯងរាល់ 



ការភ្ាក់រលឹកហឡើងេញិនាស្័យ្រច្ុ្របនន-ទំព័រ-421-

គ្ន  ហេើយឯងរាល់គ្ន នឹងហធ្ើជាកូនព្ររុសសសវីដល់អញ ហនេះជាពពេះ្រន្ទូលថនពពេះ 

អម្ាស់ដ៏មានពពេះហចសា្ត ្ំរែុត»។ កូរនិ្ូសទវី២ ៦:១៧,១៨។

 ពគ្់រទំាងជំហានថនជំហនឿ និងការសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រ នំាពពលឹងឱ្យចូលហៅ

ជិតពពេះដ៏ជាពនលលឺថនហលាកវីយ៍។ កំារស្មវីដ៏ភលលឺហពោងពោតថនពពេះដ៏ជាពពេះសុរយិ 

ថនហសចក្តវីសុចរតិ ចំាង្កហលើអនក្រហព ើ្ពពេះ ហេើយហគពតរូេជេះរស្មវី្កេញិ។ 

ផ្កោ យទំាងឡាយពបា្់រហយើងថា មានពនលលឺ្ួយហៅសា្ថ នសួគ៌ បដល្ំរភលលឺវាហោយ 

សិរ វីល្អ ដូហចនេះអនកពគវីសា្ទ នពតរូេហធ្ើឱ្យហគហ�ើញថា មានពពេះ្ួយអង្គគង់ហលើ 

្រលល័ងកោ បដលមានចរតិលក្ខណៈគួសរហសើរ និងគួរពតា្់រតា្។ ភាព្ររសុិទ្ធថន 

ចរតិលក្ខណ ៈរ្រស់ពទង់ នឹងពតរូេបានហ�ើញកនុងអនកហធ្ើទវី្រនា្ទ ល់រ្រស់ពទង់។

 តា្រយៈគុណស្បត្តិថនពពេះពគវីស្ទ ហយើងមានែលូេចូលហៅឯ្រលល័ងកោថន

ឫទ្ធិអំណាចដ៏គ្្ម នទវី្ំរែុត។ «ឯពពេះអង្គបដល្ិនសំថចទុកនូេពពេះរាជ្ុរពតា 

ពទង់ គលឺបាន្រញូ្នពទង់ហៅជំនួសហយើងរាល់គ្ន  ហនាេះហតើមានទំនងអ្វីឱ្យពទង់ 

្ិនព្រទានពគ្់រទំាងអស់្កហយើង ជា្ួយនឹងពពេះរាជ្ុរពតាពទង់ហនាេះែង?» 

ពពេះហយសូ៊េមាន្រន្ទូលថា៖ «ហ្រើអនករាល់គ្ន បដលជា្នុស្សអាពកក់ អនកហចេះឱ្យ

រ្រស់ល្អហៅកូនយ្ងដូហចនេះ ហនាេះចំណង់ហ្រើពពេះេរ្ិរតាបដលគង់ហៅសា្ថ នសួគ៌ 

ហតើពទង់នឹងព្រទានពពេះេញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ្កអស់អនកបដលសូ្ ជាជាងអ្បាល 

ម្ានហៅហទៀត?» «ហ្រើអនករាល់គ្ន នឹងសូ្អ្វីហោយនូេហឈា្ម េះខ្ុំ ហនាេះខ្ុំនឹង 

សហព្ច ឱ្យ»។ «ចូរសូ្ចុេះ ហនាេះអនករាល់គ្ន នឹងបាន ហដើ្បវីឱ្យសហព្ចអំណរ 

រ្រស់អនករាល់គ្ន បានហោរហពញពិត»។ រ ្ូ្  ៨:៣២; លូកា ១១:១៣; យូ្ហាន 

១៤:១៤; ១៦:២៤។ 

 ្នុស្សពគ្់ររ្ូរមាន្ុរព្សិទ្ធហដើ្បវីរស់ហៅ ព្រហយជន៍ឱ្យពពេះសព្ពពេះ 

ទ័យ ហេើយព្រទានពពេះពរដល់ខលួន។ ពពេះេឫទ័យថនពពេះេរ្ិរតាថនសា្ថ នសួគ៌

រ្រស់ហយើង ពំុចង់ឱ្យហយើងស្ថិតហៅហពកា្ហទាសហពៀរ និងភាពងងឹតហឡើយ។ 

គលឺគ្្ម នភ័ស្តុតាងថនការោក់ខលួនពិតពបាកដហទ កនុងការព្រពពឹត្តហៅហោយឱន 

កបាលចុេះ បតចិត្តគិតបតពវីខលួនឯងហនាេះ។ ហយើងអាចហៅឯពពេះហយសូ៊េ ហេើយ 
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បានពជេះសា្អ ត និង�រហៅចំហោេះពកឹត្យេន័ិយហោយគ្្ម នការអាម្ាស់្ុខ និង 

ការសា្ត យហពកាយហឡើយ។

 តា្រយៈពពេះហយសូ៊េ កូនហៅទំាងឡាយរ្រស់ហលាកអ័ោ្បដលមាន

បា្រ បានកាល យហៅជា «កូនពពេះ»។ «ពទង់្ិនខា្ម ស់នឹងហៅហគជា្រង្រ្អូនហទ»

។ ជវីេតិអនកពគវីសា្ទ ន គួរបតព្រក្រហោយជំហនឿ ហសចក្តវីហជាគជ័យ និងអំណរកនុង 

ពពេះ។ «ពវីហពោេះ ហសចក្តវីអំណរ ថនពពេះហយេូវ្ា ជាកមាល ំងថនអនករាល់គ្ន »។ 

«ចូរអរស្របាយជានិច្ ចូរអធិស្ានឥត�្់រ�រ ចូរអរពពេះគុណកនុងពគ្់រ 

ការទំាងអស់ ពវីហពោេះពពេះពទង់សព្ពពេះទ័យឱ្យអនករាល់គ្ន ហធ្ើយ្ងដូហចាន េះ 

ហោយនូេពពេះពគវីស្ទហយសូ៊េ»។ ហេហពពើរ ២:១១; ហនហេមា ៨:១០; 

ប្សសាឡូនវីចទវី១ ៥:១៦-១៨។

 ហនេះហេើយជាែលបែលថនការបកបព្រចិត្ត និងសន្តូ្រនវីយក្្មកនុងពពេះគ្្វីរ 

ហេើយហោយហពោេះគនលងធ្៌ដ៏ធំហធងថនហសចក្តវីសុចរតិបដលមានបចងកនុង 

ពកឹត្យេន័ិយ ពតរូេបានហគហគ្រពហោយហសើៗដូហចាន េះ បានជាកព្ហ�ើញែលបែល 

ទំាងហនេះ។ ដូហចនេះហេើយ បានជាមានការហ្រើកសប្្តងយ្ងតិចតួចណាស់ អំពវី

កិច្ការដ៏មានខលឹ្សាររ្រស់ពពេះេញិ្ញា ណ ខុសពវីការរលឹកហឡើងេញិហៅអតវីត 

កាល។

 ហយើងអាចផ្ល ស់្រ្តូរបាន ហោយការស្លឹងហ ើ្ល។ ហៅហពលសិកា្ខ ្រទ 

្ររសុិទ្ធទំាងហនាេះ បដលពពេះពទង់បានហ្រើកសប្្តងដល់្នុស្ស អំពវីភាពពគ្់រ 

ខាន ត និងភាព្ររសុិទ្ធថនចរតិលក្ខណៈរ្រស់ពពេះអង្គពតរូេបានហគបលងហអើហពើ

ហៅ ហេើយគំនិតរ្រស់ពួក្រណា្ត ជន ពតរូេបានទាក់ទាញហៅរកហសចក្តវី 

្រហពងៀន និងពទឹស្តវីរ្រស់្នុស្ស ហនាេះក៏មានការអន់្យកនុងការហគ្រពពពេះ 

កនុងពពេះេហិារបដរ។ ទាល់បតបកតព្រូេពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះឱ្យបានពតឹ្ពតរូេេញិ 

ហទើ្រអាចមានជំហនឿដូចកាលពវីហដើ្ ហេើយនិងភាពមានពពេះកនុងខលួនហឡើងេញិ 

កនុងចំហណា្រាសស្តបដលហដើរតា្ពទង់។



ហៅចំហោេះ្រញ្វីជវីេតិ-ទំព័រ-423-

ពពហស្បតិ៍-២៦ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ចហព្ៀងសាឡូ្្ូន ជំពូក  ៨  

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូច ជា េលួង ោេ វីឌ បាន សំបដង ពវី សណ្ាន ដ៏ មាន ពរ ថន 

្នុស្ស បដល ពពេះ ពទង់ រា្់រ ជា សុចរតិ ហពរៅ ពវី ការ ព្រពពឹត្ត ថា «មាន ពរ ហេើយ អនក 

ណា បដល ការ ទទឹង ចបា្់រ រ្រស់ ខលួន បាន អត់ ហទាស ឲ្យ និង បា្រខលួន បាន ពគ្រ 

បំាង មាន ពរ ហេើយ ្នុស្ស ណា បដល ពពេះអម្ាស់ ្ ិន រា្់រ ជា មាន បា្រ 

ហឡើយ»។ រ ្ូ្  ៤:៦-៨ 

 «ខ្ុំក៏គន់ហ ើ្ល រេូតទាល់បតមានហគយក្រលល័ងកោ្កតំាង ហេើយពពេះដ៏

មានពពេះជន្មពវីចាស់្ុររាណពទង់ក៏គង់ហលើ ពពេះពសស្តពទង់សស្គុសដូចេិ្ៈ 

ហេើយពពេះហកសហៅពពេះសិរពទង់ក៏សដូចហរា្ហចៀ្យ្ងសា្អ ត ឯ្រលល័ងកោពទង់

ហនាេះសុទ្ធបតជាអណា្ត តហភលើង ហេើយកង់ថន្រលល័ងកោហនាេះក៏ជាហភលើងបដរ។ មាន 

ដូចជាហភលើងេូរហចញពវីចំហោេះពទង់្ក មានទំាងោន់ៗបដលហគ្រពដល់ពទង់ 

ហេើយទំាង្ុលឺនទំាងបសនក៏�រហៅចំហោេះពទង់ ហនាេះការេនិិច្ឆ័យបានហរៀ្រចំ 

ជាហសសច ឯ្រញ្វីទំាង្ុ្រនា្ម នបានហ្រើកហឡើងហេើយ»។ ោនវីបយ្ល ៧:៩,១០។

 ការទំាងហនេះបានព្រទាន្កឱ្យោនវីបយ្លបានហ�ើញ នូេថ្ងៃដ៏ធំបដល

ជវីេតិទំាងឡាយរ្រស់្នុស្សកំពុងស្ថិតហៅចំហោេះ្ុខហៅពក្ថនបែនដវីទំាង

្ូល។ ពពេះដ៏មានពពេះជន្មពវីចាស់្ុររាណ គលឺជាពពេះេរ្ិរតា។ ពទង់ជាព្រភពថន

សត្មានជវីេតិទំាងអស់ ជាព្រភពថនចបា្់រទំាងអស់ ជាអនកពគ្់រពគងកនុងទវីជំនំុ 

ជព្េះ ហោយមានពួកហទេតា្ររសុិទ្ធជា្្ន្តវី និងជាស្មរ្រនា្ទ ល់ចូលរួ្ ែង។

 «ក៏ហ�ើញមាន្ួយអង្គដូចជាកូន្នុស្ស ពទង់យង្កកនុងពពកឰដ៏ 

២៨

ហៅចំហពា៉ះបញ្វីជវីេិត
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អាកាស ពទង់យង្កឯពពេះដ៏មានពពេះជន្មពវីចាស់្ុររាណហនាេះ ហេើយមាន 

ហគនំាចូលហៅចំហោេះពពេះអង្គ។ ហនាេះបានព្រគល់ឱ្យពទង់មានអំណាច 

ពគ្់រពគង និងសិរ វីល្អ ពព្ទំាងឱ្យមានរាជ្យែង ហដើ្បវីឱ្យ្រណា្ត ជនទំាងឡាយ 

សាសន៍ដថទ និង្នុស្សពគ្់រភាសា បានហគ្រពដល់ពទង់៖ ឯអំណាចពគ្់រ 

ពគងរ្រស់ពទង់ ហនាេះក៏ស្ថិតហស្ថរហៅអស់កលប ឥតបដលកនលងបាត់ហឡើយ»។ 

ោនវីបយ្ល ៧:១៣,១៤។

 ការពិពណ៌នាអំពវីដំហណើ រយង្ករ្រស់ពពេះពគវីស្ទហៅពតង់ហនេះ ពំុប្ន 

ជាការយង្កជាហលើកទវីពវីររ្រស់ពទង់្កកាន់បែនដវីហទ។ គលឺពទង់យងហៅ

កាន់ពពេះដ៏មានពពេះជន្មពវីចាស់្ុររាណ ហៅសា្ថ នសួគ៌ ហដើ្បវីពគងរាជ្យបដល 

នឹងពតរូេព្រគល់ថ្ាយពទង់ ហៅទវី្រញ្្់រថនការងារជាស្ានហ្ពតវី។ ការយង 

្កហនេះ ពំុប្នជាការយង្កហៅហលើកទវីពវីរ្កកាន់បែនដវីហឡើយ គលឺជាការ

យងហៅទវី្រញ្្់រថនកំណត់២៣០០ថ្ងៃនាឆ្ន ំ១៨៤៤។ សហ្្តចសង្ជាន់ខ្ស់ 

រ្រស់ហយើង បានយងចូលទវី្ររសុិទ្ធ្ំរែុតថនហរាងឧហបាស្ ហដើ្បវីទទួល 

ការងារជាសង្ ជាហលើកចុងហពកាយ្រង្អស់ជំនួស្នុស្ស។

 ហៅកនុងយញញាកិច្បដលជានិ្ិត្តរ្ូរហនាេះ មានបតអនកបដលអំហពើបា្ររ្រស់ 

ខលួនពតរូេបានហែ្ទរហៅកាន់ហរាងឧហបាស្ហទ ហទើ្រមានចំបណកហៅកនុងថ្ងៃ្ុរណ្យ

ធួននឹងបា្រ។ ដូហចនេះ ហៅកនុងការហពបាសហលាេះបា្រដ៏ធំ ហេើយនិងហៅពគ្ជំនំុ

ជព្េះដ៏ឱឡារកិហោយពិនិត្យអហងកោតជាចុងហពកាយ្រង្អស់ហនាេះករណវី បដលពតរូេ

ពិចារណា មានបតករណវី រ្រស់អស់អនកបដលចាត់ទុកខលួនថាជា្រណា្ត ជនរ្រស់ 

ពពេះបត្ុ្រហណាណ េះ។ ការជំនំុជព្េះ្នុស្សអាពកក់ គលឺជាកិច្ការហែ្សងគ្ន បដលហធ្ើ

ហៅហពលហពកាយ្កហទៀត។ «ដបិតហសចក្តវីជំនំុជព្េះពតរូេចា្់រហែ្តើ្ពវីដំណាក់

ថនពពេះ»។ ហពពតរុសទវី១ ៤:១៧។

 ្រញ្វីកំណត់ហេតុហៅសា្ថ នសួគ៌ ពតរូេអនុ្័តហសចក្តវីសហព្ចថនការ 

ជំនំុជព្េះ។ ្រញ្វីជវីេតិមានហឈា្ម េះរ្រស់អនកទំាងអស់បដលធ្ល ្់របានចូលហៅ 

កនុងពិធវីថ្ាយ្រង្គំពពេះ។ ពពេះហយសូ៊េមាន្រន្ទូលហៅពួកសិស្សថា៖ «ពតរូេឱ្យ 
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រ វីករាយ ហោយហពោេះហឈា្ម េះអនករាល់គ្ន បានកត់ទុកហៅសា្ថ នសួគ៌»។ សាេក័ 

្ុ្រលមានព្រសាសន៍អំពវីអនកហធ្ើការជា្ួយគ្ត់ «បដលមានហឈា្ម េះកត់ទុកកនុង

្រញ្វីជវីេតិបដរ»។ ភវីលវីព ៤:៣។ ោនវីបយ្ល្រញ្្ក់ថារាសស្តរ្រស់ពពេះ នឹងពតរូេ 

បានហពបាសឱ្យរចួ «គលឺអស់អនកណាបដលមានកត់ទុកហៅកនុង្រញ្វី»។ អនកហ្រើក 

សប្្តងក៏បានបចងថា អនកបដលអាចចូលទវីពករុងហនាេះ គលឺបានបតអនកណា «បដល 

មានហឈា្ម េះកត់ទុកកនុង្រញ្វីជវីេតិរ្រស់កូនហចៀ្បត្ុ្រហណាណ េះ»។ លូកា ១០:២០; 

ភវីលវីព ៤:៣; ោនវីបយ្ល ១២:១; េេិរណៈ ២១:២៧។

 ហៅកនុង «ហសៀេហៅរឭំក» មានកត់ពតានូេអំហពើល្អរ្រស់ «ពួកអនកបដល 

ហកាតខាល ចដល់ពទង់ និងពួកអនកបដលនឹកដល់ពពេះនា្ពពេះអង្គ»។ ពគ្់រទំាង

ហសចក្តវីលបួងបដលបានទ្់រទល់ ពគ្់រទំាងអំហពើអាពកក់បដលបាន�នេះ ពគ្់រ 

ទំាងោក្យអាណិតអាសូរបដលបាន្រនលលឺហឡើង ពគ្់រទំាងកិច្ពលវីក្្ម និងពគ្់រ

ទំាងទុក្ខពពរួយបដលបានពទំាពទហដើ្បវីពពេះពគវីស្ទ សុទ្ធបតបានកត់ទុកទំាងអស់។ 

«ពទង់រា្់រអស់ទំាងការរសាត់អបណ្ត តរ្រស់ទូល្រង្គំ៖ សូ្ពទង់ោក់អស់ទំាង

ទឹកបភនករ្រស់ទូល្រង្គំ ទុកហៅកនុងដ្រថនពទង់៖ ហតើ្ិនកត់ទុកកនុង្រញ្វីពទង់ហទ

ឬអវី?» ម្ាឡាគវី ៣:១៦; ទំនុកតំហកើង ៥៦:៨។ 

សុពក-២៧ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ១  

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដបិត ហសចក្តវី សនយា ដល់ ហលាក អ័ពបាហាំ និង ពូជ ហលាក 

ឲ្យ បាន ហលាកវីយ៍ ជា ្ រដក ហនាេះ ្ ិន ប្ន ហោយសារ ពកឹត្យេន័ិយ ហទ គលឺ 

ហោយសារ ហសចក្តវី សុចរតិ បដល ្ ក ហោយ ហសចក្តវី ជំហនឿ េញិ។ រ ្ូ្  ៤:១៣ 

អំហេើលាក់កំបាងំ

 មានការកត់ពតាែងបដរ ចំហោេះអំហពើបា្ររ្រស់្នុស្ស។ «ពវីហពោេះពពេះ

ពទង់នឹងនំាពគ្់រការទំាងអស់្កហដើ្បវីជំនំុជព្េះ ពព្ទំាងអ្វីៗបដលលាក់ 

កំបំាងែង ហទាេះល្អ ឬអាពកក់ក្តវី»។ «អស់ទំាងហេតុថនោក្យឥតព្រហយជន៍ 
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បដល្នុស្សបាននិយយ ហនាេះនឹងពតរូេហរៀ្ររា្់រពបា្់រហៅថ្ងៃជំនំុជព្េះ»។ 

«ដបិតអនកនឹងបានរា្់រជាសុចរតិ ហោយសារោក្យស្្តវីរ្រស់ខលួន ឬនឹងពតរូេ 

ហទាសក៏ហោយសារោក្យស្្តវីហនាេះបដរ»។ អំហពើអា្៌កំបំាងនឹងហលចហឡើងហៅ

ហលើ្រញ្វី ដបិតពពេះ «ពទង់នឹងយកអស់ទំាងអំហពើលាក់កំបំាងបដលហធ្ើហៅទវី 

ងងឹត ្កោក់ហៅឯទវីភលលឺេញិ ហេើយនិងហ្រើកសប្្តងឱ្យហ�ើញអស់ទំាងគំនិត 

កនុងចិត្តរ្រស់្នុស្សែង»។ សាសា្ត  ១២:១៤; ម្ាថាយ ១២:៣៦,៣៧; 

កូរនិ្ូសទវី១ ៤:៥។ ហៅពវី្ុខហឈា្ម េះនវី្ួយៗកនុងហសៀេហៅថនសា្ថ នសួគ៌ មាន 

ចុេះអស់ទំាងោក្យខុសឆ្គង អស់ទំាងអំហពើអាតា្ម និយ្អស់ទំាងភារកិច្បដល

ពំុបាន្ំរហពញ ហេើយនិងអស់ទំាងអំហពើបា្របដលបានលាក់កំបំាងែង។ ការ 

ពពមានបដលបាន្រញូ្ន្កពវីសា្ថ នសួគ៌ និងការ្ិនរេល់នឹងហសចក្តវី្រហនា្ទ ស 

ការចំណាយហពលឥតព្រហយជន៍ ការ្រហញ្ញឥទ្ធិពលដ៏ពជាលហពរៅចំហោេះ 

អំហពើល្អ ឬអាពកក់ ទំាងអស់សុទ្ធបតពតរូេបានកត់ពតាទុកហោយហទេតាដ៏ជា 

ហស្មៀន។

ខានា តទនការជំនុំជត្៉ះ

 ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះគលឺជាខាន តហៅកនុងការជំនំុជព្េះ។ «ដូហចនេះចូរហកាត

ខាល ចដល់ពពេះហេើយកាន់តា្្រញញាត្តិពទង់ចុេះ ដបិត្ុ្រហណណេះឯងជាកិច្ទំាង្ូល

បដល្នុស្សពតរូេហធ្ើ។ ពវីហពោេះពពេះពទង់នឹងនំាពគ្់រការទំាងអស់្កហដើ្បវីជំនំុ

ជព្េះ»។ «ចូរឱ្យអនករាល់គ្ន និយយ ពព្ទំាងព្រពពឹត្តប្រ្រដូចជាពកឹត្យេន័ិយ

ថនហសចក្តវីហសរ វីភាព ហរៀ្រនឹងជំនំុជព្េះអនកហេើយចុេះ»។ សាសា្ត  ១២:១៣,១៤; 

យ្កុ្រ ២:១២។

 អស់អនកបដល «បានរា្់រជាគួរ» នឹងមានចំបណកកនុងការរស់ហឡើងេញិ

ថនពួកសុចរតិ។ ពពេះហយសូ៊េមាន្រន្ទូលថា៖ «អស់អនកបដលបានរា្់រជាគួរឱ្យ

បានហៅឯ្ររហលាកនាយ ហេើយឱ្យបានរស់ពវីសាល ្់រហឡើងេញិ ហេើយជាពួក 

កូនរ្រស់ពពេះែង ហោយបានរស់ពវីសាល ្់រហឡើងេញិ» «គលឺពួកបដលបាន 

ព្រពពឹត្តល្អ ហគនឹងរស់ហឡើងេញិឱ្យបានជវីេតិ»។ លូកា ២០:៣៥,៣៦; យូ្ហាន 



ហៅចំហោេះ្រញ្វីជវីេតិ-ទំព័រ-427-

៥:២៩។ ពួកសុចរតិបដលសាល ្់រហៅ នឹង្ិនទាន់រស់ហឡើងេញិហទ រេូតទាល់

បត្រនា្ទ ្់រពវីការជំនំុជព្េះបានរា្់រថាពួកហគគួរ «រស់ហឡើងេញិឱ្យបានជវីេតិ»។ 

ដូហចនេះ ហ�ើញថាពួកហគពំុមានេត្តមានផ្្ទ ល់ហទ ហៅហពលបដលកំណត់ហេតុ 

រ្រស់ខលួនពតរូេបានពិនិត្យ ហេើយករណវី រ្រស់ខលួនពតរូេបានសហព្ច។

 ពពេះហយសូ៊េនឹងហលច្កហធ្ើជាសា្ម ក្តវីរ្រស់ហគ ហដើ្បវីជួយអង្រសំុពពេះ 

ជំនួសហគ។ «ព្រសិនហ្រើអនកណាភាល ត់ហធ្ើបា្រេញិ ហនាេះហយើងមានពពេះដ៏ជា 

ជំនួយ្ួយអង្គហេើយ បដលពទង់គង់ហៅចំហោេះពពេះេរ្ិរតា គលឺជាពពេះហយសូ៊េ 

ពគវីស្ទ ជាពពេះដ៏សុចរតិ»។ «ដបិតពពេះពគវីស្ទពទង់្ិនបានយងចូលហៅកនុងទវី 

្ររសុិទ្ធហធ្ើហោយថដ បដលជាគំរពូវីទវី្ររសុិទ្ធពិតហនាេះហទ គលឺបានចូលហៅកនុង 

សា្ថ នសួគ៌ហនាេះឯង ហដើ្បវីនឹងហលច្កកនុងហពលឥឡូេហនេះ ហៅចំហោេះពពេះភ័្ក្ត 

ថនពពេះ តំណាងហយើងរាល់គ្ន »។ «ហោយហេតុហនាេះបានជាពទង់អាចនឹងជួយ

សហ្ងា្គ េះសព្ពគ្់របាន ដល់្នុស្សទំាងអស់បដលចូលហៅឯពពេះ ហោយសារ 

ពទង់ ដបិតពទង់មានពពេះជន្មរស់ហៅជានិច្ ហដើ្បវីនឹងជួយអង្រជំនួសហយើង»។ 

យូ្ហាន ២:១; ហេហពពើរ ៧:២៥; ៩:២៤។

 ហៅហពលបដលហសៀេហៅកំណត់ហេតុបានហ្រើកហឡើងហៅកនុងទវីជំនំុ 

ជព្េះ ពពេះពទង់នឹងពិនិត្យហសើហរ ើជវីេតិទំាងអស់បដលបានហជឿពពេះហយសូ៊េ។ ចា្់រ 

ហែ្តើ្ជា្ួយនឹងអស់អនកបដលបានរស់ហៅហលើបែនដវីតំាងពវីហដើ្ដំ្ូរង្ក ពពេះ 

ដ៏ជាជំនួយរ្រស់ហយើង ្រហញ្ញនូេករណវី រ្រស់ហយើងមាន ក់ៗ តំាងពវីហដើ្ហរៀង 

្ក។ ហគបានហៅហឈា្ម េះទំាងអស់ ពព្ទំាងពិនិត្យអហងកោតែង។ មានហឈា្ម េះ 

បដលបានទទួល និងហឈា្ម េះបដល្ិនបានទទួល។ ហ្រើនរណាមាន ក់មានអំហពើ

បា្រហៅហលើហសៀេហៅកំណត់ហេតុ ហពោេះ្ិនបានបព្រចិត្ត ហេើយនិង្ិនបាន 

អត់ហទាសឱ្យ ហនាេះហឈា្ម េះរ្រស់ែងអនកហនាេះនឹងពតរូេលុ្រហចញអំពវី្រញ្វីជវីេតិ។ 

ពពេះអង្គបានមាន្រន្ទូលដល់ហហារា្ូ្ហសថា៖ «ឯអនកណាបដលបានហធ្ើបា្រ 

នឹងអញ ហនាេះអញនឹងលុ្រហឈា្ម េះអនកហនាេះឯងហចញពវី្រញ្វីអញ»។ និក្ខ្នំ 

៣២:៣៣។



ទំព័រ-428- ្ហាេវិាទ

 អនកទំាងអស់បដលបានបព្រចិត្តពិតពបាកដ ហេើយបានអេះអាងពពេះ

ហលាេិតពពេះពគវីស្ទទុកជាយញញា្ូរជាហពបាសហលាេះរ្រស់ខលួន ហនាេះនឹងបាន 

ទទួលហសចក្តវីអត់ហទាស កត់ចូលហៅកនុងហសៀេហៅសា្ថ នសួគ៌។ ហៅហពលបដល 

ហគមានចំបណកកនុងហសចក្តវីសុចរតិរ្រស់ពពេះពគវីស្ទហេើយ ហនាេះចរតិលក្ខណៈ 

រ្រស់ហគ នឹងបានសស្រហៅតា្ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ អំហពើបា្ររ្រស់ហគពតរូេ 

បានលុ្រហចញ ហេើយហគនឹងបានរា្់រជាគួរទទួលជវីេតិអស់កលប។ ពពេះពទង់ 

មាន្រន្ទូលថា៖ «គលឺអញ អញហនេះហេើយជាអនកបដលលុ្រអំហពើរលំងរ្រស់ឯង

ហចញ ហោយយល់ដល់ខលួនអញ ហេើយអញ្ិននឹកចំាពវីអំហពើបា្ររ្រស់ឯង

ហទៀតហឡើយ»។ «អនកណាបដល�នេះ ហនាេះនឹងបានហសលៀកោក់ស ហេើយអញ 

នឹង...ប្លងពបា្់រហឈា្ម េះអនកហនាេះ ហៅចំហោេះពពេះេរ្ិរតាអញ និងចំហោេះពួក 

ហទេតាពទង់បដរ»។ «ដូហចនេះអស់អនកណាបដលទទួលប្លងពបា្់រពវីខ្ុំ ហៅ្ុខ 

្នុស្សហលាក ហនាេះខ្ុំនឹងទទួលប្លងពបា្់រពវីអនកហនាេះហៅចំហោេះពពេះេរ្ិរតាខ្ុំ 

បដលគង់ហៅសា្ថ នសួគ៌បដរ។ បតអនកណាបដល្ិនពព្ទទួលសា្គ ល់ខ្ុំហៅ្ុខ

្នុស្សហលាកហទ ហនាេះខ្ុំក៏្ិនពព្ទទួលសា្គ ល់អនកហនាេះហៅចំហោេះពពេះេរ្ិរតា 

ខ្ុំបដលគង់ហៅសា្ថ នសួគ៌បដរ»។ ហអសាយ ៤៣:២៥; េេិរណៈ ៣:៥; ម្ាថាយ 

១០:៣២,៣៣។ 

 

សៅរ៍-២៨ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ដបិត កាល ហលាក អស់ ទវី សង្ឹ្ ហេើយ ហនាេះ ក៏ ហចេះ 

បត ហជឿ ហោយ សង្ឹ្ េញិ ហដើ្បវី ឲ្យ បាន ពតឡ្់រ ជា ឪពុក ដល់ សាសន៍ ជា ហពចើន 

ដូច ហសចក្តវី បដល មាន ពពេះ្រន្ទូល ទុក ្ ក ថា «ពូជ ឯង នឹង បាន ដូហចាន េះ»។

 រ ្ូ្  ៤:១៨

 ពពេះដ៏ជាជំនួយបានោក់ហសចក្តវីទូលអង្រថា អស់អនកបដលបាន�នេះ

ហោយហជឿដល់ពពេះហលាេិតពពេះអង្គ គួរបានសហ្ងា្គ េះហៅកាន់លំហៅឯសួន 



ហៅចំហោេះ្រញ្វីជវីេតិ-ទំព័រ-429-

ហអបដនរ្រស់ខលួនេញិ ពព្ទំាងោក់្កុដពគង្រតកជា្ួយពទង់ កនុង «អំណាច 

ពគ្់រពគងដូចហដើ្»។ វ្ីកា ៤:៨។ ឥឡូេហនេះ ពពេះពគវីស្ទបានសូ្ឱ្យបែនការ 

្រងកោ្រហងកោើត្នុស្ស បានព្រពពឹត្តហៅហព្រៀ្រដូចជា្នុស្សពំុបដលមានបា្រហសាេះ។ 

ពទង់ពំុពគ្ន់បតសូ្ឱ្យរាសស្តរ្រស់ែងពទង់ បានអត់ហទាស និងគ្្ម នបា្រហសាេះ 

្ុ្រហណាណ េះហទ គលឺប្្ទំាងសូ្ឱ្យមានចំបណកកនុងសិរ វីល្អរ្រស់ែងពទង់ ពព្ទំាង 

ឱ្យបានពគងរាជ្យ្រលល័ងកោជា្ួយពពេះអង្គហទៀតែង។

 ហៅហពលពពេះហយសូ៊េកំពុងអង្រសំុនូេពពេះគុណសពមា្់ររាសស្តរ្រស់ 

ែងពទង់ សាតំាងបានហចាទព្រកាន់ពួកហគហៅចំហោេះពពេះ។ វាចង្អុលហៅឯ 

កំណត់ហេតុថនជវីេតិរ្រស់ពួកហគ ហៅឯចរតិហេៀចហេរ ភាព្ិនដូចពពេះពគវីស្ទ និង 

អស់ទំាងអំហពើបា្របដលវាបានលបួងពួកហគឱ្យព្រពពឹត្ត។ ហោយហពោេះបតការ 

ទំាងហនេះ វាបានអេះអាងថា ពួកហគជារណ្ររ្រស់វា។

 ពពេះហយសូ៊េពំុហចាទព្រកាន់ចំហោេះអំហពើបា្ររ្រស់ពួកហគហទ បតពទង់ 

្រងាហា ញនូេភាពលន់តួបា្រ និងជំហនឿរ្រស់ពួកហគេញិ។ ហដើ្បវីអេះអាងឱ្យពួកហគ 

នូេការអត់ហទាស ពទង់ហលើកពពេះេស្តមានរ្ួរសរ្រស់ពពេះអង្គហៅចំហោេះពពេះ

ភ័ក្តពពេះេរ្ិរតា ហោយមាន្រន្ទូលថា៖ ទូល្រង្គំបានចារកិពួកហគហៅហលើបាត

ថដទូល្រង្គំ។ «ឯតង្ាយបដលគួរថ្ាយដល់ពពេះ ហនាេះគលឺជាេញិ្ញា ណហខ្ទចខា្ទ ំ ឱ្យ 

ពពេះអង្គហអើយ ពទង់្ិនហ ើ្លងាយចំហោេះចិត្តហខ្ទចខា្ទ ំ ហេើយទន់ទា្រហឡើយ»។ 

ទំនុកតំហកើង ៥១:១៧។ 

តេ៉ះអមា្ច សប់ហនា្ទ សសាតាងំ

 ចំហោេះហ្ហចាទព្រកាន់ ពទង់មាន្រន្ទូលថា៖ «មាន លសាតំាង ពពេះ 

ហយេូវ្ាពទង់្រហនា្ទ សឯងហអើ ពពេះហយេូវ្ាបដលបានហរ ើសពករុងហយរសូាឡិ្ 

ពទង់ស្តវី្រហនា្ទ សដល់ឯង៖ ហនេះហតើ្ិនប្នជាកន្ទុយឧសបដលបានកញ្ឆ ក់យក

ហចញពវីហភលើងហទឬ?» សាការ វី ៣:២។ ពពេះពគវីស្ទនឹង្ំរោក់ដល់អនកហសា្ម េះពតង់ 

រ្រស់ពទង់ នូេហសចក្តវីសុចរតិរ្រស់ពទង់ផ្្ទ ល់ ហដើ្បវីឱ្យពទង់អាច្រងាហា ញពួកហគ

ដល់ពពេះេរ្ិរតាពពេះអង្គ «ទុកជាពួកជំនំុដ៏ឧត្ត្ ឥតព្រឡាក់ ឥតពជរួញ ឬមាន 



ទំព័រ-430- ្ហាេវិាទ

អ្វីដូហចាន េះហឡើយ»។ ហអហភសូរ ៥:២៧។

 យ្ងហនាេះនឹងបានហ�ើញហសចក្តវីសហព្ចដ៏ហោរហពញថនហសចក្តវី 

សនយាពវីហសចក្តវីសញ្ញា ្្មវី៖ «អញនឹងអត់ហទាសចំហោេះអំហពើទុច្រតិរ្រស់ហគ ហេើយ 

នឹងបលងនឹកចំាពវីអំហពើបា្រហគហទៀតជាដរា្រហៅ»។ «ពពេះហយេូវ្ាមាន្រន្ទូល 

ថា ហៅពគ្ហនាេះ គលឺហៅហេលាហនាេះឯង ហគនឹងរកហសចក្តវីទុច្រតិរ្រស់ពួក 

អុវីសសាបអល បតនឹង្ិនព្រទេះហទ ហេើយរកអំហពើបា្រពួកយូោ បតនឹង្ិន 

ហ�ើញហឡើយ» «អនកណាបដលសល់ហៅកនុងពករុងសុវីយូ្ន ជាអនកបដលហៅសល់ 

កនុងហយរសូាឡិ្ហៅហឡើយ ហនាេះនឹងបានហៅជាអនក្ររសុិទ្ធ គលឺពគ្់រទំាង 

្នុស្សកនុងហយរសូាឡិ្ បដលមានហឈា្ម េះកត់ទុកកនុងពួក្នុស្សរស់»។ 

ហយហរមា ៣១:៣៤; ៥០:២០; ហអសាយ ៤:៣។

ការលបុហចញទនអំហេើបាប

 កិច្ការជំនំុជព្េះហោយពិនិត្យអហងកោត ហេើយនិងការលុ្រហចញនូេអំហពើ 

បា្រ ពតរូេបត្រញ្្់រហៅ្ុនដំហណើ រយង្កជាហលើកទវីពវីររ្រស់ពពេះអម្ាស់។ 

ហៅកនុងយញញាកិច្បដលជានិ្ិត្តរ្ូរ សង្ជាន់ខ្ស់បាននិ្ន្តហចញ្កជូនពរ 

ដល់ពករុ្ជំនំុ។ ដូហចនេះពពេះពគវីស្ទ ក៏ប្រ្រយ្ងហនាេះបដរ ហៅហពលច្់រការងារជា 

ស្ានហ្ពតវីហេើយ ពទង់នឹងហលច្ក «ហពរៅពវីហរឿងអំហពើបា្រ គលឺហដើ្បវីនឹងជួយ

សហ្ងា្គ េះដល់អនកបដលរង់ចំាពទង់»។ ហេហពពើរ ៩:២៨។

 ចំបណកសង្េញិ ហៅកនុងការយកបា្រហចញពវីទវី្ររសុិទ្ធថនហរាង 

ឧហបាស្ ក៏បានលន់តួបា្រទំាងអស់ហនាេះ ហៅហលើកបាលពបព។ ពពេះពគវីស្ទនឹង 

ោក់អស់ទំាងអំហពើបា្រហនេះហៅហលើសាតំាង បដលជាហដើ្ច្ថនអំហពើបា្រ។ 

ពបពក៏ពតរូេបាន្រញូ្នហចញ «ហៅឯទវីតំ្រន់សូន្យសាងៃ ត់»។ ហលេ វីេន័ិយ 

១៦:២២។ សាតំាងបដលជាអនកទទួលកំេុសថនអំហពើបា្រ បដលវា្រណា្ត ល 

ឱ្យរាសស្តរ្រស់ពពេះព្រពពឹត្ត នឹងពតរូេជា្់រ�ំុ្ួយោន់ឆ្ន ំហៅហលើបែនដវីលហាហលហាេ 

រចួហេើយហៅទវី្ំរែុត នឹងទទួលរងទុក្ខហទាសហោយហភលើងបដលនឹង្រហញ្ឆ េះពួក

អាពកក់។ យ្ងហនាេះបែនការថនហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះនឹងបានសហព្ច ហៅហពល



ហៅចំហោេះ្រញ្វីជវីេតិ-ទំព័រ-431-

បដលបា្រពតរូេបាន្ំរផ្ល ញហចាលឱ្យសូន្យសុងហៅ។

អាទិត្យ-២៩ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ហេើយ ហោយ ហពោេះ ហលាក ្ ិន ហខសាយ ខាង ហសចក្តវី ជំហនឿ 

បាន ជា ហលាក ្ ិន គិត ពវី រ្ូរកាយ ហលាក បដល រា្់រ ដូច ជា សាល ្់រ ហោយ មាន 

អាយុ ព្របេល ជា ១០០ ឆ្ន ំ ហេើយ ឬ ពវី ថែ្ទ សារ្ា បដល រា្់រ ដូច ជា សាល ្់រ បដរ ហនាេះ 

ហទ។ រ ្ូ្  ៤:១៩ 

ហៅហេលកំណត់

 ហៅហពលកំណត់ ទវី្រញ្្់រថន២៣០០ថ្ងៃហៅគ.ស.១៨៤៤ ការពិនិត្យ 

អហងកោត ហេើយនិងការលុ្រហចាលអំហពើបា្រ បានចា្់រហែ្តើ្ហឡើង។ អំហពើបា្រ 

បដលពំុបានបព្រចិត្ត និងពំុបានលេះ្រង់ហចាល នឹងពំុបានលុ្រហចញពវី្រញ្វីកត់

ហេតុហទ។ ពពួកហទេតារ្រស់ពពេះជាអនកបានហ�ើញនូេអំហពើបា្រនវី្ួយៗ 

ហេើយក៏កត់ទុកកនុង្រញ្វី។ ្នុស្សអាច្រដិហសធអំហពើបា្រ ឬលាក់បំាងអំហពើ 

បា្រពវីឪពុកមា្ត យ ព្រពន្ធកូន និង្ិត្តភក្តិបាន ្ុ្របន្តអំហពើទំាងហនាេះនឹងលាត 

ពតោងហៅចំហោេះសា្ថ នសួគ៌េញិ។ ពំុអាច្រហញ្្ឆ តពពេះហោយអាការៈខាងហពរៅ

បានហទ។ ពទង់ពជា្រទំាងអស់។ ្នុស្សអាចពតរូេហគ្រហញ្្ឆ តបានហោយអស់ 

អនកបដលមានចិត្តពុករលួយ បតពពេះពទង់ពជា្រជវីេតិខាងកនុងេញិ។

 ឱ ហតើអាចបា្រដូហចនេះហកើតឬហទេន៎! ពពេះដ៏ជាហ្ទ័ពដ៏ខាល ំងពូបក្ំរែុត

ហៅហលើបែនដវី ពំុអាច្រកហៅហ ើ្លកំណត់ហេតុសូ្បវីបត្ួយថ្ងៃហនាេះ។ អំហពើ 

បា្ររ្រស់ហយើង ោក្យស្្តវីរ្រស់ហយើង សូ្បវីបត្ំរណងអា្៌កំបំាងរ្រស់ហយើង 

ហទាេះ្រវីហយើងបា្រហភលចហៅហេើយក្តវី ក៏នឹងមានសាក្សវីចំា្រញ្្ក់ឱ្យរចួខលួន ឬឱ្យ 

ពតរូេទទួលហទាស។

 ហៅពគ្ជំនំុជព្េះ ការហព្រើអស់ទំាងអំហណាយទាន នឹងពតរូេបានពិនិត្យ

ពិច័យយ្ងេ្មត់ចត់។ ហតើហយើងបានហព្រើហពលហេលារ្រស់ហយើង សាល ្រប្ាកា 

រ្រស់ហយើង សំហឡងរ្រស់ហយើង ពបាក់កាសរ្រស់ហយើង និងឥទ្ធិពលរ្រស់ 

ហយើង ហោយរហ្រៀ្រណាខលេះ? ហតើហយើងមានបានហធ្ើអ្វីខលេះសពមា្់រពពេះពគវីស្ទ 



ទំព័រ-432- ្ហាេវិាទ

សពមា្់រជនពកវីពក ជនរងទុក្ខ�លឺចា្់រ កូនកំពោ និងសស្តវីហ្ម្ាយ? ហតើហយើង 

បានហធ្ើអ្វីខលេះជា្ួយពនលលឺ និងហសចក្តវីពិតបដលបានព្រគល់្កហយើងហនាេះ? មាន 

បតហសចក្តវីសសឡាញ់បដល្រងាហា ញហោយការព្រពពឹត្តហទ ហទើ្ររា្់រថាពិតបាន។ 

មានបតហសចក្តវីសសឡាញ់បដលពពេះទតហ�ើញ្ុ្រហណាណ េះ បដលហធ្ើឱ្យឥរយិ 

ព្រពពឹត្តមានតថ្លថ្ល្នូរ។

្ំនិតអាតា្ម និយ្ តតរូេបានលាតតតដាង

 គំនិតលាក់កំបំាងព្រក្រហោយអាតា្ម និយ្ នឹងលាតពតោងហៅកនុង

ហសៀេហៅថនសា្ថ នសួគ៌។ ហតើបានព្រគល់ហពលហេលា គំនិត ហេើយនិងកមាល ំង 

បដលជារ្រស់ែងពពេះពគវីស្ទ ហៅឱ្យសាតំាងជាញឹកញយ្ុ្រនា្ម នបដរ? ពួកអនក 

អេះអាងថាហដើរតា្ពពេះពគវីស្ទ បានស្ថិតហៅកនុងការខំព្ឹរងព្រ្ូលពទព្យស្បត្តិ 

ហលាកវីយ៍ ឬក៏កនុងការអរស្របាយចំហោេះការហពតកពតអាលរ្រស់ហលាកវីយ៍។ 

ពបាក់កាស ហពលហេលា និងកមាល ំងកាយ បាន្ូរជាសពមា្់រសំបញ្ង ហេើយនិង

សពមា្់រការ្រហណា្ត យតា្ចំណង់ខលួន មានហពល្រន្តិច្រន្តួចហទ សពមា្់រ 

ហសចក្តវីអធិស្ាន សពមា្់របសង្រក្រទគ្្វីរ និងសពមា្់រលន់តួបា្រ។

 សាតំាងព្រឌិតគហពមាងការដ៏រា្់រ្ិនអស់ ហដើ្បវីពគ្់រពគងគំនិតរ្រស់ 

ហយើង។ ហ្ឆហបាកវាស្អ្់រដល់ហសចក្តវីពិតដ៏ឧត្ត្បដលនំាឱ្យហ�ើញយញញា្ូរជា

សពមា្់រហពបាសហលាេះ ហេើយនិងពពេះដ៏ជាស្ានហ្ពតវីមានពគ្់រពពេះហចសា្ត ។ 

ជា្ួយវាអ្វីៗទំាងអស់សុទ្ធបត ហដើ្បវី្របង្រគំនិតហចញអំពវីពពេះហយសូ៊េ។

 ចំហោេះអស់អនកបដលបចករបំលកែលព្រហយជន៍ថនស្ានហ្ពតវីរ្រស់ 

ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ ហគ្ិនគួរអនុញ្ញា តឱ្យមានអ្វី្កហពជៀតបពជកជា្ួយករណវី

យកិច្្រ្ង្គ្់រលក្ខណ៍ដល់ភាព្ររសុិទ្ធ កនុងការហកាតខាល ចដល់ពពេះហឡើយ។ ែ្ទុយ 

អំពវីការចំណាយហពលដ៏េហិសសេសិាល កនុងការបសង្រកភាពហពតកពតអាល ឬ 

រកព្រហយជន៍ផ្្ទ ល់ខលួន គួរបតខ្ា្់រខ្ួនចំហោេះការហរៀនសូពតទំាងអធិស្ាននូេ 

ពពេះ្រន្ទូលថនហសចក្តវីពិតេញិ។ គួរបតបានយល់ចបាស់អំពវីហរាងឧហបាស្ ហេើយ 

និងការជំនំុជព្េះហោយពិនិត្យអហងកោត។ ទំាងអស់គ្ន ពតរូេការចំហណេះហចេះដឹង 
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អំពវីតំបណងការងារ និងកិច្ការថនសហ្្តចសង្ជាន់ខ្ស់រ្រស់ខលួន។ ហ្រើ្ិន 

ដូហចាន េះហទ នឹងពំុមានស្ត្ថភាពអនុេត្តនូេហសចក្តវីជំហនឿ ជាពិហសសហៅហពល 

ហនេះបានហឡើយ។

 ហរាងឧហបាស្ហៅសា្ថ នសួគ៌គលឺជា្ជ្ឈ្ណ្លសពមា្់រការងាររ្រស់ 

ពពេះពគវីស្ទជំនួស្នុស្ស។ ហរាងឧហបាស្ មានទំនាក់ទំនងដល់ពពលឹង 

ទំាងអស់រស់ហៅបែនដវី ហេើយនិងហ្រើកឱ្យហ�ើញបែនការសហ្ងា្គ េះ ទំាងនំា 

ហយើងហៅរកទវី្រញ្្់រថនការព្របជងគ្ន រវាងភាពសុចរតិ និងបា្រក្្មែង។ 

 

ចន្ទ-៣០ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ហលាក ក៏ ្ ិន បាន សង្ស័យ ចំហោេះ ហសចក្តវី សនយា រ្រស់ ពពេះ 

ហោយ ចិត្ត ្ ិន ហជឿ ហឡើយ គលឺ រតឹ បត មាន ហសចក្តវី ជំហនឿ ខាល ំង ហឡើង ទំាង 

សរហសើរដំហកើង ដល់ ពពេះ េញិ ហេើយ ក៏ ហជឿជាក់ អស់ ពវី ចិត្ត ថា ហសចក្តវី អ្វី បដល 

ពទង់ សនយា ហនាេះ អាច នឹង ហធ្ើ ឲ្យ សំហរច បាន។ រ ្ូ្  ៤:២០-២១ 

ការអង្រកររបសត់េ៉ះត្វីស្ទ

 ការទូលអង្ររ្រស់ពពេះពគវីស្ទជំនួស្នុស្សហៅកនុងហរាងឧហបាស្ខាង

ហលើ គលឺមានសារៈសំខាន់ដល់បែនការសហ្ងា្គ េះ ដូចជាជវីេង្គតពពេះអង្គហៅហលើ

ហ�ើឆ្កោ ងបដរ។ ហោយជវីេង្គតរ្រស់ពពេះអង្គពទង់បានចា្់រហែ្តើ្កិច្ការបដលពទង់ 

បានយងហឡើងហៅ្ំរហពញហៅសា្ថ នសួគ៌។ ហយើងពតរូេបតចូលហៅខាងកនុង 

វាងំននហោយជំហនឿ «ពទង់បានយងចូលហៅជំនួសហយើងរាល់គ្ន ទុកដូចជា 

អនកនំា្ុខ»។ ហេហពពើរ ៦:២០។ ហៅទវីហនាេះមានពនលលឺឆលុេះហចញអំពវីហ�ើឆ្កោ ង។ 

ហៅទវីហនាេះនឹងបានហ�ើញចបាស់ជាងនូេអា្៌កំបំាងថនហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះ។

 «អនកណាបដលពគ្របំាងការរលំងរ្រស់ខលួន ហនាេះនឹង្ិនចហព ើ្នហឡើង 

ហទ បតអនកណាបដលលន់តួ ហេើយលេះ្រង់អំហពើហនាេះ នឹងព្រទេះបានហសចក្តវី 

ហ្តា្ត ករណុាេញិ»។ សុភាសិន ២៨:១៣។ ព្រសិនហ្រើអស់អនកបដលហោេះសា

កំេុសខលួន អាចហ�ើញនូេការបដលសាតំាងបានលូកលាន់ពពេះពគវីស្ទ ហដើ្បវី 
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ពួកហគ ហនាេះពួកហគនឹងលន់តួអំហពើបា្រខលួន ហេើយវាក៏ដឹងថា ហ្រើហយើង្រហណា្ត យ 

ខលួនតា្ភាពកហ្សាយរ្រស់ហយើងហនាេះ វានឹងបាន�នេះហេើយ។ ហម្ាល េះហេើយ

សាតំាងហៅបតសេ្ះបសង្ហោយឥត�្់រ�រ ហដើ្បវី្រហញ្្ឆ តពួកអនកហដើរតា្ 

ពពេះពគវីស្ទ ហោយហព្រើទស្សនៈឧបាយកលដ៏បសនហពគ្េះថាន ក់ ថាពួកហគពំុអាច 

មានស្ត្ថភាពនឹងទ្់រទល់បានហឡើយ។ ្ុ្របន្ត ពពេះហយសូ៊េបាន្រញ្្ក់ដល់

ទំាងអស់គ្ន បដលហដើរតា្ពទង់ថា៖ «គុណរ្រស់ខ្ុំល្្ម ដល់ឯងហេើយ»។ 

«នឹ្ខ្ុំងាយហទ ហេើយ្រន្ទុកខ្ុំក៏សសាលបដរ»។ កូរនិ្ូសទវី២ ១២:៩; ម្ាថាយ 

១១:៣០។ សូ្កំុឱ្យនរណាមាន ក់គិតថា ្ិនអាចបកភាពកហ្សាយរ្រស់ខលួន 

បានហនាេះហឡើយ។ ពពេះពទង់នឹងព្រទានជំហនឿ និងពពេះគុណ ឱ្យអាច�នេះបាន។

 ហយើងឥឡូេហនេះកំពុងរស់ហៅកនុងថ្ងៃដ៏ធំថនហសចក្តវីហពបាសហលាេះ។ ហៅ

ហពលបដលសហ្្តចសង្កំពុងហធ្ើការសហណា្ត សហពបាសសពមា្់រជនជាតិ 

អុវីសសាបអល ទំាងអស់គ្ន ពតរូេបានតព្រូេឱ្យមានការ�លឺចិត្តផ្ល ស់បព្រពវីអំហពើ 

បា្រ។ ក៏ប្រ្រដូហចាន េះបដរ ទំាងអស់គ្ន បដលមានហឈា្ម េះរកសាទុកហៅកនុង្រញ្វី 

ជវីេតិ ឥឡូេហនេះគួរបតមានការ�លឺចិត្ត ហៅចំហោេះពពេះហោយការបព្រចិត្តពិត 

ពបាកដ។ ពតរូេបតមានចិត្តបសង្រកហោយហសា្ម េះពតង់ ហេើយពជាលហពរៅ។ េញិ្ញា ណ 

រឡិករឡក់បដល្នុស្សជាហពចើនមានហនាេះ ពតរូេបតលេះ្រង់ហចាល។ មានច្បាងំ 

ដ៏ខាល ំងកាល ហៅចំហោេះ្ុខអស់អនកបដល្រ្ងាកោ ្រនូេចំណង់អាពកក់បដលខនេះបខនង 

រកអំណាចពគ្់រពគង។ ទំាងអស់គ្ន ពតរូេបតហ�ើញថា «ឥតព្រឡាក់ឥតពជរួញ ឬ 

មានអ្វីដូហចាន េះហឡើយ»។ ហអហភសូរ ៥:២៧។

 ហៅហពលហនេះបដលសំខាន់ជាងហគទំាងអស់គលឺ ពពលឹងរាល់រ្ូរគួរបតខំ 

បសង្រកការពពមានោស់ហតឿនរ្រស់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ៖ «ចូរព្ររុងព្រយ័តន ឱ្យចំា 

យ្ហេើយអធិស្ានែង ដបិតអនករាល់គ្ន ្ិនដឹងហពលកំណត់ហនាេះហទ»។ 

ម្ាកុស ១៣:៣៣។

វាសនារបស់្ នុស្សទាងំអសត់តរូេបានសហត្ច

 ហពលហេលាទុកឱ្យបព្រចិត្ត នឹងពតរូេ្រញ្្់រកនុងរយៈហពលខលវី្ួយ ្ុនការ
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ហលច្ករ្រស់ពពេះអម្ាស់ហៅកនុងពពកថនឰដ៏សា្ថ នសួគ៌។ កនុងការទន្ទឹងចំា 

ហពលកំណត់ហនាេះ ពពេះពគវីស្ទបានមាន្រន្ទូលថា៖ «អនកណាបដលទុច្រតិ ឱ្យ 

អនកហនាេះហៅបតទុច្រតិ អនកណាបដលហសា្ម កហពគ្ក ឱ្យអនកហនាេះហៅបតហសា្ម ក 

ហពគ្កចុេះ បតអនកណាបដលសុចរតិេញិ ពតរូេឱ្យអនកហនាេះហចេះបតព្រពពឹត្តែលូេ 

សុចរតិហៅ ហេើយអនកណាបដល្ររសុិទ្ធ ឱ្យអនកហនាេះហៅបត្ររសុិទ្ធដបដល 

ហ ើ្លអញ្កជាឆ្្់រ ទំាងនំាយករង្ាន់្កជា្ួយ ហដើ្បវីនឹងបចកឱ្យពគ្់រគ្ន

តា្ការបដលខលួនបានហធ្ើ»។ េេិរណៈ ២២:១១,១២។

 ្នុស្សនឹងនំាគ្ន ោំដំណំា ហេើយសង់ែ្ទេះ សុវីនិងែឹក ទំាងអស់គ្ន ពំុ

បានដឹងខលួនថាហសចក្តវីសហព្ចចុងហពកាយ ពតរូេបានព្រកាសហៅកនុងហរាង 

ឧហបាស្ខាងហលើហនាេះហទ។ ហៅ្ុនទឹកជំនន់ ្រនា្ទ ្់រពវីហលាកណូហអបានចូល

ហៅកនុងទូកធំ ពពេះពទង់បាន្ិរទទុកគ្ត់ហៅខាងកនុង ហេើយ្ិរទឱ្យពួកគ្្ម នពពេះ 

ហៅខាងហពរៅ ្ុ្របន្តអស់រយៈកាល៧ថ្ងៃ ្នុស្សមាន ហៅបត្រន្តជវីេតិហពតក 

ពតអាលរ្រស់ខលួន ពព្ទំាងចំអកឡកឡលឺយដល់ហសចក្តវីពពមានថនការជំនំុ 

ជព្េះហទៀតែង។ «ក៏នឹងមានដូហចាន េះបដរ» ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះមាន្រន្ទូល «កាល 

ណាកូន្នុស្ស្ក»។ ហេលាកំណត់ថនវាសនា្នុស្សពគ្់ររ្ូរនឹង្កដល់ 

យ្ងសាងៃ ត់ហពជៀ្រហោយគ្្ម នចា្់រភលឹក ដូចហចារហៅកណា្ត លអពធ្ពតដូហចាន េះ។ 

«ដូហចនេះចូរ ចំាយ្ចុេះបពកងហលាហលាក្កដល់ភាល ្ ហ�ើញអនករាល់គ្ន កំពុង 

បតហដកលក់»។ ម្ាថាយ ២៤:៣៩; ម្ាកុស ១៣:៣៥,៣៦។

 េរហេើយអស់អនកបដលហខសាេះហល្ើយកនុងការចំាយ្ រចួប្ររហៅចា្់រ 

អារ្្មណ៍ចំហោេះហលាកវីយ៍េញិហនាេះ។ ហៅហពលបដលពួកជំនួញកំពុងជក់ចិត្ត 

បសង្រកចំហណញ ពួកសសឡាញ់តហព្កកំពុងបសង្រក្ំរហពញចំណង់ចិត្តខលួន 

ពួកសសវីៗបដលហដញតា្្ូ្ដកំពុងហរៀ្រចំោក់ហពគឿងតុ្របតងកាយ គលឺអាចជា 

ហពលហនាេះហេើយ បដលហៅពក្ថនហលាកវីយ៍ទំាង្ូលព្រកាសហឡើងនូេ 

ហសចក្តវីកាត់ហទាសបដលថា «ពតរូេបាន្លឹងហៅជញ្វីង ហ�ើញថាខ្េះខាត»។ 

ោនវីបយ្ល ៥:២៧។
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អង្គារ-៣១ សីហា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូហចនេះ បដល ហយើង រាល់ គ្ន  បាន រា្់រ ជា សុចរតិ ហោយ ការ 

ហជឿ ហនាេះ ហឈា្ម េះ ថា ហយើង បាន ហ្ពតវី នឹង ពពេះ ហោយសារ ពពេះហយសូ៊េពគវីស្ទ ជា 

ពពេះអម្ាស់ ថន ហយើង រាល់ គ្ន  ហេើយ។ រ ្ូ្  ៥:១ 

 ្នុស្សជាហពចើនហ�ើញការព្រពពឹត្តថនអំហពើអាពកក់ បដលមានហសចក្តវី 

ទុក្ខហសាក និងហសចក្តវីេិនេនិាស ហេើយឆងៃល់ថាហតើការហនេះអាចហកើតមាន 

ដូចហ្្តចបាន ហពកា្ការពគ្់រពគងរ្រស់ពពេះបដលព្រក្រហោយពបាជ្ា និង 

ហសចក្តវីសសឡាញ់គ្្ម នទវី្ំរែុតហនាេះ។ អនកបដលរប្ងហងឿងឆងៃល់ ហតាងយក 

ហសចក្តវីហនេះ្កហធ្ើជាហលស ហដើ្បវី្រដិហសធោក្យហពចន៍ថនសំហណរ្ររសុិទ្ធ។ 

ទំហនៀ្ទមាល ្់រ និងការយល់ខុស បានហធ្ើឱ្យហសចក្តវី្រហពងៀនថនពពេះគ្្វីរបដល 

ស្តវីអំពវីចរតិលក្ខណៈរ្រស់ពពេះ ពវីរហ្រៀ្រពគ្់រពគងរ្រស់ពទង់ និងពវីហគ្លការ

ណ៍ថនការហោេះសសាយអំហពើបា្រ កាល យហៅជាសសហពចសសពិលហៅេញិ។

 ហយើង្ិនអាចពន្យល់អំពវីហដើ្ច្ថនបា្រ ហដើ្បវីនឹងែ្តល់្ូលហេតុឱ្យ

វាបានទាល់បតហសាេះ។ មានការយល់ដឹងតិចតួចណាស់ ស្តវីពវីហដើ្កំហណើ ត និង 

ការថលលកចុងហពកាយ្រង្អស់ថនអំហពើបា្រ ហដើ្បវីឱ្យហ�ើញចបាស់ថនហសចក្តវី 

យុត្តិធ្៌ និងហ្តា្ត ធ្៌រ្រស់ពពេះ។ ពពេះពំុប្នជាអនករ្ា្់ររងចំហោេះអំហពើបា្រហទ 

ហពោេះគ្្ម នការដកពពេះគុណដ៏ពិសិដ្តា្បតពពេះេឫទ័យពទង់ ក៏គ្្ម នភាពទន់

ហខសាយកនុងការពគ្់រពគងដ៏ពិសិដ្ បដល្រណា្ត លឱ្យមានការព្រឆំ្ងហនាេះបដរ។ 

បា្រគលឺជាការហពជៀតចូល្ួយបដលពំុអាចរក្ូលហេតុឱ្យេត្តមានរ្រស់វាបាន

ហឡើយ។ ហ្រើហោេះសា គលឺការោរវាហេើយ។ ព្រសិនហ្រើរកការហោេះសាហនាេះ 

ហ�ើញ វានឹងបលងជាបា្រហទៀតហេើយ។ អំហពើបា្រគលឺជាហគ្លការ្ួយបដល 

២៩

ហេតុអ្វីបានអនុញ្ញា តឱ្យមានបាប?



ហេតុអ្វីបានអនុញ្ញា តឱ្យមានបា្រ?-ទំព័រ-437-

ទទឹងនឹងចបា្់រថនហសចក្តវីសសឡាញ់បដលជាពគឹេះថនការពគ្់រពគងដ៏ពិសិដ្។

 ្ុននឹងមានហសចក្តវីអាពកក់ មានសន្តិសុខ និងអំណរទូទំាងពិភព 

សកល។ ហសចក្តវីសសឡាញ់ដល់ពពេះគលឺឧត្តុង្គឧត្ត្ ហេើយហសចក្តវីសសឡាញ់ 

រវាងគ្ន  និងគ្ន  គលឺ្ិនលំហអៀងហៅខាងណា្ួយហឡើយ។ ពពេះពគវីស្ទបដលជា 

ពពេះរាជ្ុរពតបត្ួយគត់រ្រស់ពពេះ បានមានភាពបត្ួយកនុងនិស្ស័យ កនុងចរតិ 

លក្ខណ ៈ និងកនុងហគ្ល្ំរណងជា្ួយពពេះេរ្ិរតាដ៏ហៅអស់កលប ហពោេះពទង់

ជាតួអង្គបត្ួយបដលអាចចូលហៅកនុងអស់ទំាងទវីព្ឹរកសា និងគហពមាងការ 

រ្រស់ពពេះ។ «ដបិតគលឺពទង់ហេើយបដល្រហងកោើតពគ្់រទំាងអស់ ទំាងរ្រស់ហៅ 

សា្ថ នសួគ៌...ហទាេះហ្រើជារាជ្យ ឬអំណាចជាពពេះអម្ាស់ ឬអំណាចពគ្់រពគង ឬ 

អំណាចណាក៏ហោយ»។ កូលុ្ស ១:១៦។

 ចបា្់រថនហសចក្តវីសសឡាញ់ គលឺជាពគឹេះថនការពគ្់រពគងរ្រស់ពពេះ សុភ្ង្គល 

ថនអស់ទំាងហទេ្ុរពតបដលបាន្រហងកោើត្ក គលឺអាសស័យហៅហលើការសស្រហៅ 

តា្គនលងធ្៌ថនហសចក្តវីសុចរតិ។ ពពេះពទង់ពំុមានពពេះទ័យហសា្នស្សកនុង 

ការ្រង្ខំឱ្យហគមានចិត្តហសា្ម េះពតង់្កកាន់ពទង់ហទ ហេើយពទង់ព្រទានដល់ហគ

ទំាងអស់នូេហសរ វីភាពថនទំហនើងចិត្ត ព្រហយជន៍ឱ្យហគហធ្ើត្រ្កពទង់េញិហោយ

ការ្រហព ើ្ស្ម័ពគពវីចិត្ត។

 ្ុ្របន្ត មានមាន ក់បានសហព្ចចិត្តនឹង្របង្រហសរ វីភាពហនេះ។ បា្រគលឺបាន

កហកើតហឡើងហោយសារមាន ក់ហនាេះឯង បដល្រនា្ទ ្់រពវីពពេះពគវីស្ទ ពពេះព្រទាន 

កិត្តិយសដល់វាខាល ំងណាស់។ ្ុននឹងមានបា្រ លូសុវីេ្័រជាហចរ្៊ូរវីនពគ្របំាង

ទវី្ួយ ្ររសុិទ្ធហេើយឥតហខ្ាេះ។ «ពពេះអម្ាស់ហយេូវ្ាមាន្រន្ទូលដូហចនេះ ឯង 

ជាអនក្ំរហពញខាន ត ហោយមានពបាជ្ាហោរហពញ ហេើយល្្អពគ្់រលក្ខណ៍។  

ពវីហដើ្ឯងបានហៅកនុងចបារហអបដនជាសួនរ្រស់ពពេះ ឯងបានព្រោ្់រកាយ 

ហោយតបូងដ៏មានតថ្លពគ្់រ្ុខ...។ ឯងជាហចរ្៊ូរវីនបដលបានចាក់ហព្រងតំាង

ហឡើងជាអនកពគ្របំាង គលឺអញបានតំាងឯងហឡើងឱ្យឯងបានហៅហលើភនំ្ររសុិទ្ធ 

រ្រស់ពពេះឯងក៏បានហដើរហៅ្កហៅកណា្ត ល្្មភលលឺចំាង។ ចា្់រតំាងពវីថ្ងៃបដល 

ឯងហកើត្ក ហនាេះឯងបានពគ្់រលក្ខណ៍ កនុងពគ្់រទំាងែលូេរ្រស់ឯង ដរា្រដល់
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ហេលាបដលហ�ើញមានហសចក្តវីទុច្រតិហៅកនុងខលួនឯង...។ ចិត្តឯងបាន ស្ទួយ 

ហឡើង ហោយហពោេះហសចក្តវីល្្អរ្រស់ឯង ឯងបាន្រង្ខូច ពបាជ្ាឯងហោយ 

ពនលលឺរស្មវីរ្រស់ឯង។» «ឯងបានតំាងចិត្តឱ្យបានដូចជាពពេះ េឫទ័យថនពពេះ»។ 

«ឯងបានគិតកនុងចិត្តថា អញនឹងហឡើងហៅឯសា្ថ នសួគ៌ អញនឹងតហ្កោើង្រលល័ងកោ

អញឱ្យខ្ស់ជាងផ្កោ យរ្រស់ពពេះ ហេើយអញនឹងអង្គុយហលើភនំជាទវីព្រជំុជំនំុ...។ 

អញនឹងហឡើងែុតទវីខ្ស់ថនពពក អញនឹងហលើកខលួនឱ្យបានដូចជាពពេះដ៏ខ្ស់

្ំរែុត»។ ហអហសគ្ល ២៨:១២-១៧; ២៨:៦; ហអសាយ ១៤:១៣,១៤។ 

 

ពុធ-១ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ក៏ ហោយសារ ពទង់ ហយើង មាន ែលូេ ចូល កនុង ពពេះគុណហនេះ ជា 

ទវី បដល ហយើង កំពុង �រ ហៅ ហោយ ហសចក្តវី ជំហនឿ ហេើយ ហយើង អួត ពវី ហសចក្តវី 

សង្ឹ្ ដល់ សិរ វីល្អ ថន ពពេះ ែង។ រ ្ូ្  ៥:២

 ហោយពចបណនកិត្តិយសបដលពពេះេរ្ិរតាបានព្រទានដល់ពពេះរាជ 

្ុរពតារ្រស់ពទង់ ហ្ពួកហទេតាហនេះបានពបាថាន ចង់កាន់អំណាច បដលមានបតពពេះ 

ពគវីស្្ទ ួយគត់មានសិទ្ធិកាន់កា្់រ។ សូរស័ព្ទថនសំហឡងខុសចង្ាក់្ួយ បាន

្រង្ខូចការព្រគំុដ៏រងំថនសា្ថ នសួគ៌។ ការហលើកតហ្កោើងខលួនបានពញ្ញា ក់សា្ម រតវីថន 

ពពួកហទេ្ុរពតបដលហោរហពញហោយសិរ វីល្អដ៏ឧត្តុង្គឧត្ត្រ្រស់ពពេះ ឱ្យដឹងពវី 

ព្រែនូលថនហសចក្តវីអាពកក់។ ពករុ្ព្ឹរកសាថនសា្ថ នសួគ៌បានអង្រលូសុវីេ្័រ។ ពពេះ

រាជ្ុរពតារ្រស់ពពេះបាន្រងាហា ញលូសុវីេ្័រនូេហសចក្តវីល្អ និងហសចក្តវីយុត្តិធ្៌ថន 

ពពេះអាទិករ និងនិស្ស័យ្ររសុិទ្ធថនពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពទង់។ ហ្រើងាកហចញេញិ

លូសុវីេ្័រនឹង្រងា្អ ្់រកិត្តិយសថនអនក្រហងកោើតខលួន ហេើយនឹងនំាឱ្យមានក្តវីអន្តរាយ

ដល់ខលួនហទៀតែង។ ្ុ្របន្ត ការពពមានបានពគ្ន់បត្រណា្ត លឱ្យមានហសចក្តវីរងឹ 

ទទឹងហឡើងប្្ហទៀត។ លូសុវីេ្័របានអនុញ្ញា តឱ្យហសចក្តវីពចបណននឹងពពេះ 

ពគវីស្ទរាលោលហឡើងរេូតដល់ទ្់របលងបាន។

 ចិត្តធំរ្រស់វាបាន្ំរ្្រនឱ្យមានហសចក្តវីពបាថាន ចង់បានឧត្ត្ភាព។  

កិត្តិយសខ្ង់ខ្ស់បដលពតរូេបានព្រទានឱ្យលូសុវីេ្័រ ពំុបានទទួល្កេញិនូេ



ហេតុអ្វីបានអនុញ្ញា តឱ្យមានបា្រ?-ទំព័រ-439-

ការសងគុណដល់ពពេះអាទិករហទ។ លូសុវីេ្័រចង់បានហស្មើនឹងពពេះខាល ំងណា

ស់។ បតហគទទួលសា្គ ល់ពគ្់រគ្ន ថា ពពេះរាជ្ុរពតាថនពពេះគលឺជាពពេះ្ហាក្សពត

ថនសា្ថ នសួគ៌ បដលពទង់មានភាពបត្ួយកនុងឫទ្ធិអំណាចជា្ួយនឹងពពេះេរ្ិរតា។ 

កនុងអស់ទំាងទវីព្ឹរកសារ្រស់ពពេះ ពពេះពគវីស្ទជាអនកចូលរួ្ ្ួយបដរ ្ុ្របន្ត លូសុវីេ្័រ 

ពំុបានអនុញ្ញា តឱ្យចូលកនុងហរឿងរ្ាេថនគហពមាងការរ្រស់ពពេះហទ។ «ហេតុអ្វី» 

ហទេតាដ៏ខាល ំងពូបកបានសួរ «បានជាពពេះពគវីស្ទពតរូេមានឧត្ត្ភាព? ហេតុអ្វីបាន 

ជាពទង់មានកិត្តិយសហលើលូសុវីេ្័រ?»

