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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)
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អាទិត្យ-២១ មីនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៤៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពពរះវញិ្ញា ណ ពពរះអម្ចា ស់ សណិ្ត ល�ើ ខ្ុំ ពី លពររះ ពទង់ បាៃ 

ចាក់ លព្រង តំាង ខ្ុំ ឲ្យ ផ្សាយ ដំណឹង �្អ ដ�់ មៃុស្ស ទ័�ពក ពទង់ បាៃ ចាត់ ខ្ុំ ឲ្យ 

មក លដើម្ី ៃឹង លពបាស មៃុស្ស ដដ� ម្ៃ ចិត្ត សលពងង ល�ើយ ព្រកាស ពបា្់រ ពី 

លសចក្តី លពបាស លោរះ ដ�់ ពួក ល្លើយ ៃិង លសចក្តី ភលលឺ ល�ើង វញិ ដ�់ មៃុស្ស ខ្វា ក់ 

ល�ើយ ឲ្យ លោរះ មៃុស្ស ដដ� ពតរូវ លគ ជិរះ ជាៃ់ ឲ្យ រចួ។ �ូកា  ៤:១៨

 ពពរះលយសូ៊វបាៃទតលមើ�ទីពករុងលយរសូា�ិមពីល�ើកំពូ�ភ្ំអូ�ីវ។ លៅ

ចំលររះពពរះភ័កក្តពទង់គលឺពពរះវហិារដ៏សកឹមនសក។ កំារស្ីនៃពពរះអាទិត្យ ដដ�កំពុង 

អស្តង្គតបាៃ្ំរភលលឺជញ្ជា ំងល្លើម្្ដដ�ម្ៃសភាពដូច�ិមៈភលលឺចំាងជរះរស្ី លចញ 

ពី្៉រមស ៃិងកំពូ�សសរួចនៃពពរះវហិារ។ លតើកូៃលៅអីុសសាដអ�ណាដដ� 

ទតលមើ�ទស្សៃីយភាពដ៏�្អព្រណីតលៃរះ ល�ើយគ្្ៃអំណរ ៃិងលសចក្តីលកាត 

សរលសើលនារះ? ដតម្ៃពពរះតំររិះលផ្្សងលទៀត ពជា្រចូ�ក្ុងពពរះ�្រ្ទ័យពទង់ 

ល្វាើឱ្យពទង់ពពរះកដៃ្សង កា�ពទង់យាងលៅល�ើញទីពករុងលនារះល�ើយ។  

�ូកា ១៩:៤១។

 ពពរះជ�លៃពតរ្រស់ពទង់ ពំុដមៃសសក់មកសពម្្់រពពរះអង្គពទង់លទ ្វាីត្ិត 

ដតលៅចំលររះមុខពពរះភ័កក្តពទង់ ជាសួៃឧទយាៃដគតលសម៉្ៃី ជាទស្សៃីយភាព 

នៃលសចក្តីចុកចា្់រដដ�កំពុងមកដ�់ក៏លោយ ល�ើយមិៃឆ្ងៃ យ្ុ៉រន្ាៃ គលឺកា�់វ៉ារ ី

ជាកដៃលងពពរះអង្គពតរូវជា្់រឆ្ក ង។ ដតពំុដមៃការសញជា ឹងគិតអំពីទស្សៃីយភាព

ទំាងលៃរះលទ ដដ�ល្វាើឱ្យពទង់ពពរះកដៃ្សងក្ុងលវោដ៏រកីរាយលៃរះ។ ពពរះអង្គបាៃ

ពពរះកដៃ្សងចំលររះជៃជាតិអីុសសាដអ�រា្់ររៃ់នាក់ ដដ�ៃឹងពតរូវបាត់្រង់។

១

ទំនាយនៃវាសនាលោកីយ៍



ទំព័រ-2- មហាវវិាទ

 ព្រវត្តិដដ�សដម្តងពីសំណពវាពពរះទ័យដ៏ពិលសសៃិងការថ្្ក់្្ម 

ដ្រកសារ្រស់ពពរះអង្គ អស់រយៈលព�ជាងមួយរៃ់ឆំ្្ ដ�់រាសស្តដដ�ពទង់ 

បាៃលពជើសលរ ើសលនារះ បាៃោតពតោងចំលររះពពរះភ័កក្តរ្រស់ពពរះលយសូ៊វ។  

ពពរះពទង់បាៃព្រទាៃកិត្តិយសដ�់លយរសូា�ិម ល�ើអស់ទំាងពិភពលោក។ 

ពពរះអម្ចា ស់ បាៃលពជើសលរ ើសយកពករុងលៃរះសពម្្់រជាពពរះរាជដំណាក់រ្រស់ពទង់។ 

ទំៃុកតំលកើង ១៣២:១៣។ លហារា្ររសុិទ្ធបាៃផ្សាយពពរះរាជសារ ពពម្ៃជា 

មុៃ រា្់រសិ្រ សម័យមកល�ើយ។ លគបាៃថ្វា យឈាមកូៃលចៀមលៅទីលនារះរា�់

ន្ងៃ គលឺជាៃិមិត្តរ្ូរដដ�ចង្អុ�លៅកូៃលចៀមរ្រស់ពពរះ។

 ល្រើព្រលទសអីុសសាដអ�បាៃរកសាលសចក្តីលស្ារះពតង់ដ�់ពពរះ លនារះពករុង 

លយរសូា�ិម ៃឹងបាៃស្ិតលសរ្លៅជាព្រលទសដដ�ពទង់លពជើសលរ ើសជាដរា្រ 

្ុ៉រដៃ្ត ព្រវត្តិសាសស្តនៃរាសស្តសំណពវាលនារះ ពតរូវបាៃជាសំលណរអំពីការឃ្ល តចាក

ពីជំលៃឿ ៃិងការព្រឆំ្ងលោយម្ៃរះលៅវញិ។ ពពរះពទង់សសឡាញ់លគល�ើសពី

លសចក្តីសសឡាញ់រ្រស់ឪពុកដ�់កូៃលៅលទៀត បាៃជាពទង់ «ម្ៃពពរះទ័យ 

អាណិតលមតា្ត ដ�់រាសស្តពទង់ ល�ើយដ�់ទី�ំលៅពទង់»។ របាក្សពតទី២ ៣៦:១៥។ 

លៅលព�ដដ�ការទទូចអងវារ ៃិងការស្តី្រលនាទោ សពតរូវបាៃ្ររាជ័យលៅ ពពរះពទង់

បាៃ្រញជាូ ៃអំលណាយដ៏ន្លវលិសស្ំរផុ្តពីស្ាៃសួគ៌ គលឺពពរះរាជ្ុរពតារ្រស់ពទង់ 

លដើម្ីមកអងវារទីពករុងដ៏រងឹចលចសលនារះ។

 អស់រយៈលព�្ីរឆំ្្ ពពរះអម្ចា ស់នៃរស្ី ៃិងសិរ�ី្អបាៃចូ�ក្ុងចំលណាម

រាសស្តពទង់លោយ «បាៃយាងចុរះល�ើងល្វាើអំលពើ�្អ ពពមទំាងលពបាសអ្កដដ�

ម្ៃអារក្សសងកត់សងកិៃឱ្យបាៃជា» កំសាៃ្តចិត្តអ្កម្ៃទុក្ខពពរួយ សសាយអ្ក 

ជា្់រចំណងឱ្យម្ៃលសរភីាព ពយាបា�មៃុស្សខ្វា ក់ឱ្យភលលឺ មៃុស្សខវាិៃឱ្យលដើរ 

ៃិងមៃុស្ស្លង់ឱ្យឮ ពយាបា�មៃុស្សលកើត�លង់ លពបាសមៃុស្សសាល ្់រឱ្យរស់ ៃិង 

ផ្សាយដំណឹង�្អដ�់អ្កទ័�ពក។ កិចចាការ ១០:៣៨; �ូកា ៤:១៨; ម៉្ថ្យ 

១១:៥។

 លោយលពររះពទង់ជាអ្កពតាច់ចរគ្្ៃទី�ំលៅជាក់ោក់ ពទង់បាៃម្ៃ 
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ពពរះជៃ្រស់លៅ លដើម្ីដ្ទំាអ្កខវារះខ្ត សពម្�ទុក្ខមៃុស្ស ៃិងលដើម្ីអងវារលគ

ឱ្យទទួ�អំលណាយទាៃជីវតិ។ រ�កនៃលសចក្តីលមតា្ត ករណុា ពតរូវបាៃលបាក មក 

វញិលោយចិត្តម្ៃរះ ល្វាើឱ្យពទង់ម្ៃលសចក្តីអាណិតអាសូរ ៃិងលសចក្តី សសឡាញ់ 

រកអវាីមកលព្រៀ្រផ្ទោឹមពំុបាៃ។ ្ុ៉រដៃ្ត សាសៃ៍អីុសសាដអ� បាៃងាកលចញពីពពរះ 

ដដ�ជាក�យាណមិត្ត ៃិងជាជំៃួយដតមួយគត់រ្រស់ខលួៃ។ លគបាៃស្អ្់រលខ្ើម

ដ�់ការអងវារកររ្រស់ពទង់។

 លព�លវោនៃលសចក្តីសង្ឹម ៃិងលសចក្តីល�ើកដ�ងលទាស លចរះដត 

កៃលងលៅយ៉ាងរ�័ស។ ពពកដដ�បាៃព្រមូ�ផ្្តុំក្ុងពគ្់រពគ្នៃការដ្រកលចញ 

ពីជំលៃឿ ៃិងពគ្់រពគ្នៃការព្រឆំ្ង គលឺល�ៀ្រដតៃឹង្រង្អុរមកល�ើមៃុស្សម្ៃលទាស។ 

ពពរះអង្គដតមួយគត់ដដ�អាចសលកងា្គ រះលគពីវាសនា ដដ�មិៃអាច្រ្តូរបាៃ ពតរូវ 

បាៃលគលមើ�ងាយ ល្វាើទុក្ខលទាស ្រដិលស្លចា� ល�ើយ្រៃ្តិចលទៀត ៃឹងពតរូវ 

លគឆ្ក ងផ្ង។

 លៅលព�ពពរះពគីសទោទតលមើ�ពករុងលយរសូា�ិម ពទង់បាៃល�ើញ លសចក្តី 

�ិៃវនិាសនៃទីពករុង ៃិងព្រជាជាតិទំាងមូ�លៅចំលររះពពរះភ័កក្តពទង់។ ពទង់ បាៃ 

ទតលមើ�លទវតាល្វាើវនិាសកម្ លោយល�ើកោវទាស់ៃឹងទីពករុងដដ�ជា�ំលៅ

ស្ាៃរ្រស់ពពរះលយ�ូវ៉ាជាយូរអដងវាងមកល�ើយ។ ពទង់បាៃល ្្ត តពពរះ លៃពត កាត់ 

ពជ�ងភ្ំ លឆ្្រះលៅឯធ្ល ្ររសុិទ្ធ ៃិងលខ្ល ងទាវា រទំាងឡាយ ពីទីកដៃលងទីតុស 

[Titus] ៃិងកងទ័ពរ្រស់ពួកគ្ត់តំាងទី�ំលៅលពកាយមកលនារះ។ ពទង់បាៃល�ើញ

ទីពករុងដដ�ពួកមៃុស្សចដមលកលឡាមព័ទ្ធ ទំាងម្ៃពពរះជ�លៃពតរ�ីងរលោង។ 

ពទង់បាៃឮសំរ្ឹរលជើងនៃដំលណើ រពពមគ្្នៃពួកព�ទាហាៃលរៀ្រចំខលួៃសពម្្់រ

ចមបាងំ ៃិងសំល�ងម្្ត យ ៃិងលក្ងយំរកចំណីអាហារ ក្ុងទីពករុងដដ�លគ 

លឡាមព័ទ្ធ។ ពទង់បាៃល�ើញផ្ទោរះសា្អ ត្ររសុិទ្ធ វាងំ ៃិង្៉រមទំាងឡាយពតរូវបាៃ 

លគដុតលចា� ទុក្រៃ្ស�់ដតសំណ�់មួយគំៃរ ដដ�ម្ៃដផ្្សង �ុយ ពទលោម។

 លោយលមើ�លៅកាៃ់កា�សម័យខ្ងមុខ ពទង់ទតល�ើញរាសស្តពទង់

ខ្ចា ត់ខ្ចា យលៅពគ្់រសសរុកដូចកលមទោចសំរាមរាយប៉ាយលៅល�ើល្្រទីរលហាស្ាៃ។ 



ទំព័រ-4- មហាវវិាទ

លសចក្តីអាណិតអាសូរ ៃិងលសចក្តីសសឡាញ់ឥតឧ្រម្ពតរូវបាៃឮលៅក្ុងពពរះ

្រៃទោូ�ដ៏លររលពញលៅលោយក្តីទុក្ខពពរួយលៃរះ៖ «ឱលយរសូា�ិម ពករុង លយរសូា�ិម 

លអើយ ឯងដដ�សម្ល ្់រពួកលហារា ល�ើយយក្្លចា�ពួកអ្កដដ�បាៃចាត់

មកឯឯង លតើ្ុ៉រន្ាៃដងល�ើយដដ�អញចង់ព្រមូ�កូៃឯងទំាង្ុ៉រន្ាៃ ដូចជា

លមម្ៃ់ពករុងកូៃវាឱ្យពជកលពកាមសាល ្រដតឯងមិៃពពមលទ»។ ម៉្ថ្យ ២៣:៣៧។

 

ច័ន្ទ-២២ មីនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៤៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដំណឹង �្អ លៃរះ ដដ� សំដដង ពី ៃគរ ៃឹង ពតរូវ ព្រកាស ពបា្់រ 

ទួលៅ ពគ្់រ ក្ុង លោកីយ៍ ទុក ជា ទី ្រនាទោ �់ ដ�់ អស់ ទំាង សាសៃ៍ លនារះ លទើ្រ ៃឹង 

បាៃ ដ�់ ចុង ្ំរផុ្ត។ ម៉្ថ្យ ២៤:១៤

 ពពរះពគីសទោបាៃល�ើញពករុងលយរសូា�ិម ជាៃិមិត្តរ្ូរនៃពិភពលោកដដ� 

រងឹរសូក្ុងភាពមិៃលជឿ ៃិងការព្រឆំ្ង ល�ើយៃិងកំពុងវវិឌ្ឍលៅមុខ យ៉ាង រ�័ស 

លៅរកលសចក្តីវៃិិច្័យរ្រស់ពពរះ លោយសារដតលពៀរលវរារ្រស់ខលួៃ។ ពពរះ�្រ្ទ័យ 

ពទង់ បាៃរជួំ�លោយលសចក្តីអាណិតអាសូរដ�់អ្កម្ៃអំព�់ទុក្ខ ៃិង អ្ក 

រងទុក្ខលវទនាលៅដផ្ៃដី។ ពពរះអង្គចង់ជួយសពម្�ទុក្ខលគណាស់ ពទង់បាៃ 

សូ៊សុគត លដើម្ីផ្្ត�់លសចក្តីសលកងា្គ រះដ�់លគ។

 ពពរះករណុានៃស្ាៃសួគ៌ពទង់ពពរះកដៃ្សង! ទស្សៃីយភាពលៃរះសដម្តង 

ឱ្យលយើងល�ើញថ្ ជាភារកិចចាដ៏ពិបាកមួយ ក្ុងការជួយសលកងា្គ រះអ្កលទាសពី 

ផ្�វ្ិរត្តិនៃការព្រពពឹត្តល�្ើសពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះ។ ពពរះលយសូ៊វបាៃ ទត ល�ើញ 

ពិភពលោកពច្ូរកពច្រ�់ៃឹងការលបាក្រលញ្្ត ដដ�សសលដៀងគ្្ ៃឹង ការដដ� 

្រណា្ត �ឱ្យពករុងលយរសូា�ិម�ិៃវនិាសដដរ។ អំលពើបា្រដ៏្ំរ្រស់ពួកជូវ គលឺការ 

្រដិលស្ពពរះពគីសទោ ល�ើយអំលពើបា្រដ៏្ំល្ងរ្រស់ពិភពលោក គលឺការ្រដិលស្ 

ពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះ ដដ�ជាពគឹរះពគ្់រពគងស្ាៃសួគ៌ ៃិងដផ្ៃដីរ្រស់ ពទង់។ 

មៃុស្សរា្់រោៃនាក់ដដ�ស្ិតលៅក្ុងចំណងនៃអំលពើបា្រ ល�ើយមិៃពពម

សា្ត ្់រពពរះ្រៃទោូ�នៃលសចក្តីពិត ក្ុងលវោដដ�ពពរះយាងមកលពបាសលគលនារះ 
 



† ពពរះលយសូ៊វ។                                                     ទំនាយនៃវាសនាលោកីយ៍-ទំព័រ-5-

ពបាកដជាៃឹងរងទុក្ខក្ុងលសចក្តីសាល ្់រទីពីរជាមិៃខ្ៃ។

ព្រះវិហារដ៏ព្រចរះព្រចង់ព្ររូវសាបសៃូ្យ

 ពីរន្ងៃមុៃ្ុរណ្យរ�ំង ពពរះពគីសទោបាៃយាងជាមួយសាវក័ពទង់ លឆ្្រះលៅ 

ភ្ំអូ�ីវម្តងលទៀត លដើម្ីទតលមើ�ទីពករុង។ ពទង់បាៃទតលមើ�សាជា្្ីម្តង លទៀត 

ដ�់វហិារដដ�ជាមកុដនៃលសាភ័ណភាពក្ុងភាពពតចរះពតចង់រ្រស់វា។ លស្តច 

សា�ូមូ៉ៃ ជាមហាក្សពតដ៏ម្ៃពបាជ្ាឈាល សនវជាងលគ ្រង្អស់ក្ុងព្រលទស 

អីុសសាដអ� បាៃ្រញចា ្់រការកសាងវហិារទីមួយ ដដ�ជាសំណង់ដ៏�្អ្ំរផុ្ត

លៅក្ុងពិភពលោក។ ្រនាទោ ្់រពីលស្តចលៃ្ូ៊រលក្សាបាៃល្វាើវនិាសកម្ដ�់វហិារ

មក លគបាៃសង់ល�ើងវញិក្ុងអំ�ុងពបំារយឆំ្្មុៃកំលណើ តពពរះពគីសទោ។

 ្ុ៉រដៃ្ត ភាពរងុលរឿងនៃវហិារទីពីរ មិៃបាៃលស្ើៃឹងពពរះវហិារទីមួយលទ។ 

គ្្ៃពពកនៃសិរ�ី្អ ឬលភលើងពីស្ាៃសួគ៌ធ្ល ក់មកល�ើអាសនាលទ។ �ិ្រនៃ លសចក្តី 

សញ្ញា ទីសលនា្ត សលពបាស ៃិង្រៃទោរះ្្នៃទី្រនាទោ �់ ៃឹងមិៃពតរូវបាៃល�ើញលៅ 

ទីលនារះល�ើយ។ គ្្ៃពពរះសូរលសៀងពីស្ាៃសួគ៌្រៃលលឺពបា្់រសង្ពីពពរះ�្រ្ទ័យ 

រ្រស់ពពរះល�ើយ។

 វហិារទីពីរពំុម្ៃពពកនៃសិរ�ី្អរ្រស់ពពរះជាកិត្តិយសលទ ្ុ៉រដៃ្ត  ពតរូវ ទទួ�

កិត្តិយសលោយសារវត្តម្ៃនៃពពរះមួយអង្គ ដដ�ជាពពរះ ទ្ោ �់ សដម្តង ក្ុង 

ភាពជាសាច់ឈាមវញិ។ «លសចក្តីពបាថ្្នៃអស់ទំាងសាសៃ៍»† បាៃយាង 

មកដ�់វហិាររ្រស់ពទង់ ល�ើយពទង់ដដ�ជាអ្កសសរុកណាសាដរត៉បាៃ្រលពងៀៃ 

ៃិងពយាបា�លគលៅទីធ្ល ្ររសុិទ្ធផ្ង។ ្ុ៉រដៃ្ត សាសៃ៍អីុសសាដអ� បាៃ្ត់ 

ពពរះអង្គដដ�ជាអំលណាយផ្្ត�់មកពីស្ាៃសួគ៌លចា�។ ចា្់រតំាងពីលព� 

ដដ�លោក ពគរូដ៏សសទៃ់បាៃ្លងផុ្តពីលកាល ងទាវា រល្វាើពីម្សលៅន្ងៃលនារះមក 

សិរ�ី្អបាៃឃ្ល ត លចញពីវហិារលនារះជាលរៀងរ�ូតលៅ។ ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះអង្គ

សលកងា្គ រះបាៃសលពមចរចួលសសចលៅល�ើយ «ផ្ទោរះឯងៃឹងពតរូវលចា�សាងៃ ត់ទុកឱ្យ

ឯង»។ ម៉្ថ្យ ២៣:៣៨។ 



ទំព័រ-6- មហាវវិាទ

 ពួកសាវក័បាៃម្ៃការអសាចា រ្យជាខ្ល ំង ដ�់ទំនាយរ្រស់ពពរះពគីសទោ អំពី 

ការរ�ំនៃពពរះវហិារ ល�ើយលគបាៃ្៉រងចង់យ�់ៃ័យនៃពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពទង់ 

ឱ្យបាៃពិសា្ត រដ្មលទៀត។ ពពរះមហាក្សពតល�រ ៉ឌូដ៏ម�ិម្ បាៃចំណាយ ពទព្យ 

សម្ត្តិរ្រស់សាសៃ៍រ ៉មូ ៃិងសាសៃ៍អីុសសាដអ�អស់មួយចំៃួៃ្ំលៅល�ើវហិារ។ 

ដផ្្កខលរះនៃលពគ្ងវហិារ បាៃល្វាើមកពី ទ្ោ ំងល្លើម្្ដ៏្ំៗ ដដ�្រញជាូ ៃ មកពីទី 

ពករុងរ ៉មូ។ ពួកសាវក័បាៃទាញស្ារតីពគរូរ្រស់ខលួៃដ�់ការទំាងលៃរះថ្៖ 

«លមើ�ៃ៍្្ល�ើយ ៃិងមៃទោីរ�្អណាស់�្ន៎?» ម៉្កុស ១៣:១។

 ពពរះលយសូ៊វបាៃត្រចំលររះរក្យទំាងលនារះយ៉ាងមុលឺងម៉្ត់ ៃិងគួរឱ្យភ្ាក់ 

លផ្្អើ�ថ្៖ «ខ្ុំពបា្់រអ្ករា�់គ្្ជាពបាកដថ្ លៅទីលៃរះៃឹងគ្្ៃ្្ពតរួត លៅ ល�ើ 

្្ ដដ�មិៃពតរូវទម្ល ក់ចុរះលនារះលទ»។ ម៉្ថ្យ ២៤:២។ ពពរះអម្ចា ស់បាៃពបា្់រ 

លគថ្ ពទង់ៃឹងយាងមកជាល�ើកទីពីរ។ លម៉្ល រះល�ើយបាៃជាលៅ លព� ពទង់ម្ៃ

្រៃទោូ�ពីការវៃិិច្័យដ�់ពករុងលយរសូា�ិម ចិត្តលគៃឹងភ្កលៅដ�់ការយាងមក

លនារះភាល ម បាៃជាលគសួរថ្៖ «លតើការទំាងលៃរះ កា�ណាៃឹងមកដ�់ លតើម្ៃ 

ទីសម្្គ �់ណាពីពទង់យាងមក ល�ើយពី្ំរផុ្តក�្?» ម៉្ថ្យ ២៤:៣។

 ពពរះពគីសទោបាៃ្រងាហា ញគលពម្ងពពឹត្តិការណ៍ដ៏្ំ ដដ�ៃឹងលកើតល�ើង 

មុៃពគ្ចុង្រញចា ្់រដ�់ពួកលគ។ ទំនាយដដ�ពទង់បាៃទាយម្ៃៃ័យពីរយ៉ាង៖ 

ក្ុងលព�ដដ�កំពុងទាយពីវនិាសកម្នៃពករុងលយរសូា�ិម ពទង់ក៏ពបា្់រឱ្យ 

ដឹងជាមុៃពីលសចក្តីភិតភ័យយ៉ាងខ្ល ំងលៅពគ្ចុងលពកាយ្ំរផុ្តផ្ងដដរ។

 ការវៃិិច្័យៃឹងធ្ល ក់ដ�់សាសៃ៍អីុសសាដអ� លោយបាៃ្រដិលស្ ៃិង 

បាៃឆ្ក ងពពរះដមស្ុសី។ «កា�ណាអ្ករា�់គ្្ល�ើញលសចក្តីដដ�លហារាោៃីដយ៉� 

បាៃទាយទុក គលឺជាលសចក្តីស្អ្់រលខ្ើមដដ�្រង្ខូច្ំរ ល្ ញ វា្រលៅទី្ររសុិទ្ធ 

(អ្កណាដដ�អាៃ លមើ�ឱ្យយ�់ចុរះ) លនារះពតរូវឱ្យអ្ករា�់គ្្លៅសសរុកយូោ 

រត់លចញលៅឯភ្ំ»។ ម៉្ថ្យ ២៤:១៥,១៦។ សូមអាៃ�ូកា ២១:២០,២១។ 

លៅលព�រ្ូរចម្ល ក់នៃពួករ ៉មូៃឹងពតរូវបាៃតំាងល�ើងល�ើដី្ររសុិទ្ធលៅលពរៅជញ្ជា ំង 

ទីពករុង លនារះអ្កលដើរតាមពពរះពគីសទោពតរូវលភៀសខលួៃរកសៃ្តិសុខ។ អស់អ្កដដ�
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ៃឹងរត់លគចមិៃពតរូវ្រង្អង់ល�ើង។ លោយលពររះដតបា្រកម្រ្រស់លគ លយរសូា�ិម 

ពតរូវទទួ�លសចក្តីលពកា្ពិលរា្រ្រស់ពពរះ។ ការចលចសមិៃលជឿបាៃផ្្ត�់លសចក្តី 

វនិាសដ�់លគជាពបាកដ។ សូមអាៃ មីកា ៣:៩-១១។

 អ្កសសរុកលយរសូា�ិម បាៃលចាទថ្ពពរះពគីសទោជាអ្ក្រណា្ត �អស់ទំាង 

្រញ្ហា  ដដ�បាៃធ្ល ក់មកល�ើលគ លោយលពររះដតផ្�នៃអំលពើបា្ររ្រស់ខលួៃ។ 

លទារះល្រើលគបាៃដឹងថ្ពទង់គ្្ៃបា្រលសារះក៏លោយ ក៏លគបាៃព្រកាសថ្ 

លសចក្តីសាល ្់ររ្រស់ពទង់ គលឺជាការចំាបាច់សពម្្់រសៃ្តិសុខរ្រស់លគ ក្ុងនាមជា 

ព្រជាជាតិមួយ។ លគបាៃយ�់សស្រៃឹងការសលពមចចិត្តរ្រស់សលម្តចសង្ 

រ្រស់ខលួៃថ្ ជាការព្រលសើរណាស់ដដ�មៃុស្សម្្ក់សាល ្់រ ជាជាងព្រលទស 

ជាតិទំាងមូ�សា្រសូៃ្យលៅ។ សូមអាៃយូ៉ហាៃ ១១:៤៧-៥៣។

 ក្ុងលព�ដដ�លគសម្ល ្់រពពរះអង្គសលកងា្គ រះរ្រស់ខលួៃ ពីលពររះពទង់បាៃ

្រលនាទោ សដ�់បា្រកម្រ្រស់លគ លគបាៃគិតថ្ខលួៃលគជារាសស្តសំណពវារ្រស់ពពរះ 

ល�ើយរពឹំងឱ្យពពរះអម្ចា ស់រលំោរះលគលចញពីពួកសពតរូវ។

 

អង្គារ-២៣ មីនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៤៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: លពររះ ដំលណើ រ ដដ� កូៃ មៃុស្ស មក លនារះ ៃឹង បាៃ ដូច ជា 

លផ្លក្រលនាទោ រ ដដ� ភលលឺលផ្លកៗ ពី ទិស ខ្ង លកើត ដ�់ ទិស ខ្ង �ិច ដដរ។  

ម៉្ថ្យ ២៤:២៧

លសចក្ីអ្រ់ធ្ម្រ់របសព់្រះ

 ពពរះលយ�ូវ៉ា បាៃពៃយារការជំៃំុជពមរះរ្រស់ពទង់អស់រយៈជិតដសសិ្រ

ឆំ្្។ ម្ៃសាសៃ៍ជូវជាលពចើៃដដ�មិៃសា្គ �់អំពីចរតិ�ក្ខណៈ ៃិងកិចចាការ 

រ្រស់ពពរះពគីសទោលទ។ ល�ើយកូៃលៅទំាងឡាយមិៃបាៃអរស្របាយៃឹងពៃលលឺ 

ដដ�ម្តា្ិរតាខលួៃបាៃ្ិរទលចា�ទំាងស្អ្់រលខ្ើមលនារះលទ។ តាមរយៈការផ្សាយ 

ដំណឹងនៃពួកសាវក័ ពពរះៃឹង្រលណា្ត យឱ្យម្ៃពៃលលឺភលលឺជរះមកល�ើពួកលគ។ លគ 

ៃឹងល�ើញថ្ ទំនាយបាៃសលពមចមិៃដមៃពគ្ៃ់ដតក្ុងកំលណើ ត ៃិងពពរះជៃ្ 
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នៃពពរះពគីសទោដត្ុ៉រលណាណ រះលទ ្ុ៉រដៃ្ត លៅក្ុងមរណភាព ៃិងការម្ៃពពរះជៃ្រស់

ល�ើងវញិផ្ងដដរ។ កូៃលៅទំាងឡាយមិៃបាៃជា្់រលទាសលោយសារបា្រកម្

រ្រស់ឪពុកម្្ត យខលួៃលទ ្ុ៉រដៃ្ត លៅលព�លគ្រដិលស្ពៃលលឺ្រដៃ្មដដ�បាៃព្រទាៃ

ដ�់ខលួៃ លនារះលគៃឹងកាល យលៅជាអ្កយកចំដណកនៃអំលពើបា្ររ្រស់ម្តា្ិរតា

ខលួៃពពមទំាង្ំរលពញកពមិតនៃភាពទុចចារតិរ្រស់ខលួៃលទៀតផ្ង។

 ពួកជូវ បាៃ្រដិលស្អំលណាយពពរះគុណចុងលពកាយលោយភាពរងឹ 

ចលចសរ្រស់ខលួៃ។ ្រនាទោ ្់រមកពពរះក៏បាៃដកលសចក្តីការរររ្រស់ពទង់លចញពី

លគ។ ល�ើយព្រលទសជាតិទំាងមូ�ក៏ស្ិតលៅក្ុងការពគ្់រពគងនៃលមដឹកនំាដដ� 

លគបាៃលពជើសលរ ើសវញិ។ សាតំាងបាៃ្រលញចា ញភាពលឃ្រលៅដ៏សាហាវ្ំរផុ្ត 

ដ�់មៃុស្សលោក។ មៃុស្សដ�ងររិះគិតរកមូ�ល�តុ លពររះលគពតរូវបាៃពគ្់រ 

ពគងលោយកម្ួស� ៃិងចិត្តកលពម្� ដ្មទំាងម្ៃភាពលឃ្រលៅដូចជា

សាតំាងផ្ង។ មិត្តភក្តិ ៃិងញាតិសនា្ត ៃក្ត់គ្្លៅវញិលៅមក។ ឪពុកម្្ត យ 

បាៃសម្ល ្់រកូៃរ្រស់ខលួៃ ល�ើយកូៃបាៃសម្ល ្់រឪពុកម្្ត យខលួៃ។ អ្កដឹកនំា
 

ព្រជារាសស្តគ្្ៃអំណាចៃឹងដឹកនំាខលួៃឯងផ្ង។ កិល�សបាៃល្វាើឱ្យលគកាល យ

លៅជាមៃុស្ស លព្រើអំណាច ្្ត ច់ការ។ ពួកជូវបាៃលជឿទី្រនាទោ �់ដកលងកាល យ 

លដើម្ីកាត់លទាសពពរះរាជ្ុរពតារ្រស់ពពរះដដ�ឥតម្ៃលទាសលសារះ។ ឥ�ូវលៃរះ 

រក្យលចាទដកលងកាល យទំាង្ុ៉រន្ាៃ បាៃល្វាើឱ្យជីវតិរ្រស់លគមិៃលទៀង។ លសចក្តី 

លកាតខ្ល ចដ�់ពពរះដ�ងម្ៃលៅក្ុងចិត្តលគលទៀតល�ើយ។ សាតំាងក៏ល្វាើជា 

ព្រមុខនៃព្រជាជាតិ។

 អ្កដឹកនំានៃភាគីព្រឆំ្ង បាៃលកងកម្ល ំងគ្្លៅវញិលៅមក ល�ើយសម្ល ្់រ 

គ្្លោយឥត្ម៌លមតា្ត ល�ើយ សូម្ីដតភាព្ររសុិទ្ធនៃពពរះវហិារ ក៏ទ្់រទ�់ៃឹង

ភាពសាហាវយង់�ង្រ្រស់លគមិៃបាៃផ្ង។ លរាងឧលបាស្ពតរូវបាៃរាយប៉ាយ 

លោយសាកសព។ ្ុ៉រណណឹ ងល�ើយ ពួកអ្កអុចអា�ឱ្យម្ៃអំលពើៃរកលៃរះបាៃ 

ព្រកាសថ្ លគគ្្ៃភ័យខ្ល ចលយរសូា�ិមៃឹងពតរូវអៃ្តរាយល�ើយ ពីលពររះវាជា 

ទីពករុងរ្រស់ពពរះ។ សូម្ីដតលៅលព�កងទ័ពរ ៉មូកំពុងលឡាមព័ទ្ធពពរះវហិារល�ើយ 
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ក៏លោយ មៃុស្សទំាងពួងលជឿជាក់ថ្ ពពរះដ៏ព្រក្រលោយម�ិទ្ធិ្រ្ទ្ធិៃឹងល្វាើឱ្យពួក 

សពតរូវ្ររាជ័យជាពំុខ្ៃ។ ្ុ៉រដៃ្ត អីុសសាដអ�បាៃ្រដិលស្លសចក្តីការររ

រ្រស់ពពរះទំាងលមើ�ងាយ ល�ើយឥ�ូវលៃរះលគគ្្ៃអវាីការររខលួៃលសារះ។

ពបផ្ូលនៃលសចក្ីអៃ្រាយ

 អស់ទំាងទំនាយដដ�ពពរះពគីសទោបាៃទាយទុកស្តីពីការវនិាសខ្ចា ត់ 

ខ្ចា យនៃពករុងលយរសូា�ិម ពតរូវបាៃសលពមចសពវាពគ្់រគ្្ៃខុសមួយចំណុច

ល�ើយ។ សញ្ញា ៃិងការអសាចា រ្យបាៃល�ចល�ើងពបា្់រឱ្យដឹងជាមុៃអំពីម�ៃ្តរាយ 

ៃិងលសចក្តី�ិៃវនិាស។ អស់រយៈលព�ពបំាពីរឆំ្្ មៃុស្សម្្ក់បាៃ្រៃ្តការ  

ព្រកាសផ្សាយលៅមកតាមវ ិ្ ីពករុងលយរសូា�ិមពីលសចក្តីលវទនាដដ�ៃឹង 

លកើតល�ើង។ ជៃចដមលកលៃរះ ពតរូវបាៃលគោក់ក្ុងគុក ៃិងវាយដំ។ គ្ត់បាៃ 

ល្លើយលៅៃឹងការព្រម្្លមើ�ងាយថ្៖ «វវីរល�ើយៗ ពករុងលយរសូា�ិម!»  

ល�ើយគ្ត់ក៏បាៃសាល ្់រក្ុងការលឡាមព័ទ្ធដដ�គ្ត់បាៃទស្សៃ៍ទាយលនារះ

លៅ។១ 

 គ្្ៃពគីសាទោ ៃណាម្្ក់ បាៃបាត់្រង់ក្ុងវនិាសកម្នៃពករុងលយរសូា�ិម 

ល�ើយ។ ្រនាទោ ្់រពីពួករ ៉មូ (លពកាមអំណាចលសលសទោៀស) បាៃព័ទ្ធជំុវញិពករុងល�ើយ 

សសា្់រដតលគដកការលឡាមព័ទ្ធលចញវញិក្ុងឱកាសដ៏�្អលនារះ។ ឧត្តមលសៃីយ៍ 

រ ៉មូ បាៃដកព�ទ័ពរ្រស់គ្ត់លោយគ្្ៃមូ�ល�តុលសារះ។ សញ្ញា ដដ�បាៃ 

សៃយាបាៃពបា្់រដ�់ពួកពគីសាទោ ៃដដ�កំពុងរង់ចំា។ �ូកា ២១:២០,២១។

 ពពឹត្តិការណ៍ដដ�បាៃលកើតល�ើងលនារះម្ៃឥទ្ធិព�ខ្ល ំងណាស់ បាៃ 

ជាសូម្ីដតពួកជូវ ឬពួករ ៉មូក្តី ក៏ពំុបាៃរារាងំការលភៀសខលួៃរ្រស់ពួកពគីសាទោ ៃ

ដដរ។ លៅក្ុងការដក្យនៃពួកលសលសទោៀស [Cestius] ពួកជូវបាៃរត់សពមរុក 

លដញតាម ល�ើយក្ុងខណៈដដ�កងព�ទំាងពីរកំពុងជា្់រនដគ្្ ពួកពគីសាទោ ៃ 

បាៃឱកាស លភៀសខលួៃលចញពីទីពករុង លៅកដៃលងសៃ្តិសុខលៅទីពករុងដផ្ោល  

លោយសុវត្ិភាព។

 កងព�រ្រស់ពួកជូវបាៃលដញតាមលសលសទោៀស ៃិងកងទាហាៃរ្រស់ 
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គ្ត់យ៉ាងព្រកិត។ ពួករ ៉មូបាៃ្យរចួខលួៃលោយម្ៃការ�ំបាកជាទី្ំរផុ្ត។ ពួក

ជូវបាៃពត�្់រមកលយរសូា�ិមវញិក្ុងជ័យជម្រះលោយម្ៃជ័យភ័ណ្ឌ មកជា

មួយផ្ង។ ដតជ័យជម្រះលៃរះបាៃពគ្ៃ់ដតនំាអំលពើអាពកក់ដ�់លគដត្ុ៉រលណាណ រះ។ 

វាបាៃល្វាើឱ្យលគម្ៃចិត្តរងឹមិៃខ្ល ចពួករ ៉មូ ល�ើយគំៃិតរល្រៀ្រលៃរះបាៃនំាមក

ៃូវលសចក្តីលវទនាដ៏រកដ្លងពំុបាៃដ�់ទីពករុងអៃ្តរាយ។ 

 

ពុធ-២៤ មីនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៤៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ ពតង់ ន្ងៃ ៃិង លព� កំណត់ លនារះ គ្្ៃ អ្ក ណា ដឹង លទ 

លទារះ ទំាង ពួក លទវតា ដដ� លៅ ល�ើ ស្ាៃសួគ៌ ក៏ មិៃ ដឹង ដដរ ពជា្រ ដត ពពរះវរ្ិរតា 

នៃ ខ្ុំ ្ុ៉រលណាណ រះ។ ម៉្ថ្យ ២៤:៣៦

 មហាវនិាសកម្ដដ�បាៃធ្ល ក់មកល�ើពករុងលយរសូា�ិមល្វាើឱ្យម្ៃ 

ការ�ិៃលហាចនពកដ�ងលៅលព�ទីតុស្រៃ្តការលឡាមព័ទ្ធ។ លៅពគ្លនារះ 

មៃុស្សរា្់រោៃនាក់បាៃជួ្រជំុគ្្លៅក្ុងជញ្ជា ំងដដ��ុ៊មព័ទ្ធទីពករុងក្ុង 

លវោ្ុរណ្យរ�ំង។ ឃ្ល ំងអាហារពតរូវបាៃ្ំរផ្លិច្ំរ ល្ ញអស់លោយសារការ 

សងសឹករ្រស់ភាគីព្រដជង។ ល�ើយឥ�ូវលៃរះ លគបាៃពិលសា្រសជាតិដ៏ជូរចត់

នៃអំណត់។ មៃុស្សបាៃកលករដស្កដខ្សពកវ៉ាត់ ៃិងដស្កលជើង ៃិងពក្រដខ� 

រ្រស់ខលួៃ។ លៅលព�យ្់រម្ៃមៃុស្សលពចើៃកុរះករលចញលោយសម្ងៃ ត់លៅ 

ព្រមូ�កូៃរកុ្ខជាតិ ដដ�ដុរះលៅខ្ងលពរៅជញ្ជា ំងទីពករុង ល�ើយទាហាៃរ្រស់ 

ទីតុសបាៃសម្ល ្់រពួកលគជាលពចើៃលោយទណ្ឌ កម្ដ៏សាហាវ។ ជាលរឿយៗ  

អ្កដដ�ពត�្់រមកវញិលោយអត់ទុក្ខភ័យ ពតរូវបាៃលគ្រលៃ់យកអវាីៗដដ�លគ 

ខំព្រមូ�បាៃមក។ ្រ្តី្រលៃ់ព្រពៃ្ធ ល�ើយព្រពៃ្ធ្រលៃ់្រ្តី។ លក្ងៗបាៃ្ក់យក 

មហាូ្រអាហារពីម្ត់ឪពុកម្្ត យចាស់ជរារ្រស់ខលួៃ។

 ពួកអ្កដឹកនំារ ៉មូ បាៃពយាយាម្រលងកើតលសចក្តីភិតភ័យដ�់ពួកជូវ�ុរះ

ដ�់លគចុរះចាញ់ លគបាៃវាយដំអ្កជា្់រគុក ោក់ទារណុកម្ ៃិងឆ្ក ងលៅតាម 

ជញ្ជា ំងទីពករុង។ លៅតាមពជ�ងភ្ំលយ�ូសាដផ្ត ៃិងលៅកា�់វ៉ារ ីល ើ្ឆ្ក ង
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បាៃ្រញ្ឈរល�ើងយ៉ាងលពចើៃមីរលដរោសលសទោើរដតរកផ្លូវលចញចូ�គ្្ៃ។ លៃរះ 