ភាេ្ិនសកែប់ចិត្តកនាងុចំហណា្េេួកហទេតា

 ហចញពវីេត្តមានរ្រស់ពពេះ លូសុវីេ្័របានហៅ្រន្ុសស្រនសាយភាព្ិន

សកោ្់រចិត្ត កនុងចំហណា្ពពួកហទេតា។ ហោយហសចក្តវីសមាងៃ ត់យ្ងខាល ំង និងហោយ 

ការលាក់ហគ្ល្ំរណងពិតពបាកដរ្រស់ខលួន ហដើ្បវីហធ្ើឱ្យហ ើ្លហៅដូចជាហទេ 

្ុរពតថនសា្ថ នសួគ៌ ហោយពបា្់រហគថា ពកឹត្យេន័ិយហធ្ើឱ្យមានការហទើសទាល់ 

បដល្ិនចំាបាច់។ ហោយនិស្ស័យរ្រស់ហគជា្ររសុិទ្ធ លូសុវីេ្័របានប្លងថា 

ពួកហទេតាគួរសា្ត ្់រតា្ហសចក្តវី្រញ្្ថនទំហនើងចិត្តរ្រស់ខលួនេញិ។ ពពេះបានព្រពពឹត្ត 

ដល់លូសុវីេ្័រហោយអយុត្តិធ្៌ កនុងការព្រទានកិត្តិយសដ៏ឧត្ត្ឱ្យពពេះពគវីស្ទ។ 

លូសុវីេ្័របានអេះអាងថា ខលួន្ិនប្នតព្ង់ហៅរកការតហ្កោើងខលួនឯងហទ ្ុ្របន្ត

ចង់បានហសរ វីភាពសពមា្់រអស់ទំាងអនកបដលរស់ហៅកនុងសា្ថ នសួគ៌ឱ្យបានជា

សា្ថ ពរ ព្រហយជន៍ឱ្យហគអាចទទួលភាពខ្ង់ខ្ស់ជាងហនេះហៅហទៀត។

 ពពេះពទង់បានសូ៊ពទំាជា្ួយនឹងលូសុវីេ្័រ។ លូសុវីេ្័រពំុបានធ្ល ក់ពវី 

តំបណងខ្ស់ហទ សូ្បវីបតហៅហពលមានការចា្់រហែ្តើ្សប្្តងការអេះអាង្ិន 

ពិតដល់ពួកហទេតាក៏ហោយ។ ្្តងហេើយ្្តងហទៀត ពពេះបានែ្តល់ឱកាសឱ្យ 

លូសុវីេ្័របានរចួពវីហទាស ព្រសិនហ្រើលន់តួហេើយចុេះចូល។ មានបតការខិតខំ 

សសឡាញ់ដ៏គ្្ម នទវី្ំរែុតហទ ហទើ្រអាចហធ្ើគហពមាងការហដើ្បវី្រញ្្ក់ថាលូសុវីេ្័រ

ខុសបាន។ ភាព្ិនសកោ្់រពំុបដលមានហៅសា្ថ នសួគ៌ពវី្ុនហឡើយ។ លូសុវីេ្័រ

ផ្្ទ ល់ក៏ពំុបានយល់ព្រហភទពិតពបាកដថនអារ្្មណ៍រ្រស់ខលួនបដរ។ ហៅហពល

ការ្ិនហពញចិត្តពតរូេបាន្រញ្្ក់ថាគ្្ម នហដើ្ហេតុហនាេះ លូសុវីេ្័របានដឹង 



ទំព័រ-440- ្ហាេវិាទ

ចបាស់ណាស់ថា ហសចក្តវីអេះអាងរ្រស់ពពេះ គលឺយុត្តិធ្៌ហេើយគួរបតពបា្់រដល់

អស់ទំាងសា្ថ នសួគ៌។ ហ្រើបានហធ្ើដូហចនេះ ហនាេះព្របេលជាជួយសហ្ងា្គ េះខលួនឯង 

និងហទេតាជាហពចើនហទៀតែង។ ព្រសិនហ្រើ លូសុវីេ្័រសុខចិត្តពតឡ្់រ្កពពេះ

េញិ ហនាេះនឹងពតរូេបានតំបណងេញិ។ ្ុ្របន្ត ការព្រកាន់ឫកធំបានោំង្ិនឱ្យវា 

ចុេះចូល។ លូសុវីេ្័រហៅបតអេះអាងថាខលួនឥតពតរូេការលន់តួ ហេើយក៏ោក់ខលួន

ទំាងសសរុងហៅកនុង្ហាេវិាទទាស់នឹងពពេះបដលជាអនក្រហងកោើតខលួន។

 អស់ទំាងអំណាចថនគំនិតវាងថេរ្រស់វា ឥឡូេពតរូេបាន្រត់ប្រនហៅរក

ហសចក្តវី្រហញ្្ឆ ត ហដើ្បវីទាញអារ្្មណ៍ថនពួកហទេតា។ សាតំាងបានហលើកហឡើង 

ថា ហគបានគិតសា្ម នខុសពវីខលួន ហេើយហគបានផ្្ត ច់ហសរ វីភាពរ្រស់ខលួនែង។ 

្រនា្ទ ្់រពវីបាន្ំរហែលើសពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះពគវីស្ទហេើយ វា្ួល្រងាកោ ច់ប្្ហទៀត 

ហោយហចាទពពេះរាជ្ុរពតារ្រស់ពពេះ ថាបាន្រហងកោើតវា្កឱ្យអាម្ាស់្ុខ ហៅ 

ចំហោេះ្ុខហទេ្ុរពតថនសា្ថ នសួគ៌។  

 អស់អនកបដលវា្ិនអាចទាញ្កខាងវាបាន វាហចាទពួកហគថា្ិន 

រេល់នឹងហរឿងរ្ាេរ្រស់ពួកហទេ្ុរពត។ វានិយយ្ំរហែលើសពពេះអាទិករបត្្តង។ កបួន 

រ្រស់វាគលឺហដើ្បវីហធ្ើឱ្យពួកហទេតាមានចិត្តស្មុគសា្ម ញ ហោយហព្រើការបេកបញកដ៏ 

្ិុរនព្រស្់រ ស្តវីពវីហគ្ល្ំរណងរ្រស់ពពេះ។ អ្វីៗបដលងាយសសរួល វាបានពគ្រ 

បំាងហោយអា្៌កំបំាង វាបានពិចារណាឆងៃល់ោក្យដ៏សសរួលយល់រ្រស់ពពេះ 

ហោយការ្របង្រ្រង្ិលយ្ង្ិុរនព្រស្់រ។ តំបណងខ្ង់ខ្ស់រ្រស់វា បានហធ្ើឱ្យ 

វាកាន់បតមានអំណាចខាល ំងហឡើង។ មានភាគហពចើនពតរូេបានវាហលា្្រហញ្្ឆ ត 

ឱ្យរួ្ សេការជា្ួយវាកនុងការព្រឆំ្ង។ 

ពពហស្បតិ៍-២ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:្ិន បត ្ុ្រហណាណ េះ ហសាត ហយើង ហៅ បត អួត កនុង កាល បដល 

មាន ទុក្ខ លំបាក បដរ ហោយ ដឹង ថា ហសចក្តវី ទុក្ខ លំបាក ្រហងកោើត ឲ្យ មាន ហសចក្តវី 

ពទំា ពទ  ហសចក្តវី ពទំា ពទ ្រហងកោើត ឲ្យ មាន ហសចក្តវី សំ៊ា្នឹក ហសចក្តវី សំ៊ា្នឹក ្រហងកោើត ឲ្យ 

មាន ហសចក្តវី សង្ឹ្  ឯ ហសចក្តវី សង្ឹ្ ក៏ ្ ិន បដល នំា ឲ្យ ហយើង មាន ហសចក្តវី 
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ខា្ម ស ហឡើយ ពវី ហពោេះ ហសចក្តវី សសឡាញ់ រ្រស់ ពពេះ បាន ែសាយ ្ ក សព្ កនុង ចិត្ត 

ហយើង រាល់ គ្ន  ហោយសារ ពពេះេញិ្ញា ណ ្ររសុិទ្ធ បដល ពពេះ បាន ព្រទាន ្ ក ហយើង 

ហេើយ។ រ ្ូ្  ៥:៣-៥ 

ហសចក្តវី្ិនសកែប់បានកាល យហៅជាអំហេើប៉ះហបារយាេ ងសក្្ម

 កនុងពពេះតព្ិេះពបាជ្ារ្រស់ពពេះ ពទង់បានអនុញ្ញា តឱ្យសាតំាង្រន្តកិច្

ការរ្រស់វា រេូតដល់ហសចក្តវី្ិនសកោ្់រចិត្តបានធំលូតលាស់ដល់មានការ 

្រេះហបារ។ ហនេះជាការចំាបាច់្ួយ ហដើ្បវីទុកឱ្យគហពមាងការរ្រស់វាបានហពញ 

រ្ូររាងហឡើង ព្រហយជន៍ ឱ្យទំាងអស់គ្ន បានហ�ើញនិស្ស័យពិតពបាកដរ្រស់

វា។ ពពួកហទេ្ុរពតថនសា្ថ នសួគ៌សសឡាញ់លូសុវីេ្័រខាល ំងណាស់ ហេើយវាក៏ 

មានអនុភាពហលើហគណាស់បដរ។ ពពេះពំុពគ្ន់បតពគ្់រពគងហលើពួកអនករស់ហៅ

សា្ថ នសួគ៌្ុ្រហណាណ េះហទ បតហលើអស់ទំាងពិភពបដលពទង់បាន្រហងកោើត្កែង 

ហេើយសាតំាងបានគិតថា ព្រសិនហ្រើអាចនំាពួកហទេតាជា្ួយវាកនុងការ 

ព្រឆំ្ងហនាេះ វាក៏នឹងអាចកាន់ពិភពដថទហទៀតបានបដរ។ ហោយហព្រើកលលបិច 

និងការ្រនលំអំណាចហបាក្រហញ្្ឆ តរ្រស់វាគលឺខាល ំងណាស់។ សូ្បវីបតពួកហទេតា

បដលហសា្ម េះពតង់ហនាេះ ក៏ពំុអាចយល់ពវីចរតិរ្រស់វាបានហពញលក្ខណៈ ឬដឹង

ថាកិច្ការរ្រស់វាហនាេះនឹងហកើតហៅជាអ្វីបដរ។

 ហគបានហគ្រពសាតំាងខាល ំងណាស់ ហេើយអស់ទំាងការព្រពពឹត្តរ្រស់វា 

ពតរូេបាន្ិរទបំាងហោយអា្៌កំបំាង ហធ្ើឱ្យពិបាកនឹងហ្រើកឱ្យពួកហទេតាហ�ើញ 

នូេនិស្ស័យពិតពបាកដ។ ហ្រើ្ិនបានហពញរ្ូររាងពិតពបាកដហទ បា្រ្ិនប្ន 

ហ ើ្លហៅហ�ើញអាពកក់ដូហចាន េះហឡើយ។ ពួកហទេតាពំុបានយល់នូេែលេ្ិរត្តិថន

ការផ្ត់ហចាលពកឹត្យេន័ិយដ៏ពិសិដ្ហទ។ ្ុនដំ្ូរងសាតំាងបានអេះអាងថា វា

សេ្ះបសង្ចង់ហលើកតហ្កោើងកិត្តិយសរ្រស់ពពេះ និងរកព្រហយជន៍សពមា្់រអស់

អនករស់ហៅសា្ថ នសួគ៌។

 កនុងការហោេះសសាយអំហពើបា្រ ពពេះអាចហព្រើបានបតហសចក្តវីសុចរតិ និង 

ហសចក្តវីពិតហទ។ សាតំាងអាចហព្រើនូេអ្វីបដលពពេះហព្រើពំុបាន ហោលគលឺហសចក្តវី 

្រហញ្្រ និងហសចក្តវី្រហញ្្ឆ ត។ ចរតិពិតពបាកដថនហ្ដហណ្តើ ្អំណាចហនេះ ពតរូេ 
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បតបានយល់ហោយសត្ហលាកទំាងអស់។ ពតរូេ     ឱ្យហពលហេលាដល់វា ហដើ្បវី ឱ្យ

វាសប្្តងខលួនហោយអំហពើទុច្រតិរ្រស់វា។

 រ វី ឯហសចក្តវី្ិនសស្រគ្ន បដលវាបាន្រហងកោើតហឡើងហៅសា្ថ នសួគ៌ហនាេះ វា 

បានហចាទហៅហលើពពេះេញិ។ អស់ទំាងអំហពើអាពកក់ទំាង្ុ្រនា្ម ន វាបានព្រកាស 

ថាជាលទ្ធែលថនការចាត់បចងរ្រស់ពពេះ។ ដូហចនេះ ជាការចំាបាច់ណាស់ បដល

ពតរូេឱ្យវាសប្្តងែលបែលថនការផ្ល ស់្រ្តូរពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះបដលវាបានហលើក

្ក។ កិច្ការរ្រស់វាពតរូេផ្្ញ់ផ្្លវា។ ពិភពហលាកទំាង្ូលពតរូេហ�ើញហ្ 

្រហញ្្ឆ ត។

 សូ្បវីបតហៅហពលបានសហព្ចថា វា្ិនគួរហៅសា្ថ នសួគ៌ហទៀតក៏ 

ហោយ ពពេះដ៏មានតព្ិេះពបាជ្ាគ្្ម នទវី្ំរែុត ពំុបាន្ំរផ្ល ញសាតំាងហទ។ ហសចក្តវី 

ហសា្ម េះពតង់ថនរាសស្តរ្រស់ពពេះ ពតរូេបតស្ថិតហៅហលើការយល់ដឹងជាក់ចបាស់នូេ

ហសចក្តវីយុត្តិធ្៌រ្រស់ពទង់។ ហ្រើព្រហារជវីេតិសាតំាងហៅហពលហនាេះ អស់អនក 

រស់ហៅកនុងសា្ថ នសួគ៌ និងសា្ថ នដថទហទៀត នឹងពំុអាចហ�ើញយុត្តិធ្៌ និង 

ហ្តា្ត ធ្៌រ្រស់ពពេះបានហឡើយ ហោយពួកហគពំុមានការហ�្ងយល់អំពវីែល 

េ្ិរត្តិថនបា្រក្្ម ហពោេះពំុបដលបានព្រទេះពវី្ុន្ក។ ហ្រើ្ំរបាត់វា្ិនឱ្យមាន 

តហៅហទៀត ហនាេះពួកហគនឹង្រហព ើ្ពពេះ ហោយហសចក្តវីភ័យខាល ច ជាជាងហោយ 

ហសចក្តវីសសឡាញ់។ ឥទ្ធិពលថនហ្្រហញ្្ឆ តនឹង្ិនបានេនិាសទំាងសសរុងហទ 

ហេើយកិរយិថនហសចក្តវីព្រឆំ្ងក៏្ិនបានបាត់សូន្យ�ឹងបដរ។ ហដើ្បវីជា 

ព្រហយជន៍ដល់ពិភពសកលតា្ស្័យដ៏អស់កលបហនាេះសាតំាងពតរូេហពគ្ង 

ការរ្រស់វាឱ្យបានហពញហលញប្្ហទៀត ហដើ្បវីឱ្យអស់ទំាងរ្ូរអង្គបដលពតរូេ

បាន្រហងកោើត្ក ហ�ើញកនុងពនលលឺដ៏ពិតនូេហសចក្តវីហចាទព្រកាន់នឹងការពគ្់រពគង 

រ្រស់ពពេះ។

សុពក-៣ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: បត ឯ ពពេះ ពទង់ សំបដង ហសចក្តវី សសឡាញ់ រ្រស់ ពទង់ ដល់ 

ហយើង រាល់ គ្ន  ឲ្យ ហ�ើញ ចបាស់ ហោយ ពពេះពគវីស្ទ បាន សុគត ជំនួស ហយើង រាល់ គ្ន  



ហេតុអ្វីបានអនុញ្ញា តឱ្យមានបា្រ?-ទំព័រ-443-

ហនាេះ គលឺ កនុង កាល បដល ហយើង ហៅ មាន បា្រ ហៅ ហឡើយ ែង។ រ ្ូ្  ៥:៨ 

 ការព្រឆំ្ងរ្រស់សាតំាង គលឺនឹងពតរូេជាទវី្រនា្ទ ល់ថនលទ្ធែលដ៏អាពកក់

ថនអំហពើបា្រ ដល់ពិភពសកល។ ការកាន់កា្ត ្់ររ្រស់វា នឹង្រងាហា ញែលបែលថន

ការផ្ត់ហចាលឫទ្ធិអំណាចដ៏ពិសិដ្។ ព្រេត្តិសាសស្តថនការពិហសាធថនហសចក្តវី 

ព្រឆំ្ងហនេះ គលឺនឹងពតរូេបានជាហសចក្តវីការោរជាដរា្រ ដល់អស់ទំាងពបាជ្ា 

្ររសុិទ្ធទំាងឡាយ ហដើ្បវីសហ្ងា្គ េះពួកហគពវីអំហពើបា្រនិងទណ្ក្្ម។

 ហៅហពលបដលបានព្រកាសដល់អស់អនកយល់សស្រនឹងសាតំាងថា 

ហ្ដហណ្តើ ្អំណាចដ៏ធំពតរូេបត្រហណ្ត ញហចញពវីសា្ថ ន្ររ្សុខ ហ្ព្រឆំ្ងបាន

្រហញ្ញហសចក្តវីស្អ្់រហខ្ើ្យ្ងខាល ំង ដល់ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះអាទិករ។ វា 

បានចាត់ទុកលក្ខន្តិកៈដ៏ពិសិដ្ថា ជាការោត់ោំង្ិនឱ្យមានហសរ វីភាព 

ហេើយព្រកាសពបា្់រយ្ង្ុលឺងម្ាត់ ពវីហគ្ល្ំរណងហដើ្បវីលុ្រ្ំរបាត់ពកឹត្យ 

េន័ិយ ហោលគលឺហ្រើរចួពវីការោត់ោំងហនេះ ពួកពល្ររវិារថនសា្ថ នសួគ៌នឹង 

ព្របេលចហព ើ្នដល់សភាេៈដ៏ខ្ង់ខ្ស់ជាងហនេះហៅហទៀត។

ការបហណ្ត ញហចញេវីសាថា នសួ្ ៌

 សាតំាងនិងពួកពលរ្រស់វា បានយកការព្រឆំ្ងរ្រស់ហគ្ក្រហនា្ទ ស 

ពពេះពគវីស្ទ។ ហ្រើ្ិនបានបកតព្រូេពួកហគ ហនាេះហគនឹង្ិនបដលព្រឆំ្ងហទ។ 

រងឹហេើយចហចស ហេើយហៅបតអេះអាងទា្ទារទំាងព្រមា្ថាជាជនរង  

ហពគ្េះថនអំណាចជិេះជាន់បដលឥតហទាសហសាេះហនាេះ ហ្ព្រឆំ្ង និងអនកកាន់ 

ខាងវា ក៏ពតរូេបាន្ំរ្ររ្រង់ពវីសា្ថ នសួគ៌។ សូ្អាន េេិរណៈ ១២:៧-៩។

 អាក្របកិរយិរ្រស់សាតំាង ហៅបត្រណ្តុ េះ្រណា្ត លហសចក្តវីព្រឆំ្ង

ហៅបែនដវី ហៅហលើកូនហៅបដល្ិនសា្ត ្់រឱវាទ។ ដូចជារ្ូរវាដូហចាន េះបដរ ពួក

ហគបានសនយានឹង្នុស្សនូេហសរ វីភាពតា្ការ្ំរោនេន័ិយរ្រស់ពពេះ។ ការបក

តព្រូេអំហពើបា្រហៅបតរជួំលឱ្យមានស្្អ្់រ។ សាតំាងបាននំា្នុស្សឱ្យ 

ហោេះសាខលួនហគ ហេើយឱ្យអនកដថទរ្ួររួ្ គំនិតជា្ួយអំហពើបា្ររ្រស់វា។ 

ជាជាងបកតព្ង់កំេុសរ្រស់ខលួន ពួកហគបានហធ្ើឱ្យហគតូចចិត្តនឹងអនកបណនំា

េញិ ហធ្ើហាក់ដូចជាអនកហនាេះជាអនក្រណា្ត លនូេភាពលំបាកដូហចាន េះ។



ទំព័រ-444- ្ហាេវិាទ

 សាតំាងបានហលា្្នុស្សឱ្យហធ្ើបា្រ ហោយហព្រើការ្រងាហា ញចរតិ 

លក្ខណៈ្ិនពិតរ្រស់ពពេះដូចវាបានអនុេត្តហៅសា្ថ នសួគ៌ បដលហធ្ើឱ្យហគចាត់

ពទង់ថាជាអនកតឹងរុងឹ និងអនកហព្រើអំណាចផ្្ត ច់ការ។ វាបានប្លងថា លក្ខខណ្

ដ៏អយុត្តិធ្៌រ្រស់ពពេះបាននំាឱ្យ្នុស្សជំព្់រដួល ដូចជាបាននំាឱ្យខលួនវា 

ព្រឆំ្ងបដរ។

 កនុងការ្ំរ្ររ្រង់សាតំាងហចញពវីសា្ថ នសួគ៌ ពពេះបានសប្្តងយុត្តិធ្៌ 

និងកិត្តិយសរ្រស់ពទង់។ ្ុ្របន្ត ហៅហពល្នុស្សបានហធ្ើបា្រ ពពេះបានព្រទាន

ភ័ស្តុតាងថនហសចក្តវីសសឡាញ់ ហោយព្រទានពពេះរាជ្ុរពតារ្រស់ពទង់ ឱ្យសុគត 

ជួសពូជសាសន៍បដលបានធ្ល ក់ហៅកនុងអំហពើបា្រ។ កនុងការហលាេះបា្រហនេះ 

ហយើងនឹងហ�ើញចរតិលក្ខណៈរ្រស់ពពេះ។ ហសចក្តវីបេកបញកដ៏ធំហធងថនហ�ើ 

ឆ្កោ ង ្រងាហា ញថាបា្រក្្មគលឺ្ិនអាចហចាទហៅហលើការពគ្់រពគងរ្រស់ពពេះបាន

ហឡើយ។ កនុងការបដលពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះព្រក្រការងារហៅបែនដវី ហ្្រហញ្្ឆ តដ៏ 

ធំពតរូេបានហ្រើក្ុខហឡើង។ ការព្រមា្ដ៏ឥតញហញើតបដលទា្ទារឱ្យពពេះ 

ពគវីស្ទឱនហគ្រពដល់វា ហសចក្តវីពយាបាទដ៏្ិនហចេះហងាកងុយ បដលតា្យយវី 

ពពេះអង្គពវីកបនលង្ួយហៅកបនលង្ួយ ្រណា្ត លឱ្យចិត្តសង្ និងព្រជាជន 

្រដិហសធហសចក្តវីសសឡាញ់រ្រស់ពទង់ និងឱ្យហគបសសកថា «ឆ្កោ ងវាហៅ!ៗ» 

ទំាងអស់ហនេះ បានហធ្ើឱ្យពិភពសកលហកាតហសងៃើច និងមានចិត្ត�លឺចា្់រ។ 

ហស្តចថនហសចក្តវីអាពកក់ បាន្រហញ្ញអស់ទំាងអំណាច និងការ្ិុរនព្រស្់រ 

រ្រស់វា ហដើ្បវី្ំរផ្ល ញពពេះហយសូ៊េ។ សាតំាងបានយក្នុស្សហធ្ើជាភាន ក់ងារ 

រ្រស់វា ហដើ្បវីហធ្ើឱ្យពពេះជន្មថនពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះបានហពញហោយហសចក្តវីហេទនា 

និងហសចក្តវីហសាកសហពងង។ ដំុហភលើងថនហសចក្តវីពចបណន និងហសចក្តវីពយាបាទ 

ហសចក្តវីស្អ្់រហខ្ើ្ និងការសងសឹក បានែ្ទុេះហឡើងហៅកាល់វ្ារ វី ទាស់នឹងពពេះ 

រាជ្ុរពតារ្រស់ពពេះ។



ហេតុអ្វីបានអនុញ្ញា តឱ្យមានបា្រ?-ទំព័រ-445-

សៅរ៍-៤ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ដូហចនេះ បដល បា្រ បាន ចូល ្ ក កនុង ហលាកវីយ៍ 

ហោយសារ ្ នុស្ស បត មាន ក់ ហេើយ ក៏ មាន ហសចក្តវី សាល ្់រ ចូល ្ ក បដរ ហោយសារ 

អំហពើ បា្រ ហនាេះ ជា យ្ង ណា ហនាេះ ហសចក្តវី សាល ្់រ បាន ឆលង រាលោល ដល់ 

្នុស្ស ពគ្់រ គ្ន  យ្ង ហនាេះ បដរ ដបិត ពគ្់រ គ្ន  បាន ហធ្ើ បា្រ ហេើយ ។ រ ្ូ្  ៥:១២ 

 ឥឡូេហនេះ កំេុសរ្រស់សាតំាង បានហលចហចញ្កហោយគ្្ម នការ 

ហោេះសា។ វាបានហ្រើកសប្្តងចរតិលក្ខណៈពិតពបាកដរ្រស់វា។ ការកុេក 

រ្រស់សាតំាង បដលហចាទទាស់នឹងចរតិលក្ខណៈពិសិដ្ បានហលចភលលឺហឡើង 

កនុងពនលលឺដ៏ពិត។ វាបានហចាទពពេះថាពទង់បានរកហសចក្តវីហលើកតហ្កោើងសពមា្់របត 

ពពេះអង្គពទង់ ហដើ្បវីឱ្យរាសស្តរ្រស់ពពេះអង្គសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រតា្ពទង់ ហេើយក៏បាន 

ប្លងហទៀតថា កនុងហពលបដលពពេះអាទិករ បាន្រញ្្ក់យ្ង្ុលឺងម្ាត់នូេការលេះ 

្រង់អ្វីៗទំាងអស់ហនាេះ ពពេះអង្គផ្្ទ ល់ពំុបានអនុេត្តការលេះ្រង់ខលួនហនាេះហទ 

ហេើយពំុបានហធ្ើពលវីក្្មអ្វីហសាេះ។ ឥឡូេហនេះហគបានហ�ើញថា អនកកាន់កា្់រ 

ពិភពសកលបានហធ្ើការលេះ្រង់ដ៏ហលើសល្់រ តា្បតហសចក្តវីសសឡាញ់អាច 

ហធ្ើហៅបាន ពវីហពោេះ «ពពេះពទង់គង់កនុងពពេះពគវីស្ទ កំពុងែ្សេះែសាហលាកវីយ៍នឹង 

ពពេះអង្គពទង់»។ កូរនិ្ូសទវី២ ៥:១៩។ ហដើ្បវីកហ្្ទចបា្រ ពពេះពគវីស្ទបានោក់ 

ពពេះអង្គពទង់ ហេើយ្រហងា្អ នចុេះចូលរេូតដល់ហសាយជវីេង្គតហទៀតែង។

ការជដជកជួស្នុស្ស

 អស់ទំាងសា្ថ នសួគ៌បានហ�ើញនូេការសប្្តងថនហសចក្តវីយុត្តិធ្៌រ្រស់

ពពេះ។ លូសុវីេ្័របានអេះអាងថា ពូជសាសន៍មានបា្រហនេះគលឺេួសពវីការ 

ហពបាសហលាេះហេើយ។ ្ុ្របន្ត ពិន័យថនពកឹត្យេន័ិយបានធ្ល ក់្កដល់ពពេះពទង់

បដលហស្មើនឹងពពេះ បានជា្នុស្សមានហសរ វីភាពនឹងទទួលហសចក្តវីសុចរតិរ្រស់ 

ពពេះពគវីស្ទ ហេើយហោយការសា្ត យហពកាយចំហោេះការព្រពពឹត្តអំហពើបា្រ និងការ 

្រនា្ទ ្រខលួន ហគនឹង�នេះហលើអំណាចរ្រស់សាតំាង។

 ្ុ្របន្ត ពពេះពគវីស្ទយង្កសុគតហៅបែនដវីហនេះ គលឺ្ិនប្នពគ្ន់បតសពមា្់រ 

ហពបាសហលាេះ្នុស្សហលាក្ុ្រហណាណ េះហទ ពទង់បានយង្កហដើ្បវីសប្្តងឱ្យ 
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អស់ពិភពនានាហ�ើញថា ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះគលឺផ្ល ស់្រ្តូរពំុបានហឡើយ។ ហសចក្តវី 

សុគតរ្រស់ពពេះពគវីស្ទបាន្រញ្្ក់ថា បកបព្រ្ិនបាន ហេើយសប្្តងថាហសចក្តវី 

យុត្តិធ្៌ និងហ្តា្ត ធ្៌ គលឺជាពគឹេះថនការពគ្់រពគងរ្រស់ពពេះ។ កនុងការជំនំុជព្េះ 

ចុងហពកាយ ហគនឹងបានហ�ើញថា ហដើ្ហេតុថនបា្រនឹងបលងមានហទៀតហឡើយ។ 

ហៅហពលពពេះដ៏ជាហៅពក្ថនអស់ទំាងបែនដវីទា្ទារចហ្លើយពវីសាតំាង 

«ហេតុអ្វីបានជាឯងព្រឆំ្ងទាស់នឹងអញ?» ហនាេះអនកបដលជាហដើ្ច្ថន 

ហសចក្តវីអាពកក់ ្ិនអាចហឆលើយហោេះសាបានហឡើយ។

 កនុងសបព្ក្រហងហាើយរ្រស់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ «ការហសសចហេើយ» សំហឡង 

ហភលង្រញុ្េះសពរ្រស់សាតំាងបាន្រនលលឺហឡើង។ ្ហាេវិាទ ពតរូេបាន្រញ្្់រ 

ហសចក្តវី ហៅហពលហនាេះ ្រញ្្ក់ថាជាការ្ំរបាត់ឱ្យសូន្យជាចុងហពកាយដល់ 

ហសចក្តវី អាពកក់។ ហៅហពលថ្ងៃហនាេះ្កដល់ បដល «ហឆេះហធ្ល ដូចជាគុកហភលើង 

ហនាេះអស់ ពួកអនកហឆ្មើងថឆ្ម ហេើយនិងអស់អនកបដលព្រពពឹត្តអំហពើអាពកក់ ហគនឹង 

ដូចជាជ្ញ្្ំង ហេើយថ្ងៃបដលពតរូេ្កដល់ហនាេះនឹងហឆេះ្រន្ុសសហគទំាងអស់

ហៅឥតទុកឱ្យហគមានឫស ឬប្កហៅសល់ហឡើយហនេះហេើយជាពពេះ្រន្ទូលថន 

ពពេះ ហយេូវ្ាថនពួកពល្ររវិារ»។ ម្ាឡាគវី ៤:១។

 នឹងបលងមានហសចក្តវីអាពកក់ហទៀតហឡើយ។ េន័ិយរ្រស់ពពេះ នឹងពតរូេ

បានហគហគ្រពជាពកឹត្យេន័ិយខាងឯហសរ វីភាព។ សត្ហលាកបដលបានលបង 

និង្រញ្្ក់រចួហេើយហនាេះ នឹង្ិនងាកហចញ្្តងហទៀតពវីហសចក្តវីហសា្ម េះពតង់ 

ដល់ពទង់ បដលបាន្រងាហា ញចរតិលក្ខណៈថាជាហសចក្តវីសសឡាញ់បដលរក 

ជហពរៅគ្្ម ន និងជាតព្ិេះពបាជ្ាបដលរកទវី្ំរែុតគ្្ម នហឡើយ។



សាតំាង និង្នុស្ស-ទំព័រ-447-

អាទិត្យ-៥  កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ១០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: បត ហ្រើ ឥត មាន ហសចក្តវី ជំហនឿ ហទ ហនាេះ ្ ិន អាច នឹង គ្្់រ ដល់ 

ពពេះេឫទ័យ ពពេះ បាន ហឡើយ ដបិត អនក ណា បដល ចូល ហៅ ឯ ពពេះ ហនាេះ ពតរូេ បត ហជឿ 

ថា មាន ពពេះ ប្ន ហេើយ ថា ពទង់ ព្រទាន រង្ាន់ ដល់ អស់ អនក បដល បសង្ រក 

ពទង់។ ហេហពពើរ ១១:៦ 

 «អញនឹងហធ្ើឱ្យពូជឯងហេើយនិងសស្តវី គលឺទំាងពូជឯង និងពូជនាងមាន

ហសចក្តវីខា្ម ំងនឹងគ្ន  ពូជនាងនឹងកិនកបាលឯង ហេើយឯងនឹងចឹកបកងហជើង 

ហគ»។ ហលាកុ្របត្តិ ៣:១៥។ ហសចក្តវីខា្ម ំងនឹងគ្ន ហនេះ គលឺ្ិនប្ន្កពវីធ្្មជាតិ 

ហទ។ ហៅហពល្នុស្សព្រពពឹត្តរលំងពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ និស្ស័យរ្រស់ហគ 

កាល យហៅជាអាពកក់ ពតរូេគ្ន នឹងសាតំាង។ ពួកហទេតាបដលពពេះបានទមាល ក់ពវី

សា្ថ នសួគ៌ និងពួក្នុស្សនឹងចងស្្័ន្ធនឹងគ្ន ទាស់នឹងសា្ថ នសួគ៌ ហេើយ 

ពករុ្ពគរួសារថន្នុស្សទំាង្ូល នឹងពតរូេបានរ្ួររួ្ គ្ន កនុងការព្រឆំ្ងនឹងពពេះ។

 ហៅហពលសាតំាងបានឮថា ហសចក្តវីខា្ម ំងនឹងគ្ន ពតរូេបតមានរវាងខលួនវា 

និងសស្តវី ហេើយនិងរវាងពូជវា និងពូជសស្តវី វាដឹងថា ្នុស្សនឹងអាចទ្់រទល់ 

នឹងអំណាចរ្រស់វា ហោយ្ហធយាបាយណា្ួយ្ិនខាន។

 ពពេះពគវីស្ទបាន្រណ្តុ េះកនុង្នុស្សនូេភាពជាខា្ម ំងព្រឆំ្ងនឹងសាតំាង។ 

ហ្រើគ្្ម នពពេះគុណបដលជួយបកបព្រចរតិលក្ខណៈ និងគ្្ម នអំណាច្្មវីហនេះហទ 

្នុស្សនឹងហៅបតជាខ្ុំ្រហព ើ្ ហធ្ើតា្ហសចក្តវី្រញ្្រ្រស់សាតំាងជាដរា្រ។ 

្ុ្របន្ត គនលងធ្៌្្មវីកនុង្នុស្ស ្រហងកោើតឱ្យមានការ្្រេះទង្គិច ហពោេះអំណាចបដល 

៣០

សាតាងំ និង្នុស្ស
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ពពេះព្រទានឱ្យហនាេះ ហធ្ើឱ្យ្នុស្សអាចតទល់នឹងហ្ហព្រើអំណាចផ្្ត ច់ការ។ ការ 

ស្អ្់រហខ្ើ្អំហពើបា្រជាជាងសសឡាញ់អំហពើបា្រ គលឺជាការ្រងាហា ញគនលងធ្៌្កពវី

សា្ថ នហលើទំាងសសរុង។

 ការព្រឆំ្ងគ្ន រវាងពពេះពគវីស្ទ និងសាតំាង បាន្រងាហា ញយ្ងចបាស់ 

អស្ារ្យកនុងការបដលពិភពហលាកទទួលពពេះហយសូ៊េ។ ភាពឥតហខ្ាេះ និងភាព 

្ររសុិទ្ធថនពពេះពគវីស្ទ បានហធ្ើឱ្យអនកឥតពពេះកនុងខលួនស្អ្់រពទង់។ ហសចក្តវីលេះ្រង់

រ្រស់ពទង់បានជាហសចក្តវី្រហនា្ទ សជានិរន្តដល់្នុស្សអួតអាង និង្នុស្ស 

ព្រក្រហោយតហព្ក។ សាតំាង និងហទេតាអាពកក់ បានសា្គ្គវីជា្ួយ្នុស្ស 

ទុច្រតិ ទាស់នឹងពពេះបដលជាអនកមានជ័យជ្នេះខាងហសចក្តវីពិត។ ភាពជា 

ខា្ម ំងដូចគ្ន ហនេះ ក៏បានសប្្តងដល់ពួកពគវីស្ទ្ររស័ិទបដរ។ អនកណាបដលទ្់រ 

ទល់នឹងហសចក្តវីលបួង នឹងរជួំលកំេឹងរ្រស់សាតំាងហេើយ។ ពពេះពគវីស្ទ និង 

សាតំាង្ិនអាចពតរូេគ្ន បានហឡើយ។ «អស់អនកណាបដលចង់រស់ហោយ 

ព្រតិ្រត្តតា្ពពេះហយសូ៊េ ហនាេះនឹងពតរូេមានហសចក្តវីហ្រៀតហ្រៀនបដរ»។ 

ធវី្ូ្ហ្ទវី២ ៣:១២។

 ភាន ក់ងាររ្រស់សាតំាង បសង្រក្ហធយាបាយហដើ្បវី្រហញ្្ឆ តអនកហដើរ 

តា្ពពេះពគវីស្ទ និងទាក់ទាញចិត្តហគហចញពវីហសចក្តវីហសា្ម េះស្ម័ពគ។ ហគបាន 

្របង្រន័យ្រទគ្្វីរ ហដើ្បវីសហព្ចហគ្ល្ំរណងរ្រស់ខលួន។ េញិ្ញា ណបដលហធ្ើ 

គុតពពេះពគវីស្ទ ទាញ្នុស្សទុច្រតិឱ្យ្ំរផ្ល ញអនកហដើរតា្ពទង់។ ការអស់ 

ទំាងហនេះ គលឺបានទស្សន៍ទាយកនុង្រទទំនាយបែនកខាងហដើ្ «អញនឹងហធ្ើឱ្យពូជ 

ឯងហេើយ និងសស្តវី គលឺទំាងពូជឯង និងពូជនាង មានហសចក្តវីខា្ម ំងនឹងគ្ន »។

 ហេតុអ្វីបានជាសាតំាង្ិនពិហសាធការបដលហគជ្នេះនឹងវាដ៏ខាល ំងជាង

ហនេះហៅហទៀតហនាេះ? ពវីហពោេះកងទាហានរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ មានការទាក់ទងពិត 

ពបាកដតិចតួចណាស់ជា្ួយពពេះពគវីស្ទ។ ហគ្ិនបានស្អ្់រហខ្ើ្អំហពើបា្រ ដូច 

ពពេះ្ររ្ពគរូរ្រស់ខលួនហទ។ ហគពំុបានខិតខំព្ឹរងជ្នេះអំហពើបា្រហនាេះហឡើយ។ 

ហម្ាល េះហេើយហគហ ើ្ល្ិនហ�ើញទាល់បតហសាេះ នូេចរតិលក្ខណៈរ្រស់ហស្តចថន
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ហសចក្តវីងងឹត។ ្នុស្សទំាងឡាយឥតបានដឹងហទថា សពតរូេរ្រស់ខលួនគលឺជាហ្

ទ័ពដ៏ខាល ំងពូបកបដលកំពុងហធ្ើស្ងា្គ ្ជា្ួយពពេះពគវីស្ទ។ សូ្បវីបតពគរូែសាយ 

ដំណឹងល្អ ក៏ហ ើ្លរលំងភ័ស្តុតាងថនសក្្មភាពរ្រស់វាបដរ។ ហគហាក់្រវីដូចជា 

្ិនហអើហពើនឹងេត្តមានរ្រស់វាបត្្តង។

ចន្ទ-៦ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ១១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ហោយសារ ហសចក្តវី ជំហនឿ ហនាេះ ហេណុក បាន ហឡើង ហៅ ហលើ 

្ិន បាន ហ�ើញ ហសចក្តវី សាល ្់រ ហឡើយ ហេើយ ហគ រក គ្ត់ ្ ិន ហ�ើញ ហទៀត ពវី ហពោេះ 

ពពេះ បាន យក គ្ត់ ហៅ ដបិត កាល ្ ុន បដល ហលើក យក គ្ត់ ហៅ ហនាេះ មាន 

ហសចក្តវី ្រនា្ទ ល់ ពវី គ្ត់ ថា ពពេះ ពទង់ សព្ ពពេះេឫទ័យ នឹង គ្ត់ ណាស់ ។ 

ហេហពពើរ ១១:៥ 

សតតរូេដដលចាឃំ្ល ហំ្ើល

 សពតរូបដលោល ំហ ើ្លហនេះ ហពជៀតបពជកចូលកនុងពគ្់រទំាងែ្ទេះសប្បង 

ពគ្់រទំាងែលូេ កនុងពករុ្ជំនំុ កនុងពករុ្ព្ឹរកសាជាតិ និងកនុងតុលាការ។ វាហធ្ើឱ្យហគ 

ស្មុគសា្ម ញ វា្រហញ្្ឆ ត និងលួងហលា្្ំរផ្ល ញពពលឹង និងរ្ូរកាយរ្រស់្នុស្ស 

ហក្មងចាស់ព្ររុសសសវីពគ្់រទវីកបនលង។ វា្ំរបាក់្ំរប្រកពករុ្ពគរួសារសា្រហពោេះ 

ហសចក្តវីស្្អ្់រ ទំនាស់ទាស់បទង ចិត្ត្ិនសកោ្់រ និងោតក្្ម។ ហេើយពិភព

ហលាកហាក់្រវីដូចជាចាត់ទុកការទំាងហនេះថាពពេះបានោក់្កដូហចាន េះ ហេើយ 

និងគិតថាការហនេះពតរូេបតមាន។ អស់អនកណាបដលពំុបានសហព្ចចិត្តហដើរ 

តា្ពពេះពគវីស្ទ គលឺជាខ្ុំ្រហព ើ្រ្រស់សាតំាងហេើយ។ ហៅហពលពួកពគវីសា្ទ ន 

ហពជើសហរ ើសសង្គ្ថន្នុស្សគ្្ម នពពេះ ហគហ្រើកចំេខលួនហគឱ្យមានហសចក្តវីលបួង

ហេើយ។ សាតំាងលាក់ខលួនវា្ិនឱ្យហគហ ើ្លហ�ើញ ហេើយយកការ្រហញ្្ឆ ត 

រ្រស់វា្កពគ្រហលើបភនករ្រស់ហគ។

 ការចុេះសព្រុងនឹងទំហនៀ្ទមាល ្់រហលាកវីយ៍ គលឺ្ំរផ្ល ស់្ំរបព្រពពេះេហិារ
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ហៅឯែលូេហលាកវីយ៍ ្ិនបដលហលាកវីយ៍ហៅឯែលូេពពេះពគវីស្ទហទ។ ភាពសុាំនឹងអំហពើ 

បា្រ នឹងហធ្ើឱ្យអំហពើបា្រហនាេះ ហ ើ្លហៅ្ិនសូេអាពកក់ណាស់ណាហទ។ ហៅ 

ហពលបដលហយើងព្រក្រការងារ ហេើយពតរូេហកើតទុក្ខលំបាក ហយើងអាចដឹង 

ចបាស់ថាពពេះនឹងការោរហយើង ្ុ្របន្តហ្រើហយើងោក់ខលួនហពកា្ហសចក្តវីលបួងេញិ 

្ិនយូរ្ិនឆ្្់រហយើងនឹងដួលជា្ិនខាន។

 ហ្លបួងបតងបតហធ្ើការបានហជាគជ័យល្អ តា្រយៈអនកបដលហ ើ្លហៅ

្ិនសូេសង្ស័យថាស្ថិតហៅហពកា្កណា្ត ្់រថដវា។ ហទពហកាសល្យ និងការលូត 

លាស់កនុងការអ្់ររ ំគលឺជាអំហណាយទានរ្រស់ពពេះ ្ុ្របន្តហៅហពលព្រការ 

ទំាងហនេះោល តហចញពវីពទង់ វានឹងកាល យហៅជាអនា្ទ ក់ហៅេញិ។ ្នុស្សជាហពចើន 

បដលមាន្រញ្ញា វាងថេបដលចហព ើ្ន្កពវីការអ្់ររ ំហេើយបដលមាន 

អាក្របកិរយិរសួរាយ គលឺជាឧ្រករណ៍ដ៏ល្អព្រណវី ត្ួយកនុងកណា្ត ្់រថដរ្រស់ 

សាតំាង។

 ចូរកំុហភលចហសចក្តវីពពមានរ្រស់ពពេះ បដលបាន្រនលលឺពបា្់ររា្់រសតេត្ស 

រេូត្កដល់ជំនាន់ហយើងឥឡូេហនេះថា៖ «ចូរឱ្យដឹងខលួន ហេើយចំាយ្ចុេះ ហពោេះ 

អារក្សបដលជាខា្ម ំងសពតរូេរ្រស់អនករាល់គ្ន  វាបតងហដើរពកបេល ទំាងពគេឹ្ 

ដូចជាសឹងហា ហដើ្បវីនឹងរកអនកណាបដលវានឹងពតបាក់ហល្របាន»។ ចូរោក់ 

«ហពគឿងសឹករ្រស់ពពេះ ហដើ្បវីឱ្យបាននឹង�រមំា្ួន ទាស់នឹងឧបាយកលទំាង 

អ្បាលម្ានរ្រស់អារក្ស»។ ហពពតរុសទវី១ ៥:៨; ហអហភសូរ ៦:១១។ សពតរូេដ៏ធំ

រ្រស់ហយើងកំពុងបតហពគ្ងយុទ្ធនាការចុងហពកាយរ្រស់វា។ អស់អនកណាបដល 

ហដើរតា្ពពេះហយសូ៊េ នឹង្្រេះទង្គិចនឹងសពតរូេហនេះជា្ិនខាន។ កាលណា ពួក 

ពគវីសា្ទ នពតា្់រតា្គំរដ៏ូពិសិដ្បានកាន់បតជិតដូចពទង់្ុ្រណាណ  ខលួនហគនឹង 

ចបាស់ជាបានជាទវីសមា្គ ល់ សពមា្់រឱ្យសាតំាងហធ្ើទុក្ខ្ុ្រហណាណ េះបដរ។

 សាតំាងបានវាយព្រហារពពេះពគវីស្ទ ហោយហសចក្តវីលបួងដ៏សាហាេ 

និងដ៏្ិុរនព្រស្់រជាថពកបលង ្ុ្របន្តពទង់បានពចានវាហចញហៅេញិ កនុងពគ្់រ 

ទំាងការ្្រេះទង្គិចគ្ន ហនេះ។ ជ័យជ្នេះទំាងហនាេះហធ្ើឱ្យហយើង�នេះបានបដរ។ 
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ពពេះពគវីស្ទនឹងព្រទាននូេកមាល ំងដល់អនកណាបដលសូ្។ គ្្ម ន្នុស្សណាអាច 

ចាញ់សាតំាងបានហទ ហ្រើខលួន្ិនអនុញ្ញា តឱ្យហនាេះ។ ហ្លបួងគ្្ម នអំណាចនឹង

ពគ្់រពគងទំហនើងចិត្ត ឬ្រង្ខំ្នុស្សឱ្យហធ្ើបា្រហឡើយ។ វាអាច្រណា្ត លឱ្យមាន 

ចិត្តខ្ល់ខ្ាយ បត្ិនអាចហធ្ើឱ្យ្ិនសា្អ តបានហឡើយ។ ហរឿងហេតុបដលពពេះ 

ពគវីស្ទបាន�នេះហនាេះ គួរបត្រណា្ត លចិត្តថនអនកហដើរតា្ពទង់ ឱ្យមានចិត្ត 

កាល ហាន ហដើ្បវីព្រយុទ្ធនឹងអំហពើបា្រហេើយនិងសាតំាង។



ទំព័រ-452- ្ហាេវិាទ

អង្គារ-៧ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពួក  ១២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ហោយសារ ហសចក្តវី ជំហនឿ ហនាេះ ពពេះ បាន មាន ពពេះ្រន្ទូល 

ពន្យល់ ហលាក ណូហអ ពវី ការ បដល ហ ើ្ល ្ ិន ទាន់ ហ�ើញ ហៅ ហឡើយ ហេើយ ហោយ 

ហលាក មាន ហសចក្តវី ហកាតខាល ច បាន ជា ហលាក ហធ្ើ ទូក ១ យ្ង ធំសំរា្់រ នឹង ជួយ 

សហ្ងា្គ េះ ដល់ ពួក ពគរួសារ រ្រស់ ហលាក ហេើយ ហលាក បាន កាត់ ហទាស ហលាកវីយ៍ 

ហោយ ការ ហនាេះ ក៏ ពតឡ្់រ ជា អនក ពគង ហសចក្តវី សុចរតិ បដល ពតរូេ ខាង ហសចក្តវី 

ជំហនឿ ទុក ជា ្ រដក បដរ។ ហេហពពើរ ១១:៧ 

 ្រទគ្្វីរបានហ្រើកសប្្តងយ្ងចបាស់ អំពវីពួកហទេតារ្រស់ពពេះ និង 

េញិ្ញា ណអាពកក់ទំាងឡាយ បដលព្រសស័យទាក់ទងជា្ួយព្រេត្តិសាសស្ត 

្នុស្ស។ ពួកហទេតា្ររសុិទ្ធបដលជួយ្រហព ើ្ «ដល់ពួកបដលពតរូេទទួលហសចក្តវី

សហ្ងា្គ េះជា្រដក» (ហេហពពើរ ១:១៤) ពតរូេបាន្នុស្សជាហពចើនចាត់ទុកថាជា 

េញិ្ញា ណថនអនកសាល ្់រ។ ្ុ្របន្ត ្រទគ្្វីរ្រងាហា ញេត្ថុតាងថា េញិ្ញា ណទំាងហនេះ្ិន

ប្នជាពពលឹងថនអនកសាល ្់រហទ។ 

 ្ុនការ្រហងកោើត្នុស្ស មានពួកហទេតារចួហសសចហៅហេើយ ពវីហពោេះហៅ

ហពលពគឹេះបែនដវីបានហធ្ើហឡើង «ផ្កោ យពពឹកបានហពចៀងជា្ួយគ្ន  ហេើយអស់ 

ទំាងកូនពពេះបានបសសកអរសាទរ»។ យូ្្រ ៣៨:៧។ ្រនា្ទ ្់រពវី្នុស្សបានធ្ល ក់

ហៅកនុងអំហពើបា្រ្ក ពពេះក៏បាន្រញូ្នពួកហទេតាឱ្យហៅយ្ហដើ្ជវីេតិ្ុន 

នឹង្នុស្សមាន ក់សាល ្់រទាន់។ ពួកហទេតាមានអំណាចហលើ្នុស្ស ហពោេះ្នុស្ស 

បដល្រហងកោើត្ក «ទា្រជាងពួកហទេតាបត្រន្តិចហទ»។ ទំនុកតំហកើង ៨:៥។

៣១

េិញ្ញា ណអាតកក់
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 ហហារាមានព្រសាសន៍ថា៖ ខ្ុំ «ក៏ឮសំហឡងហទេតាជាហពចើនហៅជំុេញិ 

្រលល័ងកោ»។ ហគជា «ពួកហទេតាដ៏សល់បសន» រង់ចំា្រហព ើ្ហស្តចហលើអស់ទំាង 

ហស្តច ហពោេះជា «អនក្រហព ើ្ពទង់បដលហធ្ើតា្ពពេះេឫទ័យ» និង «សា្ត ្់រតា្ 

ពពេះសូរហសៀងថនពពេះ្រន្ទូលពទង់»។ េេិរណៈ ៥:១១; ទំនុកតំហកើង 

១០៣:២០,២១; ហេហពពើរ ១២:២២។ ហោយហពោេះពួកហគជាអនកនំាសាររ្រស់ 

ពពេះ ហគនំាគ្ន ហចញហៅ «ដូចជាហែលក្រហនា្ទ រ» ការហហាេះហេើររ្រស់ហគហនាេះ 

ហលឿនណាស់។ ហទេតាបដលបានហលច្កហៅឯែនូររ្រស់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ 

មានសណ្ាន «ដូចជាហែលក្រហនា្ទ រ» ហធ្ើឱ្យអាមាត្យភ័យញា្់រញ័រ «ហេើយ 

ពតឡ្់រដូចជា្នុស្សសាល ្់រ»។ ហៅហពលសានហេរ វី្របានព្រមា្ពពេះ និង 

គំរា្អុវីសសាបអល «ហទេតាថនពពេះហយេូវ្ាក៏ហចញហៅព្រហារទវីហបាេះទ័ពថនពួក

អាសហសុើ សមាល ្់រ្នុស្សអស់្ួយបសនពបំា្រវី្ុលឺនពបំាោន់នាក់»។ 

ហអហសគ្ល ១:១៤; ម្ាថាយ ២៨:៣,៤; ពងសាេតាក្សពតទវី២ ១៩:៣៥។

 ពួកហទេតាពតរូេបាន្រញូ្នហៅដល់កូនហៅរ្រស់ពពេះ កនុងហ្រសកក្្មថន

ហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុា ដល់ហលាកអ័ពបាហាំនូេហសចក្តវីសនយាថនការព្រទានពរ 

ដល់ពករុងសូដុ្ ហដើ្បវីសហ្ងា្គ េះហលាកឡុតពវីហសចក្តវីអន្តរាយ ដល់ហអលវីយ្ 

បដលហស្ទើរបតបាត់្រង់កនុងវាលរហហាសា្ថ ន ដល់ហអលវីហសនូេរាជរ្ និងហសេះ 

ហភលើង ហពលគ្ត់បានទ័លពចកហោយសពតរូេ ដល់ោនវីបយ្លហៅហពលហគហបាេះ 

ឱ្យហៅជាចំណវី សិងហា ដល់ហពពតរុសបដលហេៀ្រនឹងសាល ្់រកនុងគុករ្រស់ហស្តច 

ហេរឌូ ដល់អនកជា្់រគុកហៅពករុងភវីលវីព ដល់្ុ្រលកនុងយ្់រថនព្ុយេះសង្រាហៅ

ហលើស្ុពទ និងហៅហ្រើកចិត្តកូនវីហលៀសឱ្យទទួលដំណឹងល្អ ហៅដល់ហពពតរុស 

ហដើ្បវី្រញូ្នគ្ត់ឱ្យយកដំណឹងថនហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះ ដល់ជនចប្លកបដលជា 

សាសន៍ដថទ។ គលឺរហ្រៀ្រហនេះហេើយបដលពួកហទេតាបាន្រហព ើ្ដល់រាសស្តរ្រស់

ពពេះ។

ហទេតាការពារ

 ហទេតាការោរ្ួយអង្គ ពតរូេបានចាត់្កឯអនកហដើរតា្ពពេះពគវីស្ទ 
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មាន ក់ៗ។ «ហទេតាថនពពេះហយេូវ្ាហចា្ហរា្ហៅជំុេញិថនអស់អនកបដលហកាត 

ខាល ចដល់ពទង់ ហេើយក៏ជួយហគឱ្យរចួ»។ ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះបានមាន្រន្ទូលអំពវី

អនកបដលហជឿដល់ពទង់ថា ហទេតារ្រស់ហគ «បដលហៅសា្ថ នសួគ៌ បតងបតហ�ើញ

ពពេះភ័្ក្តពពេះេរ្ិរតាថនខ្ុំជានិច្»។ ទំនុកតំហកើង ៣៤:៧; ម្ាថាយ ១៨:១០។ រាសស្ត 

រ្រស់ពពេះបដលព្រ�្្ុខនឹងហសចក្តវីពយាបាទដ៏ហរាលរាលរ្រស់ហស្តចថន 

ភាពងងឹតហនាេះ គលឺពតរូេមានពួកហទេតាជាអនកការោរជានិច្។ ការធ្នាហនេះពតរូេ 

បានព្រទានឱ្យ្ក ពវីហពោេះ្នុស្សនឹងពតរូេជួ្រព្រទេះភាន ក់ងារថនហសចក្តវី 

អាពកក់ដ៏ខាល ំងពូបក។ ពួកវាហនេះមានហពចើនអហនក វាខំតសូ៊ ហេើយ្ិនហចេះ 

ហនឿយេត់ហសាេះ។ 

 

ពុធ-៨ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពួក  ១៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ហោយសារ ហសចក្តវី ជំហនឿ កាល ពពេះ បាន ហៅ ហលាក 

អ័ពបាហាំ ហនាេះ ហលាក ក៏ បាន សា្ត ្់រ ្រងា្គ ្់រ ហលាក ហចញ ហៅ ឯ កបនលង បដល ពតរូេ 

ទទួល ជា ្ រដក គលឺ ហចញ ហៅ ឥត មាន ដឹង ជា ហៅ ឯ ណា ហទ។ ហេហពពើរ ១១:៨ 

 ពួកេញិ្ញា ណអាពកក់ បដលកាលពវីហដើ្បាន្រហងកោើត្កហោយគ្្ម នបា្រ 

មាននិស្ស័យ អំណាច និងសិរ វីល្អហស្មើពួកហទេតា្ររសុិទ្ធបដរ បដលឥឡូេហនេះ 

ជាអនកនំាសាររ្រស់ពពេះ។ បតហោយបានហធ្ល យធ្ល ក់ហពោេះអំហពើបា្រ ហគបានពពរួត 

ថដគ្ន ្ំរបាក់កិត្តិយសរ្រស់ពពេះ និង្ំរែលិច្ំរផ្ល ញ្នុស្ស។ ពួកហគរ្ួររួ្  

ជា្ួយសាតំាងកនុងការព្រឆំ្ង ហេើយហធ្ើសេការចបាងំនឹងឫទ្ធិអំណាច 

សា្ថ នសួគ៌។

 ព្រេត្តិសាសស្តកនុងគ្្វីរសញ្ញា ចាស់ បានបចងពវីេត្តមានរ្រស់ពួកហគ 

្ុ្របន្ត កនុងអំឡុងហពលបដលពពេះពគវីស្ទបានហៅបែនដវីហនាេះ េញិ្ញា ណអាពកក់ 

ទំាងហនេះបានសប្្តងអំណាចរ្រស់វា កនុងភាពដ៏សាហាេ្ំរែុត។ ពពេះពគវីស្ទ 

បានយង្កហដើ្បវីហពបាសហលាេះ្នុស្សហលាក ចំបណកឯសាតំាងបានតសូ៊
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ចង់ពគ្់រពគងពិភពហលាក។ វាបានហជាគជ័យកនុងការ្រហងកោើតឱ្យមានការហគ្រព 

រ្ូរចមាល ក់ កនុងពគ្់របែនកថនបែនដវី ហលើកបលងបតព្រហទសប្ាហលស្ទវីន្ុ្រហណាណ េះ។ 

ពពេះពគវីស្ទបានយង្កព្រហទសហនេះ ជាព្រហទសបត្ួយគត់ បដលពំុទាន់បាន

ហទារទន់ហៅតា្ហ្លបួងទំាងសសរុង ទំាងលាតពពេះេស្តថនហសចក្តវីសសឡាញ់ 

អហញ្ើញហគទំាងអស់គ្ន  ឱ្យរកហសចក្តវីហលើកបលងហទាស និងសន្តិភាពកនុង 

ពទង់។ ពួកពល្ររវិារថនហសចក្តវីងងឹតបានដឹងថា ហ្រើហ្រសកក្្មរ្រស់ពពេះ 

ពគវីស្ទបានហជាគជ័យហនាេះ ការកាន់កា្ត ្់ររ្រស់ហគនឹងពតរូេច្់រហៅហពលខាង្ុខ 

ជា្ិនខាន។

 ការបដលអារក្សចូល្នុស្ស គលឺបានបចងកនុងពពេះគ្្វីរសញ្ញា ្្មវីយ្ង 

ចបាស់។ ជនបដលបានរងទុក្ខហនាេះ ្ិនពគ្ន់បត�លឺចា្់រពវីជំងលឺបដលហកើត្កពវី

ធ្្មជាតិហទ បតពពេះពគវីស្ទពទង់ហ�្ងយល់ពវីេត្តមានថនពួកេញិ្ញា ណអាពកក់ និង 

ភាន ក់ងាររ្រស់ពួកវា។ អនកបដលហខា្ម ចចូលហៅសសរុកកាោរា បដលឆកោួតព្រកាច់ 

ប្រកពពុេះមាត់ និងកហពមាលចូលហនាេះ គលឺកំពុងហធ្ើបា្រខលួនឯង ហេើយអាចហធ្ើ 

ឱ្យអនក្កជិតហពគ្េះថាន ក់ហទៀតែង។ ឈា្បដលេូរ រាងកាយបដលខូចពទង់ 

ពទាយ និងគំនិតបដលេហង្ងហនាេះ បាន្រងាហា ញនូេទស្សនវីយភាព្ួយ បដល 

គ្្់រចិត្តដល់ហស្តចថនហសចក្តវីងងឹត។  អារក្សមាន ក់កនុងចំហណា្អារក្ស 

ទំាងឡាយបដលចូលហគ បាននិយយថា «ទូល្រង្គំហឈា្ម េះកងទ័ព ពវីហពោេះ 

ហយើងខ្ុំមានគ្ន ហពចើន»។ ម្ាកុស ៥:៩។ កនុងកងទាហានរូមំុ្ាង កងទ័ព្ួយ 

ពលមានទាហានចំនួនពវី្រវីហៅពបំាោន់នាក់។ ពគ្ន់បតឮ្រទ្រញ្្ពវីពពេះ 

ហយសូ៊េភាល ្ ពួកេញិ្ញា ណអាពកក់ក៏ហចញពវីជនរងហពគ្េះ ទុកឱ្យហគធូរសសាល 

មាន្រញ្ញា វាងថេហឡើងេញិ ហេើយទន់ភលន់ែង។ ្ុ្របន្ត ពួកអារក្សបាននំាេ្ូង 

ពជរូក្ួយេ្ូងចូលកនុងទឹកស្ុពទ ឯអនកសសរុកកាោរា បានហ�ើញការខូចខាត 

ហនាេះវាហពចើនជាងការទទួលពពេះពររ្រស់ពពេះពគវីស្ទ ដូហចនេះហគបានសូ្ឱ្យហលាក 

ពគរូពយាបាលដ៏ពិសិដ្ហចញពវីទវីហនាេះហៅ។ សូ្អានម្ាថាយ ៨:២៨-៣៤។ ហោយ 

ហចាទពពេះហយសូ៊េចំហោេះការខាត្រង់រ្រស់ខលួន សាតំាងបានហធ្ើឱ្យព្រជាជន  
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ភ័យខាល ចហោយគិតដល់ព្រហយជន៍ផ្្ទ ល់ខលួន ហេើយបាន្រងាកោ រហគ្ិនឱ្យសា្ត ្់រ 

ដល់ពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពទង់។ 

 ពពេះពគវីស្ទបានអនុញ្ញា តឱ្យពួកេញិ្ញា ណអាពកក់្ំរផ្ល ញពជរូក ហដើ្បវីជា 

ហសចក្តវី្រហនា្ទ សដល់ពួកជូេ បដលចិញឹ្្សត្្ិនសា្អ តសពមា្់រព្រហយជន៍ 

ផ្្ទ ល់ខលួន។ ហ្រើពពេះពគវីស្ទពំុបានទ្់រពួកអារក្សហទហនាេះ េ្ូងពជរូក អនកោ្ល 

និងម្ាស់ពជរូក នឹងពតរូេធ្ល ក់ហៅកនុងស្ុពទទំាងអស់គ្ន ហៅហេើយ។

 ្ួយហសាតហទៀត ពពឹត្តិការណ៍ពតរូេបានអនុញ្ញា ត  ឱ្យហកើតហឡើង ហដើ្បវីឱ្យ 

ពួកសាេក័ហ�ើញអំណាចហោរហៅរ្រស់សាតំាងហលើ្នុស្ស  និងសត្  

ព្រហយជន៍កំុឱ្យហគចាញ់កលលបិចរ្រស់វា ហេើយក៏ជាពពេះេឫទ័យពទង់បដរ 

ហដើ្បវី ឱ្យព្រជាជនហ�ើញពពេះ្េិទ្ធិឫទ្ធិរ្រស់ពទង់ កនុងការ្រណា្ត ច់ចំណង 

រ្រស់សាតំាង ហេើយហោេះបលងអនកជា្់រហ�លើយហនាេះ។ ហទាេះជាពពេះហយសូ៊េ 

បានយងហចញហៅហេើយក្តវី ្នុស្សមាន បដលបានរចួខលួនហោយការអស្ារ្យ

ហនាេះ បានរស់ហៅហដើ្បវីប្លងពបា្់រហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុាថនពពេះដ៏ជា្ត៌ករ្រស់ 

ហគ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-៩ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពួក  ១៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ហោយសារ ហសចក្តវី ជំហនឿ ហនាេះ នាង សារ្ា ក៏ ទទួល អំណាច 

ឲ្យ មាន គភ៌ ្រហងកោើត កូន បាន ហេើយ នាង ្រហងកោើត កូន ្ ក កនុង កាល បដល េួស 

អាយុ ហេើយ ពវី ហពោេះ នាង បាន រា្់រ ពពេះ បដល សនយា ហនាេះ ទុក ជា ហសា្ម េះពតង់។ 

ហេហពពើរ ១១:១១ 

 មានពពឹត្តិការណ៍ខលេះហទៀតបដលបានកត់ទុក៖ កូនសសវីថនសាសន៍ 

សុវីរ ្ហូនភវីស ពតរូេបានរងទុក្ខជាខាល ំងហោយអារក្ស្ិរសាច្ួយ បដលពពេះហយសូ៊េ

បាន្រហណ្ត ញហចញហោយពពេះ្រន្ទូលពទង់ (ម្ាកុស ៧:២៦-៣០) មានយុេជន 

មាន ក់បដលហខា្ម ចចូល ហេើយជួនហបាេះគ្ត់ហៅកនុងហភលើងកនុងទឹកជាញយៗ ហដើ្បវី 
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នឹង្ំរផ្ល ញគ្ត់ (ម្ាកុស ៩:១៧-២៧) ្នុស្សឆកោួតមាន ក់បដលបានរងទុក្ខ 

ហេទនាហោយេញិ្ញា ណអារក្សអហសាច្ួយ បដលរខំានដល់ភាពសងៃ្់រហក្ស្កសាន្ត 

ថនថ្ងៃស្របាតេ៍ហៅពករុងកាហពើណិ្ (លូកា ៤:៣៣-៣៦)។ ហគទំាងអស់គ្ន ពតរូេ

បានជាសេះហសបើយហោយពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ។ ហៅហស្ទើរបតពគ្់រករណវី ទំាងអស់ 

ពពេះពគវីស្ទបានមាន្រន្ទូលហៅពួកអារក្ស កនុងនា្បដលវាជារ្ូរអង្គដ៏មាន 

្រញ្ញា ្ួយ ហោយ្រញ្្ឱ្យ�្់រហធ្ើទុក្ខហទាសដល់ជនរងហពគ្េះតហៅហទៀត។ 

អនកថ្ាយ្រង្គំពពេះហៅកាហពើណិ្ «ក៏នឹកហសងៃើចកនុងចិត្ត ទំាងសួរគ្ន ថា ហតើោក្យ 

ប្រ្រយ្ងណាហនេះ បដលហលាក្រងា្គ ្់រដល់េញិ្ញា ណអហសាច ហោយអំណាច 

និងឫទ្ធិបាន ហេើយវាក៏ហចញហៅដូហចនេះ?» (លូកា ៤:៣៦)។

 ហោយហពោេះបតចង់បានអំណាចេួសពវីធ្្មជាតិហនាេះហេើយ បានជា

អនកខលេះទទួលយកឥទ្ធិពលរ្រស់សាតំាង។ ឥទ្ធិពលទំាងហនេះ ្ិនមានការ្្រេះ

ទង្គិចជា្ួយពួកអារក្សអហសាចហទ។ កនុងពករុ្ហនេះមានអនកបដលហចេះទស្សន៍

ទាយ ដូចជាសុវី្ូ្ន ហ្គវីស ពគរូគ្ថា ហអលវីម្ាស និងសស្តវីពក្ំុបដលបានតា្

សាេក័្ុ្រល និងសុវីឡាស ហៅឯពករុងភវីលវីពជាហដើ្។ សូ្អានកិច្ការ 

៨:៩,១៨; ១៣:៨; ១៦:១៦-១៨។

 អនកបដលស្ថិតហៅកនុងភាពហពគ្េះថាន ក់ជាងហគ គលឺអស់អនកបដល 

្រដិហសធថាគ្្ម នអារក្ស និងពួកហទេតារ្រស់វា។ ពួកហគជាហពចើនបានសា្ត ្់រ 

តា្ហយ្រល់រ្រស់ពួកវា ហោយសា្ម នថាហគសា្ត ្់រតា្ពបាជ្ាឈាល សថេរ្រស់ 

ខលួន។ ហៅហពលហយើងខិតចូលហៅជិតពគ្ចុង្ំរែុត នាហពលបដលសាតំាងនឹង 

ហធ្ើការហោយអំណាចដ៏ខាល ំងកាល ហដើ្បវីហបាក្រហញ្្ឆ តហនាេះ វានឹងហធ្ើឱ្យហគហជឿ 

ពគ្់រទវីកបនលងថាគ្្ម នរ្ូរវាហទ។ នហយបាយរ្រស់វាគលឺហដើ្បវីលាក់ខលួនវា និង 

រហ្រៀ្រវាហធ្ើការ។

 ហ្្រហញ្្ឆ តដ៏ធំ ខាល ចហយើងសា្គ ល់ឧបាយកលរ្រស់វា។ ហដើ្បវីលាក់ 

ចរតិពិតពបាកដរ្រស់វា វាបានហធ្ើខលួនវា ឱ្យហគហ ើ្លហៅថាជាការហលងហសើច 

និងការស្្អ្់រ។ វាស្របាយចិត្តណាស់ ហៅហពលហគគូររ្ូរវាហធ្ើជារ្ូរកំប្រលង 
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រ្ូរខូចរាងហ៉ និងរ្ូរសត្ោក់កណា្ត ល និង្នុស្សោក់កណា្ត ល។ វាស្របាយ 

ចិត្តនឹងឮហឈា្ម េះវាហព្រើកនុងកវីឡា និងការចំអកឡកឡលឺយណាស់។ ហោយហពោេះ 

វាបានពគ្រ្ុខវាហោយជំនាញដ៏កំពូលដូចហនេះ ហគបតងបតសួរសំណួរហនេះ 

ពគ្់រទវីកបនលងថា៖ «ហតើមានតួអង្គហនាេះប្នឬហទ?» ពវីហពោេះសាតំាងអាចពគ្់រពគង 

គំនិតថនអនកបដល្ិនដឹងពវីឥទ្ធិពលរ្រស់វា បានជាពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះហ្រើក 

សប្្តងហៅ្ុខហយើងឱ្យហ�ើញនូេកមាល ំងសមាងៃ ត់រ្រស់វា ហដើ្បវីឱ្យហយើងការោរ 

ខលួនបាន។

 ហយើងអាចរកជព្ក និងការរហំោេះបាន កនុងពពេះហចសា្ត ដ៏ឧត្តុង្គឧត្ត្ថន

ពពេះបដលជាអនកហពបាសហលាេះ។ ហយើងចាក់ខា្ទ ស់ែ្ទេះរ្រស់ហយើងហោយហ្្ និង 

ហសា ហដើ្បវីការោរក្្មសិទ្ធិ និងជវីេតិរ្រស់ហយើងពវី្នុស្សអាពកក់ ្ុ្របន្តកព្គិត 

ពវីពួកហទេតាអាពកក់បដលហ្រៀតហ្រៀនហយើង បដលកនុងកមាល ំងហយើងៗ្ិនអាច 

ការោរបានហសាេះហឡើយ។ ហ្រើអនុញ្ញា ត ពួកវាអាចរខំានគំនិតហយើង វាយដំ 

ខលួនពបាណហយើង និង្ំរផ្ល ញពទព្យស្បត្តិ និងជវីេតិរ្រស់ហយើងហទៀតែង។ 

្ុ្របន្ត អនកបដលហដើរតា្ពពេះពគវីស្ទ គលឺែុតពវីទុក្ខភ័យហេើយហពកា្ការគំ្ោរ 

រ្រស់ពទង់។ ពួកហទេតាដ៏មាន្េិទ្ធិឫទ្ធិ ពតរូេបាន្រញូ្នឱ្យ្កការោរហគ។ 

្នុស្សទុច្រតិ្ិនអាចឆលងកាត់អនកយ្ បដលពពេះបានោក់ហៅជំុេញិរាសស្ត 

រ្រស់ពទង់ហឡើយ។

 



រហ្រៀ្រយកជ័យជ្នេះហលើសាតំាង-ទំព័រ-459-

សុពក-១០ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ១៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូហចនេះ ក៏ មាន ្ នុស្ស ១ េ្ូង ដូច ផ្កោ យ ហៅ ហលើ ហ្� 

ហេើយ ដូច ខសាច់ ហៅ មាត់ ស្ុពទ បដល រា្់រ ្ ិន ហចេះ អស់ បាន ហកើត ្ ក អំពវី 

្នុស្ស បត មាន ក់ បដល អនក ហនាេះ ក៏ ទុក ដូច ជា សាល ្់រ ហេើយ បដរ។  

ហេហពពើរ ១១:១២ 

 ្ហាេវិាទរវាងពពេះពគវីស្ទ និងសាតំាង នឹងពតរូេច្់រកនុងហពល្រន្តិច 

ហទៀត ហេើយអាហ្ទុច្រតិខំព្ឹរងហព្រើកមាល ំង្ួយជាពវីរ ហដើ្បវីជ្នេះកិច្ការបដល 

ពពេះពគវីស្ទហធ្ើសពមា្់រ្នុស្ស។ ក្្មេត្ថុបដលវាចង់បានសហព្ចហនាេះ  គលឺហដើ្បវី 

ហកា្ត ្រកា្ត ្់រព្រជាជនកនុងភាពងងឹត និងភាពរងឹរសូ រេូតដល់ការសព្រុេះសព្រួល 

រ្រស់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះពតរូេបាន្រញ្្់រ។ កាលណាមានហសចក្តវី្ិនហអើហពើកនុង 

ពពេះេហិារ សាតំាងវា្ិនខ្ល់អ្វីហឡើយ។ ្ុ្របន្ត ហៅហពល្នុស្សសួរថា «ហតើឱ្យ

ខ្ុំហធ្ើដូចហ្្តចហដើ្បវីឱ្យបានសហ្ងា្គ េះ?» ហនាេះវាចំាកនុងថសហេៀនហេើយជាហសសច 

ហដើ្បវីហព្រើអំណាចរ្រស់វា្កព្រកួតនឹងពពេះពគវីស្ទ ហេើយទ្់រទល់នឹងឥទ្ធិពល

ថនពពេះេញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ។

 មានហពល្ួយ ហៅហពលពួកហទេតាបានយង្កគ្ល់ពពេះេរ្ិរតា 

សាតំាងក៏បាន្កជា្ួយពួកហគែងបដរ បត្ិនប្ន្កឱនហគ្រពពពេះ្ហា 

ក្សពតដ៏មានហៅអស់កលបជានិច្ហទ គលឺ្កហដើ្បវីហពគ្ងគហពមាងការថនហសចក្តវី

ពយាបាទរ្រស់វា ទាស់នឹងអនកសុចរតិប្្ហទៀត។ សូ្អានយូ្្រ ១:៦។ ហៅ

ហពល្នុស្សព្រជំុគ្ន ថ្ាយ្រង្គំពពេះ វាក៏ហៅទវីហនាេះបដរ ខិតខំហធ្ើការយ្ង 

៣២

រហបៀបយកជរ័យជ្នា៉ះហលើសាតាងំ



ទំព័រ-460- ្ហាេវិាទ

ស្ាហា្់រ ហដើ្បវីពគ្់រពគងចិត្តគំនិតអនកពកា្រថ្ាយ្រង្គំទំាងឡាយ។ ហៅហពល

វាហ�ើញអនកនំាសាររ្រស់ពពេះហ្រើករក្រទគ្្វីរ វាកត់សមា្គ ល់ហ្ហរៀនបដលនឹង 

ពតរូេអធិ្របាយ។ ្រនា្ទ ្់រ្កវាហព្រើលបិច និងពបាជ្ាដ៏្ិុរនព្រស្់ររ្រស់វា ហដើ្បវី

ហធ្ើកំុឱ្យដំណឹងហនាេះបានឮហៅដល់អនកបដលវាកំពុង្ំរភាន់។ អនកបដល 

ពតរូេការហសចក្តវីពពមានជាងហគហនាេះ នឹងពតរូេបានជំរញុឱ្យនឹកហ�ើញពវីជំនួញ 

ឬនឹងពតរូេបានវា្រងាកោ រ្ិនឱ្យឮពពេះ្រន្ទូល ហោយ្ហធយាបាយហែ្សងហទៀត។

 សាតំាងហ�ើញអនក្រហព ើ្រ្រស់ពពេះអម្ាស់មាន្រន្ទុក ហោយហពោេះបត

ភាពងងឹតបដលពគ្របំាងព្រជាជន។ វាឮហសចក្តវី្ួរងសួងរ្រស់ហគ ទូលសូ្ 

នូេពពេះគុណ និងអំណាចពិសិដ្ ហដើ្បវីរលំាយហសនេ៍ថនភាពពពហងើយកហន្តើយ 

និងភាពខ្ិលពចអូស។ ្រនា្ទ ្់រ្កហោយហសចក្តវីស្ាហា្់រ្្មវី វាលបួង្នុស្សឱ្យ 

្រហណា្ត យខលួនហៅហលើចំណវី អាហារ ឬឱ្យ្ំរ្្រនខលួន ហម្ាល េះហេើយសា្ម រតវីដឹងខលួន 

ពតរូេបានស្ឹក ហធ្ើឱ្យហគពំុអាចឮនូេអ្វីបដលហគពតរូេការហរៀនជាងហគ។

 សាតំាងដឹងថា អស់អនកណាបដល្ិនហអើហពើនឹងការអធិស្ាន និងការ 

អាន្រទគ្្វីរ នឹងចាញ់ការវាយស្ង្គរុ្ររ្រស់វាហេើយ។ ដូហចនេះវា្រហងកោើត 

ឧបាយកលពគ្់រយ្ង ហដើ្បវីហធ្ើឱ្យហគសលុងែុងគំនិត។ ហសនាថដសា្ត ំរ្រស់វា 

គលឺ្មាញឹកជា្់រ ហៅហពលពពេះព្រក្រកិច្ការ។ ពួកវានឹងហធ្ើឱ្យហគហ�ើញថា អនក 

្រហព ើ្រ្រស់ពពេះពគវីស្ទបដលឧសសាេ៍ ហេើយសូ៊លេះ្រង់ខលួន ពតរូេបានហគ្រហញ្្ឆ ត 

ឬជាពួកហបាក្រហញ្្ឆ តហគេញិ។ កិច្ការរ្រស់ពួកវា គលឺហដើ្បវី្ួល្រងាកោ ច់្ំរណង

ល្អកនុងអស់ទំាងអំហពើល្អ និងែ្សព្ែសាយោក្យហដៀ្ោ្ ហធ្ើឱ្យមានហសចក្តវី 

សង្ស័យកនុងគំនិតអនកបដលខ្េះការពិហសាធ។ ្ុ្របន្ត ហយើងគង់បតដឹងថាហគជា 

កូនហៅអនកណា ហដើរតា្គំរអូនកណា ហេើយព្រក្រកិច្ការរ្រស់អនកណា 

ហេើយ។ «អនករាល់គ្ន នឹងសា្គ ល់ហគបាន ហោយសារែលហគ្រហងកោើត»។ សូ្ 

អានម្ាថាយ ៧:១៦ និងេេិរណៈ ១២:១០។

ហសចក្តវីេិតដញកឱ្យបរសិទុ្ធ

 ហ្្រហញ្្ឆ តដ៏ធំមានហគ្លលទ្ធិប្រកហឆ្ងហពចើនណាស់ ហរៀ្រចំទុកឱ្យ 



រហ្រៀ្រយកជ័យជ្នេះហលើសាតំាង-ទំព័រ-461-

អនកបដលវានឹង្ំរផ្ល ញបដលមានចំណូលចិត្តប្រលកៗពវីគ្ន ។ គហពមាងការរ្រស់ 

វា គលឺហដើ្បវីនំា្កកនុងពករុ្ជំនំុនូេហសចក្តវី្ិនហសា្ម េះពតង់ ធ្តុបដល្ិនចហព ើ្ន 

លូតលាស់ បដលហធ្ើឱ្យមានការសង្ស័យ និងការ្ិនហជឿ។ ជនភាគហពចើន 

បដលឥតមានជំហនឿពិតពបាកដហៅហលើពពេះ បដលហធ្ើឱ្យមានការសង្ស័យ និង 

ការ្ិនហជឿ។ ជនភាគហពចើនបដលឥតមានជំហនឿពិតពបាកដហៅហលើពពេះ បាន

ហតាងហៅនឹងហគ្លការថនហសចក្តវីពិតខលេះ ហេើយរា្់រខលួនថាជាអនកពគវីសា្ទ ន ដូហចនេះ 

ហេើយក៏អាច្រហងកោើតហសចក្តវីខុសឆ្គង ហេើយយកហសចក្តវីខុសឆ្គងហនាេះ្កហធ្ើ

ជាហគ្លលទ្ធិថន្រទគ្្វីរ។ សាតំាងដឹងថា ហសចក្តវីពិត កាលហ្រើបានទទួល 

កនុងហសចក្តវីហ្ពតវី ហនាេះនឹងបញកពពលឹងឱ្យហៅជា្ររសុិទ្ធ។ ហម្ាល េះហេើយ វា 

សង្ាតរកពទឹស្តវី្ិនពិត ហរឿងព្រឌិត និងដំណឹងដថទយក្ក្រ្តូរ។ តំាងបតពវី 

ហដើ្្ក អនក្រហព ើ្ទំាងឡាយរ្រស់ពពេះបានព្របជងជា្ួយនឹងពគរូបកលងកាល យ 

បដល្ិនប្នពគ្ន់បតជា្នុស្សកាចសាហាេហទ បតជាអនក្រហពងៀនអ្់ររហំសចក្តវី 

្ិនពិតបដលហពគ្េះថាន ក់ដល់ជវីេតិ្នុស្ស។ ហហារាហអលវីយ្ ហយហរមា និង 

សាេក័្ុ្រល បានជំទាស់យ្ងខាល ំងនឹងអនកបដល្របង្រ្នុស្សពវីពពេះ្រន្ទូល 

រ្រស់ពពេះ។ ភាពហសរ វីនិយ្បដលចាត់ទុកថាជំហនឿដ៏ពតឹ្ពតរូេគ្្ម នសារៈ 

សំខាន់ហនាេះ ហ�ើញថាែ្ទុយសសឡេះពវីអនកការោរថនហសចក្តវីពិតដ៏្ររសុិទ្ធទំាង

ហនេះ។ 

 

សៅរ៍-១១ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ១៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:ពួក អនក ទំាង ហនាេះ បាន សាល ្់រ កនុង ហសចក្តវី ជំហនឿ ឥត 

ទទួល ហសចក្តវី បដល បាន សនយា ទំាង ្ុ្រនា្ម ន ហទ បត ហគ បាន ហ�ើញ ពវី ចំងាយ 

ហេើយ ក៏ ទទួល គំនា្់រ បដរ ទំាង យល់ ពព្ ថា ខលួន ហគ ជា អនក ដថទ បដល ពគ្ន់ បត 

សំណាក់ហៅ បែនដវី ្ុ្រហណាណ េះ។ ហេហពពើរ ១១:១៣ 

 ការ្រកសសាយ្រទគ្្វីរដ៏សសហពចសសពិលហេើយកបាច់កបូរ និងពទឹស្តវី
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បដលែ្ទុយគ្ន កនុងពិភពពគវីសា្ទ ន គលឺជាកិច្ការថន្ហាសពតរូេរ្រស់ហយើង ហដើ្បវី 

្ំរភាន់គំនិត។ ការ្ិនចុេះសព្រុងនឹងគ្ន  និងការប្រកជា្រក្ខពួកកនុងពពេះេហិារ

ទំាងឡាយ គលឺភាគហពចើនហកើតហឡើងហោយសារបតការ្ួល្រងាកោ ច់្រទគ្្វីរ ហដើ្បវី 

គំ្ពទពទឹស្តវីណា្ួយបដលហគចូលចិត្ត។

 ហដើ្បវីហលើកស្ទួយហគ្លលទ្ធិ្ិនពតឹ្ពតរូេហនាេះ ខលេះយកខគ្្វីរខុសពវី 

អត្ថន័យទំាង្ូល ហោយហលើកយកបតកនលេះខ្ក្រញ្្ក់ចំណុចរ្រស់ខលួន បត 

កនលេះខហទៀត ្រងាហា ញន័យែ្ទុយសសឡេះពវីហនាេះហៅេញិ។ ហគតំាងហគ្លជំេរ 

រ្រស់ហគហោយហព្រើខបតោក់កណា្ត ល ហដើ្បវីពន្យល់ឱ្យស្នឹងហសចក្តវីពបាថាន  

រ្រស់្នុស្សជាតិ ហោយភាព្ិុរនព្រស្់រថនសត្ពស់។ ខលេះហទៀត ហតាងយក 

រ្ូរភាព និងអតា្ថ ្រដិរ្ូរ ហេើយ្រកសសាយតា្បតហគនឹកហ�ើញ ហោយឱ្យតថ្ល

តិចតួចណាស់ដល់ទវី្រនា្ទ ល់ថន្រទគ្្វីរជាអនក្រកសសាយ ហេើយហពកាយ្ក

ហគ្រហញ្ញហយ្រល់រ្រស់ហគថាជាហសចក្តវី្រហពងៀនថនពពេះគ្្វីរ។

្្្វីរទាងំ្ូលជា្្្ុហទ្ទសក៍

 ហៅហពលណាហគសិកសា្រទគ្្វីរហោយឥតអធិស្ាន ហេើយគ្្ម នចិត្ត 

ជាសិស្សហនាេះ ោល ដ៏សសរួលយល់្ំរែុតនឹងពតរូេបាន្រងាកោ ច់ពវីន័យពិតពបាកដ។ 

ពពេះគ្្វីរទំាង្ូល គួរបតបានយល់ដល់្នុស្សតា្បតោក្យបដលបចង្ក។

 ពពេះបានព្រទាន្រទទំនាយដ៏ចបាស់ ពួកហទេតា និងពពេះពគវីស្ទែងបដរ 

បានយង្កហ្រើកសប្្តងឱ្យោនវីបយ្ល និងយូ្ហានដឹងនូេអ្វីបដល «្រន្តិច 

ហទៀតពតរូេហកើតមាន្ក»។ េេិរណៈ ១:១។ ហរឿងរ្ាេសំខាន់ៗស្តវីពវីហសចក្តវី 

សហ្ងា្គ េះរ្រស់ហយើង ពំុប្នបានសប្្តងឱ្យហ�ើញ កនុងរហ្រៀ្រឱ្យេហង្ងស្មុគសា្ម ញ 

ដល់អនកបសង្រកហសចក្តវីពិតហនាេះហទ។ ពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះគលឺងាយយល់ចំហោេះ 

អស់អនកបដលសិកសាហោយមានចិត្តអធិស្ាន។

 ហោយបសសកចង់បានភាពហសរ វីនិយ្ ្នុស្សហៅជាងងឹតហ ើ្ល្ិន

ហ�ើញឧបាយកលទំាងឡាយថនសពតរូេរ្រស់ខលួន។ វាបានហជាគជ័យហោយ 

យកការសា្ម នរ្រស់្នុស្ស ្កជំនួសគ្្វីរ។ ហគបាន្ំរហភលចពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ 
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ពពេះ ហេើយេហិារពតរូេស្ថិតហៅហពកា្ចំណងថនបា្រក្្ម កនុងហពលបដលហគ 

អេះអាងថាមានហសរ វីភាពហេើយ។

 ពពេះបានអនុញ្ញា តឱ្យមានចំហណេះដ៏្ររ្ូិររ ធ្ល ក់្កហលើបែនដវី កនុងការ 

សសាេពជាេខាងេទិយាសាសស្ត។ ្ុ្របន្ត ហទាេះជាគំនិតហនាេះឧត្តុង្គឧត្ត្ក៏ហោយ ហ្រើ

្ិនបានដឹកនំាហោយពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះហទ ពបាកដជាភាន់ពចឡំកនុងការ 
 

ពយាយ្រកទំនាក់ទំនងរវាងេទិយាសាសស្ត និងការហ្រើកសប្្តងរ្រស់ពពេះជា 

្ិនខាន។

 តព្ិេះេជ្ិារ្រស់្នុស្ស គលឺតិចតួចហេើយ្ិនពគ្់រលក្ខណៈ ហម្ាល េះហេើយ 

បានជាភាគហពចើន ្ិនអាចសព្្រទស្សនៈថនេទិយាសាសស្តរ្រស់ខលួន ជា្ួយ 

នឹង្រទគ្្វីរបាន។ ភាគហពចើនបានទទួលយកពទឹស្តវីថាជាហសចក្តវីពិតថនេទិយា 

សាសស្ត ហេើយហគគិតថាពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះ គលឺនឹងពតរូេសាកលបងហោយ 

«ហសចក្តវីបកលង ហៅថាចំហណេះេជ្ិា»។ ធវី្ូ្ហ្ទវី១ ៦:២០។ ហោយហពោេះហគ្ិន

អាចពន្យល់ពពេះអាទិករ និងកិច្ការរ្រស់ពទង់ហោយចបា្់រធ្្មជាតិបាន  

ព្រេត្តិសាសស្តគ្្វីរពតរូេបានហគចាត់ទុកថាជាឥតព្រហយជន៍ហៅេញិ។ អនកបដល 

សង្ស័យហៅហលើគ្្វីរសញ្ញា ចាស់ និងសញ្ញា ្្មវី ហពចើនបតេួសហៅ្ួយជំហាន 

ហទៀត ហេើយសង្ស័យពវីេត្តមានរ្រស់ពពេះ។ ្រនា្ទ ្់រពវីទមាល ក់យុថាកោ ហគចុេះ ហគ 

អបណ្ត តបតលហតាល ហបាកទង្គិច្្មថនហសចក្តវីខ្េះជំហនឿ។

 សាន ថដថនហសចក្តវី្រហញ្្ឆ តរ្រស់សាតំាង គលឺហដើ្បវីឱ្យ្នុស្ស្រហញ្ញ

ហយ្រល់ឥតភ័ស្តុតាង កនុងហសចក្តវីបដលពពេះពំុបានហ្រើកឱ្យយល់។ លូសុវីេ្័រ

បានកាល យហៅជា្ិនសកោ្់រចិត្ត ពវីហពោេះអស់ទំាងហសចក្តវីសមាងៃ ត់ថនគហពមាងការ

រ្រស់ពពេះ ពំុបានបចករបំលកដល់វា ហេើយវា្ិនបានហគ្រពនូេអ្វីបដលបានហ្រើក 

សប្្តងឱ្យយល់ហឡើយ។ ឥឡូេហនេះ វាព្ឹរង្រណ្តុ េះ្រណា្ត លចិត្ត្នុស្ស ហោយ 

កិរយិដូចគ្ន  ហេើយនំាហគឱ្យ្រដិហសធហសចក្តវី្រញ្្ផ្្ទ ល់រ្រស់ពពេះ។
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អាទិត្យ-១២ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ១៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ហោយសារ ហសចក្តវី ជំហនឿ ហនាេះ យូ្បស្រ បាន ពបា្់រ ពវី 

ដំហណើ រ ពួក ជនជាតិ អុវីសសាបអល ហដើរ ហចញ ពវី សសរុក ហអសុវីព្ទ ក៏ ផ្្ត ំ ពវី ដំហណើ រ សព 

រ្រស់ ខលួន កនុង កាល បដល ហេៀ្រ នឹង ែុត ដហងហាើ្ ហៅ ែង។ ហេហពពើរ ១១:២២ 

ហសចក្តវីេិតតតរូេបានបដិហស� ហតពា៉ះទាក់ទងនឃឹងហឈើឆ្កែ ង

 ការបដលហគសប្្តងហគ្លលទ្ធិហោយខ្េះពពេះេញិ្ញា ណ និងហសចក្តវីលេះ 

្រង់ខលួន្ុ្រណាណ ហនាេះ ្នុស្សមាន ក៏រ វីករាយនឹងទទួល្ុ្រហណាណ េះបដរ។ សាតំាងវា

បតងចំាឧ្រត្ថ្្ភនូេអ្វីបដលចិត្ត្្រងពបាថាន  ហេើយនិងោក់ហសចក្តវី្រហញ្្ឆ តជួស

ហសចក្តវីពិតេញិ។ េធិវីហនេះហេើយបដលលទ្ធិកាតូលិករ ្ូ្ បានហកងអំណាចហលើ 

គំនិត្នុស្ស។ ហេើយហោយ្រដិហសធហសចក្តវីពិត ហពោេះមានការទាក់ទងនឹង 

ហ�ើឆ្កោ ង ពួកព្ររូហតស្តង់គលឺកំពុងបតហដើរតា្គនលងែលូេដូចគ្ន ហេើយ។ អស់អនក

ណាបដលសិកសាែលូេសសណុកសសរួល និង្ហធយាបាយ ហដើ្បវីឱ្យហគបានសស្រ 

ជា្ួយនឹងហលាកវីយ៍ នឹងពតរូេទុកឱ្យទទួល «ហសចក្តវីេនិាសដ៏ឆ្្់ររេ័ស» ្ក 

ហធ្ើជាហសចក្តវីពិតេញិ។ ហពពតរុសទវី២ ២:១។ អនកបដលហ ើ្លហៅហសចក្តវី 

្រហញ្្ឆ តណា្ួយហោយហសចក្តវីភ័យរន្ធត់ នឹងពតរូេបានទទួលហសចក្តវី្រហញ្្ឆ ត

្ួយហទៀត។ «ហេតុហនាេះបានជាពពេះពទង់នឹងឱ្យហសចក្តវីខុសឆ្គង្ក ្រណា្ត ល 

ឱ្យហគហជឿតា្ហសចក្តវីភូតភរេញិ ហដើ្បវីឱ្យ្នុស្សណាបដល្ិនហជឿតា្ 

ហសចក្តវីពិត គលឺហពញចិត្តនឹងហសចក្តវីទុច្រតិ ហនាេះបានជា្់រមានហទាសេញិ»។ 

ប្សសាឡូនវីចទវី២ ២:១១,១២។

កំេុសដ៏ហតគ្៉ះថានា ក់

 កនុងចំហណា្ភាន ក់ងារដ៏ពូបក្ំរែុតរ្រស់ហ្្រហញ្្ឆ ត គលឺមានការអស្ារ្យ

ដ៏កំភូតថនេញិ្ញា ណខន្ធនិយ្។ ហៅហពល្នុស្ស្រដិហសធហសចក្តវីពិត ហគនឹង

កាល យហៅជាចំណវី ថនការ្រហញ្្ឆ តេញិ។

 កំេុស្ួយហទៀត គលឺហគ្លលទ្ធិបដល្រដិហសធពពេះពគវីស្ទថា្ិនប្ន



រហ្រៀ្រយកជ័យជ្នេះហលើសាតំាង-ទំព័រ-465-

ជាពពេះ ហោយអេះអាងថាពទង់ឥតមានពពេះជន្មរស់ហៅ កាលពទង់ពំុទាន់យង 

្កបែនដវីហនេះ។ ពទឹស្តវីហនេះគលឺែ្ទុយនឹងពពេះ្រន្ទូលថនពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះរ្រស់ហយើង 