ល�ើយជា្រណា្ត សាដ៏អលសាចដដ�លោកពីឡាត់ បាៃ្រៃលលឺលចញមកលរៅអី 

វៃិិច្័យលទាស៖ «ចូរឱ្យឈាមវាធ្ល ក់មកល�ើលយើងរា�់គ្្ ៃិងកូៃលៅរ្រស់ 

លយើងចុរះ»។ ម៉្ថ្យ ២៧:២៥។

 ទីតុសបាៃតក់សលុតជាខ្ល ំង លៅលព�គ្ត់ល�ើញសាកសពគរជាគំៃរ

ក្ុងពជ�ងភ្ំ។ ដូចជាជៃរលំភើ្រចិត្តម្្ក់គ្ត់បាៃលមើ�លៅឯពពរះវហិារដ៏រងុ 

លរឿង ល�ើយោក់្រញ្ជា ថ្មិៃឱ្យ្៉ររះរ�់ដ�់្្ណាមួយល�ើយ។ គ្ត់បាៃ 

អងវារពួកអ្កដឹកនំាជូវ កំុ្រង្ខំគ្ត់ឱ្យល្វាើឱ្យម្ៃឈាមព្រឡាក់ ក្ុងទីកដៃលង 

មួយល�ើយ។ ព្រសិៃល្រើលគបាៃលចញលៅព្រយុទ្ធលៅកដៃលងលផ្្សងលទៀតវញិ 

លនារះគ្្ៃទាហាៃ រ ៉មូណាម្្ក់ហ៊ាៃព្រម្្ភាព្ររសុិទ្ធនៃពពរះវហិារល�ើយ។ 

រឯីយូសីុផឹ្សក៏បាៃសូមឱ្យលគចុរះចូ� លដើម្ីសលកងា្គ រះខលួៃ ទីពករុង ៃិងកដៃលង

លគ្រពថ្វា យ្រង្គំរ្រស់លគដដរ។ ្ុ៉រដៃ្ត រក្យព្រលទច ្្ត សា ៃិងពគ្្់រពពរួញទំាង

ឡាយបាៃលហារះដូចព្ុយរះសំលៅមកឯអ្កសពមរុរះសពមរួ�ចុងលពកាយរ្រស់លគ។ 

ការខិតខំរ្រស់ទីតុស លដើម្ីជួយសលកងា្គ រះពពរះវហិារ បាៃជាអាសារឥតការ 

លៅវញិ លពររះពពរះដដ�្ំជាងលោកបាៃម្ៃ្រៃទោូ�ថ្ គ្្ៃ្្ណាមួយៃឹង 

ផ្្តុំល�ើ្្ណាមួយល�ើយ។

 ទី្ំរផុ្ត ទីតុសបាៃសលពមចចិត្តយកពពរះវហិារលោយវាយសពមរុកទំាង 

បាៃោក់្រញ្ជា ថ្ ល្រើម្ៃ�ទ្ធភាព គួរទុកឱ្យពពរះវហិាររចួពីម�ៃ្តរាយ ្ុ៉រដៃ្ត

គ្្ៃៃរណាម្្ក់សា្ត ្់រ្រញ្ជា រ្រស់គ្ត់លសារះ។ ទាហាៃម្្ក់ពគដវងចៃលុរះមួយ 

ចូ�លៅក្ុងទីចំ� ល�ើយក្ុងមួយរលំពចលនារះ មៃទោីរដក្រលរាងឧលបាស្បាៃ 

ល្រះល�ើង។ ទីតុសសទោុរះលៅកដៃលងលនារះ ល�ើយ្រញ្ជា ឱ្យទាហាៃពៃលត់លភលើង។ 

ដតគ្្ៃៃរណាយកចិត្តទុកោក់ៃឹងរក្យគ្ត់លទ។ លៅក្ុងកំ�ឹងរ្រស់លគ  

ពួកទាហាៃបាៃពគដវងចៃលុរះលៅក្ុង្រៃទោ្់រជា្់រៃឹងពពរះវហិារ ល�ើយដកោវ 

សម្ល ្់រ អ្កដដ�ពជកលកាៃលៅទីលនារះ អស់មួយចំៃួៃ្ំ។ ឈាមក៏�ូរធ្ល ក់ 

មកតាមជលណ្តើ រពពរះវហិារដូចទឹក។



ទំព័រ-12- មហាវវិាទ

 ្រនាទោ ្់រពីវនិាសកម្នៃពពរះវហិារមក ទីពករុងទំាងមូ�ក៏បាៃធ្ល ក់ចូ�

លៅក្ុងកណា្ត ្់រនដរ្រស់ពួករ ៉មូ។ ពួកអ្កដឹកនំាសាសៃ៍អីុសសាដអ�បាៃលបារះ

្រង់្៉រមដ៏រងឹមំ្រ្រស់ខលួៃ។ ទីតុសបាៃព្រកាសថ្ ពពរះបាៃព្រគ�់ពួកលគឱ្យ 

មកក្ុងពកញាំនដខលួៃ លពររះថ្គ្្ៃម៉្សីុៃណា លទារះ្ីរខ្ល ំង្ុ៉រៃណាក៏លោយក៏ 

មិៃអាចវាយ្្រះ្៉រមព្រយុទ្ធដ៏្ំៗលៃរះបាៃល�ើយ។ ទំាងទីពករុង ៃិងពពរះវហិារ 

បាៃល្រះរោយរ�ូតដ�់ពគឹរះ ល�ើយដីដដ�ពគឹរះស្ាៃបាៃតំាងលៅល�ើលនារះ 

បាៃដូចជាវា�ដសសដដ�ភជាួរល�ើយដូលច្ារះ។ សូមអាៃលយលរម្ ២៦:១៨។  

ម្ៃមៃុស្សជាងមួយោៃនាក់បាៃបាត់្រង់ជីវតិ។ លគបាៃយកអ្កលៅរស់ 

លៅជាល្លើយ �ក់ជាខ្ុំ្រលពមើ អូសយកលៅពករុងរ ៉មូ លបារះលៅឱ្យសតវាសីុក្ុង 
មណ្ឌ �កំសាៃ្តអារម្ណ៍ ឬពតរូវខ្ចា ត់ខ្ចា យជាជៃឥតផ្ទោរះសដម្ងលៅរសលពញ

ដផ្ៃដី។

 ពួកជូវបាៃ្ំរលពញដពងនៃលសចក្តីសងសឹកសពម្្់រខលួៃលគ។ លៅក្ុង 

ម�ៃ្តរាយ ៃិងអស់ទំាងលសចក្តីវកឹវរដដ�តាមល្រៀតល្រៀៃលគ ក្ុងការរសាត់ 

ខ្ចា ត់ខ្ចា យរ្រស់លគ លគបាៃពចរូតចពមរូតដដ�នដលគ ទ្ោ �់បាៃលពររះ។ «ឱអីុសសាដអ� 

ឯងបាៃ្ំរ ល្ ញខលួៃឯង» «លោយអំលពើទុចចារតិរ្រស់ឯង»។ �ូលស ១៣:៩; 

១៤:១។ ការរងទុក្ខរ្រស់លគ លពចើៃដតតំណាងអំពីទណ្ឌ កម្ដដ�មកពីពកឹត្យ 

្រញញាត្តិរ្រស់ពពរះ។ លម៉្ល រះល�ើយបាៃជាអាលម្រលញ្្តខំោក់បំាងការងាររ្រស់

វា។ ្ុ៉រដៃ្ត លោយការ្រដិលស្លសចក្តីសសឡាញ់ ៃិងលសចក្តីលមតា្ត ករណុាពី

ស្ាៃសួគ៌ទំាងរងឹចលចស ពួកជូវបាៃ្រណា្ត �ឱ្យពពរះដកលសចក្តីការររ 

រ្រស់ពទង់លចញពីលគ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-២៥ មីនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៤៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូលច្រះ ឲ្យ ចំា យាម ដ្ិត អ្ក រា�់ គ្្ មិៃ ដឹង ជា លព� ណា 

ដដ� ពពរះអម្ចា ស់ នៃ អ្ក រា�់ គ្្ ៃឹង យាង មក លទ។ ម៉្ថ្យ ២៤:៤២ 

លយើងមិៃអាចដឹងថ្ លយើងជំរក់គុណពពរះពគីសទោចំលររះលសចក្តីសុខសាៃ្តដដ



ទំនាយនៃវាសនាលោកីយ៍-ទំព័រ-13-

�ជាទីសក្់រចិត្តដ�់លៅ្ុ៉រៃណាលទ លពររះថ្ អំណាចឥទ្ធិ្រ្ទ្ធិរ្រស់ ពទង់ 

ទ្់រមៃុស្សជាតិ មិៃឱ្យស្ិតលៅលពកាមការពគ្់រពគងលពញ្ឹងរ្រស់ 

សាតំាង។ អ្កដដ�មិៃសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រ ៃិងមៃុស្សរមិ�គុណជំរក់គុណ 

ចំលររះលសចក្តីលមតា្ត ករណុារ្រស់ពពរះលពចើៃណាស់។ ្ុ៉រដៃ្ត លៅលព�មៃុស្ស 

្លង�ួសកពមិតនៃលសចក្តីអត់្្ត់រ្រស់ពពរះ ការដ្រកសាៃឹងពតរូវដកលចញ។  

ពពរះពទង់ពំុដមៃជាអ្កោក់លទាសទាស់ៃឹងការព្រពពឹត្តល�្ើសលទ។ ពទង់ទុកឱ្យ 

អ្ក្រដិលស្លសចក្តីលមតា្ត ករណុារ្រស់ពទង់ ពចរូតៃូវអវាីដដ�លគបាៃសា្រ 

លពររះវញិ។ ពគ្់រទំាងកំារស្ីនៃពៃលលឺដដ�ពតរូវបាៃ្រដិលស្ គលឺជាពគ្្់រពូជដដ� 

បាៃសា្រលពររះ ល�ើយៃឹង�ុចឱ្យទិៃ្ផ្�លៅលព�ចពមរូត។ ពពរះវញិ្ញា ណ 

រ្រស់ពពរះដដ�លគ្រដិលស្ ម្តងល�ើយម្តងលទៀតគលឺពតរូវដកលចញលៅទី្ំរផុ្ត។ 

លព�លនារះៃឹងគ្្ៃអំណាចអវាី លដើម្ីៃឹងទ្់រទ�់កម្ួស�ចិត្តរ្រស់មៃុស្សគ្្ៃ 

លសចក្តីការររពីការពយាបាទ ៃិងភាពជាខំ្្ងរ្រស់សាតំាងបាៃល�ើយ។ 

 លសចក្តី�ិៃវនិាសនៃពករុងលយរសូា�ិម គលឺជាការពពម្ៃដ៏ខ្ល ំងកាល មួយ

ដ�់អស់អ្កណាដដ�្រដិលស្ការអងវាករនៃលសចក្តីលមតា្ត ករណុារ្រស់ពពរះ។ 

ទំណាយនៃពពរះអង្គសលកងា្គ រះស្តីពីការកាត់លទាសដ�់ពករុងលយរសូា�ិម គលឺជា

ការទាយទុកដ៏ពតឹមពតរូវមួយលទៀត។ ក្ុងវាសនានៃទីពករុងដដ�ពតរូវបាៃលពជើស

លរ ើស លយើងល�ើញលសចក្តី�ិៃវនិាសនៃពិភពមួយដដ�្រដិលស្លមតា្ត ្ម៌ 

រ្រស់ពពរះ ល�ើយជាៃ់្លីដ�់ពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពទង់។ ព្រវត្តិនៃលសចក្តីលវទនា 

រ្រស់មៃុស្សដដ�ពិភពលោកបាៃល�ើញលនារះគលឺអាពកក់លពកនពក។ �ទ្ធផ្�

នៃការ្រដិលស្អំណាចពីស្ាៃសួគ៌ លនារះអាពកក់ណាស់លៅល�ើយ។ ្ុ៉រដៃ្ត 

ទស្សៃីយភាពមួយដដ�ងងឹតជាងមុៃលៅលទៀត ៃឹងម្ៃលកើតល�ើងក្ុង 

អនាគតកា�។ លៅលព�ពពរះដកពពរះវញិ្ញា ណដ្រកសារ្រស់ពទង់លចញទំាង 

សសរុងលៅ លនារះគ្្ៃអវាីលដើម្ីៃឹង្រញ្ឈ្់រកម្ួស�ចិត្តមៃុស្ស ៃិងកំ�ឹងល្រះ្ួ� 

រ្រស់សាតំាងបាៃល�ើយ ល�ើយពិភពលោកៃឹងល�ើញ�ទ្ធផ្�នៃការកាៃ់

កា្ត ្់ររ្រស់សាតំាង ដូចមិៃដដ�ម្ៃល�ើញពីមុៃល�ើយ។ 



ទំព័រ-14- មហាវវិាទ

 លៅន្ងៃលនារះ រាសស្តរ្រស់ពទង់ៃឹងពតរូវបាៃរលំោរះ ដូចជាលៅក្ុងវនិាស 

កម្នៃពករុងលយរសូា�ិមដដរ។ សូមអាៃ លអសាយ ៤:៣; ម៉្ថ្យ ២៤:៣០, 

៣១។ ពពរះពគីសទោៃឹងយាងមកជាល�ើទីពីរ លដើម្ីៃឹងព្រមូ�អ្កលស្ារះពតង់លៅ

ឯពទង់។ ពគ្់រទំាងពូជមៃុស្សលៅដផ្ៃដីៃឹងគក់ពទរូងយំ ក៏ៃឹងល�ើញកូៃ 

មៃុស្សមកល�ើពពក ម្ៃទំាងពពរះលចសា្ត  ៃិងសិរ�ី្អជាខ្ល ំង ល�ើយពទង់ៃឹង 

ចាត់ពួកលទវតារ្រស់ពពរះអង្គឱ្យមក លោយសូរផ្លុំដពតជាខ្ល ំង លទវតាទំាងលនារះ 

ៃឹងព្រមូ�ពួកលរ ើសតំាងរ្រស់ពទង់ពីទិសទំាង្ួរៃ ចា្់រតំាងពីលជើងលម�ម្្ខ ង 

រ�ូតដ�់លជើងលម�ម្្ខ ង។ ម៉្ថ្យ ២៤:៣០,៣១។

 ចូរឱ្យមៃុស្សព្ររុងព្រយ័ត្ ដពកងលគលភលចពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះពគីសទោ។  

ដូចជាពទង់បាៃពពម្ៃពបា្់រសាវក័ពទង់ ឱ្យលគចខលួៃពីការ្ំរ ល្ ញពករុង 

លយរសូា�ិម ពទង់ក៏ពពម្ៃពិភពលោកពីន្ងៃនៃលសចក្តី�ិៃវនិាសចុងលពកាយ

ដដរ។ អស់អ្កណាដដ�ចង់ៃឹងអាចលគចខលួៃរចួពីលសចក្តីលពកា្ដដ�ៃឹង

មក។ «ៃឹងម្ៃទីសម្្គ �់លៅក្ុងពពរះអាទិត្យ ក្ុងពពរះច័ៃទោ ៃិងក្ុង ក្ យទំាង

អស់ល�ើយលៅល�ើដផ្ៃដីៃឹងម្ៃលសចក្តី�ំបាកលៅពគ្់រទំាងសាសៃ៍»។ 

�ូកា ២១:២៥។ សូមអាៃ ម៉្ថ្យ ២៤:២៩; ម៉្កុស ១៣:២៤-២៦; វវិរណៈ 

៦:១២-១៧។ ពពរះ្រៃទោូ� ោស់លតឿៃរ្រស់ពពរះពគីសទោគលឺ «ដូលច្រះចូរចំាយាម 

ចុរះ»។ ម៉្កុស ១៣:៣៥។ អ្កណាដដ�យកចិត្តទុកោក់ៃឹងការពពម្ៃលៃរះ 

ៃឹងមិៃពតរូវស្ិតលៅក្ុងទីងងឹតល�ើយ។

 ពិភពលោកមិៃបាៃយកពពរះរាជសារលៃរះមកលរៀ្រចំខលួៃលដើម្ីសពម្្់រ 

លព�លៃរះ ជាងលព�ដដ�សាសៃ៍អីុសសាដអ�ទទួ�ការពពម្ៃរ្រស់ពពរះអង្គ 

សលកងា្គ រះ ស្តីពីពករុងលយរសូា�ិមលទ។ ន្ងៃរ្រស់ពពរះៃឹងមកដ�់អ្កដដ�គ្្ៃ 

ពពរះលៅក្ុងខលួៃដូចជាលចារ្រលៃ់។ លៅលព�ជីវតិលចរះដត្រៃ្តលៅមុខមិៃលចរះ
 

្្់រ្រលៅលព�មៃុស្ស្លក់ៃឹងការស្របាយ�ុលឺហាក្ុងជំៃួញ ក្ុងការ 

រកពបាក់កាស លៅលព�អ្កដឹកនំាសាសនាកំពុងដតពពងីកលមើ�វឌ្ឍៃភាពនៃ

ពិភពលោក ល�ើយព្រជាជៃសងៃ្់រៃឹងសៃ្តិសុខដកលងកាល យ លព�លនារះដូចជា



ទំនាយនៃវាសនាលោកីយ៍-ទំព័រ-15-

លចារកណា្ត �អាពធ្ពតចូ�ផ្ទោរះដដ�គ្្ៃអ្កយាម លសចក្តីវនិាសដ៏សាហាវ 

ៃឹងមកដ�់មួយរលំពច ដ�់អ្កដដ�ព្រដ�ស ៃិងឥតពពរះក្ុងខលួៃ «ល�ើយ 

លគលគចមិៃរចួល�ើយ»។ ដ្សសា�ូៃីចទី១ ៥:២៥។

Reference:

1. Milman, History of the Jews, book 13.



ទំព័រ-16- មហាវវិាទ

សុព្រ-២៦ មីនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៤៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិត លៅ ពគ្ លនារះ ៃឹង ម្ៃ លសចក្តី លវទនា ជា ខ្ល ំង ណាស់ 

ដ�់ លម៉លរះ បាៃ ជា តំាង ពី លដើម កំលណើ ត លោកីយ៍ ដរា្រ មក ដ�់ សពវា ន្ងៃ លៃរះ មិៃ 

ដដ� ម្ៃ យ៉ាង ដូលច្ារះ ល�ើយ ល�ើយ លៅ មុខ ក៏ មិៃ ដដ� ម្ៃ ដដរ។  

ម៉្ថ្យ ២៤:២១

 ពពរះលយសូ៊វបាៃល្រើកសដម្តងឱ្យពួកសាវក័ពទង់ដឹងៃូវការពិលសា្រ្រស់ 

រាសស្តពទង់ ចា្់រតំាងពីលព�ដដ�ពពរះល�ើកពទង់លចញពីពួកលគលៅ រ�ូតដ�់ 

លព�ពទង់យាងមកវញិក្ុងពពរះលចសា្ត  ៃិងសិរ�ី្អ។ លោយសមលឹងល ្្ត តលឆ្្រះលៅ 

អនាគតកា� ពពរះលៃពតពទង់បាៃល�ើញព្ុយរះកំណាច ដដ�ៃឹងពតរូវ្រក់លបាកមក

ល�ើអ្កលដើរតាមពទង់ ក្ុងសម័យនៃការល្រៀតល្រៀៃដដ�កំពុងមកដ�់។ សូម 

អាៃម៉្ថ្យ ២៤:៩,២១,២២។ អ្កលដើរតាមពពរះពគីសទោ ពតរូវដត្លងកាត់ផ្លូវនៃ 

លសចក្តីព្រម្្លមើ�ងាយ ៃិងលសចក្តី្លឺចា្់រ ដូចពពរះ្ររមពគរូរ្រស់លគបាៃ្លង

កាត់ដដរ លពររះភាពជាខំ្្ងដដ�បាៃផ្ទោុរះល�ើងទាស់ៃឹងពពរះអង្គលពបាសលោរះនៃ

ពិភពលោក ៃឹងពតរូវសដម្តងទាស់អស់អ្កដដ�លជឿដ�់ពពរះនាមពទង់។

 សាសនាដនទបាៃដឹងជាមុៃថ្ ល្រើដំណឹង�្អម្ៃជ័យជម្រះ លនារះវត្ត 

អារាម ៃិងអាសនារ្រស់ខលួៃៃឹងពតរូវបាត់្រង់អស់លៅ ដូលច្រះលភលើងនៃការល្វាើទុក្ខ

លទាសក៏បាៃល្រះ្ួ�ល�ើង។ លគបាៃរ្ឹរអូសយកពទព្យសម្ត្តិពីពួកពគីសាទោ ៃ 

ៃិង្រលណ្ត ញឱ្យលចញពីលគ�ោ្ៃរ្រស់លគ។ លគបាៃសម្ល ្់រជៃជាលពចើៃ ម្ៃ 

ទំាងអភិជៃ ៃិងទាសករ អ្កម្ៃ ៃិងអ្កពក អ្កម្ៃវជិាជា  ៃិងអ្កអវជិាជា  

លោយឥតពតាព្រណី។

២

ព្ីសាទា ៃសម័យលដើម



ពគីសាទោ ៃសម័យលដើម-ទំព័រ-17-

 ការល្វាើទុក្ខ្ុរកលម្ញបាៃចា្់រលផ្្តើមល�ើងលពកាមការពតរួតពតារ្រស់ 

អ្ិរាជលៃរ ៉ ូ(Nero) ល�ើយបាៃ្រៃ្តជាលពចើៃសតវត្ស។ លគបាៃលចាទព្រកាៃ់  

ពួកអ្កពគីសាទោ ៃថ្ជាអ្ក្រណា្ត �ឱ្យលកើតម្ៃអំណត់ ជំងលឺអាសៃ្លរាគ ៃិង 

ការរញជាួ យដផ្ៃដី។ ម្ៃអ្កលសុើ្រការណ៍ដដ�្រពមរុងដតក្ត់ជៃឥតម្ៃ 

លទាស លដើម្ីឱ្យបាៃផ្�ព្រលយាជៃ៍ដ�់ខលួៃ លោយលចាទថ្លគជាពួកឧទាទោ ម 

ៃិងជាមៃុស្សចនពងដ�់សង្គម។ លគបាៃលបារះមៃុស្សជាលពចើៃឱ្យសតវាសាហាវសីុ  

ឬដុតទំាងរស់ក្ុងមណ្ឌ �កំសាៃ្តអារម្ណ៍។ អ្កខលរះពតរូវលគឆ្ក ង ខលរះលទៀតពតរូវ

បាៃលគរុៃឹំងដស្កសតវានពព ល�ើយលបារះលៅក្ុងនសលវៀៃឱ្យ�វាូង ដ្កដ�កសីុ។ 

លៅលព�ម្ៃ្ុរណ្យសាធ្រណៈ មៃុស្សដ៏លពចើៃកុរះករបាៃព្រជំុគ្្ លដើម្ីអ្រ

អរកំសាៃ្តៃឹងទស្សៃីយភាពលៃរះ លោយទរះនដលហ៊ាកលញជា ៀវដ�់ការ្លឺចា្់រ

លសទោើរមរណានៃជៃរងលពគ្រះ។ 

 កា�ៈលទសៈបាៃ្រង្ខំពួកអ្កលដើរតាមពពរះពគីសទោ ឱ្យដសវាងរកកដៃលង 

ោក់ខលួៃក្ុងទីសាងៃ ត់ោច់សសយា�ពីលគ។ លៅលពកាមភ្ំ លពរៅទីពករុងរ ៉មូ លគ 

បាៃជីករងូអនាល យកាត់ដី ៃិង្្ អស់រា្់រគី�ូដម៉ពតផុ្តពីជញ្ជា ំងទីពករុង។ ក្ុង 

កដៃលងពជកពួកលពកាមដីលៃរះ ពួកពគីសទោ្ររស័ិទបាៃ្រញចាុ រះសាកសពរ្រស់ពួក

លគ ពពមទំាងតំាងល្វាើជាទី�ំលៅ លៅទីលនារះផ្ង។ ពួកលគជាលពចើៃបាៃៃឹកដ�់

ពពរះ្រៃទោូ�នៃពពរះ្ររមពគរូរ្រស់ខលួៃ ថ្លៅលព�លគរងទុក្ខលវទនាលោយលពររះ 

ពពរះពគីសទោ លគៃឹងពតរូវម្ៃអំណរយ៉ាងខ្ល ំង។ លគៃឹងទទួ�រងាវា ៃ់ដ៏្ំលៅស្ាៃ 

សួគ៌ ពីលពររះលហារាលៅសម័យមុៃ ក៏ពតរូវបាៃលគល្វាើទុក្ខលទាសក្ុងដ្រ្រលៃរះ

ដដរ។ សូមអាៃ ម៉្ថ្យ ៥:១១,១២។

 ចលពមៀងជ័យជម្រះបាៃឮរពំងល�ើងលចញពីកណា្ត �អណា្ត តលភលើង 

ដដ�ល្រះោៃ់សូរព្ឹរ្រៗ។ លោយជំលៃឿ ពួកលគបាៃល�ើញពពរះពគីសទោ ៃិងពួក 

លទវតាកំពុងទតលមើ�មកលគ ទំាងចា្់រអារម្ណ៍យ៉ាងខ្ល ំង ល�ើយទំាងគ្្់រ    

ពពរះទ័យជាខ្ល ំងដ�់ភាពរងឹមំ្រ្រស់លគ។ សំល�ងមួយបាៃ្រៃលលឺលចញពី្រ�ល័ងក

រ្រស់ពពរះថ្៖ «ចូរលៅជាលស្ារះពតង់ដរា្រដ�់សាល ្់រចុរះ លនារះអញៃឹង ឱ្យ មកុដ 



ទំព័រ-18- មហាវវិាទ

នៃជីវតិដ�់ឯង»។ វវិរណៈ ២:១០។

 ការព្ឹរងដព្រងរ្រស់សាតំាង លដើម្ី្ំរ ល្ ញពករុមជំៃំុរ្រស់ពពរះពគីសទោ 

លោយអំលពើ�ិងសាលនារះបាៃកាល យលៅជាអសារឥតការទំាងសសរុង។ អ្កល្វាើការ

្រលពមើពពរះពតរូវបាៃលគសម្ល ្់រ ដតដំណឹង�្អបាៃ្រៃ្តសុសសាយជា�ំោ្់រ

ល�ើង ចំដណកអ្កកាៃ់ខ្ជា ្់រៃូវដំណឹង�្អ ក៏បាៃលកើៃល�ើងដដរ។ អ្កពគីសាទោ ៃ

ម្្ក់បាៃម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «ពួកអស់អ្កកលមទោចលយើងអស់លពចើៃ្ុ៉រៃណា 