ស្តវីពវីទំនាក់ទំនងរវាងពពេះេរ្ិរតា និងការបដលពទង់មានពពេះជន្មរស់ហៅតំាង

បតពវី្ុន្ក។ វាហធ្ើឱ្យខ្សត់ហខសាយខាងឯជំហនឿកនុងពពេះគ្្វីរបដលជាការ 

ហ្រើកសប្្តង្កពវីពពេះ។ ហ្រើ្នុស្ស្រដិហសធទវី្រនា្ទ ល់ថន្រទគ្្វីរស្តវីពវីពពេះ 

ពគវីស្ទជាពពេះ ការជបជកជា្ួយហគ ហនាេះគលឺឥតព្រហយជន៍ហទ ហពោេះគ្្ម ន 

ហសចក្តវីបេកបញកណា នឹងអាចពន្យល់ហគឱ្យបានយល់ោច់ហសសចហឡើយ 

ហទាេះ្រវីជាចបាស់យ្ងណាក៏ហោយ។ គ្្ម នអនកណាមាន ក់បដលកាន់ហសចក្តវី 

ខុសហនេះ អាចយល់ដឹងពវីពពេះពគវីស្ទពិតពបាកដ ឬពវីគហពមាងការ្រស់ពពេះសពមា្់រ 

ការហពបាសហលាេះរ្រស់្នុស្សបានហឡើយ។

 កំេុស្ួយហទៀត គលឺជំហនឿបដលថាសាតំាងពំុប្នជាតួអង្គមានជវីេតិ 

ហេើយថាហឈា្ម េះបដលហព្រើកនុង្រទគ្្វីរហនាេះ ពគ្ន់បតសពមា្់រតំណាងគំនិត 

អាពកក់ និងហសចក្តវី្្រងពបាថាន រ្រស់្នុស្ស្ុ្រហណាណ េះ។ 

 ហសចក្តវី្រហពងៀនបដលថា ការយង្កជាហលើកទវីពវីររ្រស់ពពេះពគវីស្ទ គលឺ

ជាការយង្កដល់្ុរគ្គលមាន ក់ៗហៅហពលសាល ្់រហៅហនាេះ គលឺជា្ហធយាបាយ្ួយ 

ហដើ្បវី្របង្រគំនិតពវីការយង្កផ្្ទ ល់រ្រស់ពទង់កនុងពពកហៅហលើអាកាសហទ។ 

ដូហចនេះសាតំាងបាននិយយថា «ហ ើ្ល ពទង់គង់ហៅកនុង្រន្ទ្់រ» (សូ្អាន 

ម្ាថាយ ២៤:២៣-៣៦) ហេើយ្នុស្សជាហពចើនពតរូេបានបាត់្រង់ ហោយហជឿ 

ដល់ការហបាក្រហញ្្ឆ តហនេះ។

 អនកេទិយាសាសស្តអេះអាងថា ្ិនអាចមានចហ្លើយពិតពបាកដសពមា្់រ

ការអធិស្ានហសាេះហឡើយថាបាដិហារ្យជាអំហពើរលំងចបា្់រ ហេើយបាដិហារ្យ 

គលឺគ្្ម នហទ។ ហគហោលថា ពិភពសកលគលឺពតរូេបានពគ្់រពគងហោយចបា្់រឥត 

ផ្ល ស់្រ្តូរ ហេើយពពេះ្ិនព្រពពឹត្តអ្វីបដលែ្ទុយនឹងចបា្់រទំាងហនេះហទ។ ដូហចនេះ 

ហគចាត់ទុកថា ពពេះស្ថិតហៅហពកា្ចបា្់ររ្រស់ពពេះអង្គផ្្ទ ល់ ហធ្ើដូចជាចបា្់ររ្រស់ 

ពពេះអាចរារាងំហសរ វីភាពរ្រស់ពទង់បានដូហចាន េះ។



ទំព័រ-466- ្ហាេវិាទ

 ហតើពពេះពគវីស្ទ និងពួកសាេក័ពទង់ពំុបានហធ្ើ្រដិហារ្យទំាងឡាយហទឬ

អវី? ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះដបដលហៅបតសព្ពពេះទ័យចង់សា្ត ្់រការអធិស្ានថន 

ហសចក្តវីជំហនឿ ដូចកាលបដលពទង់បានយងកនុងចំហណា្្នុស្សបដរ។ ធ្្មជាតិ 

ហធ្ើសេការជា្ួយអធិធ្្មជាតិ។ គហពមាងការ្ួយបែនករ្រស់ពពេះ គលឺពទង់ 

ហឆលើយត្រដល់ការអធិស្ានហោយជំហនឿ ហដើ្បវីព្រទានឱ្យហយើងនូេអ្វីបដលហយើង

សូ្។ 

 

ចន្ទ-១៣ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ១៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ហអើ េន៎ ពបាជ្ា និង ចំហណេះ ដ៏ ្ររ្ូិររ រ្រស់ ពពេះ ហពរៅ ណាស់ ហតើ 

ឯ ពពេះដំរេិះ រ្រស់ ពទង់ ហតើ មាន អនក ណា នឹង ស្ទង់ បាន ហេើយ ែលូេ ពទង់ ហតើ មាន អនក 

ណា នឹង រក តា្ បាន ។  រ ្ូ្  ១១:៣៣ 

ហគ្លទនតេ៉ះបន្ទូល

 ហគ្លលទ្ធិ្ិនពិតកនុងចំហណា្េហិារទំាងឡាយ រហំលើងហចញនូេហគ្ល 

បដលហោតភ្ា្់រហោយពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះ។ ្រនា្ទ ្់រពវី្រដិហសធហសចក្តវីពិត 

្ួយហេើយ មានតិចតួចណាស់បដល្រដិហសធតហៅហទៀត។ ភាគហពចើនផ្ត់ 

ហគ្លការថនហសចក្តវីពិតហចាល្្តង្ួយៗ រេូតដល់កាល យហៅជាអនក្ិនហជឿ។

 កំេុសទំាង្ុ្រនា្ម នថនសាសនេទិយាលបវីៗ បានហធ្ើឱ្យជនជាហពចើនមាន

ចិត្តសង្ស័យ។ ហគ្ិនអាចទទួលហគ្លលទ្ធិ បដលពទហគ្េះដុកោន់ដល់ 

ហសចក្តវីយល់ដឹងអំពវីយុត្តិធ្៌ ហ្តា្ត ធ្៌ និងស្របុរសធ្៌រ្រស់ខលួនបានហឡើយ។ 

ហោយគុណធ្៌ទំាងហនេះពតរូេបានតំណាងហសចក្តវី្រហពងៀនថនពពេះគ្្វីរ ហគ្ិន 

ពព្ទទួលសា្គ ល់ថាជាពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះហឡើយ។

 ហគហ ើ្លពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះហោយ្ិនទុកចិត្ត ពវីហពោេះពពេះ្រន្ទូល 

ហនាេះស្តវីព្រហៅ និងហថាកោ លហទាសអំហពើបា្រ។ អនកបដលទទឹង្ិនសា្ត ្់រតា្  

ខំពយាយ្្រងា្អ ្់រ្រហងា្អ នឫទ្ធិអំណាចថនពពេះ្រន្ទូលទំាងហនាេះ។ អនកបដលបាន 



រហ្រៀ្រយកជ័យជ្នេះហលើសាតំាង-ទំព័រ-467-

កាល យហៅជា្ិនហជឿ ហដើ្បវីហោេះសាហសចក្តវីខ្វីខ្ាថនកិច្បដលពតរូេហធ្ើហនាេះគលឺ្ិន

ប្នមានតិចតួចហទ។ ខលេះហទៀត ហោយសសឡាញ់ហសចក្តវីសសណុកហពក ្ិន 

ចង់សហព្ចការងារអ្វីៗ បដលពតរូេការការលេះ្រង់ខលួនហនាេះហឡើយ ហេើយចាត់

ទុកថាខលួនមានពបាជ្ាខ្ង់ខ្ស់ហោយពូបកទិហតៀនពពេះគ្្វីរ។ ភាគហពចើននឹកគិត 

កនុងចិត្តថា ជាគុណធ្៌្ួយបដលហគមានចិត្ត្ិនហជឿ ចិត្តសង្ស័យ និងចិត្ត្ិន 

ហសា្ម េះពតង់។ អាការៈខាងហពរៅរ្រស់ហគ ហ ើ្លហៅដូចជាព្រក្រហៅហោយ 

ហសចក្តវីហសា្ម េះពតង់ ្ុ្របន្ត ហៅកនុងចិត្តហគេញិ ហគគិតថាខលួនពគ្ន់ហ្រើហេើយមាន 

ឫកខ្ស់ហទៀតែង។ ភាគហពចើនស្របាយនឹងរកចំណុចអ្វី្ួយកនុង្រទគ្្វីរ 

ហដើ្បវី្ំរភាន់គំនិតអនកដថទ។ អនកខលេះចា្់រហែ្តើ្បេកបញកហៅែលូេខុសសិន ហោយ 

ហពោេះបត ចូលចិត្តនឹងហសចក្តវីេវិាទ។ ្ុ្របន្ត ហោយសប្្តងចិត្ត្ិនហជឿឱ្យហគដឹង 

ឮ ហនាេះហឈា្ម េះថាហគរ្ួររួ្ ជា្ួយនឹងអនកឥតមានពពេះហៅកនុងខលួនហេើយ។

ភរ័ស្តតុាងត្ប់តគ្ន់

 ពពេះបានព្រទានភ័ស្តុតាងពគ្់រពគ្ន់ហេើយអំពវីចរតិលក្ខណៈដ៏ពិសិដ្

កនុងពពេះ្រន្ទូលពទង់។ បតគំនិតខលវីរ្រស់្នុស្ស ពំុអាចយល់ហពញហលញនូេ 

ហគ្ល្ំរណងថនពពេះអនន្តហឡើយ។ «ឯតព្ិេះរ្រស់ពទង់ហតើអនកណានឹងស្ទង់

បាន ហេើយែលូេពទង់ហតើអនកណានឹងរកតា្បាន»។ រ ្ូ្  ១១:៣៣។ ហយើងអាច 

យល់ហសចក្តវីសសឡាញ់ និងហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុាដ៏គ្្ម នពពំបដន បដលបានរ្ួរ 

រួ្ ហៅនឹងឥទ្ធិឫទ្ធិដ៏គ្្ម នទវី្ំរែុតបាន។ ពពេះេរ្ិរតាថនសា្ថ នសួគ៌នឹងសប្្តងឱ្យ

ហយើងហ�ើញ តា្បតពទង់សព្ពពេះទ័យថាល្អសពមា្់រហយើង អ្វីៗេួសពវីហនាេះ 

ហយើងពតរូេទុកចិត្តហលើពពេះដ៏ព្រក្រហោយសោ្នុភាព និងហោយពពេះទ័យ 

ហោរហពញហោយហសចក្តវីសសឡាញ់ចុេះ។

 ពពេះនឹង្ិន្ំរបាត់អស់ទំាងហសចក្តវីហោេះសា បដល្រណា្ត លឱ្យមាន 

ចិត្ត្ិនហជឿហនាេះហឡើយ។ អស់អនកណាបដលស្លឹងរកទំពក់សពមា្់រព្ួយរ 

ហសចក្តវីសង្ស័យ នឹងរកបានជាពបាកដ។ ហេើយអនកណាបដល្ិនពព្ហគ្រព 

តា្ ហេើយចំាដល់ហសចក្តវីជំទាស់ទំាង្ុ្រនា្ម នពតរូេបានរហំលើងហចញអស់ហៅ



ទំព័រ-468- ្ហាេវិាទ

ហនាេះ នឹង្ិនបដលខិត្កឯពនលលឺហឡើយ។ ចិត្តបដល្ិនបានផ្ល ស់បព្រជា្្មវី 

គលឺស្ថិតកនុងភាពជាខា្ម ំងនឹងពពេះ។ ្ុ្របន្ត ហសចក្តវីជំហនឿពតរូេបាន្រណ្តុ េះ្រណា្ត ល

ហោយពពេះេញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ ហេើយនឹងលូតលាស់ហឡើងហៅហពលមានការថាន ក់

្ន្ប្រកសា។ គ្្ម ន្ុរគ្គលណាអាចហៅជារងឹមំាកនុងហសចក្តវីជំហនឿហោយគ្្ម ន 

ការខិតខំតសូ៊ហនាេះហទ។ ព្រសិនហ្រើ្នុស្សអនុញ្ញា តខលួនឱ្យរកហរឿងរកហេតុ 

បដល្ិនស្រ្្យហនាេះហគនឹងហ�ើញថា ហគកាន់បតមានការសង្ស័យហពចើនប្្

ហទៀត។ 

 

អង្គារ-១៤ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ១៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ហនាេះ ហទេតា ពបា្់រ ្ ក ខ្ុំ ថា ហនេះ ជា ពពេះ្រន្ទូល បដល 

ពពេះហយេូវ្ា មាន ពពេះ្រន្ទូល ដល់ សូរ ្បូា្ិរល គលឺ ពពេះហយេូវ្ា ថន ពួក ពល្ររវិារ 

ពទង់ មាន ពពេះ្រន្ទូល ថា ្ិន ប្ន ហោយ ឥទ្ធិឫទ្ធិ ឬ ហោយ អំណាច ហទ គលឺ 

ហោយសារ េញិ្ញា ណ រ្រស់ អញ េញិ។ សាការ វី ៤:៦ 

 ្ុ្របន្ត អនកបដលសង្ស័យ និង្ិនទុកចិត្តចំហោេះហសចក្តវីធ្នាអេះអាងថន

ពពេះគុណរ្រស់ពទង់ គលឺ្រងា្អ ្់រកិត្តិយសពពេះពគវីស្ទហេើយ។ ហគជាហដើ្ហ�ើបដល 

ឥត្រហងកោើតែលបែល បដលបំាងពនលលឺថ្ងៃពវីហដើ្រកុ្ខជាតិនានា ហធ្ើឱ្យសសហោនងា្់រ 

ហពកា្្ល្់រ។ កិច្ការព្រចំាជវីេតិរ្រស់ជនទំាងហនេះ នឹងហ ើ្លហៅដូចជា 

ទវី្រនា្ទ ល់ដ៏ឥត�្់រ�រទាស់នឹងខលួនហគ។

 មានបតែលូេ្ួយគត់ ចំហោេះអនកបដលចង់សង្ាតហៅ្ុខយ្ងអស់ពវី 

ចិត្តឱ្យបានរចួពវីហសចក្តវីសង្ស័យ គលឺជាជាងសួរចង់ដឹងនូេអ្វីបដលហគ្ិនយល់ 

ចូរឱ្យហគចា្់រអារ្្មណ៍ដល់ពនលលឺបដលចំាងជេះ្កហលើហគរចួហេើយហនាេះេញិ 

ហនាេះហគនឹងទទួលពនលលឺខាល ំងជាង្ុនហៅហទៀត។

 សាតំាងអាច្រងាហា ញការបកលង្រនលំបដលសសហដៀងនឹងហសចក្តវីពិត 

ហេើយ្រហញ្្ឆ តអនកបដលចង់ឱ្យហគ្រហញ្្ឆ ត ជាអនកបដលពបាថាន ចង់ហជៀសពវី 



រហ្រៀ្រយកជ័យជ្នេះហលើសាតំាង-ទំព័រ-469-

ហសចក្តវីលេះ្រង់ បដលហសចក្តវីពិតទា្ទារ។ ្ុ្របន្ត ហទាេះ្រវីជាយ្ងណាក៏ហោយ 

វា្ិនអាចហព្រើអំណាចរ្រស់វា ហដើ្បវីហកា្ត ្រកា្ត ្់រ្ុរគ្គលណាមាន ក់ បដលពបាថាន  

ចង់ដឹងហសចក្តវីពិតដ៏អស់ពវីចិត្តបានហឡើយ។ ពពេះពគវីស្ទគលឺជាហសចក្តវីពិត «ជា 

ពនលលឺបដល្ំរភលលឺដល់្នុស្សទំាងអស់បដលហកើត្កកនុងហលាកវីយ៍»។ «ហ្រើអនក

ណាចង់ហធ្ើតា្ពពេះេឫទ័យពទង់ ហនាេះនឹងបានដឹងថាហសចក្តវី្រហពងៀនហនេះ 

្កពវីពពេះ»។ យូ្ហាន ១:៩; ៧:១៧។

 ពពេះអម្ាស់អនុញ្ញា តឱ្យរាសស្តពទង់ស្ថិតហៅកនុងការពិហសាធថនហសចក្តវី

លបួងដ៏យ្្់រយលឺន ពំុប្នហពោេះពទង់សព្ពពេះទ័យនឹងហ�ើញការរងទុក្ខរ្រស់

ហគហនាេះហទ បតហពោេះជាការចំាបាច់សពមា្់រជ័យជ្នេះចុងហពកាយរ្រស់ហគ។ ពទង់ 

ពំុអាចការោរហគពវីហសចក្តវីលបួងហោយហព្រើសិរ វីល្អរ្រស់ពទង់ពគ្់រហពលហេលា

ហនាេះហទ ហពោេះក្្មេត្ថុថនពគ្លំបាកហនាេះ គលឺហដើ្បវីហរៀ្រចំហគឱ្យទ្់រទល់នឹងអស់

ទំាងហពគឿង្រហញ្្ឆ តថនហសចក្តវីអាពកក់។ គ្្ម ន្នុស្សទុច្រតិ ឬអារក្សសាតំាង

ណាអាច្ិរទេត្តមានរ្រស់ពពេះពវីរាសស្តរ្រស់ពទង់បានហឡើយ ហ្រើហគសារភាព 

ហេើយហបាេះហចាលអំហពើបា្ររ្រស់ហគ ហេើយអេះអាងសូ្ហសចក្តវីសនយារ្រស់ 

ពទង់។ ពគ្់រទំាងហសចក្តវីលបួង ហទាេះហៅខាងហពរៅឬសមាងៃ ត់ខាងកនុងក្តវី គលឺនឹង 

អាចទ្់រទល់បាន «្ិនប្នហោយឥទ្ធិឫទ្ធិ ឬហោយអំណាចហទ គលឺហោយ 

េញិ្ញា ណរ្រស់អញេញិ»។ សាការ វី ៤:៦។

 «ហ្រើអនករាល់គ្ន ព្រពពឹត្តការល្អ ហនាេះហតើមានអនកណានឹងហធ្ើបា្រដល់ 

អនករាល់គ្ន ?» ហពពតរុសទវី១ ៣:១៣។ សាតំាងដឹងចបាស់ណាស់ថា ្នុស្ស 

កហ្សាយ្ំរែុតបដលហៅជា្់រកនុងពពេះពគវីស្ទ គលឺខាល ំងេួសពវីគូព្រយុទ្ធនឹងពួក 

ពល្ររវិារថនហសចក្តវីងងឹតហៅហទៀត។ ដូហចនេះ វាសង្ាតទាក់ទាញកងទាហាន 

ថនហ�ើឆ្កោ ងពវី្រនា្ទ យដ៏រងឹមំារ្រស់ហគ ហេើយពួនសា្ទ ក់ចំាវាយ្ំរផ្ល ញអស់អនក

ណាបដលហដើរកនុងទវីរ្រស់វា។ មានបតការពឹងោក់ហៅហលើពពេះ និងការសា្ត ្់រ 

្រងា្គ ្់រតា្អស់ទំាង្រញញាត្តិរ្រស់ពទង់ហទ ហទើ្រហយើងអាចហគចែុតពវីទុក្ខភ័យ 

បាន។



ទំព័រ-470- ្ហាេវិាទ

 គ្្ម ន្នុស្សណាែុតពវីហពគ្េះថាន ក់ កនុងហពញ្ួយថ្ងៃ ឬ្ួយហម្ាង 

ហោយគ្្ម នការអធិស្ានហឡើយ។ ចូរអង្រករដល់ពពេះេរ្ិរតា សូ្ពបាជ្ាហដើ្បវី

ឱ្យបានយល់អំពវីពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពទង់ចុេះ។ សាតំាងគលឺជាហជើងឯកខាងហលើក 

្រទគ្្វីរ ហេើយោក់ហយ្រល់រ្រស់វាកនុងោល ទំាងឡាយ ហោយសង្ឹ្ថានឹង

ហធ្ើឱ្យហយើងជំព្់រដួល។ ហយើងពតរូេសិកសាហោយមានចិត្តសុភាព។ កនុងហពល 

បដលហយើងពតរូេការោរខលួនជានិច្ពវីឧបាយកលទំាងឡាយរ្រស់សាតំាង ហយើង 

ពតរូេអធិស្ានកនុងហសចក្តវីជំហនឿហោយឥត�្់រ�រថា៖ «សូ្កំុនំាហយើងខ្ុំហៅ

កនុងហសចក្តវីលបួងហឡើយ»។ ម្ាថាយ ៦:១៣។



េួសពវីែនូរ ហៅមានអ្វីហទៀត?-ទំព័រ-471-

ពុធ-១៥ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ២០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ហោយសារ ហសចក្តវី ជំហនឿ ហនាេះ ហគ បាន ហដើរ កាត់ ស្ុពទ 

ពកេ្ ដូច ជា ហដើរ ហលើ ដវី ហគ្ក បត កាល ពួក សាសន៍ ហអសុវីព្ទ បាន លបង ល ហនាេះ 

ហគ ក៏ ពតរូេ ហល្របាត់ ហៅ។ ហេហពពើរ ១១:២៩ 

 សាតំាងបដលបាន្ំរែុស្ំរែុលឱ្យមានការ្រេះហបារហៅសា្ថ នសួគ៌ ពបាថាន  

ចង់អូសទាញអនករស់ហៅហលើបែនដវី ឱ្យរ្ួររួ្ ហៅកនុងស្ងា្គ ្ជា្ួយវា 

ព្រឆំ្ងនឹងពពេះ។ ហលាកអ័ោ្ និងនាងហអវ្ា បតងរ វីករាយកនុងការសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រ

ចំហោេះពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ ជាទវី្រនា្ទ ល់ព្រឆំ្ងនឹងការអេះអាងបដលសាតំាង 

បានហលើកហឡើងហៅសា្ថ នសួគ៌ថា ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះព្រក្រហោយការ 

សងកោត់សងកោិន។ សាតំាងបានហ្រ្តជ្ាហធ្ើឱ្យពួកហគធ្ល ក់ចុេះ ហនាេះវានឹងអាចពគ្់រ 

ពគងបែនដវី ពព្ទំាងកសាងអាណាចពករ្រស់វាហៅទវីហនេះ ហដើ្បវីព្រឆំ្ងនឹង 

ពពេះដ៏ខ្ស់្ំរែុត។

 ហលាកអ័ោ្ និងនាងហអវ្ា បានទទួលការពពមានោស់ហតឿន ឱ្យព្ររុង

ព្រយ័តនចំហោេះហ្កំណាចដ៏ព្រក្រហោយហពគ្េះថាន ក់ហនេះ ្ុ្របន្តវាបានហធ្ើការកនុង 

ទវីងងឹត ហោយលាក់កំបំាងនូេហគ្ល្ំរណងរ្រស់វា។ វាបានហព្រើសត្ពស់  

ជាសត្មានពទង់ពទាយដ៏គួរឱ្យហពចពិលរ្ិលហ ើ្លហៅពគ្ហនាេះ រចួក៏និយយ 

្កកាន់នាងហអវ្ាថា «ហតើពពេះមាន្រន្ទូលហា្្ិនឱ្យអនក្ររហិភាគបែលហ�ើណា

ហៅកនុងសួនចបារប្នឬ?» នាងហអវ្ាបានែ្សងហពពងសាសងជា្ួយវា ហេើយ 

ក៏ធ្ល ក់ហៅកនុងបា្រធ្៌រ្រស់វា៖ «សស្តវីហឆលើយត្រថា ហយើង្ររហិភាគអស់ទំាង 

៣៣

េួសេវីផ្នាូរ ហៅមានអ្វីហទៀត?



ទំព័រ-472- ្ហាេវិាទ

បែលហ�ើហៅកនុងសួនចបារបាន បតពតង់ហដើ្ហ�ើ្ួយហៅកណា្ត លសួនចបារ

ហនាេះ ពពេះពទង់មាន្រន្ទូលថា កំុឱ្យ្ររហិភាគបែលហនាេះហឡើយ ប្្ទំាងកំុឱ្យ្្រេះ 

ោល់ែងបពកងហលាសាល ្់រ រចួពស់និយយហៅសស្តវីថា អនក្ិនសាល ្់រជាពិតហទ 

ដបិតពពេះពទង់ពជា្រថា ហៅថ្ងៃណាបដលអនក្ររហិភាគ ហនាេះបភនកអនកនឹងបានភលលឺ 

ហឡើង ហេើយអនកនឹងបានដូចជាពពេះបដរ ពព្ទំាងដឹងការខុសពតរូេែង»។ 

ហលាកុ្របត្តិ ៣:១៥។

 នាងហអវ្ាក៏យល់ពព្ ហេើយតា្រយៈឥទ្ធិពលរ្រស់នាង ហលាកអ័ោ្ 

ពតរូេបាននំាចូលហៅកនុងអំហពើបា្របដរ។ ហគទំាងពវីរនាក់បានហជឿោក្យស្្តវី 

រ្រស់សត្ពស់ ពួកហគបានបលងទុកចិត្តចំហោេះពពេះអាទិកររ្រស់ខលួន ពព្ 

ទំាងពិចារណាហ�ើញថា ពទង់បានោត់ោំងហសរ វីភាពរ្រស់ខលួនហទៀតែង។

 ្ុ្របន្តហតើហលាកអ័ោ្បានរកហ�ើញអត្ថន័យរ្រស់ោក្យហនាេះដូចហ្្តច 

ខលេះ «ដបិតហៅថ្ងៃណាបដលឯងសុវី ហនាេះនឹងពតរូេសាល ្់រជា្ិនខាន»។ 

ហលាកុ្របត្តិ ២:១៧។ ហតើគ្ត់នឹងពតរូេបានហគបណនំាហៅរកហសចក្តវី្កោុំហ្កោើងជាង

ហនេះហៅហទៀតឬ? ហលាកអ័ោ្ពំុបានយល់ហ�ើញថា ការហនេះជាអត្ថន័យថន 

ការកាត់ហទាសរ្រស់ពពេះហទ។ ពពេះពទង់បាន្រញ្្ក់ថា ចំហោេះពិន័យសពមា្់រ

អំហពើបា្ររ្រស់គ្ត់ ្នុស្សពតរូេបតពតឡ្់រហៅជាធូលវីដវីេញិ៖ «ដបិតឯងជា 

ធូលវីដវី ក៏ពតរូេបតពតឡ្់រហៅជាធូលវីដវីេញិ»។ ហលាកុ្របត្តិ ៣:១៩។ ស្្តវី 

សាតំាងបដលថា «បភនកអនកនឹងបានភលលឺហឡើង» ហ�ើញថា ពតរូេចំហោេះហសចក្តវីហនេះ 

ប្ន៖ បភនកហគបានភលលឺហឡើងយល់ដឹងនូេបា្រធ្៌រ្រស់ខលួន។ ពួកហគបានសា្គ ល់ 

អំហពើអាពកក់ ហេើយនិងបានភលក្សែលបែលដ៏ល្វីងជូរចត់ថនការ្ំរោន។

 ហដើ្ហ�ើជវីេតិមានអំណាច្រន្តជវីេតិរស់ហៅដ៏អស់កលប។ ហ្រើហលាក 

អ័ោ្ពំុបានហធ្ើបា្រហទ ហលាកអាចហចញចូលហៅឯហដើ្ហ�ើហនាេះហៅហពល

ណាក៏បាន ហេើយហចេះបតមានជវីេតិរស់ហៅជារេូត ្ុ្របន្តហៅហពលបដលគ្ត់ 

បានហធ្ើបា្រ គ្ត់ក៏ពតរូេបានកាត់ហចញអំពវីហដើ្ហ�ើជវីេតិ ហេើយពតរូេស្ថិតហៅ 

ហពកា្ហសចក្តវីសាល ្់រ។ ភាពអ្តៈពតរូេបានបាត់្រង់ហោយសារការព្រពពឹត្ត 



េួសពវីែនូរ ហៅមានអ្វីហទៀត?-ទំព័រ-473-

រលំង។ ហ្រើពពេះពទង់ពំុបាននំាភាពអ្តៈ្កដល់ថដហគ ហោយសារយញញា្ូរជា

ថនពពេះរាជ្ុរពតារ្រស់ពពេះអង្គហទ ហនាេះពបាកដជានឹងគ្្ម នសង្ឹ្សពមា្់រជាតិ

សាសន៍បដលរលំំដួលហនេះហឡើយ។ «ហសចក្តវីសាល ្់របានឆលងរាលោលដល់ 

្នុស្សពគ្់រគ្ន  ដបិតពគ្់រគ្ន បានហធ្ើបា្រ» ពពេះពគវីស្ទបាន «យកជវីេតិ និង 

ហសចក្តវី្ិនហចេះសាល ្់រ ្កោក់ហៅពនលលឺហោយសារដំណឹងល្អេញិ»។ មានបត 

តា្រយៈពពេះពគវីស្ទ្ុ្រហណាណ េះ ហទើ្រអាចមានហសចក្តវី្ិនហចេះសាល ្់របាន។ «អនក 

ណាបដលហជឿដល់ពពេះរាជ្ុរពតា ហនាេះមានជវីេតិដ៏ហៅអស់កលបជានិច្ហេើយ 

បតអនកណាបដល្ិនពព្ហជឿដល់ពពេះរាជ្ុរពតាេញិ ហនាេះនឹង្ិនហ�ើញជវីេតិ 

ហសាេះហឡើយ»។ រ ្ូ្  ៥:១២; ធវី្ូ្ហ្ទវី២ ១:១០; យូ្ហាន ៣:៣៦។

ពពហស្បតិ៍-១៦ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ២១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ ពពលឹង ណា បដល ហធ្ើ បា្រ គលឺ ពពលឹង ហនាេះ ឯង នឹង ពតរូេ 

សាល ្់រ កូន ្ ិន ពតរូេ រង ហសចក្តវី ទុច្រតិ រ្រស់ ឪពុក ហទ ហេើយ ឪពុក ក៏ ្ ិន ពតរូេ រង 

ហសចក្តវី ទុច្រតិ រ្រស់ កូន បដរ ហសចក្តវី ទុច្រតិ រ្រស់ ្ នុស្ស សុចរតិ នឹង ហៅ ហលើ អនក 

ហនាេះ ឯង ហេើយ ហសចក្តវី ទុច្រតិ រ្រស់ ្ នុស្ស ទុច្រតិ នឹង ហៅ ហលើ ខលួន អនក ទុច្រតិ 

ហនាេះ ឯង បដរ។  ហអហសគ្ល ១៨:២០ 

្ហាកំភូត

 អនកបដលបានសនយាថាឱ្យជវីេតិ ហោយការ្ិនសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រ គលឺជាហ្ 

ហបាកពបាស។ ហនាេះហេើយជាហសចក្តវី្រញ្្ក់រ្រស់សត្ពស់ ហៅកនុងសួនចបារ 

ហអបដន «អនកនឹង្ិនសាល ្់រជាពបាកដហទ»  គលឺជា្រទអធិ្របាយដំ្ូរង្រង្អស់ 

ស្តវីអំពវីអ្តភាពថនពពលឹង។ ហសចក្តវី្រញ្្ក់ហនេះ បដលស្ថិតហៅហលើអំណាច 

រ្រស់សាតំាង ពតរូេបាន្រន្ទរហចញអំពវីតុអធិ្របាយ ហេើយក៏បានទទួលហជឿ 

ហោយ្នុស្សជាតិភាគហពចើនហោយងាយ ដូចឪពុកមា្ត យដំ្ូរងរ្រស់ហយើង 

ដូហចាន េះបដរ។ ពពេះរាជឱងាកោ រកាត់ហទាសបដលថា «ពពលឹងណាបដលបានហធ្ើ 
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បា្រ គលឺពពលឹងហនាេះឯងនឹងពតរូេសាល ្់រ» (ហអហសគ្ល ១៨:២០) ពតរូេបានហធ្ើឱ្យ 

មានន័យថា ពពលឹងណាបដលបានហធ្ើបា្រ ពពលឹងហនាេះឯងនឹង ្ិន សាល ្់រហទ 

គលឺរស់ហៅជារេូតេញិ។ ហ្រើពពេះអនុញ្ញា តឱ្យ្នុស្សមានសិទ្ធិដល់ហដើ្ជវីេតិ 

្រនា្ទ ្់រពវីបានហធ្ើបា្រហេើយហនាេះ បា្រនឹងស្ថិតហស្ថរហៅអស់កលបជា្ិនខាន។ 

្ុ្របន្ត ពំុមាននរណាមាន ក់ហៅកនុងពគរួសារហលាកអ័ោ្ ពតរូេបានអនុញ្ញា តឱ្យ 

មានចំបណកដល់បែលជវីេតិហនាេះហឡើយ។ ហម្ាល េះហេើយបានជាពំុមានបា្រជនដ៏

ហៅអស់កលបជានិច្។

 ្រនា្ទ ្់រពវីសាតំាងបានហធ្ើបា្រ វាបាន្រញ្្ពួកហទេតារ្រស់វាឱ្យ្រងាហា ត់

្រហពងៀននូេជំហនឿថនភាពអ្តៈជាធ្្មជាតិរ្រស់្នុស្ស។ ្រនា្ទ ្់រពវីបានអន្ទង

្នុស្សឱ្យទទួលហសចក្តវីខុសឆ្គងហនេះហេើយ ពួកហគបានបណនំាអនកមានបា្រ

ឱ្យសហព្ចហសចក្តវីថា ពួកហគនឹងរស់ហៅកនុងហសចក្តវីហេទនាដ៏អស់កលប 

ជានិច្។ ឥឡូេហនេះ ហស្តចថនហសចក្តវីងងឹតបានព្រដូចពពេះហៅនឹងអនកសងសឹក

ផ្្ត ច់ការ ហោយប្លងថា ពទង់នឹងហបាេះអនកណាបដល្ិនហធ្ើតា្ពពេះទ័យពទង់ 

ចូលហៅកនុងនរក ហេើយថាពពេះអាទិកររ្រស់ពួកហគសព្ពពេះទ័យណាស់ ហៅ

ហពលពទង់ទតចុេះ្កហ�ើញពួកហគកំពុងស្ថិតហៅកនុងអណា្ត តហភលើងបដលកំពុង

ហឆេះជានិច្ហនាេះ។ គលឺរហ្រៀ្រហនេះហេើយបដល្ហា្ិរសាច្ំរោក់គុណស្បត្តិ 

រ្រស់វាហៅហលើពពេះអង្គបដលព្រទាន្ត៌កឱ្យ្នុស្សជាតិ។ ហសចក្តវីហោរហៅ 

គលឺជាគុណជាតិរ្រស់សាតំាង ចំបណកឯពពេះពទង់ជាហសចក្តវីសសឡាញ់។ សាតំាង 

ជាសពតរូេបដលលបួង្នុស្សឱ្យហធ្ើបា្រ ហេើយនិង្ំរផ្ល ញហគហចាលបត្្តងហ្រើ

អាចហធ្ើបាន។ ហគ្លលទ្ធិបដលថាពួកអាពកក់បដលបានសាល ្់រ នឹងពតរូេរងទុក្ខ

ហៅកនុងហភលើងនរកបដលហឆេះអស់កលបជានិច្ ហេើយបដលថា អំហពើបា្រថនជវីេតិ 

ដ៏ខលវីហៅបែនដវី ពតរូេរងទារណុក្្មជាហរៀងរេូតឱ្យបតពពេះហៅបតមានពពេះជន្ម 

រស់ហៅហនាេះ អវីក៏ទទឹងនឹងហសចក្តវីសសឡាញ់ ហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុា និងហសចក្តវី 

យុត្តិធ្៌អ្វីហ្្លេះ»

 ហតើកនុងពពេះគ្្វីរមានហសចក្តវី្រហពងៀនប្រ្រហនេះហៅពតង់ណា? ហតើអារ្្មណ៍ 



េួសពវីែនូរ ហៅមានអ្វីហទៀត?-ទំព័រ-475-

រ្រស់្នុស្សជាតិសា្ញញានឹងពតរូេ្រ្តូរយកភាពហោរហៅថន្នុស្សសាហាេ 

យង់�នងឬ? ហទ ហនេះពំុប្នជាហសចក្តវី្រហពងៀនថនពពេះគ្្វីររ្រស់ពពេះហទ។ 

«ពពេះអម្ាស់ហយេូវ្ាពទង់សប្ថា ដូចជាអញរស់ហៅ ហនាេះពបាកដជាអញ្ិន 

រ វីករាយចំហោេះហសចក្តវីសាល ្់ររ្រស់្នុស្សអាពកក់ហឡើយ គលឺចូលចិត្តឱ្យហគលេះ

ហចាលែលូេរ្រស់ខលួន ហេើយមានជវីេតិរស់ហៅេញិហទហតើ ចូរឱ្យឯងរាល់គ្ន ប្ររ្ក 

ចូរប្ររ្កពវីែលូេអាពកក់រ្រស់ខលួនចុេះ ហេតុអ្វីបានជាចង់សាល ្់រ?» ហអហសគ្ល 

៣៣:១១។

 ហតើពពេះអង្គសព្ពពេះទ័យនឹងហ�ើញទារណុក្្មដ៏្ិនហចេះ�្់រ�រ

ហនាេះឬ? ហតើពទង់សព្ពពេះទ័យនឹងសា្ត ្់រសំហឡងយំហសាកហៅ និងការបសសក

្ងៃូររ្រស់សត្ហលាកបដលកំពុងរងទុក្ខ�លឺចា្់រហោយពទង់្រហញ្ឆ េះទុកហៅកនុង 

អណា្ត តហភលើងឬ? ហតើសំហឡងដ៏រន្ធត់ទំាងហនេះ អាចបានជាតូរ្យត្ន្តវីដ៏ពវីហរាេះដល់ 

ពពេះការណ៍ថនពពេះដ៏ហោរហពញហៅហោយហសចក្តវីសសឡាញ់បានបដរឬហទ? ឱ 

ហនេះចំជាការព្រមា្ដ៏អាពកក់ប្ន! សិរ វីល្អរ្រស់ពពេះពំុប្នរងុហរឿងហឡើងហោយ 

អំហពើបា្របដលហចេះបត្រន្តពវីយុគស្័យគ្្ម នទវី្រញ្្់រហនាេះហឡើយ។

 

ហសចក្តវីបហតងៀនខុសឆ្ងទនទារណុក្្មអសក់លបជានិច្ច

 អំហពើអាពកក់បានហកើតមានហឡើងហោយការ្រហពងៀនខុសឆ្គងថន 

ទារណុក្្មដ៏អស់កលប។ សាសនាថនពពេះគ្្វីរ បដលហោរហពញហៅហោយ 

ហសចក្តវីសសឡាញ់ និងហសចក្តវីល្អ ពតរូេបានពគ្របំាងហោយជំហនឿអកុសល ហេើយ 

បានពគ្រដណ្ត ្់រហោយហសចក្តវី្ំរភិត្ំរភ័យ។ សាតំាងបានលា្រស្បុរបកលង 

កាល យដល់ចរតិលក្ខណៈរ្រស់ពពេះ។ ហម្ាល េះហេើយ ហគបានភ័យខាល ច ញ័ររន្ធត់ 

ប្្ទំាងស្អ្់រដល់ពពេះអាទិករបដលព្រក្រហោយហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុាហទៀត

ែង។ ទស្សនៈដ៏េួសខាន តស្តវីអំពវីពពេះបដលបានែ្សព្ែសាយហពញពិភពហលាក 

ហោយហសចក្តវី្រហពងៀនហចញពវីតុអធិ្របាយ បានហធ្ើឱ្យ្នុស្សរា្់រលាននាក់ 

សង្ស័យហេើយបលងហជឿបត្្តង។
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 ការរងទុក្ខដ៏អស់កលប គលឺជាហគ្លលទ្ធិដ៏ខុសឆ្គង្ួយ បដលជាសសា 

ថនហសចក្តវីកំែិត (េេិរណៈ ១៤:៨; ១៧:២) បដលបា្៊រវីឡូនឱ្យពគ្់រសាសន៍ 

ែឹក។ ពួកពគរូគង្ាលថនពពេះពគវីស្ទ បានទទួលហសចក្តវី្រហពងៀនខុសឆ្គងហនេះ្ក 

ពវីរ ្ូ្  ្រនា្ទ ្់រពវីបានទទួលថ្ងៃសាបា្បកលងកាល យ្ក។ ព្រសិនហ្រើហយើងប្ររ 

ហចញអំពវីពពេះ្រន្ទូលពពេះ ហេើយទទួលហគ្លលទ្ធិខុសឆ្គងហោយហពោេះដូនតា

ទំាងឡាយរ្រស់ហយើងបាន្រហពងៀន ហនាេះហយើងនឹងពតរូេទទួលការកាត់ហទាស

ដូចបា្៊រវីឡូនបដរ គលឺហយើងកំពុងែឹកសសាថនហសចក្តវីកំែិតរ្រស់បា្៊រវីឡូនហនាេះ

ហេើយ។

សុពក-១៧ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ២២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ហោយសារ ហសចក្តវី ជំហនឿ លុេះ ហគ ហដើរ ព័ទ្ធ ជំុេញិ ពករុង ហយរ វីខូរ 

អស់ ៧ ថ្ងៃ ហេើយ ហនាេះ កំបែង ទវី ពករុង ក៏ រលំ ហៅ។ ហេហពពើរ ១១:៣០ 

 មានពករុ្ដ៏ធំ្ួយបានងាកហៅរកជំហនឿខុសឆ្គងេួសលបត់្ួយ

ហទៀត។ ហគបានយល់ហ�ើញថា ្រទគ្្វីរតំណាងពពេះថនហសចក្តវីសសឡាញ់ និង 

ហសចក្តវីអាណិតហ្តា្ត  ហេើយ្ិនអាចហជឿថា ពទង់នឹងោក់សត្ហលាករ្រស់ 

ពពេះអង្គ ហៅកនុងហភលើងនរកបដលហឆេះអស់កលបជានិច្ហនាេះបានហឡើយ។ ហោយ 

ព្រកាន់ហជឿថា ្នុស្សមានបា្រអាចរស់ហៅកនុងហសចក្តវីហពតកពតអាល ហទាេះហ្រើ

្ិនហអើហពើចំហោេះហសចក្តវីតព្រូេរ្រស់ពពេះ ក៏ពទង់ហៅបតសព្ពពេះទ័យទទួលបដរ។ 

ហគ្លលទ្ធិប្រ្រហនេះពឹងបែ្អកហៅហលើហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុារ្រស់ពពេះ បតហ ើ្លរលំង 

ហសចក្តវីយុត្តិធ្៌រ្រស់ពទង់េញិ  គលឺជាលទ្ធិបដល្ំរហពញចិត្តហសសើ ្រសសាលហទ។

ហសចក្តវីសហ្ង្ា៉ះជាសាកល ដដលេុំមានដចងកនាងុបទ្្្វីរ

 ពួកអនកហជឿចំហោេះហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះជាសាកល បាន្ួល្រងាកោ ច់្រទ 

គ្្វីរ។ អនកបដលបានតំាងខលួនថាជាពគរូគង្ាលរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ បាន្រនលលឺែ្ទួនៗ 
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នូេោក្យកុេកភូតភរ ហចញពវីមាត់ពស់ហៅកនុងសួនចបារហអបដនបដលថា «អនក 

្ិនសាល ្់រជាពិតប្នហទ»។ «ហៅថ្ងៃណាបដលអនក្ររហិភាគ បភនកអនកនឹងបានភលលឺ 

ហឡើង ហេើយអនកនឹងបានដូចជាពពេះបដរ»។ វា្រញ្្ក់ថា អំហពើអាពកក់្ំរែុត 

រ្រស់អនកមានបា្រទំាងឡាយ អនកកា្់រសមាល ្់រ ហចារលួច្រលន់ អនកកំែិត នឹង 

បានចូលហៅកាន់សា្ថ ន្ររ្សុខ ្រនា្ទ ្់រពវីបានសាល ្់រហៅ។ ហនេះជាហរឿងហលបើក

ដ៏គួរឱ្យគ្្់រចិត្តប្ន សពមា្់រ្ំរ្្រនដល់ចិត្តហពតកពតអាល!

 ព្រសិនហ្រើពិតថា ្នុស្សទំាងអស់នឹងចូលនគរសា្ថ នសួគ៌បត្្តង ហៅ 

កនុងខណៈបដលខលួនសាល ្់រហៅ ហនាេះហយើងរាល់គ្ន គួរហលាភចង់បានហសចក្តវី 

សាល ្់រេញិ ជាជាងជវីេតិ។ មាន្នុស្សជាហពចើនពតរូេបានបណនំាឱ្យផ្្ត ច់ជវីេតិ 

រ្រស់ខលួនហោយជំហនឿប្រ្រហនេះ។ ្រនា្ទ ្់រពវីបានលង់ខលួនកនុងឧ្រសគ្គ និងការ 

ខកចិត្តហេើយ វាជាការងាយសសរួលណាស់ ហដើ្បវីនឹងផ្្ត ច់បខ្សជវីេតិ ហេើយហឡើង 

ហៅកាន់ភពបដលរស់អស់កលបជានិច្។

 ពពេះពទង់បានព្រទានភ័ស្តុតាងយ្ងចបាស់ហៅកនុងពពេះ្រន្ទូលពទង់ថា 

ពទង់នឹងោក់ទណ្ក្្មដល់អស់អនកបដលរលំង្រញញាត្តិរ្រស់ែងពពេះអង្គ។ ហតើពពេះ 

អង្គមានហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុាេួសហពក រេូតទាល់បតពំុអាចរកយុត្តិធ្៌ឱ្យ 

បា្រជន្ិនបានឬ? ចូរហ ើ្លហៅឯហ�ើឆ្កោ ងថនកាល់វ្ារ វីចុេះ។ ជវីេង្គតថនពពេះរាជ 

្ុរពតារ្រស់ពពេះបាន្រញ្្ក់ជាភ័ស្តុតាងថា «�នួលថនអំហពើបា្រហនាេះជា 

ហសចក្តវីសាល ្់រ» (រ ្ូ្  ៦:២៣) គលឺថារាល់ទំាងការ្ំរោនដល់្រញញាត្តិពពេះ ពតរូេបត 

ទទួលទារណុក្្ម។ ពពេះពគវីស្ទបដលពំុមានបា្រហសាេះបានកាល យជាបា្រ 

សពមា្់រ្នុស្ស។ ពទង់បានទទួលរងកំេុសថនហសចក្តវីរលំង ហេើយបានបំាង

ពពេះភ័្ក្តថនពពេះេរ្ិរតារ្រស់ពពេះអង្គ រេូតទាល់បតពពេះទ័យបានហព្រេះឆ្ 

ហេើយពពេះជន្មពទង់បានបាត់្រង់ ទំាងអស់ហនេះគលឺហដើ្បវីឱ្យបា្រជនអាចបាន 

សហ្ងា្គ េះ។ ពគ្់រទំាងពពលឹងណាបដល្រដិហសធ្ិនពព្រួ្ ចំបណកកនុងតង្ាយ 

ហពបាសហលាេះដ៏មានតថ្លហលើសល្់រហនេះ ពតរូេបតទទួលរងកំេុស និងទណ្ក្្ម 

ថនហសចក្តវីរលំងហោយខលួនឯង។



ទំព័រ-478- ្ហាេវិាទ

លក្ខខណ្ឌ ដដលបានបញ្្ក់ចបាសល់ាស់

 «អញនឹងឱ្យអនកហនាេះែឹកពវីរន្ធទឹកថនជវីេតិ [ហោយ] ឥតយកថ្ល» ហសចក្តវី 

សនយាហនេះបានដល់អនកណាបដលហសសក្ុ្រហណាណ េះ។ «អនកណាបដល�នេះហនាេះ

នឹងបានពគងហសចក្តវីទំាងហនេះជា្ត៌ក អញនឹងហធ្ើជាពពេះដល់អនកទំាងហនាេះ 

ហេើយអនកទំាងហនាេះនឹងហធ្ើជាកូនរ្រស់អញ»។ េេិរណៈ ២១:៦,៧។ លក្ខខណ្

ទំាងឡាយពតរូេបានបចង្កឱ្យហ�ើញសសា្់រហេើយ។ ហដើ្បវីពគងទុករ្រស់ទំាង

អស់ជា្ត៌កហយើងពតរូេបត�នេះអំហពើបា្រ។

 «្ិនមានហសចក្តវីសុខសសរួលដល់្នុស្សអាពកក់ហទ»។ សាសា្ត  

៨:១៣។ បា្រជនកំពុងព្រ្ូល «ហសចក្តវីហពកាធ ទុកសពមា្់រដល់ថ្ងៃថនហសចក្តវី

ហពកាធេញិ ជាថ្ងៃបដលហសចក្តវីជំនំុជព្េះដ៏សុចរតិរ្រស់ពពេះនឹងសប្្តង្ក 

បដលពទង់នឹងសងដល់ពគ្់រគ្ន  តា្អំហពើបដលខលួនបានព្រពពឹត្ត» ហោលគលឺសង 

ហសចក្តវីហេទនា និងហសចក្តវីលំបាក ដល់ពគ្់រទំាងពពលឹង្នុស្សណាបដល 

ព្រពពឹត្តអាពកក់។ រ ្ូ្  ២:៥,៦,៩។

សៅរ៍-១៨ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ២៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ដបិត ពពេះ បាន ែ្គត់ែ្គង់ ហសចក្តវី ព្រហសើរ ជាង សំរា្់រ 

ហយើង រាល់ គ្ន  ហដើ្បវី ្ ិន ឲ្យ អនក ទំាង ហនាេះ បាន ពគ្់រ លក្ខណ៍ ហពរៅ ពវី ហយើង 

ហឡើយ។ ហេហពពើរ ១១:៤០ 

 «គ្្ម ន្នុស្សកំែិត ឬហសា្ម កហពគ្ក ឬហលាភ គលឺជា្នុស្សថ្ាយ្រង្គំរ្ូរ 

ពពេះ បដលនឹងពគង្ត៌កហៅកនុងនគរថនពពេះពគវីស្ទ ហេើយថនពពេះែងបាន 

ហឡើយ»។ «មានពរហេើយអស់អនកបដលលាងអាេខលួន [កាន់តា្្រញញាត្តិពពេះ] 

ហដើ្បវីឱ្យបានចបា្់រដល់ហដើ្ជវីេតិ ហេើយឱ្យបានចូលហៅកនុងពករុងតា្ទ្ារ។ 

ខាងហពរៅមានសុទ្ធបតពួកបឆកោ ពួក្ន្តអាគ្ ពួកកំែិត ពួកកា្់រសមាល ្់រហគ ពួក 

ថ្ាយ្រង្គំរ្ូរពពេះ ហេើយពគ្់រអនកណាបដលសសឡាញ់ ហេើយព្រពពឹត្តហសចក្តវី 
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កំភូត»។ ហអហភសូរ ៥:៥; េេិរណៈ ២២:១៤,១៥។ 

 ពពេះបានព្រទានដល់្នុស្ស នូេហសចក្តវី្រញ្្ក់ថនេធិវីរ្រស់ពពេះអង្គ 

សពមា្់រទ្់រទល់ជា្ួយអំហពើបា្រ។ «ពពេះហយេូវ្ា...នឹង្ំរផ្ល ញពួក្នុស្ស 

អាពកក់»។ «ឯពួក្នុស្សរលំងចបា្់រនឹងពតរូេេនិាសហៅជា្ួយគ្ន  ឯចុង្ំរែុត 

ថន្នុស្សអាពកក់ ហនាេះនឹងពតរូេកាត់ហចញេញិ»។ ទំនុកតំហកើង ១៤៥:២០; 

៣៧:៣៨។ អាជ្ាចបា្់រថនការពគ្់រពគងរ្រស់ពពេះនឹង្រ្ងាកោ ្រការ្រេះហបារ ្ុ្របន្ត 

កនុងការសងក្្មហពៀរ ហដើ្បវីរកយុត្តិធ្៌ ពពេះពទង់ហៅបតមានចរតិលក្ខណៈ 

បដលព្រក្រហោយហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុា និងហសចក្តវីព្រណវី សហណា្ត សដបដល។

 ពពេះពទង់ពំុហព្រើការ្រង្ខិត្រង្ខំហទ ពពេះអង្គគ្្ម នអំណាចចំហោេះការសា្ត ្់រ

្រងា្គ ្់រហោយការ្រង្ខំចិត្តហឡើយ។ ពពេះអង្គពបាថាន ឱ្យសត្ហលាកបដលជាសាន  

ពពេះេស្តពពេះអង្គ សសឡាញ់ពទង់ហោយហពោេះពទង់គួរជាទវីសសឡាញ់។ ពពេះ 

អង្គសព្ពពេះទ័យឱ្យហគសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រពទង់ ហោយហពោេះហគមានការដឹងគុណ 

ចំហោេះតព្ិេះពបាជ្ា យុត្តិធ្៌ និងហសចក្តវីហពបាសព្រណវី រ្រស់ែងពពេះអង្គ។

 ហគ្លការថនការពគ្់រពគងរ្រស់ពពេះ គលឺសស្រគ្ន ជា្ួយសិកា្ខ ្រទរ្រស់

ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ ហោលគលឺ «ពតរូេសសឡាញ់ពួកខា្ម ំងសពតរូេ»។ ម្ាថាយ ៥:៤៤។ 

ពពេះពទង់ព្រតិ្រត្តហសចក្តវីយុត្តិធ្៌ដល់្នុស្សអាពកក់ ហដើ្បវីជាហសចក្តវីល្អ 

សពមា្់រពិភពហលាក ហេើយប្្ទំាងហដើ្បវីជាហសចក្តវីល្អសពមា្់រអស់អនកបដល 

ពតរូេទទួលហសចក្តវីជំនំុជព្េះរ្រស់ពពេះអង្គែង។ ពទង់បានពកហសា្រហគហោយ

សញ្ញា ថនហសចក្តវីសសឡាញ់ ពព្ទំាងតា្ែ្តល់ឱ្យហគនូេហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុា

ហទៀតែង ្ុ្របន្តហគបានហ ើ្លងាយដល់ហសចក្តវីសសឡាញ់រ្រស់ពទង់ ហធ្ើ  ឱ្យ 

្រញញាត្តិរ្រស់ពពេះអង្គហៅជាឥតន័យ ហេើយ្រដិហសធហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុាហទៀត។ 

ហគហៅបតទទួលអំហណាយទាន បតព្រមា្ដល់ម្ាស់អំហណាយ។ ពពេះពទង់បាន 

ពទំាពទចំហោេះអំហពើ្ិនគួរគ្របវីរ្រស់ហគ ្ុ្របន្តហតើឱ្យពទង់ចាក់ពចវាក់ពួក្រេះហបារ

ហនេះទុកហៅបកបរពទង់ ហេើយ្រង្ខំហគឱ្យហធ្ើហៅតា្្ំរណងរ្រស់ពពេះអង្គឬ?



ទំព័រ-480- ្ហាេវិាទ

្ិនបានហរៀបចំខលួនចូលន្រសាថា នសួ្ ៌

 អស់អនកបដលបានហរ ើសយកសាតំាងជាហ្ដឹកនំារ្រស់ខលួន គលឺពំុបាន

ហរៀ្រចំខលួនចូលគ្ល់ពពេះអង្គហទ។ ការមានឫកខ្ស់ អំហពើឆហបាក អំហពើអសវីល 

ធ្៌ និងអំហពើហោរហៅ បានែសារជា្់រកនុងចរតិលក្ខណៈរ្រស់ហគ។ ហតើហគអាច

ចូលហៅសា្ថ នសួគ៌រស់ហៅជាហរៀងរេូត ជា្ួយអស់អនកបដលខលួនស្អ្់រហខ្ើ្ 

កាលហៅបែនដវីបានបដរឬហទ? ហសចក្តវីពិតនឹង្ិនបដលយល់សស្រជា្ួយ 

នឹងអនកភូតភរណា្ួយហឡើយ សភាពទន់ភលន់និង្ិនសកោ្់រចិត្តជា្ួយការ 

តហ្កោើងខលួនហទ ភាពសា្អ តស្អំ ក៏្ិនស្សួនដល់ជនពុករលួយបដរ ហសចក្តវី 

សសឡាញ់ពិតពបាកដ ពំុមានការចា្់រអារ្្មណ៍ចំហោេះ្ុរគ្គលបដលគិតបត 

ព្រហយជន៍ផ្្ទ ល់ខលួនហនាេះហទ។ ហតើមានហសចក្តវីអរស្របាយអ្វីខលេះ បដលនគរ

សា្ថ នសួគ៌អាចែ្តល់ឱ្យពួកជនបដលគិតបតព្រហយជន៍ផ្្ទ ល់ខលួនហនាេះ?

 ហតើអស់អនកបដលមានចិត្តហោរហពញហៅហោយស្្អ្់រដល់ពពេះ ដល់ 

ហសចក្តវីពិត និងភាព្ររសុិទ្ធអាចលាយឡំជា្ួយ្រណា្ត ្នុស្សថនសា្ថ នសួគ៌ 

ហេើយចូលរួ្ កនុងចហព្ៀងសរហសើរបានបដរឬ? ហពលហេលាទុកឱ្យបព្រចិត្តរា្់រ 

ឆ្ន ំ បានែ្តល់្កឱ្យពួកហគ ្ុ្របន្តហគពំុបដលេ្ឹកេ្លឺនចិត្តគំនិតឱ្យសសឡាញ់ 

ភាពសា្អ តស្អំហឡើយ។ ពួកហគពំុបដលហរៀនភាសាថនសា្ថ នសួគ៌ហទ ឥឡូេហនេះ 

េួសហពលហេើយ។ 

 ជវីេតិ្រេះហបារព្រឆំ្ងនឹងពពេះ ជាការហធ្ើឱ្យខលួនហគ្ិនស្នឹងចូលនគរ

សា្ថ នសួគ៌បាន។ សន្តិភាព និងភាពសា្អ តស្អំ នឹងកាល យហៅជាទារណុក្្ម 

ចំហោេះហគ សិរ វីល្អរ្រស់ពពេះនឹងបានជាហភលើងឆ្្រហឆេះេញិ។ ហគពបាថាន រត់ហចញពវី 

ទវី្ររសុិទ្ធហនាេះ ហេើយទូលសូ្នូេហសចក្តវីេនិាស ព្រហយជន៍ឱ្យហគអាចពួន 

្ំរបំាងពវីពពេះភ័្ក្តពពេះបដលទទួលសុគតហដើ្បវីសហ្ងា្គ េះហគ។ វាសនារ្រស់ 

្នុស្សអាពកក់ គលឺសហព្ចហៅហលើការហពជើសហរ ើសរ្រស់ខលួនផ្្ទ ល់។ ការផ្ត់ 

ខលួនហចញអំពវីសា្ថ នសួគ៌ គលឺជាការស្ម័ពគចិត្តរ្រស់ខលួន ហេើយហសចក្តវីយុត្តិធ្៌ 

និងហ្តា្ត ធ្៌ជាបែនករ្រស់ពពេះ។ ក៏ដូចគ្ន នឹងទឹកជំនន់បដរ ហភលើងថនថ្ងៃដ៏ធំ 



េួសពវីែនូរ ហៅមានអ្វីហទៀត?-ទំព័រ-481-

ព្រកាសពវី ការេនិិច្ឆ័យរ្រស់ពពេះថា ពួកអាពកក់បលងបកបានហេើយ។ ហគបាន

ហព្រើទំហនើងចិត្តរ្រស់ហគកនុងការ្រេះហបារ។ ហៅហពលបដលជវីេតិបានែុតហៅ 

ហេើយ ហនាេះេួសហពលនឹង្របង្រគំនិតហគហចញពវីអំហពើរលំង ្កឯការសា្ត ្់រ 

្រងា្គ ្់រ ពវីស្្អ្់រ ្កឯហសចក្តវីសសឡាញ់ហេើយ។

អាទិត្យ-១៩ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ២៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ ឲ្យ កិរយិ បដល អនក រាល់ គ្ន  ព្រពពឹត្ត បាន ឥត ហលាភ 

ហឡើយ ឲ្យ សកោ្់រ ចិត្ត នឹង រ្រស់ បដល មាន ហេើយ ្ុ្រហណាណ េះ ចុេះ ដបិត ពទង់ មាន 

ពពេះ្រន្ទូល ថា «អញ នឹង ្ ិន ចាក ហចញ ពវី ឯង ក៏ ្ ិន ហបាេះ ្រង់ ហចាល  

ឯង ហឡើយ» ។ ហេហពពើរ ១៣:៥ 

ឈនាលួទនអំហេើបាប

 «ដបិត�នួលថនអំហពើបានជាហសចក្តវីសាល ្់រ បតអំហណាយទានរ្រស់ពពេះ 

ជាជវីេតិរស់ហៅដ៏អស់កលប តា្រយៈពពេះពគវីស្ទហយសូ៊េ ជាពពេះអម្ាស់ថន 

ហយើងរាល់គ្ន »។ ហៅហពលបដលជវីេតិនឹងបានជា្ត៌ករ្រស់ពួកសុចរតិ ហសចក្តវី

សាល ្់រនឹងបានជាចំបណករ្រស់្នុស្សអាពកក់។ «ហសចក្តវីសាល ្់រទវីពវីរ» ពតរូេស្ថិត

កនុងទវីកបនលងែ្ទុយគ្ន នឹងជវីេតិអស់កលប។ រ ្ូ្  ៦:២៣; េេិរណៈ ២០:១៤។

 ្រនា្ទ ្់រពវីហលាកអ័ោ្បានហធ្ើបា្រ្ក ហសចក្តវីសាល ្់របានរាលោល

ហលើ្នុស្សទំាងអស់។ ទំាងអស់ចូលហៅកនុងែនូរដូចគ្ន ។ តា្រយៈបែនការថន 

ហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះ ទំាងអស់គ្ន នឹងពតរូេបាននំាហចញពវីែនូរ្កេញិ៖ «ទំាង្នុស្ស 

សុចរតិ និង្នុស្សទុច្រតិ នឹងបានហសចក្តវីរស់ហឡើងេញិទំាងអស់គ្ន »។ «ហពោេះ 

ដូចជា្នុស្សទំាងអស់បានពតរូេសាល ្់រ កនុងហលាកអ័ោ្ជាយ្ងណាហនាេះ ពគ្់រ 

គ្ន នឹងបានហពបាសឱ្យរស់កនុងពពេះពគវីស្ទជាយ្ងហនាេះបដរ»។ ្ុ្របន្ត មានភាពខុស 

គ្ន រវាងពករុ្ទំាងពវីរបដលបានបចង្កហនេះ៖ «អស់ទំាងហខា្ម ចហៅកនុងែនូរ នឹងឮ 

សំហឡងហេើយនឹងហចញ្ក គលឺពួកអនកបដលបានព្រពពឹត្តល្អ ហគនឹងរស់ហឡើង 
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េញិឱ្យបានជវីេតិ ឯពួកអនកបដលបានព្រពពឹត្តអាពកក់េញិ ហគនឹងរស់ហឡើងឱ្យ 

ជា្់រមានហទាស»។ កិច្ការ ២៤:១៤; កូរនិ្ូសទវី១ ១៥:២២; យូ្ហាន 

៥:២៨,២៩។

ការរសហ់�ើងេិញជាហលើកទវី្ួយ

 អស់អនកបដល «បានរា្់រជាគួរ» ឱ្យបានរស់ពវីសាល ្់រហឡើងេញិ គលឺ «មាន 

ពរហេើយក៏្ររសុិទ្ធែង» «ហសចក្តវីសាល ្់រទវីពវីរ គ្្ម នអំណាចហលើអនកទំាងហនាេះ 

ហឡើយ»។ លូកា ២០:៣៤; េេិរណៈ ២០:៦។ ្ុ្របន្ត អស់អនកបដលពំុបានទទួល 

ការអត់ហទាស តា្រយៈការបព្រចិត្ត និងការហជឿ ពតរូេទទួល «�នួលថនអំហពើ 

បា្រ»។ ហគនឹងទទួលទណ្ក្្ម «តា្ការព្រពពឹត្តរ្រស់ខលួន» ហេើយ្រញ្្់រហៅ 

កនុង «ហសចក្តវីសាល ្់រទវីពវីរ»។

 ហោយហពោេះពពេះពំុអាចជួយសហ្ងា្គ េះបា្រជន បដលស្ថិតហៅកនុងបា្រ

ក្្មរ្រស់ខលួនបានទាល់បតហសាេះហនាេះ ពទង់បានេូតយកជវីេតិរស់ហៅពវីហគ  

ហពោេះអំហពើរលំងរ្រស់ហគបានហធ្ើឱ្យខលួនបាត់្រង់ និងហោយហពោេះហគបាន្រងាហា ញ 

ថាខលួនហគពំុគួរនឹងទទួលអ្វីហសាេះហឡើយ។ «ដល់្រន្តិចហទៀត ្នុស្សអាពកក់នឹង 

្ិនមានហទៀតហទ ហអើអនកនឹងខំហ ើ្លកបនលងហគ បតហគ្ិនហៅហទ»។ ហគ «នឹង 

ពតឡ្់រដូចជា្ិនបដលហកើត្ក»។ ទំនុកតំហកើង ៣៧:១០; អូបាឌា ១៦។ ហគ

លិចហៅកនុងហសចក្តវីបាត់្រង់សូន្យ�ឹងបដលគ្្ម នទវីសង្ឹ្អស់កលបជានិច្។

 ហនាេះហេើយជាទវី្រញ្្់រថនអំហពើបា្រ។ «ពទង់បាន្ំរផ្ល ញពួកអាពកក់ 

ហចញ ពទង់បានលុ្រហឈា្ម េះហគឱ្យបាត់ជាដរា្រហរៀងហៅ។ ឱខា្ម ំងសពតរូេហអើយ 

ការេិនេនិាសបានែុតហៅជានិច្»។ ទំនុកតំហកើង ៩:៥,៦។ ហហារាយូ្ហាន 

ហៅកនុងគ្្វីរេេិរណៈ បានឮហភលងជាតិសកល ហពចៀងសរហសើរតហ្កោើងហោយឥត 

ពចឡំចង្ាក់ដល់្រន្តិចហឡើយ។ គ្្ម នពពលឹងបាត់្រង់ណា្ួយហជរព្រមា្ដល់ 

ពពេះនា្ពពេះ កនុងហពលបដលហគកំពុងរ្ួលខលួនហៅកនុងទារណុក្្មដ៏្ិនហចេះ 

ច្់រហនាេះហឡើយ។ គ្្ម នអនកខូច្រង់ណាបដលហៅកនុងនរក នឹងបសសក្ងៃូរលាយឡំ 

ជា្ួយចហព្ៀងថនពួកអនកបានសហ្ងា្គ េះហសាេះហឡើយ។



េួសពវីែនូរ ហៅមានអ្វីហទៀត?-ទំព័រ-483-

 កនុងលទ្ធិខុសឆ្គងថនភាពអ្តៈជាធ្្មជាតិ គលឺហគ្លលទ្ធិថនការយល់

ដឹងកនុងហសចក្តវីសាល ្់រ។ ក៏ដូចគ្ន នឹងទារណុក្្មអស់កលបជានិច្បដរ គលឺហ�ើញ 

ថាទាស់ទទឹងនឹង្រទគ្្វីរ ហេតុែល និងអារ្្មណ៍្នុស្សជាតិរ្រស់ហយើង 

ែងបដរ។

 ហយងហៅតា្ជំហនឿបដលហគនិយ្ហជឿេញិ ពួកអនកហពបាសហលាេះហៅ 

សា្ថ នសួគ៌ បានសុាំជា្ួយនឹងអ្វីៗបដលហកើតហឡើងហៅបែនដវីហេើយ។ ្ុ្របន្ត 

ហធ្ើដូចហ្្តចឱ្យពួកសាល ្់រមានហសចក្តវីស្របាយរ វីករាយហៅបាន កាលហ្រើហគដឹង 

នូេ្រញ្ហា ស្មុគសា្ម ញរ្រស់្នុស្សរស់ ហ�ើញហគកំពុងពទំាពទចំហោេះទុក្ខ ហេទនា 

ការខកចិត្ត និងការ�លឺចា្់រថនជវីេតិហនាេះ? ហតើគួរឱ្យហខ្ើ្រហអើ្យ្ង ណាហៅ 

ចំហោេះជំហនឿបដលថា ដរា្រណាដហងហាើ្ចាកហចញពវីរ្ូរកាយហេើយ 

ពពលឹងបដលពំុបានបព្រចិត្ត ពតរូេ្រញូ្នហៅកាន់ហភលើងនរកភាល ្ហនាេះ?

 ហតើ្រទគ្្វីរបចងដូចហ្្តច? ្នុស្សពំុដឹងអ្វីហទហៅហពលសាល ្់រ៖ «ហគែុត 

ដហងហាើ្ហៅ ហេើយពតឡ្់រហៅជាធូលវីដវីេញិ ហៅថ្ងៃហនាេះឯងអស់ទំាងគំនិត 

រ្រស់ហគ ក៏សូន្យបាត់ហៅ»។ «ដបិត្នុស្សបដលរស់ ហគដឹងថាខលួននឹងសាល ្់រ 

ជា្ិនខាន បត្នុស្សសាល ្់រឥតដឹងអ្វីហឡើយ...។ ហសចក្តវីសសឡាញ់ ហសចក្តវី 

ស្្អ្់រ និងហសចក្តវីឈាន នវីសរ្រស់ហគ ក៏េនិាសសូន្យបាត់ជាយូរ្កហេើយ ហគ

ក៏ឥតមានចំបណកណាកនុងការអ្វីបដលហធ្ើហៅហពកា្ថ្ងៃ ជាដរា្រហៅ្ុខបដរ»។ 

«សា្ថ ន�ំុពពលឹង្នុស្សសាល ្់រ នឹងហឈាងថដរកពទង់្ិនបាន ហេើយហសចក្តវី

សាល ្់រក៏នឹងអួតសរហសើរពទង់្ិនបានបដរ ពួកអនកបដលចុេះហៅកនុងរហ ្្ត  នឹង

សង្ឹ្ដល់ហសចក្តវីពិតរ្រស់ពទង់្ិនបានហឡើយ។ ឯ្នុស្សរស់ គលឺ្នុស្ស 

រស់ហេើយបដលនឹងសរហសើរដល់ពទង់ដូចជាទូល្រង្គំហៅថ្ងៃហនេះបដរ»។ «ដបិត 

កនុង្រណភាព គ្្ម នហសចក្តវីនឹកចំាពវីពទង់ហទៀតហឡើយ ហៅសា្ថ ន�ំុពពលឹង 

្នុស្សសាល ្់រ ហនាេះហតើអនកណានឹងសរហសើរដល់ពទង់?» ទំនុកតំហកើង ១៤៦:៤; 

សាសា្ត  ៩:៥,៦; ហអសាយ ៣៨:១៨,១៩; ទំនុកតំហកើង ៦:៥។

 ហៅថ្ងៃ្ុរណ្យទវី៥០ ហពពតរុសបាន្រញ្្ក់ថាហស្តចោេ វីឌ «បានទំាង 
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សុគត ហេើយហគបាន្រញុ្េះសពហលាកបដរ ែនូរហលាកក៏បានហៅជា្ួយហយើង 

រាល់គ្ន  ដរា្រដល់សព្ថ្ងៃហនេះ»។ «ដបិតេលួងោេ វីឌ្ិនបានហឡើងហៅសា្ថ ន 

សួគ៌ហទ»។ កិច្ការ ២:២៩,៣៤។ ការពិតបដលហស្តចោេ វីឌស្ថិតហៅកនុងែនូរ 

រេូតដល់ពគ្រស់ហឡើងេញិ ជាភ័ស្តុតាងថា ពួកសុចរតិ្ិនហៅសា្ថ នសួគ៌ហៅ

ហពលសាល ្់រហទ។

ចន្ទ-២០ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ២៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: បាន ជា ហយើង រាល់ គ្ន  អាច នឹង និយយ ហោយ កាល ហាន ថា 

«ខ្ុំ ្ ិន ពព្ ខាល ច ហឡើយ ហពោេះ ពពេះអម្ាស់ ពទង់ ជា ជំនួយ ខ្ុំ ហតើ ្ នុស្ស នឹង ហធ្ើ 

ដល់ ខ្ុំ ជា យ្ង ណា បាន»។ ហេហពពើរ ១៣:៦ 

 សាេក័្ុ្រលមានព្រសាសន៍ថា៖ «ដបិតហ្រើសិនជាពួកសាល ្់រ្ិនរស់ 

ហឡើងេញិហទ ហនាេះពពេះពគវីស្ទក៏្ិនបានរស់ហឡើងេញិបដរ ហេើយហ្រើពពេះពគវីស្ទ 

្ិនបានរស់ហឡើងេញិប្ន ហនាេះហសចក្តវីជំហនឿរ្រស់អនករាល់គ្ន  ក៏ជាការឥត 

អំហពើ អនករាល់គ្ន ហៅកនុងអំហពើបា្រហៅហឡើយ ហេើយអនកបដលបានហដកលក់

ហៅកនុងពពេះពគវីស្ទ ហគបានពតរូេេនិាសហេើយ»។ កូរនិ្ូសទវី១ ១៥:១៦-១៨។ 

ព្រសិនហ្រើ៤០០០ឆ្ន ំ ្កហេើយ ពួកសុចរតិបានហឡើងហៅសា្ថ នសួគ៌ហៅហពល

សាល ្់រហៅ ហធ្ើដូចហ្្តចឱ្យសាេក័្ុ្រលនិយយថា ព្រសិនហ្រើគ្្ម នហសចក្តវីរស់ 

ហឡើងេញិហទ «អស់អនកបដលបានហដកលក់ហៅកនុងពពេះពគវីស្ទ ហគបានពតរូេេនិាស 

ហេើយ» បាន?