លនារះលយើងៃឹងលកើៃចំៃួៃល�ើងកាៃ់ដតលពចើៃដ្មលទៀត លពររះលោ�ិតរ្រស់ 

ពួកពគីសាទោ ៃ គលឺជាពគ្្់រពូជ»១។

 ល�តុដូលច្រះបាៃជាសាតំាងោក់គលពម្ងការរ្រស់វា លដើម្ីល្វាើសកងា្គ ម

ទាស់ៃឹងពពរះឱ្យបាៃលជាគជ័យដ្មលទៀត លោយលព្រើឧបាយក� លបារះទង់   

ជ័យរ្រស់វាក្ុងពករុមជំៃំុពគីសាទោ ៃ លដើម្ីលកងយកព្រលយាជៃ៍ៃូវអវាីដដ�វាយក

មិៃបាៃលោយលព្រើកម្ល ំង្រង្ខំ។ ការល្រៀតល្រៀៃក៏ដ�ងម្ៃតលៅលទៀត។    

ល�ើយមៃុស្សបាៃយកលសចក្តី្លក់ចិត្តៃឹងលសចក្តីចលពមើៃនៃលោកីយ៍ ៃិង 

កិត្តិយសមកជំៃួសវញិ។ លគបាៃនំាពួកអ្កលគ្រពរ្ូរចម្ល ក់ឱ្យទទួ�លជឿ 

ពគីសទោសាសនាក្ុងដផ្្កខលរះៗ ដតឯលសចក្តីពិតដ៏សំខ្ៃ់លនារះ ពួកលគបាៃ 

្រដិលស្លចា�វញិ។ ពួកលគបាៃអរះអាងថ្លជឿពពរះលយសូ៊វ ្ុ៉រដៃ្ត ពំុដឹងថ្ខលួៃ 

ម្ៃបា្រលទ លម៉្ល រះល�ើយក៏ម្ៃអារម្ណ៍ថ្ពំុបាច់ពតរូវការ�ៃ់តួខលួៃ ឬ ល្ ស់ 

្រ្តូរចិត្តគំៃិតអវាីដដរ។ លោយលពររះលគបាៃចុរះចូ�ខលរះៗ លគបាៃោក់សំណូមពរ 

ថ្ ពួកពគីសាទោ ៃគ្រ្ីល្វាើការចុរះចូ�ខលរះៗដដរ ព្រលយាជៃ៍ឱ្យលគទំាងអស់គ្្ 

អាចរ្ួររមួល�ើលវទិកានៃ «ជំលៃឿក្ុងពពរះពគីសទោ» ផ្ងដដរ។ 

 

សៅរ៍-២៧ មីនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៤៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ខ្ុំ ពបា្់រ អ្ក រា�់ គ្្ ជា ពបាកដ ថ្ កដៃលង ណា ដដ� 

លគ ៃឹង ផ្សាយ ដំណឹង �្អ លៃរះ ទួលៅ ពគ្់រ ក្ុង លោកីយ៍ ទំាង មូ� លនារះ លគ ដតង 

ៃឹង ដំណា� ពី ការ ដដ� នាង បាៃ ល្វាើ ល�ើយ លៃរះ ទុក សំរា្់រ ជា លករ ្តិ៍ នាង ត លៅ។ 
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ម៉្កុស ១៤:៩្ិរ

 ឥ�ូវលៃរះ ពករុមជំៃំុបាៃស្ិតលៅក្ុងលសចក្តីអៃ្តរាយដ៏គួរឱ្យភ័យខ្ល ច។ 

គុក ទណ្ឌ កម្លភលើង ៃិងោវ គលឺជាពពរះពរវញិ ល្រើយកមកលព្រៀ្រល្ៀ្រលៅៃឹង 

គលពម្ងការទីពីររ្រស់សាតំាង។ អ្កពគីសាទោ ៃខលរះម្ៃលគ្�ជំ�ររងឹមំ្។ ខលរះ 

លទៀត សូ៊ដកដព្រជំលៃឿរ្រស់ខលួៃ។ លពកាមការយកពគីសទោសាសនាមក្ិរទបំាងពី

ខ្ងលពរៅ សាតំាងក៏បាៃលពជៀតខលួៃវាចូ�ក្ុងពករុមជំៃំុ លដើម្ីល្វាើឱ្យជំលៃឿរ្រស់

លគពុករ�ួយលៅ។

 ទី្ំរផុ្ត ពគីសាទោ ៃភាគលពចើៃបាៃយ�់ពពម លដើម្ី្រនាទោ ្រកពមិត។ ការ 

្រពងរួ្រ្រពងរួមក៏លកើតម្ៃល�ើង រវាងពគីសទោសាសនាៃឹងសាសនាដនទ។ លទារះ្ីរ 

អ្កថ្វា យ្រង្គំរ្ូរចម្ល ក់ បាៃអរះអាងខលួៃថ្បាៃរ្ួររមួៃឹងពពរះវហិារក៏លោយ 

លគលៅដតថ្វា យ្រង្គំរ្ូរចម្ល ក់ដដដ� ពគ្ៃ់ដត្រ្តូរវត្ុដដ�លគលគ្រពលៅៃឹងរ្ូរ 

រ្រស់ពពរះលយសូ៊វ រ្ូររ្រស់នាងម៉្រា ពពមទំាងរ្ូររ្រស់ពួកសៃ្ត្ុរគ្គ� 

្ុ៉រលណាណ រះ។ �ទ្ធិដកលងកាល យ សាសៃវ ិ្ ីដដ�ពឹងដផ្្អកលៅល�ើជំលៃឿអកុស�  

ៃិងសកាក រពិ្ីដដ�ទាក់ទងៃឹងរ្ូរចម្ល ក់ពតរូវបាៃ្រញចាូ �មកក្ុងជំលៃឿ ៃិង 

លសចក្តីលគ្រពរ្រស់ពករុមជំៃំុ។ លម៉្ល រះល�ើយ ពគីសទោសាសនាក៏បាៃខូច្រង់   

ល�ើយពករុមជំៃំុបាៃបាត់ៃូវភាព្ររសុិទ្ធ ៃិង្រ្ទា្ធ ៃុភាព។ លទារះជាយ៉ាងណា 

ក៏លោយ ម្ៃអ្កខលរះពំុពតរូវបាៃលគនំាឱ្យវលងវាងលទ។ លគលៅដតរកសាភក្តីភាព 

រ្រស់ខលួៃ ដ�់ពពរះដ៏ជាអ្កៃិពៃ្ធនៃលសចក្តីពិតដដដ�។

ពករុម្ីរពបលេទក្នុងព្រះវិហារ

 ម្ៃពករុមពីរព្រលភទ ក្ុងចំលណាមអ្កដដ�អរះអាងខលួៃថ្លដើរតាម 

ពពរះពគីសទោ។ ក្ុងខណៈដដ�ពករុមមួយសិកសាអំពីពពរះជៃ្នៃពពរះអង្គសលកងា្គ រះ 

ល�ើយខិតខំយ៉ាងអស់ពីចិត្ត លដើម្ីដកតពមរូវៃូវភាពខុស្្គងរ្រស់ខលួៃ ទំាង 

អៃុលោមលៅតាមពពរះដ៏ជាគំរផូ្ងលនារះ ពករុមមួយលទៀត លចៀសលចញមិៃចង់

ល�ើញលសចក្តីពិតដដ�ងាយៃឹងអៃុវត្តលនារះលទ លពររះវាល្រើកសដម្តងៃូវ 

កំ�ុសរ្រស់ខលួៃ។ លទារះជាក្ុងសភាវៈដ៏ព្រលសើរ្ំរផុ្តក៏លោយ ពករុមជំៃំុពំុបាៃ
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ផ្្សំផ្្គុំល�ើងលោយពួកព្រកាៃ់លសចក្តីពិត ៃិងលសចក្តីលស្ារះពតង់ទំាងអស់គ្្

លទ។ យូោសពតរូវបាៃអៃុញ្ញា តឱ្យម្ៃទំនាក់ទំៃងជាមួយពួកសាវក័ 

ព្រលយាជៃ៍ ឱ្យបាៃល�ើញកំ�ុសរ្រស់ខលួៃតាមរយៈការ្រលពងៀៃ ៃិងគំររូ្រស់ 

ពពរះពគីសទោ។ ្ុ៉រដៃ្ត លោយការ្រលណា្ត យខលួៃតាមអំលពើបា្រ គ្ត់បាៃចាញ់ 

លសចក្តី�្ួងរ្រស់សាតំាង។ គ្ត់ម្ៃកំ�ឹងលៅលព�ម្ៃការ្រលនាទោ សដ�់ 

កំ�ុសរ្រស់គ្ត់ ដូលច្រះល�ើយ គ្ត់ក៏ពតរូវបាៃនំាឱ្យក្ត់ពពរះ្ររមពគរូរ្រស់ 

ខលួៃ។ សូមអាៃ ម៉្កុស ១៤:១០,១១។

 អាន្៉ានាស ៃិងសាភីរ៉ាបាៃកុ�កថ្�រះ្រង់ទំាងសសរុងសពម្្់រពពរះ 

លៅលព�លគទុកចំដណកមួយដផ្្កសពម្្់រខលួៃលគ លោយម្ៃចិត្តកំណាញ់។ 

ពពរះវញិ្ញា ណនៃលសចក្តីពិត បាៃ្រងាហា ញដ�់ពួកសាវកៃូវចរតិពិតពបាកដ 

រ្រស់ជៃកំពុតទំាងលៃរះ ល�ើយការវៃិិច្័យរ្រស់ពពរះក៏បាៃកម្ចា ត់លចញៃូវ 

អំលពើទុចចារតិ លដើម្ីឱ្យពករុមជំៃំុម្ៃភាព្ររសុិទ្ធ។ សូមអាៃកិចចាការ ៥:១-១១។ 

លៅលព�ការល្វាើទុក្ខ្ុរកលម្ញបាៃលកើតល�ើងដ�់ពគីសទោ្ររស័ិទ ម្ៃដតអ្ក  

សុខចិត្ត�រះ្រង់អវាីៗទំាងអស់សពម្្់រលសចក្តីពិតលទដដ�ពបាថ្្ចង់ល្វាើជា 

សាវក័រ្រស់ពទង់លនារះ។ ្ុ៉រដៃ្ត លៅលព�ការល្វាើទុក្ខលទាសបាៃ្រញ្ឈ្់រល�ើយ

លនារះ អ្កដដ�បាៃដព្រចិត្តលជឿក៏ម្ៃចំៃួៃលពចើៃល�ើង ដតលគពំុសូវម្ៃចិត្ត 

លស្ារះពតង់លទ ល�ើយផ្លូវក៏ល្រើកចំ�ល�ើង ឱ្យសាតំាងយកពួកលគមកល្វាើជា 

ឈ្ាៃ់។

 លៅលព�ពួកពគីសាទោ ៃយ�់សស្រៃឹងរ្ួររមួជាមួយអ្កកាៃ់សាសនា 

ដនទ ដដ�បាៃដព្រចិត្តដតរក់កណា្ត � លនារះសាតំាងអរស្របាយលពកនពក។ 

្រនាទោ ្់រមកវា្រណា្ត �ពួកលគឱ្យល្វាើទុក្ខលទាសដ�់អ្កដដ�លជឿលស្ារះពតង់ដ�់

ពពរះ។ ពួកពគីសទោ្ររស័ិទទំាងលៃរះ ដដ�ងាកលចញពីជំលៃឿ ល�ើយរ្ួររមួជាមួយ

ពួកជំលៃឿសាសនាដនទដតរក់កណា្ត � ក៏នំាគ្្វាយព្រហារដ�់ព្រការ     

សំខ្ៃ់ៗនៃលគ្��ទ្ធិរ្រស់ពពរះពគីសទោ។ ល�ើញថ្ពួកលគពតរូវការការតសូ៊ 

យ៉ាងខ្ល ំង លដើម្ី្រឱ្យបាៃមំ្មួៃទ្់រទ�់ៃឹងលសចក្តី្ំរភាៃ់ ៃិងលសចក្តី   
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ស្អ្់រលខ្ើមដដ�បាៃកលកើតល�ើងក្ុងពករុមជំៃំុ។ លគពំុបាៃទទួ�យកពពរះគម្ីរ

មកល្វាើជាខ្្តនៃជំលៃឿលទ។ លគបាៃចាត់ទុកលគ្��ទ្ធិនៃលសរភីាពសាសនា

ថ្ជា�ទ្ធិខុស្្គងលៅវញិ ល�ើយផ្្តនាទោ លទាសដ�់អ្កគំ្ពទ�ទ្ធិលនារះ។

 ្រនាទោ ្់រពីការ្៉ររះទង្គិចដ៏យូរ�ង់មក អ្កដដ�ម្ៃភក្តីភាពចំលររះ 

សាសនាបាៃយ�់ថ្ ការដញកលចញឱ្យោច់សស�រះ គលឺជាការចំាបាច់។ លគពំុ

ហ៊ាៃសូ៊ពទំាៃឹងកំ�ុសទំាងឡាយ ដដ�្រណា្ត �ឱ្យសាល ្់រខ្ងពព�ឹង 

វញិ្ញា ណ ល�ើយៃិងល្វាើឱ្យលពគ្រះថ្្ក់ដ�់តំណកូៃលៅរ្រស់លគល�ើយ។ លគ 

ម្ៃអារម្ណ៍ថ្ ការទទួ�សៃ្តិភាពលោយ�រះ្រង់គៃលង្ម៌ គលឺជាការខ្ត 

្រង់ខ្ល ំងណាស់។ ព្រសិៃល្រើជាអាចៃឹងទទួ�ឯកភាពគ្្បាៃ តាមដតការ

�រះ្រង់ៃូវលសចក្តីពិត្ុ៉រលណាណ រះ លនារះចូរឱ្យម្ៃភាពខុសគ្្ ល�ើយៃិង 

សកងា្គ មចុរះ។ 

អាទិត្យ-២៨ មីនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៥០

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ឯ អស់ អ្ក ណា ដដ� ចង់ រស់ លោយ លគ្រព ព្រតិ្រត្តិ ដ�់ 

ពពរះពគីសទោលយសូ៊វ លនារះ ៃឹង ពតរូវ ម្ៃ លសចក្តី ល្រៀត ល្រៀៃ ដដរ។ ្ីមូ៉ល្ទី២ 

៣:១២វរ្ិរ

 ពួកពគីសាទោ ៃជាៃ់លដើម ជាមៃុស្សចដមលកពិតដមៃ។ ពួកលគម្ៃគ្្តិច 

គ្្ៃពទព្យសម្ត្តិ មុខតំដណង ឬស័ក្តិយសអវាីលទ ល�ើយពួកមៃុស្សទុចចារតិបាៃ 

ស្អ្់រលគ ដូចជាការអីុៃបាៃស្អ្់រដ�់លអ្ិរ�ដដរ។ សូមអាៃលោកុ្រ្ត្តិ 

៤:១-១០។ ចា្់រពីសម័យនៃពពរះពគីសទោរ�ូតមកដ�់សពវាន្ងៃលៃរះ ពួកសាវក័ 

ដដ�ម្ៃភក្តីភាពចំលររះពទង់ បាៃរជួំ�ឱ្យអ្កដដ�សសឡាញ់អំលពើបា្រ 

ម្ៃសម្អ្់រ ៃិងលសចក្តីជំទាស់។

 ល្រើដូលច្រះ លតើពតរូវលៅដំណឹង�្អ ថ្ជាដំណឹងនៃសៃ្តិភាពដូចលម្តច 

លកើត? ពួកលទវតាបាៃលពចៀងលៅល�ើទីវា�ល្រល្ល�ិមថ្៖ «សួស្តីដ�់ពពរះលៅ

ស្ាៃដ៏ខ្ស់្ំរផុ្ត ល�ើយលសចក្តីសុខសាៃ្តលៅដផ្ៃដី លៅកណា្ត �មៃុស្ស 

ដដ�ជាទីគ្្់រពពរះ�្រ្ទ័យដ�់ពទង់»។ �ូកា ២:១៤។ ល�ើញថ្ម្ៃការ 



ទំព័រ-22- មហាវវិាទ

ផ្ទោុយគ្្រវាង្រទទំនាយដដ�បាៃទាយ ៃិងពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះពគីសទោដដ�

ដចងថ្៖ «ខ្ុំមិៃដមៃមក លដើម្ីតំាងឱ្យម្ៃលសចក្តីលមពតីលទ គលឺឱ្យម្ៃោវ 

វញិ» ។ ម៉្ថ្យ ១០:៣៤។ ្ុ៉រដៃ្ត សូមយ�់ឱ្យចបាស់ថ្ ទំាងពីរលៃរះគលឺពតរូវគ្្ 

ឥតលខ្ចា រះ។ ដំណឹង�្អជាដំណឹងនៃសៃ្តិភាព។ សាសនារ្រស់ពពរះពគីសទោកា� 

បាៃទទួ�លជឿ ៃិងព្រតិ្រត្តិតាម លៅៃឹងផ្្សពវាផ្សាយៃូវសុខសៃ្តិភាព ៃិង 

សុភមង្គ� ពគ្់រទីកដៃលងលៅដផ្ៃដីលៃរះ។ ល្រសកកម្រ្រស់ពពរះលយសូ៊វ គលឺ 

លដើម្ីផ្្សរះផ្សាមៃុស្សឱ្យបាៃលៅឯពពរះល�ើយៃិងផ្្សរះផ្សាគ្្លៅវញិលៅមក 

រវាងមៃុស្សៃឹងមៃុស្ស។ ្ុ៉រដៃ្ត ពិភពលោកទូលៅ គលឺស្ិតលៅលពកាមការ 

ពគ្់រពគងរ្រស់សាតំាង ដដ�ជា្រចាចា មិពតដ៏ជូរចត់្ំរផុ្តរ្រស់ពពរះពគីសទោ។ 

ដំណឹង�្អ ្រងាហា ញដ�់លគៃូវលគ្�សំខ្ៃ់នៃជីវតិ ដដ�ផ្ទោុយសស�រះពីទម្ល ្់រ 

ៃិងលសចក្តី្៉រងពបាថ្្រ្រស់លគ បាៃជាលគបាៃជំទាស់ៃឹងដំណឹង�្អលៃរះ។ លគ

ស្អ្់រភាព្ររសុិទ្ធដដ�លថ្ក �លទាសដ�់អំលពើបា្រ លម៉្ល រះល�ើយបាៃជាលគល្វាើ  

ទុក្ខលទាសដ�់អ្កដដ�ជំរញុភាព្ររសុិទ្ធលនារះដ�់លគ។ ក្ុងអត្ៃ័យលៃរះ 

ល�ើយដដ�ជាដំណឹង�្អពតរូវបាៃលៅថ្ោវលនារះ។ សូមអាៃម៉្ថ្យ 

១០:៣៤។

 ជៃជាលពចើៃដដ�ម្ៃជំលៃឿលខសាយ ល�ៀ្រដតៃឹងដ�ងទុកចិត្តដ�់ 

ពពរះ ពីលពររះពទង់អៃុញ្ញា តឱ្យមៃុស្សអាពកក់ចលពមើៃ្ររ្ូិររណ៍ល�ើង ល�ើយ   

អ្កដដ��្អសុចរតិពតរូវទទួ�ទារណុកម្ លោយអំណាចសាហាវយង់�ង្ 

រ្រស់ពួកលគវញិ។ លតើពពរះដដ�ព្រក្រលោយយុត្តិ្ម៌ លមតា្ត ្ម៌ ៃិងអំណាច  

ពពរះលចសា្ត ពទំាពទៃឹងអំលពើអយុត្តិ្ម៌រល្រៀ្រលៃរះដូចលម្តចលកើត? ពពរះពទង់ព្រទាៃ

ភ័ស្តុតាងនៃលសចក្តីសសឡាញ់ឱ្យលយើងពគ្់រពគ្ៃ់ល�ើយ។ លយើងមិៃពតរូវសង្ស័យ

អំពីលសចក្តី�្អរ្រស់ពទង់លទ លោយលពររះដតលយើងមិៃអាចយ�់ៃូវទិពវា ញ្ញា ណ 

រ្រស់ពទង់បាៃលនារះ។ ពពរះអង្គសលកងា្គ រះបាៃម្ៃ្រៃទោូ�ថ្៖ «ចូរៃឹកចំាពី 

រក្យដដ�ខ្ុំបាៃពបា្់ររចួល�ើយថ្ បាវមិៃដមៃ្ំជាងលៅហាវា យ លទ 

ល្រើលគល្រៀតល្រៀៃដ�់ខ្ុំ លនារះលគៃឹងល្រៀតល្រៀៃដ�់អ្កដដរ»។ យូ៉ហាៃ 



ពគីសាទោ ៃសម័យលដើម-ទំព័រ-23-

១៥:២០។ អ្កដដ�ពពរះបាៃលៅឱ្យទទួ�រងទុក្ខ ៃិង្រ្តូរ្រង់ជីវតិ គលឺកំពុងដត

លដើរតាមជំហាៃនៃពពរះរាជ្ុរពតាដ៏សងៃួៃភាងៃ រ្រស់ពពរះល�ើយ។

 អ្កសុចរតិពតរូវបាៃោក់ក្ុង�លភលើងនៃលសចក្តីលវទនា ព្រលយាជៃ៍ឱ្យ 

លគបាៃ្ររសុិទ្ធល�ើង លដើម្ីឱ្យគំររូ្រស់លគល្វាើទី្រនាទោ �់ដ�់អ្កដនទ ឱ្យលគលជឿ 

ដ�់លសចក្តីពិតនៃជំលៃឿ ៃិងភាពដដ�ម្ៃពពរះលៅក្ុងខលួៃ ល�ើយៃិងព្រលយាជៃ៍

ឱ្យការព្រពពឹត្តតាមគៃលង្ម៌រ្រស់លគ ច្ា ញ់ ច្ា �ដ�់អ្កដដ�ឥតម្ៃ ពពរះ 

លៅក្ុងខលួៃ ៃិងដ�់អ្កមិៃលជឿផ្ងដដរ។ ពពរះអៃុញ្ញា តឱ្យមៃុស្សទុចចារតិ 

ចលពមើៃល�ើង ៃិងឱ្យលគ្រលញចា ញអមិត្តភាពរ្រស់លគដ�់ពទង់ ព្រលយាជៃ៍ 

ឱ្យមៃុស្សទំាងអស់ល�ើញយុត្តិ្ម៌ ៃិងលមតា្ត ្ម៌រ្រស់ពទង់ ក្ុងមហាវនិាសកម្ 

រ្រស់លគ។ ពគ្់រទំាងអំលពើនពពនផ្្សដដ�បាៃព្រពពឹត្តដ�់ជៃលស្ារះពតង់រ្រស់ 

ពពរះ ៃឹងពតរូវទទួ�ទណ្ឌ កម្ឱ្យដូចៃឹងការដដ�លគបាៃព្រពពឹត្តដ�់ ពពរះពគីសទោ 

ដដរ។

 សាវក័្ុ៉រ�បាៃដ្លងថ្៖ «ឯអស់អ្កណាដដ�ចង់រស់ លោយលគ្រព 

ព្រតិ្រត្តិដ�់ពពរះពគីសទោលយសូ៊វ លនារះៃឹងពតរូវម្ៃលសចក្តីល្រៀតល្រៀៃ»។ 

្ីមូ៉ល្ទី២ ៣:១២។ ល្រើដូលច្ារះ ល�តុអវាីបាៃជាការល្រៀតល្រៀៃហាក់្ីរដូចជា

�ង់�ក់លៅវញិ? ម្ៃមូ�ល�តុដតមួយគត់ គលឺពករុមជំៃំុបាៃសពម្រសពមរួ�

លៅៃឹងខ្្តនៃលោកីយ៍ លម៉្ល រះល�ើយបាៃជាគ្្ៃលគលពកាកមកព្រឆំ្ង។ 

សាសនាក្ុងសម័យលយើងឥ�ូវលៃរះ ពំុម្ៃជំលៃឿ្ររសុិទ្ធដូចលៅសម័យ 

ពពរះពគីសទោ ៃិងពួកសាវក័រ្រស់ពទង់លទ ពីលពររះលគមិៃសូវយកចិត្តទុកោក់ មិៃ

លគ្រពលសចក្តីពិតនៃពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ ៃិងពីលពររះភាពព្រតិ្រត្តិតាមពពរះ 