 ហៅហពលហរៀ្រចាកហចញអំពវីពួកសិស្ស ពពេះហយសូ៊េពំុបានពបា្់រពួកហគ 

ថា ពួកហគនឹង្កឯពទង់កនុងហពលឆ្្់រៗហនាេះហទ៖ «ខ្ុំហៅហរៀ្រកបនលងឱ្យអនក 

រាល់គ្ន » ពទង់មាន្រន្ទូល។ «ហ្រើខ្ុំហៅហរៀ្រកបនលងឱ្យអនករាល់គ្ន  ហនាេះខ្ុំនឹង 

ពតឡ្់រ្កេញិ នឹងទទួលអនករាល់គ្ន ហៅឯខ្ុំ»។ យូ្ហាន ១៤:២,៣។ សាេក័ 

្ុ្រលពបា្់រហយើងរាល់គ្ន ហទៀតថា «ហពោេះពពេះអម្ាស់ពទង់នឹងយងចុេះពវីសា្ថ ន



េួសពវីែនូរ ហៅមានអ្វីហទៀត?-ទំព័រ-485-

សួគ៌្ក ហោយបសសក្រងា្គ ្់រ្ួយពពេះឱស ្ទំាងមានឮសំហឡង្ហាហទេតា 

និងបពតរ្រស់ពពេះែង ហនាេះពួកអនកសាល ្់រកនុងពពេះពគវីស្ទ នឹងរស់ហឡើងេញិជា្ុន 

្រង្អស់ រចួហយើងរាល់គ្ន បដលកំពុងបតរស់ហៅ ក៏នឹងបានហលើកហឡើង ហៅកនុង 

ពពកជា្ួយគ្ន ទំាងអស់ ហដើ្បវីឱ្យបានជួ្រជំុនឹងពពេះអម្ាស់ ហៅនាអាកាស 

យ្ងហនាេះហយើងនឹងហៅជា្ួយនឹងពពេះអម្ាស់ជាដរា្រហៅ»។ ហលាក្របន្ថ្ 

ហទៀតថា «ចូរកំសាន្តចិត្តគ្ន ហៅេញិហៅ្ក ហោយដំហណើ រហនេះចុេះ»។ 

ប្សសាឡូនវីចទវី១ ៤:១៦-១៨។ ហៅហពលពពេះអង្គយង្ក គព្្រែនូរនឹង 

រហ្រើកហឡើង ហេើយ «ពួកសាល ្់រកនុងពពេះពគវីស្ទ» នឹងបានរស់ហឡើងឱ្យមានជវីេតិ 

អស់កលបជានិច្។

 ទំាងអស់គ្ន នឹងពតរូេជំនំុជព្េះហៅតា្ការបដលកត់ទុកហៅកនុង្រញ្វី 

ហេើយនិងបានទទួលរង្ាន់ហៅតា្ការបដលខលួនបានហធ្ើ។ ការជំនំុជព្េះហនេះ 

ពំុបានអនុេត្តហៅហពលសាល ្់រហទ។ «ពទង់បានោក់កំណត់ថ្ងៃ បដលពទង់នឹងជំនំុ

ជព្េះហលាកវីយ៍ហោយយុត្តិធ្៌»។ «ហ ើ្លពពេះអម្ាស់ពទង់យង្កហៅ 

កណា្ត លពួក្ររសុិទ្ធទំាងសល់បសន ហដើ្បវីនឹងកាត់ហទាសដល់្នុស្ស 

ទំាងអស់»។ កិច្ការ ១៧:៣១; យូោស ១៤,១៥។

 ្ុ្របន្ត ព្រសិនហ្រើពួកសាល ្់រកំពុងអរស្របាយហៅសា្ថ នសួគ៌ ឬក៏កំពុង 

រ្ួលខលួនហៅកនុងហភលើងនរកហៅហេើយហនាេះ មានពតរូេការហសចក្តវីជំនំុជព្េះហៅ 

កនុងអនាគតកាលហធ្ើអ្វីហទៀត? ពពេះ្រន្ទូលពពេះអាចយល់បានហោយគំនិត 

្នុស្សសា្ញញា។ បតចំបណកគំនិតពតង់ៗេញិ ហតើហគអាចហ ើ្លហ�ើញតព្ិេះ 

ពបាជ្ា ឬក៏ហសចក្តវីយុត្តិធ្៌ហៅកនុងពទឹស្តវី្រច្ុ្របននហនេះឬហទ? ហតើពួកសុចរតិនឹង 

ទទួលការសរហសើរថា «ព្រថពហេើយបាេល្អហសា្ម េះពតង់ហអើយ...ចូរឱ្យឯងព្រក្រ

ហោយហសចក្តវីអំណររ្រស់ហៅហ្ាយឯងចុេះ» កនុងហពលបដលហគបានសាន ក់ហៅ

ចំហោេះពពេះភ័្ក្តពទង់ដ៏យូរលង់ហេើយហនាេះឬ? ហតើពួកអាពកក់នឹងពតរូេហកាេះហៅ

ហចញអំពវីទារណុក្្ម ហដើ្បវីទទួលការកាត់ហទាសពវីពពេះដ៏ជាអនកកាត់ក្តវីបដល

ថា «អនករាល់គ្ន បដលពតរូេ្រណា្ត សាហអើយ ចូរ្យពវីអញហចញហៅកនុងហភលើង 



ទំព័រ-486- ្ហាេវិាទ

បដលហឆេះអស់កលបជានិច្» ដូហចាន េះឬ? ម្ាថាយ ២៥:២១,៤១។

 ពទឹស្តវីថនអ្តភាពរ្រស់ពពលឹង គលឺជាហគ្លលទ្ធិ្ួយកនុងអស់ទំាង

ហគ្លលទ្ធិខុសឆ្គងទំាងឡាយបដលរ ្ូ្ បានច្លង្កពវីសាសនាដថទ។ 

ហលាកលូហធើរបានរា្់រហគ្លលទ្ធិហនេះថាជា «ហរឿងហលបើកដ៏្ហាកំភូត បដល 

្រហងកោើតជាបែនកថន្រទ្រញ្្គព្ក់រ្រស់រ ្ូ្ »។១ ពពេះគ្្វីរ្រហពងៀនថា ពួកសាល ្់រ

នឹងហដកលក់រេូតដល់មានហសចក្តវីរស់ហឡើងេញិ។

 អនកសុចរតិបដលេត់ហនឿយ សពមាន្តហោយសុខសាន្ត! ហទាេះយូរឬ 

ឆ្្់រក្តវី ចំហោេះហគដូចជា្ួយបភលត្ុ្រហណាណ េះ។ ហគបានហដកលក់ រចួហេើយនឹងពតរូេ 

បានោស់ហឡើងហោយសំហឡងបពតរ្រស់ពពេះហៅកាន់អ្តភាពដ៏រងុហរឿង។ 

«ដបិតបពតនឹងឮហឡើងប្ន ហនាេះពួកសាល ្់រនឹងរស់ហឡើងេញិ ្ិនពុករលួយហទៀត 

ហឡើយ...។ កាលណារ្ូរកាយពុករលួយហនេះ បានព្រោ្់រហោយហសចក្តវី្ិន 

ពុករលួយ ហេើយរ្ូរកាយបដលបតងបតសាល ្់រហនេះ បានព្រក្រហោយហសចក្តវី 

្ិនហចេះសាល ្់រេញិ ហនាេះហទើ្រនឹងបានសហព្ចតា្ោក្យថា ‘ហសចក្តវីជ័យជ្នេះ

បានហល្រហសចក្តវីសាល ្់របាត់ហេើយ‘»។ កូរនិ្ូសទវី១ ១៥:៥២-៥៤។

 ហគពតរូេបានហៅហចញពវីដំហណកដ៏លង់លក់រ្រស់ខលួន ហេើយក៏ចា្់រ 

ហែ្តើ្គិតដូចហៅហពលបដលហទើ្របតសាល ្់រហៅ។ ការចា្់រអារ្្មណ៍ចុងហពកាយ 

្រង្អស់ គលឺជាការ�លឺចា្់រថនហសចក្តវីសាល ្់រ ការគិតចុងហពកាយ គលឺហៅហពលបដល

ហគធ្ល ក់ហៅកនុងអំណាចរ្រស់ែនូរហខា្ម ច។ ហៅហពលហពកាកហឡើងពវីែនូរេញិ គំនិត 

ដ៏រ វីករាយជាដំ្ូរង្រង្អស់ គលឺជាសំហឡង្ំរពងហៅកនុងសបព្កជ័យជ្នេះថា៖ 

«ឱហសចក្តវីសាល ្់រហអើយ ពទនិចឯងហៅឯណា? ឱែនូរហអើយ ហសចក្តវីជ័យជ្នេះឯង 

ហៅឯណា?» កូរនិ្ូសទវី១ ១៥:៤៥។

1. E. Petavel, The Problem with Immortality, p. 255.



ហតើ្នុស្សសាល ្់រអាចនិយយ្កហយើងបានឬហទ?-ទំព័រ-487-

អង្គារ-២១ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ២៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ចូរ នឹក ចំា ពវី ពួក អនក នំា ្ ុខ បដល បាន ែសាយ ពពេះ្រន្ទូល ្ ក 

អនក រាល់ គ្ន  ពតរូេ បត ពតា្់រ តា្ ហសចក្តវី ជំហនឿ រ្រស់ អនក ទំាង ហនាេះ ទំាង ពិចារណា 

ហ ើ្ល ចុង ្ំរែុត ថន កិរយិ ហគ ែង។ ហេហពពើរ ១៣:៧ 

 ហគ្លលទ្ធិថនអ្តភាពធ្្មជាតិ គលឺបានច្លង្កពវីទស្សនេទិយាថន

សាសនាដថទ ហេើយកនុងភាពងងឹតថនការងាកហចញពវីជំហនឿយ្ងខាល ំងហនាេះ 

ហគក៏បាន្រញូ្លលទ្ធិហនេះហៅកនុងជំហនឿពគវីស្ទសាសនា ហេើយក៏លុ្រហលើ 

ហសចក្តវីពិតបដលបចងថា «្នុស្សសាល ្់រឥតដឹងអ្វីហឡើយ»។ សាសា្ត  ៩:៥។ 

្នុស្សជាហពចើនហជឿថា េញិ្ញា ណថនអនកសាល ្់រ គលឺជាេញិ្ញា ណ្រហព ើ្បដលពទង់ចាត់ 

្កសពមា្់រជួយដល់ពួកបដលពតរូេទទួលហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះជា្ត៌ក។ ហេហពពើរ 

១:១៤។

 ជំហនឿបដលថា េញិ្ញា ណថនអនកសាល ្់រទំាងឡាយ ពតឡ្់រ្ក្រហព ើ្ដល់

អនកហៅរស់ហនាេះបានហរៀ្រចំែលូេសពមា្់រេញិ្ញា ណខន្ធនិយ្។ ហ្រើអនកសាល ្់របាន

មាន្ុរព្សិទ្ធិនឹងទទួលតព្ិេះពបាជ្ាហលើសកាលបដលហគមានពវី្ុនហៅហទៀត

ហនាេះ ហេតុអ្វីបានជា្ិនពតឡ្់រ្កបែនដវី ហេើយ្រងា្គ ្់រអនកហៅរស់ហៅ? ហ្រើ 

េញិ្ញា ណថនអនកសាល ្់រសំកំាងហលើ្ិត្តភក្តិហៅហលើបែនដវីហនេះ ហេតុអ្វីបានជា្ិន

និយយឆលងហឆលើយនឹងហគហៅ? ហតើឱ្យអនកបដលហជឿថា្នុស្សសាល ្់រហៅមានសា្ម រតវី

ដឹងខលួនកនុងហសចក្តវីសាល ្់រ ្រដិហសធអ្វីបដលហគហៅថាពនលលឺស័ក្តិសិទ្ធិ បដលពួក 
 

េញិ្ញា ណខ្ង់ខ្ស់ហធ្ើការទាក់ទងជា្ួយនឹងហគហ្្តចបាន? ហនេះគលឺជាបខ្សរយៈ 

៣៤

ហតើ្នុស្សសាល ប់អាចនិយាយ្កហយើងបានឬហទ?
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្ួយបដលហគចាត់ទុកថាជា្ររសុិទ្ធ ហេើយសាតំាងហព្រើបខ្សរយៈហនេះឯង។ ហទេតា 

បដលបានទមាល ក់ចុេះពវីសា្ថ នសួគ៌ ហលច្កដូចជាអនកនំាសារពវីពិភពេញិ្ញា ណ។

 ហស្តចថនហសចក្តវីអាពកក់មានអំណាចនឹងនំា្កហៅចំហោេះ្នុស្ស នូេ 

រ្ូររាងថន្ិពតបដលបានលាចាកហលាកវីយ៍ហៅហេើយ។ ការបកលង្រនលំហនេះ គលឺដូច 

ឥតហខ្ាេះ ព្រឌិតហឡើងេញិហោយភាពយ្ងចបាស់អស្ារ្យ។ ភាគហពចើនពតរូេបាន 

ធូរចិត្ត ហោយដឹងថាអនកបដលហគសសឡាញ់កំពុងបតស្របាយរ វីករាយហៅសា្ថ ន

សួគ៌។ ហគយកពតហចៀក «សា្ត ្់រតា្េញិ្ញា ណ្រហញ្្ឆ ត និងហសចក្តវី្រហពងៀន 

រ្រស់ពួកអារក្ស» ហោយគ្្ម នសង្ស័យពវីហសចក្តវីហពគ្េះថាន ក់ហសាេះ។ ធវី្ូ្ហ្ទវី១ 

៤:១។

 អនកបដលសាល ្់រហៅហោយ្ិនបានព្ររុងហព្រៀ្រ អេះអាងថាបានសុខ 

ស្របាយ ហេើយទទួលតំបណងខ្ង់ខ្ស់ហៅសា្ថ នសួគ៌ហទៀតែង។ ្រនា្ទ ្់រ្ក 

ហៅហពលហគទុកចិត្តពួកវាហេើយ វា្រងាហា ញហគ្លលទ្ធិបដលរហំលើង្រទគ្្វីរ 

េញិ។ ការបដលពួកវាប្លងហសចក្តវីពិតខលេះៗ ហេើយជួនកាលទាយពពឹត្តិការណ៍

ហៅអនាគតកាលហនាេះ ហធ្ើឱ្យហគហ ើ្លហៅទំនងទុកចិត្តបាន ហេើយក៏ទទួល

ហសចក្តវី្រហពងៀនបកលងកាល យរ្រស់វា។ ហគ្ំរហភលចពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ ទំាងស្អ្់រ 

ពពេះេញិ្ញា ណថនពពេះគុណែង។ េញិ្ញា ណទំាងហនាេះ្រដិហសធថាពពេះពគវីស្ទ  

ពំុប្នជាពពេះ ហេើយោក់ពពេះអាទិករហស្មើនឹងពួកវាបដរ។

 ជាការពិត្ួយ បដលជាញយៗ ែលថនលបិច្រហញ្្ឆ តពតរូេបាន្រនលំថា

ជាការសប្្តងពិតពបាកដ ហេើយពួកហទេតាអាពកក់ក៏្រងាហា ញអំណាចអធិធ្្ម

ជាតិដ៏អស្ារ្យរ្រស់វាកនុងហពលជា្ួយគ្ន ែងបដរ។ ្នុស្សភាគហពចើនហជឿថា 

េញិ្ញា ណខន្ធនិយ្ គលឺពគ្ន់បតជាការបកលង្រនលំរ្រស់្នុស្ស្ុ្រហណាណ េះ។ បតហៅ

ហពលហគហ�ើញការសប្្តងផ្្ទ ល់បភនក ហគនឹងហជឿថាជាការេួសេស័ិយធ្្មជាតិ 

ហេើយហគនឹងពតរូេចាញ្រហញ្្ឆ ត ពព្ទំាងហជឿការទំាងហនាេះថាជា្េិទ្ធិឫទ្ធិ 

រ្រស់ពពេះេញិ។

 ពួកពគរូ្ន្តអាគ្ថនហស្តចផ្ហរ្ាន បាន្រនលំកិច្ការរ្រស់ពពេះ ហោយ 



ហតើ្នុស្សសាល ្់រអាចនិយយ្កហយើងបានឬហទ?-ទំព័រ-489-

ជំនួយរ្រស់សាតំាង។ សូ្អាននិក្ខ្នំ ៧:១០-១២។ សាេក័្ុ្រលបានហធ្ើទវី 

្រនា្ទ ល់ថា ពពេះអម្ាស់នឹងយង្ក្រនា្ទ ្់រពវីការ «ហធ្ើការដូចជាអារក្សសាតំាង 

ហោយនូេពគ្់រទំាងឫទ្ធិ ទវីសមា្គ ល់ និងការអស្ារ្យដ៏កំភូត ហេើយហោយពគ្់រ

ទំាងហសចក្តវីឆហបាករ្រស់ហសចក្តវីទុច្រតិ»។ ប្សសាឡូនវីចទវី២ ២:៩,១០។ ឯ 

សាេក័យូ្ហានបានប្លងថា៖ «វានឹងហធ្ើទវី្រនា្ទ ល់យ្ងធំ ដល់ហ្្លេះបានជាហធ្ើ 

ឱ្យធ្ល ក់ទំាងហភលើងពវីហលើហ្�្កហលើបែនដវី ហៅ្ុខ្នុស្សហលាកែង។ វា 

្រហញ្្ឆ តពួក្នុស្សហៅបែនដវី ហោយសារទវីសមា្គ ល់បដលវាមានអំណាចនឹង

ហធ្ើ»។ េេិរណៈ ១៣:១៣,១៤។ គ្្ម នអនកបកលង្រនលំណាបានទាយទុកកនុងហសចក្តវី 

ខាងហលើហនេះហទ។ ពួក្នុស្សពតរូេភាន់ពចឡំហោយការអស្ារ្យបដលភាន ក់ងារ 

រ្រស់សាតំាងហធ្ើ ពំុប្នហោយអ្វីបដលពួកហគហធ្ើហោយពុតតបុតហនាេះហទ។

ពុធ-២២ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ២៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដបិត ពពេះហយសូ៊េពគវីស្ទ ពទង់ ហៅ បត ដបដល គលឺ ពវី ថ្ងៃ ្ ្សិល ថ្ងៃ 

ហនេះ ហេើយ ហៅ ដល់ អស់ កលប ជានិច្ ត ហៅ ។ ហេហពពើរ ១៣:៨ 

សណូំ្េររបសស់ាតាងំដលអ់នាកមានតបាជាញា

 ចំហោេះ្នុស្សបដលមានេ្របធ្៌ និងអាក្របកិរយិនឹងធឹងេញិ ហស្តច 

ថនហសចក្តវីងងឹត សប្្តងេញិ្ញា ណខន្ធនិយ្ កនុងទិដ្ភាពដ៏កាន់បតព្រហសើរ 

ហឡើង និងដ៏ព្រក្រហោយពបាជ្ាប្្ហទៀត។ វាហព្រើទស្សនវីយភាពដ៏គួរឱ្យចា្់រ 

ចិត្ត និងការពិពណ៌នាេូរបេអំពវីហសនហា និងស្របុរសធ្៌ ហដើ្បវីហធ្ើឱ្យចិត្ត 

នឹកេលិេល់នឹងរ្រស់ទំាងហនាេះ។ វានំា្នុស្សឱ្យមានអំនួតយ្ងខាល ំងចំហោេះ 

ពបាជ្ារ្រស់ខលួន រេូតដល់ចិត្តហគស្អ្់រពពេះបដលមានពពេះជន្មអស់កលប 

ជានិច្។

 សាតំាង្រហញ្្ឆ ត្នុស្សកនុងហពលឥឡូេ ដូចជាវា្រហញ្្ឆ តនាងហអវ្ា 

កនុងសួនហអបដនដូហចាន េះបដរ ហោយហធ្ើឱ្យចិត្តរជួំលចង់តហ្កោើងខលួនឯង។ «អនកនឹង 
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បានដូចជាពពេះបដរ» វាហោលហឡើង «ពព្ទំាងដឹងការខុសពតរូេែង»។ 

ហលាកុ្របត្តិ ៣:៥។ េញិ្ញា ណខន្ធនិយ្្រហពងៀនថា «្នុស្សគលឺជាសត្ថនការ 

េេិឌ្ឍ...ហៅជាពពេះ»។ ហេើយ្ួយហសាតហទៀតថា៖ «ការជំនំុជព្េះនឹងបាន 

ពតឹ្ពតរូេ ពវីហពោេះជាការជំនំុជព្េះដល់ខលួនឯង...។ ្រលល័ងកោគលឺហៅកនុងខលួនអនក»។ 

ហេើយមាន ក់ហទៀតប្លងថា៖ «្នុស្សណាបដលយុត្តិធ្៌ ហេើយពគ្់រខាន ត គលឺជា 

ពពេះពគវីស្ទហេើយ»។

 ដូហចនេះ សាតំាងបាន្រ្តូរយកនិស្ស័យមានបា្ររ្រស់្នុស្ស ្កហធ្ើជា

ចបា្់រេនិិច្ឆ័យបត្ួយគត់េញិ។ ហនេះគលឺជាការេេិឌ្ឍហេើយ ្ិនប្នហៅហលើហទ បត 

ហៅហពកា្េញិ។ ្នុស្សនឹង្ិនចហព ើ្នខ្ស់ជាងខាន តថនហសចក្តវី្ររសុិទ្ធ និង 

ហសចក្តវីល្អរ្រស់ហគបានហឡើយ។ ព្រសិនហ្រើហគគិតថាខលួនហគជាកំពូលខ្ង់ខ្ស់

្ំរែុតហនាេះ ហគនឹង្ិនទទួលអ្វីខ្ស់ជាងហនាេះហៅហទៀតហសាេះហឡើយ។ មានបត 

ពពេះគុណរ្រស់ពពេះបត្ួយគត់្ុ្រហណាណ េះ បដលមានអំណាចហលើកតហ្កោើង 

្នុស្សបាន។ ហ្រើទុកឱ្យហៅបតឯង ដំហណើ ររ្រស់ហគគលឺពតរូេបតចុេះហពកា្។

ការទាក់ចិត្តដលអ់នាកតសឡាញអ់ំហេើហភលើតហភលើន

 ចំហោេះអនក្រហណា្ត យខលួន អនកសសឡាញ់អំហពើហភលើតហភលើង និងអនកហពតក 

ពតអាលកា្តណាហា  េញិ្ញា ណខន្ធនិយ្ពំុសូេសប្្តងការ្រនលំដ៏្ិុរនព្រស្់រហទ។ 

ហៅកនុងទព្ង់ទំាង្ូលេញិ ហគរកអ្វីបដលស្សស្រហៅតា្ការលំហអៀងរ្រស់

ខលួន។ សាតំាងសមា្គ ល់ពគ្់រទំាងបា្រក្្ម បដល្ុរគ្គលមាន ក់ៗរប្ងព្រពពឹត្ត 

ហេើយវាហធ្ើយ្ងហ្្ច ហដើ្បវីឱ្យឱកាសហនាេះ្កដល់ ហដើ្បវី្ំរ្្រនចិត្តបដល 

លំហអៀងហនាេះ។ វាបានលបួង្នុស្សតា្ហសចក្តវីឥតព្រមាណ ហដើ្បវីហធ្ើឱ្យ 

ហខសាយអានុភាពខាងែលូេកាយ ែលូេចិត្ត និងសវីលធ្៌។ វា្ំរផ្ល ញ្នុស្សរា្់រ 

ោន់នាក់ តា្ការ្រហណា្ត យតា្តណាហា  ហធ្ើឱ្យខូចនិស្ស័យទំាង្ូលអស់ហៅ។ 

ហេើយហដើ្បវី្រញ្្់រកិច្ការរ្រស់វា េញិ្ញា ណទំាងឡាយប្លងថា៖ «តព្ិេះពបាជ្ា 

ពិតពបាកដ ោក់្នុស្សខ្ស់ជាងអស់ទំាងចបា្់រ» ហេើយ «អ្វីៗគលឺពតរូេទំាងអស់» 



ហតើ្នុស្សសាល ្់រអាចនិយយ្កហយើងបានឬហទ?-ទំព័រ-491-

ហេើយថា «ពពេះពទង់្ិនព្រកាន់ហទាសអ្វីហទ» ពព្ទំាងថា «អស់ទំាងអំហពើបា្រ 

...គលឺឥតមានកំេុសអ្វីហសាេះ»។ ហៅហពល្នុស្សហជឿថា ហសចក្តវីពបាថាន គលឺជា 

ចបា្់រខ្ស់្ំរែុត ហេើយហសរ វីភាពគលឺជាការហធ្ើតា្អំហពើចិត្ត ហេើយថា្នុស្ស 

មានការទទួលខុសពតរូេសពមា្់របតខលួនឯងហនាេះ ហតើមាននរណាអាចឆងៃល់ថា 

អំហពើពុករលួយមានហៅពគ្់រគ្ន បាន? ្នុស្សជាហពចើន ្របណ្ត តអារ្្មណ៍តា្

កា្តណាហា ហោយ្ិនអល់បអកហឡើយ។ សាតំាងក៏ព្រ្ូល្នុស្សរា្់រោន់ 

នាក់ បដលអេះអាងថាហដើរតា្ពពេះពគវីស្ទ ្កកនុងសំណាញ់រ្រស់វា។

 ្ុ្របន្ត ពពេះបានព្រទានពនលលឺពគ្់រពគ្ន់ហេើយ ហដើ្បវីឱ្យរកហ�ើញអនា្ទ ក់ 

ហនាេះ។ ពគឹេះថនេញិ្ញា ណខន្ធនិយ្ គលឺហធ្ើស្ងា្គ ្ទាស់នឹង្រទគ្្វីរបត្្តង។ ពពេះ 

គ្្វីរបចងថា្នុស្សសាល ្់រឥតដឹងអ្វីហសាេះហឡើយ គំនិតរ្រស់ហគបានសា្រសូន្យ 

ហៅ ហេើយហគគ្្ម នចំបណកអ្វីកនុងហសចក្តវីស្របាយ ឬហសចក្តវីទុក្ខហសាករ្រស់ 

អនកហៅបែនដវីហឡើយ។

 ្ួយហទៀតហសាត ពពេះបានហា្្ិនឱ្យនិយយឆលងហឆលើយហោយហធ្ើពុត 

ជា្ួយេញិ្ញា ណបដលបានោល តចាកហៅហេើយហនាេះហឡើយ។ «េញិ្ញា ណចប្លក 

ទំាងឡាយ» បដលហគហពចើនបតហៅថាជាពួកអនក្កពវីពិភពដថទហនាេះ គលឺមាន 

បចងហៅកនុងពពេះគ្្វីរថាជា «េញិ្ញា ណថនពួកអារក្ស»។ សូ្អានជនគណនា 

២៥:១៣; ទំនុកតំហកើង ១០៦:២៨; កូរនិ្ូសទវី១ ១០:២០; េេិរណៈ ១៦:១៤។ 

ការព្រសស័យទាក់ទងជា្ួយវា ពតរូេបានហា្ពបា្ហពកា្ពិន័យដល់សាល ្់រ។ 

ហលេ វីេន័ិយ ១៩:៣១; ២០:២៧។ ្ុ្របន្ត េញិ្ញា ណខន្ធនិយ្ បានពជា្រចូលដល់ 

្ជ្ឈោ្នេទិយាសាសស្ត លុកលុយពពេះេហិារហេើយបានចូលដល់នវីតិ្រញញាត្តិ 

ទំាងដល់ពករុ្ព្ឹរកសាហស្តចែង។ ហសចក្តវី្រហញ្្ឆ តដ៏្េិមាហនេះ គលឺជាការរស់

ហឡើងេញិកនុងហសចក្តវី្រនលំ្្មវីថនអំហពើអា្រធ្ម្់រ បដលហគបានកាត់ហទាសវាយ 

ព្រហារកាលពវីហដើ្។



ទំព័រ-492- ្ហាេវិាទ

ពពហស្បតិ៍-២៣ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ២៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: កំុ ឲ្យ ហភលច នឹង ហធ្ើ គុណ ហេើយ បចក ចាយ ហឡើយ ដបិត ពពេះ 

ពទង់ សព្ ពពេះេឫទ័យ នឹង ហពគឿង ្ូរជា យ្ង ហនាេះ។ ហេហពពើរ ១៣:១៦ 

 ហោយតំណាងហសចក្តវីហថាកទា្រ្ំរែុតរ្រស់្នុស្ស ដូចការបដលវា 

បានហធ្ើហៅសា្ថ នសួគ៌ សាតំាងនិយយហៅកាន់ហលាកវីយ៍ថា៖ «ហទាេះហ្រើអនកហជឿ 

ឬ្ិនហជឿពពេះ ឬពពេះគ្្វីរក៏ហោយ ចូររស់ហៅតា្បតអំហពើចិត្តចុេះ ហពោេះសា្ថ ន

សួគ៌គលឺជាែ្ទេះរ្រស់អនកហេើយ»។ ពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះបានបចង្កថា៖ «ហេទនា 

ដល់ពួកអនកបដលរា្់រហសចក្តវីអាពកក់ថាល្អ ហេើយហសចក្តវីល្អថាជាអាពកក់េញិ 

ជាពួកអនកបដលយកហសចក្តវីងងឹតជាពនលលឺ ហេើយយកពនលលឺជាងងឹត»។ ហអសាយ 

៥:២០។

តេ៉ះ្្្វីរតតរូេបានតំណាងថាជាហរឿងតបឌិត

 ពួកេញិ្ញា ណកុេកបាន្ួល្រងាកោ ច់នូេអ្វីបដលពួកសាេក័បានសរហសរ 

កាលហគរស់ហៅហលើបែនដវីហនេះ។ សាតំាងកំពុងហធ្ើឱ្យពិភពហលាកហជឿថា ពពេះ 

គ្្វីរគលឺជាហរឿងព្រឌិត បដលជាហសៀេហៅសពមា្់រទារកថនពូជសាសន៍ ្ុ្របន្ត 

ឥឡូេវាែុតស្័យហេើយ។ ហសៀេហៅបដលនឹងកាត់ហទាសវា និងពួកអនកតា្ 

វា វាបានោក់ហៅកនុងទវីងងឹត រ វី ឯពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះថនពិភពហលាកេញិ វាបានហធ្ើ 

ឱ្យហគហ ើ្ល្កពទង់ថា គ្្ម នអ្វីហលើស្នុស្សសា្ញញាហឡើយ។ ហេើយអនកហជឿ

ខាងការសប្្តងពពលឹងេញិ្ញា ណ ខំហធ្ើឱ្យហ ើ្លហៅហ�ើញថា កនុងពពេះជន្មថនពពេះ 

អង្គសហ្ងា្គ េះ គលឺគ្្ម នអ្វីអស្ារ្យទាល់បតហសាេះ។ ហគប្លងថា ការអស្ារ្យរ្រស់ហគ 

គលឺខាល ំងហលើសកិច្បដលពពេះពគវីស្ទបានព្រពពឹត្តហៅហទៀត។

 ឥឡូេហនេះ េញិ្ញា ណខន្ធនិយ្កំពុង្រនលំកនុងេស័ិយពគវីសា្ទ ន។ ្ុ្របន្ត 

ហសចក្តវី្រហពងៀនរ្រស់វា គលឺ្ិនអាច្រដិហសធ ឬលាក់បានហឡើយ។ ទព្ង់ 

រ្រស់វា នា្រច្ុ្របននហនេះ គលឺជាការ្រហញ្្ឆ តដ៏ហពគ្េះថាន ក់ ហេើយ្ិុរនព្រស្់រជាង 

្ុនហៅហទៀត។ ឥឡូេវាអេះអាងថាហជឿពពេះពគវីស្ទ និងពពេះគ្្វីរែង។ ្ុ្របន្ត ហគ



ហតើ្នុស្សសាល ្់រអាចនិយយ្កហយើងបានឬហទ?-ទំព័រ-493-

បាន្រកសសាយពពេះគ្្វីរកនុងរហ្រៀ្របដលហធ្ើឱ្យគ្្់រចិត្តដល់អនកពំុទាន់ផ្ល ស់ 

បព្រចិត្ត។ ហសចក្តវីសសឡាញ់ពតរូេបានចាត់ទុកថាជាស្បត្តិដ៏សំខាន់្ំរែុត 

រ្រស់ពពេះ ្ុ្របន្តពតរូេបាន្រនា្ទ ្រ្រហនា្ថ កហៅជា្ហនាសហញ្តនានិយ្ដ៏ហខសាយ

ហៅេញិ។ ហសចក្តវីព្រកាសរ្រស់ពពេះ ហដើ្បវីកាត់ហទាសអំហពើបា្រ និងហសចក្តវី 

តព្រូេថនពកឹត្យេន័ិយ្ររសុិទ្ធរ្រស់ពទង់ គលឺពតរូេបានទុកែុតពវីបភនក។ ហរឿងហពពង

ទំាងឡាយបាននំា្នុស្សឱ្យ្រដិហសធថាពពេះគ្្វីរគលឺពំុប្នជាពគឹេះថនជំហនឿ 

រ្រស់ហគហទ។ ហគបាន្រដិហសធពពេះពគវីស្ទដូចកាលពវី្ុនដូហចាន េះបដរ បតពំុបាន

យល់ដឹងពវីហសចក្តវីហបាក្រហញ្្ឆ តហឡើយ។

 មាន្នុស្សតិចណាស់បដលយល់ហពរៅពជេះ អំពវីអំណាច្រហញ្្ឆ តថន 

េញិ្ញា ណខន្ធនិយ្ហនេះ។ ភាគហពចើនបានលូកលវា ពគ្ន់បតហដើ្បវី្ំរបាត់ 

ហសចក្តវីសង្ស័យ្ុ្រហណាណ េះ។ ហគនឹងបានហពញហៅហោយហសចក្តវីតក់សលុតជា 

ខាល ំង កាលហ្រើដឹងថាកំពុងេុចខលួនឱ្យេញិ្ញា ណទំាងហនាេះពគ្់រពគង។ ្ុ្របន្ត ហគ 

បានឆលងកាត់ទវីហា្ោត់ ហេើយហ្្ំរផ្ល ញក៏ហព្រើអំណាចរ្រស់វាទាស់នឹង 

ទំហនើងចិត្តរ្រស់ហគ។ ឱ្យបតវាលបួងចិត្តគំនិតរ្រស់ហគឱ្យចុេះចូលតា្ហសចក្តវី 

្រញ្្រ្រស់វា្្តងបានចុេះ ហនាេះវានឹងចា្់រពួកហគហធ្ើជាហ�លើយជាពបាកដ។ កនុង

ការហឆលើយត្រដល់ការអធិស្ានដ៏អស់ពវីចិត្តហនាេះ គលឺគ្្ម នអំណាចអ្វីហពរៅពវី 

អំណាចរ្រស់ពពេះហទ ហទើ្រអាចរហំោេះពួកហគទំាងហនេះបាន។ 

 អស់អនកបដលព្រពពឹត្តអំហពើបា្រហោយហចតនាហនាេះ គលឺកំពុងអហញ្ើញ

ហសចក្តវីលបួងរ្រស់សាតំាងហេើយ។ ហគបញកខលួនហគពវីពពេះ និងពវីការគំ្ោរថន

ពួកហទេតារ្រស់ពទង់ែង ហម្ាល េះហេើយហគគ្្ម នអ្វីការោរខលួនហសាេះ។ «កាលហ្រើ 

អនកណាហោលដល់ឯងថា ចូររកពួកពគរូខា្រ និងពគរូគ្ថា បដលហចញសំហឡង 

អិុអុ៊ ហេើយងុ្ៗ ហនាេះពតរូេហឆលើយថា គួរគ្របវីឱ្យ្រណា្ត ជនបសង្រកពពេះរ្រស់ខលួន

េញិ ហតើនឹងរកចំហោេះរ្ូរហខា្ម ចជាព្រហយជន៍ដល់្នុស្សរស់ហធ្ើអ្វី? ចូរហៅហ្រើក 

គ្្វីរ្រញញាត្តិ និងហសចក្តវី្រនា្ទ ល់ហ ើ្ល ហ្រើហគនិយយ្ិនពតរូេនឹងពពេះ្រន្ទូល

ហនាេះ ហនាេះគ្្ម នពនលលឺរេះហឡើងហៅកនុងខលួនហទ»។ ហអសាយ ៨:១៩,២០។



ទំព័រ-494- ្ហាេវិាទ

 ព្រសិនហ្រើ្នុស្សបានមានចិត្តចង់ដឹងហសចក្តវីពិតស្តវីអំពវីនិស្ស័យ 

្នុស្ស និងសា្ថ នភាពថន្នុស្សសាល ្់រហនាេះ ហគនឹងហ�ើញកនុងេញិ្ញា ណខន្ធ 

និយ្នូេអំណាចរ្រស់សាតំាង និងការអស្ារ្យបកលងកាល យទំាងអ្បាលម្ាណ

ជា្ិនខាន។ ្ុ្របន្ត ្នុស្សទំាងឡាយ្ិរទបភនក្ិនហ ើ្លពនលលឺហឡើយ ហេើយសាតំាង 

ក៏ចាក់សំណាញ់វាជំុេញិពួកហគ។ «ហោយហពោេះហគ្ិនពព្សសឡាញ់ដល់ 

ហសចក្តវីពិត ហដើ្បវីឱ្យហគបានសហ្ងា្គ េះហនាេះ...ហេតុហនាេះបានជាពពេះពទង់នឹងឱ្យ

ហសចក្តវីខុសឆ្គង្ក ្រណា្ត លឱ្យហគហជឿតា្ហសចក្តវីភូតភរេញិ»។ 

ប្សសាឡូនវីចទវី២ ២:១០,១១។

សុពក-២៤ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ២៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: សូ្ ជួយ អធិស្ាន ឲ្យ ហយើង ខ្ុំ ែង ដបិត ហយើង ខ្ុំ ហជឿជាក់ ថា 

ហយើង ខ្ុំ មាន ្រញ្ញា  ចិត្ត ពជេះថាល  ហេើយ ក៏ ពបាថាន  ចង់ ព្រពពឹត្ត ល្អ កនុង ពគ្់រ ការ ទំាង 

អស់។ ហេហពពើរ ១៣:១៨ 

 អនកបដលព្រឆំ្ងនឹងេញិ្ញា ណខន្ធនិយ្ ហគមានកមាល ំង�នេះហលើសាតំាង 

និងពួកហទេតារ្រស់វា។ សាតំាងនឹង្ិន្យខលួន្ួយចំអា្ហឡើយ ហលើកបលង 

បតហៅហពលពួកអនកនំាសារថនសា្ថ នសួគ៌ហដញវាហចញ។ វាអាចដកសសង់្រទ 

គ្្វីរ ហេើយនិង្រងាកោ ច់ហសចក្តវី្រហពងៀនហៅកនុង្រទគ្្វីរហនាេះហទៀតែង។ អនក 

បដលស្ថិតហៅកនុងជំនាន់ហពគ្េះថាន ក់ហនេះ ពតរូេយល់កនុងខលួនអំពវីទវី្រនា្ទ ល់ថន្រទ

គ្្វីរ។

 េញិ្ញា ណអារក្សបដលបកលងហធ្ើជាញាតិសនា្ត ន ឬ្ិត្តភក្តិ នឹងហលច្ក 

សូ្ឱ្យហគអាណិត ហេើយនឹងសប្្តងការអស្ារ្យ។ ហយើងពតរូេទ្់រទល់ពួកវា

ហោយហសចក្តវីពិតកនុងពពេះគ្្វីរ បដលបចងថា្នុស្សសាល ្់រឥតដឹងអ្វីហសាេះ ហេើយ 

អនកបដលហលច្កហនាេះគលឺជាេញិ្ញា ណអារក្សហទ។

 អស់អនកបដល្ិនបានសា្ថ ្រនាជំហនឿហលើពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះ នឹងពតរូេ 



ហតើ្នុស្សសាល ្់រអាចនិយយ្កហយើងបានឬហទ?-ទំព័រ-495-

បានហគ្រហញ្្ឆ ត ហេើយ្ររាជ័យហៅ។ សាតំាងវាព្រពពឹត្តពគ្់រទំាងអំហពើឆហបាក 

ហោយហសចក្តវីទុច្រតិ ហេើយអំហពើហបាក្រហញ្្ឆ តរ្រស់វានឹងហកើនហឡើង។ ្ុ្របន្ត 

អនកបដលបសង្រកតព្ិេះពបាជ្ាថនហសចក្តវីពិត ហេើយហធ្ើឱ្យពពលឹងបាន្ររសុិទ្ធ

ហោយការសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រហនាេះ នឹងរកហ�ើញហសចក្តវីការោរខលួនដ៏ជាក់លាក់កនុង 

ពពេះថនហសចក្តវីពិត។ ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះនឹង្រញូ្នពគ្់រទំាងហទេតាពវីសា្ថ នសួគ៌ 

្កការោររាសស្តពទង់ ជាជាងទុកឱ្យពពលឹង្ួយបដលទុកចិត្តពទង់ពតរូេចាញ់ 

សាតំាង។ អនកបដលកំសាន្តខលួនហោយហជឿជាក់ថាគ្្ម នទណ្ក្្មសពមា្់រអនក

មានបា្រ បដលលេះ្រង់ហសចក្តវីពិតបដលពពេះថននគរសា្ថ នសួគ៌បានព្រទាន 

្កជាទវីពំនាក់សពមា្់រការោរថ្ងៃថនហសចក្តវីេកឹេរហនាេះ នឹងទទួលហជឿហសចក្តវី 

កុេករ្រស់សាតំាង បដលជាអំហពើពុតតបុតថនេញិ្ញា ណខន្ធនិយ្េញិ។

 អនកហសើចចំអកទំាងឡាយ ហគចំអកដល់ហសចក្តវីបចងកនុង្រទគ្្វីរ ស្តវី 

ពវីគហពមាងការថនការសហ្ងា្គ េះ ហេើយនិងហពៀរហេរាបដលធ្ល ក់ដល់ពួកអនក 

្រដិហសធហសចក្តវីពិត។ ហគ្រងាហា ញហសចក្តវីអាណិតអាសូរយ្ងខាល ំងដល់អនក 

មានគំនិតហរៀេ ទន់ហខសាយ និងដល់ការហចេះបតហជឿតា្ ហដើ្បវីហគ្រពតា្ហសចក្តវី 

តព្រូេថនពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ។ ្នុស្សចំអកទំាងហនាេះបានេុចខលួនហគឱ្យ 

ហ្លបួងទំាងសសរុងហគបានរ្ួររួ្ ជា្ួយវា ហេើយែ្សំខលួនជា្ួយេញិ្ញា ណរ្រស់

វាយ្ងជិតដិត រេូតដល់គ្្ម នការលំហអៀងចង់្រព្េះហចញពវីអនា្ទ ក់រ្រស់វា

ហសាេះហឡើយ។

 ពគឹេះថនកិច្ការរ្រស់សាតំាង គលឺជាហសចក្តវីធ្នាបដលបាន្រនលលឺដល់នា

ងហអវ្ាកនុងសួនហអបដនថា ៖ «អនក្ិនសាល ្់រជាពិត...»។ «ហៅថ្ងៃណាបដលអនក 

្ររហិភាគ ហនាេះបភនកអនកនឹងបានភលលឺហឡើង ហេើយអនកនឹងបានដូចជាពពេះបដរ ពព្ 

ទំាងដឹងការខុសពតរូេែង»។ ហលាកុ្របត្តិ ៣:៤,៥។ សាន ថដថនការ្រហញ្្ឆ តរ្រស់ 

វានឹងបានហព្រើកនុងជំនាន់ចុងហពកាយហទៀត។ ហហារាមានព្រសាសន៍ថា៖ «ខ្ុំ

ហ�ើញេញិ្ញា ណអហសាច្រវីដូចជាកបងកោ្រ...ដបិតេញិ្ញា ណទំាងហនាេះ ជាេញិ្ញា ណ 

ថនពួកអារក្ស បដលហចញហៅឯអស់ទំាងហស្តចហៅបែនដវីទំាង្ូល ទំាងហធ្ើ 
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ទវីសមា្គ ល់ ហដើ្បវីនឹងព្រ្ូលហស្តចទំាងហនាេះ្កកនុងច្បាងំហៅថ្ងៃដ៏ធំរ្រស់ 

ពពេះដ៏មានពពេះហចសា្ត ្ំរែុត»។ េេិរណៈ ១៦:១៣,១៤។

 ហលាកវីយ៍ទំាង្ូលនឹងធ្ល ក់ចូលកនុងពករុ្ថនហសចក្តវី្ំរភាន់ហនេះ ហលើក

បលងបតអស់អនកបដលបានប្រកសាហោយ្េិទ្ធិឫទ្ធិរ្រស់ពពេះ តា្ជំហនឿកនុង 

ពពេះ្រន្ទូលពទង់្ុ្រហណាណ េះ។ ពួក្នុស្សពតរូេបានហគនំាឱ្យហជឿហោយងាយ ដល់

សន្តិសុខដ៏ព្រក្រហោយហពគ្េះថាន ក់ ហេើយមានបតការ្រង្អុរហសចក្តវីហពកាធ 

រ្រស់ពពេះ្ុ្រហណាណ េះហទ ហទើ្រហគភ្ាក់ដឹងខលួនហឡើងេញិ។   



ហសរ វីភាពថនស្បជញញាៈស្ថិតកនុងភាពហពគ្េះថាន ក់-ទំព័រ-497-

សៅរ៍-២៥ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៣០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:្រង ្រ្អូន ហអើយ កាល ណា អនក រាល់ គ្ន  មាន ហសចក្តវី 

លបួង ហែ្សងៗ ហនាេះ ពតរូេ រា្់រ ជា ហសចក្តវី អំណរ សព្ ពគ្់រ េញិ  ហោយ ដឹង ថា ការ 

លបង លហ ើ្ល ហសចក្តវី ជំហនឿ ថន អនក រាល់ គ្ន  ហនាេះ នំា ្រហងកោើត ឲ្យ មាន ហសចក្តវី 

ខ្ា្់រខួ្ន ។ យ្កុ្រ ១:២-៣ 

 ឥឡូេហនេះពករុ្ព្ររូហតស្តង់ ហពញចិត្តលទ្ធិរ ្ូ្ និយ្ជាខាល ំង ហលើសជាង 

ឆ្ន ំ្ុនៗហៅហទៀត។ ហៅកនុងព្រហទសបដលលទ្ធិកាតូលិកនិយ្យកែលូេសព្្រ

សព្រួល្ក្រហងកោើនឥទ្ធិពលហនាេះ កំហណើ ន្តិភាគហពចើនយល់ថា ចំណុច 

សំខាន់ៗរ្រស់ហយើង្ិនខុសសសឡេះពវីគ្ន  ដូចបដលបានសា្ម នហនាេះហទ ហេើយ

ថាហ្រើមាន ក់ៗចុេះចូល្រន្តិច្រន្តួចហៅ ហនាេះនឹងនំាឱ្យហយើងពតរូេគ្ន នឹងរ ្ូ្ កាន់បត

ខាល ំងហឡើងប្្ហទៀត។ មានហពល្ួយហនាេះ ពួកព្ររូហតស្តង់បាន្រហពងៀនកូន

ហៅរ្រស់ហគថា ការចុេះសព្រុងនឹងរ ្ូ្  គលឺជាការ្ិនហសា្ម េះនឹងពពេះ។ ្ុ្របន្ត ឥឡូេ 

ហនេះហ�ើញថា ហគសប្្តងចិត្តគំនិតខុសពវី្ុនយ្ងសសឡេះ។

 អនកការោរព្រព័ន្ទកាតូលិករ ្ូ្ ហោលថា ហគបាននិយយ្រង្ខូចហឈា្ម េះ 

ពពេះេហិារ ហេើយថាវា្ិនយុត្តិធ្៌ហទ កនុងការវាយតថ្លេហិារកនុងស្័យសព្ 

ថ្ងៃហនេះ ហោយហលើកសំហៅហៅនឹងការកាន់អំណាចកនុងអំឡុងសតេត្សថន 

អេជ្ិា និងភាពហ ្្ម ងងឹតហនាេះ។ ហគបានហោេះសាហសចក្តវីហោរហៅដ៏សាហាេ 

រ្រស់េហិារ ថាជាអំហពើលងៃង់ហ ល្ កនុងស្័យហនាេះហៅេញិ។

 ហតើ្នុស្សទំាងហនេះ បានហភលចហសចក្តវីអេះអាងថនភាព្ិនហចេះខុស 

៣៥

ហសរ វីភាេទនស្បជញញាៈសថាតិកនាងុភាេហតគ្៉ះថានា ក់
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បដលអំណាចហនេះ្រនលលឺហឡើងហេើយឬអ្វី? រ ្ូ្ បានប្លងថា៖ «ហយងហៅតា្្រទ 

គ្្វីរ េហិារ ្ិនបដលខុសហឡើយ ឬក៏ នឹងខុសបដរ»។១

 េហិារកាតូលិកនឹង្ិនបដលលេះ្រង់នូេហសចក្តវីអេះអាងថាខលួន្ិនហចេះ

ខុសហនាេះហឡើយ។ ឱ្យបតហសចក្តវីតឹងរុងឹបានដកហចញឥឡូេហោយរោ្ភិបាល

ហលាកវីយ៍ចុេះ រ ្ូ្ នឹងយកអំណាចពវីអតវីតកាល្កកាន់កា្ត ្់រជា្ិនខាន ហេើយ

ក៏នឹងមានការហងើ្រហឡើងេញិយ្ងឆ្្់ររេ័ស នូេអំណាចផ្្ត ច់ការ និងការហធ្ើ 

ទុក្ខ្ុរកហ្នញហទៀតែង។

 ជាការពិតណាស់ បដលមានពួកពគវីសា្ទ នពិតពបាកដ ស្ថិតហៅកនុង 

ពករុ្ជំនំុថនេហិារកាតូលិករ ្ូ្ ។ មានជនរា្់រោន់នាក់កនុងេហិារហនាេះ បដល 

្រហព ើ្ពពេះតា្បតអំហពើបដលហគមាន។ ពពេះពទង់ទតហ ើ្លដល់ពពលឹងទំាងហនេះ

ហោយហសចក្តវីអាណិតហ្តា្ត  ហពោេះហគបានទទួលការអ្់ររកំនុងជំហនឿបដល 

្ំរភាន់ និង្ិនសកោ្់រសកោល់។ ពទង់នឹង្រណា្ត ល ឱ្យកំារស្មវីចំាងជេះចូល្កកនុង 

ភពងងឹត ហេើយភាគហពចើននឹង្កចូលរួ្ ជា្ួយនឹងរាសស្តពទង់។

 ្ុ្របន្តកនុងនា្ជាព្រព័ន្ធ្ួយ លទ្ធិរ ្ូ្ និយ្ ឥតចុេះសព្រុងជា្ួយនឹង

ដំណឹងល្អថនពពេះពគវីស្ទកនុងហពលឥឡូេជាងហពលពវី្ុនហឡើយ។ េហិាររ ្ូ្ កំពុង

ហព្រើឧបាយកលពគ្់រយ្ង ហដើ្បវីកាន់កា្ត ្់រពិភពហលាកហឡើងេញិ និងហដើ្បវី 

្រហងកោើតការហធ្ើទុក្ខហទាសសាជា្្មវី ហេើយនិងហដើ្បវីសសាយនូេអ្វីបដលព្ររូហតស្តង់

និយ្បានចង។ លទ្ធិកាតូលិកនិយ្កំពុង្រហញ្ញសំហឡងខ្ទរខា្ទ រពគ្់រទវី 

កបនលង។ ចូរហ ើ្លហៅឯ្ហាេទិយាល័យ និងសិកា្ខ សាលាទំាងឡាយរ្រស់ហគ

បដលលបវីៗ បដលពួកព្ររូហតស្តង់បានជួយឧ្រត្ថ្្ភពគ្់រទិសទវីចុេះ។ ចូរហ ើ្លហៅ

ឯេឌ្ឍនភាពថនសកាកោ រពិធវីនិយ្ កនុងព្រហទសអង់ហគលស និងកំហណើ នខាងជាន់

ថាន ក់ថនពួកកាតូលិកចុេះ។ 

ការសត្ប និងការចុ៉ះចូល

 ពួកព្ររូហតស្តង់បានគំ្ពទលទ្ធិកាតូលិករ ្ូ្ ។ ហគបានហធ្ើការសព្្រ 

សព្រួល និងការចុេះចូល បដលហធ្ើ ឱ្យពួកកាតូលិកផ្្ទ ល់មានការភ្ាក់ហែ្អើល។ 



ហសរ វីភាពថនស្បជញញាៈស្ថិតកនុងភាពហពគ្េះថាន ក់-ទំព័រ-499-

្នុស្សមាន ទំាងឡាយកំពុងបត្ិរទបភនករ្រស់ខលួន ្ិនហ ើ្លចរតិពិតពបាកដថន

លទ្ធិរ ្ូ្ និយ្ហទ។ ព្រជារាសស្តពតរូេបតនំាគ្ន ជ្នេះនឹងការហជឿនហៅ្ុខថន 

សពតរូេហនេះ បដលហពគ្េះថាន ក់ដល់ហសរ វីភាពខាងសុវីេលិ និងខាងសាសនាហទៀត 

ែង។

អាទិត្យ-២៦ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៣ ១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:បត ហ្រើ អនក រាល់ គ្ន  ណា ្ ួយ ខ្េះ ពបាជ្ា មាន បត សូ្ ដល់ ពពេះ 

បដល ពទង់ ព្រទាន ដល់ ្ នុស្ស ទំាង អស់ ហោយ សទា្ធ  ឥត ្រហនា្ទ ស ែង ហនាេះ 

ពទង់ នឹង ព្រទាន ឲ្យ។ យ្កុ្រ ១:៥ 

 ្្វីដបិតបតលទ្ធិរ ្ូ្ និយ្ស្ថិតហៅហលើហសចក្តវីហបាក្រហញ្្ឆ តក៏ហោយ 

វា្ិនជាពចហឡាេះហបាេះ ឬឆ្្គ ំឆ្គងហទ។ សាសនកិច្ថនេហិាររ ្ូ្  គលឺជាពិធវីដ៏ 

ឱឡារកិសហ្បើ្្ំរែុត្ួយ។ ការបតងតំាងដ៏ល្អព្រណវី ត និងសាសនពិធវីដ៏ 

ែ្ិតែ្ង់ទំាង្ុ្រនា្ម ន បានរហំជើ្ររជួំលចិត្តរ្រស់ពួក្រណា្ត ជនថពកបលង ហេើយ 

ហធ្ើឱ្យហគគិតពិចារណាបលងបាន ពព្ទំាងហធ្ើឱ្យស្បជញញាៈស្ឹកហទៀតែង។ 

បភនកពតរូេជា្់រហសនេ៍។ េហិារដ៏រងុហរឿងពតចេះពតចង់ ការតហព្ៀ្រជាជួរយ្ងគួរ 

ហពចពិលរ្ិលហ ើ្ល អាសនាមាស ទវីសកាកោ រ្ូរជាបដលហធ្ើពវីហពគឿងមាសហពពជ 

គំនូរដ៏ល្អព្រណវី ត និងរ្ូរចមាល ក់ដ៏ល្អហឆើត ទាក់បភនកអនកសសឡាញ់សព្ស់ 

ណាស់។ ចំបណកឯហភលងតូរ្យត្ន្តវីេញិ គលឺគ្្ម ននរណាអាចហលើសបានហឡើយ។ 

សំហឡងដ៏ពវីហរាេះថនហពគឿងពយាណូខ្យល់ លាយឡំជា្ួយទំនុកចហព្ៀង 

ជាហពចើនហទៀត ហពល្ំរពងហចញពវីកំពូលដ៏ខ្ស់ និងកាត់តា្សសរពចកែលូេ 

ហដើរថន្ហាេហិារដ៏រងុហរឿងហនាេះ្ក ហធ្ើឱ្យហគហកាតកនុងចិត្ត និងមានចិត្តហគ្រព 

យ្ងថពកបលង។ 

 ភាពពតចេះពតចង់ និងពិធវីអឹុកធឹកបតសំ្រកខាងហពរៅហនេះ គលឺជាការ 

ចំអកដល់ហសចក្តវីទន្ទឹងចំាថនពពលឹង បដលពទរុឌហពទា្ហោយបា្រក្្មហៅេញិ។ 
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សាសនាពពេះពគវីស្ទ ្ិនពតរូេការការទាក់ចិត្តដូចហនេះហទ។ រស្មវីចំាងហចញពវីហ�ើ 

ឆ្កោ ង រហំលចពនលលឺភលលឺ្ររសុិទ្ធហេើយគួរឱ្យសសឡាញ់ បដលគ្្ម នការតុ្របតងខាង 

ហពរៅណា អាចហធ្ើឱ្យហលើសតថ្លពិតពបាកដហនេះបានហឡើយ។

 ការឱ្យតថ្លខ្ស់ដល់េចិិពតក្្ម ការចូលចិត្តនឹងអ្វីបដលល្អព្រណវី ត 

គលឺហពចើនបតជាព្រការបដលសាតំាងហព្រើ ហដើ្បវីនំា្នុស្សឱ្យហភលចនូេការចំាបាច់ 

រ្រស់ពពលឹង ហេើយនិងនំាឱ្យ្នុស្សរស់ហៅសពមា្់របតហលាកហនេះ្ុ្រហណាណ េះ។

 អធិកភាព និងពិធវីអឹុកធឹកថនការហគ្រពថ្ាយ្រង្គំរ្រស់ពួកកាតូលិក 

មានឥទ្ធិពលទាក់ទាញ ហេើយនិងមាន្ន្តហសនេ៍ បដល្រហញ្្ឆ ត្នុស្ស 

ជាហពចើន។ ហគ្កហ ើ្លេហិាររ ្ូ្  ហេើយចាត់ទុកថាជាទ្ារសា្ថ នសួគ៌។ គ្្ម នអនក 

ណា្ួយអាចពចានហចញនូេឥទ្ធិពលរ្រស់េហិារហនេះបានហទ ហលើកបលងបតអនក 

បដលតំាងជំេររងឹមំាហលើពគឹេះថនហសចក្តវីពិត បដលមានចិត្តផ្ល ស់បព្រជា្្មវី 

ហោយពពេះេញិ្ញា ណរ្រស់ពពេះ្ុ្រហណាណ េះ។ អ្វីបដលពួក្នុស្សពបាថាន ចង់បាន

ហនាេះ គលឺទព្ង់សាសនាបដលគ្្ម នអំណាចហនាេះឯង។

 ការបដលេហិារអេះអាងថាមានសិទ្ធិហលើកបលងហទាស គលឺនំាឱ្យពួក 

កាតូលិករ ្ូ្  មានអារ្្មណ៍ធូរធ្នឹងអំហពើបា្រ ហេើយសកាកោ រពិធវីថនការ 

សារភាព រប្ងអនុញ្ញា ត ឱ្យព្រពពឹត្តអំហពើអាពកក់។ អនកបដលលុតជង្គង់ហៅ 

ចំហោេះ្នុស្សមានបា្រដូចគ្ន  ហេើយហ្រើកសារភាពនូេការនឹងគិតដ៏សមាងៃ ត់

បដលហៅកនុងចិត្តរ្រស់ខលួន គលឺ្រងា្អ ្់រដល់ពពលឹងខលួនហេើយ។ កនុងការរ្ាយរ្ា្់រ 

ពបា្់រអំពវីបា្រទំាងឡាយថនជវីេតិរ្រស់ខលួនដល់សង្ បដលជា្នុស្សមាន 

បា្របដរហនាេះ ចរតិលក្ខណៈរ្រស់ហគពតរូេបាន្រនា្ទ ្រចុេះ ហេើយពតរូេទទួលហសចក្តវី 

ហសា្ម កហពគ្កជាែលេ្ិរត្តិេញិ។ គំនិតគិតពវីពពេះរ្រស់ហគពតរូេបានអា្់រអួ លុេះដូច 

ជា្នុស្សជាតិបដលធ្ល ក់ខលួនដុនោ្រ ហោយហពោេះសង្�រជាអនកតំណាង 

ពពេះ។ ការសារភាពដ៏អា្់រឱន ពវី្នុស្សដល់្នុស្សហនេះ គលឺជាព្រភពទឹក 

សមាងៃ ត់បដលហពចើនបត្រងហាូរហសចក្តវីអាពកក់បដលកំពុងហធ្ើឱ្យពិភពហលាក 

ហសា្ម កហពគ្ក។ បតចំហោេះអនកបដលសសឡាញ់នឹងការ្រហណា្ត យខលួនេញិ  



ហសរ វីភាពថនស្បជញញាៈស្ថិតកនុងភាពហពគ្េះថាន ក់-ទំព័រ-501-

ការសារភាពដល់្នុស្សសា្ញញា ហនាេះវាគ្្់រចិត្តជាងការបចករបំលក្រញ្ហា  

ខលួនហៅពពេះហៅហទៀត។ ការហធ្ើទុកកោរកិរយិជាជាងលេះ្រង់អំហពើបា្រ ជាការងាយ 

សសរួលដល់ធ្្មជាតិ្នុស្ស ហេើយក៏ជាការងាយសសរួល្ួយហទៀតែងបដរ ហដើ្បវី 

្ំរបាក់សាច់ឈា្ហោយសប្្តងអាការៈបតពវីខាងហពរៅ ប្រ្រដូចជាសំពត់ថធ្ម 

ជាជាងឆ្កោ ងហសចក្តវីហពតកពតអាលខាងសាច់ឈា្េញិ។

ចន្ទ-២៧ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៣២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:មាន ពរ ហេើយ ្នុស្ស ណា បដល សូ៊ ពទំា នឹង ហសចក្តវី លបួង 

ដបិត កាល ណា ពតរូេ លបង ល ហ�ើញ ថា ខ្ា្់រខ្ួន ហេើយ ហនាេះ នឹង ទទួល បាន 

្កុដ ថន ជវីេតិ បដល ពពេះអម្ាស់ ពទង់ សនយា នឹង ព្រទាន ឲ្យ ដល់ អស់ អនក ណា 

បដល សសឡាញ់ ពទង់។ យ្កុ្រ ១:១២ 

ភាេដូចគ្នា យាេ ងខាល ងំ

 កនុងហពលបដលពួកជូេជាន់�លវីពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះហោយសមាងៃ ត់ ហៅ

ហពលពពេះពគវីស្ទយង្កជាហលើកទវី្ួយហនាេះ ហគមានចិត្តហមាេះ្ុតបតខាងហពរៅ 

កនុងការហគ្រពសិកា្ខ ្រទទំាង្ុ្រនា្ម ន ហោយហធ្ើតា្ពគ្់រតួអក្សរយ្ងខ្ា្់រខ្ួន 

រេូតដល់ហធ្ើឱ្យមានអំពល់ទុក្ខជាខាល ំង កនុងការហគ្រពព្រតិ្រត្តតា្។ ពួកជូេ 

ព្រកាន់ថាខលួនខំហគ្រពពកឹត្យេន័ិយយ្ងណាហនាេះ ពួកកាតូលិករ ្ូ្ ក៏ព្រកាន់

ថាហគ្រពហ�ើឆ្កោ ងយ្ងហនាេះបដរ។

 ហគោក់ហ�ើឆ្កោ ងហលើេហិារ អាសនា និងហលើសំហលៀក្ំរោក់រ្រស់ហគ។ 

ពគ្់រទវីកបនលង ហគបានសប្្តងការហគ្រព និងការហលើកតហ្កោើងផ្ល កហ�ើឆ្កោ ង។ 

្ុ្របន្ត ហសចក្តវី្រហពងៀនរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ ពតរូេបានក្់រហពកា្ទំហនៀ្ទមាល ្់របដល

គ្្ម នព្រហយជន៍ និងហពកា្ការខំព្ឹរងព្រពពឹត្តតា្ពគ្់រតួអក្សរហៅេញិ។ ពួក 

អនកបដលមានជំហនឿខ្ា្់រខ្ួន ពតរូេបានរកសាទុកឱ្យភ័យខាល ចដល់ហសចក្តវីហពកាធ 

រ្រស់ពពេះ កនុងហពលបដលពួកពគរូគង្ាលជាន់ខ្ស់ថនេហិារ រស់ហៅកនុងជវីេតិ 
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ស្បូរេូរហេៀរ និងកនុងហសចក្តវីស្របាយតា្តហព្ក។

 ការខិតខំតសូ៊រ្រស់សាតំាង គលឺហដើ្បវី្រង្ខូចចរតិលក្ខណៈរ្រស់ពពេះ 

និស្ស័យអំហពើបា្រ ពព្ទំាងហរឿងរ្ាេពិតពបាកដបដលទាក់ទងកនុង្ហាេវិាទ។ 

កលលបិចដ៏្ិុរនព្រស្់ររ្រស់វា្រណា្ត លឱ្យ្នុស្សហធ្ើបា្រ។ កនុងហពលជា្ួយ 

គ្ន  វា្រណា្ត លឱ្យហគយល់ខុសពវីពពេះ ហដើ្បវីឱ្យហគហគ្រពពពេះអង្គហោយហសចក្តវី

ភ័យខាល ច និងហសចក្តវីស្អ្់រ ជាជាងហោយហសចក្តវីសសឡាញ់។ ហោយការយល់ 

ខុសអំពវីគុណធ្៌រ្រស់ពពេះ ហគបាននំាឱ្យព្រហទសឥតសាសនាជាក់លាក់ហជឿ

ថា ការហធ្ើយញញា្ូរជា្នុស្ស គលឺជាការចំាបាច់ ហដើ្បវីឱ្យពពេះសព្ពពេះទ័យ។ 

ហសចក្តវីហោរហៅដ៏សាហាេយង់�នង ពតរូេបានព្រពពឹត្តហឡើងតា្ទព្ង់ 

ហែ្សងៗហទៀត ហពកា្ការហគ្រពរ្ូរចមាល ក់។

សេភាេទនសាសនាដទទ និងត្វីស្ទសាសនា

 េហិារកាតូលិករ ្ូ្  កំពុងបត្រពងរួ្រ្រពងរួ្សាសនាដថទ និងពគវីស្ទ 

សាសនា ហេើយដូចជាសាសនាដថទបដរ េហិារហនេះកំពុងបត្រង្ខូចចរតិ 

លក្ខណៈរ្រស់ពពេះ ហេើយក៏បានអនុេត្តនូេអំហពើហោរហៅ្ិនតិចជាង្ុន

ហឡើយ។ ពួកសង្ជាន់ខ្ស់បានបសង្រក្ហធយាបាយ ហដើ្បវីោក់ទារណុក្្ម

យ្ងតឹងរុងឹ្ំរែុត ហោយ្ិនចំាបាច់ផ្្ត ច់ជវីេតិថនអនកបដល្ិនពព្ចុេះចូល

ហៅនឹងហសចក្តវីអេះអាងរ្រស់ខលួន។ កនុងករណវី ភាគហពចើនអនករងទុក្ខបាន្្រងរក

ហសចក្តវីសាល ្់រ ហពោេះជាការ្រន្ធូរសពមាលដ៏បែ្អ្្ួយ។

 ហដើ្បវីឱ្យបានហជឿខ្ា្់រខ្ួននឹងរ ្ូ្  ហគបានហព្រើការវាយដំ ការ្រង្អត់ 

អាហារ និងការ្រន្តឹងយ្ងខាល ំងកាល ដល់សោ៌ង្គកាយ ជាេន័ិយ។ ហដើ្បវីឱ្យបាន

គ្្់រពពេះេឫទ័យពវីសា្ថ នសួគ៌ ហគបាន្រហពងៀនអនកលន់តួហទាស ឱ្យផ្្ត ច់ចំណង 

បដលពពេះបាន្រងកោហឡើងហដើ្បវីព្រទានព្រសិទ្ធិពរ និងហដើ្បវីហធ្ើឱ្យ្នុស្សរ វីករាយ 

កនុងការសាន ក់ហៅបែនដវី្រហណា្ត េះអាសននហនេះ។ កនុងទវីធ្ល េហិារ មានជនរង 

ហពគ្េះរា្់រោន់នាក់ បដលចំណាយជវីេតិហគជាអសារ្រង់ ហដើ្បវីពយាយ្ទ្់រ 

ពគ្់រទំាងគំនិត និងអារ្្មណ៍ថនហសចក្តវីអាណិតអាសូរ ្ិនឱ្យមានសពមា្់រ 



ហសរ វីភាពថនស្បជញញាៈស្ថិតកនុងភាពហពគ្េះថាន ក់-ទំព័រ-503-

គ្ន ហៅេញិហៅ្ក ហពោេះខាល ចពពេះព្រកាន់ហទាស។

 ពពេះពំុបានោក់្រន្ទុកដ៏ធងៃន់យ្ងហនេះដល់្នុស្សហទ។ ពពេះពគវីស្ទពំុបាន 

ហធ្ើគំរដូល់ជនសសវីព្ររុសឱ្យហៅបតកនុងេត្តអារា្ ហដើ្បវីឱ្យស្នឹងបានចូលហៅ

សា្ថ នសួគ៌ហទ។ ពពេះអង្គពំុបដល្រហពងៀនឱ្យទ្់រហសចក្តវីសសឡាញ់ហឡើយ។

 ហស្តចប្ា្របានអេះអាងខលួនថាជាអនកតំណាងពពេះពគវីស្ទ។ ្ុ្របន្ត ហតើមាន

បដលឮពពេះពគវីស្ទ្រញូ្ន្នុស្សឱ្យចូលគុក ហោយហពោេះបតហគ្ិនបានឱន 

ហគ្រពដលពទង់ជាហស្តចថនសា្ថ នសួគ៌ឬហទ? ហតើមានពពេះសូរហសៀងពទង់ កាត់

ហទាសដល់សាល ្់រចំហោេះជនណាបដល្ិនបានទទួលពទង់ឬហទ?

 ឥឡូេេហិាររ ្ូ្  ្រងាហា ញ្ុខដល់ពិភពហលាក ហោយហព្រើេធិវីខមាហទាស 

ហដើ្បវីពគ្របំាងព្រេត្តិថនអំហពើសាហាេយង់�នងរ្រស់ខលួន។ ហគបាន្ំរោក់ខលួន

ហគហោយសំហលៀក្ំរោក់ដូចជាពពេះពគវីស្ទ ្ុ្របន្តហគហៅបត្ិនផ្ល ស់្រ្តូរដបដល។ 

ពគ្់រទំាងហគ្លការណ៍ថនព្រព័ន្ធកាតូលិកកនុងអតវីតកាល ហៅបតមានដល់ 

សព្ថ្ងៃ។ ហគ្លលទ្ធិបដលហគថចនកនុងស្័យងងឹត ហៅបតមានហគកាន់តា្។  

ព្រព័ន្ធកាតូលិកបដលពួកព្ររូហតស្តង់កំពុងហគ្រពឥឡូេហនេះ គលឺជាព្រព័ន្ធដបដល 

បដលបានកាន់កា្ត ្់រកនុងជំនាន់ថនកំបណទព្ង់ ហៅហពលបដលជនរ្រស់ពពេះ 

បាន�រហឡើង្រ្តូរជវីេតិហដើ្បវីហ្រើកសប្្តងហសចក្តវីទុច្រតិរ្រស់េហិារ។

អង្គារ-២៨ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៣៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:កាល ណា មាន ហសចក្តវី លបួង ហនាេះ កំុ ឲ្យ អនក ណា និយយ 

ថា ពពេះ ពទង់ លបួង ខលួន ហឡើយ ដបិត ហសចក្តវី អាពកក់ ពំុ អាច នឹង លបួង នំា 

ពពេះេឫទ័យ ពពេះ បាន ហឡើយ ហេើយ ពពេះ ក៏ ្ ិន បដល លបួង អនក ណា បដរ ។ 

យ្កុ្រ ១:១៣ 

 ព្រព័ន្ធកាតូលិក គលឺជាអ្វីបដល្រទទំនាយថាជាយ្ងណាហនាេះឯង ហោល 

គលឺជាការងាកហចញពវីជំហនឿកនុងជំនាន់ហពកាយ។ សូ្អាន ប្សសាឡូនវីចទវី២ 



ទំព័រ-504- ្ហាេវិាទ

២:៣,៤។ ហៅខាងហពកា្ការ្រ្តូរស្បុរថនសត្្រងកោួយ មានលាក់ពឹសបដល្ិន 

ផ្ល ស់្រ្តូររ្រស់សត្ពស់។ ហតើអំណាចបដលមានកំណត់កត់ទុកហោយឈា្

ថនពួក្ររសុិទ្ធអស់្ួយោន់ឆ្ន ំ ឥឡូេពតរូេទទួលសា្គ ល់ថាជាបែនក្ួយថនេហិារ

ថនពពេះពគវីស្ទបានឬ?

ការផ្ល សប់្តូរកនាងុលទ្ធិតបរូហតស្តង់និយ្

 ហគបានហលើកប្លងហសចក្តវីអេះអាង កនុងព្រហទសបដលកាន់លទ្ធិ 

ព្ររូហតស្តង់ថា លទ្ធិកាតូលិកនិយ្ ខុសគ្ន ពវីលទ្ធិព្ររូហតស្តង់និយ្ជាងជំនាន់

្ុនៗ បត្រន្តិច្រន្តួច្ុ្រហណាណ េះ។ មានការផ្ល ស់្រ្តូរ បតការផ្ល ស់្រ្តូរ គលឺពំុប្នហៅ

កនុងព្រព័ន្ធកាតូលិកហទ។ លត្ធិកាតូលិកនិយ្មានសណ្ានសសហដៀងនឹងលទ្ធិ

ព្ររូហតស្តង់និយ្បដលមានហៅសព្ថ្ងៃហនេះ ពវីហពោេះព្ររូហតស្តង់និយ្ បានអន់

្យយ្ងខាល ំងចា្់រពវីជំនាន់ថនពួកបកទព្ង់្ក។

 េហិារព្ររូហតស្តង់ បដលកំពុងចង់បានឱ្យពិភពហលាកលំហអៀង្កខាង

ខលួន ហជឿថាកនុងហសចក្តវីអាពកក់ មានហសចក្តវីល្អ ហម្ាល េះហេើយកនុងទវី្ំរែុតហគនឹង 

ហជឿថា កនុងហសចក្តវីល្អ មានហសចក្តវីអាពកក់។ ឥឡូេហនេះហគកំពុងបតសំុហទាសរ ្ូ្

ហោយ្ិនចំ្ុខ ចំហោេះហសចក្តវីហៅេ្មងនឹងរ ្ូ្  ហេើយអង្រឱ្យហគអភ័យហទាស 

ហោយហពោេះហគបាន «ព្រកាន់ថាខលួនពតរូេ»។ ពួកហគជាហពចើនហលើកហឡើងថា ភាព 

ងងឹតថន្រញ្ញា និងសវីលធ្៌បដលមានកនុង្ជ្ឈិ្ស្័យ បានជួយ ឱ្យមានការ 

រាលោលថនជំហនឿអកុសល និងការជិេះជាន់រ្រស់រ ្ូ្  ហេើយថា្រញ្ញា ឈាល សថេ

យ្ងខាល ំងកនុងស្័យទំហនើ្រ និងការមានហសរ វីភាពកាន់បតហពចើនហឡើងកនុង 

េស័ិយថនសាសនា គលឺជា្រពមា្ហា្្ិនឱ្យមានការរស់ហឡើងេញិថនហសចក្តវី 

ពទំា្ិនបាន។ ការគិតថាទិដ្ភាពរហ្រៀ្រហនេះនឹងមានកនុងស្័យរងុហរឿងហនេះ 

គលឺពតរូេបានចំអកឱ្យហៅេញិ។ ្ុ្របន្ត គួរចងចំាថា ឱ្យបតមានពនលលឺហពចើន្ុ្រណាណ  

ហសចក្តវីងងឹតថនអនកបដល្របង្រ និង្រដិហសធពនលលឺហនាេះក៏ហពចើន្ុ្រហណាណ េះបដរ។

 ហជាគជ័យថនព្រព័ន្ធកាតូលិក គលឺបានពឹងបែ្អកហៅហលើជំនាន់ថនហសចក្តវី

ងងឹតយ្ងខាល ំងខាង្រញ្ញា ។ ជំនាន់ថនរស្មវីភលលឺពតចេះពតចង់ខាង្រញ្ញា  ក៏កាន់បត 



ហសរ វីភាពថនស្បជញញាៈស្ថិតកនុងភាពហពគ្េះថាន ក់-ទំព័រ-505-

ល្អដូចគ្ន បដរ។ កាលពវីអតវីតកាល ហៅហពល្នុស្សគ្្ម នតព្ិេះពបាជ្ាអំពវី 

ហសចក្តវីពិត ពួកហគរា្់រោន់នាក់ពតរូេបានជា្់រអនា្ទ ក់ ហោយពំុបានហ�ើញសំណាញ់ 

បដលលាតពតោងសពមា្់រទាក់ហជើងខលួន។ កនុងតំណហនេះ ភាគហពចើនពំុបានដឹង 

ពវីអនា្ទ ក់ហនាេះហទ ហេើយក៏ហដើរចូលហៅហោយសសរួលដូចងងឹតបភនកដូហចាន េះ។ 

ហៅហពល្នុស្សហលើកតហ្កោើងពទឹស្តវីរ្រស់ខលួនហលើពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះ ្រញ្ញា វាង 

ថេអាចនំា្កនូេហពគ្េះថាន ក់ជាងហសចក្តវីលងៃង់ហ ល្ ហៅហទៀត។ ដូហចនេះ េទិយាសាសស្ត 

បកលងកាល យកនុងស្័យ្រច្ុ្របននហនេះ នឹង្រងាហា ញថាមានការហជាគជ័យកនុងការ

ហរៀ្រចំែលូេឱ្យ្នុស្សទទួលព្រព័ន្ធកាតូលិក ដូចគ្ន នឹងការ�ំុោំងចំហណេះេជ្ិា

កនុងស្័យងងឹតដូហចាន េះបដរ។

ការហគ្រេទថងៃអាទិត្យ

 ការហគ្រពថ្ងៃអាទិត្យគលឺជាទំហនៀ្ទមាល ្់រ បដលបានចា្់រហែ្តើ្ហោយ 

េហិាររ ្ូ្  បដលអេះអាងថាជាសញ្ញា ថនអាជ្ាធររ្រស់ហគ។ ហគ្លគំនិតថនព្រព័ន្ធ 

កាតូលិកស្តវីពវីការចុេះសព្រុងនឹងទំហនៀ្ទមាល ្់រហលាកវីយ៍ និងការហគ្រពព្រថព

ណវី រ្រស់្នុស្សហលើពកឹត្យ្រញញាត្តិរ្រស់ពពេះ គលឺកំពុងបតពជា្រចូលហៅកនុងេហិារ

ព្ររូហតស្តង់ ហេើយនំាហគឱ្យហលើកតហ្កោើងថ្ងៃអាទិត្យ ដូចបដលព្រព័ន្ធកាតូលិក 

បានហលើកតហ្កោើងកាលពវី្ុន្កបដរ។

 ពពេះរាជពកឹត្យ ពករុ្ព្ឹរកសាទូហៅ និង្រញញាត្តិចបា្់រពពេះេហិារ បដលបាន 

គំ្ពទហោយអំណាចហលាកវីយ៍ គលឺជាជំហានបដលពិធវី្ុរណ្យថនសាសនាដថទ 

បានទទួលស័ក្តិយសកនុងពិភពពគវីសា្ទ ន។ េធិ្នការសាធ្រណៈទវី្ួយ បដល 

្រង្ខំឱ្យហគ្រពថ្ងៃអាទិត្យ គលឺជាចបា្់របដលពពេះហៅអធិរាជកុងស្តង់ទវីនបានោក់

្ក។ ហទាេះជាពវីខាងហពរៅហ ើ្លហៅដូចជាលក្ខន្តិកៈថនសាសនាដថទក៏ហោយ 

ក៏ពពេះហៅអធិរាជហៅបតហចញចបា្់រហនេះឱ្យហគព្រតិ្រត្តតា្ ្រនា្ទ ្់រពវីពទង់បាន

ទទួលហជឿពគវីស្ទសាសនាបតហឈា្ម េះ្ក។

 យូសុវីហ្រៀស ជាសង្ជាន់ខ្ស់មាន ក់ បដលបានសូ្ជំនួយពវីពួកពពេះ 

អម្ាស់ និងជា្ិពតសមាល ញ់ពិហសសរ្រស់កុងស្តង់ទវីន បានប្លងអេះអាងថា ពពេះ 



ទំព័រ-506- ្ហាេវិាទ

ពគវីស្ទបាន្រ្តូរថ្ងៃ�្់រសពមាកហៅថ្ងៃអាទិត្យេញិ។ គ្្ម នទវី្រនា្ទ ល់ពវី្រទគ្្វីរ 

ហធ្ើជាភ័ស្តុតាងហសាេះហឡើយ។ យូសុវីហ្រៀសផ្្ទ ល់បានទទួលសា្គ ល់កំេុសហនេះ 

ហោយ្ិនដឹងខលួន។ «ពគ្់រទំាងអ្វីៗ» គ្ត់មានព្រសាសន៍ «បដលជាភារកិច្ 

សពមា្់រហធ្ើហៅថ្ងៃ�្់រសពមាក ទំាងអស់ហនេះហយើងបាន្រ្តូរ្កឯថ្ងៃថនពពេះ 

អម្ាស់ហេើយ»២។

ពុធ-២៩ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៣៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: បត បដល ពគ្់រ គ្ន  ហកើត មាន ហសចក្តវី លបួង ហនាេះ គលឺ ហោយសារ 

បត ហសចក្តវី ្្រងពបាថាន  រ្រស់ ខលួន នំា ព្រទាញ ហេើយ លួងហលា្ ហទ។ យ្កុ្រ 

១:១៤ 

 ហៅហពលព្រព័ន្ធកាតូលិកពតរូេបានសា្ថ ្រនាហឡើង ការហលើកតហ្កោើងថ្ងៃ

អាទិត្យក៏បាន្រន្តហៅ្ុខ។ ថ្ងៃទវីពបំាពវីរពតរូេបានចាត់ទុកថាជាថ្ងៃ�្់រ 

សពមាកអស់្ួយរយៈ ្ុ្របន្ត ការផ្ល ស់្រ្តូរហៅបតចា្់រហែ្តើ្ជាលំោ្់រ។ ្រនា្ទ ្់រ 

្កប្ា្របាន្រញ្្សង្ព្រចំាតំ្រន់ ឱ្យបណនំាអនកបដល្ំរោនថ្ងៃអាទិត្យ បពកង 

ហលាហគនឹងនំា្កនូេហពគ្េះកាចដ៏ធំ្កហលើខលួនហគ និងអនកជិតខាងខលួន។

 ពកឹត្យពក្ថនពករុ្ព្ឹរកសា ហ�ើញថាឥតពគ្់រពគ្ន់ហឡើយ អាជ្ាធរ 

ហលាកវីយ៍ក៏បានអង្រឱ្យហចញ្រញញាត្តិ បដលនឹង្ំរភិត្ំរភ័យដល់្នុស្សទំាង 

ពួង ហេើយនិង្រង្ខំហគឱ្យ�្់រហធ្ើការហៅថ្ងៃអាទិត្យ។ ហៅកនុងអង្គព្រជំុថន 

គណ ៈព្រតិភូព្រចំាេហិារបដលបានព្រពពឹត្តហឡើងកនុងពករុងរ ្ូ្  អស់ទំាងការ 

សហព្ចពវី្ុនទំាង្ុ្រនា្ម ន ពតរូេបាន្រញ្្ក់សាជា្្មវី ហេើយបាន្រញូ្លកនុង 

ចបា្់រសាសា្ត ចារ្យ ទំាងបានហចញឱ្យព្រតិ្រត្តហោយអាជ្ាធរសុវីេលិែងបដរ។៣

 ការបដលឥតមានអំណាចពវី្រទគ្្វីរឱ្យគំ្ពទនូេការហគ្រពថ្ងៃអាទិត្យ 

បានហធ្ើឱ្យមានហសចក្តវីអាម្ាស់។ ព្រជាជនបានសួរសិទ្ធិរ្រស់ពគរូខលួន កនុងការ 

ផ្ត់ហចាលសិកា្ខ ្រទហនេះ គលឺ «ថ្ងៃទវីពបំាពវីរជាថ្ងៃ�្់រសពមាកថ្ាយពពេះ 



ហសរ វីភាពថនស្បជញញាៈស្ថិតកនុងភាពហពគ្េះថាន ក់-ទំព័រ-507-

ហយេូវ្ាជាពពេះថនឯង» ហេើយប្ររ្កហគ្រពថ្ងៃថនពពេះអាទិត្យហៅេញិ។ ហដើ្បវី

្ំរហពញការខ្េះខាតថនទវី្រនា្ទ ល់ថនពពេះគ្្វីរ ្ហធយាបាយហែ្សងហទៀតគលឺជាការ 

ចំាបាច់។

 អនកគំ្ពទថ្ងៃអាទិត្យដ៏ខ្ា្់រខ្ួនមាន ក់ បដល្រនា្ទ ្់រពវីបានអហញ្ើញហៅ 

ទស្សនាេហិារអង់ហគលសហៅចុងសតេត្សទវីដ្់រពវីរ ពតរូេបានពួកស្មរ្រនា្ទ ល់ហសា្ម េះ

ពតង់សពមា្់រហសចក្តវីពិតជំទាស់នឹងគ្ត់ ហម្ាល េះហេើយ ការខិតខំចាកហចញពវី 

សសរុកហទសហោយមាន្ូលហេតុ្ួយហនាេះ កាល យជាឥតែលព្រហយជន៍ហៅ 

េញិ។ ហៅហពលគ្ត់ពតឡ្់រ្កេញិ គ្ត់បានយកសំណំុហរឿង្ួយ ទំាងអេះ 

អាងថាបាន្កពវីពពេះផ្្ទ ល់ ហេើយហៅកនុងហនាេះមានហសចក្តវី្រញ្្ឱ្យហគ្រពថ្ងៃ

អាទិត្យ ហេើយគ្ត់ប្្ទំាងមានហសចក្តវីគំរា្កំបេងដ៏អាពកក់ ហដើ្បវី្ំរភិត 

្ំរភ័យដល់អនកបដល្ិនសា្ត ្់រឱវាទគ្ត់។ គ្ត់បានប្លងថាឯកសារដ៏មាន 

តថ្លហនេះ ធ្ល ក់្កពវីសា្ថ នសួគ៌ ហេើយថាបានរកហ�ើញហៅកនុងពករុងហយរសូាឡិ្ 

ហលើអាសនារ្រស់សន្ត្ុរគ្គលសុវីហ្ៀន ហៅភូ្ិគ្ល់កូថា។ បតតា្ពិត ្រលល័ងកោ 

ថនសង្រាជហៅឯរ ្ូ្ ហនេះហទ បដលជាព្រភពថនឯកសារហនាេះ។ ការ្រនលំបកលងកាល យ 

ពតរូេបានពួកអនកមានតំបណងខ្ស់ថនេហិារកាតូលិករ ្ូ្  ចាត់ទុកថាជាការ 

ពតឹ្ពតរូេតា្ចបា្់រជាយូរ្កហេើយ។

 ្ុ្របន្ត ហទាេះ្រវីជាបានខំព្ឹរងតំាងភាព្ររសុិទ្ធថនថ្ងៃអាទិត្យ្ុ្រណណឹ ង 

ហេើយក៏ហោយ ក៏ពួកប្ា្រផ្្ទ ល់បានប្លងសារភាពជាសាធ្រណៈថា ថ្ងៃ 

ស្របាតេ៍មានអំណាច្កពវីពពេះបដរ។ ហៅកនុងសតេត្សទវី១៦ ពករុ្ព្ឹរកសា 

កាតូលិករ ្ូ្ បានប្លងថា៖ «ចូរឱ្យអស់ទំាងពួកពគវីសា្ទ នចងចំាថា ថ្ងៃទវីពបំាពវីរ

គលឺពតរូេបានឧទ្ទិសដល់ពពេះ ហេើយពតរូេបានទទួលសា្គ ល់នឹងហគ្រពែង ្ិនប្ន 

ពតឹ្បតហោយពួកជូេហទ បតហោយអស់ទំាងអនកដថទហទៀត បដលមានពុតថា 

ហគ្រពពពេះែងបដរ បតហយើងជាពួកពគវីសា្ទ ន បាន្រ្តូរថ្ងៃ�្់រសពមាករ្រស់ហគ 

្កជាថ្ងៃថនពពេះអម្ាស់ហេើយ»។៤ អនកបដលជាន់�លវីពកឹត្យេន័ិយពវីសា្ថ នសួគ៌ 

គលឺ្ិនប្នថា្ិនដឹងពវីចរយិថនការព្រពពឹត្តរ្រស់ខលួនហគហនាេះហទ។ 
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េិនរ័យដ៏�ងៃន់

 ឧទាេរណ៍ដ៏ចបាស់លាស់ថននហយបាយរ្រស់រ ្ូ្  គលឺបានហ�ើញកនុង

ការហធ្ើទុក្ខ្ុរកហ្នញដ៏យូរដល់ពួកេល្ដូ ហោយកម្ាយឈា្អនកបដលហគ្រព 

ថ្ងៃ�្់រសពមាក។ ព្រេត្តិសាសស្តថនេហិារហៅព្រហទសហអធវីយូ្ពវី (Ethiopia) 

និងព្រហទសអា្៊រវីសនា (Abyssnia) មានសារៈសំខាន់ណាស់។ កនុងពកហៅថន 

ស្័យងងឹត ពួកពគវីសា្ទ នថនអា្េ្ិកកណា្ត ល បានហៅឯហកាបតឯង ហេើយពតរូេ 

ពិភពហលាក្ំរហភលចហចាលហេើយជាហពចើនសតេត្ស ហគបានអរស្របាយហោយ

មានហសរ វីភាពកនុងជំហនឿរ្រស់ខលួន។ ទវី្ំរែុតេហិាររ ្ូ្ បានដឹងឮពវីព្រហទសហនេះ 

ហេើយហគបាន្រហញ្្ឆ តពពេះហៅអធិរាជថនព្រហទសអា្៊រវីសនា ឱ្យទទួលសា្គ ល់

សហ្្តចប្ា្រថាជាតួតំណាងពពេះពគវីស្ទ។ ្រញញាត្តិ្ួយក៏ពតរូេបាន្រហញ្ញ ហា្ 

្ិនឱ្យកាន់ថ្ងៃ�្់រសពមាក ហពកា្ការពិន័យដ៏ធងៃន់ធងៃរ។៥ ្ុ្របន្តការហព្រើអំណាច 

ផ្្ត ច់ការថនេហិារកាតូលិករ ្ូ្  បានកាល យហៅជា្រន្ទុកដ៏ធងៃន់ រេូតដល់ពួក 

អា្៊រវីសនាខំព្ឹរងទមាល ក់ហចញេញិ។ ហគបាន្រហណ្ត ញពួកកាតូលិករ ្ូ្ ហចញពវី 

តំ្រន់ពតរួតពតារ្រស់ខលួន ហេើយជំហនឿ្ុររាណក៏បានមានហឡើងេញិ។ 

ពពហស្បតិ៍-៣០ កញ្ញា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៣៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: រចួ កាល ណា ហសចក្តវី ្្រងពបាថាន  ជា្់រ មាន ជា ថែ្ទ ហនាេះ 

សំរាល ហចញ ្ ក ជា អំហពើ បា្រ ហេើយ កាល ណា បា្រ បាន ហោរហពញ ហឡើង ហនាេះ 

ក៏ ្រហងកោើត ជា ហសចក្តវី សាល ្់រ។ យ្កុ្រ ១:១៥ 

 ហៅហពលបដលេហិារថនព្រហទសអា្េ្ិកបានរកសាថ្ងៃទវីពបំាពវីរ កនុងការ

សា្ត ្់រឱវាទដល់្រញញាត្តិរ្រស់ពពេះ ហគបានរកសាខលួនហគពវីការព្រក្រការងារហៅ 

ថ្ងៃអាទិត្យ ហដើ្បវីឱ្យសស្រហៅនឹងទំហនៀ្ទមាល ្់រថនេហិារ។ រ ្ូ្ បានជាន់�លវីថ្ងៃ

�្់រសពមាករ្រស់ពពេះ ហដើ្បវីហលើកតហ្កោើងថ្ងៃ�្់រសពមាករ្រស់ខលួន ្ុ្របន្ត 

េហិារថនព្រហទសអា្េ្ិក បដលបានលាក់ពួនហៅបតឯងជិត្ួយោន់ឆ្ន ំហនាេះ 



ហសរ វីភាពថនស្បជញញាៈស្ថិតកនុងភាពហពគ្េះថាន ក់-ទំព័រ-509-

ពំុបានចូលរួ្ កនុងការងាកហចញហនេះហទ។ ហៅហពលបដលហគបានស្ថិតហៅ 

ហពកា្រ ្ូ្  ហគបាន្រង្ខំពួកហគឱ្យ្ំរហភលចថ្ងៃ�្់រសពមាកពិតពបាកដ ហេើយឱ្យ

ហលើកតហ្កោើងថ្ងៃបកលងកាល យេញិ។ ្ុ្របន្ត ហៅហពលហគបានឯករាជ្យកាលណា  

ហគបានពតឡ្់រ្កហគ្រពសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រដល់ពកឹត្យេន័ិយទវី្ួរនភាល ្។