ម្ៃតិចតួចណាស់ក្ុងពពរះវហិារ លរ�គលឺពគីសទោសាសនាម្ៃព្រជាព្ិរយ 

ជាមួយៃឹងលោកីយ៍។ ចូរឱ្យម្ៃការភ្ាក់រ�ឹកល�ើងវញិៃូវជំលៃឿរ្រស់ពករុម 

ជំៃំុសម័យលដើមចុរះ លនារះលភលើងនៃការល្វាើទុក្ខល្រៀតល្រៀៃៃឹងល្រះល�ើងវញិជា 

ពបាកដ។ 

1. Tertullian, Apology, paragraph 50.



ទំព័រ-24- មហាវវិាទ

ច័ន្ទ-២៩ មីនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៥១

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ ឲ្យ អ្ក ផ្សាយ ពពរះ្រៃទោូ� ចុរះ ល�ើយ ទទូច ជំរញុ ផ្ង 

លទារះ ពតរូវ លព� ឬ ខុស ក្តី ចូរ រឭំក លគ ឲ្យ ដឹង ខលួៃ ពពម ទំាង ្រលនាទោ ស ល�ើយ  

កំឡា ចិត្ត លគ លោយ ចិត្ត អត់្្ត់ ៃិង លសចក្តី លព្រៀៃ ព្រលៅ ពគ្់រ យ៉ាង។ 

្ីមូ៉ល្ទី២ ៤:២វរ្ិរម្ី សរលសើរដំលកើង ដ�់ ពពរះ

 �ិខិតទីពីររ្រស់សាវក័្ុ៉រ�ដ�់្រណា្ត ជៃដ្សសា�ូៃីច បាៃទស្សៃ៍ 

ទាយ ៃូវការដ្ររលចញពីជំលៃឿដ៏សៃ្ធឹកសនា្ធ ្់រ ដដ�ៃឹងលកើតល�ើងលោយការ

ស្ា្រនាអំណាចរ្រស់វហិារកាតូ�ិក។ លោកបាៃ្រញ្ជា ក់ថ្ន្ងៃនៃពពរះពគីសទោ 

ៃឹងពំុទាៃ់មកដ�់លទ «ទា�់ដតម្ៃការក្ត់សាសនាមកជាមុៃ ល�ើយមៃុស្ស 

ដដ�ជាតួបា្រលនារះបាៃល�ចមក គលឺជាមៃុស្សដដ�ពតរូវ�ិៃវនិាសដដ�ទាស់ 

ទទឹង ល�ើយល�ើកខលួៃល�ើងខ្ស់ជាងអស់ទំាងអវាីដដ�លៅថ្ពពរះ ឬរ្រស់អវាី 

ដដ�លគលគ្រពព្រតិ្រត្តិផ្ង ដ�់លម៉លរះបាៃជាវាៃឹងអង្គុយលៅដូចជាពពរះក្ុងវហិារ 

នៃពពរះ ទំាងសដម្តងខលួៃថ្ជាពពរះផ្ង»។ ល�ើយលោកក៏ោស់លតឿៃដ�់្រង្រ្អូៃ 

លោកដ្មលទៀតថ្ «លសចក្តីអា្៌កំបំាងរ្រស់ការទទឹងចបា្់រ កំពុងដត្រណា្ត � 

ល�ើងល�ើយ»។ ដ្សសា�ូៃីចទី២ ២:៣,៤,៧។ លទារះ្ីរលៅក្ុងសម័យលដើមលៅ 

ល�ើយ ក៏គ្ត់បាៃល�ើញការលពជៀតចូ�លៅក្ុងពករុមជំៃំុៃូវលសចក្តីខុស្្គងដដ� 

លរៀ្រចំផ្លូវសពម្្់រការដុរះោ�ល�ើងនៃព្រព័ៃ្ធកាតូ�ិកដដរ។

 «លសចក្តីអា្៌កំបំាងរ្រស់ការទទឹងចបា្់រ» បាៃ្រៃ្តអៃុវត្តៃូវកិចចាការ 

ព្រម្្ ៃិង្លបាករ្រស់វា្រៃ្តិចម្តងៗ ដតមុៃដំ្ូរងវាល្វាើលោយ�្រៗ ៃិងលោយ 

សម្ងៃ ត់ ្រនាទោ ្់រមកលោយល្រើកចំ�វញិ លៅលព�វាបាៃលកើៃកម្ល ំងកាៃ់ដតខ្ល ំង 

៣

យន្ុ ងងឹ្រខាងព្លងឹវិញ្ញា ណ



យុគងងឹតខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណ-ទំព័រ-25-

ល�ើង ល�ើយៃិងលៅលព�វាពគ្់រពគងគំៃិតមៃុស្សទំាងសសរុងល�ើយ។ ទំលៃៀម 

ទម្ល ្់ររ្រស់ពួកមិៃលជឿ បាៃចូ�លៅលៅក្ុងពករុមជំៃំុរ្រស់ពគីសទោ្ររស័ិទ លសទោើរ 

ដតពំុបាៃដឹងខលួៃទា�់ដតលសារះ។ វញិ្ញា ណនៃការសពម្រសពមរួ� ៃិងការព្រពពឹត្ត 

តាម ពតរូវបាៃ្្់រមួយរយៈលោយការល្រៀតល្រៀៃដ៏ស�័សពីសាសនាដនទ 

្ុ៉រដៃ្ត លៅលព�ដដ�ការល្រៀតល្រៀៃបាៃ្្់រលៅ ពគីសទោសាសនាក៏បាៃចូ�លៅ 

ដ�់ទីនំាង ៃិងរាជវាងំនៃពួកលស្តចដតម្តង ពករុមជំៃំុបាៃ្ំរលភលចលចា�ៃូវភាព

សាមញញាខ្ងការ្រនាទោ ្រខលួៃរ្រស់ពពរះពគីសទោ ៃិងពួកសាវក័ ល�ើយដ្ររមកទទួ� 

យកដំលណើ រអ្ិកអ្ម ៃិងដំលណើ រព្រកាៃ់្រ្កខ្ស់រ្រស់ពួកសង្ ៃិងពួកអ្ក 

ដឹកនំាដដ�កាៃ់សាសនាដនទវញិ ល�ើយវហិារក៏បាៃយកទំលៃៀមទម្ល ្់រ ៃិង

ពទឹស្តីរ្រស់មៃុស្សមកជំៃួសលសចក្តីតពមរូវរ្រស់ពពរះ។

 ការ ល្ ស់ដព្រដតសំ្រកលពរៅរ្រស់ពពរះលៅអ្ិរាជកុងស្តង់ទីៃ (Con-

stantine†) លៅលដើមសតវត្សទី៤ ្រណា្ត �ឱ្យម្ៃការអរស្របាយជាខ្ល ំង ល�ើយ 

លោកីយ៍ដដ�បាៃ្ំររក់ពីលពរៅលោយសណ្ាៃនៃភាពសុចរតិ ក៏បាៃលដើរចូ� 

លៅក្ុងវហិារ។ ឥ�ូវលៃរះ កិចចាការនៃអំលពើពុករ�ួយបាៃចលពមើៃល�ើងយ៉ាងឆ្្់រ 

រ�័ស។ សាសនាដនទ ក្ុងលព�ដដ�លមើ�លៅហាក់ដូចជាម្ៃជ័យជម្រះ

ល�ើយក៏កាល យលៅជាអ្កចបាងំទកនាទោ ៃយកដតម្តង។ វញិ្ញា ណរ្រស់�ទ្ធិលៃរះក៏

បាៃពគ្់រពគងល�ើពករុមជំៃំុ។ លគ្��ទ្ធិ ៃិងជំលៃឿល្វាងរ្រស់�ទ្ធិលៃរះ 

ពតរូវបាៃ ្រញចាូ �លៅក្ុងជំលៃឿរ្រស់អស់អ្កដដ�អរះអាងថ្ជាសិស្សរ្រស់
 

ពពរះពគីសទោ។

 ការសពម្រសពមរួ�រវាងសាសនាដនទ ៃិងពគីសទោសាសនា បាៃ្រណា្ត � 

ឱ្យលកើតម្ៃ «មៃុស្សដដ�ជាតួបា្រ» ដូចបាៃដចងលៅក្ុង្រទទំនាយថ្ រងឹ 

ទទឹង ល�ើយល�ើកតលមកើងខលួៃឯងខ្ស់ជាងពពរះ។ ព្រព័ៃ្ធដ៏ម�ិម្នៃសាសនា 

ដកលងកាល យលនារះ គលឺជាស្ានដឯកមួយនៃអំណាចរ្រស់សាតំាង ជាវមិ្ៃនៃការ 

ខិតខំោក់ខលួៃវាអង្គុយលៅល�ើ្រ�ល័ងក លដើម្ីពតរួតពតាដផ្ៃដីលៅតាមអំលពើចិត្ត 

រ្រស់វា។



ទំព័រ-26- មហាវវិាទ

 ម្ៃពគ្មួយលនារះ សាតំាងបាៃខ្រះដខ្ងល្វាើការសពម្រសពមរួ�ជាមួយ 

ពពរះពគីសទោ។ សាតំាងបាៃមកឯពពរះរាជ្ុរពតនៃពពរះលៅក្ុងទីរលហាស្ាៃនៃ 

លសចក្តី�្ួង រចួ្រងាហា ញពទង់អស់ទំាងអាណាចពកលោកីយ៍ ល�ើយៃិងសិរ ី

រងុលរឿងនៃរ្រស់ទំាងលនារះ ទំាងថ្ៃឹងព្រគ�់អវាីៗទំាងអស់លៅក្ុងពពរះ�ស្ត 

ពទង់ ល្រើពពរះអង្គពគ្ៃ់ដតទទួ�សា្គ �់ឧត្តមភាពរ្រស់លស្តចនៃលសចក្តីងងឹត។ 

ពពរះពគីសទោបាៃ្រលនាទោ សដ�់លម�្ួងដ៏មិៃលចរះលកាតដពកងលៃរះ រចួក៏លដញវា 

លចញ។ ្ុ៉រដៃ្ត សាតំាងបាៃទទួ�លជាគជ័យដ៏្ំសលម្ើម ក្ុងការសដម្តងលសចក្តី 

�្ួងដដដ�លនារះដ�់មៃុស្ស។ លដើម្ីរកសាផ្�ព្រលយាជៃ៍លោកីយ៍ ៃិង 

កិត្តិយស ពករុមជំៃំុបាៃលៅពឹងរក់ ៃិងលៅរកការគំ្ពទពីវរី្ុររសនៃដផ្ៃដី 

ល�ើយ្រនាទោ ្់រពីបាៃ្រដិលស្ពពរះពគីសទោរចួល�ើយ ពករុមជំៃំុពតរូវបាៃលគអៃទោងឱ្យ

ព្រគ�់ភក្តីភាពចំលររះតំណាងរ្រស់សាតំាង គលឺសកងា្គ ជនៃរ ៉មូ។ 

 

អង្គារ-៣០ មីនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៥២

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដ្ិត ៃឹង ម្ៃ ពពរះពគីសទោ ដកលង ល�ើយ លហារា ដកលង លកើត ល�ើង 

លគ ៃឹង ល្វាើ ទី សំគ្�់ យ៉ាង ្ ំ ល�ើយ ៃិង ការ អសាចា រ្យ លដើម្ី ៃឹង នំា ទំាង ពួក អ្ក 

លរ ើស តំាង ឲ្យ វលងវាង ផ្ង ល្រើ សិៃ ជា បាៃ។ ម៉្ថ្យ ២៤:២៤វ

 គលឺជាលគ្��ទ្ធិដឹកនំាមួយរ្រស់�ទ្ធិរ ៉មូៃិយម ដដ�ឱ្យទទួ�សា្គ �់

ប៉ា្រថ្ជាសិរសាជាក់ដស្តងនៃពករុមជំៃំុរ្រស់ពពរះពគីសទោលៅទូទំាងសាក�លោក 

ទំាងព្រក្រលោយឧត្តមអាជ្ា្រល�ើពួកសកងា្គ ជ ៃិងពួកពគរូគងាវា �លៅពគ្់រ 

ទិសទីនៃលោកីយ៍លទៀតផ្ង។ ល�ើសពីលៃរះលៅលទៀត ប៉ា្រពតរូវបាៃព្រគ�់ 

ឋាៃៃ្តរស័ក្តិជាពពរះ។ លគបាៃសល ្្ត លៅប៉ា្រថ្ជា «ពពរះដ៏ជាអម្ចា ស់ប៉ា្រ 

(Lord God the Pope)» ពពមទំាងបាៃព្រកាសថ្ជាអ្កមិៃលចរះខុសលសារះ

លទៀតផ្ង។ លោកទាមទារឱ្យមៃុស្សពគ្់ររ្ូរលគ្រពលោក។ ការអរះអាងដដដ� 

លៃរះ ដដ�សាតំាងល�ើកល�ើងលៅក្ុងទីរលហាស្ាៃនៃលសចក្តី�្ួង 



យុគងងឹតខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណ-ទំព័រ-27-

 ជំរញុលោយវាដដដ� តាមរយៈវហិាររ ៉មូ ល�ើយមៃុស្សដ៏សៃ្ធឹកសនា្ធ ្់រ 

លពតៀមខលួៃជាលសសច លដើម្ីៃឹងលគ្រពលោក។

 ្ុ៉រដៃ្ត អស់អ្កដដ�លគ្រពលកាតខ្ល ចដ�់ពពរះ បាៃតទ�់ៃឹងលសចក្តី 

ពពល�ើៃដដ�លផ្្គើៃដ�់ស្ាៃសួគ៌ ដូចជាពពរះពគីសទោបាៃតទ�់ៃឹងលសចក្តី 

�្ួង�រ្រស់សាតំាងដដរ៖ «ពតរូវឱ្យឯងថ្វា យ្រង្គំដ�់ពពរះអម្ចា ស់ជាពពរះនៃ

ឯង ល�ើយពតរូវលគ្រពដ�់ពទង់ដតមួយពពរះអង្គ្ុ៉រលណាណ រះ»។ �ូកា ៤:៨។ ពពរះពទង់ 

ពំុដដ�ម្ៃដចងលៅក្ុងពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះអង្គថ្ ពទង់បាៃដតងតំាងៃរណា 

ម្្ក់ឱ្យល្វាើជាសិរសានៃពពរះវហិារល�ើយ។ លគ្��ទ្ធិនៃឧត្តមភាពរ្រស់ 

កាតូ�ិក គលឺព្រឆំ្ងៃឹងលសចក្តី្រលពងៀៃរ្រស់្រទគម្ីរទំាងសសរុង។ ប៉ា្រពំុអាច

ម្ៃអំណាចលៅល�ើពករុមជំៃំុរ្រស់ពពរះពគីសទោបាៃលទ ល�ើកដ�ងដតលោយការ

ដលណ្តើ មយកដត្ុ៉រលណាណ រះ។

 ពួកកាតូ�ិករ ៉មូបាៃខំពយាយាមល្វាើការព្រឆំ្ងពួកព្ររូលតស្តង់ លោយ 

លចាទថ្ជាអ្កកាៃ់�ទ្ធិដ្រកល្វាង ល�ើយចង់្ំរដ្រកលចញពីវហិារពិតលោយ 

ស្័ពគពីចិត្ត ្ុ៉រដៃ្ត រក្យលចាទព្រកាៃ់ទំាងលៃរះ បាៃធ្ល ក់លៅល�ើខលួៃវញិលទ គលឺពួក 

លគលទដដ�ជាអ្កទម្ល ក់ចុរះៃូវទង់រ្រស់ពពរះពគីសទោ ពពមទំាងចាកលចញពី «ជំលៃឿ 

ដដ�បាៃព្រគ�់មកពួក្ររសុិទ្ធ មួយដងជាសលពមច» លនារះ។ យូោស ៣។

 សាតំាងបាៃដឹងចបាស់ថ្ ពពរះគម្ីរ្ររសុិទ្ធអាចល្វាើឱ្យមៃុស្សភលលឺសាវា ង

អំពីលសចក្តី្លបាករ្រស់វា ពពមទំាងតទ�់អំណាចរ្រស់វាផ្ង។ គលឺលោយពពរះ 

្រៃទោូ�លនារះល�ើយ ដដ�សូម្ីដតពពរះអង្គសលកងា្គ រះនៃលោកីយ៍ ក៏បាៃទ្់រទ�់

ៃឹងការវាយព្រហាររ្រស់វាដដរ។ លៅរា�់ទំាងការវាយសៃ្ធ្់រ ពពរះពគីសទោបាៃ

្រលញចា ញៃូវដខ�នៃសចចាភាពដ៏អស់ក�្ លោយម្ៃពពរះ្រៃទោូ�ថ្ «ម្ៃ 

លសចក្តីដចងទុកមក»។ ពទង់បាៃជំទាស់ៃឹងពបាជ្ា ៃិងអំណាចនៃលវាហារ 

ដ�់ពគ្់រទំាងសំណូមពររ្រស់្រចាចា មិត្ត។ លដើម្ីរកសាការពគ្់រពគងរ្រស់វាលៅ

ល�ើមៃុស្ស ល�ើយៃិងកសាងអាជ្ាចបា្់ររ្រស់កាតូ�ិកដដ�ជាអ្ក 

ដលណ្តើ មយកលនារះ សាតំាងពតរូវល្វាើឱ្យមៃុស្សស្ិតលៅក្ុងភាព�ងៃង់ល ល្ ខ្ងឯ 



ទំព័រ-28- មហាវវិាទ

្រទគម្ីរ។ ពពរះគម្ីរដតងដតល�ើកតលមកើងពពរះ ល�ើយោក់មៃុស្សឱ្យលៅក្ុង 

តំដណងរ្រស់ខលួៃ លម៉្ល រះល�ើយបាៃជាលសចក្តីពិតដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនៃពពរះគម្ីរពតរូវ

បាៃោក់បំាងល�ើយ្ិរទជិត។ លៃរះជាគំៃិតដដ�វហិាររ ៉មូព្រកាៃ់យក។ ការ

ដចកចាយពពរះគម្ីរពតរូវបាៃហាមឃ្ត់អស់រា្់ររយឆំ្្ ពពមទំាងមិៃអៃុញ្ញា ត

ឱ្យ្រណា្ត ជៃអាៃ ឬម្ៃទុកលៅក្ុងផ្ទោរះល�ើយ ល�ើយពួកសង្ ៃិងពួកសង្ 

ជាៃ់ខ្ស់ដដ�ឥតវៃ័ិយ បាៃ្រកសសាយលសចក្តី្រលពងៀៃនៃពពរះគម្ីរ លដើម្ីពទ 

ពទង់លសចក្តីពុតត្ុតរ្រស់ខលួៃ។ លម៉្ល រះល�ើយ លស្តចប៉ា្រពតរូវបាៃលគទទួ� 

សា្គ �់លសទោើរដតទូទំាងសាក�លោកថ្ ជាអ្កតំណាងពពរះលៅដផ្ៃដី ដដ� 

បាៃទទួ�អំណាចពគ្់រពគងល�ើវហិារ ៃិងរដ្។

ន្ងៃបរសិ នុទ្ធព្ររូវបាៃ «ប្ូរ»