 កំណត់ទំាងហនេះ ្រងាហា ញយ្ងចបាស់ថនភាពជាខា្ម ំងថនរ ្ូ្  ដល់ថ្ងៃ 

�្់រសពមាកពិតពបាកដ និងដល់អនកគំ្ពទថនថ្ងៃហនាេះែង។ ពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ 

ពពេះ្រហពងៀនថា ទស្សនវីយភាពទំាងហនេះនឹងហកើតមានហឡើង្្តងហទៀត ហៅ 

ហពលពួកកាតូលិក និងពួកព្ររូហតស្តង់ រ្ួររួ្ គ្ន ហលើកតហ្កោើងថ្ងៃអាទិត្យ។

សត្មានដសនាងដូចកនូហចៀ្

 ទំនាយថនេេិរណៈជំពូក១៣ ប្លងថាសត្បដលមានបសនងដូចកូនហចៀ្ 

នឹង្រណា្ត លឱ្យ «បែនដវី និងអស់អនកបដលហៅបែនដវី» ហគ្រពព្រព័ន្ធកាតូលិក 

រ ្ូ្  បដលមានសត្ «ដូចជាខាល រខិន» ជានិ្ិត្តរ្ូរ។ សត្បដលមានបសនងពវីរ 

នឹងនិយយដល់ «ពួកអនកហៅបែនដវី ឱ្យហធ្ើរ្ូរដល់សត្ហនាេះ»។ ្ិនពតឹ្បត 

្ុ្រហណាណ េះ វានឹង្រញ្្អស់ទំាងអនកធំ អនកតូច អនកមាន អនកពក អនកជា និងទំាង

បាេហគែងឱ្យទទួលទវីសមា្គ ល់រ្រស់សត្ហនាេះ។ េេិរណៈ ១៣:១១-១៦។ សេរដ្

អាហ្រកិគលឺជាអំណាចបដលតំណាងហោយសត្បដលមានបសនងដូចកូនហចៀ្។ 

ទំនាយហនេះនឹងបានសហព្ចហៅហពលសេរដ្អាហ្រកិនឹងហចញ្រញញាត្តិឱ្យ 

ហគ្រពថ្ងៃអាទិត្យ បដលរ ្ូ្ ចាត់ថាជាការទទួលសា្គ ល់នូេឧត្ត្ភាព រ្រស់ហគ។

 «ខ្ុំហ�ើញកបាលវា្ួយ ដូចជាបានកា្់រសមាល ្់រហេើយ បតរ្ួរសដល់ 

សាល ្់រហនាេះបានសេះជាហឡើងេញិ ហេើយបែនដវីក៏អស្ារ្យនឹងសត្ហនាេះ»។ 

េេិរណៈ ១៣:៣។ រ្ួរសដល់សាល ្់រ ចង្អុលហៅការរលំធ្ល ក់ថនព្រព័ន្ធកាតូលិក 

រ ្ូ្ កនុងឆ្ន ំ១៧៩៨។ ្រនា្ទ ្់រ ពវីការហនេះ្ក ហហារាមានព្រសាសន៍ថា៖ «រ្ួរស 

ដល់សាល ្់រហនាេះបានសេះជាហឡើងេញិ ហេើយបែនដវីក៏អស្ារ្យនឹងសត្ហនាេះ»។ 

សាេក័្ុ្រលប្លងថា «្នុស្សបដលជាតួបា្រ» នឹងហធ្ើកិច្្រហញ្្ឆ តរ្រស់វា រេូត 

ដល់ពគ្ចុងហពកាយ្រង្អស់។ ប្សសាឡូនវីចទវី២ ២:៣-៨។ ហេើយ «អស់ទំាង 
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្នុស្សទំាង្ុ្រនា្ម នហៅបែនដវី បដលគ្្ម នហឈា្ម េះកត់ទុកកនុង្រញ្វីជវីេតិ...នឹង 

ពកា្រថ្ាយ្រង្គំចំហោេះសត្ហនាេះ»។ េេិរណៈ ១៣:៨។ ហៅកនុងពិភពហលាក 

ចាស់ និងពិភពហលាក្្មវី ហគនឹងហគ្រពព្រព័ន្ធកាតូលិករ ្ូ្  កនុងការហគ្រពដល់ 

ថ្ងៃអាទិត្យ។

 តំាងបតពវីោក់កណា្ត លសតេត្សទវី១៩្ក សិស្សថន្រទទំនាយបាន

សប្្តងទវី្រនា្ទ ល់ហនេះហៅដល់ពិភពហលាក។ ឥឡូេហនេះ មានហ�ើញេឌ្ឍនភាព 

យ្ងរេ័ស្ួយ ហឆ្្េះហៅរកការសហព្ចថនទំនាយហនេះ។ រ វីឯពួកពគរូព្ររូហតស្តង់ 

េញិ ក៏មានការអេះអាងដបដលនូេអំណាចពវីសា្ថ នសួគ៌ សពមា្់រការហគ្រពហៅ 

ថ្ងៃអាទិត្យ ហេើយនិងមានការខ្េះខាត្រទគ្្វីរជាភ័ស្តុតាង ដូចគ្ន នឹងពួកអនក

ដឹកនំាថនេហិារកាតូលិករ ្ូ្ បដរ។ ការហោលអេះអាងថា ហសចក្តវីជំនំុជព្េះ 

រ្រស់ពពេះបានធ្ល ក់្កហលើ្នុស្ស ហោយសារការព្រពពឹត្តហល្មើសថ្ងៃអាទិត្យជា

ថ្ងៃ�្់រសពមាក នឹងពតរូេបានហកើតហឡើង្្តងហទៀត ហេើយហគកំពុងបតចា្់រហែ្តើ្

ហោលហឡើងរចួហសសចហៅហេើយ។

 ភាព្ិុរនព្រស្់រថនេហិាររ ្ូ្ គលឺអស្ារ្យណាស់។ ហគអាចហ�ើញអ្វីបដល 

ហៅអនាគត ហោលគលឺថា េហិារព្ររូហតស្តង់កំពុងបតឱនហគ្រពដល់ហគ ហោយ 

ទទួលសា្គ ល់ថ្ងៃ�្់រសពមាកបកលងកាល យ ហេើយពួកហគកំពុងហរៀ្រចំ្រង្ខំឱ្យ 

ហចញព្រតិ្រត្តជាទូហៅ ហោយ្ហធយាបាយបដលេហិារបានហព្រើ កនុងហពលកនលង 

្កហេើយហនាេះ។ គលឺជាការ្ិនពិបាកសា្ម នហទថា េហិារកាតូលិករ ្ូ្ ហពតៀ្ខលួន

ចំាបតនឹងជួយពួកព្ររូហតស្តង់ហៅកនុងការហនេះ។

 េហិារកាតូលិករ ្ូ្ ្រហងកោើតអង្គការដ៏ធំ្េិមា្ួយ ហពកា្ការពគ្់រពគង

ថន្ជ្ឈ្ណ្លអាជ្ាធររ ្ូ្  ហោយមានអនកឆលងហឆលើយរា្់រលាននាក់ហៅពគ្់រ 

ព្រហទស បានចងជា្់រកនុងសច្ាព្រណិធ្នដល់សហ្្តចសង្ ្ិនថាជាតិណា 

ឬរោ្ភិបាលណាហឡើយ។ ហទាេះហ្រើហគបានសប្ថាហសា្ម េះចំហោេះរដ្ក៏ហោយ 

បតហៅពវីហពកាយោក្យទំាងហនេះ គលឺជាហសចក្តវីសច្ាថនការសា្ត ្់រឱវាទដល់រ ្ូ្

េញិ។



ហសរ វីភាពថនស្បជញញាៈស្ថិតកនុងភាពហពគ្េះថាន ក់-ទំព័រ-511-

 ព្រេត្តិសាសស្ត ហធ្ើ្រនា្ទ ល់ពបា្់រពវីការខិតខំតសូ៊បដលព្រក្រហោយកល

លបិចរ្រស់ហគ ហដើ្បវីោក់ខលួនហគចូលហៅកនុងហរឿងរ្ាេថនព្រហទសជាតិ លុេះដល់ 

មានជំេរមំា្ួនហេើយ ហទើ្រសហព្ចហគ្ល្ំរណងរ្រស់ខលួន ហទាេះជាមានការ

េិនេនិាសដល់ពួកពពេះអម្ាស់ និងព្រជាជនយ្ងដូចហ្្តចក៏ហោយ។៦

 អំនួតរ្រស់រ ្ូ្ គលឺថា រ ្ូ្ ្ិនបដនផ្ល ស់្រ្តូរហឡើយ។ ជនព្ររូហតស្តង់្ិនដឹង 

ថាខលួនកំពុងហធ្ើអ្វីហទហៅហពលបដលហគហសនើជំនួយពវីរ ្ូ្  កនុងកិច្ការថនការហលើក

តហ្កោើងថ្ងៃអាទិត្យហនាេះ។ ហៅហពលហគកំពុងបតតំាងហគ្ល្ំរណងរ្រស់ហគ រ ្ូ្  

កំពុងបត្រព្រុងនឹងសា្ថ ្រនាអំណាចរ្រស់ខលួនហឡើងេញិ ហដើ្បវីយកឧត្ត្ភាព

បដលបានបាត់្រង់្កេញិ។ ឱ្យបតហគ្លការហនាេះបានតំាងហឡើងចុេះ គលឺថាឱ្យ

បតេហិារពគ្់រពគងអំណាចរដ្ ឱ្យបតចបា្់រហលាកវីយ៍ហចញ្រញញាត្តិឱ្យមានការ 

ហគ្រពសាសនាចុេះនិយយឱ្យខលវី ឱ្យបតអាជ្ាធរថនេហិារ និងរដ្ មានអំណាច 

ហលើសតិស្បជញញាៈចុេះ ហនាេះរ ្ូ្ នឹងមានជ័យជ្នេះជាពិតពបាកដ្ិនខាន។

 ពិភពព្ររូហតស្តង់នឹងដឹងនូេហគ្ល្ំរណងរ្រស់ពករុងរ ្ូ្ ថាជាអ្វីហេើយ 

ហៅហពលខលួនជា្់រអនា្ទ ក់ ហេើយរកហរ ើ្រព្េះហចញ្ិនបាន ហពោេះវាេួសហពល 

ហៅហេើយ។ រ ្ូ្ កំពុងបតចហព ើ្នអំណាចហឡើងយ្ងសាងៃ ត់ហសងៃៀ្។ ហគ្ល 

លទ្ធិទំាងឡាយកំពុងបត្រហញ្ញឥទ្ធិពលកនុង្ន្ទវីរនវីតិ្រញញាត្តិ កនុងេហិារ ពព្

ទំាងកនុងចិត្តរ្រស់្នុស្សហទៀតែង។ ហគកំពុងបតចហព ើ្នកមាល ំងរ្រស់ហគ ហដើ្បវី 

សហព្ចហគ្ល្ំរណងរ្រស់ខលួន រង់ចំាហពលហេលាល្្អ កដល់ ហដើ្បវីនឹងព្រហារ។ 

អស់ទំាងអ្វីបដលហគចង់បាន គលឺទវីកបនលងយក�នេះ។ អនកណាបដលនឹងហជឿ 

ហេើយសា្ត ្់រតា្ពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះ ហនាេះនឹងបានទទួលនូេហសចក្តវី្រហនា្ទ ស 

ហេើយនិងការហធ្ើទុក្ខហទាសជា្ិនខាន។
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ការ្្រេះទង្គិចបដលជិតនឹងហកើតហឡើង-ទំព័រ-513-

សុពក-១ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៣៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពគ្់រ ទំាង រ្រស់ ដ៏ ល្អ បដល ពពេះ ព្រទាន ្ ក និង អស់ ទំាង 

អំហណាយ ទាន ដ៏ ពគ្់រ លក្ខណ៍ ហនាេះ សុទ្ធ បត ្ ក ពវី សា្ថ ន ហលើ គលឺ ្ ក ពវី ពពេះេរ្ិរតា 

ថន ពនលលឺ បដល ពទង់ ្ ិន ហចេះ បព្រព្ររួល សូ្បវី បត សសហមាល ថន ហសចក្តវី ផ្ល ស់ បព្រ ក៏ 

គ្្ម ន បដរ។ យ្កុ្រ ១:១៧

 តំាងបតពវីហដើ្ដំ្ូរងថន្ហាេវិាទហៅសា្ថ នសួគ៌្ក ហគ្ល្ំរណងរ្រស់ 

សាតំាងគលឺហដើ្បវី្ំរបាត់ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ។ ហទាេះជាការហនេះនឹងបានសហព្ច 

ហោយ្ំរបាត់ពកឹត្យេន័ិយទំាងអស់ហចាល ឬហោយ្រដិហសធបតសិកា្ខ ្រទណា 

្ួយ លទ្ធែលគលឺដូចគ្ន ហទ។ អនកបដលព្រពពឹត្តហល្មើស «កនុង្រទណា្ួយ» គលឺ 

្រងាហា ញហសចក្តវីស្្អ្់រដល់ពកឹត្យេន័ិយទំាង្ូលហេើយ ឥទ្ធិពល និងគំររូ្រស់ 

ហគ គលឺស្ថិតហៅខាងហសចក្តវីព្រពពឹត្តរលំង ហេើយហគ «ពតឡ្់រជាមានហទាស 

ចំហោេះពកឹត្យេន័ិយទំាង្ូលហនាេះ» េញិ។ យ្កុ្រ ២:១០។

 សាតំាងបាន្របង្រហគ្លលទ្ធិថនពពេះគ្្វីរ ហម្ាល េះហេើយហសចក្តវីខុសឆ្គង 

ក៏បានពជា្រចូលកនុងជំហនឿរ្រស់្នុស្សរា្់រោន់នាក់។ ការ្្រេះទង្គិចចុង 

ហពកាយ្រង្អស់ដ៏ខាល ំង្ំរែុត រវាងហសចក្តវីពិត និងហសចក្តវីខុសឆ្គង គលឺអំពវីពកឹត្យ 

េន័ិយរ្រស់ពពេះ រវាងពពេះគ្្វីរ និងសាសនាព្រឌិត និងទំហនៀ្ទមាល ្់រ។ 

្នុស្សពគ្់ររ្ូរអាចមានពពេះគ្្វីរ ្ុ្របន្តមានតិចណាស់បដលទទួលយក្កហធ្ើ

ជាែលូេជវីេតិ។ កនុងេហិារេញិ ភាគហពចើន្រដិហសធហគ្លថនពគវីស្ទជំហនឿ។ ការ 

្រងកោ្រហងកោើត ្នុស្សកាល យជាមានបា្រ ហសចក្តវីហលាេះបា្រ និងពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ 

៣៦

ការបេ៉ះទង្ិចដដលជិតនឃឹងហកើតហ�ើង
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ពពេះ ពតរូេបានហគ្រដិហសធហចាលទំាងសសរុង ឬកនុងបែនកណា្ួយ។ ្នុស្សរា្់រ 

ោន់នាក់ចាត់ទុកថា ការទុកចិត្តយ្ងមំាហលើពពេះគ្្វីរជាការ្រងាហា ញនូេភាព 

កហ្សាយ។

 ការយកពទឹស្តវី្ិនពិត្កហធ្ើជារ្ូរ្រដិមា ដូចជាថចនហ�ើ ឬ្្មហធ្ើជារ្ូរ 

ចមាល ក់ ជាការងាយសសរួលណាស់។ សាតំាងនំា្នុស្សឱ្យយល់ខុសពវីចរតិ 

លក្ខណៈរ្រស់ពពេះ ហោយ្ួល្រងាកោ ច់ពទង់។ ការហលើកតំាងចំហណេះេជ្ិាជារ្ូរ 

្រដិមា បានតំាងរាជ្យជួសពពេះដ៏មានពពេះជន្មរស់ហៅ បដលមានសប្្តងកនុង 

ពពេះ្រ ន្ទូលពទង់ កនុងពពេះពគវីស្ទ ហេើយនិងកនុងកិច្្រងកោ្រហងកោើត។ ពពេះរ្រស់ 

ទស្សនេទូិ អនកកេ វី អនកនហយបាយ និងអនកសារពត៌មានជាហពចើន បដលហៅកនុង 

សកលេទិយាល័យនានា សូ្បវីបតកនុងេទិយាសា្ថ នពពេះគ្្វីរខលេះែង គលឺគ្្ម នអ្វីពគ្ន់

ហ្រើ្ុ្រនា្ម នជាងពពេះបាល បដលជាពពេះអាទិត្យថនភវីនវីសុវីយ្ ហៅជំនាន់ហហារា 

ហអលវីយ្ហទ។

 គ្្ម នហសចក្តវីខុសឆ្គងណាបដលជំទាស់នឹងអំណាចសា្ថ នសួគ៌ហោយ

ហចញ្ុខ ហេើយគ្្ម នអ្វីបដលមានលទ្ធែលអាពកក់ ជាងហគ្លលទ្ធិថនពកឹត្យេន័ិយ 

រ្រស់ពពេះពតរូេបលងមានឥទ្ធិពលហទៀតហនាេះហឡើយ។ ហ្រើពគរូគង្ាលលបវីៗ 

្រហពងៀនជាសាធ្រណ  ៈថា ពំុបាច់ពតរូេការហគ្រពព្រតិ្រត្តតា្លក្ខន្តិកៈបដល 

ពគ្់រពគងទឹកដវីរ្រស់ខលួន ហពោេះវាហទើសបទងដល់ហសរ វីភាពរ្រស់ព្រជារាសស្ត

ហនាេះ ហតើហគទុក ឱ្យ្នុស្សដូចហនេះហៅអធិ្របាយបានយូរ្ុ្រនា្ម ន?

 ព្រហទសជាតិលុ្រលក្ខន្តិកៈរ្រស់ខលួនហចាល ហនាេះវាស្ជាងពពេះដ៏ជា

អនកកាន់កា្ត ្់រពិភពសកលលុ្រពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពទង់េញិ។ ការហធ្ើឱ្យពកឹត្យេន័ិយ 

រ្រស់ពពេះហៅជាឥតព្រហយជន៍ជាការពិហសាធហនាេះ ពតរូេបានសាកលបងកនុង 

ព្រហទសបារាងំរចួហៅហេើយ ហៅហពលលទ្ធិទ្ិឡនិយ្បានហឡើងអំណាច 

ពគ្់រពគង។ លទ្ធែលបាន្រងាហា ញឱ្យហ�ើញថា ការដក្រញញាត្តិបដលពពេះបាន 

ោក់្ក គលឺជាការទទួលចបា្់ររ្រស់ហស្តចថនហសចក្តវីអាពកក់េញិ។

ការបំហភលចហចាលតកឃឹត្យេិនរ័យរបសត់េ៉ះ



ការ្្រេះទង្គិចបដលជិតនឹងហកើតហឡើង-ទំព័រ-515-

 អនកបដល្រហពងៀនព្រជាជន្ិនឱ្យយកចិត្តទុកោក់នឹង្រញញាត្តិរ្រស់ 

ពពេះ គលឺសា្រហពោេះហសចក្តវីរងឹចហចស ហដើ្បវីពចរូតយកហសចក្តវីរងឹទទឹងហេើយ។ 

ឱ្យបត្រញញាត្តិបដលពកឹត្យេន័ិយពវីសា្ថ នសួគ៌ោក់្កពតរូេបាន្ំរហភលចហចាលចុេះ 

ហនាេះ្ិនយូរ្ិនឆ្្់រ ចបា្់ររ្រស់្នុស្សក៏នឹងបលងមានហគហគ្រពបដរ។ លទ្ធែល 

ថនការ្ំរ្ររ្រង់សិកា្ខ ្រទរ្រស់ពពេះ គលឺជាអ្វីបដលហគ្ិនបានគិតជា្ុន។ ពទព្យ 

ស្បត្តិនឹងបលងគង់េង្ស។ ្នុស្សនឹងយកក្្មសិទ្ធរ្រស់អនកជិតខាងខលួន 

ហោយអំហពើេិងសា ហេើយអនកបដលខាល ំងជាងហគ្រង្អស់ នឹងកាល យជាអនកមាន 

ជាងហគ។ គ្្ម ននរណាហគ្រពតថ្លជវីេតិហឡើយ។ ស្ប្កនុងអាោេ៍ពិោេ៍ 

នឹងបលងបានតំាង�រជាកំបពង ហដើ្បវីការោរពករុ្ពគរួសារហទៀតហេើយ។ អនក

មានអំណាចនឹងយកព្រពន្ធអនកជិតខាងខលួនហោយេិងសា។ ្រញញាត្តិទវីពបំានឹង 

ពតរូេបានទុកហចាលហោយបឡក ជា្ួយនឹង្រញញាត្តិទវី្ួរន។ កូននឹង្ិនញហញើត

នឹងព្រល័យជវីេតិឪពុកមា្ត យរ្រស់ហគហទ ព្រសិនជាហធ្ើហៅនឹង្ំរ្្រនហសចក្តវីពបាថាន  

ថនចិត្តពុករលួយរ្រស់ពួកហគ។ ពិភពមានអារ្យធ្៌ខ្ង់ខ្ស់នឹងកាល យហៅជា 

េ្ូងហចារ្រលន់ និងេ្ូងោតករ ហេើយសន្តិសុខ និងសុភ្ង្គល នឹងពតរូេបាន 

្ំរ្ររ្រង់ពវីបែនដវីហៅ។

សៅរ៍-២ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៣៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ដូហចនេះ ្រង ្រ្អូន សងៃួនភាងៃ  ហអើយ ចូរ ឲ្យ ពគ្់រ គ្ន  បាន ឆ្្់រ 

នឹង សា្ត ្់រ ពក នឹង និយយ ហេើយ យលឺត នឹង ខឹង បដរ។ យ្កុ្រ ១:១៩

 ហគ្លលទ្ធិហនេះបានហ្រើកទំន្់រថនហសចក្តវីទុច្រតិ្កហលើពិភពហលាករចួ

ហៅហេើយ។ ភាពឥតចបា្់រ និងអំហពើពុករលួយ ជេះចូលដូចរលកវាយសន្ធ្់រ 

្កដូហចាន េះ។ សូ្បវីបតកនុងពករុ្ពគរួសារថនអនកបដលថាខលួនជាអនកពគវីសា្ទ ន ក៏ 

មានហសចក្តវីពុតតបុត ហសចក្តវី្ិនហអើហពើនឹងគ្ន  ហសចក្តវីកបត់សច្ា និងហសចក្តវី 

្រហណា្ត យខលួនឱ្យហពតកពតអាលបដរ។ ហគ្លការសាសនាបដលជាពគឹេះថន 



ទំព័រ-516- ្ហាេវិាទ

សង្គ្ជវីេតិ គលឺហាក់្រវីដូចជាដំុបដលហយលហេៀ្រនឹងរលំធ្ល ក់ដូហចាន េះ។ ជន 

ឧពកិដ្ដ៏ទុច្រតិ្ំរែុត ជាញយៗពតរូេបានហធ្ើឱ្យហៅជាតួឯក ហធ្ើឱ្យហគហផ្្ត ត 

អារ្្មណ៍្កហលើ ហាក់្រវីដូចជាពួកហគបានទទួលកិត្តិយសខ្ង់ខ្ស់ដ៏គួរឱ្យ 

ពចបណន។ មានការែសាយជាសាធ្រណៈយ្ងសហ្បើ្អំពវីអំហពើឧពកិដ្រ្រស់ 

ហគ។ សារពត៌មានហបាេះពុ្្ែសាយអំពវីអំហពើអបាយ្ុខដ៏គួរឱ្យហខ្ើ្រហអើ្ រ្ាយរ្ា្់រ 

ពវីរហ្រៀ្របដលអំហពើអសវីលធ្៌បានព្រពពឹត្តហឡើង គលឺជាការនំាអា្៌អនកដថទឱ្យ

ធ្ល ក់ចូលហៅកនុងអំហពើបកលង្រនលំ អំហពើលួច្រលន់ និងអំហពើកា្់រសមាល ្់រហទៀតែង។ 

ហសចក្តវី�លក់ចិត្តនឹងអំហពើអសវីលធ្៌ ហសចក្តវីឥតព្រមាណដ៏អាពកក់ ហសចក្តវី 

ទុច្រតិពគ្់រជំពូក គួរបតហធ្ើឱ្យ្នុស្សទំាងអស់ភ្ាក់រលឹកសា្ម រតវីហឡើង។ ហតើអាច 

ហធ្ើអ្វីខលេះហដើ្បវី្រញ្ឈ្់ររលកថនហសចក្តវីអាពកក់ហនេះបាន?

 

ហសចក្តវីឥតតបមាណបានេង្ក់ជនជាហតចើន

 តុលាការក៏ពុករលួយហៅ អនកកាន់កា្ត ្់រទំាងឡាយគិតរកបតចំហណញ 

ហេើយគ្្់រចិត្តនឹងអ្វីបដលហសសើ្រសសាល។ ហសចក្តវីឥតព្រមាណបានពង្ក់ជន

ជាហពចើន ហធ្ើឱ្យសាតំាងពគ្់រពគងហគហស្ទើរបតទំាងសសរុងហៅហេើយ។ អនក្រហងកោើត 

ចបា្់រ្រញញាត្តិទំាងឡាយ បានឡ្់រសតិ សុវីសំណូកសូកប្ាន់ េនិិច្ឆ័យ្ិន 

ពតឹ្ពតរូេ។ ហសចក្តវីព្រ្ឹក ហសចក្តវីស្របាយហហ៊ាកហ្ញ្ៀេ និងហសចក្តវី្ិនហសា្ម េះ

ពតង់ពគ្់រជំពូក គលឺបានហកើតហឡើងកនុងចំហណា្អនកចាត់បចងចបា្់រ។ ឥឡូេហនេះ 

ហេតុបដលសាតំាង្ិនអាចពគ្់រពគងពិភពហលាក ហោយហពោេះវា្ិនអាច 

្ំរ្ិរទ្រទគ្្វីរបានហទៀតហនាេះ ហធ្ើឱ្យវារក្ហធយាបាយហែ្សងហទៀត ហដើ្បវី 

សហព្ចក្្មេត្ថុដបដល។ ការ្ំរផ្ល ញជំហនឿដល់ពពេះគ្្វីរ ក៏ដូចជាការ្ំរផ្ល ញ 

ពពេះគ្្វីរបដរ។

 ដូចជាហៅជំនាន់ហដើ្បដរ វាបានហធ្ើការតា្រយៈពពេះេហិារ ហដើ្បវី 

សហព្ចគហពមាងការណ៍រ្រស់វា។ កនុងការព្រយុទ្ធនឹងហសចក្តវីពិតទំាងឡាយ

ហៅកនុង្រទគ្្វីរបដលហគ្ិននិយ្ហជឿ ហគយកហសចក្តវីពន្យល់ហែ្សងៗបដល



ការ្្រេះទង្គិចបដលជិតនឹងហកើតហឡើង-ទំព័រ-517-

សា្រហពោេះពគ្្់រពូជថនហសចក្តវីសង្ស័យេញិ។ ហោយហតាងជា្់រហៅនឹង 

ហសចក្តវីខុសឆ្គងកាតូលិករ ្ូ្  ស្តវីអំពវីអ្តៈជាធ្្មជាតិ និងភាពមានសា្ម រតវីដឹង

ខលួនរ្រស់្នុស្សសាល ្់រ ហគ្រដិហសធហសចក្តវីការោរបត្ួយគត់ពវីហសចក្តវី 

្រហញ្្ឆ តថនេញិ្ញា ណខន្ធនិយ្។ ហគ្លលទ្ធិថនការរងទុក្ខហេទនាអស់កលប 

ជានិច្ បាននំាឱ្យ្នុស្សជាហពចើនបលងហជឿពពេះគ្្វីរ។ ហៅហពលខលឹ្សារថន 

្រញញាត្តិទវី្ួរននឹងពតរូេបានហលើក្ក ហគនឹងយល់ថា ការហគ្រពថ្ងៃ�្់រសពមាក 

ហៅថ្ងៃទវីពបំាពវីរ គលឺជាការ្រញ្្ឱ្យហធ្ើ ហេើយហដើ្បវីហោេះខលួនហគពវីភារកិច្បដលហគ

្ិនចង់ហធ្ើហនាេះ ពួកពគរូលបវីៗក៏្រដិហសធហចាលពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ និងថ្ងៃ 

�្់រសពមាកបត្្តងហៅ។ ហៅហពលការបកទព្ង់ដល់ថ្ងៃ�្់រសពមាកកាន់

បត្រន្តហៅ្ុខ ការ្រដិហសធពកឹត្យេន័ិយពវីសា្ថ នសួគ៌ហដើ្បវីហជៀសវាង្រញញាត្តិទវី 

្ួរន នឹងហស្ទើរបតកាល យហៅជាហរឿងរ្ាេបដលរាលោលទូទំាងសកលហលាកបដរ។ 

អនកដឹកនំាសាសនានំាឱ្យមានការខ្េះជំហនឿេញិ្ញា ណខន្ធនិយ្ និងស្្អ្់រដល់

ពកឹត្យេន័ិយដ៏្ររសុិទ្ធរ្រស់ពពេះ។ ហនេះជាទំនួលខុសពតរូេដ៏គួរឱ្យខាល ច្ួយចំហោេះ 

អំហពើទុច្រតិបដលមានកនុងពិភពពគវីសា្ទ ន។

 បតពករុ្ហនេះអេះអាងថា ការ្រហញ្ញចបា្់រឱ្យហគ្រពថ្ងៃអាទិត្យ នឹង 

ចហព ើ្នសវីលធ្៌ថនសង្គ្េញិ។ ឧបាយកលរ្រស់សាតំាង គលឺហដើ្បវី្រពងរួ្ 

ភាពខុសឆ្គងជា្ួយហសចក្តវីពិតខលេះៗ ឱ្យល្្ម បតហគហជឿ។ អនកដឹកនំាចលនាថន 

ថ្ងៃអាទិត្យ អាចគំ្ពទកំបណទព្ង់បដលព្រជាជនពតរូេការ គលឺហគ្លការណ៍ 

បដលស្សស្រនឹងពពេះគ្្វីរ បតកនុងហពលបដលហគ្លការណ៍ទំាងហនេះ មាន

ហសចក្តវីតព្រូេ្ួយបដលែ្ទុយនឹងពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ ហៅយកសិកា្ខ ្រទរ្រស់ 

្នុស្សហឡើយ។

 តា្ហសចក្តវីខុសឆ្គងដ៏ធំពវីរបដលជាអ្តភាពថនពពលឹង និងភាព្ររសុិទ្ធ 

ថនថ្ងៃអាទិត្យហនាេះសាតំាងនឹងនំា្នុស្ស្កស្ថិតហៅហពកា្ហសចក្តវី្រហញ្្ឆ ត 

រ្រស់វា។ កនុងហពលបដលហសចក្តវីខុសឆ្គងថនអ្តភាពរ្រស់ពពលឹង ពកាល 

ពគឹេះថនេញិ្ញា ណខន្ធនិយ្ ហសចក្តវីខុសឆ្គងថនភាព្ររសុិទ្ធថនថ្ងៃអាទិត្យ្រហងកោើត



ទំព័រ-518- ្ហាេវិាទ

ចំណងហ្ពតវីភាពជា្ួយរ ្ូ្ ។ ពួកព្ររូហតស្តង់ថនសេរដ្អាហ្រកិ នឹងហឈាង

ថដ្ុនហគកាត់�ូងស្ុពទហៅចា្់រថដេញិ្ញា ណខន្ធនិយ្។ ហគនឹងហឈាង 

កាត់ជងហាុកដ៏ធំ ហដើ្បវីចា្់រថដជា្ួយអំណាចរ ្ូ្  ហេើយហពកា្ឥទ្ធិពលថនសេ 

ភាព្រវីជាន់ហនេះ ព្រហទសហនេះនឹងហដើរតា្ជំហានរ្រស់រ ្ូ្  ជាន់�លវីសិទ្ធិថនសតិ 

ស្បជញញាៈ។

 ហៅហពលេញិ្ញា ណខន្ធនិយ្ ច្លងតា្ពគវីស្ទសាសនាកនុងស្័យ

ហនាេះ វានឹងមានអំណាច្រហញ្្ឆ តខាល ំងណាស់។ សាតំាងផ្្ទ ល់ពតរូេបាន «ផ្ល ស់ 

បព្រ»។ វានឹងហលច្កជាហទេតាថនពនលលឺ។ ហោយសារេញិ្ញា ណខន្ធនិយ្ ការ 

អស្ារ្យនឹងមានហកើតហឡើង អនកជំងលឺនឹងបានជា ហេើយហសចក្តវីអស្ារ្យបដល 

ព្របកកពំុបានជាហពចើនហទៀត នឹងពតរូេបានហកើតហឡើងែងបដរ។

 អនកកាន់តា្សហ្្តចសង្ បដលអួតពវីការអស្ារ្យទំាងឡាយថាជា 

សញ្ញា ថនពពេះេហិារពិតនឹងពតរូេបានភាន់ពចឡំយ្ងងាយហោយអំណាច 

អស្ារ្យហនេះ រ វីឯ្រណា្ត ព្ររូហតស្តង់េញិ ហោយបានទមាល ក់ហចាលបខលថនហសចក្តវី

ពិតហេើយ ក៏នឹងពតរូេបានភាន់ពចឡំែងបដរ។ អនកកាន់តា្សហ្្តចសង្ 

្រណា្ត ព្ររូហតស្តង់ ហេើយនិងអនកហដើរតា្ហលាកវីយ៍ នឹងហ�ើញចលនាដ៏្េិមា

្ួយសពមា្់រការ្ំរផ្ល ស់្ំរបព្រថនពិភពហលាកកនុងសេភាពហនេះ។

 តា្រយៈេញិ្ញា ណខន្ធនិយ្ សាតំាងហលច្កជាអនកពគង្ត៌កថន 

ពូជសាសន៍ ហោយពយាបាលជំងលឺ និងសប្្តងព្រព័ន្ធថនជំហនឿសាសនា្្មវី្ួយ 

្ុ្របន្តកនុងហពលជា្ួយគ្ន ហនេះ វានំាពួក្រណា្ត ជនឱ្យេនិាសហទ។ ហសចក្តវីឥត 

ព្រមាណ ្ំរ្ិរទ្ិនឱ្យមានការរក្ូលហេតុ ហេើយការ្ំរ្្រនហសចក្តវីហពតក 

ពតអាល ជហមាល េះ និងការកម្ាយឈា្ នឹងហកើតមានតា្ហពកាយ។ ស្ងា្គ ្ រជួំល 

ហសចក្តវីហេទនាដ៏ចុកចា្់រ្ំរែុតថនពពលឹង ហេើយក៏ហបាេះទមាល ក់ហៅអនន្តភាព នូេ 

ជនរងហពគ្េះបដលពជលក់កនុងអំហពើអសវីលធ្៌ និងកនុងឈា្ែង។ ក្្មេត្ថុ 

រ្រស់សាតំាង គលឺហដើ្បវី្រងកោព្រហទសជាតិទំាងឡាយឱ្យហធ្ើស្ងា្គ ្ ហពោេះហធ្ើ 

ដូចហនេះ វាអាច្របង្រ្នុស្ស្ិនឱ្យហរៀ្រចំខលួនចំាថ្ងៃរ្រស់ពពេះ។



ការ្្រេះទង្គិចបដលជិតនឹងហកើតហឡើង-ទំព័រ-519-

អាទិត្យ-៣ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៣៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ ឲ្យ អនក រាល់ គ្ន  ព្រពពឹត្ត តា្ ពពេះ្រន្ទូល ហៅ កំុ ឲ្យ ពគ្ន់ បត 

សា្ត ្់រ ្ុ្រហណាណ េះ ហេើយ ្រហញ្្ឆ ត ខលួន េញិ ហនាេះ ហឡើយ។ យ្កុ្រ ១:២២ 

 សាតំាងបានសិកសាអា្៌កំបំាងធ្្មជាតិ ហេើយវាហព្រើអស់ទំាងអំណាច 

បដលពពេះពទង់អនុញ្ញា តឱ្យវាមាន ហដើ្បវីពកថឡបកថចនធ្តុទំាងឡាយ។ គលឺជាពពេះ 

ហទបដលបំាងសត្មានជវីេតិរ្រស់ពទង់ពវីហ្្ំរផ្ល ញ។ ្ុ្របន្ត ពិភពពគវីសា្ទ នបាន

្រងាហា ញហសចក្តវីស្្អ្់រដល់ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពទង់ ហេើយពពេះអង្គពទង់នឹងហធ្ើនូេ

អ្វីបដលពទង់មាន្រន្ទូលថានឹងហធ្ើ គលឺដកហសចក្តវីការោររ្រស់ពទង់ ហចញពវីអនក

បដលព្រឆំ្ងនឹងពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពទង់ ហេើយ្រង្ខំអនកដថទឱ្យហធ្ើដូចខលួនបដរ។ 

សាតំាងពគ្់រពគងហលើអស់អនកបដលពពេះ្ិនការោរ។ វានឹងផ្្គ ្់រចិត្តហេើយនិង 

ហធ្ើឱ្យអនកខលេះចហព ើ្ន ហដើ្បវីសហព្ចគហពមាងការរ្រស់វា ហេើយវានឹងហធ្ើឱ្យអនក

ខលេះហទៀតរងទុក្ខ ហេើយនំា្នុស្សឱ្យហជឿថា អនកបដលកំពុងហធ្ើទុក្ខហទាសដល់

ហគគលឺពពេះហនាេះឯង។

 កនុងហពលបដលសាតំាងហលចហចញ្កកនុងនា្ជាពគរូហពទ្យដ៏ចំណាន 

បដលអាចពយាបានអស់ទំាងហរាគ្រ្រស់ហគហនាេះ វានឹងនំា្កនូេជំងលឺ និង 

ហសចក្តវីអន្តរាយ លុេះដល់ទវីពករុងបដលមានព្រជាជនហពចើនបានេនិាសអស់។ 

ការហពគ្េះថាន ក់ហៅតា្ស្ុពទ និងដវីហគ្ក ហភលើងឆ្្រហឆេះដ៏សហនា្ធ សហៅ្ធ  ខ្យល់ 

កួច និងការធ្ល ក់ពពឹលដ៏សាហាេ ព្ុយេះសង្រា ទឹកជំនន់ ព្ុយេះសុវីកលូន រលកទឹក

ស្ុពទក្្ស់រ្ា្់រប្្ពតបដលវាយលុ្រេួសហឆនរ ហេើយនិងការរញួ្យបែនដវី 

កនុងទព្ង់រា្់រោន់ហទៀត សុទ្ធបតជាហេតុបដលសាតំាងសាកលបងអំណាច 

រ្រស់វា។ វា្ំរផ្ល ញហចាលនូេចព្រូតបដលទំុ ហេើយអំណត់និងទុក្ខហេទនាហកើត

មាន្កតា្ហពកាយ។ វាហធ្ើឱ្យខ្យល់មានកលិនអាពកក់ដល់សាល ្់រ ហេើយ្នុស្ស 

រា្់រោន់បាត់្រង់ជវីេតិ។

 ្រនា្ទ ្់រ្ក អាហ្្រហញ្្ឆ តនឹងជំរញុ្នុស្សឱ្យហចាទអស់ទំាង្រញ្ហា  
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រ្រស់ខលួន ហៅហលើអនកបដលសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រតា្្រញញាត្តិរ្រស់ពពេះ ហពោេះអនកទំាង

ហនេះជាហសចក្តវី្រហនា្ទ សឥត�្់រ�រដល់អនក្ំរោន។ នឹងមានហគអេះអាងថា 

្នុស្សហធ្ើឱ្យពពេះទាស់ពពេះេឫទ័យ ហោយការ្ំរោនថ្ងៃអាទិត្យ ហេើយថាអំហពើ 

បា្រហនេះនឹងបាននំា្កនូេហសចក្តវីហេទនាបដលនឹង្ិនហសបើយហឡើយ លុេះដល់

មានការ្រង្ខំយ្ងតឹងរុងឹឱ្យហគ្រពថ្ងៃអាទិត្យ។ «អនកបដល្ំរផ្ល ញហសចក្តវី 

ហគ្រពថ្ងៃអាទិត្យ គលឺកំពុងបត្រងាកោ រ្ិនឱ្យមានសាជា្្មវីហឡើងេញិនូេសំណព្ 

ពពេះេឫទ័យពវីពពេះ និងហសចក្តវីចហព ើ្នលូតលាស់ហេើយ»។ ដូហចនេះោក្យបដល

បានហលើកហចាទ្កកាលពវីជំនាន់ហដើ្ទាស់នឹងអនក្រហព ើ្រ្រស់ពពេះ នឹងពតរូេ 

មាន្្តងហទៀត។ «កាលអាហា្់រហ�ើញហអលវីយ្ហេើយ ហនាេះពទង់មាន្រន្ទូល 

សួរហៅថា ឱអនកបដលហធ្ើឱ្យមានហសចក្តវីហេទនាដល់ពួកអុវីសសាបអលហអើយ ហតើ 

ឯងឬអវី?» ពងសាេតាក្សពតទវី១ ១៨:១៧,១៨។

 អំណាចបដលហធ្ើបាដិហារ្យ នឹង្រហញ្ញឥទ្ធិពលរ្រស់វាទាស់នឹងអនក

បដលសា្ត ្់រតា្ពពេះជាជាង្នុស្ស។ «ពួកេញិ្ញា ណ» នឹងប្លងថាពពេះ្រន្ទូល 

្រញូ្នហគ្ក ហដើ្បវីពបា្់រពវីកំេុសថនអនក្រដិហសធថ្ងៃអាទិត្យ។ ហគនឹងហសាក

សហពងងចំហោេះភាពទុច្រតិដ៏ធំហធងថនពិភពហលាក ហេើយនិងគំ្ពទទវី្រនា្ទ ល់ 

រ្រស់ពួកពគរូសាសនា ថាសា្ថ នភាពថនសវីលធ្៌បដលបានអា្់រឱនហនាេះ គលឺបាន 

្រណា្ត ល្កពវីការព្រមា្ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ។

 ហពកា្កបួនតពមារ្រស់រ ្ូ្  អនកណាបដលរងទុក្ខហោយសារដំណឹងល្អ 

ពតរូេបានហគចាត់ទុកថាជាអនកព្រពពឹត្តអំហពើអាពកក់ ហេើយជាគូកនជា្ួយនិង 

សាតំាង។ ហៅអនាគតកាលក៏ដូចគ្ន បដរ។ សាតំាងនឹង្រណា្ត លឱ្យអនកបដល 

ហគ្រពពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ ពតរូេជា្់រហចាទថាជាអនកនំាហសចក្តវីជំនំុជព្េះ្ក

បែនដវី។ វាពយាយ្ហកា្ត ្រកា្ត ្់រសតិស្បជញញាៈហោយការ្ំរភិត្ំរភ័យ ហោយ 

នំាអាជ្ាធរសាសនា និងអាជ្ាធរហលាកវីយ៍ ឱ្យហចញព្រតិ្រត្តចបា្់ររ្រស់ 

្នុស្ស កនុងការព្រឆំ្ងនឹងពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ។

 អនកបដលហគ្រពថ្ងៃ�្់រសពមាកតា្ពពេះគ្្វីរ នឹងពតរូេបានហគចាត់ទុក 
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ថាជាសពតរូេថនចបា្់រហោយ្ំរបាក់្ំរប្រកគនលងសវីលធ្៍ថនសង្គ្ ទំាង្រងកោឱ្យ 

ហកើតសង្គ្ឥតចបា្់រ និងអំហពើពុករលួយ ហេើយនិងហធ្ើឱ្យពពេះជំនំុជព្េះបែនដវី

ហទៀតែង។ ហគនឹងហចាទពួកហគថា្ិនហសា្ម េះពតង់នឹងរោ្ភិបាល។ ពួកពគរូគង្ាល 

បដល្រដិហសធកាតព្កិច្ថនពកឹត្យេន័ិយពវីពពេះ នឹងអធិ្របាយនូេភារកិច្ថនការ

សា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រតា្អាជ្ាធរសុវីេលិ។ កនុងសាលានវីតិ្រញញាត្តិ និងសាលាកាត់ក្តវី 

អនករកសាពកឹត្យ្រញញាត្តិ នឹងពតរូេបានជា្់រហទាស។ ោក្យស្្តវី និងហគ្ល្ំរណង 

រ្រស់ហគនឹងពតរូេបានហគ្ួល្រងាកោ ច់។

 អនកមានតំបណងខ្ស់កនុងពពេះេហិារ និងកនុងរដ្ នឹងរ្ួររួ្ ហដើ្បវី្រញុ្េះ 

្រញូ្ល ឬ្រង្ខំជនពគ្់ររ្ូរឱ្យហគ្រពថ្ងៃអាទិត្យ។ សូ្បវីបតហៅព្រហទសអាហ្រកិ

ហសរ វីក៏ហោយ អនកកាន់កា្ត ្់រ និងអនក្រហងកោើតចបា្់រ នឹងចុេះចូលហៅតា្សំណូ្

ថន្នុស្សភាគហពចើន ហោយហពោេះពួកហគទា្ទារយកចបា្់រ្ួយបដល្រង្ខំឱ្យ

មានការហគ្រពថ្ងៃអាទិត្យ។ ការបដលហគបានលេះ្រង់ដ៏ធំហធងសពមា្់រហសរ វីភាព 

ខាងស្បជញញាៈហនាេះ នឹងហៅជាអសារឥតការហៅេញិ។ ហៅកនុងការ្្រេះ 

ទង្គិចបដលនឹង្កដល់ហនាេះ ហយើងនឹងបានយល់យ្ងចបាស់នូេទំនាយរ្រស់

ហហារាបដលបចងថា៖ «នាគក៏ខឹងនឹងសស្តវីហនាេះ ហេើយហចញហៅចបាងំនឹង 

សំណល់ពូជនាងទំាង្ុ្រនា្ម ន ជាពួកបដលកាន់តា្្រញញាត្តិពពេះ ហេើយមាន 

ហសចក្តវី្រនា្ទ ល់ពវីពពេះហយសូ៊េ»។ េេិរណៈ ១២:១៧។
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៣៧

តបដាប់ការពារដត្ួយ្ត់របសហ់យើង

ចន្ទ-៤ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៣៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ហ្រើ អនក ណា សា្ម ន ថា ខលួន ជា អនក កាន់ សាសនា បត ្ ិន ហចេះ 

ទ្់រ អណា្ត ត ហសាេះ អនក ហនាេះ ហឈា្ម េះ ថា ្រហញ្្ឆ ត ចិត្ត ខលួន ហេើយ ឯ សាសនា រ្រស់ 

អនក ហនាេះ ជា ឥត ព្រហយជន៍ ទហទ ។ យ្កុ្រ ១:២៦ 

 ពពេះបាន្រងា្គ ្់ររាសស្តរ្រស់ពទង់ ឱ្យយក្រទគ្្វីរទុកជាហសចក្តវីការោរ

នឹងឥទ្ធិពលរ្រស់ពួកពគរូបកលងកាល យ និងពួកេញិ្ញា ណថនហសចក្តវីងងឹត។ សាតំាង 

ហព្រើពគ្់រទំាងឧបាយកលបដលវាអាចហព្រើបាន ហដើ្បវី្រងាកោ រ្នុស្ស្ិនឱ្យ 

ទទួលតព្ិេះេជ្ិាអំពវីពពេះគ្្វីរ ហពោេះសំហណរដ៏ជាក់បស្តង ហ្រើកសប្្តងហសចក្តវី

ហបាក្រហញ្្ឆ តរ្រស់វា។ ការ្រហញ្្ឆ តដ៏ខាល ំងកាល ចុងហពកាយ្រង្អស់ នឹងហកើត 

ហឡើងដល់ហយើងកនុងហពល្រន្តិចហទៀត។ អនកទទឹងពពេះពគវីស្ទនឹងហធ្ើការអស្ារ្យ 

រ្រស់ហគហៅនឹង្ុខហយើង។ ការបកលង្រនលំហនាេះ គលឺសសហដៀងគ្ន នឹងការពិត 

ណាស់ រេូតដល់្ិនអាចប្រងបចកថាខុស ឬពតរូេបាន ហលើកបលងបត 

ហោយសារ្រទគ្្វីរ្ុ្រហណាណ េះ។

 អនកបដលរកសាអស់ទំាង្រញញាត្តិរ្រស់ពពេះ នឹងពតរូេបានហគជំទាស់ 

ហេើយនិងចំអកឱ្យែង។ ហដើ្បវីពទំាពទនឹងពគ្ទុក្ខលំបាកហនេះ ពួកហគពតរូេយល់

អំពវីពពេះេឫទ័យរ្រស់ពពេះ ដូចបដលបានបចងហៅកនុងពពេះ្រន្ទូលពទង់។ មាន

បតអនកបដលបានព្រោ្់រចិត្តគំនិតឱ្យបានមំា្ួនហោយហសចក្តវីពិតថនពពេះគ្្វីរ

ហទហទើ្រនឹងអាច�រតទល់នឹង្ហាេ្ិរត្តិចុងហពកាយបាន។

 ្ុននឹងហគឆ្កោ ងពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ ពទង់បានពន្យល់ដល់ពួកសាេក័ពទង់
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ថា ហគនឹងហធ្ើគត់ពទង់ ហេើយពទង់នឹងមានពពេះជន្មរស់ហឡើងេញិ។ ្ុ្របន្ត ពពេះ 

្រន្ទូលទំាង្ុ្រនា្ម នបានរសាត់រសាយពវីគំនិតរ្រស់ពួកសាេក័អស់ហៅ។ ហៅ 

ហពលពគ្ទុក្ខពពរួយ្កដល់ ហសចក្តវីសុគតរ្រស់ពពេះហយសូ៊េបាន្ំរផ្ល ញក្តវី 

សង្ឹ្រ្រស់ហគអស់សូន្យ�ឹងបត្្តង ហាក់្រវីដូចជាពពេះអង្គពំុបានពពមាន 

ពបា្់រហគពវី្ុនដូហចាន េះ។ ដូហចនេះ ហៅកនុង្រទទំនាយទំាង្ុ្រនា្ម ន អនាគតកាលគលឺ 

ពតរូេបានហ្រើកយ្ងចបាស់ហៅចំហោេះហយើង ដូចបដលពពេះពគវីស្ទបានហ្រើកដល់ 

ពួកសាេក័ដូហចាន េះបដរ។ ពពឹត្តិការណ៍ទំាងឡាយបដលទាក់ទងនឹងហពលហេលា

ទុកឱ្យបព្រចិត្ត និងកិច្ហរៀ្រចំខលួនសពមា្់រពគ្ហេទនា គលឺពតរូេបានសប្្តងយ្ង 

ចបាស់។ ្ុ្របន្ត ពួក្នុស្សមាន ឥតមានការយល់ដឹងអំពវីការពិតទំាងហនេះហទ ហេើយ 

ហគនឹង្ិនបានហពតៀ្ខលួនសពមា្់រពគ្ហេទនាហនាេះហឡើយ។ 

 ហៅហពលពពេះពទង់្រញូ្នហសចក្តវីពពមាន ពពេះអង្គពតរូេបានជនរាល់រ្ូរ

បដលហចេះគិតគូរ ឱ្យយកចិត្តទុកោក់នឹងពពេះរាជសារហនាេះ។ ហសចក្តវីជំនំុជព្េះ 

ដ៏គួរឱ្យខាល ច បដលជំទាស់នឹងការថ្ាយ្រង្គំសត្ និងរ្ូរវា (េេិរណៈ ១៤:៩-

១១) គួរបតនំា្នុស្សពគ្់ររ្ូរ ឱ្យសិកសាអំពវីទវីសមា្គ ល់ថនសត្ និងអំពវីរហ្រៀ្រ

ហជៀសវាងពវីការទទួលទវីសមា្គ ល់ហនាេះ។ ្ុ្របន្ត ពួក្រណា្ត ជន្ិនចង់បានការ 

ពិតពវីពពេះគ្្វីរហទ ពវីហពោេះវាហទើសទាស់នឹងហសចក្តវី្្រងពបាថាន ថនចិត្តបដលមាន

បា្រ។ ហម្ាល េះហេើយសាតំាងក៏ែ្តល់ហសចក្តវី្រហញ្្ឆ តទំាងឡាយបដលហគ 

សសឡាញ់េញិ។

 បតពពេះនឹងហៅបតមាន្នុស្សបដលរកសាពពេះគ្្វីរ ហេើយពពេះគ្្វីរបត 

្ួយគត់ ទុកជាខាន តថនអស់ទំាងហគ្លលទ្ធិ និងជា្ូលោ្នថនអស់ទំាង 

កំបណទព្ង់។ ហយ្រល់ថនជនបដលមានតព្ិេះេជ្ិាខ្ង់ខ្ស់ អ្វីបដលេទិយាសាសស្ត 

រកហ�ើញ ការសហព្ចចិត្តរ្រស់ពករុ្ព្ឹរកសាសាសនា សំហឡងថន្នុស្សភាគ 

ហពចើន គលឺជាកតា្ត បដល្ិនពតរូេយក្កហធ្ើជាភ័ស្តុតាងសពមា្់រគំ្ពទហគ្លលទ្ធិ 

ឬជំទាស់ហគ្លលទ្ធិណា្ួយហឡើយ។ ហយើងពតរូេទា្ទារយកព្រហយគដ៏ 

ងាយបដលថា «ពពេះហយេូវ្ាមាន្រន្ទូលដូហចនេះថា» េញិ។ សាតំាងបាននំា
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្នុស្សឱ្យហ ើ្លហៅឯពគរូគង្ាល និងសាសសា្ត ចារ្យថនសាសនេទិយា ថាជាអនក 

នំាែលូេ ជាជាងបសង្រក្រទគ្្វីរហោយខលួនឯង។ សាតំាងមានឥទ្ធិពលហលើេ្ូង 

្នុស្ស ហោយពគ្់រពគងហលើអនកដឹកនំាទំាងហនេះ។

 ហៅហពលពពេះពគវីស្ទយង្ក ្រណា្ត ជនសា្ញញាបានឮអំពវីពទង់ទំាង

មានចិត្តអរស្របាយ។ ្ុ្របន្ត ពគរូស្ងា្គ ជ និងពួកអនកធំ បានពកហសា្រខលួនហគ 

កនុងហសចក្តវីព្រកាន់ ពួកហគបាន្រដិហសធភ័ស្តុតាងថនភាពជាពពេះហ្ស្ុសវីរ្រស់ 

ពទង់។ ្រណា្ត ជនសួរថា៖ «ហេតុដូចហ្្តចបានជាអនកដឹកនំា និងអាចារ្យរ្រស់

ហយើង្ិនហជឿដល់ពពេះហយសូ៊េដូហចនេះ?» ពួកពគរូដូចហនេះ បាននំាព្រហទសជូស៍ឱ្យ 

្រដិហសធពពេះអង្គហពបាសហលាេះរ្រស់ខលួន។

អង្គារ-៥ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៤០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ សាសនា បដល ្ររសុិទ្ធ ហេើយ ឥត ហៅេ្មង ហៅ ចំហោេះ 

ពពេះ ដ៏ ជា ពពេះេរ្ិរតា ហនាេះ គលឺ ឲ្យ ហៅ សួរ ពួក កំពោ និង ពួក ហ្ម្ាយ កនុង កាល 

បដល ហគ មាន ហសចក្តវី ហេទនា ហេើយ ឲ្យ រកសា ខលួន ្ិន ឲ្យ ព្រឡាក់ ហោយ ហលាកវីយ៍ 

ហនេះ ហឡើយ។ យ្កុ្រ ១:២៧ 

ការហលើកតហ្កែើងអាជាញា ចបាប់របស់្ នុស្ស

 ពពេះពគវីស្ទបានហ�ើញជា្ុនចំហោេះកិច្ការហលើកតហ្កោើងអាជ្ាចបា្់រ 

រ្រស់្នុស្ស ឱ្យពគ្់រពគងែលូេចិត្ត បដលជា្រណា្ត សាដ៏អាពកក់ថពកបលង្ួយ 

កនុងពគ្់រស្័យ។ ការពពមានរ្រស់ពទង់បដល្ិនឱ្យហដើរតា្អនកដឹកនំាដ៏ 

កង្ាក់ ពតរូេបានកត់ទុកហលើកំណត់ហេតុ ទុកជាហសចក្តវីោស់ហតឿនដល់តំណ

ទំាងឡាយហៅអនាគតកាល។

 េហិាររ ្ូ្ បានែ្តល់សិទ្ធិដល់ពករុ្ពគរូគង្ាល ឱ្យ្រកសសាយគ្្វីរ។ ្្វីដបិត 

បតកំបណទព្ង់បានព្រគល់គ្្វីរដល់ជនពគ្់ររ្ូរក៏ហោយ ក៏ហគ្លការណ៍ 

ដបដល បដលរ ្ូ្ ព្រកាន់យកហនាេះ ហៅបត្រងាកោ រ្រណា្ត ្នុស្សទំាងឡាយកនុង 
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េហិារព្ររូហតស្តង់ ្ិនឱ្យសិកសាពពេះគ្្វីរសពមា្់រខលួនឯងបដរ។ ហគបាន្រហពងៀន

ពួកហគឱ្យទទួលហសចក្តវី្រហពងៀនរ្រស់េហិារតា្បតេហិារ្រកសសាយឱ្យ។  ្នុស្ស 

រា្់រោន់នាក់ពំុហ៊ានទទួលហជឿអ្វីបដលែ្ទុយនឹងហគ្លជំហនឿរ្រស់ខលួនហឡើយ 

ហទាេះជា្រទគ្្វីរហនាេះងាយយល់យ្ងណាក៏ហោយ។

 ្នុស្សជាហពចើនហពតៀ្ខលួនជាហសសច ហដើ្បវីនឹងព្រគល់ពពលឹងរ្រស់ 

ខលួនឱ្យពករុ្ពគរូគង្ាល។ ពួកហគបានហ ើ្លរលំងហសចក្តវី្រហពងៀនរ្រស់ពពេះអង្គ

សហ្ងា្គ េះ ហស្ទើរបតហោយ្ិនដឹងខលួនហសាេះ។ ្ុ្របន្ត ហតើពគរូគង្ាលទំាងឡាយអាច 

ខុសឬហទ? ហតើឱ្យហយើងទុកចិត្តហលើការដឹកនំារ្រស់ហគដូចហ្្តចបាន ហ្រើហយើង្ិន 

ដឹងថាហគជាអនកពទពទង់ពនលលឺហោយសារពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះហនាេះ? ការខ្េះខាត 

ទឹកចិត្តខាងសវីលធ្៌ បាននំាឱ្យ្នុស្សជាហពចើនហដើរតា្អនកហរៀនសូពតហចេះ 

ដឹង ហេើយហគក៏កាល យហៅជាអនកជា្់រស្អិតនឹងហសចក្តវីខុសឆ្គង រកទវីសង្ឹ្ 

គ្្ម ន។ ពួកហគបានហ�ើញហសចក្តវីពិតកនុងពពេះគ្្វីរសពមា្់រពគ្ហនេះ ហេើយមាន

អារ្្មណ៍ដឹងពវីអំណាចថនពពេះេញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធបដលបេេ្ជា្ួយនឹងការ 

ព្រកាសហសចក្តវីពិតហនាេះែង បតពួកហគអនុញ្ញា តឱ្យពួកពគរូគង្ាល្របង្រខលួន 

ហចញពវីពនលលឺេញិ។

 សាតំាងចងភ្ា្់រ្រណា្ត ្នុស្ស ហោយបខ្សសូពតថនហសចក្តវីថាន ក់្ន្ 

ហៅនឹងអនកបដលជាសពតរូេថនហ�ើឆ្កោ ងរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ។ ហសចក្តវីជិតសនិទ្ធយ្ង 

ស្អិតហនេះ អាចមានដូចជាឪពុកមា្ត យ ្រង្រ្អូន ្រ្តវីព្រពន្ធ ឬសង្គ្ជាហដើ្។ ពពលឹង 

បដលស្ថិតហៅហពកា្ឥទ្ធិពលរ្រស់ហគ ពំុមានទឹកចិត្តនឹងសា្ត ្់រតា្សតិ 

ស្បជញញាៈរ្រសខលួនហឡើយ។ 

 ជនជាហពចើន ហលើកហឡើងថា អ្វីបដលជនណាមាន ក់ហជឿហនាេះ គលឺគ្្ម ន 

្រញ្ហា ហទ ឱ្យបតជវីេតិរ្រស់ហគពតឹ្ពតរូេចុេះ។ ្ុ្របន្ត ជវីេតិគលឺសូនហឡើងហោយជំហនឿ។ 

ព្រសិនហ្រើល្្ម ហឈាងចា្់រហសចក្តវីពិតបាន បតហយើងប្ររជា្ិនហអើហពើេញិ គលឺ 

ហយើងហាក់ដូចជា្រដិហសធហសចក្តវីពិត ហៅយកភាពងងឹត ជាជាងពនលលឺហេើយ។

 ហសចក្តវីលងៃង់ហ ល្  គលឺពំុប្នជាដំហណាេះសារសពមា្់រអំហពើខុសឆ្គង ឬ 



ទំព័រ-526- ្ហាេវិាទ

អំហពើបា្រហឡើយ ហៅហពលបដលមានឱកាសពគ្់រយ្ងហដើ្បវីពជា្រដឹងអំពវីពពេះ

េឫទ័យរ្រស់ពពេះហនាេះ។ មាន្ុររសមាន ក់បានហធ្ើដំហណើ រ្កដល់កបនលងបដល 

មានែលូេប្រកហចញជាហពចើន ហេើយមានសញ្ញា ្ួយពបា្់រថាែលូេទំាងហនាេះនឹងនំា

ហៅទវីណា ព្រសិនហ្រើគ្ត់្ិនហ ើ្លសញ្ញា  ហេើយហធ្ើដំហណើ រហៅតា្ែលូេបដល

គ្ត់គិតថាជាែលូេពតរូេហនាេះ គ្ត់អាចហធ្ើហៅហោយហសា្ម េះពវីចិត្តប្ន បតព្របេល 

ជានឹងហៅខាងែលូេខុសជា្ិនខាន។

ភារកិច្ចទវី្ួយ ហេើយដ៏ខ្សប់ំផ្ុត

 ការបដលមាន្ំរណងល្អ ការបដលហធ្ើអ្វីបដលជន្ួយរ្ូរគិតថាពតរូេ ឬ 

ការហធ្ើតា្បតពគរូគង្ាលពបា្់រថាពតរូេហនាេះ គលឺ្ិនពគ្់រពគ្ន់ហទ។ ជនហនាេះពតរូេ

សិកសា្រទគ្្វីរហោយខលួនឯង។ ហគមានបែនទវីបដលចង្អុលពបា្់រពគ្់រទំាងែលូេ

ហៅសា្ថ នសួគ៌ ហេើយ្ិនពតរូេសា្ម នអំពវីអ្វីហឡើយ។

 ភារកិច្ទវី្ួយ ហេើយដ៏ខ្ស់្ំរែុតចំហោេះ្នុស្សបដលហចេះគិតគូរ គលឺ 

ហដើ្បវីសិកសាពវី្រទគ្្វីរឱ្យដឹងថាអ្វីហៅជាហសចក្តវីពិត ្រនា្ទ ្់រ្កហទើ្រហធ្ើដំហណើ រ 

កនុងពនលលឺ ហេើយហលើកទឹកចិត្តអនកដថទឱ្យហដើរតា្គំររូ្រស់ខលួន។ ហយើងពតរូេមាន 

ហយ្រល់ហោយខលួន ហពោេះហយើងជាអនកពតរូេហឆលើយដល់ពពេះ។

 អនកហរៀនសូពតហចេះដឹង បដលនឹកសា្ម នថាខលួនមានពបាជ្ាខ្ង់ខ្ស់ 

្រហពងៀនថា្រទគ្្វីរមានអា្៌កំបំាង មានន័យខាងពពលឹងេញិ្ញា ណបដល្ិន 

មានបចងកនុងភាសាបដលហព្រើហនាេះ។ ជនទំាងហនេះជាពគរូបកលងកាល យហទ។ ភាសា 

រ្រស់ពពេះគ្្វីរអាចពន្យល់បាន ហយងហៅតា្ន័យដ៏ងាយយល់ ហលើកបលង 

បតមានហព្រើនិ្ិត្តរ្ូរ ឬរ្ូរហព្រៀ្រហធៀ្រ។ ព្រសិនហ្រើ្នុស្សអានពពេះគ្្វីរតា្

បតការសរហសរ ្នុស្សទំាងោន់ៗបដលកំពុងហររាកនុងហសចក្តវីខុសឆ្គង នឹងចូល 

្កកនុងជំនំុរ្រស់ពពេះពគវីស្ទហៅហេើយ។



ព្រោ្់រការោរបត្ួយគត់រ្រស់ហយើង-ទំព័រ-527-

ពុធ-៦ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៤១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ចូរ សា្ត ្់រ ចុេះ ្រង ្រ្អូន សងៃួនភាងៃ  ហអើយ ហតើ ពពេះ ្ ិន បាន ហរ ើស ពួក 

អនក ពក ហៅ ហលាកវីយ៍ ហនេះ បដល ជា អនក មាន ខាង ហសចក្តវី ជំហនឿ ហេើយ ជា អនក ពគង 

្រដក កនុង នគរ បដល ពទង់ បាន សនយា ទុក ឲ្យ ពួក អនក បដល សសឡាញ់ ពទង់  

ហទ ឬ អវី ។ យ្កុ្រ ២:៥

 ្រទគ្្វីរជាហពចើនបដលអនកហរៀនសូពតហចេះដឹងប្លងថា្ិនមានសារៈ 

សំខាន់ហនាេះ គលឺហោរហពញហៅហោយហសចក្តវីកំសាន្តចិត្តដល់អនកសិស្សរ្រស់ 

ពពេះពគវីស្ទហៅេញិ។ ការយល់ដឹងអំពវីហសចក្តវីពិតថនពពេះគ្្វីរ ពំុប្នពឹងបែ្អក

ទំាងសសរុងហៅហលើអំណាចថន្រញ្ញា បដលនំាឱ្យសិសសាហនាេះហទ គលឺហៅហលើហគ្ល 

្ំរណងបត្ួយហនាេះបដរ ហោលគលឺការហពតកចង់បានហសចក្តវីសុចរតិយ្ងអស់

ពវីចិត្ត។

លទ្ធផ្លទនការហភលចអ�ិសាឋា ន និងការសកិសាតេ៉ះ្្្វីរ

 ្ិនពតរូេសិកសាពពេះគ្្វីរហោយឥតមានការអធិស្ានហឡើយ។ មានបតពពេះ 

េញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ្ួយពពេះអង្គហទ បដល្រណា្ត លឱ្យហយើងមានអារ្្មណ៍ដឹងអំពវី

សារៈសំខាន់ថនអ្វីបដលងាយយល់ ឬ្រងាកោ រហយើង្ិនឱ្យពុេះោរជា្ួយនឹង 

ហសចក្តវីពិតបដលពិបាកយល់។ ពពួកហទេតាថនសា្ថ នសួគ៌ហរៀ្រចំចិត្ត្នុស្ស 

ព្រហយជន៍ឱ្យហគយល់ពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះ។ ហយើងនឹងបានហោរហពញហោយ 

ហសនេ៍ រលឹកសា្ម រតវីហោយហសចក្តវីពពមាន ហេើយនឹងបានរងឹ្ឹុរងហឡើងហោយ

ហសចក្តវីសនយាថនពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពទង់។ ការលបួងលបងទំាងឡាយ ហ ើ្លហៅ 

ហាក់្រវីដូចជាពិបាកនឹងទ្់រទល់ ពវីហពោេះអនកបដលពតរូេហសចក្តវីលបួង ពំុបាន 

ចងចំាហសចក្តវីសនយាទំាង្ុ្រនា្ម នរ្រស់ពពេះ និងពំុអាចតទល់ជា្ួយសាតំាង

ហោយអាេធុថន្រទគ្្វីរ។ ្ុ្របន្ត ពពួកហទេតាស្ថិតហៅជំុេញិអនកបដលមានចិត្ត 

ចង់ហរៀន ហេើយពួកហលាកនឹងហធ្ើឱ្យហគនឹកចំានូេហសចក្តវីពិតទំាងឡាយបដល

ហគពតរូេការ។



ទំព័រ-528- ្ហាេវិាទ

 «ពទង់នឹង្រហពងៀនអនករាល់គ្ន  ពវីពគ្់រហសចក្តវីទំាងអស់ ក៏នឹងរលឹំកពវីពគ្់រ 

ទំាងហសចក្តវីបដលខ្ុំបានពបា្់រដល់អនករាល់គ្ន »។ យូ្ហាន ១៤:២៦។ ្ុ្របន្ត 

ហសចក្តវី្រហពងៀនរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ ពបាកដជាមានហៅកនុងគំនិតពវី្ុនរចួហៅ 

ហេើយ ហទើ្រពពេះេញិ្ញា ណរ្រស់ពពេះអាចរលឹំកឱ្យហយើងចងចំាហៅកនុងពគ្មាន 

ទុក្ខធំបាន។

 វាសនាថន្រណា្ត ្នុស្សដ៏សន្ធឹកសនា្ធ ្់រហៅបែនដវីហនេះ គលឺហេៀ្របតនឹង 

បានសហព្ចហសចក្តវីឱ្យោច់ហសសចហេើយ។ អនកហដើរតា្ពពេះពគវីស្ទពគ្់ររ្ូរ គួរ 

បតហសុើ្រសួរយ្ងអស់ពវីចិត្តថា៖ «ពពេះអម្ាស់ហអើយ ហតើពទង់សព្ពពេះទ័យឱ្យ 

ទូល្រង្គំហធ្ើដូចហ្្តច?» កិច្ការ ៩:៦។ ឥឡូេហនេះ ហយើងគួរបតបសង្រកហសចក្តវី 

ពិហសាធបដលពជាលហពរៅ ហេើយរស់រហេ ើកកនុងអ្វីៗបដលទាក់ទងដល់ពពេះ។ ហយើង 

គ្្ម នហពលហេលាបដលនឹងពតរូេខាត្រង់ហនាេះហទ។ ហយើងកំពុងស្ថិតហៅហលើវាល 

ហសនេ៍រ្រស់សាតំាង។ ចូរកំុឱ្យលង់លក់ហឡើយ ឆ្្ម ំរ្រស់ពពេះហអើយ!

 ជនជាហពចើននាក់បានសរហសើរខលួនហគ ចំហោេះការបដលខលួនពំុបាន 

ព្រពពឹត្តអំហពើខុសឆ្គង។ ការបដលពគ្ន់បតជាហដើ្ហ�ើហៅកនុងសួនចបាររ្រស់ 

ពពេះហនាេះ គលឺ្ិនពគ្់រពគ្ន់ហទ។ ហគពតរូេបត្រហងកោើតែលបែល។ ហៅកនុងហសៀេហៅថន 

សា្ថ នសួគ៌ ហគពតរូេបានកត់ទុកថាជាអនក្រងា្ខ តដវី។ បតអនកបដល្ិនយកចិត្តទុក 

ោក់ចំហោេះហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុារ្រស់ពពេះ ហេើយ្រង្ខូចពពេះគុណរ្រស់ពទង់  

ពពេះ េឫទ័យថនហសចក្តវីសសឡាញ់ដ៏អត់ធ្មត់ហៅបតអង្រករជានិច្។ 

 ហៅរដូេហរៅ្ត  ្ិនហ�ើញមានភាពខុសគ្ន រវាងរកុ្ខជាតិបដលរប្ង 

្រហញ្ញពណ៌ថ្រតង និងរកុ្ខជាតិដថទហទៀតហឡើយ ្ុ្របន្តហៅហពលរដូេរងាធ្ល ក់ 

្ក រកុ្ខជាតិបដល្រហញ្ញពណ៌ថ្រតងជានិច្ ហៅមានសលឹកដបដល បតរកុ្ខជាតិ 

ដថទហទៀតរេុះសលឹកអស់។ ឱ្យបតមានការព្រឆំ្ងចុេះ ឱ្យបតមានការ្ិនពទំាពទ

ហយលហយគ្ក្្តងហទៀតចុេះ ឱ្យបតមានការហ្រៀតហ្រៀនឆ្្រហឆេះចុេះ ហនាេះអនក 

នឹងមានចិត្តហជឿហសើៗ និងអនកកំពុតនឹង្ំរ្ររ្រង់ជំហនឿរ្រស់ហគជា្ិនខាន 

្ុ្របន្តពគវីសា្ទ នពិតពបាកដ នឹងហៅ�រមំា្ួន ជំហនឿរ្រស់ហគនឹងបានកាន់បត 



ព្រោ្់រការោរបត្ួយគត់រ្រស់ហយើង-ទំព័រ-529-

ខាល ំង ហសចក្តវីសង្ឹ្រ្រស់ហគនឹងបានកាន់បតភលលឺថាល  ជាងពគ្ចហព ើ្ន្ររ្ូិររហៅ 

ហទៀត។

 «អនកហនាេះនឹងបានដូចជាហដើ្ហ�ើោំហៅមាត់ទឹក បដលចាក់ឫសហៅ 

បកបរទហនល ឥតដឹងរដូេហរៅ្ត ហទ គលឺសលឹកហៅបតហខៀេខ្វីេញិ ហេើយ្ិនរតឹតបិតហៅឆ្ន ំ

បដលរាងំរេឹះហឡើយ ក៏្ិនបដលខាននឹងហកើតែងបដរ»។ ហយហរមា ១៧:៨។



ទំព័រ-530- ្ហាេវិាទ

ពពហស្បតិ៍-៧ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៤២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ អណា្ត ត ក៏ ជា អេយេៈ ១ យ្ង តូច ដូហចាន េះ បដរ ្ុ្របន្ត ហចេះ 

អួត អាង យ្ង សំហ្រើ្ ណាស់ ហ ើ្ល ចុេះ ហភលើង បត ្រន្តិច ហទ អាច នឹង ហឆេះ ថពព ធំៗ 

ហៅ បាន។ យ្កុ្រ ៣:៥ 

 «ខ្ុំហ�ើញហទេតា្ួយហទៀតចុេះពវីសា្ថ នសួគ៌្ក មានអំណាចយ្ងធំ 

ហេើយសិរ វីល្អរ្រស់ហទេតាហនាេះក៏្ំរភលលឺបែនដវី ហទេតាហនាេះ្រនលលឺហឡើងហោយ 

សំហឡងយ្ងខាល ំងថា ពករុងបា្៊រវីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហេើយ បានរលំហេើយ 

ក៏ពតឡ្់រជាលំហៅថនពួកអារក្ស ជាកបនលងរ្រស់អស់ទំាងេញិ្ញា ណអហសាច និង 

អស់ទំាងសត្សាល ្រអហសាចគួរហខ្ើ្...។ ខ្ុំក៏ឮសំហឡង្ួយហទៀតពវីហលើហ្� 

ហោលថា រាសស្តអញហអើយ ចូរហចញពវីទវីពករុងហនាេះ្ក ហដើ្បវីកំុឱ្យពតរូេមាន 

ចំបណកកនុងអំហពើបា្រវាហឡើយ បពកងពតរូេហេទនាដូចជាវាបដរ»។ េេិរណៈ 

១៨:១,២,៤។

 ការព្រកាសបដលបានហធ្ើហឡើងហោយហទេតាទវីពវីរហៅេេិរណៈ ១៤:៨ 

នឹងពតរូេបានែ្ទួនហឡើង្្តងហទៀត ពបា្់រ្របន្ថ្អំពវីអំហពើពុករលួយបដលបានចូល 

ហៅកាន់ពករុងបា្៊រវីឡូន តំាងពវីពពេះរាជសារហនាេះបានែសាយហៅហលើកទវី្ួយ។

 លក្ខណៈដ៏រន្ធត់្ួយ ពតរូេបានហរៀ្ររា្់រហៅពតង់ហនេះ។ ហៅរាល់ការ 

្រដិហសធហសចក្តវីពិត គំនិតរ្រស់្នុស្សនឹងហចេះបតងងឹតហៅៗ ចិត្តហគក៏ហចេះ 

បតរងឹចហចសប្្ហទៀត។ ហគនឹងហៅបតជាន់�លវីហៅហលើសិកា្ខ ្រទ្ួយថនពកឹត្យ

េន័ិយដ្់រព្រការ រេូតទាល់បតហគបានហធ្ើទុក្ខហ្រៀតហ្រៀនដល់អស់អនកបដល 

៣៨

តេ៉ះរាជសារចុងហតកាយបង្អស់



ពពេះរាជសារចុងហពកាយ្រង្អស់-ទំព័រ-531-

រកសាទុកជា្ររសុិទ្ធ។ ពពេះពគវីស្ទពតរូេបានហគចាត់ទុកថាជាឥតព្រហយជន៍ កនុង

ការបដលហគស្អ្់រហខ្ើ្ពពេះ្រន្ទូល និងរាសស្តរ្រស់ពពេះ។

 អនកតំាងខលួនថាជាអនកកាន់សាសនា នឹងបានកាល យហៅជាអាេផ្យធំ 

ពគ្របំាងភាពទុច្រតិដ៏ហថាកទា្រ។ ការនិយ្ហជឿខាងេញិ្ញា ណខន្ធ ហ្រើកទ្ារ 

ហៅរកហគ្លលទ្ធិរ្រស់អារក្ស ហម្ាល េះហេើយឥទ្ធិពលរ្រស់ហទេតាអារក្ស ក៏មាន 

ហៅកនុងពករុ្ជំនំុ។ បា្៊រវីឡូនបានហពញហោយហសចក្តវីខុសឆ្គង ហេើយហសចក្តវី 

េិនេនិាស ហរៀ្រនឹងធ្ល ក់្កដល់ហេើយ។

 ្ុ្របន្ត ពពេះហៅមានរាសស្តរ្រស់ពទង់ហៅកនុងបា្៊រវីឡូនបដរ ហេើយ្រណា្ត

អនកហសា្ម េះពតង់ទំាងហនេះនឹងពតរូេហៅឱ្យហចញ្ក ហដើ្បវីកំុឱ្យមានចំបណក 

ជា្ួយអំហពើបា្ររ្រស់ពករុងហនាេះ ពព្ទំាងកំុឱ្យហគទទួលហសចក្តវីហេទនារ្រស់ 

ពករុងហនាេះបដរ។ ហទេតាយងចុេះ្កពវីសា្ថ នសួគ៌ ្ំរភលលឺបែនដវីហោយសិរ វីល្អរ្រស់ 

ហលាក ហេើយនិងព្រកាសពបា្់រពវីអំហពើបា្ររ្រស់ពករុងបា្៊រវីឡូន។ ោក្យហៅ 

ហនេះពតរូេបានឮថា៖ «រាសស្តអញហអើយ ចូរហចញពវីទវីពករុងហនាេះ្ក»។ ការព្រកាស 

ពបា្់រហនេះគលឺជាការពពមានចុងហពកាយ្រង្អស់ ដល់្នុស្សហៅបែនដវី។

 អំណាចទំាងឡាយហៅបែនដវី បដលរ្ួររួ្ គ្ន ហធ្ើស្ងា្គ ្ព្រឆំ្ងនឹងពកឹត្យ 

េន័ិយរ្រស់ពពេះនឹងហចញ្រញ្្ថា «្នុស្សទំាងអស់ ទំាងធំ ទំាងតូច ទំាង 

មាន ទំាងពក ហេើយទំាងអនកជា និងបាេហគ» (េេិរណៈ ១៣:១៦) ពតរូេសព្្រ

ហៅតា្ទំហនៀ្ទមាល ្់ររ្រស់េហិារ ហោយរកសាថ្ងៃសាបា្បកលងកាល យ។ អស់ 

អនកបដល្រដិហសធ នឹងទទួលហសចក្តវីសាល ្់រហៅទវី្ំរែុត។ ែ្ទុយហៅេញិ ចបា្់រ 

រ្រស់ពពេះបដល្រងា្គ ្់រឱ្យហគ្រពថ្ងៃ�្់រសពមាករ្រស់ពពេះអាទិករ គំរា្ហសចក្តវី 

ហពកាធទាស់នឹងអស់អនកបដលរលំងសិកា្ខ ្រទរ្រស់្រញញាត្តិ។

 ហោយហរឿងរ្ាេហនេះពតរូេបាននំា្កយ្ងចបាស់ពកបឡតហៅចំហោេះខលួន 

អស់អនកណាបដលជាន់�លវី្រញញាត្តិរ្រស់ពពេះ ហេើយប្ររហៅសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រចបា្់រ 

រ្រស់្នុស្ស នឹងទទួលទវីសមា្គ ល់រ្រស់សត្គលឺជាសញ្ញា ថនហសចក្តវីហសា្ម េះពតង់

ចំហោេះចបា្់របដលខលួនហពជើសហរ ើសសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រ ជាជាងហសា្ម េះពតង់ដល់ពពេះ។ 



ទំព័រ-532- ្ហាេវិាទ

«ហ្រើអនកណាពកា្រថ្ាយ្រង្គំដល់សត្ហនាេះនិងរ្ូរវា ហេើយទទួលទវីសមា្គ ល់វា 

ហៅហលើថាងៃ ស ឬហៅថដអនកហនាេះនឹងពតរូេែឹកសសាែងហសចក្តវីហោរហៅរ្រស់ 

ពពេះ ជាសសាឥតលាយបដលចាក់ហៅកនុងបពងថនហសចក្តវីហពកាធរ្រស់ពទង់»។ 

េេិរណៈ ១៤:៩,១០។

សុពក-៨ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៤៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ្រង ្រ្អូន ហអើយ ហតើ ហដើ្ ល្ា អាច នឹង ្រហងកោើត បែល ជា អូលវីេ ឬ 

ហដើ្ ទំោំងបាយជូរ ្រហងកោើត បែល ជា ល្ា បាន ឬ ហទ ដូហចនេះ គ្្ម ន រន្ធ ទឹក ណា ហចញ ទឹក 

ជា ថព្រ ែង សា្រ ែង បាន ហឡើយ។ យ្កុ្រ ៣:១២

 គ្្ម ននរណាមាន ក់ទទួលរងនូេហសចក្តវីហពកាធរ្រស់ពពេះហឡើយ រេូតទាល់ 

បតហសចក្តវីពិតបាននំា្កដល់គំនិត និងដល់ស្បជញញាៈរ្រស់ខលួនហេើយៗ 

បាន្រដិហសធហចាល។ មាន្នុស្សជាហពចើនបដលពំុបដលមានឱកាសសា្ត ្់រ 

ហសចក្តវីពិតដ៏េហិសសេសិាលសពមា្់រហពលហនេះហឡើយ។ ពពេះអង្គបដលសា្គ ល់ 

អស់ទំាងជហពរៅចិត្ត នឹង្ិនទុកហចាលនរណាមាន ក់បដលពបាថាន ហសចក្តវីពិត ឱ្យ

ពតរូេទទួលលហសចក្តវី្រហញ្្ឆ តកនុងហរឿងរ្ាេថនហសចក្តវីេវិាទហនាេះហឡើយ។ ពគ្់រគ្ន  

នឹងមានពនលលឺពគ្់រពគ្ន់ ហដើ្បវីសហព្ចចិត្តឱ្យបានពតឹ្ពតរូេ។

ការសាកលបងដ៏�ំអំេវីភក្តវីភាេ

 ថ្ងៃសាបា្ បដលជាការសាកលបងដ៏ធំថនចិត្តភក្តវី គលឺជាហសចក្តវីពិត 

បដលហគយក្កជំទាស់គ្ន ។ កនុងហពលបដលការរកសាថ្ងៃសាបា្បកលងកាល យ 

ជាការ្រញ្្ក់ថាហសា្ម េះពតង់ចំហោេះអំណាចព្រឆំ្ងនឹងពពេះ ការរកសាថ្ងៃ 

សាបា្ពិត គលឺជាភ័ស្តុតាងថនចិត្តភក្តវីចំហោេះពពេះអាទិករ។ ហៅហពលបដល 

ពករុ្្ួយទទួលទវីសមា្គ ល់រ្រស់សត្ ពករុ្្ួយហទៀតទទួលពតារ្រស់ពពេះ។

 ការបដលទស្សន៍ទាយថា ហសចក្តវី្ិនអត់ឱនដល់សាសនានឹងមាន 

អំណាចពគ្់រពគង ថាេហិារ ហេើយនិងរដ្នឹងហធ្ើទុក្ខហ្រៀតហ្រៀនដល់អស់អនក



ពពេះរាជសារចុងហពកាយ្រង្អស់-ទំព័រ-533-

បដលរកសាពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ ពតរូេបានហគព្រកាសហឡើងថា ជាទំនាយបដល 