 ្រនាទោ ្់រពីបាៃដកអ្កតាមោៃកំ�ុសលចញល�ើយ សាតំាងក៏បាៃល្វាើ

លៅតាមដតអំលពើចិត្តវា។ ្រទទំនាយបាៃ្រញ្ជា ក់ថ្ ព្រព័ៃ្ធកាតូ�ិកៃឹង «គិត 

្ំរ ល្ ស់លព�កំណត់ ៃិងចបា្់រផ្ង»។ ោៃីដយ៉� ៧:២៥។ ល�ើញថ្ការលៃរះ

បាៃចា្់រលផ្្តើមយ៉ាងឆ្្់ររ�័ស។ លដើម្ីឱ្យអ្កលជឿសាសនាដនទដព្រចិត្តលជឿ 

ផ្ងដដរលនារះ លគបាៃយករ្ូរចម្ល ក់ចូ�មកក្ុងវហិារ លដើម្ីថ្វា យ្រង្គំ ល�ើយ 

ការសរលសើររ្ូរភាព ៃិងវត្ុ្ុររាណ ក៏បាៃពជរួតពជា្រចូ�ក្ុងពិ្ីលគ្រពថ្វា យ

្រង្គំនៃពគីសទោសាសនា្រៃ្តិចម្តងៗ។ លៅទី្ំរផុ្ត ្រទ្រញ្ជា រ្រស់ពករុមព្ឹរកសា 

ជាៃ់ខ្ស់ បាៃស្ា្រនាព្រព័ៃ្ធនៃការថ្វា យ្រង្គំរ្ូរលៃរះ។ លដើម្ី្រលងហាើយៃូវកិចចាការ 

ព្រម្្រ ៉មូក៏�ុ្រលចា�ពីចបា្់ររ្រស់ពពរះៃូវពកឹត្យវៃ័ិយទី២ ដដ�ហាមមិៃឱ្យ 

ថ្វា យ្រង្គំរ្ូរ ល�ើយ្ំរដ្រកពកឹត្យវៃ័ិយទី១០ជាពីរ លដើម្ីឱ្យលៅម្ៃចំៃួៃ 

ដដដ�។

 វញិ្ញា ណនៃការ្រៃ្ធូរ្រៃ្យសពម្្់រពួកមិៃលជឿ បាៃល្រើកទាវា រសៃ្សឹមៗ

លៅរកការមិៃលអើលពើដ�់អាជ្ា្រនៃៃគរស្ាៃសួគ៌។ សាតំាងដដ�ល្វាើការតាម 

រយៈលមដឹកនំាវហិារដដ�គ្្ៃការឧទទោិសលៅរកពពរះ ក៏បាៃជាៃ់្លីដ�់ពកឹត្យ

វៃ័ិយទី៤ដដរ គលឺបាៃពយាយាមលបារះ្រង់ន្ងៃ្ររសុិទ្ធពី្ុររាណ ជាន្ងៃដដ�ពពរះ 



យុគងងឹតខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណ-ទំព័រ-29-

ពទង់បាៃព្រទាៃពរ ពពមទំាងដញកជា្ររសុិទ្ធ (លោកុ្រ្ត្តិ ២:២,៣) រចួល�ើយ

ដ្ររលៅល�ើកតលមកើងន្ងៃ្ុរណ្យរ្រស់ពួកអ្កមិៃលជឿ ដូចជាការលគ្រព «ន្ងៃនៃ 

ពពរះអាទិត្យ» ជាលដើម។ មុៃដំ្ូរងការ ល្ ស់្រ្តូរលៃរះពំុបាៃល្វាើល�ើងលោយចំ�

លទ។ លៅក្ុងសតវត្សទី១ ន្ងៃស្របាត�៍ពិតពបាកដពតរូវបាៃរកសាលោយពួក 

ពគីសាទោ ៃទំាងអស់។ ពួកលគពំុចង់ឱ្យអ្កដនទ្រងា្អ ្់រកិត្តិយសរ្រស់ពពរះលទ ល�ើយ 

លជឿថ្ចបា្់ររ្រស់ពទង់ពំុអាច ល្ ស់្រ្តូរបាៃល�ើយ ពួកលគបាៃរកសាយ៉ាងខ្ជា ្់រ 

ខជាួៃៃូវសិកា្ខ ្រទដ៏ពិសិដ្។ ្ុ៉រដៃ្ត លោយក��្ិចដ៏្ិុរៃព្រស្់រ សាតំាងបាៃ 

ល្វាើការតាមរយៈភ្ាក់ងាររ្រស់វា លដើម្ីសលពមចលគ្�្ំរណងរ្រស់វា។ លដើម្ី

ល្វាើឱ្យមៃុស្សម្ៃការចា្់រចិត្តចំលររះន្ងៃអាទិត្យ លគក៏ល្វាើន្ងៃលនារះឱ្យលៅជាន្ងៃ 

្ុរណ្យ សពម្្់រល�ើកសរលសើរៃូវដំលណើ ររស់ល�ើងវញិរ្រស់ពពរះពគីសទោ។ ពិ្ី 

ព្រជំុខ្ងសាសនា ក៏បាៃល្វាើល�ើងលៅន្ងៃលៃរះដដរ ពពមទំាងចាត់ទុកថ្ជាន្ងៃ

នៃការកំសាៃ្តស្របាយ ឯន្ងៃស្របាត�៍ [Sabbath] លគលៅដតរកសាជា្ររសុិទ្ធ 

ដដដ�។ 

 

ពុធ-៣១ មីនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៥៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: លស្តច លនារះ ៃឹង លរ� រក្យ ទាស់ ៃឹង ពពរះ ដ៏ ខ្ស់ ្ំរផុ្ត 

ល�ើយ ៃឹង ល្វាើ ទុក្ខ ល្រៀត ល្រៀៃ ដ�់ ពួក ្ររសុិទ្ធ នៃ ពពរះ ដ៏ ខ្ស់ ្ំរផុ្ត ដដរ ពពម ទំាង 

គិត ្ំរ ល្ ស់ លព� កំណត់ ៃិង ចបា្់រ ផ្ង ល�ើយ លគ ៃឹង ពតរូវ ព្រគ�់ លៅ ក្ុង 

កណា្ត ្់រ នដ នៃ លស្តច លនារះ លៅ ១ ខួ្រ  ២ ខួ្រ ល�ើយ កៃលរះ ខួ្រ។ ោៃីដយ៉� 

៧:២៥វ

 លដើម្ីសលពមចៃូវកិចចាការដដ�វាបាៃលរៀ្រចំល�ើងសពម្្់រមៃុស្សមុៃ

លព�ពពរះពគីសទោយាងមកសាតំាងក៏បាៃដឹកនំាពួកជូវឱ្យផ្ទោុកលៅល�ើន្ងៃស្របាត�៍

ៃូវព្រការដ៏�ំបាកជា្រៃទោុកដ៏្ងៃៃ់ដ�់អ្ករកសា។ ឥ�ូវលៃរះ លដើម្ីទាញយក
 

ព្រលយាជៃ៍នៃពៃលលឺដកលងកាល យដដ�វាបាៃ្រណា្ត �ល�ើងឱ្យពួកលគឱ្រពកលសា្រ 

លនារះវាក៏្រលញចា ញលសចក្តីស្អ្់រលខ្ើមដ�់ន្ងៃស្របាត�៍ ថ្ជាស្ា្័រៃ «រ្រស់ពួក 
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ជូវ» លៅវញិ។ ក្ុងលព�ដដ�ពួកពគីសាទោ ៃលៅដតរកសាន្ងៃអាទិត្យជាទូលៅទុក

ជាន្ងៃ្ុរណ្យអរស្របាយ វាបាៃនំាពួកលគឱ្យល្វាើន្ងៃស្របាត�៍ជាន្ងៃតមអត់ 

ជាន្ងៃ នៃលសចក្តីទុក្ខពពរួយ ៃិងអា្់ររស្ី លដើម្ីឱ្យលគស្អ្់រដ�់សាសនារ្រស់ 

ពួកជូវ។

បទបញ្ជា ឱ្យលោរ្ន្ងៃអាទិ្រ្យជាលលើកដំបូង

 លៅសម័យខ្ងលដើមនៃសតវត្សទី៤* អ្ិរាជកុងស្តង់ទីៃបាៃលចញ 

្រទ្រញ្ជា ឱ្យល្វាើន្ងៃអាទិត្យជាន្ងៃសាធ្រណៈ លៅទូទំាងចពកភពរ ៉មូ។ ន្ងៃនៃពពរះ 

អាទិត្យ ពតរូវបាៃលគ្រពលោយពួកកាៃ់សាសនាដនទ ដដ�លៅលពកាម្រទ 

្រញ្ជា រ្រស់ពទង់ ល�ើយក៏ពតរូវបាៃល�ើកតលមកើងលោយពួកពគីសាទោ ៃ គលឺជា 

ៃលយាបាយរ្រស់អ្ិរាជ ក្ុងការ្រពងរួ្រ្រពងរួមៃូវការព្រទំាងផ្�ព្រលយាជៃ៍

នៃសាសនារ្រស់ពួកលគ្រពពពរះដនទ ៃិងពគីសទោសាសនា។ ពពរះលៅកុងស្តង់ទីៃ 

ពតរូវបាៃជំរញុឱ្យល្វាើដូលច្រះលោយពួកសកងា្គ ជនៃវហិារ (ដដ�ព្រក្រលោយ 

ម�ិច្តា ៃិងការលសសកឃ្ល ៃអំណាច) ដដ�បាៃដឹងក្ុងខលួៃថ្ ល្រើន្ងៃដដដ� 

លៃរះពតរូវបាៃរកសាលោយពួកពគីសាទោ ៃផ្ង ៃិងពួកលគ្រពពពរះដនទផ្ង លនារះពួក

កាៃ់សាសនាដនទៃឹងទទួ�សា្គ �់ពគីសទោសាសនាជាមិៃខ្ៃ ល�ើយអំណាច 

ៃិងសិររីងុលរឿងរ្រស់វហិារ ក៏ៃឹងចលពមើៃល�ើងដដរ។ ្ុ៉រដៃ្ត ក្ុងខណៈដដ�ជៃ 

ពគីសាទោ ៃជាលពចើៃដដ�លកាតខ្ល ចដ�់ពពរះ ពតរូវបាៃដឹកនំាឱ្យចាត់ទុកន្ងៃ 

អាទិត្យថ្ជា្ររសុិទ្ធដដរលនារះ លគលៅដតកាៃ់ន្ងៃស្របាត�៍ពិតពបាកដជាន្ងៃ 

្ររសុិទ្ធរ្រស់ពពរះ ពពមទំាងរកសាលោយសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រលៅតាមពកឹត្យវៃ័ិយទី៤ 

ដដដ�។ 

 លមកំភូតពំុទាៃ់បាៃ្រញចា ្់រកិចចាការវាលៅល�ើយលទ វាបាៃសលពមចចិត្ត

ថ្ៃឹងព្រមូ�ពួកពគីសាទោ ៃទូទំាងពិភពលោក ឱ្យមកលៅលពកាមៃឹមរ្រស់វា ពពម 

ទំាងលព្រើអំណាចរ្រស់វាតាមរយៈអ្កតំណាងវា លរ�គលឺប៉ា្រដដ�បាៃអរះអាង 

ថ្ខលួៃជាតំណាងពពរះពគីសទោ។ វាបាៃសលពមចលគ្�្ំរណងរ្រស់វាតាមរយៈ 

ពួកកាៃ់សាសនាដនទដដ�ម្ៃការ ល្ ស់ដព្រដតរក់កណា្ត � តាមពួកកាៃ់ 
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តំដណងខ្ស់ព្រចំាវហិារដដ�លររលពញលៅលោយម�ិច្តា ៃិងពករុមជំៃំុ 

ដដ�សសឡាញ់លោកីយ៍។ ពករុមព្ឹរកសាដ៏្ំបាៃលការះគ្្ព្រជំុជា្រៃ្ត្រនាទោ ្់រ លោយ 

ម្ៃទំាងអ្កម្ៃតំដណងខ្ង់ខ្ស់ព្រចំាវហិារពីពគ្់រទិសទីនៃសាក�លោក 

មកចូ�រមួសៃ្ិសីទ។ លសទោើរដតលរៀងរា�់ការព្រជំុពករុមព្ឹរកសា ន្ងៃសាបា្ដដ� 

ពពរះបាៃតំាងល�ើងលនារះ ពតរូវបាៃលគសងកត់ចុរះ្រៃ្តិចម្តងៗ ចំដណកន្ងៃអាទិត្យ 

ពតរូវបាៃលគល�ើកតលមកើងវញិ។ លម៉្ល រះល�ើយ លៅទី្ំរផុ្ត ន្ងៃ្ុរណ្យរ្រស់ពួកកាៃ់

សាសនាដនទក៏ពតរូវបាៃល�ើកតលមកើងជាស្ា្័រៃរ្រស់ពពរះ ដតន្ងៃ្ររសុិទ្ធនៃពពរះ

គម្ីរពតរូវបាៃព្រកាសថ្ជាសំណាកនៃសាសនារ្រស់ពួកជូវលៅវញិ។

 លមពបាសចាកជំលៃឿបាៃសលពមចលជាគជ័យក្ុងការល�ើកសរលសើរខលួៃ

ឯង «ខ្ស់ល�ើសអស់ទំាងអវាីដដ�លៅថ្ពពរះ ឬរ្រស់អវាីដដ�លគលគ្រព 

ព្រតិ្រត្តិផ្ង»។ ដ្សសា�ូៃីចទី២ ២:៤។ លោកបាៃហ៊ាៃដកដព្រសិកា្ខ ្រទនៃ

ចបា្់ររ្រស់ពពរះ ដដ�តពមង់មៃុស្សទំាងអស់លៅឯលសចក្តីពិត ៃិងពពរះដ៏ម្ៃ 

ពពរះជៃ្រស់។ ក្ុងពកឹត្យវៃ័ិយទី៤ ពពរះបាៃសដម្តងអង្គពទង់មកជាពពរះអាទិករ

នៃស្ាៃសួគ៌ ៃិងដផ្ៃដី ពតង់លៃរះល�ើយដដ�ជាការខុសដ្រលកពីពពរះដកលង 

កាល យទំាងឡាយ។ ន្ងៃទី៧ពតរូវបាៃដញកជា្ររសុិទ្ធ ទុកជាន្ងៃ្្់រសពម្ក 

រ្រស់មៃុស្ស លដើម្ីចងចំាកិចចា្រងក្រលងកើត។ ពកឹត្យវៃ័ិយទី៤ ពតរូវបាៃដចងមក

លដើម្ីរកសាពពរះដ៏ម្ៃពពរះជៃ្រស់ ឱ្យស្ិតលៅក្ុងគំៃិតមៃុស្សជាៃិចចា ទុកជា 

ព្រភពនៃជីវតិ ជាទីសកាក រៈ្ូរជា ៃិងជាកម្វត្ុសពម្្់រថ្វា យ្រង្គំ។ សាតំាងខំ

ពយាយាម្រដងវារមៃុស្សឱ្យលចញអំពីភក្តីភាពរ្រស់លគចំលររះពពរះ ល�ើយៃិងអំពី

ការសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រតាមចបា្់ររ្រស់ពទង់លទៀតផ្ង លម៉្ល រះល�ើយវាក៏្រលញចា ញៃូវការ

ព្ឹរងដព្រងរ្រស់វា ជាពិលសសលដើម្ីព្រឆំ្ងៃឹងពកឹត្យវៃ័ិយ ដដ�ចង្អុ�ពបា្់រ

ថ្ពពរះជាអ្ក្រងក្រលងកើត។

 ្រណា្ត ព្ររូលតស្តង់ ឥ�ូវលៃរះបាៃជំរញុឱ្យល្វាើន្ងៃអាទិត្យដដ�ជាន្ងៃពពរះ

ពគីសទោម្ៃពពរះជៃ្រស់ល�ើងវញិ លៅជាន្ងៃស្របាត�៍រ្រស់ពួកពគីសាទោ ៃ ្ុ៉រដៃ្ត 

ពំុម្ៃភ័ស្តុតាងលៅក្ុង្រទគម្ីរលទ។ ការល�ើកតលមកើងដ្រ្រលៃរះ 
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ពំុម្ៃ ្្ត ំទុកមក លោយពពរះពគីសទោ ឬលោយពួកសាវក័ល�ើយ។ 

ការរកសាន្ងៃអាទិត្យជាចបា្់រដតង តំាងអ្កពគីសាទោ ៃលនារះ ម្ៃព្រភពមកអំពី 

«លសចក្តីអា្៌កំបំាងនៃការទទឹង ចបា្់រ។» ដ្សសា�ូៃិចទី២ ២:៧។ កិចចាការ

លៃរះបាៃចា្់រលផ្្តើមតំាងពីសម័យសាវក័្ុ៉រ�មកលម៉លរះ។ លតើពពរះអម្ចា ស់បាៃទទួ

�ចិញចា ឹមកូៃរ្រស់ព្រព័ៃ្ធកាតូ�ិកលៃរះ លៅកដៃលងណា នាលព�ណាដដរ? លតើ

ម្ៃមូ�ល�តុអវាីសមរម្យសពម្្់រការ ល្ ស់្រ្តូរ លោយគ្្ៃការយ�់សស្រពី 

្រទគម្ីរលនារះ? 

 

ពពហស្បតិ៍-១ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៥៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពគ្ លនារះ លគ ៃឹង ្រញជាូ ៃ អ្ក រា�់ គ្្ លៅ ឲ្យ ម្ៃ លសចក្តី 

លវទនា ពពម ទំាង សំឡា្់រ អ្ក រា�់ គ្្ ល�ើយ ពគ្់រ ទំាង សាសៃ៍ ៃឹង ស្អ្់រ អ្ក 

រា�់ គ្្ លោយ លពររះ លឈ្ារះ ខ្ុំ។ ម៉្ថ្យ ២៤:៩វ

 លៅក្ុងសតវត្សទី៦ ព្រព័ៃ្ធកាតូ�ិកពតរូវបាៃស្ា្រនាល�ើងយ៉ាងរងឹ

មំ្។ លរៅអីអំណាចរ្រស់ខលួៃពតរូវបាៃតំាងលៅក្ុងទីពករុងនៃរាជា្ិរាជ ល�ើយ 

សកងា្គ ជរ្រស់រ ៉មូ ពតរូវបាៃព្រកាសល្វាើជាលមដឹកនំាល�ើវហិារទំាងមូ�។ សាសនា 

ដនទក៏បាៃចុរះចូ�ៃឹងព្រព័ៃ្ធកាតូ�ិក។ សតវានាគបាៃព្រគ�់ដ�់សតវាលនារះ 

ៃូវ «្រ្ទ្ធិ ៃិង្រ�ល័ងករ្រស់វា»។ វវិរណៈ ១៣:២។ ឥ�ូវលៃរះអំ�ុងលព�១២៦០ 

ឆំ្្នៃការគ្្រសងកត់រ្រស់វហិារកាតូ�ិក ដដ�បាៃទស្សៃ៍ទាយទុកលៅក្ុង

គម្ីរោៃីដយ៉�  ៃិងវវិរណៈបាៃចា្់រលផ្្តើមល�ើយ។ ោៃីដយ៉� ៧:២៥; 

វវិរណៈ ១៣:៥,៧។ ជៃពគីសាទោ ៃ ពតរូវបាៃ្រង្ខំឱ្យ�រះ្រង់្ូររណភាពរ្រស់ខលួៃ 

ល�ើយទទួ�ពិ្ី្ុរណ្យ ៃិងការថ្វា យ្រង្គំរ្រស់កាតូ�ិក ល្រើពំុលនារះពតរូវ្រៃ្សឹក

ជីវតិខលួៃលៅក្ុងគុកងងឹត ឬក៏ទទួ�រងលពគ្រះដ�់សាល ្់រលោយការព្ួយរក 

លោយការខទោ្់រដលងហាើម ឬលោយការកាត់កបា�ៃឹងពូលៅ។ ល�ើញថ្បាៃ 

សលពមចតាម្រៃទោូ�ពពរះលយសូ៊វល�ើយ «លទារះទំាងឪពុកម្្ត យ ្រង្រ្អូៃ ញាតិ 

សនា្ត ៃ ល�ើយមិត្តសំឡាញ់ ក៏ៃឹង្រញជាូ ៃអ្ករា�់គ្្ ល�ើយៃិងសម្ល ្់រអ្ក 



យុគងងឹតខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណ-ទំព័រ-33-

រា�់គ្្ខលរះដដរ មៃុស្សទំាងអស់ៃឹងស្អ្់រអ្ករា�់គ្្ លោយលពររះលឈ្ារះខ្ុំ»។ 

�ូកា ២១:១៦,១៧។ ការល្វាើទុក្ខល្រៀតល្រៀៃបាៃល្រើកល�ើងដ�់អ្កលស្ារះពតង់ 

លោយកំ�ឹងដ៏សលម្ើមអសាចា រ្យជាងពីលព�មុៃលៅលទៀត ល�ើយលោកីយ៍ក៏ 

បាៃកាល យលៅជាសមរភូមិដ៏�វាឹងល�វាើយមួយ។ អស់រយៈកា�រា្់ររយឆំ្្ ពករុម

ជំៃំុនៃពពរះពគីសទោបាៃរកកដៃលងពជកលកាៃលៅក្ុងទីោច់សសយា� ៃិងទី 

អា្់រអួ។ ដូចលហារាបាៃដចងថ្៖ «សស្តីលនារះក៏រត់លៅឯទីរលហាស្ាៃ លៅទីលនារះ 

ពពរះបាៃលរៀ្រកដៃលងឱ្យនាង លដើម្ីៃឹងចិញចា ឹមនាងលៅទីលនារះ អស់រវាង១២៦០ 

ន្ងៃ»។ វវិរណៈ ១២:៦។

 ការល�ើងកាៃ់អំណាចរ្រស់វហិាររ ៉មូ ជាកំណត់សម្្គ �់នៃការចា្់រ

លផ្្តើមនៃយុគសម័យងងឹត។ អំណាចរ្រស់វហិារលៃរះលកើៃល�ើង្ុ៉រៃណាលសចក្តី

ងងឹតក៏កាៃ់ដតម្ៃខ្ល ំងល�ើង្ុ៉រលណាណ រះដដរ។ ជំលៃឿពតរូវបាៃលផ្ទោរលចញពីពពរះ 

ពគីសទោដដ�ជាពគឹរះដ៏ពិតពបាកដ លៅឯលស្តចប៉ា្រនៃរ ៉មូវញិ។ ផ្ទោុយពីការលជឿទុក

ចិត្តចំលររះពពរះរាជ្ុរពតនៃពពរះ សពម្្់រការអត់លទាសបា្រ ៃិងសពម្្់រលសចក្តី

សលកងា្គ រះដ៏អស់ក�្ មៃុស្សបាៃដ្ររមកលគ្រពប៉ា្រ ពួកសង្ ៃិងពួកសង្

ជាៃ់ខ្ស់ដដ�ប៉ា្រព្រគ�់អំណាចឱ្យលៅវញិ។ ្រណា្ត ជៃបាៃទទួ� 

ការ្រលពងៀៃថ្ ប៉ា្រជាស្ាៃលមពតីរ្រស់ខលួៃលៅដផ្ៃដី ល�ើយថ្គ្្ៃៃរណា 

ចូ�លៅឯពពរះបាៃលទ លម៉្ល រះល�ើយ្រណា្ត ជៃពតរូវដតសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រទំាងសសរុង។ 