គ្្ម ន្ូលោ្ន ហេើយ្ិនស្ហេតុែលហទៀតែង។ ្ុ្របន្ត ហៅហពលបដលការ 

រកសាថ្ងៃអាទិត្យ មានការរហំជើ្ររជួំលជាទូហៅ ពពឹត្តិការណ៍បដលហគសង្ស័យជា

យូរលង់្កហេើយហនាេះ នឹងហ�ើញថាហចេះបតរកិំលចូល្កជិតហឡើងៗ ហេើយ

ពពេះរាជសារហនេះនឹង្រហងកោើតឱ្យមានព្រតិក្្មបដលពំុបដលមានពវី្ុន្ក។

 ហៅរាល់ទំាងតំណ្នុស្ស ពពេះបតងបត្រញូ្នអនក្រហព ើ្ពពេះអង្គ ្កស្តវី

្រហនា្ទ សដល់អំហពើបា្រហៅកនុងហលាកវីយ៍ និងហៅកនុងពករុ្ជំនំុ។ អនកបកទព្ង់ 

ជាហពចើន ហៅហពលចា្់រហែ្តើ្ព្រក្រការងាររ្រស់ខលួន បានហ្រ្តជ្ាអនុេត្តហោយ 

ព្ររុងព្រយ័តន្ំរែុត កនុងការតតំាងជា្ួយអំហពើបា្ររ្រស់េហិារ និងរ្រស់ 

ព្រហទសជាតិ។ ពួកហគមានសង្ឹ្ថានឹងអាចបណនំា្រណា្ត ជនឱ្យពតឡ្់រ្ក

ឯពពេះគ្្វីរេញិ ហោយសារគំរដ៏ូល្អថនអនកពគវីសា្ទ នសា្អ តស្អំ។ ្ុ្របន្ត ពពេះេញិ្ញា ណ 

ថនពពេះបាន្កដល់ពួកហគ ពួកហគក៏ចា្់រហែ្តើ្អធិ្របាយែសាយហគ្លលទ្ធិដ៏

ងាយយល់ថនពពេះគ្្វីរ ហោយឥតខាល ចបពកងចំហោេះែលេបិាកអ្វីហកើតហឡើង

ហឡើយ។

 ពពេះរាជសារហនាេះ នឹងពតរូេបានព្រកាសែសាយកនុងរហ្រៀ្រហនេះ។ ពពេះ 

អម្ាស់នឹងហធ្ើការតា្រយ ៈឧ្រករណ៍ដ៏សសគត់សសគំ បដលថ្ាយខលួនហគចំហោេះ 

ការងារពពេះអង្គ។ អនកហធ្ើការនឹងមានស្ត្ថភាព ហោយសារការចាក់ហព្រង 

តំាងហោយពពេះេញិ្ញា ណរ្រស់ពពេះ ជាជាងហោយការេ្ឹកេ្លឺនពវីេទិយាសា្ថ ន 

អក្សរសាសស្ត។ ្នុស្សនឹងពតរូេបាន្រង្ខំហៅ្ុខទំាងព្រោ្់រហោយហសចក្តវីខ្ា្់រ

ខ្ួនដ៏្ររសុិទ្ធ ព្រកាសែសាយពពេះ្រន្ទូលបដលពពេះព្រទាន ឱ្យ។ អំហពើបា្ររ្រស់

បា្៊រវីឡូននឹងពតរូេលាតពតោងហឡើង។ ្រណា្ត ជននឹងពតរូេបានែុសែុលហឡើង។ 

្នុស្សរា្់រោន់នាក់ពំុបដលបានឮពពេះ្រន្ទូលប្រ្រហនេះហទ។ បា្៊រវីឡូនគលឺជាេហិារ 

បដលបានរលំដួលហោយហពោេះអំហពើបា្ររ្រស់ខលួន ហោយហពោេះការ្រដិហសធ 

ហសចក្តវីពិត។ ហៅហពលបដល្រណា្ត ្នុស្សហៅរកពួកពគរូរ្រស់ខលួនទំាងសួរថា 

«ហតើដូហចនេះប្នឬ?» ពួកពគរូគង្ាលក៏និយយពបា្់រហរឿងព្រឌិត ហដើ្បវីរងំា្់រ 



ទំព័រ-534- ្ហាេវិាទ

ស្បជញញាៈបដភ្ាក់រលឹក។ ្ុ្របន្ត កនុងកាលបដល្នុស្សជាហពចើនហៅបត 

ទា្ទារោល ដ៏ងាយយល់បដលថា «ពពេះអម្ាស់មាន្រន្ទូលដូហចនេះថា» ជំហនឿ 

បដលហគនិយ្ហជឿខាល ំងហនាេះនឹង្ំរែុតពួកជនសសឡាញ់អំហពើបា្រ ឱ្យហជរព្រមា្ 

ពព្ទំាងហធ្ើទុក្ខហ្រៀតហ្រៀនដល់ពួកអនកព្រកាសែសាយដំណឹងហនាេះ។

 គណៈពគរូគង្ាល នឹងខំព្ឹរង្រហញ្ញអស់ពវីស្ត្ថភាពហដើ្បវី្ិរទពនលលឺ 

និងហដើ្បវីគ្្រសងកោត់ការពិភាកសាសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ទំាងហនេះ។ េហិារ

នឹងអំោេនាេរកកមាល ំងពវីអំណាចព្រជាជន  ហេើយហៅកនុងកិច្ការហនេះ 

កាតូលិក និងព្ររូហតស្តង់នឹងរ្ួររួ្ គ្ន ។ ហៅហពលបដលចលនាសពមា្់រពពងឹង 

ថ្ងៃអាទិត្យកាន់បតហងើ្រ្ុខហឡើង អនករកសាពកឹត្យេន័ិយនឹងទទួលការគំរា្ 

កំបេងហោយការពិន័យពបាក់ និងការចា្់រោក់គុក។ មានអនកខលេះពតរូេហគ 

ព្រគល់តំបណងខ្ង់ខ្ស់ ហេើយនិងរង្ាន់ហែ្សងហទៀត ហដើ្បវីឱ្យលេះ្រង់ជំហនឿ 

រ្រស់ខលួន។ ្ុ្របន្ត ចហ្លើយរ្រស់ហគគលឺ «ចូរ្រងាហា ញកំេុសហយើងពវីពពេះ្រន្ទូល

្ក»។ អស់អនកជា្់រហចាទហៅ្ុខតុលាការ ជាអនកគំ្ពទយ្ងខាល ំងចំហោេះ 

ហសចក្តវីពិត ហេើយអនកខលេះបដលបានឮ ក៏នឹងសហព្ចចិត្តរកសាពកឹត្យេន័ិយទំាង

អស់រ្រស់ពពេះបដរ ហ្រើ្ិនដូហចាន េះហទ ្នុស្សរា្់រោន់នាក់នឹងពំុដឹងអ្វីហសាេះអំពវី

ហសចក្តវីពិតទំាងហនេះហឡើយ។

 ការសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រពពេះ នឹងពតរូេហគចាត់ទុកជាការ្រេះហបារ។ មាតា្ិរតានឹង 

អនុេត្តនូេភាពតឹងរុងឹចំហោេះកូនបដលហជឿ។ កូនទំាងឡាយនឹងពតរូេហគដកយក

្ត៌កពវីខលួន ហេើយ្រហណ្ត ញហចញពវីែ្ទេះ។ «ឯអស់អនកបដលចង់រស់ហោយហគ្រព 

ព្រតិ្រត្តដល់ពពេះពគវីស្ទហយសូ៊េ ហនាេះនឹងពតរូេមានហសចក្តវីហ្រៀតហ្រៀន»។ 

ធវី្ូ្ហ្ទវី២ ៣:១២។ ហៅហពលបដលអនកការោរហសចក្តវីពិត្រដិហសធ ្ិន 

ហគ្រពថ្ងៃអាទិត្យ អនកខលេះនឹងពតរូេហគចា្់រហបាេះហៅកនុងគុក អនកខលេះនឹងពតរូេ 

្រហណ្ត ញហចញពវីសសរុក ខលេះហទៀតនឹងពតរូេហគហព្រើដូចទាសករោច់ថ្ល។ ហៅហពល 

បដលពពេះេញិ្ញា ណថនពពេះ ពតរូេបានដកហចញពវី្នុស្ស ហនាេះនឹងមានការចប្លក 

ហកើតហឡើង។ ហៅហពលបដលហសចក្តវីហកាតខាល ច និងហសចក្តវីសសឡាញ់រ្រស់ពពេះ



ពពេះរាជសារចុងហពកាយ្រង្អស់-ទំព័រ-535-

ពតរូេបានដកហចញហៅ ្នុស្សអាចមានចិត្តហោរហៅណាស់។

សៅរ៍-៩ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៤៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: កនុង ពួក អនក រាល់ គ្ន  ហ្រើ មាន អនក ណា មាន ពបាជ្ា និង 

ហយ្រល់ ពតរូេ ឲ្យ អនក ហនាេះ សំបដង ហចញ ជា កិរយិ ល្អ ហោយសារ ការ បដល ខលួន 

ព្រពពឹត្ត ហោយ ហសចក្តវី សុភាព ថន ពបាជ្ា ចុេះ។ យ្កុ្រ ៣:១៣ 

េ្យ៉ុះសង្រាកំេុងចូល្ក

 ហៅហពលព្ុយេះសង្រាខិតចូល្ក ពករុ្្ួយធំបដលចាត់ខលួនថាមាន 

ជំហនឿចំហោេះពពេះរាជសារថនហទេតាទវី្រវី ្ុ្របន្តពំុបានបញកជា្ររសុិទ្ធហោយការ

សា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រហោយហសចក្តវីពិត នឹងហបាេះ្រង់តំបណងរ្រស់ខលួន ប្ររហៅចូល 

រួ្ ជា្ួយ្រក្សព្រឆំ្ង។ ហោយការរ្ួររួ្ ជា្ួយហលាកវីយ៍ ពួកហគបាន្លឹង 

ប្លងហរឿងរ្ាេហោយការយល់ដឹងដូចគ្ន  បតហគហពជើសហរ ើសយកខាងបដលមាន 

ព្រជាព្ិរយភាពជាងេញិ។ ្នុស្សបដលធ្ល ្់រមានអំណរចំហោេះហសចក្តវីពិត 

ក៏ហព្រើអំហណាយទាន និងហវាហារ្រស់ខលួនហដើ្បវីហធ្ើឱ្យពពលឹង្នុស្សេហង្ង។ ពួក 

ហគបានកាល យជាសពតរូេដ៏ជូរចត់ចំហោេះ្រង្រ្អូនខលួនពវីអតវីតកាល។ ពួកកបត់ 

សាសនាទំាងហនេះ ជាភាន ក់ងារដ៏មានព្រសិទ្ធិភាពរ្រស់សាតំាង កនុងការ្ួល 

្រងាកោ ច់ និងហចាទព្រកាន់អនករកសាថ្ងៃស្របាតេ៍ ពព្ទំាង្ំរែុស្ំរែុល 

ពួកកាន់អំណាចឱ្យព្រឆំ្ងប្្ហទៀត។

 អនក្រហព ើ្រ្រស់ពពេះអម្ាស់ បានែ្តល់នូេការពពមានោស់ហតឿនរចួ

ហេើយ។ ពពេះេញិ្ញា ណថនពពេះបានការោរពួកហគ។ ពួកហគពំុបានហដញតា្ 

ហសចក្តវីពបាថាន ថនហលាកវីយ៍ ឬក៏ចង់រកសាហករ ្តិ៍ហឈា្ម េះ ឬជវីេតិខលួនហឡើយ។ កិច្ការ 

ហាក់ដូចជាេួសពវីស្ត្ថភាព ហដើ្បវីនឹងហធ្ើឱ្យបានសហព្ចណាស់។ បតពួក 

ហគពំុអាចពតឡ្់រហពកាយបានហឡើយ។ កាលកំពុងមានអារ្្មណ៍បតលហតាល 

ដូហចនេះ ហគក៏រត់ហៅរកពពេះដ៏មានពពេះហចសា្ត  ហដើ្បវីទូលសូ្កមាល ំង។



ទំព័រ-536- ្ហាេវិាទ

 ស្័យកាលហែ្សងៗហៅកនុងព្រេត្តិសាសស្ត ពតរូេបានកត់សមា្គ ល់ហោយ

ការរ វីកចហព ើ្នដល់ហសចក្តវីពិតពិហសសខលេះ បដលអាសស័យហៅតា្ការចំាបាច់

ថន្រណា្ត ជនរ្រស់ពពេះនាហពលហនាេះ។ រាល់ទំាងហសចក្តវីពិត្្មវីៗ បតងបតហចញ 

្កព្រឆំ្ងនឹង្រក្សជំទាស់។ រាជទូតទំាងឡាយរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ ពតរូេព្រក្រ 

ភារកិច្រ្រស់ខលួន ហេើយទុកលទ្ធែលហៅហលើពពេះេញិ។ 

បក្សតបឆ្ងំហ�ើងដលក់្្សថ់្មវី

 ហៅហពល្រក្សព្រឆំ្ងហឡើងដល់ក្្ស់ដ៏សាហាេ អនក្រហព ើ្រ្រស់ពពេះ

មានការស្មុគសា្ម ញ្្តងហទៀត ហពោេះហាក់ដូចជាខលួនបាននំា្កនូេឧ្រសគ្គ។ 

្ុ្របន្ត ស្បជញញាៈ និងពពេះ្រន្ទូលថនពពេះ បាន្រញ្្ក់ដល់ពួកហគថា ដំហណើ រការ

រ្រស់ពួកហគគលឺពតឹ្ពតរូេហទ។ ជំហនឿ និងទឹកចិត្តរ្រស់ពួកហគបានចហព ើ្នហឡើង

យ្ងរសួរាន់។ ទវី្រនា្ទ ល់រ្រស់ហគគលឺ «ពពេះពគវីស្ទបានចា្់រយកអំណាច 

ហលាកវីយ៍ហេើយ ហតើគួរឱ្យហយើងខាល ចដល់ហលាកវីយ៍បដលយកបានរចួហេើយ

ហនេះឬ?»

 គ្្ម ននរណាមាន ក់អាច្រហព ើ្ពពេះ ហោយគ្្ម នការព្រឆំ្ងពវីពួកពល 

្ររវិារថនហសចក្តវីងងឹតបានហឡើយ។ ពួកហទេតាអាពកក់នឹងវាយសព្រុកអនកហនាេះ 

ហោយហពោេះខាល ចបាត់រោំបដលហៅកនុងកណា្ត ្់រថដរ្រស់ពួកវា។ ពួក្នុស្ស

អាពកក់នឹងបសង្រកេធិវី្ំរប្រកអនកហនាេះហចញពវីពពេះ ហោយហសចក្តវីលបួងលបង។ 

កាលហ្រើហព្រើការទំាងហនេះហៅបត្ិនបានហជាគជ័យ ហគនឹងហព្រើអំណាច្រង្ខំ 

ស្បជញញាៈ្្តងេញិ។

 ្ុ្របន្ត ដរា្រណាពពេះហយសូ៊េហៅបតជាអនកអង្រករជួស្នុស្សហៅកនុង

ហរាងឧហបាស្ខាងហលើ ពួកអនកចបា្់រ និងពួក្រណា្ត ជន នឹងស្ថិតហៅហពកា្ 

ឥទ្ធិពលការោររ្រស់ពពេះេញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធជានិច្។ ហ្រើហទាេះជាមានពួកអនក 

ចបា្់រជាហពចើនរ្រស់ហយើង ជាភាន ក់ងារដ៏សក្្មរ្រស់សាតំាងក៏ហោយ ក៏ពពេះ 

មានភាន ក់ងាររ្រស់ពពេះអង្គហៅកនុងចំហណា្ហ្ដឹកនំាថនព្រហទសជាតិបដរ។ 

មាន្នុស្ស្ួយចំនួនតូចនឹងទ្់រទល់ចរន្តដ៏ខាល ំងកាល ថនហសចក្តវីអាពកក់។ ្រក្ស



ពពេះរាជសារចុងហពកាយ្រង្អស់-ទំព័រ-537-

ព្រឆំ្ងថនសពតរូេរ្រស់ហសចក្តវីពិត នឹងពតរូេបានោត់ទ្់រ ហដើ្បវីទុកឱ្យពពេះរាជ

សាររ្រស់ហទេតាទវី្រវីហធ្ើការ។ ហសចក្តវីពពមានចុងហពកាយនឹងហធ្ើឱ្យពួកហ្ដឹក

នំាទំាងហនេះចា្់រអារ្្មណ៍យ្ងខាល ំង ហេើយមានអនកខលេះទទួលហជឿ ហេើយពព្

ចូលខាងរាសស្តរ្រស់ពពេះហៅកនុងពគ្ហេទនា។

ហភលៀងចុងរដូេ និងសដត្កដ៏ខាល ងំ

 ហទេតាបដលរួ្ ជា្ួយហទេតាទវី្រវី នឹងពតរូេ្ំរភលលឺបែនដវីទំាង្ូលហោយ

សិរ វីល្អរ្រស់ហលាក។ ពពេះរាជសាររ្រស់ហទេតាទវី្ួយ ពតរូេបាននំាហចញហៅកាន់ 

ពគ្់រទំាងសា្ថ នវីយ៍ហ្រសកក្្មកនុងហលាកវីយ៍ ហេើយព្រហទសខលេះបានចា្់រអារ្្មណ៍ 

យ្ងខាល ំងកាល ចំហោេះសាសនា ដូច្ិនបដលមានពវី្ុនហឡើយ តំាងបតពវីពគ្ 

លទ្ធិបកទព្ង់្ក។ ្ុ្របន្ត ហសចក្តវីពពមានចុងហពកាយថនហទេតាទវី្រវីហនេះ នឹង 

បានព្រហសើរជាងហនាេះហៅហទៀត។

 ការងារហនាេះនឹងមានសភាពសសហដៀងគ្ន ហៅនឹងថ្ងៃ្ុរណ្យទវី៥០បដរ។ 

«ហភលៀងហដើ្រដូេ» ពតរូេបានព្រទាន្កហៅហពលចា្់រហែ្តើ្ដំណឹងល្អ ហដើ្បវីហធ្ើឱ្យ

ពគ្្់រពូជដ៏េហិសសដុេះពនលកហឡើង ដូហចនេះ «ហភលៀងចុងរដូេ» នឹងពតរូេព្រទាន្ក 

ហៅហពល្រញ្្់រ ហដើ្បវី្រន្ទុំពគ្្់រពូជសពមា្់រហពលចព្រូត។ េូហស ៦:៣; 

យូ្បអល ២:២៣។ កិច្ការដ៏ឧត្ត្ថនដំណឹងល្អ ្ិនពតរូេ្រញ្្់រហៅហោយមាន

ការសប្្តងអំណាចពពេះហចសា្ត រ្រស់ពពេះ តិចជាងបដលបានកត់សមា្គ ល់ហៅ

ហពលហ្រើកចា្់រហែ្តើ្ហនាេះហឡើយ។ ្រទទំនាយបដលពតរូេបានសហព្ច ហៅកនុង 

ការ្រង្អុរហភលៀងហដើ្រដូេ នាហពលហ្រើកចា្់រហែ្តើ្ដំណឹងល្អ នឹងពតរូេបានសហព្ច

្្តងហទៀតកនុងហភលៀេចុងរដូេនាហពល្ិរទ្រញ្្់រ។ ហនេះជា «ហពលលំហេើយ» បដល 

សាេក័ហពពតរុសបានទន្ទឹងរង់ចំា ហៅហពលហលាកមានព្រសាសន៍ថា៖ «ដូហចនេះ 

ចូរបព្រចិត្ត ហេើយេលិ្កចុេះ ហដើ្បវីឱ្យបា្រអនករាល់គ្ន បានលុ្រហចញ ព្រហយជន៍ 

ឱ្យមានហពលលំហេើយ្កពវីចំហោេះពពេះអម្ាស់ហេើយ ឱ្យពទង់បានចាត់ពពេះ 

អង្គ»។ កិច្ការ ៣:១៩,២០។

 អនក្រហព ើ្រ្រស់ពពេះ បដលបានថ្ាយខលួនជា្ររសុិទ្ធ មានទឹក្ុខភលលឺចំាង 
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នឹងព្រញា្់រព្រញាល់ពវីកបនលង្ួយហៅកបនលង្ួយ ព្រកាសែសាយពពេះរាជ 

សារពវីសា្ថ នសួគ៌។ ការអស្ារ្យនឹងសប្្តងហឡើង អនកជំងលឺនឹងពតរូេពយាបាលឱ្យ 

ជា។ សាតំាងក៏ហធ្ើការអស្ារ្យដ៏កំភូត ប្្ទំាងនំាឱ្យធ្ល ក់ហភលើងពវីហលើហ្�្ក

ែង។ េេិរណៈ ១៣:១៣។ ហម្ាល េះហេើយ្នុស្សមាន ហៅហលើបែនដវី នឹងពតរូេហធ្ើការ 

សហព្ចចិត្ត។

 ពពេះរាជសារនឹងពតរូេបានែ្សព្ែសាយ ហោយ្ិនមានការជបជកហដញ 

ហោលហពចើនហទ គលឺហោយការងារថនពពេះេញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធរ្រស់ពពេះបដល 

្រណា្ត លឱ្យមានចិត្តហជឿេញិ។ ហសចក្តវីបេកបញកពតរូេបានោក់ហៅចំហោេះ 

្រណា្ត ្នុស្សរចួហេើយ ការហបាេះពុ្្ែសាយក៏បាន្រហញ្ញឥទ្ធិពលបដរ ្ុ្របន្ត

ហៅបតមាន្នុស្សជាហពចើនបដលពតរូេបាន្រងា្ខ ំង្ិនឱ្យយល់ហសចក្តវីពិតបាន

ហពញហលញហឡើយ។ ឥឡូេហនេះហគបានហ�ើញហសចក្តវីពិតយ្ងចបាស់ពកបឡត។ 

ទំនាក់ទំនងពគរួសារ និងទំនាក់ទំនងេហិារ ក៏គ្្ម នអំណាចោត់ោំងកូនដ៏ហសា្ម េះ 

ពតង់រ្រស់ពពេះបានបដរហៅហពលហនេះ។ ្្វីហ្រើមានភាន ក់ងារទំាងឡាយរួ្ គ្ន  

ព្រឆំ្ងហសចក្តវីពិតក៏ហោយ ក៏មាន្ួយចំនួនធំនំាគ្ន កាន់ខាងពពេះអម្ាស់

បដរ។ 
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អាទិត្យ-១០ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៤៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: បត ពបាជ្ា បដល ្ ក ពវី សា្ថ ន ហលើ ហនាេះ ្ ុន ដំ្ូរង ហៅ ថា 

្ររសុិទ្ធ រចួ ្ ក មាន ហ្ពតវី ចិត្ត ហសចក្តវី សំឡូត ចិត្ត ទន់ ក៏ ហពញ ហោយ ហសចក្តវី 

ហ្តា្ត ករណុា និង ែល ល្អ ឥត ហរ ើស ្ ុខ ហេើយ ឥត ពុត មាយ ែង។  

យ្កុ្រ ៣:១៧

 «ហៅពគ្ហនាេះ វ្ីបកល ជា្ហាហទេតាបដលតំណាងពួកកូនហៅរ្រស់

សាសន៍អនក ហលាកនឹង�រហឡើង ក៏នឹងមានពគ្ហេទនាជាខាល ំង ដល់ហ្្លេះបាន

ជាចា្់រតំាងពវីមាននគរដរា្រដល់ហេលាហនាេះឯងហនាេះ្ិនបដលហកើតមានយ្ង

ដូហចាន េះហឡើយ ហេើយហៅពគ្ហនាេះ សាសន៍អនកនឹងបានហពបាសឱ្យរចួ គលឺអស់ 

អនកណាបដលមានកត់ទុកកនុង្រញ្វី»។ ោនវីបយ្ល ១២:១។

 ហៅហពលបដលពពេះរាជសាររ្រស់ហទេតាទវី៣បាន្រញ្្់រហៅ្រណា្ត ជន

រ្រស់ពពេះក៏បាន្រហងហាើយកិច្ការ្រស់ខលួនបដរ។ ហគបានទទួល «ហភលៀងចុងរដូេ» 

ហេើយបានហពតៀ្ខលួនសពមា្់រពគ្ទុក្ខលំបាកហៅហពលខាង្ុខ។ ការសាកលបង 

ចុងហពកាយ្រង្អស់ បាននំា្កចំហោេះហលាកវីយ៍រចួហេើយ ហេើយទំាងអស់គ្ន  

បដលបាន្រងាហា ញថាមានភក្តវីភាពដល់សិកា្ខ ្រទរ្រស់ពពេះ បានទទួល «ពតា 

រ្រស់ពពេះដ៏មានពពេះជន្មរស់»។ ហៅហពលហនាេះពពេះហយសូ៊េនឹង្រញ្្់រការងារ

ជាសង្រ្រស់ពពេះអង្គ ហៅកនុងហរាងឧហបាស្ខាងហលើ ទំាង្រហញ្ញពពេះ 

សូរហសៀងដ៏ខាល ំងថា «ការហសសចហេើយ»។ «អនកណាបដលទុច្រតិឱ្យអនកហនាេះ

៣៩

តគ្ហេទនា
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ហៅបតទុច្រតិចុេះ អនកណាបដលហសា្ម កហពគ្ក ឱ្យអនកហនាេះហៅបតហសា្ម កហពគ្ក 

ចុេះ បតអនកណាបដលសុចរតិេញិ ពតរូេឱ្យអនកហនាេះហចេះបតព្រពពឹត្តែលូេសុចរតិហៅ 

ហេើយអនកណាបដល្ររសុិទ្ធ ឱ្យអនកហនាេះហៅបត្ររសុិទ្ធដបដល»។ េេិរណៈ 

២២:១១។ ពពេះពគវីស្ទបានហធ្ើតង្ាយហលាេះបា្រសពមា្់ររាសស្តរ្រស់ែងពពេះអង្គ 

ហេើយនិងលុ្រអំហពើបា្ររ្រស់ហគហចញែង។ «រាជ្យ និងអំណាចពគ្់រពគង ពព្ 

ទំាងភាពរងុហរឿងឧត្ត្ថនអស់ទំាងនគរហៅហពកា្ហ្�ទំាង្ូល» 

(ោនវីបយ្ល ៧:២៧) គលឺហេៀ្រនឹងពតរូេបានព្រគល់ដល់អនកទទួល្ត៌កថន 

ហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះ ហេើយពពេះហយសូ៊េពទង់នឹងហសាយរាជ្យជាហស្តចហលើអស់ទំាង

ហស្តច និងជាពពេះអម្ាស់ហលើអស់ទំាងពពេះអម្ាស់។

 ហៅហពលពពេះអង្គយងហចញអំពវីហរាងឧហបាស្ ភាពងងឹតនឹងពគ្រ 

ដណ្ត ្់រហៅហលើសត្ហលាកថនបែនដវី។ ពួកសុចរតិពតរូេបតរស់ហៅចំហោេះពពេះភ័្ក្ត 

ថនពពេះដ៏្ររសុិទ្ធហោយគ្្ម នអនកអង្រករជំនួស។ ហសចក្តវីការោរដល់ពួក 

អាពកក់ពតរូេបានដកហចញ ហេើយសាតំាងបានពគ្់រពគងទំាងសសរុងហៅហលើពួក

្ិនបព្រចិត្ត។ ពពេះេញិ្ញា ណរ្រស់ពពេះពតរូេបានដកហចញជាទវី្ំរែុតហេើយ។ ហពល 

ហនាេះសាតំាងនឹងហបាេះសត្ហលាកថនបែនដវីហៅកនុងហសចក្តវីហេទនាដ៏ធំហៅចុង 

ហពកាយ្រង្អស់។ ហទេតារ្រស់ពពេះនឹងបលងទ្់រនូេខ្យល់កាចសាហាេថនតណាហា

រ្រស់្នុស្សជាតិ។ ហលាកវីយ៍ទំាង្ូលនឹងមានការេិនេនិាសបដលហលើស 

ជាងពករុងហយរសូាឡិ្ពវីស្័យហដើ្ហៅហទៀត។ មានកមាល ំងទ័ពហពតៀ្ខលួនជា 

ហសសច ហៅរង់ចំាបតការអនុញ្ញា តពវីពពេះ្ុ្រហណាណ េះ ហដើ្បវីហធ្ើឱ្យពគ្់រទវីកបនលងបាន

សា្រសូន្យអស់ហៅ។

 អស់អនកបដលហគ្រពពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ នឹងពតរូេហគចាត់ទុកថា 

ជាហដើ្ហេតុថនហសចក្តវីេកឹេរ និងការ្រងហាូរឈា្ដ៏រន្ធត់ បដលបាន្ំរហពញ 

បែនដវីហោយហសចក្តវីហេទនា។ អំណាចបដល្កជា្ួយការពពមានចុងហពកាយ 

បានហធ្ើឱ្យពួកអាពកក់ហឆេះឆួលយ្ងខាល ំង រចួសាតំាងក៏ហធ្ើឱ្យេញិ្ញា ណស្្អ្់រ 
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និងេញិ្ញា ណហធ្ើទុក្ខហទាស រជួំលហឡើងទាស់នឹងអស់អនកបដលបានទទួលពពេះ

រាជសារ។

 ហៅហពលបដលេត្តមានរ្រស់ពពេះបានដកហចញអំពវីព្រហទសជូេហៅ ពួក 

សង្ និង្រណា្ត ជនហៅបតចាត់ខលួនហគថាជាអនកហរ ើសតំាងរ្រស់ពពេះដបដល។ 

ការងារកនុងេហិារហៅបត្រន្តហៅ្ុខ ពពេះពរដ៏ពិសិដ្ពតរូេបានអំោេនាេរាល់ថ្ងៃ 

ឱ្យ្នុស្សបដលមានកំេុសចំហោេះពពេះហលាេិតរ្រស់ពពេះរាជ្ុរពតាពពេះ។ ដូហចនេះ 

ហៅហពលបដលហសចក្តវីសហព្ចដ៏្ិនអាចតវ្ាបានថនហរាងឧហបាស្ ពតរូេបាន 

ព្រកាសហឡើង ហេើយវាសនារ្រស់ហលាកវីយ៍នឹងស្ថិតហៅកនុងសភាពដបដលជា

ហរៀងរេូតហនាេះ ្រណា្ត ្នុស្សបដលរស់ហៅហលើបែនដវីនឹងពំុបានដឹងហឡើយ។ 

្នុស្សបដលពពេះេញិ្ញា ណថនពពេះបានដកហចញពវីខលួន ហៅបតរកសាទព្ង់ 

សាសនាដបដល ការខិតខំយ្ងស្ាហា្់រដ៏អហសាចហដើ្បវីសហព្ចគហពមាង 

ការពយាបាទ នឹងហ ើ្លហៅដូចជាការខិតខំយ្ងស្ាហា្់រសពមា្់រពពេះ។

ចន្ទ-១១ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៤៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: បត ពទង់ ែ្តល់ ពពេះគុណ ្ ក កាន់ បត ខាល ំង ហឡើង ហេតុ ហនាេះ 

បាន ជា ពទង់ មាន ពពេះ្រន្ទូល ថា «ពពេះ ពទង់ ទាស់ ទទឹង នឹង ពួក មាន ឫក ធំ បត 

ពទង់ ែ្តល់ ពពេះគុណ ្ ក ពួក រា្រ សា េញិ»។ យ្កុ្រ ៤:៦ 

 ហៅហពលបដលថ្ងៃស្របាតេ៍បានកាល យហៅជាចំណុចសំខាន់ថនការេវិាទ 

ដល់ទូទំាងពគវីសា្ទ នពិភពហលាក ហគនឹងហលើកហឡើងថា ្ិនពតរូេអត់ពទំានឹងពករុ្

តូចបដល�រជំទាស់នឹងេហិារ និងរដ្ហឡើយ ហេើយថាវាព្រហសើរជាង ហដើ្បវី 

ឱ្យពួកហគរងទុក្ខ�លឺចា្់រ ជាជាងឱ្យជាតិសាសន៍ទំាង្ូល ពតរូេហបាេះចូលហៅ 

កនុងភាពពច្ូរកពច្រល់ និងភាពគ្្ម នចបា្់រគ្្ម នេន័ិយ។ ស្្តវីដបដលហនេះធ្ល ្់រ

បានហោលទាស់នឹងពពេះពគវីស្ទរចួ្កហេើយ។ «ហ្រើមាន្នុស្សមាន ក់សាល ្់រ 



ទំព័រ-542- ្ហាេវិាទ

ជំនួស្រណា្ត ជន» ហលាកថកផ្មានព្រសាសន៍ «ហនាេះមានព្រហយជន៍ដល់ 

អនករាល់គ្ន ជាជាង ហដើ្បវីកំុឱ្យជាតិហយើងហនេះពតរូេេនិាសទំាងអស់ហឡើយ»។ 

យូ្ហាន ១១:៥០។ ការហោលដូហចនេះនឹងហ ើ្លហៅដូចជាពតឹ្ពតរូេណាស់ 

ទវី្ំរែុតនឹងមានហចញ្រទ្រញ្្្ួយ ជំទាស់នឹងអស់អនកបដលរកសាថ្ងៃស្របាតេ៍  

ថនពកឹត្យេន័ិយទវី៤ជា្ររសុិទ្ធ ហោយព្រកាសព្រឆំ្ងនឹងពួកហគ ពព្ទំាងែ្តល់

សិទ្ធិដល់្រណា្ត ជនឱ្យសមាល ្់រពួកហគែង ្រនា្ទ ្់រពវី្ួយរយៈហពកាយ្ក។ លទ្ធិ 

រ ្ូ្ និយ្កនុងស្័យហដើ្ និងលទ្ធិព្ររូហតស្តង់និយ្បដលងាកហចញពវីជំហនឿ 

កនុងស្័យ្្មវី នឹងព្រពពឹត្តអំហពើសសហដៀងគ្ន បដរ។ ហៅហពលហនាេះរាសស្តរ្រស់ពពេះ 

នឹងពតរូេបានធ្ល ក់ហៅកនុងទិដ្ភាពថនការហខាល ចែសាចិត្ត ដូចបានពណ៌នាថាជា 

«ពគ្ហេទនារ្រស់យ្កុ្រ»។ ហយហរមា ៣០:៥-៧។

តគ្ហេទនារបសយ់ាេ កបុ

 រាពតវីហសាកហៅរ្រស់យ្កុ្រ កនុងហពលបដលគ្ត់ខំអធិស្ានឱ្យរចួ 

ខលួនពវីហអសាេ (ហលាកុ្របត្តិ ៣២:២៤-៣០) ជាតំណាងពិហសាធន៍ថនរាសស្តរ្រស់ 

ពពេះកនុងពគ្ហេទនា។ ហោយហពោេះការហបាក្រហញ្្ឆ តយកពរពវីឪពុកបដល 

្រព្រុងទុកឱ្យហអសាេ យ្កុ្របានហភៀសខលួនហោយខាល ច្រងរ្រស់ខលួនសមាល ្់រ។ 

្រនា្ទ ្់រពវីបាននិរហទសខលួនជាហពចើនឆ្ន ំ្ក គ្ត់ក៏បានសហព្ចចិត្តពតឡ្់រចូល 

សសរុកកំហណើ តខលួនេញិ។ ហៅហពលចូលជិតដល់ពពំបដន គ្ត់មានការភិតភ័យ 

ជាខាល ំងហោយឮដំណឹងថាហអសាេកំពុងនំាគ្ន ចូល្ក ហេើយពបាកដជានឹង 

្កសងសឹកជា្ិនខាន។ យ្កុ្រមានបតសង្ឹ្ហៅហលើហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុា

រ្រស់ពពេះបត្ុ្រហណាណ េះ អ្វីបដលការោររ្រស់គ្ត់ គលឺមានបតហសចក្តវីអធិស្ានហទ។

 គ្ត់បានលន់តួបា្រហោយការ្រនា្ទ ្រខលួនយ្ងខាល ំងបតមាន ក់ឯង 

ជា្ួយពពេះ។ ឧ្រសគ្គកនុងជវីេតិគ្ត់បាន្កដល់ហេើយ។ គ្ត់បាន្រន្ត 

អធិស្ានហៅកនុងយ្់រងងឹត។ សសា្់របតមានថដ្ួយោក់្កហលើសា្ម គ្ត់។ គ្ត់ 
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គិតថាព្របេលជាសពតរូេ្ករកសមាល ្់រគ្ត់ហេើយ គ្ត់ក៏ហព្រើអស់ទំាង 

ថា្ពលបដលហសសសល់ទំាង្ុ្រនា្ម ន ចា្់រហបាកចំបា្់រជា្ួយអនកយយវី។ 

ហៅហពលថ្ងៃជិតរេះ ជនចប្លកបានហព្រើកមាល ំងឥទ្ធិឫទ្ធិរ្រស់ខលួន។ យ្កុ្រហាក់ 

ដូចជាទន់ថដទន់ហជើង ហធ្ើអ្វីបលងហកើត ហេើយក៏ទមាល ក់ខលួន យំខ្សឹកខ្ួសលហៅ

ហលើសា្ម គូ្រដិ្រក្សដ៏អា្៌កំបំាងរ្រស់ខលួនបត្្តងហៅ។ ពគ្ហនាេះគ្ត់ក៏បានដឹង 

ថា គលឺជាហទេតាថនហសចក្តវីសញ្ញា ហទហតើ បដលគ្ត់បានព្រយុទ្ធជា្ួយហនាេះ។ 

គ្ត់មានការហសាកសា្ត យចំហោេះអំហពើបា្ររ្រស់គ្ត់អស់រយៈហពលយូរ្ក

ហេើយ ឥឡូេហនេះគ្ត់ដឹងយ្ងចបាស់ថា គ្ត់ពតរូេបានអត់ហទាសឱ្យជាពបាកដ។ 

ហភ្ៀេពវីសា្ថ នសួគ៌ហរៀ្របតនឹងចាកហចញហៅេញិ ្ុ្របន្ត យ្កុ្របានឱ្រហលាក 

ជា្់រ។ ហទេតាមាន្រន្ទូលថា «ចូរបលងឱ្យហយើងហៅ ដបិតភលលឺហេើយ» ្ុ្របន្ត ្ុរព្ 

្ុររសបានឧទានថា «ខ្ុំ្ិនឱ្យហលាកហៅហទ ទាល់បតបានឱ្យពរដល់ខ្ុំសិន»។ 

យ្កុ្របានលន់តួនូេភាពកហ្សាយ និងភាព្ិនគួររ្រស់ខលួន ហេើយហៅបតទុក 

ចិត្តចំហោេះហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុាថនពពេះដ៏រកសានូេហសចក្តវីសញ្ញា ។ ហោយការ 

បព្រចិត្តហេើយចុេះចូល បា្រជនហនេះក៏បាន�នេះពពេះ្ហាក្សពតថនសា្ថ នសួគ៌។

 សាតំាងបានហចាទព្រកាន់យ្កុ្រហៅចំហោេះពពេះ ហោយហពោេះអំហពើ 

បា្ររ្រស់គ្ត់ វាបាន្រណា្ត លឱ្យហអសាេហលើកគ្ន ្កទាស់នឹងគ្ត់។ ហៅ 

កនុងរាពតវីកាច់ចំបា្់រគ្ន  សាតំាងបានខនេះបខនងទមាល ក់ទឹកចិត្តគ្ត់ ឱ្យព្រហឡេះថដ 

ហចញពវីពពេះ។ គ្ត់ហស្ទើរបតអស់សង្ឹ្ហៅហេើយ ្ុ្របន្ត គ្ត់បានហសាកសា្ត យ 

ហោយហសា្ម េះ ចំហោេះអំហពើបា្របដលគ្ត់បានព្រពពឹត្ត ហេើយបានចា្់រហទេតា 

ជា្់រ ឥតពព្បលង ពព្ទំាងយំអង្រ រេូតទាល់បតបាន�នេះ។

 សាតំាងហចាទព្រកាន់យ្កុ្រជាយ្ងណា វាក៏នឹងហចាទព្រកាន់រាសស្ត

រ្រស់ពពេះជាយ្ងហនាេះបដរ។ វាបានដឹងជាក់ចបាស់នូេអំហពើបា្របដលវាបាន 

លបួងពួកហគឱ្យព្រពពឹត្ត ក៏ហោលថាពពេះអម្ាស់្ិនអាចយុត្តិធ្៌បានហទ កនុង 

ការបដលអត់ហទាសបា្រឱ្យពួកហគ រចួ្ំរផ្ល ញវា និងពួកហទេតារ្រស់វាហចាល 
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ហនាេះ។ វាបានទា្ទារឱ្យព្រគល់ពួកហគហៅកនុងកណា្ត ្់រថដវា ហដើ្បវីឱ្យវា្ំរផ្ល ញ 

ពួកហគហចាល។

 ពពេះអម្ាស់នឹងអនុញ្ញា តឱ្យវាសាកលបងពួកហគដល់កំពូល។ ទំនុក 

ទុកចិត្តរ្រស់ពួកហគចំហោេះពពេះ និងជំហនឿរ្រស់ពួកហគនឹងពតរូេបានសាកល 

យ្ងតឹងរុងឹ្ំរែុត។ សាតំាងខិតខំ្ំរភ័យពួកហគ ហោយសង្ឹ្ថានឹងអាច  

្ំរផ្ល ញជំហនឿរ្រស់ហគព្រហយជន៍ឱ្យធ្ល ក់ហៅកនុងហសចក្តវីលបួង ហេើយ្ំរប្ររ 

ភក្តវីភាពរ្រស់ហគហចញអំពវីពពេះេញិ។

អង្គារ-១២ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៤៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូហចនេះ ពតរូេ ចុេះ ចូល ចំហោេះ ពពេះ ហេើយ តសូ៊ នឹង អារក្ស េញិ 

ចុេះ ហនាេះ វា នឹង រត់ ហចញ ពវី អនក រាល់ គ្ន  ហៅ ។ យ្កុ្រ ៤:៧ 

ការឈលឺចាប់ដដលនឃឹងហ�្ើឱ្យហ្បហនា្ទ សដលត់េ៉ះ

 ការ�លឺចា្់របដលរាសស្តរ្រស់ពពេះទទួលហនេះ ពំុប្នជាការខាល ចអំហពើ

ហ្រៀតហ្រៀនហនាេះហទ។ ពួកហគភ័យខាល ចបពកងមានកំេុសកនុងខលួន បដលនឹងហធ្ើ 

ឱ្យហគពំុបានដឹងនូេការសហព្ចថនហសចក្តវីសនយារ្រស់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះបដល

ថា៖ «អញនឹងរកសាឯងឱ្យរចួពវីហេលាលបងបដលពតរូេ្កហលើហលាកវីយ៍ទំាង

្ូល»។ េេិរណៈ ៣:១០។ ហ្រើពួកហគ្រងាហា ញខលួនឱ្យហ�ើញថា្ិនស្គួរហោយ 

ហពោេះចរតិលក្ខណៈហេៀចហេរហនាេះ ហនាេះពពេះនា្្ររសុិទ្ធថនពពេះនឹងទទួលការ 

្រហនា្ទ សជាពំុខាន។

 ពួកហគចង្អុលហៅកាន់ហពលបដលហគលន់តួបា្រដ៏ហពចើនរ្រស់ខលួនហៅ 

ពគ្អតវីតកាល ហេើយទូលអង្រសូ្ហសចក្តវីសនយារ្រស់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ 

បដលថា៖ «ឱ្យហគ្កពឹងោក់កមាល ំងអញេញិ ហដើ្បវីឱ្យបានជាហ្ពតវីរ្រស់អញ 

ចូរឱ្យហគជាហ្ពតវីនឹងអញចុេះ»។ ហអសាយ ២៧:៥។ ហទាេះ្រវីមានការ្្់របារ្្ភ 
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និងទុក្ខពពរួយយ្ងណាក៏ហោយ ក៏ពួកហគហៅបត្ិន�្់រអង្រករបដរ។ ហគហៅ 

បតហតាងជា្់រនឹងពពេះ ដូចយ្កុ្រហតាងជា្់រនឹងហទេតាយ្ងហនាេះបដរ ហេើយ 

ភាសាថនេញិ្ញា ណរ្រស់ហគគលឺ «ទូល្រង្គំ្ិនឱ្យពពេះអម្ាស់ហៅហទ ហលើកបលង

បតពពេះអម្ាស់ឱ្យពរទូល្រង្គំសិន»។

អំហេើបាបតតរូេបានលបុហចញ

 ហៅកនុងពគ្ហេទនា ព្រសិនហ្រើរាសស្តរ្រស់ពពេះមានអំហពើបា្របដលពំុ

បាន លន់តួ ពតរូេហលចហឡើងហៅចំហោេះខលួន នាហពលបដលហសចក្តវីភិតភ័យ និង 

ហសចក្តវី�លឺចា្់រកំពុងបតហធ្ើទុក្ខយ្ងខាល ំដល់ពួកហគ ហនាេះ ហគនឹងទ្់រសា្ម រតវី 

្ិនជា្់រហឡើយ។ ការអស់សង្ឹ្នឹងផ្្ត ច់ជំហនឿរ្រស់ហគ ហចញ  ហេើយ ក៏ពំុអាច

ទូលអង្រពពេះឲ្យជួយហោេះបលងបានបដរ។ ្ុ្របន្ត ហគក៏ពំុមានកំេុស លាក់ 

កំបំាង ឯណា យក្ក្រហញ្ញហសាេះ។ អំហពើ បា្ររ្រស់ ហគបានចូល ហៅចំហោេះ 

ទវីជំនំុជំរេះ ពព្ទំាងបានលុ្រហចញ រចួហៅហេើយ  ហេើយ ហគក៏្ិននឹកចំាពវីអំហពើ 

បា្រទំាងហនាេះហទៀតហឡើយ។

 ពពេះអង្គបាន្រងាហា ញដល់យ្កុ្រ ថាពទង់នឹង្ិនអត់ពទំានឹងអំហពើ 

អាពកក់ហឡើយ។ អស់អនកបដលហោេះសា ឬលាក់កំបំាងអំហពើបា្ររ្រស់ខលួន  

ហេើយទុកឱ្យរកសាហៅកនុងហសៀេហៅថនសា្ថ នសួគ៌ ហោយពំុបានលន់តួ និងអត់ 

ហទាសឱ្យហនាេះ នឹងពតរូេស្ថិតហៅហពកា្អំណាចរ្រស់សាតំាងហេើយ។ ហគមាន 

តំបណងខ្ង់ខ្ស់កាលណា ហនាេះជ័យជ្នេះថន្រច្ា្ិត្តរ្រស់ខលួន ចបាស់ជា 

បានខ្ង់ខ្ស់កាលហនាេះបដរ។ អស់អនកពនយារការហរៀ្រចំខលួន ពំុអាចហរៀ្រចំខលួន 

កនុងពគ្ហេទនា ឬហៅហពលណាហទៀតបានហឡើយ។ ករណវី រ្រស់អនកប្រ្រហនេះ 

ពំុមានសង្ឹ្ហឡើយ។

 ព្រេត្តិយ្កុ្រក៏ជាការ្រញ្្ក់្ួយថា ពពេះនឹង្ិនហបាេះ្រង់ហចាលអស់

អនកបដលបានកបត់ហៅកនុងអំហពើបា្រ ហេើយប្ររ្កឯពពេះអង្គេញិ ហោយការ 
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បព្រចិត្តពិតពបាកដហនាេះហឡើយ។ ពពេះនឹង្រញូ្នហទេតាហៅកំសាន្តចិត្តពួកហគ 

ហៅកនុងពគ្អាសនន។ ពពេះហនពតពពេះបតងបតទត្កហលើរាសស្តពពេះអង្គ។ 

អណា្ត តហភលើងថនគុកហភលើង ហាក់ដូចជាហេៀ្រនឹង្រហញ្ឆ េះពួកហគហៅ ្ុ្របន្ត ពពេះ 

អង្គដ៏ជាអនកចពមាញ់នឹងយកហគ្កដូចជាមាសសុទ្ធបដលបានហដញហោយ 

ហភលើងរចួហេើយ។

ជំហនឿដដលស៊តូទា ំ

 ពគ្ទុក្ខពពរួយ និងពគ្�លឺចា្់រហៅចំហោេះ្ុខហយើង នឹងពតរូេការជំហនឿ

បដលសូ៊ពទំានូេភាពហខសាេះហល្ើយ ភាពអត់ោល ន និងការ្រង្អង់ហពលហេលា និង 

ជំហនឿបដល្ិនហចេះរសាយ ហទាេះ្រវីជួ្រព្រទេះហសចក្តវីលបងដ៏ធងៃន់ធងៃរយ្ងណាក៏

ហោយ។ ជ័យជ្នេះរ្រស់យ្កុ្រ គលឺជាភ័ស្តុតាង្ួយរ្រស់អំណាចថនហសចក្តវី 

អធិស្ានឥត�្់រ�រ។ អស់អនកណាបដលកាន់ខ្ា្់រនូេហសចក្តវីសនយារ្រស់ 

ពពេះដូចជាហលាកហនាេះនឹងបាន�នេះដូចជាហលាកបដរ។ កាច់ចំបា្់រជា្ួយពពេះ 

មាន្ុ្រនា្ម ននាក់បដលដឹងថាជាអ្វីហនាេះ! ហៅហពលបដលរលកថនភាពអស់ 

សង្ឹ្ហបាកហៅហលើអនកទូលអង្រករ ហតើមាន្ុ្រនា្ម ននាក់ហតាងជា្់រហោយ 

ជំហនឿចំហោេះហសចក្តវីសនយាថនពពេះ។

 អស់អនកណាបដលមានជំហនឿតិច ឥឡូេហនេះកំពុងស្ថិតហៅកនុងហពគ្េះ

ថាន ក់ដ៏ធំ ហោយធ្ល ក់ហៅហពកាយអំណាចហបាក្រហញ្្ឆ តរ្រស់សាតំាង។ ហទាេះ្រវី

ហគបានពទំាពទចំហោេះការសាកលបងក៏ហោយ ក៏ហគនឹងពតរូេធ្ល ក់ហៅកនុងក្តវីទុក្ខ 

ពពរួយយ្ងហពរៅ ពវីហពោេះហគពំុទមាល ្់រទុកចិត្តហលើពពេះ។ ឥឡូេហនេះហយើងគួរបត 

លបងហសចក្តវីសនយារ្រស់ពពេះអង្គ។



ពគ្ហេទនា-ទំព័រ-547-

ពុធ-១៣ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៤៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ខ្ុំ ទុក ហសចក្តវី សុខ ហៅ នឹង អនក រាល់ គ្ន  គលឺ ខ្ុំ ឲ្យ ហសចក្តវី សុខ 

សាន្ត រ្រស់ ខ្ុំ ដល់ អនក រាល់ គ្ន  ហេើយ បដល ខ្ុំ ឲ្យ ហនាេះ ្ ិន ប្ន ដូច ជា ហលាកវីយ៍ 

ឲ្យ ហទ កំុ ឲ្យ ចិត្ត អនក រាល់ គ្ន  ្ ្់រ បារ្្ភ ឬ ភ័យ ហឡើយ។ យូ្ហាន ១៤:២៧

 ្រញ្ហា បដលបានគិតទុកជា្ុន បតងបតហ�ើញធំជាងការពិត ្ុ្របន្ត 

ឧ្រសគ្គហៅ្ុខហយើង ្ិនដូហចាន េះហទ។ ការសប្្តងជាក់បស្តង្ំរែុត ្ិនអាច 

លូកដល់ទំេំថនការ�លឺចា្់រហនាេះបានហឡើយ។ ហៅកនុងពគ្ទុក្ខលំបាក ពពលឹង 

រាល់រ្ូរពតរូេ�រហឡើងសពមា្់រខលួនឯងហៅចំហោេះពពេះភ័្ក្តពពេះ។

 ឥឡូេហនេះហៅហពលបដលសហ្្តចសង្ជាន់ខ្ស់រ្រស់ហយើង កំពុង 

ថ្ាយតង្ាយហលាេះបា្រសពមា្់រហយើង ហយើងគួរបតសេ្ះបសង្ហដើ្បវីឱ្យបានពគ្់រ

លក្ខណ៍កនុងពពេះពគវីស្ទ។ ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះរ្រស់ហយើង ពំុបានហធ្ល យធ្ល ក់ហៅកនុង 

អំណាចថនហសចក្តវីលបងកនុងគំនិតហឡើយ។ សាតំាងបតងបតរកចំណុចបដលវា 

អាចោក់ហជើងជាន់បានហៅកនុងចិត្ត្នុស្ស ឱ្យបតនឹក្្រងពវីអ្វីបដលមាន 

និស្ស័យជាបា្រចុេះ ហនាេះហសចក្តវីលបួងរ្រស់វានឹងមានអំណាចហលើហគហេើយ។ 

្ុ្របន្ត ពពេះពគវីស្ទមាន្រន្ទូលអំពវីអង្គពទង់ថា៖ «ហៅហ្ាយរ្រស់ហលាកវីយ៍ហនេះ 

ជិត្កដល់ហេើយ បតគ្្ម នអ្វីហៅកនុងខ្ុំហទ»។ យូ្ហាន ១៤:៣០។ សាតំាងរក

ពំុហ�ើញអ្វីហៅកនុងពពេះរាជ្ុរពតាថនពពេះ បដលអាចឱ្យវាមានជ័យជ្នេះហឡើយ។ 

គ្្ម នបា្រណាហៅកនុងពទង់បដលសាតំាងអាចហកងព្រហយជន៍បានហទ។ អស់ 

អនកបដលនឹង�រហឡើងហៅកនុងពគ្ហេទនា ពតរូេមានលក្ខណៈដូហចនេះ។

 គលឺហៅកនុងជវីេតិហនេះឯងបដលហយើងបញកបា្រហចញអំពវីខលួនហយើង ហោយ

ហជឿដល់ពពេះហលាេិតហលាេះបា្ររ្រស់ពពេះពគវីស្ទ។ ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះដ៏េហិសស 

េសិាលរ្រស់ហយើង ពទង់អហញ្ើញឱ្យរួ្ ខលួនហយើងជា្ួយពពេះអង្គ ឱ្យរ្ួររួ្ ភាព 

ហខសាេះហខសាយរ្រស់ហយើងជា្ួយកមាល ំងដ៏ខាល ំងកាល ជា្ួយពពេះអង្គ និងភាព្ិន
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ស្គួររ្រស់ហយើងជា្ួយហសចក្តវីថ្ល្នូររ្រស់ពទង់។ គលឺសហព្ចហលើហយើងហទ  

ចំហោេះកិច្សេព្រតិ្រត្តិការជា្ួយសា្ថ នសួគ៌ ហដើ្បវីជួយឱ្យ ចរតិ លក្ខណៈ 

រ្រស់ហយើងបានដូចជាគំរដ៏ូពិសិដ្។

 កិច្ការហបាក្រហញ្្ឆ ត និងកិច្ការ្ំរែលិច្ំរផ្ល ញរ្រស់អារក្ស នឹងលូត 

ដល់កំពូលហៅកនុងពគ្ហេទនា។ ទិដ្ភាពដ៏គួរភ័យខាល ចបដលមានលក្ខណៈ 

ខុសពវីធ្្មជាតិ នឹងពតរូេលាតពតោងហៅហលើថែ្ទហ្� ជាទវីសមា្គ ល់ថនអំណាច 

រ្រស់អារក្សបដលហធ្ើការអស្ារ្យ។ េញិ្ញា ណអារក្សនឹងហចញហៅឯ «ពួកហស្តច 

ហៅហលើបែនដវី» ហេើយនិងហលាកវីយ៍ទំាង្ូល ហដើ្បវីជំរញុឱ្យរ្ួររួ្ ជា្ួយ 

សាតំាង ហៅកនុងការតសូ៊ចុងហពកាយហដើ្បវីព្រឆំ្ងនឹងការពគ្់រពគងថនសា្ថ ន 

សួគ៌។ ្នុស្សខលេះនឹងហធ្ើពុត ហលើកខលួនហឡើងថាជាពពេះពគវីស្ទ។ ហគនឹងសប្្តង 

ការអស្ារ្យ ពយាបាលជំងលឺ ហេើយតំាងខលួនថាបានទទួលការហ្រើកសប្្តង្កអំពវី 

សា្ថ នសួគ៌បដលែ្ទុយអំពវី្រទគ្្វីរហទៀតែង។

សាតាងំដតបតកឡាហ�្ើជាតេ៉ះត្វីស្ទ

  កនុងការសប្្តងតួកំពូលហៅកនុងហរឿងហលា្ខ នថនហសចក្តវីឆហបាកដ៏ធំ 
 

សាតំាងផ្្ទ ល់នឹងហដើរតួជាពពេះពគវីស្ទបត្្តង។ ពករុ្ជំនំុបានទន្ទឹងរង់ចំាដំហណើ រ

ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះយង្ក ថាជាទវីសង្ឹ្ចុងហពកាយ្រង្អស់រ្រស់ខលួន។ ឥឡូេ

ហនេះហ្ឆហបាកនឹងហធ្ើឱ្យហ ើ្លដូចជាពពេះពគវីស្ទយង្ក។ សាតំាងនឹង សប្្តង 

ខលួន វាដូចជាពពេះអម្ាស់ដ៏មានពនលលឺភលលឺពតចេះពតចង់ ដូចហសចក្តវីពិពណ៌នា 

អំពវីពពេះរាជ្ុរពតាថនពពេះ ហៅកនុងគ្្វីរេេិរណៈដូហចាន េះបដរ។ េេិរណៈ ១:១៣-១៥។

 សិរ វីល្អបដលព័ទ្ធជំុេញិវា គលឺអស្ារ្យជាងអ្វីបដលបភនកធ្្មតាធ្ល ្់រហ�ើញ

ហៅហទៀត។ សបព្កជ័យហោសក៏្រនលលឺហឡើង «ពពេះពគវីស្ទយង្កហេើយ!» 

្រណា្ត ្នុស្សក៏ឱនពកា្រហៅចំហោេះវា។ វាហលើកថដហឡើងឱ្យពរដល់ហគ។ 

សំហឡងវាទន់ភលន់ ហេើយពវីហរាេះសា្ត ្់រថពកបលង។ វា្រហញ្ញោក្យស្្តវីបដល 
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ព្រក្រហោយហសចក្តវីអាណិតអាសូរ ពតង់កបនលងខលេះមានសភាពដូចគ្ន នឹងហសចក្តវី 

ថនសា្ថ នសួគ៌បដលពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះធ្ល ្់រមាន្រន្ទូល។ វានឹងពយាបាលជំងលឺហរាគ្ 

រចួហេើយកនុងការបព្រពកឡាហធ្ើជាតួពពេះពគវីស្ទហនាេះ វាក៏អេះអាង្រ្តូរថ្ងៃស្របាតេ៍  

ហៅជាថ្ងៃអាទិត្យហទៀតែង។ វាប្លងថាអស់អនកណាបដលរកសាថ្ងៃទវីពបំាពវីរ 

ជា្ររសុិទ្ធ គលឺព្រមា្ដល់ហឈា្ម េះវាហេើយ។ ហនេះគលឺខាល ំងប្ន គលឺហស្ទើរបត្ំរភាន់ 

្នុស្សពគ្់រគ្ន ។ េ្ូង្នុស្សនំាគ្ន ប្ររហៅរកអា្រធ្ម្់រទំាងហនេះ ទំាងនិយយ 

ថា «ហនេះពិតជាតួពពេះហចសា្ត ថនពពេះដ៏ធំហេើយ»។ កិច្ការ ៨:១០។

ពពហស្បតិ៍-១៤ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៤៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ចូរ ្រនា្ទ ្រ ខលួន ហៅ ចំហោេះ ពពេះអម្ាស់ ហនាេះ ពទង់ នឹង ដំហកើង 

អនក រាល់ គ្ន  ហឡើង។ យ្កុ្រ ៤:១០

បណា្ត ជនរបសត់េ៉ះ្ិនតតរូេបាននាឱំ្យេហង្ងហទ

 ្ុ្របន្ត រាសស្តរ្រស់ពពេះនឹង្ិនពតរូេបាននំាឱ្យេហង្ងហឡើយ។ ហសចក្តវី្រហពងៀន 

រ្រស់ពពេះពគវីស្ទបកលងកាល យហនេះ ពំុសស្រតា្្រទគ្្វីរហទ។ ពររ្រស់វា ឱ្យដល់បត 

ពួកអនកថ្ាយ្រង្គំសត្ និងរ្ូរវាបត្ុ្រហណាណ េះគលឺជាពួកបដលពពេះគ្្វីរបានបចងថា 

ហសចក្តវីហពកាធឥត�្់រ�ររ្រស់ពពេះនឹងពតរូេបានចាក់ហៅហលើ។

 យ្ងណា្ិញ សាតំាង្ិនពតរូេបានអនុញ្ញា តឱ្យបកលង្រនលំពវីរហ្រៀ្រ 

បដលពពេះពគវីស្ទយង្កេញិហឡើយ។ ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះបានរឮំកោស់ហតឿន 

រាសស្តរ្រស់ពពេះអង្គ ឱ្យព្រយ័តនចំហោេះការហបាក្រហញ្្ឆ តហៅហលើចំណុចហនេះ។ 

«ដបិតនឹងមានពពេះពគវីស្ទបកលង ហេើយហហារាបកលងហកើតហឡើង ហគនឹងហធ្ើទវីសមា្គ ល់ 

យ្ងធំ ហេើយនិងការអស្ារ្យ ហដើ្បវីនឹងនំាទំាងពួកអនកហរ ើសតំាងឱ្យេហង្ងែង 

ហ្រើសិនជាបាន...។ ដូហចនេះ ហ្រើហគពបា្់រអនករាល់គ្ន ថា ហ ើ្លពទង់គង់ហៅ 

ទវីរហហាសា្ថ ន ហនាេះកំុ ឱ្យហចញហៅហឡើយ ឬថាហ ើ្លពទង់សុគតហៅកនុង ្រន្ទ្់រ 
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ហនាេះ ក៏កំុឱ្យហជឿឱ្យហសាេះ ហពោេះដំហណើ របដលកូន្នុស្ស្ក ហនាេះនឹងបាន 

ដូចជាហែលក្រហនា្ទ របដលភលលឺហែលកៗ ពវីទិសខាងហកើតដល់ទិសខាងលិចបដរ»។ 

ម្ាថាយ ២៤:២៤។ សូ្អាន្របន្ថ្ហទៀតហៅម្ាថាយ ២៥:៣១; េេិរណៈ 

១:៧; ប្សសាឡូនវីចទវី១ ៤:១៦,១៧។ ដំហណើ រយង្កហនេះ ពំុមានេធិវីណា 

នឹងបកលង្រនលំបានហឡើយ។ ហលាកវីយ៍ទំាង្ូលនឹងបានហ�ើញ។

 មានបតអនកហរៀន្រទគ្្វីរហោយយកចិត្តទុកោក់ ហេើយបានទទួលនូេ

ហសចក្តវីសសឡាញ់ថនហសចក្តវីពិត្ុ្រហណាណ េះហទ បដលនឹងពតរូេបានបំាងការោរ 

អំពវីហសចក្តវី្ំរភាន់ដ៏ខាល ំងកាល  បដលនំាហលាកវីយ៍ហៅជាហ�លើយ។ ហោយទវី្រនា្ទ ល់ 

ថន្រទគ្្វីរ អនកទំាងហនេះនឹងអាចតា្ោនហ្ឆហបាកឱ្យហ�ើញនូេការ្រនលំខលួន 

រ្រស់វា។ ហតើរាសស្តរ្រស់ពពេះឥឡូេហនេះបានសា្ថ ្រនាមំា្ួនហលើពពេះ្រន្ទូលរ្រស់

ែងពទង់ហេើយឬហៅ ហដើ្បវីកំុឱ្យពគ្ន់បតហ�ើញ និងឮ ហេើយហជឿហនាេះ? ហេើយ 

ហៅកនុងពគ្អាសននដូហចនេះ ហតើហគនឹងហតាងជា្់រពពេះគ្្វីរ ហេើយនិងពពេះគ្្វីរបត 

្ួយគត់ឬហទ?

រា្ស្តរបសត់េ៉ះនឃឹងតតរូេហភៀសខលួន

 ហៅហពលបដលពួកអនកមានអំណាចថនពគវីសា្ទ នសាកលហលាក ហចញ

ចបា្់រព្រឆំ្ងនឹងពួកអនកកាន់ពកឹត្យេន័ិយ ឱ្យរោ្ភិបាល�្់រការោរ ហេើយ

ហបាេះ្រង់ពួកហគហៅកនុងកណា្ត ្់រថដថនអស់អនកចង់ព្រល័យជវីេតិហគ ហនាេះរាសស្ត 

រ្រស់ពពេះនឹងនំាគ្ន រត់ហចញពវីទវីពករុង និងពវីភូ្ិករ ហេើយហៅរួ្ គ្ន ជាពករុ្ៗ 

រស់ហៅកនុងទវីសាងៃ ត់ោច់សសយល។ មាន្នុស្សជាហពចើននឹងរកកបនលងពជក 

ហកានកនុងទវីមំា្ួនថនរអាងភនំដូចពួកពគវីសា្ទ នហៅពជលងផ្យ្្ន់។ (សូ្អាន 

ជំពូក ៤)។ ្ុ្របន្ត មាន្នុស្សជាហពចើនពវីពគ្់រជាតិសាសន៍ ពគ្់រេណណៈខ្ស់ទា្រ 

មានពក ហ ្្ម  និងស នឹងពតរូេហបាេះចូលហៅកនុងទាសក្្មដ៏អយុត្តិធ្៌ និងហោរ 

ហៅ្ំរែុត។ អនកដ៏ជាទវីសងៃួនភាងៃ រ្រស់ពពេះ ឆលងកាត់ពគ្ដ៏ហខសាេះហល្ើយ ពតរូេហគ 
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ចា្់រោក់គុក ហគកាត់ហទាសព្រហារជវីេតិ ទំាងទុកឱ្យសាល ្់រហៅកនុងគុកងងឹតដ៏ 

បសនហខ្ើ្រហអើ្។

 ហតើពពេះពទង់នឹងហភលចរាសស្តរ្រស់ពពេះអង្គហៅកនុងពគ្លំបាកហេទនាហនេះ 

ឬ? ហតើពពេះអង្គមានហភលចអនកហសា្ម េះពតង់ណូហអ ឡុត យូ្បស្រ ហអលវីយ្ 

ហយហរមា និងោនវីបយ្លឬហទ? ហទាេះ្រវីពួក្រច្ា្ិត្តអាចហបាេះពួកហគចូលហៅ 

កនុងគុកក៏ហោយ ក៏ជញំ្្ងថនគុកងងឹតហនាេះ ពំុអាចកាត់ផ្្ត ច់ការទាក់ទងរវាង 

ហគ និងពពេះពគវីស្ទបានហឡើយ។ ពួកហទេតានឹង្កឯពួកហគហៅកនុងរបំាងគុកដ៏ 

ឯហកា។ គុកនឹងបានដូចជាវាងំហស្តច ជញំ្្ងដ៏អា្់រអួ នឹងបាន្ំរភលលឺហឡើងដូច

កាលពគ្សាេក័្ុ្រល និងសុវីឡាស់ បានហពចៀងចហព្ៀងនាកណា្ត លអពធ្ពត 

ហៅកនុងគុកងងឹតថនពករុងភវីលវីព។

សុពក-១៥ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៥០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អនក រាល់ គ្ន  ្ ិន ដឹង ជា នឹង ហកើត មាន យ្ង ណា ដល់ ថ្ងៃ បស្អក 

ហទ ដបិត ជវីេតិ អនក រាល់ គ្ន  ជា អ្វី គលឺ ជា ចំហាយ ទឹក ហទ ហតើ បដល ហ�ើញ បត ១ បភលត 

រចួ បាត់ ហៅ។ យ្កុ្រ ៤:១៤

 ហសចក្តវីជំនំុជព្េះថនពពេះ នឹងធ្ល ក់្កហលើអស់អនកបដលបសង្រក 

្ំរផ្ល ញរាសស្តរ្រស់ពពេះអង្គ។ ចំហោេះពពេះ ការោក់ទារណុក្្មគលឺជា «ការយ្ង 

ប្រលក»។ ហអសាយ ២៨:២១; សូ្អានហអហសគ្ល ៣៣:១១។ ពពេះអម្ាស់ 

ពទង់ជាពពេះ «មានពពេះេឫទ័យហ្តា្ត ករណុា ហេើយទន់សហនា្ត ស ពទង់យលឺត 

នឹងខ្ាល់ ហេើយមានហសចក្តវីស្របុរស និងហសចក្តវីហទៀងពតង់្ររ្ូិររ...ក៏អត់ 

ហទាសហសចក្តវីទុច្រតិ ហសចក្តវីរលំង និងអំហពើបា្រ»។ ្ុ្របន្ត ពទង់នឹង្ិន «ទុក 

ជាឥតហទាសហឡើយ»។ និក្ខ្នំ ៣៤:៦,៧; ណាេុ៊្ ១:៣។ ចំហោេះជាតិសាសន៍ 

បដលពទង់បានពទំាពទជាយូរ្កហេើយ ហេើយបដលមានហសចក្តវីទុច្រតិដ៏ហោរ



ទំព័រ-552- ្ហាេវិាទ

ហពញហនាេះ ទវី្ំរែុតនឹងែឹកបពងថនហសចក្តវីហពកាធ ហោយឥតមានលាយជា្ួយ 

ពពេះគុណ។

 ហៅហពលបដលពពេះពគវីស្ទ្រញ្ឈ្់រការងារជាសង្រ្រស់ពពេះអង្គហៅកនុង

ហរាងឧហបាស្ ហសចក្តវីហពកាធឥតលាយ សពមា្់រពួកអនកថ្ាយ្រង្គំសត្ហនាេះ 

នឹងពតរូេបានចាកហចញ្ក។ អាសននហរាគហៅព្រហទសហអសុវីព្ទ គលឺសសហដៀងគ្ន  

នឹងហពគ្េះកាចថនហសចក្តវីជំនំុជព្េះដ៏មានទំេំធំហធង បដលនឹងធ្ល ក់្កហលើ 

ហលាកវីយ៍ ្ុនការរហំោេះរាសស្តរ្រស់ពពេះជាចុងហពកាយ។ អនកហ្រើកសប្្តងប្លង 

ថា៖ «្នុស្សបដលមានទវីសមា្គ ល់រ្រស់សត្ និងអស់ពួកអនកបដលពកា្រ 

ថ្ាយ្រង្គំរ្ូរវា ហគក៏ហកើតដំហៅកាចអាពកក់ណាស់»។ ស្ុពទ «ពតឡ្់រហៅជា 

ឈា្ដូចជាឈា្ហខា្ម ច»។ ហេើយ «ទហនល និងរន្ធទឹកទំាង្ុ្រនា្ម ន ក៏បព្រហៅជា 

ឈា្ទំាងអស់បដរ»។ េេិរណៈ ១៦:២-៦,៨,៩។ ហេើយហទេតាមាន្រន្ទូលថា៖ 

«ឱ ពពេះដ៏គង់ហៅ...បដលពទង់បានជំនំុជព្េះកាត់ហទាសដូហចនេះ ហនាេះសុចរតិ 

ហេើយ ដបិតហគបានកម្ាយឈា្ថនពួក្ររសុិទ្ធ និងពួកហហារា ហេើយពទង់ 

បានព្រទានឈា្ឱ្យហគែឹក ហគគួរមានហទាសដូហចនេះហេើយ»។ ហោយកាត់ 

ហទាសរាសស្តរ្រស់ពពេះឱ្យសាល ្់រ ពួកហគក៏បានជំោក់្ំរណុលឈា្ ដូចជាពួក

ហគបាន្រងហាូរឈា្ហោយផ្្ទ ល់ថដដូហចាន េះបដរ។ ពពេះពគវីស្ទមាន្រន្ទូលអំពវីពួក 

ជូេហៅកនុងស្័យពពេះអង្គថា ហគមានកំេុសចំហោេះការ្រងហាូរឈា្ពួកសុចរតិ

ទំាងអស់ តំាងពវីជំនាន់ហអ្ិរលរេូត្ក (ម្ាថាយ ២៣:៣៤-៣៦) ដបិតពួកហគ 

មានេញិ្ញា ណដូចគ្ន នឹងពួកោតករថនពួកហហារាទំាងហនេះបដរ។

 កនុងហពគ្េះកាចទវី២្រនា្ទ ្់រហនាេះ នឹងមានែ្តល់អំណាចដល់ពពេះអាទិត្យ 

«ឱ្យ្នុស្សពតរូេខាល ចហោយសារហភលើង»។ េេិរណៈ ១៦:៨,៩។ ពួកហហារាបាន 

ប្លងអំពវីពគ្ដ៏ភិតភ័យហនេះថា៖ «ចព្រូតហៅបសសចមាកោ រខូចអស់ហេើយ...។ អស់

ទំាងហដើ្ហ�ើហៅចមាកោ របានស្ិតហពកៀ្ហៅ៖ ហអើហសចក្តវីអំណរក៏បានហរៀេបាត់

ពវី្នុស្សហលាកបដរ»។ «ហអើេន៎ សត្ទំាង្ុ្រនា្ម នបសសកយំស៊ន េ្ូងហគ្ពតរូេ 



ពគ្ហេទនា-ទំព័រ-553-

សសឡាំងកំាង ដបិតគ្្ម នទវីគង្ាលរកសុវីហសាេះ...។ អស់ទំាងទឹកហពជាេះបានរ វីង 

សងៃួតហៅ ហភលើងក៏បានហឆេះវាលហៅ្ម ហៅទវីរហហាសា្ថ នអស់ហេើយ»។ យូ្បអល 

១:១១,១២,១៨-២០។

 ហពគ្េះកាចទំាងហនេះ ្ិនហកើតហឡើងទូទំាងសាកលហលាកហទ ្ុ្របន្ត វានឹង

ជាដំហៅដ៏�លឺចា្់រ្ំរែុតបដល្នុស្ស្ិនធ្ល ្់រព្រទេះ។ ហសចក្តវីជំនំុជព្េះទំាង

អស់ហៅ្ុនកំណត់ហពលហេលាទុកឱ្យបព្រចិត្តមានលាយជា្ួយហសចក្តវីហ្តា្ត

ករណុា។ ហលាេិតរ្រស់ពពេះពគវីស្ទបានពគ្របំាងបា្រជន អំពវីហសចក្តវីខុសដ៏ 

ហោរហពញរ្រស់ខលួន ្ុ្របន្តហៅពគ្ជំនំុជព្េះចុងហពកាយ្រង្អស់ ហសចក្តវីហពកាធពំុ

មានលាយជា្ួយហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុាហឡើយ។ េ្ូង្នុស្សនឹងពបាថាន ចង់ 

បាននូេជព្កថនហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុារ្រស់ពពេះបដលហគធ្ល ្់របានស្អ្់រហខ្ើ្។

សៅរ៍-១៦ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៥១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:្រង ្រ្អូន ហអើយ ចូរ មាន ចិត្ត អត់ធ្មត់ ដរា្រ ដល់ 

ពពេះអម្ាស់ ពទង់ យង ្ ក ហ ើ្ល អនក ហធ្ើ បសស ហគ រង់ចំា ែង េហិសស បដល ហកើត ពវី 

ដវី ្ ក ហោយ ហសចក្តវី អត់ធ្មត់ ទាល់ បត បាន ហភលៀង ធ្ល ក់ ្ ក ខាង ហដើ្ រដូេ និង ចុង 

រដូេ ែង។ យ្កុ្រ ៥:៧

 

 ហៅហពលហគកំពុងហធ្ើទុក្ខហទាស ហេើយមានទុក្ខពពរួយជាទ្ងៃន់ ហៅ 

ហពលហគហសសកោល នហពោេះខ្េះអាហារ ពពេះពំុបានទុកហចាលឱ្យ្រណា្ត ជនពពេះ

អង្គពតរូេេនិាសហឡើយ។ ពួកហទេតានឹងែ្គត់ែ្គង់នូេហសចក្តវីពតរូេការ។ «អាហារនឹង 

បានព្រទាន្កអនកហនាេះ ហេើយទឹករ្រស់អនកហនាេះនឹងហចេះបតមានហៅ»។ 

«អញនឹងត្រហឆលើយដល់ហគ អញហនេះ គលឺជាពពេះថនសាសន៍អុវីសសាបអល អញ 

នឹង្ិនហបាេះ្រង់ហចាលហគហឡើយ»។ ហអសាយ ៣៣:១៦; ៤១:១៧។

 ក៏្ុ្របន្ត ហៅចំហោេះបភនក្នុស្សនឹងហ�ើញថាកនុងហពល្រន្តិចហទៀតរាសស្ត 
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រ្រស់ពពេះពតរូេបតហបាេះពតាទវី្រនា្ទ ល់ហោយឈា្រ្រស់ខលួន ដូចជាពួក្រ្តូរផ្្ត ច់

បានហធ្ើកាលពវីហដើ្ដូហចាន េះបដរ។ ជាពគ្�លឺចា្់រដ៏ភ័យខាល ច។ ពួកអាពកក់ 

សប្្តងការអរស្របាយ «ឯណាជំហនឿរ្រស់ឯងឥឡូេហនេះ? ហេតុអ្វីបានជាពពេះ

្ិនរហំោេះឯងហចញពវីកណា្ត ្់រថដហយើងហៅ ហ្រើឯងជា្រណា្ត ជនរ្រស់ពទង់ប្ន 

ហនាេះ?» ្ុ្របន្ត ពួកអនករង់ចំាបាននឹកហ�ើញអំពវីពពេះហយសូ៊េហៅហលើហ�ើឆ្កោ ងនា

កាល់វ្ារ វី។ ដូចជាយ្កុ្រយ្ងហនាេះបដរ ហគទំាងអស់គ្ន កំពុងបតកាច់ចំបា្់រ 

ជា្ួយពពេះ។

េួកហទេតាចាយំា្

 ពួកហទេតាសំកំាងហៅពវីហលើអស់អនកបដលបានរកសាពពេះ្រន្ទូលរ្រស់ពពេះ 

ពគវីស្ទបដលថាឱ្យសូ៊ពទំាហោយអត់ធ្មត់។ ពួកហលាកបានហ�ើញផ្្ទ ល់នូេហសចក្តវី

ទុក្ខពពរួយរ្រស់ពួកហគ ហេើយក៏បានឮោក្យអធិស្ានរ្រស់ហគបដរ។ ហលាករង់

ចំាទទួល្រញ្្ឱ្យឆក់ពួកហគហចញអំពវីហពគ្េះហេទនា្ុ្រហណាណ េះ។ ្ុ្របន្ត ពតរូេរង់ចំា 

យូរ្រន្តិចសិន។ រាសស្តរ្រស់ពពេះពតរូេែឹកអំពវីបពង ហេើយនិងពតរូេឆលងកាត់ 

ហសចក្តវីពិហសាធហនេះ។ ម្ាថាយ ២០:២០-២៣។ ហោយហពោេះហឈា្ម េះអនកហរ ើស 

តំាង ពគ្ហេទនានឹងពតរូេបាន្ំរពពរួញេញិ។ ទវី្ំរែុតនឹង្កដល់ ឆ្្់រជាង 

្នុស្សបានគិតហៅហទៀត។

 ហទាេះ្រវី្រទ្រញ្្ជាទូហៅ បានកំណត់ហពលហេលាឱ្យសមាល ្់រពួកអនក 

រកសាពកឹត្យេន័ិយក៏ហោយក៏មានពួក្រច្ា្ិត្តខលេះ បានហឆលៀតខនេះបខនងយកជវីេតិ 

ពួកហគ ្ុនហពលហចញ្រទ្រញ្្ហៅហទៀត។ ្ុ្របន្ត ពំុមាននរណាមាន ក់អាចឆលង

កាត់អនកយ្បដលសំកំាងហៅជំុេញិរាល់ពពលឹងហសា្ម េះពតង់បានហឡើយ។ ខលេះ

បានខំព្ឹរងរត់ហគចហចញពវីទវីពករុង ្ុ្របន្ត ោេបដលបានហលើកកា្់រពួកហគ បាន 

បាក់ដូចជាចំហ្រើងដូហចាន េះ។ អនកខលេះហទៀតពតរូេបានការោរហោយពួកហទេតាហៅ

កនុងទព្ង់ជាអនកហធ្ើស្ងា្គ ្។
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 ជាហរៀងរាល់យុគស្័យ ពួកហទេ្ុរពតថនសា្ថ នសួគ៌បតងបតរួ្ ចំបណក

យ្ងសក្្មហៅកនុងកិច្ការរ្រស់្នុស្ស។ ពួកហលាកបានទទួលហសចក្តវីរាក់

ទាក់ថនហគេោ្នរ្រស់្នុស្សជាតិ ទំាងបានហធ្ើជាអនកនំាែលូេដល់អនកដំហណើ រ 

ហ្រើកទ្ារគុក និងហោេះបលងអនកដំហណើ ររ្រស់ពពេះ។ ពួកហលាកបាន្កព្រហ្ៀ

ល្្មហចញអំពវីែនូររ្រស់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះែងបដរ។

 ពួកហទេតាបាន្កហ ើ្លពករុ្្នុស្សអាពកក់ហៅឯពករុងសូដំុ្ ហដើ្បវី 

សហព្ចឱ្យដឹងថា ហតើពួកហគបានឆលងេួសពពំបដនថនហសចក្តវីពទំាពទរ្រស់ពពេះ

ហៅហេើយឬយ្ងណា។ ហោយហពោេះបតមានអនក្រហព ើ្ហសា្ម េះពតង់រ្រស់ពពេះ 

អង្គ្ួយពករុ្តូច ពពេះជាម្ាស់បានទ្់រ្េន្តរាយ ហេើយនិងពនយារឱ្យេ្ូង 

្នុស្សរស់ហៅហោយសុខដុ្រ្នា។ បតពួកបា្រជន្ិនដឹងខលួនហសាេះថា ខលួន

បានជំោក់្ំរណុលជវីេតិដល់ពករុ្តូចដ៏ហសា្ម េះពតង់ បដលខលួនស្របាយនឹងជិេះ 

ជាន់។ 

អាទិត្យ-១៧ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៥២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ចូរ ឲ្យ អនក រាល់ គ្ន  អត់ធ្មត់ ដូហចាន េះ បដរ ទំាង តំាង ចិត្ត ឲ្យ 

ខ្ា្់រខ្ួន ហឡើង ដបិត ពពេះអម្ាស់ ជិត យង ្ ក ហេើយ។ យ្កុ្រ ៥:៨

  ជាហរឿយៗហៅកនុងពករុ្ព្ឹរកសាថនហលាកវីយ៍ហនេះ ពួកហទេតាបតង

បតបាន្កហធ្ើជាអនកនំា្ុខនិយយជំនួស (វាគ្មិន)។ ពតហចៀក្នុស្សជាតិ 

បានសា្ត ្់រោក្យអង្រកររ្រស់ហលាក ្រ្ូររមាត់្នុស្សជាតិបានចំអក 

ហ ើ្លងាយដល់ ឱវាទរ្រស់ហលាក។ អនកនំាសារថនសា្ថ នសួគ៌ទំាងហនេះ 

បាន្រញ្្ក់ឱ្យហ�ើញ ថា ពួកហលាកមានស្ត្ថភាពអាចតវ្ាឱ្យពួកអនកបដល 

ពតរូេហគគ្្រសងកោត់ បានព្រហសើរជាងសា្ម ក្តវីដ៏ពូបកស្្តវី្ំរែុតហទៀតែង។ 

ហលាកបានផ្្ញ់ផ្្ល ហេើយនិងចា្់រចងពួកហ្កំណាចបដលអាច្រណា្ត ល
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ឱ្យមានការ�លឺចា្់រដ៏ខាល ំងដល់រាសស្តរ្រស់ពពេះ។  

 រាសស្តរ្រស់ពពេះបានរង់ចំាទំាងចិត្តអន្ទេះសា ដល់សញ្ញា ថនហស្តចរ្រស់

ខលួនបដលនឹងយង្ក។ ហៅហពលអនកកាច់ចំបា្់រោក់សំណូ្ពររ្រស់ខលួន

ហៅចំហោេះពពេះ ថែ្ទហ្�ក៏ភលលឺហពោងពោតហោយរស្មវីភលលឺពោងៗថនអនន្តភាព ោក្យ 

ហពចន៍ក៏ធ្ល ក់្កដល់ពតហចៀកឮសូរពវីហរាេះដូច្រទចហព្ៀងហទេតាថា៖ «ជំនួយ 

្កដល់ហេើយ»។ ពពេះសូរហសៀងពពេះពគវីស្ទក៏្រនលលឺហចញ្កអំពវីមាត់ទ្ារថា៖ 

«ហ ើ្ល ខ្ុំបាន្កហៅជា្ួយអនករាល់គ្ន ហេើយ កំុខាល ចអ្វីហឡើយ។ ខ្ុំបានចបាងំ

ស្ងា្គ ្ជំនួសអនករាល់គ្ន  ហេើយហោយនូេហឈា្ម េះខ្ុំ អនករាល់គ្ន បានហលើស 

ជាងអនក�នេះហៅហទៀត»។

 ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះដ៏េហិសសេសិាល នឹង្រញូ្នជំនួយ្កចំហពលបដល

ហយើងពតរូេការ។ ពគ្ហេទនាជាការដកពិហសាធដ៏គួរភ័យរន្ធត់្ួយសពមា្់ររាសស្ត 

រ្រស់ពពេះ ្ុ្របន្ត ពគ្់រទំាងអនកហជឿពិតពបាកដនឹងអាចហ�ើញហោយជំហនឿនូេ 

ឥន្ទធនូថនហសចក្តវីសនយាបដលព័ទ្ធជំុេញិខលួន។ «ឯពួកអនកហពបាសហលាេះរ្រស់ 

ពពេះហយេូវ្ា ហគនឹងេលិ្កេញិ ហេើយ្កដល់ពករុងសុវីយូ្នហោយហពចៀង 

ចហព្ៀង ហគនឹងមានហសចក្តវីអំណរដ៏ហៅអស់កលបជានិច្ោក់ហលើកបាល 

ហគនឹងទទួល បានហសចក្តវីរ វីករាយ និងហសចក្តវីអំណរ ឯហសចក្តវីទុក្ខពពរួយ 

និងដំងូរហនាេះនឹង ខ្ាត់បាត់ហៅ»។ ហអសាយ ៥១:១១។

 ព្រសិនហ្រើឈា្រ្រស់ស្មរ្រនា្ទ ល់ពពេះពគវីស្ទពតរូេខ្ាយហៅហពលហនេះ 

ហនាេះភក្តវីភាពរ្រស់ហគនឹង្ិនបានជាទវី្រនា្ទ ល់ហធ្ើឱ្យអនកឯហទៀតបានហជឿដល់

ហសចក្តវីពិតហឡើយ ដបិតអនកមានចិត្តរងឹរសូបានវាយជ្នេះរលកថនហសចក្តវី 

ហ្តា្ត ករណុា ទាល់បតបលងពតឡ្់រ្កេញិ។ ព្រសិនហ្រើពួកសុចរតិបានធ្ល ក់

ហៅជាចំណវី រ្រស់ពួកសពតរូេរ្រស់ខលួនហៅហពលហនេះ ហនាេះនឹងបានជាជ័យជ្នេះ

ដល់ហស្តចថនហសចក្តវីងងឹតហេើយ។ ពពេះពគវីស្ទមាន្រន្ទូលថា៖ «ចូរ្ក ជន 

ជាតិខ្ុំហអើយ ចូរឱ្យចូលហៅកនុង្រន្ទ្់រខលួនហេើយ្ិរទទ្ារចុេះ៖ ពតរូេឱ្យពួនខលួន 



ពគ្ហេទនា-ទំព័រ-557-

្រន្តិចសិន ទាល់បតហសចក្តវីហពកាធបានកនលងេួសហៅ។ ដបិតហ ើ្លពពេះហយេូវ្ា 

ពទង់យងហចញពវីសា្ថ នរ្រស់ពទង់្ក ហដើ្បវីនឹងសហព្ចហទាសដល់្នុស្ស

ហៅហលើបែនដវីហោយហពោេះអំហពើទុច្រតិរ្រស់ហគ»។ ហអសាយ ២៦:២០,២១។

 ការរហំោេះអស់អនកបដលបានរង់ចំានូេដំហណើ រយង្ករ្រស់ពពេះអង្គ

ហោយអត់ធ្មត់ ហេើយបដលមានហឈា្ម េះកត់ទុកហៅកនុង្រញ្វីជវីេតិ នឹងព្រក្រ 

ហោយហសចក្តវីរងុហរឿងហពកថពក។



ទំព័រ-558- ្ហាេវិាទ

ចន្ទ-១៨ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៥៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដូហចនេះ ចូរ ឲ្យ អនក រាល់ គ្ន  លន់តួ ហទាស នឹង គ្ន  ហេើយ 

អធិស្ាន ឲ្យ គ្ន  ហៅ េញិ ហៅ ្ ក ហដើ្បវី ឲ្យ បាន ជា ចុេះ ដបិត ហសចក្តវី ទូល អង្រ ដ៏ 

អស់ ពវី ចិត្ត រ្រស់ ្ នុស្ស សុចរតិ ហនាេះ ពូបក ណាស់។ យ្កុ្រ ៥:១៦

 ហៅហពលចបា្់ររ្រស់្នុស្ស បលងការោរដល់អនកបដលហគ្រពពកឹត្យ 

 េន័ិយរ្រស់ពពេះហេើយហនាេះនឹងមានចលនាហកើតហឡើងពព្ៗគ្ន កនុងទឹកដវី 

ហែ្សងៗហទៀត ហដើ្បវីកហ្្ទចពួកហគ។ ហៅពគ្បដលហពលកំណត់ថនថ្ងៃអាទិត្យ 

ខិតជិតហឡើង ពួក្រណា្ត ជននឹងជំនំុគ្ន ហដើ្បវីវាយកហ្្ទចកនុង្ួយយ្់របដលនឹង

្ំរបាត់ហសចក្តវីមានជំហនឿខុសគ្ន  និងហសចក្តវី្រហនា្ទ ស។

 រាសស្តរ្រស់ពពេះ ខលេះហៅកនុងគុក ខលេះកនុងថពពភនំ អង្រករសូ្ឱ្យពទង់ 

ការោរ។ ពួក្នុស្សព្រោ្់រហោយអាេធុ បដលពតរូេបាន្រន្ថំហោយពួកហទេតា

អាពកក់ កំពុងបតហរៀ្រចំខលួនហធ្ើ្រណកិច្។ កនុងហពលហេលាដ៏សាល ្់ររស់ហនេះ ពពេះ 

នឹងចូល្កការោរ៖ «ហនាេះឯងរាល់គ្ន នឹងហពចៀងចហព្ៀង ដូចហៅហពលណា 

បដលហធ្ើ្ុរណ្យរលំង ហេើយនិងមានហសចក្តវីរ វីករាយកនុងចិត្ត ដូចជាហេលាបដល 

...ហៅឯពពេះបដលជា្្មោថនសាសន៍អុវីសសាបអល។ ឯពពេះហយេូវ្ា នឹង្រនលលឺពពេះ

សូរហសៀងដ៏រងុហរឿងឧត្ត្រ្រស់ពទង់ឱ្យឮ ហេើយនិង្រងាហា ញពពេះោេុបដលហធ្ើ 

ហទាស ហោយហសចក្តវីគ្ន ន់កាន ញ់រ្រស់ហសចក្តវីហពកាធពទង់ និងអណា្ត តហភលើងដ៏ 

ហឆេះ្រន្ុសស ពព្ទំាងសន្ទុេះខ្យល់ព្ុយេះសង្រា និងដំុពពឹលែង»។ ហអសាយ 

៣០:២៩,៣០។

៤០

ដដនដវីសថាតិហៅកនាងុភាេអន្តរាយ



បដនដវីស្ថិតហៅកនុងភាពអន្តរាយ-ទំព័រ-559-

 ពួក្នុស្សអាពកក់ ហេៀ្របតនឹងសព្រុក្ករកចំណវី រ្រស់ខលួន សសា្់រ 

បតមានភាពងងឹតយ្ងខាល ំង បដលហ ្្ម ជាងភាពងងឹតថនរាពតវីកាលហៅហទៀត 

ធ្ល ក់្កពគ្រដណ្ត ្់រហលើបែនដវី។ ្រនា្ទ ្់រ្កឥន្ទធនូលាតពតោងកាត់ហ្� 

ហេើយហាក់្រវីដូចជាព័ទ្ធជំុេញិពករុ្ជំនំុនវី្ួយៗបដលកំពុងអធិស្ាន។ ពួក 

្នុស្សហឆេះឆួលក៏សសឡាំងកំាង។ ហគក៏បានហភលចពវីកំេឹងរ្រស់ខលួន ហេើយ 

ស្លឹងហ ើ្លហៅហេើយហ�ើញសិរ វីល្អរ្រស់ពពេះ និងកូន្នុស្សហៅហលើពពេះរាជ

្រលល័ងកោ។ សូ្អាន កិច្ការ ៧:៥៥,៥៦។ ហគបានយល់ពវីទវីសមា្គ ល់ថនហសចក្តវី

អាម្ាស់្ុខរ្រស់ពទង់ ហេើយឮោក្យទូលសូ្ែង៖ «ទូល្រង្គំចង់ឱ្យហគហៅ

ជា្ួយនឹងទូល្រង្គំ កនុងកបនលងបដលទូល្រង្គំហៅបដរ»។ យូ្ហាន ១៧:២៤។ 

មានឮសំហឡង្រនលលឺហឡើងថា៖ «ពួកហគ្កទំាង្ររសុិទ្ធ ្ិនកាចសាហាេ ហេើយ 

្ិនព្រឡាក់ែង ពួកហគបានរកសា្រន្ទូលថនហសចក្តវីអត់ធ្មត់រ្រស់អញ!»