ការងាកលចញពីលសចក្តីតពមរូវរ្រស់ប៉ា្រ ៃឹងពតរូវទទួ�ទារណុកម្ជាដំណំលៅ

ល�ើផ្លូវកាយ ៃិងផ្លូវចិត្ត ចំលររះជៃណាដដ�ជំទាស់។ ដូលច្រះគំៃិតរ្រស់ 

មៃុស្សក៏បាៃដ្ររលចញអំពីពពរះ លៅឯ្ុរគ្គ�លឃ្រលៅ ល�ើយខុស្្គងវញិលទ 

គលឺល�ើសពីលនារះលៅលទៀត គលឺដ្ររលៅឯលស្តចនៃលសចក្តីងងឹតដតម្តង ដដ�អៃុវត្ត

អំណាចរ្រស់វាតាមរយៈពួកលគ។ អំលពើបា្របាៃ្រៃលំខលួៃលៅខ្ងក្ុងអាវ្យ

ដ៏សសគត់សសគំ។ កា�ល្រើ្រទគម្ីរពតរូវបាៃ្ិរទជិត ល�ើយមៃុស្សចាត់ខលួៃឯង 

ជា្ំល�ើយ លនារះលយើងម្ៃល�ើញដតអំលពើដកលង្រៃលំ អំលពើ្លបាក ៃិងអំលពើ 

ទុចចារតិដ៏ទា្រលថ្ក្ុ៉រលណាណ រះ។ ការល�ើកកម្ស់ៃូវចបា្់រ ៃិងព្រនពណីរ្រស់ 



ទំព័រ-34- មហាវវិាទ

មៃុស្ស ្រញ្ជា ក់ឱ្យល�ើញៃូវអំលពើពុករ�ួយដដ�ជា�ទ្ធផ្�នៃការ្ត់ 

លចា�ចបា្់ររ្រស់ពពរះ។

ពោអៃ្រាយដលព់ករុមជំៃនុំ

 ពគ្លនារះជាពគ្អៃ្តរាយដ�់ពករុមជំៃំុពពរះពគីសទោ។ ជៃលស្ារះពតង់ដដ�

ពទពទង់ខ្្តសី�្ម៌ម្ៃតិចតួចណាស់។ ្វាីល្រើលសចក្តីពិតពតរូវបាៃទុកលៅ

លោយគ្្ៃអ្កដ្លងទី្រនាទោ �់ក៏លោយ ក៏ម្ៃលព�ខលរះ កំ�ុស ៃិងជំលៃឿ 

អកុស� ហាក់ដូចជាបាៃ្្រះទំាងសសរុង ល�ើយសាសនាពិតហាក់ដូចជាៃឹង 

ពតរូវរោយបាត់អំពីដផ្ៃដីដូលច្ារះ។ ដំណឹង�្អពតរូវរសាត់បាត់ ្ុ៉រដៃ្ត ទពមង់ 

សាសនាលកើតលពចើៃល�ើងជា�ំោ្់រ ល�ើយមៃុស្សពតរូវរង្រៃទោុកដ៏�ំបាកក្ុង

ការខំល្វាើឱ្យបាៃពតឹមពតរូវ។

 លគមិៃពគ្ៃ់ដត្រលពងៀៃឱ្យលមើ�លៅប៉ា្រ ថ្ជាអ្កសពមរុរះសពមរួ� 

រ្រស់ខលួៃ្ុ៉រលណាណ រះលទ គលឺដ្មទំាងឱ្យលជឿទុកចិត្តចំលររះការព្រពពឹត្តរ្រស់ខលួៃ 

លដើម្ីោងបា្រលទៀតផ្ង។ ្ម្យាពតាដ៏ដសៃឆ្ងៃ យ ការល្វាើទុកករកិរយិា ការ 

ថ្វា យ្រង្គំវត្ុ្ុររាណ ការដំល�ើងវហិារ លចតិយ ៃិងអាសនា ការ្រង់ពបាក់កាស 

ដ៏លពចើៃដ�់វហិារ អំលពើទំាងលៃរះ ល�ើយៃិងអំលពើសសលដៀងគ្្ជាលពចើៃលទៀត ពតរូវ 

បាៃ្រងា្គ ្់រឱ្យល្វាើលដើម្ីរងំា្់រលសចក្តីលពកា្រ្រស់ពពរះ ឬលដើម្ីឱ្យពទង់សពវាពពរះ 

ទ័យ ល្វាើលមើ�ដតពពរះពទង់ជាមៃុស្សដដ�ខ្្�់ៃឹងលរឿងកំ្ិុរកកំ្ុ៉រក ឬសងៃ្់រ 

ពពរះទ័យលោយអំលណាយ ឬលោយអំលពើទុកករកិរយិាដូលច្ារះ។ 

 

សុព្រ-២ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៥៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:  ពទង់ ម្ៃ ពពរះ្រៃទោូ� ល្លើយ ថ្ អ្ក ដដ� លពររះ ពូជ �្អ លនារះ 

គលឺ ជា កូៃ មៃុស្ស ។ ម៉្ថ្យ ១៣:៣៧វ

 ្វាីល្រើម្ៃបា្រ្ម៌លនារះស្ិតលសរ្លៅក៏លោយ សូម្ីដតលៅក្ុងចំលណាម 

ពួកដឹកនំានៃវហិាររ ៉មូក៏ឥទ្ធិព�រ្រស់វហិារហាក់ដូចជាលកើៃល�ើងជា�ំោ្់រ



យុគងងឹតខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណ-ទំព័រ-35-

ដដរ។ លៅជិតចុងសតវត្សទី៨ ប៉ា្របាៃោក់ការអរះអាងជាមុៃថ្ លៅក្ុង 

យុគដំ្ូរងនៃពករុមជំៃំុ សកងា្គ ជនៃរ ៉មូបាៃសណិ្តលោយអំណាចដដដ�ខ្ង 

ពព�ឹងវញិ្ញា ណ ដូចលៅលព�ឥ�ូវលៃរះដដរ។ លដើម្ីកសាងលសចក្តីអរះអាង 

លៃរះ ពតរូវលព្រើមល្យាបាយខលរះ លដើម្ីសដម្តងឱ្យល�ើញអំណាច ល�ើយការលៃរះពតរូវ 

បាៃ្រណ្តុ រះ្រណា្ត �លោយ្ិរតានៃលសចក្តីភូតភរ។ សំលណរពី្ុររាណ ពតរូវ 

បាៃចារកិល�ើងលោយពួកសង្។ ្រទ្រញ្ជា រ្រស់ពករុមព្ឹរកសាដដ�ពំុទាៃ់បាៃ

ឮពីមុៃក៏ពតរូវបាៃរកល�ើញ ស្ា្រនាៃូវឧត្តមភាពរ្រស់ប៉ា្រលៅទូទំាង 

សាក�លោក តំាងដតពីសម័យលដើមលម៉លរះ។ ពករុមជំៃំុដដ�បាៃ្រដិលស្ 

លសចក្តីពិត ក៏ទទួ�យកលសចក្តីលបាក្រលញ្្តទំាងលៃរះ ទំាងលោភ�ៃ់។ 

 អ្កសំណង់ដ៏លស្ារះពតង់ខលរះ ដដ�លៅល�ើពគឹរះដ៏ពិត (កូរៃិ្ូសទី១ 

៣:១០,១១) ម្ៃការស្ុគស្ាញក្ុងចិត្តជាខ្ល ំង ពពមទំាងបាៃខកខ្ៃផ្ង 

លៅលព�សំរាមនៃលគ្��ទ្ធិដកលងកាល យមករាងំសទោរះការងារ។ ដូចជាពួកសង់ 

ជញ្ជា ំងលយរសូា�ិម ក្ុងសម័យលហារាលៃល�ម្ដដរ ម្ៃអ្កខលរះរចួរា�់ ៃិង 

ៃិយាយថ្៖ «កម្ល ំងរ្រស់ពួកអ្ក�ីដសងបាៃអៃ់្យលៅល�ើយ សំរាមក៏ 

ម្ៃលពចើៃសៃ្ធឹក ដ�់លម៉លរះបាៃជាលយើងៃឹងសង់កំដផ្ងល�ើងវញិពំុបាៃ»។

លៃល�ម្ ៤:១០។ លោយលខសារះល�វាើយក្ុងការតសូ៊ព្រឆំ្ងៃឹងអំលពើល្រៀតល្រៀៃ 

អំលពើដកលង្រៃលំ អំលពើទុចចារតិ ល�ើយៃិងពគ្់រទំាងការរាងំជ�់ដនទលទៀតដដ� 

សាតំាងព្រឌិតល�ើង លដើម្ីរារាងំដំលណើ រ�ូតោស់រ្រស់ពួកលគ អ្កខលរះដដ� 

ជាជាងសង់ដ៏លស្ារះពតង់ ក៏បាៃបាក់ទឹកចិត្ត ល�ើយលដើម្ីឱ្យម្ៃសៃ្តិភាព 

ៃិងសៃ្តិសុខដ�់ពទព្យសម្ត្តិ ៃិងជីវតិរ្រស់ខលួៃ លគក៏ងាកលចញពីពគឹរះដ៏ពិត 

លនារះលៅ។ អ្កដនទលទៀតដដ�ពញ្ញា ក់ៃឹងការព្រឆំ្ងនៃសពតរូវរ្រស់ខលួៃលនារះ 

ក៏ព្រកាសល�ើងលោយឥតញលញើតថ្៖ «កំុឱ្យខ្ល ចលគល�ើយ ចូរៃឹករព្កដ�់ 

ពពរះអម្ចា ស់ដដ�ពទង់្ំ ល�ើយគួរដសង្ខ្ល ចវញិ» (ខ១៤) ល�ើយលគបាៃ្រៃ្ត 

កិចចាការតលៅលទៀត ម្្ក់ៗព្រោ្់រលោយោវលៅចលងករះលរៀងៗខលួៃ។ លអលភសូរ 

៦:១៧។



ទំព័រ-36- មហាវវិាទ

 វញិ្ញា ណសម្អ្់រ ៃិងវញិ្ញា ណព្រឆំ្ងៃឹងលសចក្តីពិតដដដ�លៃរះ បាៃ 

្រណា្ត �ចិត្តពួកសពតរូវនៃពពរះលៅពគ្់រជំនាៃ់ ល�ើយពួក្រលពមើរ្រស់ពទង់ក៏ 

ពតរូវម្ៃការរ�័សរ�ួៃ ៃិងភក្តីភាពដដដ�លនារះដដរ។ ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ 

ពគីសទោចំលររះពួកសាវក័លៅពគ្ដំ្ូរង ក៏បាៃតពមរូវដ�់ពួកលដើរតាមពទង់លៅ 

ពគ្ចុង្រញចា ្់រលៃរះដដរ៖ «ឯលសចក្តីដដ�ខ្ុំពបា្់រដ�់អ្ករា�់គ្្លៃរះ លនារះខ្ុំក៏

ពបា្់រដ�់មៃុស្សទំាងអស់ដដរ គលឺថ្ ចូរចំាយាមចុរះ»។ ម៉្កុស ១៣:៣៧។

 ភាពងងឹតហាក់ដូចជាលចរះដតរកីពកាស់ល�ើងៗ។ ការថ្វា យ្រង្គំរ្ូរកាៃ់

ដតម្ៃជាទូលៅ។ ម្ៃការដុតលទៀតលៅចំលររះរ្ូរសំណាក ល�ើយម្ៃការ 

សូពត្ម៌ ឬការ្រៃ់សសៃ់លៅចំលររះរ្ូរទំាងលនារះលទៀតផ្ង។ ទំលៃៀមទម្ល ្់រ ៃិង 

ជំលៃឿអកុស�ដ៏មិៃសមល�តុផ្�បាៃ្្រះ។ គំៃិតរ្រស់មៃុស្សពតរូវបាៃពគ្់រ 

ពគងទំាងសសរុងលោយជំលៃឿអកុស�ដដ�សូម្ីដតលសចក្តីរកល�តុផ្� ក៏ 

ហាក់ដូចជាលយា�លយាគខុសទំៃងដដរ។ លៅលព�ដដ�ពួកសង្ ៃិងពួក 

សង្ជាៃ់ខ្ស់ លពតកពតអា�ៃឹងលសចក្តីលភលើតលភលើៃកាមគុណ ៃិងអំលពើពុក 

រ�ួយលនារះ លតើម្ៃ្រណា្ត ជៃអវាីគួររពឹំងលពរៅពីការ�ិចខលួៃលៅក្ុងភាពអវជិាជា  

ៃិងបា្រ្ម៌លនារះ!

 ម្ៃអំលពើឥតលកាតដពកងរ្រស់វហិារកាតូ�ិករ ៉មូមួយលទៀត លៅសតវត្ស 

ទី១១ ប៉ា្រលពគកូរទីី៧បាៃព្រកាសអរះអាងៃូវភាពពគ្់រ�ក្ខណ៍នៃវហិាររ ៉មូ។ 

ក្ុងសំលណើ ទំាងឡាយដដ�លោកបាៃល�ើកល�ើងលនារះ ម្ៃសំលណើ មួយ 

ដដ�អរះអាងថ្ វហិារពំុដដ�ម្ៃកំ�ុសខុស្្គង ក៏ៃឹងម្ៃន្ងៃខុសដដរ 

លយាងលៅតាម្រទគម្ីរ។ ្ុ៉រដៃ្ត ភ័ស្តុតាង្រទគម្ីរ ពំុសស្រតាមការអរះអាងលនារះ 

ល�ើយ។ សលម្តចសង្រាជដ៏ពកអលឺត ក៏បាៃព្រកាសថ្ម្ៃអំណាចៃឹងទម្ល ក់

អ្ិរាជទំាងឡាយផ្ង ពពមទំាងបាៃព្រកាស្រញ្ជា ក់លទៀតថ្ រក្យលពជៃ៍ 

ដដ�ខលួៃ្រលញចា ញរចួល�ើយ មិៃពតរូវម្ៃៃរណាដកដព្រល�ើយ ្ុ៉រដៃ្ត ខលួៃអាច 

ម្ៃ្ុរពវាសិទ្ធិដកដព្រ ៃូវការសលពមចចិត្តនៃអ្កដនទទំាងអស់បាៃ។

 ឧទា�រណ៍ដ៏គួរកត់សម្្គ �់មួយនៃចរតិ�ក្ខណៈជិរះជាៃ់ រ្រស់អ្ក



យុគងងឹតខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណ-ទំព័រ-37-

គំ្ពទង់នៃលសចក្តីមិៃលចរះខុសលៃរះ បាៃសដម្តងក្ុងការព្រពពឹត្តចំលររះពពរះលៅ 

អ្ិរាជអា�លលឺម៉ង់ �ិៃរទីី៤។ លោយមហាក្សពតហ៊ាៃ្រដិលស្អំណាចចបា្់រ 

រ្រស់ប៉ា្រ ពពរះអង្គពតរូវបាៃកាត់កា�លចញ ពពមទំាងពតរូវបាៃទម្ល ក់ពី្រ�ល័ងក

លទៀតផ្ង។ លោយភ័យខ្ល ចចំលររះការលបារះ្រង់ឱ្យលៅដត�លតា� ល�ើយៃិង

ការគំរាមកំដ�ងនៃពួកអម្ចា ស់រ្រស់ខលួៃ ទ្ោ �់ ដដ�បាៃលពជាមដពជងឱ្យ្ររះលបារ 

ព្រឆំ្ងៃឹងពទង់លោយ្រញញាត្តិរ្រស់ប៉ា្រ ពពរះលៅ�ិៃរក៏ីម្ៃពពរះតំររិះថ្ចំាបាច់ 

ពតរូវដតរកសៃ្តិភាពជាមួយរ ៉មូវញិ។ លោយម្ៃការជូៃដំលណើ រអំពីមល�សី 

ៃិងអ្ក្រលពមើលស្ារះពតង់ម្្ក់ផ្ង ពទង់ក៏បាៃល្វាើដំលណើ រ្លងកាត់ជួរភ្ំអា�់ 

លៅក្ុងរក់កណា្ត �ដខរងា លដើម្ីលៅ្រនាទោ ្រខលួៃលៅចំលររះប៉ា្រ។ លៅលព�

លៅដ�់ពបាសាទដដ�ជាកដៃលងរ្រស់ប៉ា្រលពគកកូរ ីល�ើយលគក៏បាៃនំាពទង់ 

ចូ�លៅកាៃ់ទីនំាងខ្ងលពរៅលោយគ្្ៃអង្គរក្ស ល�ើយលៅទីលនារះនាលព� 

ពតជាក់ខ្ល ំងនៃរដូវរងា ទំាងម្ៃពពរះសិរ ៃិងពពរះបាទលៅទលទ ៃិងរក់ 

សំល�ៀក្ំររក់ដ៏គួរលវទនា ពពរះអង្គបាៃទៃទោឹងរង់ចំាលសចក្តីអៃុញ្ញា តរ្រស់ 

ប៉ា្រឱ្យចូ�ជួ្រ។ �ុរះដ�់ពទង់អត់អាហារបាៃ្ីរន្ងៃ ល�ើយៃិងល្វាើការ�ៃ់តួ 

លទើ្រលស្តចសង្លៃរះពពមអត់លទាសឱ្យពពរះលៅ។ ្ុ៉រណណឹ ងល�ើយក៏លោយ អ្ិរាជ 

ពតរូវរង់ចំាៃូវការយ�់ពពមរ្រស់ប៉ា្រជាមុៃសិៃ មុៃៃឹងសលពមចការអវាី ឬ 

អៃុវត្តអំណាចជារាជា្ិរាជវញិ។ ចំដណកឯលពគកកូរ ីបាៃរកីរាយចំលររះ 

លជាគជ័យរ្រស់ខលួៃណាស់ អួតលក្អងកា្អ ងថ្ការ្ំរបាក់្រ្កខ្ស់រ្រស់លស្តច 

ទំាងឡាយ គលឺជាភារកិចចារ្រស់ខលួៃ។

 ល�ើញថ្ម្ៃភាពផ្ទោុយគ្្យ៉ាងសស�រះ រវាងលស្តចសង្ដ៏ពកអលឺតពកទម 

លៃរះ ល�ើយៃិងភាពរា្រទា្រ ៃិងភាពទៃ់ភលៃ់រ្រស់ពពរះពគីសទោ ដដ�តំណាង 

អង្គពទង់ជាអ្កលៅៃឹងទាវា រចិត្ត ទំាងអងវារករសំុចូ� លដើម្ីនំាមកៃូវការអត់ 

លទាស ៃិងសៃ្តិភាព ល�ើយដដ�បាៃ្រលពងៀៃពួកសិស្សថ្៖ «អ្កណាក្ុង 

ពួកអ្កដដ�ចង់បាៃជាល�ខ១ អ្កលនារះពតរូវល្វាើជាបាវដ�់អ្ករា�់គ្្វញិ»។ 

ម៉្ថ្យ ២០:២៧។



ទំព័រ-38- មហាវវិាទ

សៅរ៍-៣ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៥៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ល�ើយ អ្ក ណា ក្ុង ពួក អ្ក ដដ� ចង់ បាៃ ជា ល�ខ ១ 

អ្ក លនារះ ពតរូវ ល្វាើ ជា បាវ ដ�់ អ្ក រា�់ គ្្ វញិ ដដរ ដូច ជា កូៃ មៃុស្ស បាៃ មក មិៃ 

ដមៃ ឲ្យ លគ ្ំរលរ ើ លោក លទ គលឺ ៃឹង ្ំរលរ ើ លគ វញិ ល�ើយ ៃិង ឲ្យ ជីវតិ ខលួៃ ទុក ជា ន្ល 