 កនុងកណា្ត លអពធ្ពត ពពេះសប្្តងពពេះ្េិទ្ធិឫទ្ធិរ្រស់ពទង់ ហដើ្បវី 

រហំោេះរាសស្តពទង់។ ពពេះអាទិត្យហលច្កទំាង្រហញ្ញរស្មវីដ៏ហពញទំេឹង។ 

សញ្ញា  និងការអស្ារ្យទំាងឡាយហទៀតក៏ហកើតហឡើងតា្លំោ្់រ។ ្នុស្ស 

ទុច្រតិ ហ ើ្លហៅទស្សនវីយភាពហនេះហោយភ័យរន្ធត់ ឯពួកអនកសុចរតិហគហ ើ្ល

ហៅឯសក្ខវីភាពថនការរហំោេះរ្រស់ហគេញិ។ កនុងកណា្ត លអាកាសហេហាដ៏ហពកេ  

ហពកាធមានឮពពេះសូរហសៀងរ្រស់ពពេះ្រនលលឺហចញពវីទវីលំេ្ួយបដលមានហសចក្តវី 

រងុហរឿងរកពិពណ៌នាពំុបាន ឮសូរដូចជាទឹកធ្ល ក់យ្ងខាល ំងថា៖ រចួរាល់ហេើយ។ 

េេិរណៈ ១៦:១៧។

 ពពេះសូរហសៀងហនាេះ រជួំយថែ្ទហ្� និងបែនដវី។ មានការរញួ្យ 

បែនដវីដ៏ខាល ំង្ួយ «ដល់ហ្្លេះបានជាតំាងពវីមាន្នុស្សហៅបែនដវីហរៀង្ក 

ហនាេះ្ិនបដលមានកហពកើកដវីយ្ងខាល ំង ហេើយសហ្បើ្ដូហចាន េះហឡើយ»។ 

េេិរណៈ ១៦:១៨។ កហ្្ទច្្ម ប្រកខ្ាត់ខ្ាយពគ្់រពជរុង។ ស្ុពទក៏ហបាកយ្ង 

ខាល ំង។ មានឮសន្ធឹកព្ុយេះសង្រា ដូចជាសំហឡងពោយ្ិរសាច។ សសទា្់រ 

បែនដវីកហពកើកបញកហចញពវីគ្ន ។ ពគឹេះរ្រស់វាពទំាពទហទៀតបលងបាន។ ទឹក 
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កំណាច បានហល្រកំពង់បែបដលបានកាល យដូចជាពករុងសូដំុ្ ហោយហពោេះ 

បតអំហពើទុច្រតិ។ ពពេះបាននឹកចំាពវី «បា្៊រវីឡូនដ៏ជាធំ ហដើ្បវីនឹង ឱ្យបពងសសារ្រស់ 

ហសចក្តវីហោរហៅែងហសចក្តវីខ្ាល់ពទង់ដល់ហគ»។ េេិរណៈ ១៦:១៩។ ដំុពពឹល

ដ៏ធំ្េិមាហធ្ើការ្ំរែលិច្ំរផ្ល ញ។ ទវីពករុងខ្ស់ៗទំាងឡាយរលំរា្រហធង។ េមិាន 

ស្តុកស្្ត ្ភទំាងឡាយបដលពួក្នុស្សបានចំណាយពទព្យស្បត្តិរ្រស់ខលួនហៅ

ហលើហនាេះ រលំធ្ល ក់ហៅនឹង្ុខហគ។ ជញំ្្ងគុកប្រកបាក់ខ្ាត់ខ្ាយហៅជា 

្ំរបណក ហេើយរាសស្តរ្រស់ពពេះបានរចួពវីគុក។

អង្គារ-១៩ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៥៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ហនាេះ ពតរូេ ដឹង ថា អនក ណា បដល នំា ្ នុស្ស បា្រ ឲ្យ ពតឡ្់រ ពវី 

ែលូេ េហង្ង ្ ក េញិ ហនាេះ ហឈា្ម េះ ថា បាន ជួយ សហ្ងា្គ េះ ពពលឹង ១ ឲ្យ រចួ ពវី ហសចក្តវី 

សាល ្់រ ហេើយ ក៏ ពគ្រ បំាង អំហពើ បា្រ ជា អហនកអនន្ត ែង។ យ្កុ្រ ៥:២០ 

 ែនូរទំាងឡាយហ្រើកហឡើង «ហេើយពួកអនកបដលហដកលក់ហៅកនុងធូលវីដវី

...ភ្ាក់ហឡើងេញិ...ខលេះឱ្យបានជវីេតិរស់ហៅអស់កលបជានិច្ និងខលេះឱ្យបាន 

ហសចក្តវីអាម្ាស់ខា្ម ស ហេើយឱ្យបានជាទវីហខ្ើ្ហឆ្អើ្ហៅអស់កលបជានិច្េញិ»។ 

ពួកអនកបដលបានចាក់ពពេះពគវីស្ទ អនកបដលបានចំអកដល់ការ�លឺចុកចា្់រ 

ដល់ទវី្រណារ្រស់ពទង់ និងអនកបដលព្រឆំ្ងដ៏េិងសាដល់ហសចក្តវីពិតរ្រស់ 

ពទង់ បានរស់ហឡើងេញិ ឱ្យបានហ�ើញកិត្តិយសបដលបានព្រទានដល់អនក 

ហសា្ម េះពតង់ និងអនកសា្ត ្់រឱវាទ។ ោនវីបយ្ល ១២:២; េេិរណៈ ១:៧។

 រន្ទេះដ៏សាហាេ ពគ្រដណ្ត ្់របែនដវីកនុងសសទា្់រថនអណា្ត តហភលើង។ មាន 

សំហឡងឮខ្ទ័រខាល ំងជាងែ្គរលាន់ ហេើយអស្ារ្យជាទវី្ំរែុត ប្លងពបា្់រពវីហសចក្តវី 

េនិាសសា្រសូន្យថន្នុស្សទុច្រតិ។ អនកបដលមានអំនួត និងរងឹចហចស ប្្

ទំាងហោរហៅដល់រាសស្តបដលរកសាពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះហនាេះ ឥឡូេហនេះញា្់រ

ញ័រហោយហសចក្តវីភ័យខាល ច។ អារក្ស្ិរសាចទំាងឡាយញ័ររន្ធត់ជាខាល ំង កនុង



បដនដវីស្ថិតហៅកនុងភាពអន្តរាយ-ទំព័រ-561-

ហពលបដល្នុស្សកំពុងទូលអង្រសូ្ហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុា។

ទថងៃទនតេ៉ះហយេូវាេ

 ហហារាហអសាយបានមានព្រសាសន៍ថា៖ «ហៅពគ្ហនាេះ ្នុស្សនឹង 

ហបាេះហចាលរ្ូរពពេះរ្រស់ខលួន បដលហធ្ើពវីមាសហេើយពវីពបាក់ ជារ្រស់បដលហគ 

បានហធ្ើសពមា្់រនឹងថ្ាយ្រង្គំ ហៅឱ្យកណ្តុ រ ហេើយនិងព្រហចៀេ ហដើ្បវីនឹងចូល 

ហៅកនុងរអាង្្ម ហេើយកនុងពកបេង្្មរខិញរខុញ ឱ្យបានរចួពវីហសចក្តវីបសង្ 

ខាល ចថនពពេះហយេូវ្ា និងសិរ វីល្អថនឫទា្ធ នុភាពរ្រស់ពទង់ កនុងកាលបដលពទង់ 

ហពកាកហឡើងនឹងអពងរួនបែនដវី ហោយឫទ្ធិយ្ងអស្ារ្យ»។ ហអសាយ ២:២០,២១។

 អនកបដលបានលេះ្រង់ទំាងអស់សពមា្់រពពេះពគវីស្ទ ឥឡូេហនេះបានែុត 

ពវីហពគ្េះភិតភ័យហេើយ។ ហគបាន្រងាហា ញយ្ងចបាស់នូេភក្តវីភាព ដល់ពពេះ 

ពទង់បដលបានសុគតជួសហគ ដល់ពិភពហលាក ហេើយនិងកនុងកាលព្រ�្ 

្ុខនឹងហសចក្តវីសាល ្់រ។ ទឹក្ុខដ៏សសាល ំងហេើយសសហោនហនាេះ ឥឡូេពតរូេបាន 

រ វីកសសស់្ំរពពង ទំាងមានអំណរយ្ងអស្ារ្យ។ សំហឡងរ្រស់ហគបានបសសក

ហឡើងកនុងចហព្ៀងជ័យហោសថា៖ «ពពេះពទង់ជាទវីពឹងពជក ក៏ជាកមាល ំងថនហយើង 

ខ្ុំជាជំនួយបដលហៅជា្់រជា្ួយកនុងពគ្អាសនន ហេតុហនាេះហយើងខ្ុំនឹង្ិន 

ខាល ចហឡើយ ហទាេះហ្រើបែនដវីបព្រព្ររួលហៅ ហេើយភនំទំាង្ុ្រនា្ម នពតរូេហរ ើធ្ល ក់ចុេះហៅ

កណា្ត លស្ុពទក៏ហោយ។ ហទាេះហ្រើទឹកស្ុពទ្រហញ្ញសូរគឹកកង ហេើយ 

រជួំលហឡើង ឬភនំទំាងឡាយពតរូេកហពកើកញ័រ ហោយរលកហលាតចុេះហឡើងក្តវី»។ 

ទំនុកតំហកើង ៤៦:១-៣។

 កនុងហពលបដលសូរហសៀងថនទំនុក្ររសុិទ្ធហនេះបានឮហឡើងហៅដល់ 

ពពេះ សិរ វីល្អថននគរសា្ថ នសួគ៌ ក៏ជេះហចញពវីទ្ារបដលបានហ្រើករចួ្កហេើយ

ហនាេះ។ ្រនា្ទ ្់រ្ក ហៅហលើហ្� មានថដ្ួយកាន់្រន្ទេះ្្មពវីរផ្្ទ ំង។ ពកឹត្យេន័ិយ 

្ររសុិទ្ធ បដលបានព្រកាសហៅភនំសុវីណាយ ឥឡូេបានហ្រើកសប្្តង ជាខាន តថន 

ការជំនំុជព្េះ។ ោក្យទំាងឡាយងាយសសរួលអាន ហេើយពួកហគទំាងអស់គ្ន  

អាចអានបាន។ ការចងចំាក៏បានភ្ាក់រលឹកហឡើង។ ភាពងងឹតថនជំហនឿអកុសល 
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និងជំហនឿខុសឆ្គងបានរសាត់ពវីគំនិតហគពគ្់រៗគ្ន ។

 ហសចក្តវីរន្ធត់ និងហសចក្តវីអស់សង្ឹ្ថនអនកបដលបានជាន់�លវីពកឹត្យ 

េន័ិយរ្រស់ពពេះ គលឺរកពិពណ៌នាពំុបានហសាេះហឡើយ។ ហដើ្បវីផ្្គ ្់រចិត្តហលាកវីយ៍ 

ពួកហគបាន្ំរហភលចសិកា្ខ ្រទថនពកឹត្យេន័ិយ ហេើយ្រហពងៀនអនកដថទឱ្យព្រពពឹត្ត 

រលំងបដរ។ ឥឡូេហនេះ ពកឹត្យេន័ិយបដលហគបានស្អ្់រហខ្ើ្ ពតរូេកាត់ហទាសហគ 

េញិ។ ហគបានដឹងហេើយថា ហគ្ិនអាចហោេះសាបានហឡើយ។ ពួកសពតរូេថន 

ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ មានការយល់ដឹង្្មវីអំពវីហសចក្តវីពិត និងអ្វីបដលពតរូេហធ្ើ។ 

គលឺយលឺតហពលហេើយ ហៅហពលហគដឹងថាថ្ងៃ�្់រសពមាកជាពតារ្រស់ពពេះដ៏រស់

ហៅហនាេះ។ យលឺតហពលហេើយ ហៅហពលហគហ�ើញពគឹេះបដលបានសង់ពវីហលើហនាេះ 

ជាខសាច់។ ហគបានជ្នេះទទឹងនឹងពពេះ។ ពគរូសាសនាទំាងឡាយបាននំា 

្នុស្សឱ្យធ្ល ក់នរក កនុងហពលបដលហគអេះអាងថា ហគកំពុងដឹកនំាកូនហចៀ្ 

រ្រស់ខលួនចូលហៅសា្ថ ន្ររ្សុខ។ ឱ ទំនួលខុសពតរូេថន្នុស្សកនុងតំបណងដ៏

្ររសុិទ្ធហនាេះធំណាស់ន៎! លទ្ធែលថនភាព្ិនហសា្ម េះពតង់រ្រស់ហគគលឺអាពកក់អ្វី

ហ្្លេះ!

ពុធ-២០ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៥៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូហចនេះ ចូរ ពកវាត់ គំនិត អនក រាល់ គ្ន  ឲ្យ មំា្ួន ចុេះ ទំាង ដឹង 

ខលួន ហេើយ ឲ្យ មាន ហសចក្តវី សង្ឹ្ ពគ្់រ ជំពូក ដល់ ពពេះគុណ បដល ពតរូេ ែ្តល់ ្ ក 

ដល់ អនក រាល់ គ្ន  កនុង កាល បដល ពពេះហយសូ៊េពគវីស្ទ ពទង់ ហលច ្ ក ែង។ 

ហពពតរុសទវី១ ១:១៣ 

ហស្តចហលើអសទ់ាងំហស្តចហលច្ក

 ពពេះសូរហសៀងរ្រស់ពពេះ ប្លងពវីហពលហេលាថនការយង្ករ្រស់ពពេះ 

ពគវីស្ទ ក៏បានឮហឡើង។ សាសន៍អុវីសសាបអលរ្រស់ពពេះកំពុង�រសា្ត ្់រ ទឹក្ុខ

រ្រស់ហគមានរស្មវីភលលឺថាល ហោយសិរ វីល្អរ្រស់ពទង់។ ហពកាយ្ក ដំុពពកហ ្្ម តូច 



បដនដវីស្ថិតហៅកនុងភាពអន្តរាយ-ទំព័រ-563-

្ួយហលចហឡើងហៅឯទិសខាងហកើត។ ជាពពកបដលេុ៊្ព័ទ្ធពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ។ 

ហពលពពករសាត់កាន់បតជិត្កដល់ហេើយ រាសស្តរ្រស់ពពេះក៏ស្លឹងហ ើ្លកនុង 

ភាពសងៃ្់រសាងៃ ត់ជាទវី្ំរែុត រេូតដល់ពពកហនាេះធំហេើយសស្គុស មានបាតជា

ហសចក្តវីរងុហរឿងដូចជាហភលើងដ៏សហនា្ធ សហៅ្ធ  ហេើយហៅពវីហលើមានឥន្ទធនូថន 

ហសចក្តវីសញ្ញា ែង។ ឥឡូេពទង់ពំុប្នជា «្នុស្សទូទុក្ខ» ហទៀតហទ ពពេះហយសូ៊េ

យង្កដូចជាហ្ទ័ពដ៏ខាល ំងពូបក។ ពួកហទេតា្ររសុិទ្ធបដលមានចំនួនដ៏ហពចើន

រា្់រ្ិនអស់ បេេ្ពទង់ «មានទំាងោន់ៗ...ហេើយទំាង្ុលឺនទំាងបសន» 

ែង។ ពគ្់រទំាងបភនកស្លឹងហ ើ្លហស្តចថនជវីេតិ។ មាន្កុដថនសិរ វីល្អហៅហលើ 

ពពេះហកសពទង់។ ពពេះភ័្ក្តរ្រស់ពទង់ភលលឺជាងរស្មវីថនពពេះអាទិត្យនាកណា្ត លថ្ងៃ 

ពតង់ហៅហទៀត។ ពទង់មានពពេះនា្កត់ហៅពពេះពសស្ត និងពពេះឧរពូទង់ថា ហស្តច 

ហលើអស់ទំាងហស្តច តេ៉ះអមា្ច សហ់លើអសទ់ាងំតេ៉ះអមា្ច ស។់ េេិរណ   ៈ ១៩:១៦។

 ហស្តចហលើអស់ទំាងហស្តច ចុេះ្កពវីពពក េុ៊្ព័ទ្ធហោយអណា្ត តហភលើង។ 

បែនដវីញា្់រញ័រហៅចំហោេះពទង់៖ «ពពេះថនហយើងពទង់យង្ក ហេើយ្ិនហៅ 

ហសងៃៀ្ហទ មានហភលើងហឆេះហៅចំហោេះពទង់ ហេើយហៅព័ទ្ធជំុេញិពទង់មានព្ុយេះ 

សង្រា។ ពទង់្រងា្គ ្់រដល់សា្ថ នសួគ៌ហៅខាងហលើ និងដល់បែនដវី ហដើ្បវីជំនំុ 

ជព្េះរាសស្តរ្រស់ពទង់»។ ទំនុកតំហកើង ៥០:៣,៤។

 «អស់ទំាងហស្តចហៅបែនដវី និងពួកអនកធំ ពួកអនកមាន ពួកហ្ទ័ព ពួក 

ខាល ំងពូបក ហេើយពគ្់រទំាងបាេ្រហព ើ្ និងអនកជាទំាង្ុ្រនា្ម ន ហគពួនហៅកនុងរអាង 

ហេើយកនុងពកបេងភនំទំាងអស់គ្ន ។ ហគអង្រហៅភនំ ហេើយហៅ្្មថា សូ្ធ្ល ក់ 

្កហលើហយើង ហដើ្បវី្ំរបំាងហយើងពវីពពេះភ័្ក្តពពេះអង្គ បដលគង់ហៅហលើ្រលល័ងកោ 

និងពវីហសចក្តវីហពកាធរ្រស់កូនហចៀ្ហចញ។ ដបិតថ្ងៃថនហសចក្តវីហពកាធរ្រស់ពទង់

បាន្កដល់ហេើយ ហតើអនកណាអាចនឹង�រហៅបាន?» េេិរណៈ ៦:១៥-១៧។

 ោក្យចំអកឡកឡលឺយបលងមានតហៅហទៀត ហេើយអណា្ត តនិយយ 

កុេកក៏បានសាងៃ ត់ហសងៃៀ្។ ហពរៅពវីសំហឡងអធិស្ាន និងសំហឡងពទហហាយំ 

គ្្ម នឮសំហឡងអ្វីហទៀតហសាេះ។ ្នុស្សទុច្រតិ្រន់ឱ្យហគ្រងកោ្់រខលួនហពកា្្្ម ជា



ទំព័រ-564- ្ហាេវិាទ

ជាងជួ្រពពេះភ័្ក្តរ្រស់ពពេះបដលហគបានស្អ្់រ។ ហគសា្គ ល់សំហឡងបដលោស់

្នុស្សសាល ្់រ។ ហតើសំហឡងដ៏សសទន់ហនាេះ បានហៅហគ្ុ្រនា្ម នដងហេើយឱ្យបព្រ 

ចិត្ត?។ ហតើបានឮការអង្រកររ្រស់្ិត្តភក្តិ ្រង្រ្អូន និងពពេះដ៏ហពបាសហលាេះ 

្ុ្រនា្ម នដងហេើយ?។ សំហឡងហនាេះហធ្ើឱ្យហគនឹកចំាពវីកាលបដលហគបានស្អ្់រ 

ហខ្ើ្ដល់ហសចក្តវីពពមាន និងពវីកាលបដលហគបាន្រដិហសធហសចក្តវីអហញ្ើញ។

 មានអនកបដលចំអកឱ្យពពេះពគវីស្ទ កនុងហសចក្តវីអាម្ាស់រ្រស់ពទង់។ 

ពទង់បានមាន្រន្ទូលថា៖ «អំណឹេះតហៅ្ុខ អនករាល់គ្ន នឹងហ�ើញកូន្នុស្ស 

អង្គុយហៅខាងសា្ត ំថនពពេះដ៏មានពពេះហចសា្ត  ហេើយទំាង្កហៅហលើពពកហៅ 

ហលើហ្�ែង»។ ម្ាថាយ ២៦:៦៤។ ឥឡូេហនេះ ហគហ ើ្លពទង់កនុងហសចក្តវី 

រងុហរឿងរ្រស់ពទង់ ហគ្ិនទាន់ហ�ើញពទង់ព្រថា្់រហៅខាងសា្ត ំថដថនពពេះដ៏មាន

ពពេះហចសា្ត ហៅហឡើយហទ។ មានហស្តចហេរ ្ឌូដ៏ពកអលឺតពកអាង បដលចំអកឱ្យពពេះ 

នា្រ្រស់ពទង់។ មាន្នុស្សបដលោក់្កុដ្រនាល ហៅហលើពពេះហកសពទង់ និង 

ទឹកហខ្មេះហៅហលើពពេះេស្តពទង់ ទំាងហសា្ត េះហលើហស្តចថនជវីេតិែង ជាអនកបដល 

ឱនហគ្រពពទង់កនុងការចំអកព្រមា្ហ ើ្លងាយ។ ពួកហគរករត់ហគចពវីេត្តមាន 

រ្រស់ពទង់។ អនកបដលហបាេះបដកហគ្លទ្លុេះពពេះេស្ត និងពពេះបាទារ្រស់ពទង់ 

ហ ើ្លសាល កសាន ្ទំាងហនេះហោយហសចក្តវីរន្ធត់ និងសា្ត យហពកាយជាទវី្ំរែុត។

 ពួកសង្ និងពួកអនកដឹកនំា នឹកហៅដល់ពពឹត្តិការណ៍ថនកាល់វ្ារ វីយ្ង 

ចបាស់អស្ារ្យ ហៅហពលបដលហគបានងក់កបាលអរស្របាយហោយខលួនបាន 

ទទួលជ័យជ្នេះ ហេើយឧទានហឡើងថា «វាជួយសហ្ងា្គ េះ្នុស្សឯហទៀតបាន 

បត្ិនអាចនឹងជួយសហ្ងា្គ េះដល់ខលួនវាបាន»។ ម្ាថាយ ២៧:៤២។ សំហឡង

្ងៃូរអស់សង្ឹ្បដល្រនលលឺហឡើងថា «ពទង់ជាពពេះរាជ្ុរពតារ្រស់ពពេះ!» បានឮ 

ខាល ំងជាងសបព្ក «ឆ្កោ ងវាហៅ!» បដលឮខ្ទ័រហពញពករុងហយរសូាឡិ្ហៅហទៀត។ 

ហគរករត់ហគចខលួនពវីេត្តមានថនហស្តចហលើអស់ទំាងហស្តច។



បដនដវីស្ថិតហៅកនុងភាពអន្តរាយ-ទំព័រ-565-

ពពហស្បតិ៍-២១ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៥៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:បត ចូរ ឲ្យ អនក រាល់ គ្ន  បាន ្ររសុិទ្ធ កនុង ពគ្់រ កិរយិ ទំាង អស់ 

ដូច ជា ពពេះ បដល ហៅ អនក រាល់ គ្ន  ពទង់ ្ររសុិទ្ធ បដរ។ ហពពតរុសទវី១ ១:១៥  

 កនុងជវីេតិថនអស់អនកបដល្រដិហសធហសចក្តវីពិត មានពគ្បដលស្បជញញាៈ 

ភ្ាក់រលឹកហឡើង្្តងៗហៅហពលបដលហសចក្តវីសា្ត យហពកាយដ៏ឥតព្រហយជន៍ 

ហធ្ើទុក្ខដុកោន់ដល់ពពលឹង ្ុ្របន្ត ការទំាងហនេះហព្រៀ្រែ្ទឹ្នឹងហសចក្តវីសា្ត យ 

ហពកាយថនថ្ងៃហនាេះហ្្តចហកើត។ កនុងក្តវីរន្ធត់រ្រស់ហគ ហគឮសំហឡងថនពួក្ររសុិទ្ធ 

ឧទានហឡើងថា៖ «ហ ើ្ល ហនេះគលឺជាពពេះថនហយើងរាល់គ្ន  ហយើងបានរង់ចំាពទង់ 

ហេើយពទង់នឹងជួយសហ្ងា្គ េះហយើង»។ ហអសាយ ២៥:៩។

 ទំាងអស់គ្ន ហចញ្កពវីែនូរ កនុងសណ្ានដូចហពលបដលហគបានចូល

ហៅកនុងែនូរដូហចាន េះបដរ។ ្ុ្របន្ត ទំាងអស់គ្ន រស់ហឡើងេញិ ហោយមានភាពសសស់ 

្រស់ និងកមាល ំងមំា្ួន ជាយុេភាពអស់កលបជានិច្។ ពពេះពគវីស្ទបានយង្ក 

ហដើ្បវីបកល្្អហឡើងេញិនូេអ្វីបដលបានបាត់្រង់ហៅ។ ពទង់នឹង្ំរផ្ល ស់្ំរបព្ររាង

កាយទុច្រតិរ្រស់ហយើង ហេើយហធ្ើឱ្យដូចជាពពេះកាយដ៏ហោរហពញហៅហោយ 

សិរ វីល្អរ្រស់ពទង់។ ទព្ង់បដលរប្ងសាល ្់រ និងរប្ងពុករលួយ បដលធ្ល ្់របាន 

ព្រឡាក់កខ្ក់ហោយបា្រក្្មហនាេះកាល យហៅជាពគ្់រលក្ខណ៍ ល្អហឆើតឆ្យ និង 

អ្តៈ។ សាន ្ព្រឡាក់ ទព្ង់ខូចហេៀចហេរ គលឺបានទុកហចាលហៅកនុងែនូរេញិ។ 

អនកបដលបានហពបាសហលាេះ នឹងចហព ើ្នហឡើងហៅជាសាសន៍បដលមានមាឌ និង 

ក្្ស់កនុងសិរ វីល្អដូចកាលពវីហដើ្ដំ្ូរង។ សាល កសាន ្ចុងហពកាយ្រង្អស់ថន 

្រណា្ត សាថនអំហពើបា្រ នឹងពតរូេបានលុ្រហចាល។ ពួកអនកហសា្ម េះពតង់ចំហោេះ 

ពពេះពគវីស្ទ នឹងមានភាពដ៏ពគ្់រលក្ខណ៍ហៅកនុងគំនិត ពពលឹង និងសោ៌ង្គកាយ 

រ្រស់ហគ ដូចពពេះអម្ាស់រ្រស់ហគបដរ។

 អនកសុចរតិបដលរស់ហៅ ពតរូេបានផ្ល ស់្រ្តូរ «កនុង្ួយរហំពច គលឺកនុង្ួយ

្្រព្ិរចបភនក្ុ្រហណាណ េះ»។ ពគ្ន់បតឮពពេះសូរហសៀងរ្រស់ពពេះ ហនាេះពួកហគបាន 
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កាល យហៅជាអ្តៈភាល ្ ហេើយក៏ហហាេះហឡើងជា្ួយនឹងពួក្ររសុិទ្ធ ហៅជួ្រ 

ពពេះអម្ាស់រ្រស់ហគនាឰដ៏អាកាស។ ពួកហទេតាព្រ្ូលពួកហរ ើសតំាងរ្រស់ 

ពពេះអង្គពវីទិសទំាង្ួរន ចា្់រតំាងពវីហជើងហ្�មា្ខ ងរេូតដល់ហជើងហ្�មា្ខ ង។ 

ម្ាថាយ ២៤:៣១។ កូនតូចតាចពតរូេបានព្រគល់ឱ្យមា្ត យរ្រស់វា្រវីពតកងេញិ។ 

្ិពតសមាល ញ់បដលប្រកគ្ន ជាយូរកនលង្កហេើយហនាេះ ពតរូេបានជួ្រគ្ន េញិ 

ហេើយនិង្ិនបដលោល តពវីគ្ន ហទៀតហឡើយ ហេើយក៏ហហាេះហឡើងជា្ួយគ្ន  ហៅ 

ហលើទំាងហពចៀងចហព្ៀងថនអំណរ ហឆ្្េះហៅកាន់នគររ្រស់ពពេះ។

ការចូលហៅកនាងុទវីតករុងបរសិទុ្ធ

 អស់ទំាងពួកបដលបានហពបាសហលាេះ បដលមានចំនួនឥតគណនា 

ស្លឹង្កឯពពេះហយសូ៊េ។ ពគ្់រទំាងបភនកស្លឹងហ ើ្លសិរ វីល្អរ្រស់ពទង់ «ដបិតពពេះ 

ភ័្ក្តពទង់ពតរូេខូចហៅខុសជាង្នុស្សធ្្មតា ហេើយរាងកាយពទង់ក៏ខុសនឹង 

រាងកាយរ្រស់្នុស្សជាតិទំាងពួងែង»។ ហអសាយ ៥២:១៤។ ពពេះហយសូ៊េ 

ពទង់្ំរោក់្កុដថនសិរ វីល្អ ហៅហលើកបាលអនកបដលមានជ័យជ្នេះ។ មាន ក់ៗ 

មាន្កុដ្ួយ មាន «ហឈា្ម េះ្្មវី» រ្រស់ហគ (េេិរណ ៈ ២:១៧) ពព្ទំាងមាន 

ចារកិបដលបចងថា «្ររសុិទ្ធដល់ពពេះហយេូវ្ា» ហៅហលើ្កុដហនាេះែង។ កនុង 

ថដហគមាន ក់ៗ មានរង្ាន់កិត្តិយស និងពិណដ៏ភលលឺសសឡាង។ ្រនា្ទ ្់រ្ក ហៅ 

ហពលហ្ហទេតាចា្់រហែ្តើ្ទំនុកហភលង ថដទំាង្ុ្រនា្ម នក៏ផ្្ទ ត់បខ្សពិណ ហោយការ 

្ិុរនព្រស្់រ ្រហញ្ញសូរស័ព្ទយ្ងពវីហរាេះថពកបលង។ សំហឡងនវី្ួយៗ បសសក

ហឡើងកនុងការសរហសើរតហ្កោើងដ៏ព្រថពថា៖ «រ វីឯពពេះអង្គបដលសសឡាញ់ហយើង 

រាល់គ្ន  ហេើយបានលាងហយើងហោយពពេះហលាេិតពទង់ឱ្យបានរចួពវីបា្រ ពព្ 

ទំាងតំាងហយើងរាល់គ្ន ហឡើងជានគរ ហេើយជាពួកសង្ថ្ាយពពេះដ៏ជាពពេះ 

េរ្ិរតា ហនាេះសូ្ឱ្យពទង់បានសិរ វីល្អ និងពពេះហចសា្ត ហៅអស់កលបជានិច្ 

ហរៀងរា្រតហៅ»។ េេិរណៈ ១:៥,៦។

 ហៅចំហោេះពួកបដលពតរូេបាន្រង់ថ្លហលាេះ គលឺជាទវីពករុង្ររសុិទ្ធ។ ពពេះ 

ហយសូ៊េក៏ហ្រើកទ្ារ ហេើយព្រជាជាតិបដលបានកាន់ហសចក្តវីពិតក៏អហញញាើញចូល



បដនដវីស្ថិតហៅកនុងភាពអន្តរាយ-ទំព័រ-567-

ហៅកនុង។ ្រនា្ទ ្់រ្កហទើ្រឮពពេះសូរហសៀងរ្រស់ពទង់ថា «ឱពួកអនកបដលពពេះ 

េរ្ិរតាហយើងព្រទានពរហអើយ ចូរ្កទទួល្រតកចុេះ គលឺជានគរបដលបាន 

ហរៀ្រចំទុកសពមា្់រអនករាល់គ្ន  តំាងបតពវីកំហណើ តហលាកវីយ៍្ក»។ ម្ាថាយ 

២៥:៣៤។ ពពេះពគវីស្ទ្រងាហា ញដល់ពពេះេរ្ិរតានូេទំនិញថនពពេះហលាេិតរ្រស់ 

ពទង់ ហោយមានពពេះ្រន្ទូលថា៖ «ហ ើ្ល ទូល្រង្គំហនេះ និងពួកកូនហៅ បដល 

ពទង់បានព្រទាន្កទូល្រង្គំ»។ «ទូល្រង្គំបានរកសាទុកដល់អស់អនកបដល 

ពទង់ព្រទាន្កទូល្រង្គំ»។ ហេហពពើរ ២:១៣; យូ្ហាន ១៧:១២។ ឱ ហសចក្តវី

ស្របាយរ វីករាយដ៏េួសនិស្ស័យសា្ម ននាហពលហនាេះ ហពលបដលពពេះេរ្ិរតាដ៏

មានពពេះជន្មគ្្ម នទវី្ំរែុត ទតហ ើ្លពួកអនកបដលពតរូេបាន្រង់ថ្លហលាេះ ពព្ទំាង 

ហ�ើញរ្ូររ្រស់ពពេះពគវីស្ទ ទំាងមានហរាគ្ថនអំហពើបា្រពតរូេបានដកហចញអស់ 

ហៅ ហេើយ្នុស្សជាតិបានស្ព្រក្រនឹងពពេះ្្តងហទៀត គលឺអស្ារ្យណាស់េន៎!

សុពក-២២ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៥៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ហេើយ ហ្រើ សិន ជា អនក រាល់ គ្ន  អំោេនាេ ដល់ ពទង់ ទុក ដូច ជា 

ពពេះេរ្ិរតា បដល ពទង់ ជំនំុ ជំរេះ តា្ ការ បដល ហគ ព្រពពឹត្ត ហរៀង ខលួន ឥត ហរ ើស ្ ុខ 

អនក ណា ហនាេះ ពតរូេ បត ព្រពពឹត្ត ហោយ ហកាតខាល ច កនុង កាល បដល ហៅ សំណាក់ កនុង 

ជវីេតិ ហនេះ ហៅ ហឡើយ ចុេះ។ ហពពតរុសទវី១ ១:១៧ 

 កនុងពពេះរាជនគរថនហសចក្តវីរងុហរឿង ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះមានហសា្នស្ស 

រ វីករាយ កនុងកាលបដលពទង់ទតហ�ើញពពលឹងទំាងឡាយបដលបានសហ្ងា្គ េះ 

ហោយហសចក្តវី�លឺចា្់រ និងហសចក្តវីអាម្ាស់រ្រស់ពទង់។ ពួកបដលពតរូេបាន 

ហពបាសហលាេះក៏ជួយអ្រអរពទង់បដរ។ ហគបានហ ើ្លអនកមានជ័យជ្នេះហោយ

ការអធិស្ាន ពលក្្ម និងហោយសសឡាញ់ការលេះ្រង់។ ហសចក្តវីរ វីករាយនឹង

បានហពញកនុងចិត្តហគ ហៅហពលហគហ�ើញ្នុស្សមាន ក់បានជួយសហ្ងា្គ េះអនក 

ដថទ ហេើយអនកហនាេះសហ្ងា្គ េះអនកឯហទៀតតៗគ្ន ជាលំោ្់រហៅ។
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អរ័ដា្ទាងំេវីរជួបគ្នា

 ហៅហពលអនកបដលបាន្រង់ថ្លហលាេះ បានស្ាគ្ន៍ចូលហៅកនុងទវីពករុង

រ្រស់ពពេះហេើយ ក៏មានឮសំហឡងសរហសើរតហ្កោើង្រនលលឺហឡើង។ អ័ោ្ទំាងពវីរ 

ហេៀ្របតនឹងជួ្រគ្ន ។ ពពេះរាជ្ុរពតារ្រស់ពពេះនឹងទទួលឪពុកថនពូជរ្រស់

ហយើង បដលពទង់បាន្រហងកោើត្ក ក៏បានមានបា្រ ហេើយហោយសារបតអំហពើ 

បា្រហនាេះ បានជាមានសាល កសាន ្ថនការឆ្កោ ងជា្់រហៅហលើទព្ង់រ្រស់ពពេះអង្គ 

សហ្ងា្គ េះ។ ហៅហពលអ័ោ្ហ�ើញសាន ្បដកហគ្ល ហលាកក៏ទមាល ក់ខលួនចុេះហៅ

នឹងពពេះបាទាថនពពេះពគវីស្ទកនុងហសចក្តវីអាម្ាស់។ ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះក៏ហលើក 

ហលាកហឡើង ហេើយឱ្យហ ើ្ល្្តងហទៀតហៅឯសួនហអបដនដ៏ជាមាតុភូ្ិបដល

ហលាកបានោល តចាកហចញជាយូរលង់្កហេើយហនាេះ។

 ជវីេតិរ្រស់អ័ោ្បានហោរហពញហោយហសចក្តវីហសាកសហពងង។ ពគ្់រ

ទំាងសលឹកហ�ើបដលពជរុេះស្ិតសសហោន ពគ្់រទំាងភាពរងហពគ្េះថនយញញា្ូរជា ពគ្់រ 

ទំាងសាន ្ព្រឡាក់ហៅហលើភាព្ររសុិទ្ធរ្រស់្នុស្ស សុទ្ធបតជាការរលឹំកថន 

អំហពើបា្ររ្រស់ហលាក។ ហសចក្តវីចុកចា្់រថនការហសាកសា្ត យហពកាយហនាេះខាល ំង

កាល ពន់ហពកណាស់ ហៅហពលអ្វីៗបដលហលាកហ�ើញ ចង្អុល្កគ្ត់ថាជាហដើ្ 

ច្ថនអំហពើបា្រ។ ហលាកបានលន់តួបា្រហោយហសា្ម េះពតង់ ហេើយបានសាល ្់រ

ហោយសង្ឹ្ថានឹងរស់ហឡើងេញិ។ ឥឡូេហនេះ អ័ោ្ពតរូេបានដូចហដើ្េញិ 

ហោយសារការហពបាសហលាេះ។

 ហោយមានចិត្តរហំភើ្រជាថពកបលង ហលាកបានគយគន់ហ ើ្លថពពពពឹកសា

ទំាងឡាយ បដលធ្ល ្់រជាទវីគ្្់រចិត្តដល់ហលាក ហេើយធ្ល ្់របានហ្រេះបែល កនុង 

កាលបដលហលាកឥតមានហទាស។ ហលាកហ�ើញហដើ្ទំោំងបាយជូរ បដលថដ 

រ្រស់ហលាកបាន្ំរោត់ និងផ្កោ ទំាងឡាយបដលហលាកធ្ល ្់រ្រវីបាច់ប្រកសា។ 

ពបាកដប្ន! ហនេះជាសួនហអបដនបដលពតរូេបានបកល្្អហឡើងេញិ។

 ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ នំាហលាកហៅឯហដើ្ជវីេតិ ហេើយឱ្យហលាក្ររហិភាគ។ 

ហលាកហ�ើញពករុ្ពគរួសាររ្រស់ហលាកដ៏សន្ធឹកបដលពតរូេបានហពបាសហលាេះ។ 



បដនដវីស្ថិតហៅកនុងភាពអន្តរាយ-ទំព័រ-569-

្រនា្ទ ្់រ្ក ហលាកហោេះ្កុដរ្រស់ហលាកោក់ចុេះទា្រពពេះបាទាពពេះហយសូ៊េ 

ហេើយក៏ឱ្រពពេះអង្គហពបាសហលាេះ។ ហលាកក៏្្រេះពិណ ហេើយចហព្ៀងជ័យ

ហោសក៏្រហញ្ញសូរស័ព្ទខ្ទរហពញពបាសាទថនសា្ថ នសួគ៌៖ «កូនហចៀ្បដល

បានសមាល ្់រហនាេះនឹងបានពពេះហចសា្ត »។ េេិរណៈ ៥:១២។ ពករុ្ពគរួសារអ័ោ្ 

ហោេះ្កុដរ្រស់ហគោក់ហៅនឹងពពេះបាទាថនពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ ហេើយហគឱន 

កបាលហគ្រពកនុងហសចក្តវីហកាតសរហសើរ។ ពួកហទេតាយំហៅហពលអ័ោ្បាន 

មានបា្រ ហេើយអរស្របាយហៅហពលពពេះហយសូ៊េ បានហពបាសដល់អស់អនក 

បដលហជឿដល់ពពេះនា្ពទង់ឱ្យរស់ហឡើងេញិ។ ឥឡូេហនេះ ពួកហគហ ើ្លកិច្ការ

ថនការហពបាសហលាេះបានសហព្ចជាសា្ថ ពរ ហេើយ្រនលលឺសំហឡងរ្រស់ពួកហគ 

កនុងហសចក្តវីហកាតសរហសើរ។

 ហៅហលើ «ស្ុពទបកេលាយនឹងហភលើង» គលឺជាពករុ្បដល «បាន�នេះនឹង 

សត្ហនាេះ និងរ្ូរវាហេើយជាហលខរ្រស់វាែង»។ ពួក្ួយបសន្ួរន្ុលឺន្ួរន 

ោន់ ពតរូេបានហពបាសហលាេះពវីចំហណា្្នុស្ស ហេើយហគហពចៀង «្រទ្ួយ្្មវី» 

ជាចហព្ៀងរ្រស់ហលាក្ូ្ហស និងកូនហចៀ្។ េេិរណៈ ១៥:២,៣។ គ្្ម ននរណា 

អាចហពចៀងចហព្ៀងហនាេះបានហទ មានបតពួក្ួយបសន្ួរន្ុលឺន្ួរនោន់្ុ្រហណាណ េះ 

ហពោេះជាចហព្ៀងថនហសចក្តវីពិហសាធ បដលគ្្ម នពករុ្្នុស្សណាធ្ល ្់រមាន

ហសាេះហឡើយ។ ពួកហគទំាងហនេះ «តា្កូនហចៀ្ហៅពគ្់រកបនលងបដលពទង់យង

ហៅ»។ ពួកហគទំាងហនេះ បដលបានហលើកហឡើងពវីចំហណា្អនករស់ហៅគលឺ «ជាបែល 

ដំ្ូរងថ្ាយដល់ពពេះ ហេើយនិងកូនហចៀ្»។ េេិរណៈ ១៤:៤,៥។ ហគបានឆលង 

ែុតពគ្ហេទនាដូចពំុបដលមានពវី្ុន តំាងពវីមានជាតិសាសន៍្ក។ ហគបានសូ៊

ពទំានឹងការ�លឺចា្់រថនពគ្លំបាកថនជំនាន់ហលាកយ្កុ្រ ហគបានពទំាពទ 

ហោយគ្្ម នអនកអង្រជំនួស កនុងការជំនំុជព្េះចុងហពកាយ្រង្អស់រ្រស់ពពេះ។ 

«ហគបានហបាកអាេ ហេើយហធ្ើឱ្យហឡើងសកនុងឈា្រ្រស់កូនហចៀ្» ក៏ «្ិន 

ហ�ើញមានហសចក្តវីភូតភរ ហៅកនុងមាត់ហគហឡើយ ដបិតហគឥតហៅេ្មង» ហៅ 

ចំហោេះពពេះ។ «ហគនឹង្ិនោល ន ឬហសសកហទៀត ក៏្ិនពតរូេថ្ងៃចំាង្កហលើហគ ឬ 
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ចំហាយណាហទៀតហឡើយ ពវីហពោេះកូនហចៀ្បដលហៅចំហោេះ្រលល័ងកោ ពទង់នឹង 

ោ្ល ហេើយនំាហគហៅដល់រន្ធទឹកថនជវីេតិ ហេើយពពេះពទង់នឹងជូតអស់ទំាង 

ទឹកបភនកពវីបភនកហគហចញ»។ េេិរណៈ ៧:១៤; ១៤:៥; ៧:១៦,១៧។

សៅរ៍-២៣ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៥៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:អនក រាល់ គ្ន  បាន ជំរេះ សំអាត ចិត្ត ហោយ សា្ត ្់រ តា្ 

ហសចក្តវី ពិត សំរា្់រ ឲ្យ បាន ហសចក្តវី សសឡាញ់ ជា ្រង ្រ្អូន ឥត ពុត មាយ ដូហចនេះ 

ចូរ សសឡាញ់ គ្ន  ហៅ េញិ ហៅ ្ ក ជា យ្ង ខាល ំង ហោយ ចិត្ត ដ៏ សា្អ ត ចុេះ។  

ហពពតរុសទវី១ ១:២២

អនាកដដលតតរូេបានហតបាសហលា៉ះ តបកបហដាយហសចក្តវីរងុហរឿង

 កនុងពគ្់រទំាងស្័យ អនកហរ ើសតំាងថនពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ បានហដើរកនុង 

ែលូេចហង្អៀត។ ហគពតរូេបានចពមាញ់កនុងឡថនភាពទុក្ខលំបាក។ ហគបានសូ៊ពទំា 

នឹងក្តវីស្្អ្់រ ោក្យ្ួល្រងាកោ ច់ ហសចក្តវីលេះ្រង់ខលួន ហេើយនិងការខកចិត្តដ៏ជូរ 

ចត់។ ហគបានហរៀនពវីភាពអាពកក់ថនអំហពើបា្រ ពវីអំណាចរ្រស់វា កំេុសរ្រស់ 

វា និងហសចក្តវីេ វីេររ្រស់វា ហេើយហគហ ើ្លហៅអំហពើបា្រហនាេះ ហោយហសចក្តវីស្អ្់រ 

ហខ្ើ្ជាថពកបលង។ ការយល់ដល់ហសចក្តវីលេះ្រង់ដ៏គ្្ម នទវី្ំរែុត បដលពតរូេបាន

ហធ្ើសពមា្់រពយាបាលបា្រ បានហធ្ើឱ្យហគ្រនា្ទ ្រខលួនហគ និង្ំរហពញចិត្តហគហោយ

ហសចក្តវីដឹងគុណ។ ហគមានហសចក្តវីសសឡាញ់ដ៏ហលើសល្់រ ហពោេះហគបានទទួល 

ការអត់ហទាសដល់ខលួនេញិដ៏ហលើសល្់របដរ។ សូ្អានលូកា ៧:៤៧។ អនក 

មានចំបណកកនុងការរងទុក្ខរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ គលឺស្ជាអនកបដលមានចំបណក 

កនុងសិរ វីល្អរ្រស់ពទង់។

 អនកពគងរាជ្យរ្រស់ពពេះ មាន្កពវីហយធភូ្ិ ខ្ទ្ រនា្ទ  គុកហពកា្ដវី 

ថពពភនំ វាលរហហាសា្ថ ន និងរងូភនំ។ ហគបាន «ក្្សត់ទុគ៌ត ពតរូេហគសងកោត់សងកោិន 

ហេើយ [ហគ] ហធ្ើបា្រ»។ ្នុស្សរា្់រលាននាក់បានលាចាកហលាកវីយ៍ទំាងអា្់រ



បដនដវីស្ថិតហៅកនុងភាពអន្តរាយ-ទំព័រ-571-

យស ពវីហពោេះហគ្ិនពព្ចុេះចូលនឹងសាតំាង។ ្ុ្របន្ត ឥឡូេហគបលងមានទុក្ខ 

ពពរួយ ការប្រកបាក់ខ្ាត់ខ្ាយ និងបលងមានហគជិេះជាន់ហទៀតហឡើយ។ អំណឹេះ 

តហៅ ហគ�រហៅ ទំាងោក់អាេបដលមានតថ្លថ្លជាងអាេរ្រស់្នុស្សបដល 

មានកិត្តិយស្ំរែុតថនបែនដវី ហេើយោក់្កុដបដលភលលឺចិបញ្ងចិញ្្ច ល្អថ្លថាល  

ជាងអ្វីបដលបាន្ំរោក់ហលើពពេះហកសថន្ហាក្សពតថនបែនដវីហៅហទៀត។ ពពេះ 

្ហាក្សពតថនសិរ វីល្អ ជូតអស់ទំាងទឹកបភនកហចញពវីថ្ាល់រ្រស់ហគ។ ពួកហគ 

ហពចៀងចហព្ៀងសរហសើរ្ួយ្រទ បដលឮចបាស់បែ្អ្ពវីហរាេះ ហេើយពតរូេចង្ាក់ 

គ្ន សូររងំ។ ទំនុកសរហសើរពពេះឮខ្ទរខា្ទ រហពញពបាសាទថនសា្ថ នសួគ៌៖ «ហសចក្តវី 

សហ្ងា្គ េះ ហសសចនូេពពេះថនហយើងរាល់គ្ន បដលគង់ហៅហលើ្រលល័ងកោ ហេើយហសសច 

នឹងកូនហចៀ្ែង»។ ហេើយទំាងអស់គ្ន ក៏្រន្ទរត្រហៅេញិថា «អាប្្ន សូ្ 

ថ្ាយពពេះពរសិរ វីល្អ ពបាជ្ា ោក្យអរពពេះគុណ កិត្តិនា្ ពពេះហចសា្ត  និងឥទ្ធិឫទ្ធិ

ដល់ពពេះថនហយើងរាល់គ្ន  ហៅអស់កលបជានិច្ហរៀងរា្រតហៅ»។ េេិរណៈ 

៧:១០,១២។

 កនុងជវីេតិហនេះ ហយើងហទើ្របតយល់ពវីឆ្កថនការហពបាសហលាេះ្ុ្រហណាណ េះ

ហទ។ ហោយការហ�្ងយល់ដឹងដ៏មានកំណត់រ្រស់ហយើង ហយើងអាចពិចារណា 

បានពជាលហពរៅ បានពតឹ្បតពវីហសចក្តវីអាម្ាស់ និងសិរ វីល្អ ជវីេតិនិងហសចក្តវី 

សាល ្់រ យុត្តិធ្៌ និងហ្តា្ត ធ្៌បដលព្រសព្គ្ន ហៅឯហ�ើឆ្កោ ង្ុ្រហណាណ េះ បតហទាេះ

ជាខំព្ឹរងហព្រើអំណាចខាងគំនិតពបាជ្ា្ុ្រណណឹ ងហេើយក៏ហោយ ហយើងហៅបត 

ហតាងយល់នូេអត្ថន័យទំាង្ូល្ិនអស់បដរ។ គលឺបានយល់តិចតួចណាស់ 

អំពវី្រហណា្ត យ និងទទឹង ជហពរៅ និងក្្ស់ថនហសចក្តវីសសឡាញ់ហពបាសហលាេះ។ 

គហពមាងការហពបាសហលាេះ នឹង្ិនពតរូេបានយល់ហពញហលញហឡើយ ហទាេះ្រវីជា

អនកបដលពតរូេបាន្រង់ថ្លហលាេះ បានយល់ហេើយបានដឹង្ុ្រណណឹ ងក៏ហោយ ្ុ្របន្ត 

ចំហណរតហៅអនន្តភាព ហសចក្តវីពិត្្មវីនឹងហចេះបតហ្រើកសប្្តងហឡើង ដល់គំនិត 

ហងឿងឆងៃល់ និងគំនិតបដលហពតកអរ។ ហទាេះជាការហសាកសហពងង ការ�លឺចា្់រ 

និងការលបួងលបងទំាងឡាយថនបែនដវី បលងមានតហៅហទៀត ហេើយហដើ្ 



ទំព័រ-572- ្ហាេវិាទ

ហេតុពតរូេបានដកហចញហេើយក៏ហោយ រាសស្តរ្រស់ពពេះនឹងមានតព្ិេះពបាជ្ា 

ឈាល សថេ យល់ចបាស់អំពវីតថ្លថនហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះរ្រស់ខលួន។

 ហ�ើឆ្កោ ងនឹងបានជាទំនុកចហព្ៀងថនអនកបដលពតរូេបានហពបាសហលាេះ 

លុេះដល់អស់កលប ពវីហពោេះហៅហពលហគហលើកតហ្កោើងពពេះពគវីស្ទ ហគក៏ហ�ើញពពេះ

ពគវីស្ទបដលបានជា្់រឆ្កោ ងបដរ។ នឹងគ្្ម ននរណាមាន ក់ហភលចពវីដំហណើ របដលពពេះ

្ហាក្សពតថនសា្ថ នសួគ៌បាន្រនា្ទ ្រពពេះអង្គពទង់ ្កហលើកស្ទួយ្នុស្សមាន 

បា្រ និងពវីដំហណើ របដលពទង់បានពទំាពទហទាស និងពទំាពទហសចក្តវីអាម្ាស់ថន

អំហពើបា្រ ហេើយ្ិរទពពេះភ័្ក្តពពេះេរ្ិរតា រេូតដល់ហសចក្តវីេ វីេរថនពិភពបដល

បានបាត់្រង់ ្ំរប្រកពពេះឱរាពទង់ ហេើយព្រល័យពពេះជន្មពទង់ហឡើយ។ ពពេះ 

បដលជាអនក្រងកោ្រហងកោើតពិភពទំាងអស់ បដលជាហសចក្តវីសសឡាញ់ពទង់បានទុក

សិរ វីល្អរ្រស់ពទង់ហោយបឡក ហេើយពតឡ្់រហៅជា្នុស្សហលាក ការហនេះហធ្ើ 

ឱ្យពិភពហលាកអស្ារ្យហពកថពក។ ហៅហពលព្រជាជាតិទំាងឡាយបដលពតរូេ 

បានសហ្ងា្គ េះ ស្លឹងហ ើ្លពពេះអង្គហពបាសហលាេះរ្រស់ខលួន ហេើយដឹងថាពពេះ 

រាជនគររ្រស់ពទង់ គលឺនឹង្ិនមានទវី្ំរែុតហនាេះ ហគក៏បសសកហពចៀងហឡើងថា៖ 

«កូនហចៀ្បដលហគបានសមាល ្់រ ហេើយបានហពបាសហលាេះហយើងហៅឯពពេះ 

ហោយពពេះហលាេិតដ៏ថ្ល េហិសសរ្រស់ពទង់ ហនាេះគួរនឹងបានពពេះហចសា្ត !»

 អា្៌កំបំាងថនហ�ើឆ្កោ ង ពន្យល់អស់ទំាងអា្៌កំបំាងទំាងឡាយ។ ហគ 

នឹងយល់ដឹងថា ពពេះពទង់បដលមានពពេះតព្ិេះដ៏គ្្ម នទវី្ំរែុត ពំុអាចហពគ្ងគហពមាង 

ការសពមា្់រហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះរ្រស់ហយើងបាន ហពរៅពវីការហធ្ើយញញា្ូរជាពពេះរាជ

្ុរពតរ្រស់ពទង់ហឡើយ។ ការសង្កេញិសពមា្់រយញញា្ូរជាហនេះ គលឺជាអំណរថន

ការោក់ព្រជារាសស្តហលើបែនដវី ឱ្យបានហោរហពញហៅហោយ្នុស្សបដលពតរូេ

បានសងថ្លហលាេះ ្ររសុិទ្ធ ស្របាយ និងអ្តៈ។ ហនេះហេើយជាតថ្លថន 

ពពលឹងបដលពពេះេរ្ិរតា ពទង់សព្ពពេះទ័យនឹង្រង់។ ហេើយពពេះពគវីស្ទផ្្ទ ល់ក៏

សព្ពពេះេឫទ័យបដរ ហោយទតហ ើ្លហៅែលបែលថនការលេះ្រង់ដ៏ធំរ្រស់ 

ពទង់។



ការរហំោេះរាសស្តរ្រស់ពពេះ-ទំព័រ-573-

 

អាទិត្យ-២៤ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៥៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដបិត ពពេះ បាន ្រហងកោើត អនក រាល់ គ្ន  ជា ្ ្មវី ្ិន ប្ន ពវី ពូជ បដល 

បតង បត ពុករលួយ ហនាេះ ហទ គលឺ ពវី ពូជ បដល ្ ិន ហចេះ ពុករលួយ េញិ គលឺ ជា ពពេះ្រន្ទូល 

ដ៏ រស់ ហេើយ ហៅ ជា្់រលា្់រ។ ហពពតរុសទវី១ ១:២៣ 

 ហៅហពលពពេះសូរហសៀងរ្រស់ពពេះ រហំោេះរាសស្តពទង់ឱ្យរចួពវីភាពជា

ហ�លើយហេើយហនាេះ អនកបដលបាត់្រង់អ្វីៗទំាងអស់កនុងេ្ិរត្តិដ៏ធំថនជវីេតិ មាន 

ការភ្ាក់រលឹកយ្ងខាល ំង។ ្រនា្ទ ្់រពវីបានងងឹតងងុលហោយហសចក្តវី្រហញ្្ឆ ត 

រ្រស់សាតំាងហេើយ ពួកអនកមាន បានគិតថាខលួនហគ្កោុំហ្កោើងជាងអនកបដល 

ពំុសូេមានភ័ព្វាសនាដូចខលួន។ ្ុ្របន្ត ហគពំុបាន្រញុ្កអនកហសសកោល ន ្ំរោក់

អនកហៅខលួនទហទព្រពពឹត្តហោយយុត្តិធ្៌ ហេើយនិងសសឡាញ់ធ្៌ហ្តា្ត ហទ។ 

ឥឡូេហនេះ អ្វីបដលហធ្ើឱ្យហគ្កោុំហ្កោើងហនាេះពតរូេបានដកហចញអស់ ហេើយហគហៅ 

ឯហកាបតឯង។ ហគហ ើ្លហៅហសចក្តវីេនិាសេិនហហាចថនរ្ូរសំណាករ្រស់ខលួន

ហោយក្តវីរន្ធត់។ ហគបានលក់ពពលឹងរ្រស់ខលួន សពមា្់រការស្របាយេុលឺហា 

ហៅនាហលាកវីយ៍ ្ុ្របន្ត ្ិនបានខំរកឱ្យមានខាងឯពពេះហទ។ ជវីេតិរ្រស់ហគជា 

ជវីេតិអសារ្រង់ ហេើយការស្របាយរ្រស់ហគ បានពតឡ្់រហៅជាល្វីងជូរចត់ 

ហៅេញិ។ ហភាគែលបដលហកង្កកនុង្ួយជវីេតិ ពតរូេបានរសាត់បាត់្រង់កនុង 

្ួយរហំពច។ ពួកអនកមាន ហគហសាកសា្ត យដល់េនិាសក្្មថនេមិានរ្រស់ខលួន 

ដល់ការខ្ាត់ខ្ាយថនមាសពបាក់ ហេើយនិងភ័យខាល ចខលួនពតរូេរលាយសា្រសូន្យ 

ជា្ួយនឹងពទព្យស្បត្តិរ្រស់ខលួនបដរ។ អនកទុច្រតិ ហគហសាកសហពងងហោយ 

៤១

ការរហំដា៉ះរា្ស្តរបសត់េ៉ះ



ទំព័រ-574- ្ហាេវិាទ

ដឹងថាខលួននឹងទទួលលទ្ធែលជាពបាកដ ្ុ្របន្ត ហគពំុបានហសាកសា្ត យចំហោេះ 

អំហពើទុច្រតិរ្រស់ខលួនហទ។

 ពគរូគង្ាលបដលលេះ្រង់ហសចក្តវីពិត ហដើ្បវីឱ្យ្នុស្សចូលចិត្តហនាេះ 

ឥឡូេយល់ដឹងពវីឥទ្ធិពលថនហសចក្តវី្រហពងៀនរ្រស់ខលួនហេើយ។ ពគ្់រទំាងោល  

បដលបានសរហសរ ពគ្់រទំាងោក្យហពចន៍បដល្រនលលឺហឡើង បដលនំា្នុស្សឱ្យពជក 

ហកានកនុងទវីជព្កថនហសចក្តវី្ិនពិត គលឺសុទ្ធបតជាពគ្្់រពូជបដលសា្រហពោេះ 

ហេើយឥឡូេហនេះ ហគហ ើ្លចព្រូតេញិ្្តង។ ពពេះហយេូវ្ាមាន្រន្ទូលថា៖ 

«ហេទនាដល់ពួកគង្ាលបដល្ំរផ្ល ញ ហេើយកម្ាត់កម្ាយេ្ូងហចៀ្ថនទវី 

ោ្លរ្រស់អញ!...ដូហចនេះអញនឹងទមាល ក់អំហពើអាពកក់រ្រស់ឯងរាល់គ្ន ហៅហលើ

ឯងេញិ»។ «ហេើយហោយហពោេះឯងរាល់គ្ន បាន្រញ្ឈលឺចិត្តពួកសុចរតិហោយ

ហសចក្តវីកំភូត ជាពួកបដលអញ្ិនបានឱ្យពពរួយចិត្តហសាេះ ហេើយឯងបាន 

ចហព ើ្នកមាល ំងថដថន្នុស្សអាពកក់ ហដើ្បវី្ិនឱ្យហគលេះ្រង់ហចាលែលូេអាពកក់ 

រ្រស់ខលួន ឱ្យបានសហ្ងា្គ េះរចួជវីេតិេញិហឡើយ»។ ហយហរមា ២៣:១,២; 

ហអហសគ្ល ១៣:២២។

 ពួកពគរូគង្ាល និងពួក្រណា្ត ជន ដឹងខលួនថាហគបានព្រឆំ្ងទាស់នឹងពពេះ 

បដលជាអនកសរហសរអស់ទំាងពកឹត្យេន័ិយដ៏សុចរតិ។ ការ្ំរផ្ត់ហចាលសិកា្ខ ្រទ 

ពវីសា្ថ នសួគ៌ ្រណា្ត លឱ្យហកើតមានព្រភពថនភាពទុច្រតិកាន់បតហពចើនហឡើង 

ដល់រា្់រោន់ រេូតទាល់បតបែនដវីបានហោរហពញហៅហោយភាពពុករលួយ។ 

គ្្ម នភាសាណាអាចពិពណ៌នាអំពវីហសចក្តវីខកចិត្តរ្រស់អនកមានចិត្ត្ិន 

ហសា្ម េះពតង់បានហឡើយ ចំហោេះអ្វីបដលហគបានបាត់្រង់អស់ហរៀងដរា្រហៅហនាេះ 

ហោលគលឺជវីេតិអស់កលប។

 ពួក្រណា្ត ជនហចាទគ្ន ហៅេញិហៅ្កថា ហគបាននំាខលួនឱ្យេនិាស ្ុ្របន្ត 

ទំាងអស់គ្ន រួ្ គ្ន ្រនលលឺោក្យហចាទព្រកាន់ដ៏ជូរចត់ ហៅហលើពគរូគង្ាលបដល្ិន 

ហសា្ម េះពតង់ទំាងឡាយ បដលអធិ្របាយបត «ហសចក្តវីសសរួល្ួរល» (ហអសាយ 

៣០:១០) ហេើយនិងនំាអនកសា្ត ្់រឱ្យ្ំរហភលចពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ ពព្ទំាងឱ្យ



ការរហំោេះរាសស្តរ្រស់ពពេះ-ទំព័រ-575-

ហធ្ើទុក្ខហទាសដល់អនកបដលរកសាជា្ររសុិទ្ធហទៀតែង។ «ហយើងបានបាត់្រង់ 

ហេើយ!» ហគ្រនលលឺហឡើង «ហេើយអនកឯងជាហដើ្ហេតុ»។ ថដបដលធ្ល ្់រ្ំរោក់ 

កព្ងផ្កោ ដល់ពគរូទំាងហនាេះ នឹងហលើកហឡើងហធ្ើេនិាសក្្មដល់ហគ។ ទំនាស់នឹង

ការកម្ាយឈា្មានពគ្់រទវីកបនលង។

 ពពេះរាជ្ុរពតារ្រស់ពពេះ និងអនកនំាសារថនសា្ថ នសួគ៌ បានមានទំនាស់ 

ជា្ួយនឹងអារក្ស ហដើ្បវីពពមាន ្ំរភលលឺ ពព្ទំាងជួយសហ្ងា្គ េះកូនហៅរ្រស់ 

្នុស្ស។ ឥឡូេហនេះ ហគទំាងអស់គ្ន បានសហព្ចចិត្តរ្រស់ខលួន ហេើយពួកទុច្រតិ 

រ្ួររួ្ គ្ន ជា្ួយនឹងសាតំាង ហដើ្បវីហធ្ើស្ងា្គ ្ព្រឆំ្ងនឹងពពេះ។ េវិាទគលឺ្ិនប្ន 

ហកើតហឡើងជា្ួយសាតំាងបតមាន ក់្ុ្រហណាណ េះហទ បតជា្ួយ្នុស្សបដរ។ «ដបិត 

ពពេះហយេូវ្ាពទង់មានការទាស់នឹងសាសន៍ទំាង្ុ្រនា្ម ន»។ ហយហរមា ២៥:៣១។

ចន្ទ-២៥ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៦០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អនក ហនាេះ ពគ្ន់ បត ហ ើ្ល ខលួន រចួ ហចញ បាត់ ហៅ ហេើយ ក៏ ហភលច 

ពវី ប្រ្រ ភាព ខលួន ជា យ្ង ណា ភាល ្ បត អនក ណា បដល ពិនិត្យ ហ ើ្ល កនុង ពកឹត្យេន័ិយ 

ដ៏ ពគ្់រ លក្ខណ៍ គលឺ ជា ពកឹត្យេន័ិយ ខាង ឯ ហសរ វីភាព ហេើយ ក៏ ជា្់រ ចិត្ត ចំហោេះ ឥត 

មាន ហភលច ហសចក្តវី បដល សា្ត ្់រ ហនាេះ ហឡើយ គលឺ បាន ព្រពពឹត្ត តា្ េញិ អនក ហនាេះ នឹង 

មាន ពរ កនុង ពគ្់រ ទំាង ការ បដល ខលួន ហធ្ើ ទំាង ្ុ្រនា្ម ន។ យ្កុ្រ ១:២៤-២៥

ហទេតាទនហសចក្តវីសាល ប់

 ឥឡូេហនេះហទេតាថនហសចក្តវីសាល ្់របដលតំណាងហោយជនបដលមាន 

អាេធុសមាល ្់រ កនុងសុ្ិរននិ្ិត្តរ្រស់ហហារាហអហសគ្ល ក៏ហចញហៅឯអនកបដល

ពពេះ្រញ្្ឱ្យសមាល ្់រ៖ «ពតរូេ ឱ្យសមាល ្់រទំាងពួកចាស់ ពួកកំហឡាេះ ពួកពក្ំុ ពួក 

ហក្មង និងពួកសសវីៗឱ្យអស់រលវីងហៅ ្ុ្របន្តកំុឱ្យចូលហៅជិត្នុស្សណា បដល 

មានទវីសមា្គ ល់ហៅខលួនហឡើយ ហេើយពតរូេឱ្យចា្់រហែ្តើ្ការតំាងពវីទវី្ររសុិទ្ធរ្រស់

អញែង»។ «អនកទំាងហនាេះក៏ហែ្តើ្ការ ចា្់រតំាងពវីពួកចាស់ទំុបដលហៅ្ុខពពេះ 

េហិារ» ជាអនកបដលអេះអាងខលួនថាជាអនកដឹកនំាព្រជារាសស្តខាងពពលឹងេញិ្ញា ណ។ 



ទំព័រ-576- ្ហាេវិាទ

ហអហសគ្ល ៩:៦។

 អនកចំាយ្បកលងកាល យ ពតរូេរលំសាល ្់រ្ុនហគ។ «ពពេះហយេូវ្ាពទង់យង

ហចញពវីសា្ថ នសួគ៌រ្រស់ពទង់្ក ហដើ្បវីនឹងសហព្ចហទាសហៅបែនដវី ហោយ 

ហពោេះអំហពើទុច្រតិរ្រស់ហគ។ ឯដវីនឹងហ្រើក្រងាហា ញឈា្ហគឱ្យហ�ើញ ឥតពគ្រ

បំាង្នុស្សបដលហគសមាល ្់រហទៀតហឡើយ»។ «ហៅថ្ងៃហនាេះ នឹងមានការចលាចល 

ជាធំ បដលមាន្កពវីពពេះហយេូវ្ា ហកើតហឡើងហៅកណា្ត លហគ ពគ្់រគ្ន នឹងចា្់រ

យកអនកជិតខាងខលួន ហេើយនិងហលើកថដហឡើងទាស់នឹងអនកជិតខាងហរៀង 

ខលួន»។ ហអសាយ ២៦:២១; សាការ វី ១៤:១៣។

 កនុងទំនាស់បខ្ងគំនិតដ៏អាពកក់ថនការហពតកពតអាលដ៏សាហាេរ្រស់ 

ខលួនហគ និងហោយការ្រង្អុរហសចក្តវីហពកាធបដលឥតរលាយហនាេះ ពួកសង្ អនក 

ដឹកនំា និងព្រជារាសស្តទុច្រតិ ពតរូេរលំសាល ្់រ។ «ហៅថ្ងៃហនាេះសាកសពថន្នុស្ស 

បដលពពេះហយេូវ្ាបានព្រហារ នឹងហៅហរាយហពញពវីចុងបែនដវីមា្ខ ងហៅដល់ 

ចុងបែនដវីមា្ខ ង»។ ហយហរមា ២៥:៣៣។

 ហៅហពលពពេះពគវីស្ទយង្ក ្នុស្សទុច្រតិពតរូេេនិាសសា្រសូន្យ ហោយ 

ពនលលឺភលលឺពតចេះពតចង់ថនសិរ វីល្អរ្រស់ពទង់។ ពពេះពគវីស្ទក៏យករាសស្តពទង់ហៅឯ 

ទវីពករុងរ្រស់ពពេះ ហេើយបែនដវីក៏ហៅទហទឥតមានអនកណារស់ហៅហលើហនាេះ

ហឡើយ។ «ហ ើ្ល ពពេះហយេូវ្ាពទង់ហធ្ើឱ្យបែនដវីហៅទហទហសាេះ ហេើយឱ្យសាងៃ ត់ 

សូន្យ ក៏ហធ្ើឱ្យពតឡ្់រពតឡិន ពព្ទំាងកម្ាត់កម្ាយអស់ពួកអនកបដលហៅ 

បែនដវីែង...។ បែនដវីនឹងពតរូេែ្ទវីងឱ្យហៅទហទហធង ហេើយសាងៃ ត់សូន្យ�ឹង ពវីហពោេះ 

ពពេះហយេូវ្ាពទង់បានមាន្រន្ទូលដូហចនេះហេើយ...ពវីហពោេះហគបានរលំងអស់ 

ទំាងពកឹត្យពក្ ហគបានហធ្ើខុសនឹងចបា្់រទំាង្ុ្រនា្ម ន ហេើយផ្្ត ច់ហសចក្តវីសញ្ញា

ដ៏ហៅអស់កលបជានិច្ហចញ។ ហេតុដូហចាន េះ បានជាហសចក្តវី្រណា្ត សាបាន 

ហល្រសុវីបែនដវី ហេើយពួកអនកអាសស័យហៅ ក៏មានហទាសទំាងអស់គ្ន  បានជា 

ពួកអនកអាសស័យហៅហនាេះ ហគពតរូេហឆេះអស់រលវីងហៅ»។ ហអសាយ 

២៤:១,៣,៥,៦។



ការរហំោេះរាសស្តរ្រស់ពពេះ-ទំព័រ-577-

 បែនដវីហ ើ្លហៅហាក់្រវីដូចជាវាលទវីរហហាសា្ថ នដ៏ឆ្ងៃ យោច់ 

សសយល។ ការរញួ្យបែនដវីបាន្ំរផ្ល ញទវីពករុងទំាងឡាយ ហដើ្ហ�ើពតរូេរលំ 

កហ្្ទច្្មបដលខា្ទ តហចញពវីដវី រសាត់ខ្ាត់ខ្ាយោសហពញបែនដវី។ ទវីណាបដល 

ភនំទំាងឡាយបញកហចញពវីពគឹេះរ្រស់វាហនាេះ ហ�ើញមានរងូដ៏ធំថពកបលង។

ការបំបរបង់សាតាងំ

 ឥឡូេហនេះ ពពឹត្តិការណ៍បដលតំណាងយញញាកិច្ចុងហពកាយថនថ្ងៃថនការ 

ហពបាសហលាេះ ក៏ចា្់រហែ្តើ្ហឡើង។ ហៅហពលអំហពើបា្រថនសាសន៍អុវីសសាបអល 

ពតរូេបានលុ្រហចញពវីហរាងឧហបាស្ ហោយអាសស័យនូេឈា្ថនតង្ាយបា្រ

ក្្មហនាេះ ហគបានថ្ាយពបពរស់បដលទទួលហទាសជំនួសហៅចំហោេះពពេះ 

ហយេូវ្ា។ សង្ជាន់ខ្ស់ក៏លន់តួបា្រ «ពវីអស់ទំាងហសចក្តវីទុច្រតិ...រ្រស់ពួក 

កូនហៅអុវីសសាបអល...ោក់ទំាងអស់ហលើកបាលពបពហនាេះ»។ ហលេ វីេន័ិយ 

១៦:២១។ ក៏ដូចគ្ន បដរ ហៅហពលកិច្ការថនការហពបាសហលាេះបា្រកនុងហរាង 

ឧហបាស្ថនសា្ថ នសួគ៌បានសហព្ចសព្ពគ្់រហេើយ ហនាេះអំហពើបា្រ 

ទំាងឡាយថនរាសស្តរ្រស់ពទង់ នឹងពតរូេោក់ហៅហលើសាតំាង ហៅចំហោេះពពេះ 

ពពួកហទេតាថនសា្ថ នសួគ៌ ហេើយនិងពួកពលបដលពតរូេបានហពបាសហលាេះែង

បដរ។ ហគនឹងព្រកាសថា វាមានកំេុសចំហោេះទំាងហសចក្តវីអាពកក់ បដលវា 

បាន្រណា្ត លឱ្យហគព្រពពឹត្ត។ ដូចជាពបពបដលទទួលហទាសពតរូេបាន្រហណ្ត ញ

ហចញឱ្យហៅដវីបដលឥត្នុស្សអាសស័យហៅយ្ងណាហនាេះ សាតំាងក៏នឹងពតរូេ 

្ំរ្ររ្រង់ឱ្យហៅកាន់ឯបែនដវីបដលសាងៃ ត់សូន្យ�ឹងបដរ។

 ្រនា្ទ ្់រពវីបានសប្្តងទស្សនវីយភាពថនការយង្ករ្រស់ពពេះអម្ាស់ 

រចួហេើយ អនកហ្រើកសប្្តងក៏្រន្តហៅហទៀតថា៖ «ខ្ុំក៏ហ�ើញហទេតា្ួយ ចុេះពវី 

សា្ថ នសួគ៌្ក ទំាងកាន់កូនហសាជងហាុកធំ និងពចវាក់្ួយយ្ងធំហៅថដ។ ហទេតា 

ហនាេះក៏ចា្់រនាគចងទុក្ួយោន់ឆ្ន ំ គលឺជាពស់ពវីចាស់្ុររាណបដលជាអារក្ស 

ហឈា្ម េះថាសាតំាង ក៏ហបាេះវាហចាលហៅកនុងជងហាុកធំ ទំាងខ្ទ្់រហេើយ្ិរទពតាពវីហលើ 

ហដើ្បវីកំុឱ្យវានំាអស់ទំាងសាសន៍ឱ្យេហង្ងហទៀត ទាល់បតែុត្ួយោន់ឆ្ន ំហនាេះ 



ទំព័រ-578- ្ហាេវិាទ

ហៅ ហពកាយហនាេះពតរូេបតសសាយវាបលង្រន្តិច»។ េេិរណ   ៈ ២០:១-៣។

អង្គារ-២៦ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៦១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដបិត «អនក ណា បដល ចូល ចិត្ត ចង់ សសឡាញ់ ជវីេតិ ហេើយ 

ចង់ ហ�ើញ ពគ្ ដ៏ ល្អ ហនាេះ ពតរូេ ្រហញ្ៀស អណា្ត ត ពវី ហសចក្តវី អាពកក់ ហចញ ហេើយ 

្រ្ូររ មាត់ ក៏ បដរ កំុ ឲ្យ ហោល ោក្យ ព្រក្រ ហោយ ឧបាយកល ហឡើយ។ 

ហពពតរុសទវី១ ៣:១០ 

 «ជងហាុកធំ» តំណាងបែនដវីបដលស្ថិតកនុងភាពពច្ូរកពច្រល់និងភាព 

ងងឹត។ ហោយហ ើ្លហឆ្្េះហៅថ្ងៃដ៏ធំរ្រស់ពពេះ ហហារាហយហរមាប្លងថា៖ «ខ្ុំ 

បានពិចារណាហ ើ្លបែនដវី ហ�ើញថាខូចហេើយហៅទហទ រចួហ ើ្លហៅហលើហ្� 

ហនាេះក៏ឥតមានពនលលឺបដរ។ ខ្ុំពកហឡកហ ើ្លហៅភនំធំ ហ�ើញថាញ័រទំាងអស់ ហេើយ 

ភនំតូចទំាង្ុ្រនា្ម នកហពកើករញួ្យ។ ខ្ុំក៏ពិចារណាហ ើ្លហ�ើញថា គ្្ម ន្នុស្ស 

ណាហទៀតហសាេះ អស់ទំាងសត្ហេើរហលើអាកាសបានហេើរហៅបាត់ហេើយ។ រចួ

ខ្ុំក៏ហ ើ្លហៅហ�ើញដវីដុេះោលបានពតឡ្់រជាវាលសាងៃ ត់ ហេើយអស់ទំាង 

ទវីពករុងក៏ពតរូេរលំចុេះ»។ ហយហរមា ៤:២៣-២៦។

 ទវីហនេះនឹងបានជាែ្ទេះរ្រស់សាតំាង និងពួកហទេតាអាពកក់រ្រស់វាអស់

១០០០ឆ្ន ំ។ វានឹង្ិនពតរូេមានែលូេហចញចូលហៅពិភពហែ្សងៗហទៀត ហដើ្បវីហៅ 

លបួង និងរខំានអនកបដល្ិនបដលមានបា្រហឡើយ ហពោេះវាពតរូេបានកំណត់ឱ្យ 

ហៅបែនដវី។ កនុងន័យហនេះហេើយបដលវាពតរូេ «ចងទុក» ហនាេះ។ គ្្ម ននរណា 

មាន ក់ហៅសល់ បដលវាអាចហព្រើអំណាចរ្រស់វា្កហលើបានហទៀតហឡើយ។ វា 

ពតរូេបានកាត់ហចញពវីកិច្ហបាក្រហញ្្ឆ ត និង្ំរែលិច្ំរផ្ល ញ បដលជាការស្របាយ 

បត្ួយគត់រ្រស់វា។

 ហោយហ ើ្លហៅការរលំធ្ល ក់រ្រស់សាតំាង ហហារាហអសាយឧទានហឡើង 

ថា៖ «ឱ តារាព្រចំាថ្ងៃជាផ្កោ យពពឹកហអើយ ន៎ ឯងបានធ្ល ក់ចុេះ្កពវីហលើហ្� 

ហេើយ ឯងបដលបានហែ្តកអស់ទំាងនគរឱ្យរា្រ...ឯងបានគិតកនុងចិត្តថា អញ 



ការរហំោេះរាសស្តរ្រស់ពពេះ-ទំព័រ-579-

នឹងហឡើងហៅសា្ថ នសួគ៌ អញនឹងតហ្កោើង្រលល័ងកោអញឱ្យខ្ស់ជាងអស់ទំាងផ្កោ យ

រ្រស់ពពេះ...អញនឹងហលើកតហ្កោើងខលួនឱ្យបានដូចជាពពេះដ៏ខ្ស់្ំរែុត។ បតឯងពតរូេ 

បានទមាល ក់ចុេះដល់សា្ថ ន�ំុពពលឹង្នុស្សសាល ្់រេញិ គលឺដល់ទវីជហពរៅថនជងហាុក 

ធំ។ ពួកអនកបដលហ�ើញឯង ហគនឹងស្លឹងហ ើ្លចំឯង ហេើយពិចារណាឯង 

ហោយោក្យថា ហតើ្នុស្សហនេះឬអវីបដលធ្ល ្់រហធ្ើឱ្យបែនដវីញា្់រញ័រ ហេើយឱ្យ 

នគរទំាង្ុ្រនា្ម ន កហពកើករហំពើកហនាេះ ជាអនកបដលហធ្ើឱ្យហលាកវីយ៍រលវីងដូចជា 

ស្ុពទខសាច់ ពព្ទំាង្ំរផ្ល ញទវីពករុងទំាង្ុ្រនា្ម ន ឥតបដលបលងពួកហ�លើយ 

ឱ្យពតឡ្់រហៅឯែ្ទេះហគេញិហឡើយ»។ ហអសាយ ១៤:១២-១៧។

 អស់រយៈ៦០០០ឆ្ន ំហេើយ បដលសាតំាងបាន�ំុរាសស្តរ្រស់ពពេះទុក 

កនុងគុករ្រស់វា ្ុ្របន្ត ពពេះពគវីស្ទបាន្រណា្ត ច់ចំណងរ្រស់វា ហេើយបលងអនក 

គុកហចញ។ ហោយហៅឯហកាជា្ួយនឹងពពួកហទេតារ្រស់វា វាបានយល់ដឹងពវី 

លទ្ធែលថនអំហពើបា្រ៖ «ឯសពថនអស់ទំាងហស្តចរ្រស់សាសន៍ទំាង្ុ្រនា្ម ន 

សុទ្ធបតហដកហៅកនុងទវីរងុហរឿងនា្ុ្ង [ែនូរ] រ្រស់ហគ។ បតឯងបានពតរូេហបាេះ 

ហចាលហចញឆ្ងៃ យពវី្ុ្ងឯងហៅ ដូចជាប្ក [ហ�ើ] បដលគួរហខ្ើ្េញិ...។ ឯង 

នឹង្ិនបានចូលហៅជា្ួយនឹងហគហៅកនុងែនូរហទ ពវីហពោេះឯងបាន្ំរផ្ល ញសសរុក 

រ្រស់ឯង ហេើយបានសមាល ្់រព្រជាជនរ្រស់ឯងែង»។ ហអសាយ ១៤:១៨-២០។

 សាតំាងនឹងហ ើ្លលទ្ធែលថនការព្រឆំ្ងទាស់នឹងពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ 

ពពេះ អស់១០០០ឆ្ន ំ។ ហសចក្តវីរងទុក្ខហេទនារ្រស់វាហនាេះខាល ំងហពកថពក។ ឥឡូេ 

ហនេះ ហគទុកវាឱ្យហៅបតឯង ឱ្យគិតពិចារណាពវីការបដលវាបានព្រពពឹត្ត តំាងបត 

ពវីហពលវាបានព្រឆំ្ង្ក ហេើយឱ្យទន្ទឹងចំាងទំាងរន្ធត់ដល់អនាគតដ៏គួរឱ្យ

ខាល ច ហៅហពលវានឹងពតរូេទទួលទណ្ក្្មរ្រស់វា។

 ការជំនំុជព្េះពួក្នុស្សទុច្រតិ គលឺព្រពពឹត្តហឡើងកនុងអំឡុងហពល 

១០០០ឆ្ន ំ រវាងការរស់ហឡើងេញិហលើកទវី្ួយ និងហលើកទវីពវីរ។ សាេក័្ុ្រល 

ចង្អុលហៅការហនេះ ថាជាពពឹត្តិការណ៍បដលនឹងហកើតហឡើង ្រនា្ទ ្់រពវីការយង 

្កជាហលើកទវីពវីរ។ កូរនិ្ូសទវី១ ៤:៥។ ពួកសុចរតិពតរូេពគងរាជ្យជាហស្តច និង 
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ជាសង្។ យូ្ហានមានព្រសាសន៍ថា៖ «ខ្ុំក៏ហ�ើញ្រលល័ងកោជាហពចើន និងពួក 

អនកបដលអង្គុយហលើ ហេើយមានអំណាចបានព្រគល់ដល់អនកទំាងហនាេះ ឱ្យ 

ជំនំុជព្េះ...។ ពួកអនកទំាងហនាេះនឹងហធ្ើដូចជាសង្ថនពពេះ និងពពេះពគវីស្ទ ហេើយ 

និងហសាយរាជ្យជា្ួយនឹងពទង់អស់្ួយោន់ឆ្ន ំ»។ េេិរណៈ ២០:៤-៦។

 ហៅហពលហនេះ «ពួក្ររសុិទ្ធនឹងជំនំុជព្េះហលាកវីយ៍»។ កូរនិ្ូសទវី១ 

៦:២។ ហគជំនំុជព្េះពួកទុច្រតិរួ្ ជា្ួយនឹងពពេះពគវីស្ទ ហោយសហព្ចពគ្់រទំាង 

ករណវី តា្បតអំហពើបដលរ្ូរកាយបានព្រពពឹត្ត។ ្រនា្ទ ្់រ្ក ចំបណកបដលអនក

ទុច្រតិពតរូេទទួលរងទុក្ខហនាេះ បានបចកហចញជាបែនកតា្បតការបដលហគបាន 

ហធ្ើ ហេើយពតរូេកត់ទុកកនុង្រញ្វី្រណៈតា្ហឈា្ម េះរ្រស់ហគ។

 ពពេះពគវីស្ទ និងរាសស្តពទង់ េនិិច្ឆ័យសាតំាង និងពួកហទេតាអាពកក់។ 

សាេក័្ុ្រលមានព្រសាសន៍ថា៖ «ហតើ្ិនដឹងថា ហយើងរាល់គ្ន នឹងជំនំុជព្េះ 

ដល់ទំាងពួកហទេតាែងហទឬអវី?» កូរនិ្ូសទវី១ ៦:៣។ សាេក័យូោសប្លងថា៖ 

«ហទាេះទំាងពួកហទេតាបដល្ិនបានរកសាសណ្ានហដើ្រ្រស់ខលួន គលឺជាហទេតា 

បដលហបាេះ្រង់ទវីលំហៅហចញ ហនាេះពទង់បាន�ំុកនុងហសចក្តវីងងឹត ទំាងជា្់រ 

ចំណងអស់កលបជានិច្ ទុកសពមា្់រនឹងជំនំុជព្េះហៅថ្ងៃដ៏ធំហនាេះ»។ 

យូោស ៦។

 ហៅចុងអំឡុងហពល១០០០ឆ្ន ំ ការរស់ហឡើងជាហលើកទវីពវីរនឹងហកើត 

មានហឡើង។ ហពលហនាេះពួកអនកទុច្រតិនឹងរស់ហឡើងេញិ ហេើយក៏ហលចហៅ 

ចំហោេះពពេះ សពមា្់រទទួលការព្រតិ្រត្តិថនហសចក្តវីជំនំុជព្េះបដលបានកត់ទុក។ 

ទំនុកតំហកើង ១៤៩:៩។ ពពេះបដលជាអនកហ្រើកសប្្តងមាន្រន្ទូលដូហចនេះថា៖ 

«បត្នុស្សសាល ្់រឯហទៀត ្ិនបានរស់េញិហទ ទាល់បតែុតពវី្ួយោន់ឆ្ន ំហនាេះ 

ហៅ»។ េេិរណៈ ២០:៥។ ស្តវីពវីពួកអនកទុច្រតិេញិ ហហារាហអសាយប្លងថា៖ «ហគ

នឹងពតរូេព្រ្ូលគ្ន ដូចជាហ�លើយបដលព្រ្ូលទុកកនុងរលុំង ហេើយនឹងពតរូេ�ំុ 

ហៅកនុងគុក ហពកាយ្កជាយូរថ្ងៃ ហគពតរូេរងហទាស»។ ហអសាយ ២៤:២២។ 



សន្តិភាពអស់កលបជានិច្ ្ហាេវិាទពតរូេបាន្រញ្្់រ-ទំព័រ-581-

ពុធ-២៧ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៦២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ចូរ ឲ្យ តំាង ពពេះពគវីស្ទ ហឡើង ជា ្ររសុិទ្ធ ហៅ កនុង ចិត្ត អនក រាល់ 

គ្ន  ទុក ជា ពពេះអម្ាស់ ចុេះ ហេើយ ឲ្យ ព្ររុង ហព្រៀ្រ ជានិច្ ហោយ សុភាព ហេើយ 

ហកាតខាល ច ហដើ្បវី នឹង ត្រ ហឆលើយ ដល់ អនក ណា បដល សួរ ពវី ហេតុ ថន ហសចក្តវី សង្ឹ្ 

រ្រស់ អនក រាល់ គ្ន  ។ ហពពតរុសទវី១ ៣:១៥

 ហៅទវី្ំរែុតថន១០០០ឆ្ន ំ ពពេះពគវីស្ទយង្កកាន់បែនដវី ហោយមាន

ការបេេ្អំពវីពួកអនកហពបាសហលាេះ និងពួកហទេតាទំាងសល់បសន។ ពទង់ 

បានោស់ពួកអាពកក់  ឱ្យរស់ហឡើង ហដើ្បវីទទួលវាសនាអាពកក់រ្រស់ខលួន។ ហគ 

ហចញ្កមានចំនួនរា្់រ្ិនអស់ ហព្រៀ្រដូចជាខសាច់ស្ុពទ មានទំាងសាល ក 

សាន ្ជំងលឺហរាគ្ និងហសចក្តវីសាល ្់រ។ មានភាពែ្ទុយសសឡេះអំពវីអស់អនកបដល 

បានរស់ហឡើងហៅហលើកទវី្ួយ។

 ពគ្់រទំាងបភនកបានប្ររហៅហ ើ្លហសរ វីរងុហរឿងថនពពេះរាជ្ុរពតារ្រស់ 

ពពេះ។ ពួកអាពកក់ឧទានហឡើង្ួយសំហឡងដូចគ្ន ថា៖ «ពពេះអង្គបដលយង 

្កហោយនូេពពេះនា្ពពេះអម្ាស់ ពទង់ព្រក្រហោយពពេះពរ»។ ម្ាថាយ 

២៣:៣៩។ ោក្យទំាងហនេះពំុបាន្រណា្ត ល្កហោយហសចក្តវីសសឡាញ់ហទ គលឺ

ជាកមាល ំងថនហសចក្តវីពិតបដលជំរញុោក្យទំាងហនេះឱ្យហចញអំពវី្រ្ូររមាត់ដ៏គ្្ម ន

្ំរណង។ ក៏ដូចគ្ន បដរហៅហពលបដលពួកអាពកក់បានចូលហៅកនុងែនូរជាយ្ង

ណា ហគក៏ហចញ្កជាយ្ងហនាេះបដរ គលឺមានភាពជាខា្ម ំងសពតរូេចំហោេះពពេះ 

ពគវីស្ទ និងព្រក្រហោយេញិ្ញា ណព្រឆំ្ង្រេះហបារដបដល។ គ្្ម នរយៈហពលទុក 

៤២

សន្តិភាេអសក់លបជានិច្ច ្ហាេិវាទតតរូេបានបញ្ចប់
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ឱ្យបព្រចិត្តណាហទៀត សពមា្់រឱ្យពួកហគពយាបាលជវីេតិចាស់បានហឡើយ។

 ហហារាប្លងថា៖ «ហៅថ្ងៃហនាេះ ពពេះបាទពទង់នឹងជាន់ហលើភនំហដើ្អូលវីេ...

ហេើយភនំហដើ្អូលវីេនឹងពតរូេពុេះបញកជាពវីរ»។ សាការ វី ១៤:៤។ ហៅហពលទវីពករុង

ហយរសូាឡិ្្្មវីចុេះ្កអំពវីសា្ថ នសួគ៌្កតំាងហៅហលើទវីកបនលងបដលបានហរៀ្រចំ

ហេើយជាហសសចហនាេះ ពពេះពគវីស្ទរួ្ ជា្ួយពពេះអង្គហេើយនិងពួកហទេតា នំាគ្ន  

ចូលទវីពករុង្ររសុិទ្ធហនាេះ។

 កាលហ្រើពតរូេបានកាត់ហចញអំពវីការងារឆហបាកហេើយ ហ្កំណាចមាន 

ការសសពន់ចិត្ត ហេើយអស់សង្ឹ្ជាខាល ំង ្ុ្របន្តហៅហពលបដលពួកអាពកក់បដល 

បានសាល ្់រពតរូេបានរស់ហឡើងេញិហេើយហនាេះ វាក៏ហ�ើញមាន្នុស្សដ៏សន្ធឹក 

សនា្ធ ្់រហៅខាងវា វាក៏មានសង្ឹ្ហឡើងេញិ ហេើយហ្រ្តជ្ា្ិនពព្្រញ្្់រ 

្ហាេវិាទ។ វានឹង្រញ្្ពួកបាត់្រង់ហៅហពកា្ទង់រ្រស់វា។ កនុងការ្រដិហសធ 

ពពេះពគវីស្ទ ពួកហគបានទទួលយក្រទ្រញ្្រ្រស់ហ្្រេះហបារ ហេើយហពតៀ្ខលួន

ចំាហធ្ើតា្្រងា្គ ្់ររ្រស់វា។ ដូចឧបាយកលដ៏្ិុរនព្រស្់រតំាងពវីដំ្ូរងបដរ វា្ិន 

ទទួលសា្គ ល់ថាខលួនវាជាសាតំាងហទ។ វាអេះអាងថាវាជាម្ាស់ដ៏ពតឹ្ពតរូេថន 

ហលាកវីយ៍ ហពោេះហគដហណ្តើ ្្ត៌កអំពវីវាហោយខុសចបា្់រ។ វាតំាងខលួនវាជាអនក 

ហពបាសហលាេះ ហោយ្រញ្្ក់ពបា្់រពួករណ្ររ្រស់វាទំាង្ុ្រនា្ម នបដលវាបាន 

ឆហបាកថា ្េិទ្ធិឫទ្ធិរ្រស់វាបាននំាពួកហគឱ្យហចញអំពវីែនូរ។ សាតំាងហធ្ើឱ្យ 

អនកទន់ហខសាយមានកមាល ំងហឡើង ហេើយ្រណា្ត លចិត្តទំាងអស់គ្ន  ហោយ 

ថា្ពលរ្រស់វាផ្្ទ ល់ ហដើ្បវីដឹកនំាពួកហគហៅចា្់រយកទវីពករុងរ្រស់ពពេះ។ វា 

ចង្អុលហៅឯ្នុស្សដ៏រា្់រ្ិនអស់ បដលបានរស់ពវីសាល ្់រហឡើងេញិ រចួព្រកាស 

ថា កនុងនា្ជាអនកដឹកនំា វាមានស្ត្ថភាពយក្រលល័ងកោ និងនគរ្កេញិបាន។

 ហៅកនុង្រណា្ត ្នុស្សកុេះករដ៏ល្ឹងហល្ើយហនាេះ មានជាតិសាសន៍បដល 

រស់ហៅតំាងពវី្ុនទឹកជំនន់ជា្នុស្សបដលមានក្្ស់ដ៏ខ្ស់ ហេើយមាន 

្រញ្ញា ឈាល សថេដ៏សហ្បើ្ ជា្នុស្សបដលហចេះហធ្ើកិច្ការដ៏អស្ារ្យបដលនំា 

ហលាកវីយ៍ឱ្យសរហសើរតហ្កោើងការ្ិុរនព្រស្់ររ្រស់ខលួន ្ុ្របន្ត ការបដលហគ្រហងកោើត 



សន្តិភាពអស់កលបជានិច្ ្ហាេវិាទពតរូេបាន្រញ្្់រ-ទំព័រ-583-

នូេអ្វីបដលហោរហៅ និងអាពកក់អាពកវី បាន្រណា្ត លឱ្យពពេះ្ំរបាត់ហគហចញ 

អំពវីការ្រងកោ្រហងកោើតរ្រស់ពពេះអង្គ។ មានពួកហស្តច និងពួកហ្ទ័ពធំៗបដល្ិន

ធ្ល ្់រចាញ់ស្ងា្គ ្ហសាេះ។ ហពលសាល ្់រហៅ ពួកហនេះ្ិនបានផ្ល ស់្រ្តូរហទ។ ហៅ 

ហពលហចញពវីែនូរ្ក ពួកហគហៅបតមានហសចក្តវី្្រងពបាថាន ចង់ដហណ្តើ ្យក ដូច 

បដលបានពគ្់រពគងពួកហគ កាលហគក្ស័យជវីេតិហនាេះបដរ។

ការវាយសត្រុកចុងហតកាយទាសន់ឃឹងតេ៉ះ

 សាតំាងបានពិហពគ្េះជា្ួយពួកខាល ំងពូបកទំាងហនេះ។ ពួកហគហោលថា 

កងទ័ពហៅកនុងទវីពករុងហព្រៀ្រហធៀ្រហៅតូចជាងកងទ័ពរ្រស់ពួកហគហទ ហេើយ 

ពួកហគអាចយក�នេះបាន។ ពួកសិ្របករដ៏មានជំនាញការ នំាគ្ន ែលិត 

ឧ្រករណ៍ស្ងា្គ ្។ ពួកហ្ទ័ព ្រញ្្ពួកអនកហធ្ើស្ងា្គ ្ឱ្យហៅតា្ពករុ្ និង 

តា្បែនក។

 ហៅទវី្ំរែុតក៏មាន្រទ្រញ្្ឱ្យឈានហៅ្ុខ ហេើយចំនួនដ៏រា្់រ្ិន 

អស់ក៏ហចញហៅ ជាកងទ័ព្ួយបដលកងទ័ពរួ្ គ្ន ពគ្់រទំាងជំនាន់ហៅបតពំុ 

អាចហស្មើបាន។ សាតំាងដឹកនំាពួកហស្តច និងពួកព្រោ្់រអាេធុហៅកនុងជួរទ័ព 

រ្រស់វា។ ហោយដឹងទវីហៅព្រយុទ្ធពបាកដហេើយ ពួកកងទ័ពតា្លំោ្់រ 

ស័ក្តិយស ហចញហៅហពញហលើថែ្ទបែនដវីបដលបាក់ប្រក សំហៅហៅរកទវីពករុង 

រ្រស់ពពេះ។ ហោយពពេះ្រន្ទូល្រងា្គ ្់ររ្រស់ពពេះហយសូ៊េ ហខាល ងទ្ារថនទវីពករុង 

ហយរសូាឡិ្្្មវីក៏បាន្ិរទជិត ហេើយកងទ័ពទំាង្ុ្រនា្ម នរ្រស់សាតំាងបាន 

េុ៊្ព័ទ្ធទវីពករុង ហពតៀ្ខលួនជាហសសចហដើ្បវីចា្់រហែ្តើ្ព្រយុទ្ធ។

 ឥឡូេហនេះពពេះហយសូ៊េពទង់ហលច្កឱ្យពួកសពតរូេរ្រស់ពពេះអង្គបាន

ហ�ើញ។ ហៅហលើពគឹេះមាសដ៏រហលាងខាងហលើទវីពករុងដ៏ខ្ស់ហនាេះ មាន្រលល័ងកោ 

្ួយ។ ពពេះរាជ្ុរពតាថនពពេះ គង់ហលើ្រលល័ងកោហនេះ ហេើយព្រជារាសស្តថននគរ 

រ្រស់ពពេះអង្គហៅព័ទ្ធជំុេញិ។ សិរ វីរងុហរឿងថនពពេះេរ្ិរតាដ៏អស់កលប ហសសា្រ 

ជំុេញិពពេះរាជ្ុរពតា។ ពនលលឺភលលឺចិបញ្ងថនេត្តមានរ្រស់ពពេះអង្គ ចំាងជេះហចញពវី 

ហខាល ងទ្ារ ហជារជន់បែនដវីហោយកំារស្មវីភលលឺចិបញ្ងចិញ្្ច។



ទំព័រ-584- ្ហាេវិាទ

 ហៅជិត្រលល័ងកោជាងហគ គលឺជាពួកអនកបដលធ្ល ្់របានខ្ា្់រខ្ួនកនុងដំហណើ រ

ការ្រស់សាតំាង ្ុ្របន្តពតរូេបានដកហចញ ដូចដកកន្ទុយឧសហចញពវីហភលើងកំពុង 

ហឆេះ ហេើយបានហដើរតា្ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ ហោយចិត្តលេះ្រង់យ្ងខាល ំង។ 

្រនា្ទ ្់រពវីហនាេះ ជាពួកអនកមានចរតិលក្ខណៈពគ្់រលក្ខណ៍ ហៅកនុងកណា្ត ល 

ចំហណា្ពួកខុសឆ្គង និងពួកកំែិត ជាពួកអនកបដលបានហលើកតហ្កោើងពកឹត្យេន័ិយ 

រ្រស់ពពេះកនុងហពលបដលហលាកវីយ៍យកពកឹត្យេន័ិយហនាេះហធ្ើជាអសារ្រង់ ហេើយ 

និង្នុស្សរា្់រលាននាក់ហៅពគ្់រជំនាន់ បដលបាន្រ្តូរផ្្ត ច់ចំហោេះហសចក្តវី 

ជំហនឿរ្រស់ខលួន។ េួសពវីហនាេះហទៀតគលឺជា «្នុស្ស្ួយេ្ូង យ្ងធំបដលគ្្ម ន 

អនកណាអាចនឹងរា្់រអស់ហឡើយ ហគ្កពវីពគ្់រទំាងសាសន៍ ពគ្់រទំាងពូជ 

្នុស្ស ពគ្់រទំាងពគរួសារ ហេើយពគ្់រទំាងភាសា...ទំាងោក់អាេសបេង ហេើយ 

កាន់ធ្ងចាកហៅថដ»។ េេិរណៈ ៧:៩។ ច្បាងំរ្រស់ហគបាន្រញ្្់រហៅ ហគក៏ 

មានជ័យជ្នេះ។ ធ្ងចាកជានិ្ិត្តរ្ូរអំពវីជ័យជ្នេះ អាេសបេងជារ្ូរសញ្ញា អំពវី 

ភាពសុចរតិថនពពេះពគវីស្ទបដលជារ្រស់ែងហគហៅហពលហនេះ។

ពពហស្បតិ៍-២៨ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៦៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:រ វីឯ ចុង ្ំរែុត ថន រ្រស់ ទំាង អស់ ហនាេះ ជិត ដល់ ហេើយ ដូហចនេះ 

ចូរ ឲ្យ មាន គំនិត នឹងធឹង ហេើយ ចំា យ្ កនុង ហសចក្តវី អធិស្ាន ចុេះ ។ 

ហពពតរុសទវី១ ៤:៧ 

 ហៅកនុង្រណា្ត ្នុស្សទំាងអស់ហនាេះ គ្្ម ននរណាមាន ក់ហ៊ានអេះអាង

ថាខលួនបានទទួលហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះ ហោយសារអំហពើល្អរ្រស់ខលួនហឡើយ។ ក៏ពំុ

មាននិយយអំពវីអ្វីបដលខលួនបានទទួលរង�លឺចា្់របដរ ទំនុកដ៏សំខាន់ថនរាល់ 

ទំាង្រទនគររាជ គលឺហសចក្តវីសហ្ងា្គ េះជារ្រស់ពពេះថនហយើងនិងកូនហចៀ្។

ការកាត់ហទាសតតរូេបានតបកាសចំហពា៉ះេួកប៉ះហបារ

 ពិធវី្ំរោក់្កុដដល់ពពេះរាជ្ុរពតាថនពពេះ ពតរូេព្រពពឹត្តហឡើងហៅចំហោេះ



សន្តិភាពអស់កលបជានិច្ ្ហាេវិាទពតរូេបាន្រញ្្់រ-ទំព័រ-585-

េត្តមានថនការព្រ្ូលែ្តុំដ៏កុេះកររ្រស់សត្ហលាកថនបែនដវី និងសា្ថ នសួគ៌។ 

ឥឡូេហនេះហស្តចថនអស់ទំាងហស្តច បដលព្រក្រហោយ្េិទ្ធិឫទ្ធិនិងពពេះហចសា្ត

ដ៏ឧត្ត្ ពទង់ព្រកាសកាត់ហទាសដល់ពួក្រេះហបារ បដលបាន្ំរបានពកឹត្យេន័ិយ 

ពពេះអង្គ ពព្ទំាងជិេះជាន់ដល់្រណា្ត ជនរ្រស់ពទង់។ «ខ្ុំក៏ហ�ើញ្រលល័ងកោស 

្ួយយ្ងធំ និងពពេះអង្គបដលគង់ហលើបែនដវីនិងថែ្ទហ្�ក៏រត់ពវីចំហោេះពទង់

ហចញ ឥតហ�ើញមានកបនលងណាឱ្យហៅហទៀតហឡើយ ហនាេះខ្ុំក៏ហ�ើញ្នុស្ស 

សាល ្់រ ទំាងអនកធំ ទំាងអនកតូច ហគ�រហៅចំហោេះពពេះ។ ្រញ្វីក៏បានហ្រើកហឡើង 

ហេើយ្រញ្វី១ហទៀត គលឺជា្រញ្វីជវីេតិបានហ្រើកហឡើងបដរ រចួ្នុស្សសាល ្់រទំាងអស់ 

ពតរូេជំនំុជព្េះ ពវីហសចក្តវីកត់ទុកកនុង្រញ្វីទំាងហនាេះ តា្អំហពើបដលហគបាន 

ព្រពពឹត្តហរៀងខលួន»។ េេិរណ  ៈ ២០:១១,១២។

 ហៅហពលបដលពពេះហនពតពពេះហយសូ៊េទតហៅហលើពួកអាពកក់ ពួកហគបាន 

ភ្ាក់ដឹងខលួននូេរាល់អំហពើបា្របដលខលួនធ្ល ្់របានព្រពពឹត្ត។ ហគបានហ�ើញពវីការ

បដលហជើងរ្រស់ហគបានទាសហចញអំពវីែលូេថនភាពសុចរតិ។ ហសចក្តវីលបងលួង

ហលា្បដលពួកហគហពញចិត្តហោយការ្រហណា្ត យខលួនកនុងអំហពើបា្រ ហសចក្តវី 

ស្អ្់រហខ្ើ្ដល់អនកនំាសាររ្រស់ពពេះ ហសចក្តវី្រដិហសធនូេការពពមានោស់ 

ហតឿន និងរលកថនហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុាបដលបានពចានហៅេញិហោយចិត្ត្ិន 

ពព្ផ្ល ស់បព្រ និងចិត្តរងឹចហចសទំាងអស់ហនេះ ហលចហធ្ល ហឡើងហាក់្រវីដូចជា

បានចារហៅកនុងអក្សរថនអណា្ត តហភលើង។

 ហៅពវីខាងហលើ្រលល័ងកោ មានហ្រើកសប្្តងឱ្យហ�ើញហ�ើឆ្កោ ង។ ផ្្ទ ំង 

ទិដ្ភាព្ួយក៏ហលចហឡើង ្រញំ្្ងទស្សនវីយភាពថនការធ្ល ក់មានបា្ររ្រស់

ហលាកអ័ោ្ ហេើយនិងដំណាក់ការ្រន្ត្រនា្ទ ្់រហៅកនុងបែនការថនហសចក្តវី 

ហពបាសហលាេះ។ កំហណើ តដ៏រា្រទា្ររ្រស់ពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះ ពពេះជន្មរស់ហៅដ៏ 

សា្ញញា ពិធវីពជ្ុជទឹកកនុងទហនលយ័រោន់ ការត្អត់ និងហសចក្តវីលបួងលបង

ហៅកនុងទវីរហហាសា្ថ ន ការងាររ្រស់ពទង់បដលហ្រើកពពេះពរសា្ថ នសួគ៌ឱ្យដល់ 

្នុស្ស ទិវាដ៏ហោរហពញហៅហោយហសចក្តវីហ្តា្ត ករណុា រាពតវីថនហសចក្តវីអធិស្ាន 



ទំព័រ-586- ្ហាេវិាទ

ហៅហលើភនំ ការល្រហធ្ើោតហោយហសចក្តវីពចបណនឈាន នវីសបដលបានសង 

នូេ្ំរណាច់រ្រស់ពទង់ ការចុកចា្់រដ៏អា្៌កំបំាងហៅកនុងសួនចបារហកតហសម្ានវី 

ហៅហពកា្ទ្ងៃន់ថនអំហពើបា្ររ្រស់ហលាកវីយ៍ ការកបត់ហោយបានព្រគល់ហៅ ឱ្យ 

ពួកោតករ ពពឹត្តិការណ៍ដ៏បសនរន្ធត់នារាពតវីហនាេះ អនកហទាសបដលពតរូេហបាេះ 

្រង់ហចាលហោយពួកសិស្ស ការជា្់រហចាទហៅកនុងដំណាក់សង្ជាន់ខ្ស់ ហៅ 

កនុងសាលាជំនំុជព្េះរ្រស់ពវីឡាត់ ហៅចំហោេះ្ុខហស្តចហេរ ្ឌូដ៏កំសាកពតរូេ 

ទទួលការចំអកហ ើ្លងាយ ការនិយយ្រញ្ឈលឺ ការោក់ទារណុក្្ម ហេើយ 

កាត់ហទាស ព្រហារជវីេតិហទៀតែងទំាងអស់ហនេះសុទ្ធបតបាន្រងាហា ញ 

យ្ងចបាស់។

 ឥឡូេហនេះ ហៅចំហោេះ្ុខពួក្នុស្សបដលមានចិត្តហររា មានការហ្រើក

សប្្តងឱ្យហ�ើញនូេទិដ្ភាពចុងហពកាយ៖ ពពេះអង្គបដលរង�លឺចា្់រទំាងអត់ធ្មត់ 

កំពុងយងដំហណើ រហពទតហពទាតហៅតា្ែលូេហៅកាន់កាល់វ្ារ វី ពពេះអម្ាស់ថន

សា្ថ នសួគ៌ភ្ួយរជា្់រហៅហលើហ�ើឆ្កោ ង ពួកសង្ និងពួកពគរូហោលោក្យហ ើ្ល 

ងាយដល់ការ�លឺចា្់រដ៏េួសលបត់រ្រស់ពពេះអង្គ ភាពងងឹតដ៏េួសព្រមាណ 

បដលកត់ចំណំានូេពគ្បដលពពេះអង្គសហ្ងា្គ េះថនហលាកវីយ៍បានព្រគល់ពពេះជន្ម 

ពទង់។

 ទស្សនវីយភាពដ៏គួរស្់្របសង្បានហលចឱ្យហ�ើញតា្បតការបដល 

បានហកើតហឡើង។ សាតំាង និងពួករណ្ររ្រស់វា គ្្ម នអំណាចប្ររហចញអំពវី 

រ្ូរភាពហនាេះបានហឡើយ។ តួសប្្តងមាន ក់ៗ នឹងនឹកដល់បែនកបដលខលួនបាន 

សប្្តង។ ហស្តចហេរ ្ឌូបដលបានព្រល័យទារកដ៏ឥតមានហទាសថពរហ៍ៅ 

ហ្រហ្លេិ្ ហស្តចហេរ ្ោូសបដលបានកម្ាយឈា្យូ្ហានបាទវីស្ទ 

ពវីឡាត់ដ៏កហ្សាយបដល ពនយារហពលហេលា ពួកទាហានបដលចំអកឡកឡលឺយ 

ពួក្នុស្សលវីលាបដលបាននំាគ្ន បសសកហឡើងថា «ចូរឱ្យឈា្វាធ្ល ក់្កហលើ

ហយើងរាល់គ្ន  និងកូនហៅរ្រស់ហយើងចុេះ» ទំាងអស់គ្ន ខំហគចខលួន ពវីពពេះភ័្ក្ត 

ថនពពេះករណុាទំាងឥត ព្រហយជន៍ កនុងហពលជា្ួយគ្ន ហនេះ ពួកបដល 



សន្តិភាពអស់កលបជានិច្ ្ហាេវិាទពតរូេបាន្រញ្្់រ-ទំព័រ-587-

ពតរូេបានហពបាសហលាេះោក់្កុដ រ្រស់ខលួនហៅហទៀ្រពពេះបាទថនពពេះអង្គ 

សហ្ងា្គ េះ រចួឧទានថា «ពទង់បានសុគត សពមា្់រហយើងខ្ុំ»

 មានហ្ទ័ពហនរ ្ ូជាសត្តិរចា្ឆ នខាងអំហពើហោរហៅ និងបា្រធ្៌ កំពុង

ស្លឹងហ ើ្លហសចក្តវី្កោុំហ្កោើងថនពួកអនកបដលគ្ត់ធ្ល ្់របានអរស្របាយចំហោេះ 

ចិត្តហខាល ចែសារ្រស់ហគ។ មា្ត យរ្រស់គ្ត់ ក៏ហ�ើញកិច្ការរ្រស់ខលួនផ្្ទ ល់បដរ 

ហោលគលឺហ�ើញអំពវីរហ្រៀ្របដលកិហលសទំាងឡាយ (បដលបានចហព ើ្ន្កអំពវី 

ឥទ្ធិពល និងគំររូ្រស់ខលួន) េុចែលបែលជាឧពកិដ្ក្្មបដល្រណា្ត លឱ្យពិភព

ហលាកញា្់រញ័រ។

សុពក-២៩ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៦៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:បត ្ ុន ដំ្ូរង ្រង្អស់ ពតរូេ ឲ្យ អនក រាល់ គ្ន  មាន ហសចក្តវី 

សសឡាញ់ គ្ន  ឲ្យ អស់ ពវី ចិត្ត ដបិត ហសចក្តវី សសឡាញ់ នឹង ពគ្រ បំាង អំហពើ បា្រ ជា 

អហនកអនន្ត។ ហពពតរុសទវី១ ៤:៨

 មានពួកសង្រ្រស់ប្ា្រ និងពួកស្ងា្គ ជបដលអេះអាងខលួនថាជាទូត 

រ្រស់ពពេះពគវីស្ទ បតបានហព្រើហពគឿងយន្តោក់ទណ្ក្្មទាញថដហជើង គុកងងឹត 

និង្រហងា្គ លពិោត ហដើ្បវីពគ្់រពគង្រណា្ត ជនរ្រស់ពពេះអង្គ។ មានពួកហស្តច 

សង្ដ៏ពកអលឺត បដលបានហលើកតហ្កោើងខលួនឯងខ្ស់ជាងពពេះ ហេើយហ៊ានផ្ល ស់

្រ្តូរពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះដ៏ខ្ស់្ំរែុតែង។ ពួកអនកធំដ៏កំពុតទំាងហនាេះ ពតរូេហឆលើយ 

ដល់ពពេះអំពវីការបដលខលួនបានព្រពពឹត្ត។ េួសហពលហេើយ ហៅហពលពពេះដ៏ពជា្រ 

សព្សារហពើ្រងាហា ញឱ្យហគហ�ើញថាពទង់មានពពេះេឫទ័យព្រច័ណ្ ចំហោេះ 

ពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះអង្គណាស់។ ហគបានយល់ដឹងហៅហពលហនេះ ថាពពេះពគវីស្ទ 

យកពពេះទ័យទុកោក់ ជា្ួយរាសស្តរ្រស់ពពេះអង្គបដលរង�លឺចា្់រ។

 ហលាកវីយ៍ដ៏អាពកក់ទំាង្ូល ពតរូេជា្់រហចាទហោយហពោេះអំហពើកបត់ដ៏កំពូល 

ទាស់នឹងការពគ្់រពគងថនសា្ថ នសួគ៌។ ហគពំុមានអ្វីនឹងអង្រករចំហោេះ្ុរព្ហេតុ
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រ្រស់ខលួនហឡើយ ហគពំុមានអ្វីហោេះសាហទ ហេើយការកាត់ហទាសឱ្យសាល ្់រអស់ 

កលបជានិច្ ពតរូេបានព្រកាសចំហោេះពួកហគ។

 ពួកអាពកក់បានហ�ើញថាខលួនបានខាត្រង់ហោយអំហពើ្រេះហបាររ្រស់ 

ខលួន។ «ទំាងអស់ហនេះហេើយ» ពពលឹងបាត់្រង់បសសកហឡើង «បដលខ្ុំពតរូេបាន។ 

ឱ ហសចក្តវីច្កោួតដ៏ចប្លកហអើយ! ខ្ុំបានែ្តូរសុខសន្តិភាព សុភ្ង្គល និង 

កិត្តិយស ្កយកហសចក្តវីអន្តរាយ ហសចក្តវីអា្់រឱន និងហសចក្តវីអស់សង្ឹ្ 

ហៅេញិ»។ ពួកហគទំាងអស់គ្ន បានហ�ើញថា ការ្ិនបាន្រញូ្លហៅកនុងសា្ថ ន 

សួគ៌ហនាេះ គលឺយុត្តិធ្៌ណាស់។ ពួកហគបាន្រញ្្ក់ហោយជវីេតិខលួនថា៖ «ហយើង 

នឹងពំុមាន្ុរគ្គលហនេះ [ពពេះហយសូ៊េ] ពគងរាជ្យហលើហយើងហឡើយ»។

សាតាងំទទួលបរាជរ័យ

 ពួកអាពកក់ហ ើ្លហៅហលើពិធវី្ំរោក់្កុដដល់ពពេះរាជ្ុរពតាថនពពេះ 

ទំាងសសឡាំងកំាង។ ពួកហគហ�ើញហៅកនុងពពេះេស្តពពេះអង្គ មាន្្មថនពកឹត្យេន័ិយ 

ដ៏ពិសិដ្ពវីរផ្្ទ ំងបដលពួកហគបានស្អ្់រហខ្ើ្។ ពួកហនេះបានហ�ើញការែ្ទុេះសំហឡង 

សរហសើរតហ្កោើងអំពវីពួកអនកបានសហ្ងា្គ េះ ហៅហពលបដលរលកត្ន្តវីដ៏ពវីហរាេះសសទន់ 

្រហបាស្កហលើេ្ូង្រណា្ត ជនហៅខាងហពរៅទវីពករុង ទំាងអស់គ្ន ឧទានហឡើងថា 

«ឱ ហស្តចថនអស់ទំាងសាសន៍ហអើយ ែលូេពទង់សុទ្ធបតសុចរតិហេើយពិតពតង់»។ 

ពួកហគក៏ទមាល ក់ខលួនផ្កោ ្់រ្ុខថ្ាយ្រង្គំពពេះរាជ្ុរពតាថនជវីេតិ។ េេិរណៈ ១៥:៣។

 សាតំាងហាក់ដូចជាស្ិតថដស្ិតហជើង។ វានឹកចំាហៅហពលវាបានធ្ល ក់ 

ចុេះ ហពោេះកាលពវីហដើ្ជាហទេតាហចរ្៊ូរវីន្ួយរ្ូរ។ ពករុ្ព្ឹរកសាបដលវាធ្ល ្់រមាន

កិត្តិយស ឥឡូេហនេះវា្ិនពតរូេរា្់រ្រញូ្លហៅទវីហនាេះហទៀតជាហរៀងរេូត។ វា

ហ�ើញមាន ក់ហទៀតកំពុង�រហៅជិតពពេះេរ្ិរតា ជាហទេតា្ួយរ្ូរបដលព្រក្រ 

ហោយរស្មវីដ៏អស្ារ្យ។ វាដឹងថាតំបណងដ៏ខ្ង់ខ្ស់ថនហទេតា ពតរូេបានជារ្រស់ 

វា បតប្ររជាឥតបានហៅេញិ។

 វាបាននឹកហៅដល់លំហៅដ៏គ្្ម នហទាសហសាេះ ដល់ហសចក្តវីសុខ និង 
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ការសកោ្់រចិត្តបដលជារ្រស់ែងវាដរា្រដល់ពគ្្រេះហបាររ្រស់វា។ វានឹកហ�ើញ 

ហឡើងេញិនូេកិច្ការ និងលទ្ធែលបដលវាបានហធ្ើហៅកនុងចំហណា្្នុស្ស ភាព 

ជាខា្ម ំងរ្រស់្នុស្សចំហោេះ្នុស្សែងគ្ន  េនិាសក្្មដ៏សលុតរន្ធត់ថនជវីេតិ ការ 

រលំថនរាជ្យ្រលល័ងកោទំាងឡាយ ភាពចលាចល ទំនាស់ និង្រដិេត្តន៍ទំាងឡាយ។ 

វានឹកហ�ើញពវីការបដលវាបានខិតខំព្រឆំ្ងនឹងកិច្ការរ្រស់ពពេះពគវីស្ទ។ ហៅ

ហពលវាពិនិត្យហ ើ្លែលបែលថនការព្ឹរងបព្រងដ៏ពតដរខ្យល់រ្រស់វា វាហ�ើញ 

បានពតឹ្បត្ររាជ័យ្ុ្រហណាណ េះ។ ្្តងហេើយ ្្តងហទៀត ហៅកនុងេឌ្ឍនភាពថន 

្ហាេវិាទ វាបានទទួល្ររាជ័យហេើយពតរូេបាន្រង្ខំឱ្យចុេះចាញ់។

 ហគ្ល្ំរណងថនការ្រេះហបារដ៏ធំ គលឺហដើ្បវី្រងាហា ញអំពវីការពគ្់រពគងរ្រស់ 

ពពេះបដលទទួលខុសពតរូេចំហោេះអំហពើ្រេះហបារ។ វាបានដឹកនំា្នុស្សមាន ដ៏សន្ធឹក 

សនា្ធ ្់រឱ្យទទួលនូេការ្រកសសាយរ្រស់វា។ ហ្ែ្សំគំនិតហនេះ បានយកការ 

ខុសឆ្គង្ក្រនលំហសចក្តវីពិត អស់រា្់រោន់ឆ្ន ំ្កហេើយ។ ្ុ្របន្ត ហពលហេលា 

បាន្កដល់ហេើយ ព្រេត្តិសាសស្ត និងចរតិលក្ខណៈរ្រស់សាតំាងនឹងពតរូេ 

បានលាតពតោងឱ្យហគហ�ើញ។ ហៅកនុងការខិតខំហពកាយ្រង្អស់ហដើ្បវីរលំង 

្រលល័ងកោពពេះពគវីស្ទ ហដើ្បវី្ំរផ្ល ញ្រណា្ត ជនពពេះអង្គ ហេើយនិងហដើ្បវីចា្់រយក 

ទវីពករុងរ្រស់ពពេះហនាេះ ហ្ឆហបាកក៏ពតរូេបានហ្រើក្ុខឱ្យហ�ើញយ្ងចបាស់។ 

អស់អនកបដលបានរ្ួររួ្ ជា្ួយវា ក៏ហ�ើញហសចក្តវី្ររាជ័យទំាងសសរុងរ្រស់

វា។ 

 សាតំាងបានហ�ើញថាអំហពើ្រេះហបារដ៏ស្ម័ពគពវីចិត្តរ្រស់ខលួន ពំុអាចឱ្យ 

ខលួនចូលនគរសា្ថ នសួគ៌បានហទ។ វាបានេ្ឹកេ្លឺនអំណាចរ្រស់វា ហដើ្បវីហធ្ើ 

ស្ងា្គ ្តតំាងជា្ួយពពេះ ភាពឥតហខ្ាេះ និងសា្គ្គវីភាពថននគរសា្ថ នសួគ៌ 

នឹងបានជាទារណុក្្មចំហោេះវា។ វាឱនចុេះសារភាពថាការកាត់ហទាសដល់ខលួន 

ហនាេះយុត្តិធ្៌ណាស់។
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សៅរ៍-៣០ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៦៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:ចូរ ព្រពពឹត្ត នឹង គ្ន  ហោយ ហសចក្តវី ហៅហ៉្ ឥត មាន 

ត្អូញបត្អរ ហឡើយ គលឺ ហោយ ខំ ្ំរហរ ើ គ្ន  ហៅ េញិ ហៅ ្ ក តា្ អំហណាយ ទាន បដល 

ពគ្់រ គ្ន  បាន ទទួល ្ ក ទុក ដូច ជា អនក បចក ចាយ យ្ង ល្អ ថន ពពេះគុណដ៏ ប្រក 

ជា ហពចើន ែលូេ េញិ។ ហពពតរុសទវី១ ៤:៩-១០

 រាល់ទំាងសំណួរថនហសចក្តវីពិត និងការខុសឆ្គងហៅកនុងេវិាទដ៏បេង 

ឆ្ងៃ យ ក៏ពតរូេបានហធ្ើឱ្យហ�ើញចបាស់ហៅហពលហនេះ។ លទ្ធែលថនការោក់ 

ហចាលលក្ខន្តិកៈរ្រស់ពពេះហៅមា្ខ ង ក៏ពតរូេបានហ្រើកពតោងឱ្យពិភពសាកល 

ទំាង្ូលបានហ�ើញបដរ។ ព្រេត្តិសាសស្តថនអំហពើបា្រនឹងស្ថិតហស្ថររេូតដល់ 

អស់ទំាងកលបទុកជាទវី្រនា្ទ ល់ថា អស់ទំាងសត្ហលាកបដលពទង់បាន្រហងកោើត

្កហនាេះ អាចទទួលបានសុភ្ង្គលហោយសារមានពកឹត្យេន័ិយរ្រស់ពពេះ។ 

ពិភពសាកលទំាង្ូល ទំាងពួកហសា្ម េះពតង់ និងពួក្រេះហបារបាន្រនលលឺសំហឡង 

បត្ួយថា «ែលូេពទង់សុទ្ធបតសុចរតិ ហេើយពិតពតង់ ពទង់ជាហស្តចថនអស់ទំាង 

សាសន៍»។

 ហពលហេលាបាន្កដល់ ហៅហពលពពេះពគវីស្ទពតរូេបានហលើកសរហសើរឱ្យ

ខ្ស់ហលើអស់ទំាងហឈា្ម េះ។ ដបិតមានអំណរហៅចំហោេះពទង់ បដលពទង់អាចនំា

យកកូនជាហពចើន្កកាន់សិរ វីល្អ ពទង់បានពទំាពទហ�ើឆ្កោ ង។ ពទង់ទតហៅពួក 

បដលពតរូេបានហពបាសហលាេះ បដលបានជា្្មវីហឡើងេញិកនុងរ្ូរភាពរ្រស់ពពេះ 

អង្គ។ ពទង់ហ�ើញហៅកនុងហគនូេលទ្ធែលថនការងារដ៏លំបាករ្រស់ពពេះ 

េញិ្ញា ណពទង់ ហេើយពទង់ក៏បានសកោ្់រពពេះទ័យ។ ហអសាយ ៥៣:១១។ ហៅកនុង 

ពពេះសូរហសៀងបដលឮដល់្រណា្ត ្នុស្ស ទំាងពួកសុចរតិ និងពួកអាពកក់ 

ពទង់មាន្រន្ទូលថា៖ «ហ ើ្ល ហនេះជាទំនិញថនឈា្ខ្ុំ ដបិតគលឺចំហោេះអនកទំាង

ហនេះហេើយបដលខ្ុំបានទទួលរងហទាស ពព្ទំាងបានសាល ្់រហទៀតែង»។



សន្តិភាពអស់កលបជានិច្ ្ហាេវិាទពតរូេបាន្រញ្្់រ-ទំព័រ-591-

ការបញ្ចប់ហដាយេងិសាទនេួកអាតកក់

 ចរតិលក្ខណៈរ្រស់សាតំាងហៅបតឥតផ្ល ស់្រ្តូរ។ ការ្រេះហបារដូចជា 

ទឹកហពជាេះធំ ក៏ែុសហឡើង្្តងហទៀត។ វាហ្រ្តជ្ា្ិនចុេះចាញ់នូេការតសូ៊ចុងហពកាយ 

ទាស់នឹងពពេះ្ហាក្សពតថនសា្ថ នសួគ៌។ វាស្ទុេះហៅកនុងចំហណា្ពួករណ្រវា 

ហេើយខិតខំ្ំរែុស្ំរែុលពួកហគហោយកំេឹង ឱ្យចា្់រហែ្តើ្ព្រយុទ្ធជា្រនា្ទ ន់។ 

្ុ្របន្ត ចំហោេះ្នុស្សទំាងសល់បសនដ៏រា្់រ្ិនអស់បដលវាបានលបួងឱ្យចូល 

កនុងអំហពើ្រេះហបារ ឥឡូេហនេះពំុមាននរណាមាន ក់ទទួលសា្គ ល់ឧត្ត្ភាពរ្រស់វា

ហទ។ វាអស់អំណាចហេើយ។ ពួកអាពកក់មានចិត្តហោរហពញហៅហោយហសចក្តវី

ស្្អ្់ររ្រស់សាតំាង ហស្មើគ្ន នឹងសាតំាងបដលមានហសចក្តវីស្្អ្់រដល់ពពេះបដរ 

ហគបានហ�ើញថាករណវី រ្រស់ខលួនពំុមានសង្ឹ្ហសាេះហឡើយ។ គហពមាងរ្រស់

ហគក៏ហឆេះឆួលហឡើងទាស់នឹងសាតំាង និងអស់អនកបដលបានហធ្ើជាភាន ក់ងារ 

កនុងការហបាក្រហញ្្ឆ តរ្រស់វា ហេើយហគប្ររ្កពួកទំាងហនាេះហោយកំេឹង 

កំ្ុរតតបូងថន្ិរសាច។ «ហោយហពោេះឯងបានតំាងចិត្តឱ្យបានដូចជាពពេះ 

េឫទ័យថនពពេះ ហនាេះហ ើ្ល អញនឹងនំាសាសន៍ដថទ គលឺជាពួកអនកគួរបសង្ 

ខាល ច ហៅកណា្ត លពគ្់រទំាងសាសន៍្កហលើឯង៖ ហគនឹងេូតោេហៅទាស់នឹង

ល្្អថនពបាជ្ារ្រស់ឯង ពព្ទំាង្រងា្អ ្់ររស្មវីរ្រស់ឯងែង។ ហគនឹងទមាល ក់ឯង

ហៅកនុងជងហាុកធំ...។ ឱ ហចរ្៊ូរវីនបដលពគ្របំាងហអើយ អញបាន្ំរផ្ល ញឯងហចញ

ពវីកណា្ត ល្្មភលលឺចំាងហនាេះហៅ...។ អញបានហបាេះឯងចុេះដល់ដវី ពព្ទំាងោក់ 

ឯងហៅ្ុខពួកហស្តចឱ្យហគបានពិចារណាឯង...។ អញបានឱ្យឯងហៅជាហែេះ

ហៅហលើបែនដវីហៅចំហោេះបភនកថនអស់អនកបដលបានហ�ើញឯង...។ ឯងបាន 

ពតឡ្់រជាទវីបសង្ខាល ច ហេើយបលងមានហៅជាដរា្រហៅ»។ ហអហសគ្ល 

២៨:៦-៨; ១៦-១៩។

 «ពពេះហយេូវ្ាពទង់មានហសចក្តវីគ្ន ន់កាន ញ់នឹងពគ្់រទំាងសាសន៍»។ «ពទង់ 

នឹង្រង្អុរឱ្យហភលៀងជាអនា្ទ ក់្កហលើ្នុស្សអាពកក់ គលឺជាហភលើងហឆេះនឹងស្ាន់ធ័រ 

ហេើយខ្យល់ហរៅ្ត ពកហាយហនាេះ នឹងបានជាចំបណកកនុងបពងរ្រស់ហគ»។ 



ទំព័រ-592- ្ហាេវិាទ

ហអសាយ ៣៤:២; ទំនុកតំហកើង ១១:៦។ ហភលើងក៏ចុេះ្កអំពវីពពេះហចញពវីសា្ថ ន 

សួគ៌។ បែនដវីពតរូេប្រកបាក់។ អណា្ត តហភលើងដ៏សហនា្ធ សហៅ្ធ ែុសហចញ្កពវីពគ្់រ 

ទំាងពកបេងដវីបដលរហ្រើកបាក់ហនាេះ។ ្្មទំាងឡាយក៏ហឆេះហឡើង។ ធ្តុទំាង

ឡាយរលាយហោយកហរៅ្ត ដ៏ហរៅ្ត ថពកបលង ហេើយបែនដវី និងរ្រស់សព្សារហពើ 

ក៏បានហឆេះហឡើង។ ធ្តុទំាងឡាយរលាយហោយកហរៅ្ត ដ៏ហរៅ្ត ថពកបលង ហេើយ 

បែនដវី និងរ្រស់សព្សារហពើ ក៏បានហឆេះអស់រលវីងហៅ។ ហពពតរុសទវី២ ៣:១០។ 

សំ្រកបែនដវីហាក់ដូចជាដំុហភលើងបដលរលាយ្ួយ ជា្ឹរងហភលើងពុេះកហ្ញ្្លដ៏ 

ល្ឹងហល្ើយ្ួយ។ គលឺ «ពទង់មានថ្ងៃសពមា្់រសងសឹក មានឆ្ន ំសពមា្់រសនងដល់ 

ហគ ជំនួសពករុងសុវីយូ្ន»។ ហអសាយ ៣៤:៨។

 ពួកអាពកក់ពតរូេទទួលទណ្ក្្មហៅ «តា្អំហពើបដលហគបានព្រពពឹត្ត»។ 

សាតំាងពតរូេរងទុក្ខហេទនា្ិនពគ្ន់បតសពមា្់រអំហពើ្រេះហបាររ្រស់ខលួនបត 

្ុ្រហណាណ េះហទ គលឺសពមា្់រអស់ទំាងអំហពើបា្របដលវា្រណា្ត លឱ្យ្រណា្ត ជនថន 

ពពេះបានព្រពពឹត្តែង។ ពួកអាពកក់ពតរូេបាន្ំរផ្ល ញឱ្យេនិាស្រង់ជាទវី្រញ្្់រហៅ 

កនុងហភលើង ទំាងឫស និងប្ក សាតំាងជាឫស អនកហដើរតា្វាជាប្ក។ ពិន័យ 

ដ៏ហពញហលញថនពកឹត្យេន័ិយពតរូេបានអនុេត្ត ការទា្ទារឱ្យមានយុត្តិធ្៌ពតរូេ 

បានសហព្ច។ ការងារ្ំរែលិច្ំរផ្ល ញរ្រស់សាតំាងពតរូេបាន្រញ្្់រហៅជាហរៀង 

រេូត។ ហេើយសត្ហលាករ្រស់ពពេះពតរូេបានរហំោេះហចញអំពវីហសចក្តវីលបួង 

លបងរ្រស់សាតំាងជាហរៀងរេូតហៅបដរ។

 ហៅហពលបដលបែនដវីពតរូេហសសា្រហៅហោយហភលើង ពួកសុចរតិរស់ហៅ

ហោយែុតទុក្ខភ័យហៅកនុងទវីពករុង្ររសុិទ្ធ។ កនុងហពលបដលពពេះពទង់ជាហភលើង 

ឆ្្រហឆេះដល់ពួកអាពកក់ ពទង់ក៏ជាកំបែងការោរដល់រាសស្តរ្រស់ែងពទង់បដរ។ 

សូ្អានេេិរណ   ៈ ២០:៦; ទំនុកតំហកើង ៨៤:១១។

 «រចូខ្ុំហ�ើញថែ្ទហ្�្្មវី និងបែនដវី្្មវី៖ ដបិតថែ្ទហ្�្ុន និងបែនដវី្ុន 

បានកនលងបាត់ហៅហេើយ»។ េេិរណៈ ២១:១។ ហភលើងបដល្រហញ្ឆ េះពួកអាពកក់ 

បានសមា្អ តបែនដវី។ រាល់ទំាងសាន ្ថន្រណា្ត សាពតរូេបានហបាសហចញ។ ពំុ 



សន្តិភាពអស់កលបជានិច្ ្ហាេវិាទពតរូេបាន្រញ្្់រ-ទំព័រ-593-

មានហភលើងនរកដ៏ហឆេះអស់កលបជានិច្ នឹងហឆេះហៅ្ុខពួកអនកបដលពតរូេបាន 

ហពបាសហលាេះ ហដើ្បវីឱ្យហគខាល ចក្្មថនអំហពើបា្រហនាេះហឡើយ។

ហសចក្តវីរលំឃឹកអំេវីការជាប់ឆ្កែ ង

 មានបតរ្រស់្ួយហទបដលពតរូេរលឹំក៖ ពពេះអង្គហពបាសហលាេះរ្រស់ហយើង 

នឹងហៅបតមានសាល កសាន ្ថនការជា្់រឆ្កោ ងរ្រស់ពពេះអង្គ គលឺជាសាន ្ថនកិច្ការ

ដ៏ហោរហៅបដលអំហពើបា្របានហធ្ើ។ រ្ួរសថនកាល់វ្ារ វីនឹង្រងាហា ញការសរហសើរ 

ពព្ទំាង្រញ្្ក់នូេអំណាចពពេះហចសា្ត រ្រស់ពពេះអង្គ ហៅទូទំាងយុគដ៏អស់ 

កលបជានិច្។

 ពពេះពគវីស្ទបាន្រញ្្ក់ដល់ពួកសិស្សពពេះអង្គថា ពទង់បានយងហៅ

ហរៀ្រចំកបនលងសពមា្់រពួកហគហៅកនុងដំណាក់ពពេះេរ្ិរតា។ ភាសា្នុស្សជាតិ 

ពំុអាចពិពណ៌នាអំពវីរង្ាន់ថនពួកសុចរតិបានហឡើយ។ គលឺបានសា្គ ល់បតអនក

ណាបដលហ�ើញ្ុ្រហណាណ េះ។ គ្្ម នសតិបដលមានកំណត់ណា អាចយល់នូេសិរ វី 

រងុហរឿងថនសា្ថ នសួគ៌រ្រស់ពពេះបានហទ។

 ហៅកនុងពពេះគ្្វីរ ្រតករ្រស់អនកបានសហ្ងា្គ េះបានហៅថា «សសរុក»។ 

ហេហពពើរ ១១:១៤-១៦។ ហៅទវីហនាេះ ពពេះអង្គដ៏ជាអនកគង្ាលថនសា្ថ នសួគ៌ នឹង

នំាេ្ូងហចៀ្រ្រស់ពទង់ហៅកាន់ព្រភពទឹកមានជវីេតិ។ មានែលូេទឹកេូរថាល ដូច 

បកេចរថណ ហេើយហៅបកបរហនាេះ មានហដើ្ហ�ើ្រក់រហំភើយហចាលសសហមាល 

្កហលើែលូេហដើរ បដលបានហរៀ្រចំសពមា្់រពួកអនកបដលពតរូេបាន្រង់ថ្លហលាេះ 

រ្រស់ពពេះអម្ាស់។ ទវីវាលធំល្ឹងហល្ើយលាតសន្ធឹងហឡើងហៅទួលភនំថន 

ហសាភណភាព ហេើយភនំទំាងឡាយរ្រស់ពពេះ ហងើ្រកំពូលហឡើងខ្ស់ពតបដត។ 

ហៅហលើវាលដ៏ហក្ស្កសាន្តទំាងហនាេះ បកបរទឹកហពជាេះរស់រាសស្តរ្រស់ពពេះ បដល 

ជាអនកហធ្ើធ្្មយពតា និងដំហណើ រតពតរុកដ៏បេងឆ្ងៃ យ ក៏រកបានទវីលំហៅ។

 «ហគនឹងសង់ែ្ទេះ ហេើយអាសស័យហៅែង ក៏នឹងោំចមាកោ រទំោំងបាយជូរ 

ហេើយនិង្ររហិភាគែលបដរ។ ហគនឹង្ិនសង់ រចួមានមាន ក់ហទៀតអាសស័យ ឬ 

ោំ រចួមានមាន ក់ហទៀត្ររហិភាគែលហនាេះហឡើយ...។ ហេើយពួកហរ ើសតំាងរ្រស់ 



ទំព័រ-594- ្ហាេវិាទ

អញ នឹងហព្រើពបាស់ការបដលថដហគហធ្ើ»។ «ទវីរហហាសា្ថ ន ហេើយទវីេួតបេង 

មានហសចក្តវីអំណរ ឯស្ុពទខសាច់នឹងរ វីករាយ ហេើយផ្កោ ហឡើងដូចជាកុលា្រ»។ 

«បឆកោថពពនឹងហៅជា្ួយកូនហចៀ្ ឯខាល រខិននឹងហដកហៅជា្ួយនិងកូនពបព...

ហេើយហក្មងតូចៗ ជាអនកគង្ាលវា...។ វារាល់គ្ន នឹង្ិនហធ្ើទុក្ខ ឬ្ំរផ្ល ញគ្ន

ហៅពគ្់រហលើភនំ្ររសុិទ្ធរ្រស់អញ» ហឡើយ។ ហអសាយ ៦៥:២១,២២; ៣៥:១; 

១១:៦,៩។

អាទិត្យ-៣១ តុលា អំណាន ពពេះគ្្វីរព្រចំាថ្ងៃ៖ ហអសាយ ជំពូក  ៦៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដបិត ហពល ហេលា បដល ហសចក្តវី ជំនំុជំរេះ ពតរូេ ចា្់រ ហែ្តើ្ ពវី 

ដំណាក់ ថន ពពេះ ហៅ ហនាេះ បាន ្ ក ដល់ ហេើយ ហ្រើ សិន ជា ចា្់រ តំាង ពវី ហយើង រាល់ 

គ្ន  ជា ្ ុន ដូហចនេះ ហនាេះ ហតើ ចុង ្ំរែុត រ្រស់ ពួក អនក បដល ្ ិន ហជឿ តា្ ដំណឹង ល្អ 

ថន ពពេះ នឹង បាន យ្ង ដូចហ្្តច ហៅ។ ហពពតរុសទវី១ ៤:១៧

 ការ�លឺចា្់រអាចហកើតមានហៅសា្ថ នសួគ៌បានហទ។ នឹងពំុមានទឹក 

បភនក ឬការបេហខា្ម ចហទៀតហឡើយ។ «នឹងគ្្ម នហសចក្តវីសាល ្់រ ឬហសចក្តវីហសាក 

សហពងង ឬហសចក្តវីយំទួញ៖...ដបិតហសចក្តវី្ុនទំាង្ុ្រនា្ម នបានកនលងបាត់ហៅ

ហេើយ»។ «ឯពួកអនកបដលហៅកនុងពករុង ហគនឹង្ិនបដលថា�លឺហទៀតហឡើយ ពពេះ 

ពទង់នឹងអត់ហទាសចំហោេះអំហពើទុច្រតិរ្រស់ព្រជាជនែង»។ េេិរណៈ ២១:៤; 

ហអសាយ ៣៣:២៤។ 

 មានទវីពករុងហយរសូាឡិ្្្មវី ជាទវីពករុងធំថនបែនដវី្្មវីដ៏មានសិរ វីរងុហរឿង។ 

«ពនលលឺរស្មវីរ្រស់ទវីពករុងហនាេះក៏ដូចជាតបូងមានតថ្លថ្លេហិសស គលឺដូចជាតបូង 

្ណវី ហជាតិ ហេើយដូចជាបកេចរថណ»។ «អស់ទំាងសាសន៍បដលពតរូេបានសហ្ងា្គ េះ 

នឹងហដើរកនុងពនលលឺពករុងហនាេះ អស់ទំាងហស្តចហៅបែនដវី ក៏យកសិរ វីល្អថនកិត្តិយស

ខលួន្កទុកកនុងពករុងហនាេះបដរ»។ «ហរាងឧហបាស្រ្រស់ពពេះបានហៅជា្ួយ 

្នុស្ស ហេើយពទង់នឹងគង់ហៅជា្ួយហគ ហគនឹងហធ្ើជារាសស្តរ្រស់ពទង់ ហេើយ

ពពេះអង្គពទង់ក៏នឹងហធ្ើជាពពេះដល់ហគ»។ េេិរណៈ ២១:១១,២៤,៣។



សន្តិភាពអស់កលបជានិច្ ្ហាេវិាទពតរូេបាន្រញ្្់រ-ទំព័រ-595-

 ហៅកនុងទវីពករុងថនពពេះ «នឹងឥតមានយ្់រហទៀតហឡើយ»។ េេិរណ ៈ 

២២:៥។ នឹងគ្្ម នការេត់ហនឿយហទ។ ហយើងនឹងហចេះបតមានអារ្្មណ៍ស្ាង 

សសឡេះថនហេលាពពឹក ហេើយក៏្ិនហចេះងុយហងាកហឡើយ។ ពនលលឺពពេះអាទិត្យនឹង 

ពតរូេបានជំនួសហោយពនលលឺសសទន់បដល្ិនហធ្ើឱ្យសសវាងំបភនក ្ុ្របន្ត ភលលឺហលើស  

ជាងពនលលឺនាហពលកណា្ត លថ្ងៃពតង់រ្រស់ហយើងដ៏រកវាស់ស្ទង់្ិនហស្មើហទៀតែង។ 

អនកបដលពតរូេបានហពបាសហលាេះ ហដើរហៅកនុងសិរ វីរងុហរឿងថនទិវាដ៏និរន្តរ។៍

 «ខ្ុំ្ិនហ�ើញមានេហិារណាហៅកនុងពករុងហនាេះហទ ដបិតពពេះអម្ាស់ជា 

ពពេះដ៏មានពពេះហចសា្ត ្ំរែុត ពព្ទំាងកូនហចៀ្បដរ ពទង់ជាពពេះេហិារថនទវីពករុង 

ហនាេះ»។ េេិរណៈ ២១:២២។ រាសស្តរ្រស់ពពេះមាន្ុរព្សិទ្ធិនឹងសាសងហោយ 

ហសរ វីជា្ួយពពេះេរ្ិរតា និងពពេះរាជ្ុរពតា។ ឥឡូេហនេះ ហយើងហ�ើញរ្ូរភាពថន 

ពពេះដូចជាហៅកនុងកញ្ក់សសអា្់រ ្ុ្របន្ត ហៅហពលហនាេះ ហយើងនឹងបានហ�ើញ 

ពទង់្ុខទល់នឹង្ុខេញិ ហោយគ្្ម នថសបសសអា្់របំាងរវាងហយើងហទៀតហឡើយ។

ជរ័យជ្នា៉ះទនហសចក្តវីតសឡាញរ់បសត់េ៉ះ

 ហៅទវីហនាេះហសចក្តវីសសឡាញ់ និងហសចក្តវីអាណិតអាសូរបដលពពេះអង្គ

ពទង់ផ្្ទ ល់បាន្រណ្តុ េះហៅកនុងពពលឹង នឹងពតរូេបានហព្រើចំហោេះគ្ន ហៅេញិហៅ 

្កហោយល្អូកល្អលឺន ហេើយនិងបែ្អ្បលហ្ា ្ំរែុត។ ការព្រក្រគ្ន ហោយឥតហខ្ាេះ 

ជា្ួយសត្ហលាក្ររសុិទ្ធ និងពួកហសា្ម េះពតង់ហៅពគ្់រទំាងយុគស្័យ ចំណង 

ដ៏ពិសិដ្បដលបានចងភ្ា្់រជា្ួយគ្ន នូេ «ពគ្់រទំាងពគរួហៅសា្ថ នសួគ៌ ហេើយ 

ហៅបែនដវី» (ហអហភសូរ ៣:១៥) ទំាងហនេះ បានជួយែ្សំែ្គុំដល់ហសចក្តវីស្របាយ 

រ វីករាយរ្រស់អនកបដលពតរូេបានហពបាសហលាេះ។

 ហៅទវីហនាេះ គំនិតបដល្ិនហចេះសាល ្់រ នឹងសញឹ្ងគិតហោយក្តវីអំណរ 

រ វីករាយជានិច្ ចំហោេះអំណាចពពេះហចសា្ត ថនការ្រងកោ្រហងកោើតដ៏អស្ារ្យ និងអា្៌

កំបំាងទំាងឡាយថនហសចក្តវីសសឡាញ់ដ៏ព្រក្រហោយការហពបាសហលាេះ។ រាល់ 

ទំាង្រញ្ញា បារ វ្ីនឹងពតរូេបានលូតលាស់ហឡើង រាល់ទំាង្រញ្ញា នុរ្ូរនឹងពតរូេបាន 



ទំព័រ-596- ្ហាេវិាទ

ចហព ើ្នហឡើង។ ការបាន្កនូេចំហណេះដឹង នឹង្ិនហធ្ើឱ្យថា្ពលទំាង្ុ្រនា្ម ន

អស់ឥទ្ធិពលហឡើយ។ ហពគ្ងការដ៏ហឆនើ្្ំរែុតព្របេលជាហៅបត្រន្តហៅ្ុខ 

ហសចក្តវីពបាថាន ដ៏ខ្ស់ពតបដតពតរូេបានហឈាងដល់ ្េិច្ឆតាដ៏ខ្ង់ខ្ស់ក៏ពតរូេ 

បាន្កជាពិត។ ហេើយហៅបតមានកំពូលខ្ស់ៗ្្មវីៗហដើ្បវីហឡើង រ្រស់អស្ារ្យ

្្មវីៗហដើ្បវីហសងៃើចសរហសើរ ហសចក្តវីពិត្្មវីៗហដើ្បវីនឹងយល់ដឹង និងរ្រស់សសស់្្មវី

ហដើ្បវីឱ្យអំណាចថនគំនិត ពពលឹង និងរ្ូរកាយព្របឡងហលង។

 ស្បត្តិទំាងអស់ថនពិភពសាកល នឹងហ្រើកចំហោេះពួកហពបាសហលាេះ 

រ្រស់ពពេះ។ ហោយបលងជា្់រចំណងនឹងភាពបដលរប្ងសាល ្់រហទៀតហេើយ

ហនាេះ ហគហហាេះហេើរហោយឥតហចេះេត់ហនឿយហៅពិភពឆ្ងៃ យៗ។ កូន្នុស្ស

ថនបែនដវីនឹងពិហសាធអំណរនិងពបាជ្ារ្រស់ពពួកហទេ្ុរពតបដល្ិនបានភាល ត់

ដួល ហេើយបចករបំលកស្បត្តិថនតព្ិេះបដលបាន្កពវីយុគ្ួយដល់យុគ

្ួយ។ ហគស្លឹងហ ើ្លសិរ វីល្អថនការ្រងកោ្រហងកោើតហោយទស្សនៈបដល្ិន 

សសអា្់រ ដួងសុរយិ និងតារា ពព្ទំាងព្រព័ន្ធទំាងឡាយកនុងលំោ្់របដល 

បានចាត់្ក ទំាងអស់េលិជំុេញិ្រលល័ងកោថនពពេះ។

 ឯហពលហេលាថនភាពអស់កលបជានិច្ ហៅហពលបដលវាហចេះបតកនលង 

ហៅ្ុខ នឹងហៅបតនំា្កនូេការហ្រើកសប្្តងដ៏រងុហរឿងប្្ហទៀត អំពវីពពេះ និង 

ពពេះពគវីស្ទ។ ្នុស្សហរៀនដឹងអំពវីពពេះហពចើនកាលណា ហគនឹងសរហសើរតហ្កោើង 

ដល់ចរតិលក្ខណ ៈរ្រស់ពទង់ហពចើនកាលហនាេះ។ ហពលបដលពពេះហយសូ៊េហ្រើក 

ចំហោេះពួកហគនូេភាព្ររ្ូិររថនហសចក្តវីហពបាសហលាេះ និងការសហព្ចលទ្ធែល

ដ៏អស្ារ្យហៅកនុង្ហាេវិាទជា្ួយសាតំាង ហនាេះចិត្តពួកបដលពតរូេបាន្រង់ថ្ល

ហលាេះបានរហំភើ្រហឡើងហោយភក្តវីភាព ហេើយសំហឡងទំាង្ុលឺនទំាងបសន រួ្ គ្ន

្ំរពងហឡើងនូេ្រទ្រន្ទរសរហសើរតហ្កោើងដ៏ព្រក្រហោយអំណាចពពេះហចសា្ត ។

 «ហនាេះខ្ុំក៏ឮពគ្់រទំាងអស់បដលមានជវីេតិហៅសា្ថ នសួគ៌ ហៅបែនដវី 

ហៅហពកា្ដវី ហេើយហៅកនុងស្ុពទ និងពគ្់រទំាងអស់បដលហៅសា្ថ នទំាងហនាេះ

និយយថា សូ្ថ្ាយពពេះពរ កិត្តិនា្ សិរ វីល្អ និងពពេះហចសា្ត ដល់ពពេះអង្គ 



សន្តិភាពអស់កលបជានិច្ ្ហាេវិាទពតរូេបាន្រញ្្់រ-ទំព័រ-597-

បដលគង់ហលើ្រលល័ងកោ ហេើយដល់កូនហចៀ្ហៅអស់កលបជានិច្ហរៀងរា្រតហៅ»។ 

េេិរណ ៈ ៥:១៣។

 ្ហាេវិាទពតរូេបានច្់រ។ ពំុមានអំហពើបា្រ និងបា្រជនតហៅហទៀត 

ហឡើយ។ ពិភពសាកលទំាង្ូលបានសា្អ តបាត។ ជវីពចរថនសា្គ្គវីភាព និង 

ក្តវីអររ វីករាយ្ួយ បានហលាតហៅតា្រយៈឧ្របត្តិក្្មដ៏ល្ឹងហល្ើយ។ មានេូរ

ហចញ្កអំពវីពទង់ដ៏ជាអនក្រងកោ្រហងកោើតអ្វីៗទំាងអស់ នូេជវីេតិ និងពនលលឺ ហេើយនិង 

ក្តវីអំណរ ទូទំាងេស័ិយថនលំេអាកាសដ៏គ្្ម នពពំបដន។ ចា្់រពវីអាតូ្ដ៏តូច 

្ំរែុតហៅដល់ពិភពដ៏ធំ្ំរែុត អស់ទំាងរ្រស់សព្សារហពើ មានចលនា និង 

ឥតចលនា បដលព្រក្រហោយហសាភណភាពឥតលាក់សសហមាល និងហោយ 

អំណរដ៏ពគ្់រលក្ខណ៍ នំាគ្ន ្រហញ្ញវាចាថាពពេះពទង់ជាហសចក្តវីសសឡាញ់៕



ហតើពពេះហៅឯណា ហៅហពលបដល្នុស្សល្អទទួលរងទុក្ខ? ជំពួក២៩។

ហតើ្នុស្សហលាកនឹងពតរូេសា្រសូន្យកនុងស្ងា្គ ្្ររ្ណូឬ? ជំពួក៤០។

្រនា្ទ ្់រពវីសាល ្់រហៅ ហតើហៅមានពពលឹងឬហទ? ជំពួក៣៣ និង៣៤។

ហតើមានអារក្សឬហទ? ចុេះហ្រើមាន? ជំពួក២៩, ៣០ និង ៣១។

ហតើព្រហទសអាហ្រកិនឹងបលងទទួលសា្គ ល់ហសរ វីភាពខាងសាសនាឬ? ជំពួក 

២៥ និង ៣៦។

ហតើអនកទទឹងពពេះពគវីស្ទហលច្កហៅហពលហនេះហេើយ ឬហៅ? ជំពួក៣ និង ៣៥។

សំណួរទំាងហនេះ និង សំណួរដថទហទៀត ដុកោន់្នុស្សជាហពចើន

 ្ ហាេិវាទ

នឹងព្រឡូកជា្ួយសំណួរទំាងហនេះ ហេើយហឆលើយត្ហោយស្សួន្ំរែុត និង 

ហោយអំណាច ហទៀតែង។ អនកអានជាហពចើន បានទទួលែលព្រហយជន៍ពវី 

ការហ្រើកសំបដងខាងហពកាយឆ្ក អំពវីឥទ្ធិពល 

បដលសួនជវីេតិព្រចំាថ្ងៃរ្រស់ហគ។ ហតើតួនាទវីរ្រស់ហលាកអនក ជាអ្វី កនុង 

្ហាេវិាទ  រវាងហសចក្តវីល្អ និង ហសចក្តវីអាពកក់ហនេះ?

បអលលវីន ជវី ថេត៍្  (១៨២៧-១៩១៥) ជាសស្តវីទវី្ួយ កនុងព្រេត្តិសាសស្តពិភពហលាក  

បដលបានសរហសរនិងនិពន្ធហសៀេហៅហពចើន ជាងហគ ្រង្អស់។ ហសៀេហៅរ្រស់ 

គ្ត់ពតរូេបាន្រកបព្ររា្់ររយភាសា។ ្នុស្ស រា្់រលាននាក់ បានហជឿថា 

គ្ត់ជាហហារា។ កនុងជវីេតិ គ្ត់ អនកសសវីបានទទួលទស្សននិ្ិត្តព្រមាណ 

២០០០ដង ្កពវីពពេះ ស្តវីអំពវីអតវីតកាល ្រច្ុ្របននកាល និង អនាគតកាល។ 

ហសៀេហៅ ្ហាេវិាទ ហនេះ ពតរូេនិពន្ធហឡើង ្រនា្ទ ្់រពវីពពេះ បាន្រងាហា ញគ្ត់នូេ 

ទស្សននិ្ិត្តដូចជាភាពយន្ត អំពវីស្ងា្គ ្េវាងពពេះពគវីស្ទនិងសាតំាង តំាងពវី 



ហេតុអ្វីបានជាមានការខកចិត្តដ៏សហ្បើ្ហ្្លេះ.-ទំព័រ-599-

ហដើ្កំហណើ ត ពិភពហលាករេូតដល់ទវី្រញ្្់រ។ អនកសសវីក៏បានទទួលការ ្រងា្គ ្់រ 

្កពវីពពេះ ែងបដរ អំពវីហរឿងរ្ាេ បដលទាក់ទង នឹងសុខភាព កណា្ត ល ឲ្យ 

អនកបដល អនុេត្តតា្ ្រហងើកោនអាយុបាន៧ឆ្ន ំជា្ធ្យ្ ហលើ្នុស្សធ្្មតា។