លោរះ មៃុស្ស ជា លពចើៃ ផ្ង។ ម៉្ថ្យ ២០:២៧-២៨វ

វិញ្ញា ណខៃ្ធៃិយម

 នាសតវត្ស្រៃ្ត្រនាទោ ្់រមក លគបាៃល�ើញកំ�ុសលកើៃល�ើងជា�ំោ្់រ

លៅក្ុងលគ្��ទ្ធិដដ�លចញមកពីរ ៉មូ។ សូម្ីមុៃពគ្ស្ា្រនានៃព្រព័ៃ្ធ  

កាតូ�ិកលម៉លរះការ្រលពងៀៃរ្រស់ទស្សៃវទូិនៃសាសនាដនទពតរូវបាៃពជរួតពជា្រ

ចូ�លៅក្ុង វហិាររចួលៅល�ើយ។ ្រណា្ត ជៃជាលពចើៃដដ�បាៃតំាងខលួៃថ្
 

ម្ៃការ ល្ ស់ ដព្រល�ើយលនារះ លៅដតលតាងជា្់រលៅល�ើលគ្��ទ្ធិសំខ្ៃ់នៃ

ទស្សៃវជិាជា  រ្រស់សាសនាដនទដដដ� ល�ើយមិៃពគ្ៃ់ដតលៅលរៀៃសូពត 

លោយខលួៃដត ្ុ៉រលណាណ រះលទ គលឺដ្មទំាងជំរញុលៅល�ើអ្កដនទលទៀត លដើម្ី ជា 

មល្យាបាយនៃ ការពពងីកឥទ្ធិព�រ្រស់ខលួៃលៅក្ុងចំលណាមពួកលគ្រព រ្ូរ ពពរះ 

លទៀតផ្ង។ កំ�ុសខុស្្គងដ៏្ងៃៃ់្ងៃរក៏ពតរូវបាៃចូ�លៅក្ុងជំលៃឿរ្រស់ពួក 

ពគីសាទោ ៃ។ ព្រការមួយដដ�ជាក់ដស្តងជាងលគក្ុងចំលណាមកំ�ុសទំាងលៃរះ 

គលឺការលជឿថ្លៅម្ៃ ពព�ឹងរស់លៅ ពពមទំាងដឹងខុសពតរូវលៅក្ុងលសចក្តី 

សាល ្់រ។ លគ្��ទ្ធិលៃរះ បាៃោតពគឹរះលៅល�ើការ្ួរងសួងដ�់សៃ្ត្ុរគ្គ� 

ៃិងការលគ្រពថ្វា យ្រង្គំ ដ�់នាងពព�ច្ារម៉ី្រា ដដ�រ ៉មូបាៃកសាងល�ើង។ 

អំពីលៃរះ ក៏ម្ៃផុ្សលចញ មកៃូវលគ្��ទ្ធិខុស្្គងនៃទណ្ឌ កម្ដ៏អស់ក�្

ជាៃិចចា (សពម្្់រអ្កមិៃ ដព្រចិត្តលៅទី្ំរផុ្ត) ដដ�បាៃ្រញចាូ �លៅក្ុងជំលៃឿ

កាតូ�ិកតំាងពីលដើមមក។ 

 ្រនាទោ ្់រមកម្ៃផ្លូវមួយ បាៃលរៀ្រចំសពម្្់រ�ំនំាលដើមនៃការព្រឌិត 

មួយលនារះលទៀតរ្រស់ពួកកាៃ់សាសនាដនទ ដដ�រ ៉មូឱ្យលឈ្ារះថ្ ស្ាៃោង 



យុគងងឹតខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណ-ទំព័រ-39-

បា្រ ល�ើយលព្រើសពម្្់រ្ំរភ័យ្រណា្ត អ្កងាយលជឿ ៃិងជៃលជឿជំលៃឿអកុស�។ 

លគ្��ទ្ធិខុស្្គងលៃរះ បាៃ្រញ្ជា ក់ថ្ពិតជាម្ៃទីកដៃលងនៃទារណុកម្ដដ� 

ពព�ឹងរ្រស់អ្កពំុទាៃ់បាៃទទួ�លសចក្តីរងទុក្ខលវទនាអស់ក�្ជាៃិចចា ពតរូវ

ទទួ�ទណ្ឌ កម្ចំលររះអំលពើបា្ររ្រស់ខលួៃ ល�ើយ្រនាទោ ្់រពីបាៃ�្អសុទ្ធសា្ 

ល�ើយ លគៃឹងលោរះដ�ងពីកដៃលងលនារះ ឱ្យចូ�ៃគរស្ាៃសួគ៌វញិ។

លទ្ធិមិៃពបកាៃ់លោស

 លៅម្ៃលរឿងព្រឌិតមួយលទៀត ដដ�រ ៉មូពតរូវការលដើម្ីល្វាើឱ្យបាៃ 

ចំលណញលោយលសចក្តីភ័យខ្ល ច ៃិងបា្រ្ម៌នៃពួកលជឿតាមខលួៃ។ ការលៃរះពតរូវ 

បាៃល�ើកល�ើងលោយលគ្��ទ្ធិនៃការមិៃព្រកាៃ់លទាស។ ការអត់លទាស 

ទំាងសសរុងចំលររះអំលពើបា្រពីអតីតកា� ្រចចាុ្រ្ៃ្កា� ៃិងអនាគតកា� ៃិង 

ការដកលចញៃូវការ្លឺចា្់រ ល�ើយៃិងពិៃ័យលទាសទំាងអស់ដដ�ជា្់រ 

ជំរក់ ពតរូវបាៃសៃយាដ�់អ្កដដ�បាៃរមួនដក្ុងសកងា្គ មរ្រស់លស្តចសង្ 

លដើម្ីពពងីកតំ្រៃ់ពតរួតពតាលៅនាលោកីយ៍ លដើម្ីោក់ទណ្ឌ កម្ដ�់សពតរូវ 

រ្រស់ខលួៃ ឬលដើម្ីល្វាើឱ្យសូៃ្យៃូវអស់អ្កណាដដ�ហ៊ាៃ្រដិលស្ឧត្តមភាព

ខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណរ្រស់ខលួៃ។ ្រណា្ត ជៃក៏ពតរូវបាៃ្រលពងៀៃលទៀតដដរថ្ 

លោយការ្រង់ពបាក់ដ�់វហិារ លគក៏អាចរចួខលួៃអំពីបា្រកម្ ល�ើយពពមទំាង

អាចលោរះដ�ងពព�ឹងញាតិមិត្តរ្រស់ខលួៃដដ�បាៃសាល ្់រលៅ ដដ�ជា្់រលៅ

ក្ុងលភលើងទារណុកម្លនារះផ្ងដដរ។ លោយវ ិ្ ីដ្រ្រលៃរះ រ ៉មូក៏បាៃ្ំរលពញ�ិ្រ 

រ្រស់ខលួៃ ល�ើយពទពទង់ៃូវភាពរងុលរឿង ភាពសំ្ូររ�ូរល�ៀរ ៃិងអំលពើអបាយ

មុខនៃពួកកំពុតដដ�តំណាងពពរះពគីសទោដដ�រកកដៃលងលកើយពពរះសិរគ្្ៃ។

 ពិ្ីល�ៀងពពរះអម្ចា ស់តាម្រទគម្ីរ ពតរូវបាៃោក់ជំៃួសលោយយញញា 

្ូរជាថ្វា យ្រង្គំរ្ូរនៃពិ្ីម៉្ស់។ ពួកសង្កាតូ�ិក បាៃល្វាើពុតជាអ្ក្ំរ ល្ ស់ 

្ំរដព្រៃំ្័ុរង ៃិងសសា្ម្តា ឱ្យលៅជា «សាច់ ៃិងឈាមពិតពបាកដនៃពពរះ 

ពគីសទោ»១ លោយការសូពត្ម៌រ�ឹុមៗ។ លគបាៃអរះអាងលោយចំ�ៃូវអំណាច

្រលងកើតពពរះដដ�ជាអ្ក្រងក្រលងកើតរ្រស់សពវាសារលពើ លោយលសចក្តីព្រម្្ 



ទំព័រ-40- មហាវវិាទ

លោយឥតញលញើត។ ពួកពគីសាទោ ៃពតរូវបាៃលគតពមរូវឱ្យលរ�សារភាពថ្លជឿ 

ដ�់�ទ្ធិខុស្្គងលៃរះ (ដដ�ជា�ទ្ធិអាពកក់នពកដ�ង ល�ើយ្ំរបាក់មុខស្ាៃ 

សួគ៌ផ្ង) ល្រើពំុលនារះៃឹងពតរូវ្លឺចា្់រដ�់សាល ្់រ។ ្រណា្ត មៃុស្សដដ�្រដិលស្

ពតរូវបាៃព្រគ�់លៅក្ុងអណា្ត តលភលើង។

 

អាទិត្យ-៤ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៥៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: រាសស្ត អញ លគ ពតរូវ ្ំរ ល្ ញ លៅ លោយ ខវារះ ខ្ត ដំររិះ ដូលច្រះ 

លោយ លពររះ ឯង មិៃ ពពម ទទួ� ដំររិះ បាៃ ជា អញ ក៏ ៃឹង លបារះ្រង់ លចា� ឯង មិៃ 

ឲ្យ ល្វាើ ជា សង្ ដ�់ អញ លទៀត ដដរ ល�ើយ លោយ ល�តុ ដដ� ឯង បាៃ លភលច ចបា្់រ 

រ្រស់ ពពរះ នៃ ឯង លនារះ អញ ក៏ ៃឹង លភលច កូៃ លៅ រ្រស់ ឯង ដូច គ្្។ �ូលស ៤:៦

សាោក្ីដាក់ោរ នុណកម្ម

 លៅសតវត្សទី១៣ ម្ៃការស្ា្រនាល�ើងៃូវអស់ទំាងលពគឿងចពកដ៏គួរ

ឱ្យភ័យខ្ល ច្ំរផុ្តរ្រស់ព្រព័ៃ្ធកាតូ�ិក សាោក្តីោក់ទារណុកម្។ លស្តចនៃ

លសចក្តីងងឹតបាៃល្វាើការលៅក្ុងខួរកបា�នៃពួកដឹកនំា ៃិងពួកម្ៃតំដណង 

ខ្ង់ខ្ស់រ្រស់វហិារកាតូ�ិក។ លៅក្ុងពករុមព្ឹរកសាសម្ងៃ ត់រ្រស់លគសាតំាង ៃិង 

លទវតារ្រស់វាបាៃពគ្់រពគងចិត្តគំៃិតពួកមៃុស្សអាពកក់ ដតម្ៃលទវតារ្រស់ 

ពពរះ ្រក្ុងកណា្ត �លគលោយគ្្ៃៃរណាល�ើញ ល�ើយកត់ពតាៃូវពកឹត្យ 

ពកមដ៏ទុចចារតិរ្រស់លគ ពពមទំាងសរលសរព្រវត្តិនៃអំលពើដ៏អាពកក់អាពកី ដដ� 

ដភ្កមៃុស្សពទំាលមើ�មិៃបាៃ។ «បា្ី៊រ�ូៃដ៏្ំ» ពតរូវបាៃ «សសវងឹជាមួយៃឹង 

ឈាមពួក្ររសុិទ្ធ»។ ទពមង់នៃរាងកាយរ្រស់ពួក្រ្តូរ ្្ត ច់រា្់រោៃនាក់ពតរូវ 

បាៃលខទោចខ្ទោ ំបាៃដសសកលៅកាៃ់ពពរះ ទូ�សូមឱ្យល្វាើការសងសឹកលៅល�ើ 

អំណាចនពពនផ្្សលនារះ។

 ចបា្់ររ្រស់ប៉ា្រ ក៏បាៃកាល យលៅជាអំណាច ្្ត ច់ការនៃលោកីយ៍។ 

ពួកលស្តច ៃិងពួកអ្ិរាជបាៃឱៃពកា្រចំលររះ្រទ្រញ្ជា រ្រស់លស្តចសង្នៃ 

ៃគររ ៉មូ។ វាសនារ្រស់មៃុស្ស ទំាង្រចចាុ្រ្ៃ្ ៃិងអៃៃ្តកា�ហាក់ដូចជាស្ិត
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លៅលពកាមការពគ្់រពគងរ្រស់ប៉ា្រ។ លគ្��ទ្ធិរ ៉មូពតរូវបាៃលគទទួ�យកទំាង

សសរុងអស់រា្់ររយឆំ្្ លគបាៃពបារព្ធសាសៃពិ្ីលោយលសចក្តីលគ្រព ពពមទំាង 

រកសាពិ្ី្ុរណ្យជាទូលៅផ្ងដដរ។ ពួកពករុមសង្ពតរូវបាៃលគល�ើកតលមកើង 

ល�ើយៃិងជួយឧ្រត្ម្ភលោយលសរ។ី វហិាររ ៉មូមិៃដដ�ទទួ�លសចក្តីន្ល្្ូរ 

សីររីងុលរឿង ឬអំណាចដ៏ល�ើស�្់រជាងមុៃ ដូចលព�លៃរះល�ើយ។

 ្ុ៉រដៃ្ត «ន្ងៃពតង់រ្រស់ព្រព័ៃ្ធកាតូ�ិក គលឺជាអាពធ្ពតរ្រស់លោកីយ៍ 

វញិ»។២ មិៃពគ្ៃ់ដតពួក្រណា្ត ជៃលទ ដដ�លសទោើរដតពំុបាៃសា្គ �់ដ�់្រទ 

គម្ីរទា�់ដតលសារះលនារះ គលឺទំាងពួកសង្ក៏ដូលច្ារះដដរ។ ដូចជាពួក្រសីុិពី 

ជំនាៃ់លដើមដដរ ពួកដឹកនំាកាតូ�ិកបាៃស្អ្់រលខ្ើមដ�់ពៃលលឺដដ�ៃឹង្រងាហា ញឱ្យ

ល�ើញអំលពើបា្ររ្រស់ខលួៃ។ លគបាៃលព្រើអំណាចលោយឥតពពំដដៃ ល�ើយៃិង

អៃុវត្តអំលពើអបាយមុខលោយឥតរដអងល�ើយ ្រនាទោ ្់រពីបាៃយកលចញៃូវចបា្់រ

រ្រស់ពពរះដដ�ជាកពមិតនៃលសចក្តីសុចរតិល�ើយលនារះ។ ការ្រៃលំ ការលោភ 

�ៃ់ ៃិងភាព�ុលឺហា�ួសល�តុ លចរះដតលៅម្ៃ។ មៃុស្សពំុញលញើតៃឹង 

ព្រពពឹត្ត្រទឧពកិដ្ លដើម្ីឱ្យម្ៃពទព្យសម្ត្តិលពចើៃ ល�ើយៃិងមុខតំដណង 

ខ្ស់ល�ើយ។ វាងំរ្រស់ប៉ា្រ ៃិងពួកសង្ជាៃ់ខ្ស់ គលឺជាទីនៃអំលពើអបាយមុខ 

ដ៏អព្ិរយ។ សលម្តចសង្រាជខលរះដដ�ពគងរាជ្យ ម្ៃកំ�ុសចំលររះឧពកិដ្ដ៏គួរ 

ឱ្យរលអើម ដ�់លម៉លរះបាៃជាពួកដឹកនំាព្រលទសខំពយាយាមកម្ចា ត់ពួកម្ៃ 

តំដណងខ្ស់ក្ុងវហិារលចញ លពររះពួកលគលព្រៀ្រដូចជាសតវាតិរច្ាៃដ៏អព្ិរយ

មិៃអាចអត់ពទំាបាៃ។ ទវាី្រអលឺរ ៉្ុរពំុម្ៃការចលពមើៃ�ូតោស់ខ្ងដផ្្កលរៀៃ 

សូពត សិ�្ៈ ឬដផ្្កអារ្យ្ម៌អស់រា្់រសតវត្ស។ សី�្ម៌ ៃិង្រញ្ញា ចិត្តយ�់ 

ដឹងដដ�រញួសវាិត បាៃធ្ល ក់មកល�ើពិភពពគីសាទោ ៃ។

 �ក្ខណៈរ្រស់លោកីយ៍ដដ�លៅលពកាមអំណាចរ ៉មូ បាៃសដម្តងពី 

ការសលពមច្រទទំនាយយ៉ាងចបាស់ ៃិងគួរឱ្យដសង្ខ្ល ចរ្រស់លហារា�ូលស៖ 

«រាសស្តអញ លគពតរូវ្ំរ ល្ ញលៅលោយខវារះខ្តតពមិរះ ដូលច្រះលោយលពររះឯងមិៃ

ពពមទទួ�តពមិរះ បាៃជាអញក៏ៃឹងលបារះ្រង់លចា�ឯង...ល�ើយលោយល�តុ
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ដដ�ឯងបាៃលភលចចបា្់ររ្រស់ពពរះនៃឯង លនារះអញក៏ៃឹងលភលចកូៃលៅរ្រស់ 

ឯងដូចគ្្»។ «ពីលពររះគ្្ៃលសចក្តីពិត ឬលសចក្តីស្រ្ុរស ក៏ឥតម្ៃអ្កណា

សា្គ �់ពពរះលៅក្ុងសសរុកលៃរះល�ើយ។ ម្ៃដតការព្រលទច ្្ត សា ភូតកុ�ក 

កា្់រសម្ល ្់រ �ួច្រលៃ់ ល�ើយផិ្តគ្្ទលទ លគរ្ឹរជាៃ់ ល�ើយកម្ចា យឈាមតៗ 

គ្្។» �ូលស ៤:៦,១,២។ ទំាងលៃរះគលឺជា�ទ្ធផ្�នៃការលបារះ្រង់លចា�ពពរះ 

្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ។

† ?280-337

* លៅគ.ស ៣២១។
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ច័ន្ទ-៥ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៥៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ ខំ ព្ឹរង ៃឹង ថ្វា យ ខលួៃ ដ�់ ពពរះ ទុក ជា មៃុស្ស ដដ� បាៃ 

�្ង � ជា្់រ ល�ើយ ជា អ្ក ល្វាើ ការ ដដ� មិៃ ពតរូវ ខ្្ស ល�ើយ លោយ កាត់ 

សសាយ ពពរះ្រៃទោូ� នៃ លសចក្តី ពិត យ៉ាង ពតឹម ពតរូវ។ ្ីមូ៉ល្ទី២ ២:១៥

 ក្ុងអំ�ុងលព�ដ៏យូរ�ង់នៃឧត្តមភាពរ្រស់វហិារកាតូ�ិក ដតងដត

ម្ៃសរ្្រនាទោ �់ដដ�ម្ៃជំលៃឿខ្ជា ្់រខជាួៃសពម្្់រពពរះពគីសទោ ទំាងចាត់ពទង់ទុក 

ដូចជាអ្កកណា្ត �រវាងពពរះ ៃិងមៃុស្ស។ លគកាៃ់ពពរះគម្ីរទុកជាក្ួៃតពម្

នៃជីវតិ ល�ើយៃិងដញកន្ងៃ្្់រសពម្កពិតពបាកដជា្ររសុិទ្ធ។ លគបាៃជា្់រ

លឈ្ារះជាអ្កកាៃ់�ទ្ធិខុស្្គង សំលណររ្រស់លគពតរូវបាៃ្ិរទ ល�ើយៃិង 

្ំរលផ្លើសពីការពិត ពពមទំាងមួ�្រងាក ច់ៃ័យលទៀតផ្ង ្ុ៉រដៃ្ត លគលៅដត្រមំ្ 

ដដដ�។ 

 លគពំុម្ៃលឈ្ារះ�្ី�បាញលៅក្ុងព្រវត្តិសាសស្តមៃុស្សលទ ល�ើកដ�ង 

ដតក្ុងការលចាទព្រកាៃ់រ្រស់ពួកល្វាើទុក្ខល្រៀតល្រៀៃដត្ុ៉រលណាណ រះ។ អវាីៗដដ� 

ម្ៃទំៃងជា «�ទ្ធិខុស្្គង» លទារះជា្ុរគ្គ� ឬសំលណរក្តី ក៏រ ៉មូដសវាងរក 

្ំរ ល្ ញលចា�ដដរ។ រ ៉មូបាៃខិតខំពយាយាម្ំរ ល្ ញៃូវអស់ទំាងកំណត់ល�តុ 

រ្រស់ខលួៃ ស្តីអំពីអំលពើលឃ្រលៅដ�់ជៃដខវាងគំៃិត។ មុៃការ្រលងកើតលពគឿងពុម្ 

លសៀវលៅម្ៃចំៃួៃតិចតួច លម៉្ល រះល�ើយលគ្រងាក រពួកកាតូ�ិករ ៉មូបាៃតិចតួច

ណាស់ពីការល្វាើតាម្ំរណងចិត្តរ្រស់លគ។ ពគ្ៃ់ដតបាៃកាៃ់អំណាចភាល ម ព្រព័ៃ្ធ 

កាតូ�ិករ ៉មូក៏សសវាលៅពចបាច់កលមទោចអស់អ្កណាដដ�មិៃចុរះសពមរុងៃឹង 

ខលួៃ។ 

៤

អ្កកាៃ់្ៃ្លឺលសា្ម រះព្រង់
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 លៅចពកភពអង់លគលស (Great Britain) ពគីសទោសាសនាជាៃ់លដើមបាៃ

ចាក់្រ្សជាល�ើកដំ្ូរងលោយឥតម្ៃការពុករ�ួយពីការងាកលចញពីជំលៃឿ 

រ្រស់ពួកកាតូ�ិករ ៉មូល�ើយ។ ការល្វាើទុក្ខល្រៀតល្រៀៃពីសំណាក់ពួកអ្ិរាជ 

ដដ�កាៃ់សាសនាដនទ គលឺជាអំលណាយដតមួយគត់ ដដ�ពករុមជំៃំុដំ្ូរងនៃ 

ចពកភពអង់លគលសបាៃទទួ�អំពីរ ៉មូ។ អ្កពគីសាទោ ៃជាលពចើៃដដ�លភៀសខលួៃពី

ការល្វាើទុក្ខល្រៀតល្រៀៃលៅក្ុងព្រលទសអង់លគលស បាៃមកពជកលកាៃក្ុង 

ព្រលទសសកត�ិៃ (Scotland)។ ្រនាទោ ្់រមក លសចក្តីពិតពតរូវបាៃនំាចូ�លៅ 

កាៃ់ព្រលទសលអៀក�ង់ (Ireland) ល�ើយព្រលទសទំាងលៃរះបាៃទទួ�លោយ 

រកីរាយ។

 លៅលព�ដដ�ពួកសាក់សុង (Saxons) ឈាល ៃរៃចពកភពអង់លគលស 

សាសនាដដ�លគ្រពពពរះដនទបាៃល�ើងពគ្់រពគង ល�ើយពួកពគីសាទោ ៃពតរូវបាៃ 

្រង្ខំឱ្យដកខលួៃលៅកាៃ់តំ្រៃ់ភ្ំ។ មួយសតវត្សលពកាយមក លៅក្ុងព្រលទស 

សកត់�ិៃ ពៃលលឺបាៃ្រលញចា ញរស្ីដ៏ភលលឺចិដញចា ងដ�់ទីតំ្រៃ់ឆ្ងៃ យៗ។ ពីព្រលទស 

លអៀក�ង់ ម្ៃលោកកូឡាំបា (Columba) ៃិងគូកៃ ដដ�បាៃល្វាើឱ្យលការះ 

អាយយូ៉ណា (Iona) លៅជាមជ្ឈមណ្ឌ �នៃពករុមល្រសកជៃផ្សាយដំណឹង។ 

ក្ុងចំលណាមអ្កផ្សាយដំណឹង�្អទំាងលៃរះម្ៃអ្ករកសាន្ងៃសា្របាត�៍តាម 

គម្ីរម្្ក់ លម្ល ៉ រះល�ើយ លសចក្តីពិតលៃរះក៏បាៃដចកចាយដ�់្រណា្ត ជៃទំាង

ឡាយ។ សាោលរៀៃមួយពតរូវបាៃស្ា្រនាល�ើងលៅឱ្យយូ៉ណា 

ល្រសកជៃទំាងឡាយ បាៃលចញមកពីលនារះ លៅកាៃ់ព្រលទសសកត់�ិៃ 

អង់លគលស សវាុីស (Switzerland) ៃិងអីុតា�ី (Italy)។

រ ៉មូពបទរះៃឹងសាសនាព្រះ្ម្ីរ

 ្ុ៉រដៃ្ត រ ៉មូបាៃសលពមចថ្ ៃឹងយកចពកភពអង់លគលសមកោក់លៅលពកាម

ឧត្តមភាពរ្រស់ខលួៃ។ លៅសតវត្សទី៦ ល្រសកជៃផ្សាយដំណឹងរ្រស់រ ៉មូ បាៃ 

ល្វាើការ្ំរ ល្ ស់្ំរដព្រដ�់ពួកសាក់សុងដដ�លគ្រពពពរះដនទ។ លៅលព�ដដ� 
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កិចចាការលចរះដតចលពមើៃល�ើង លមដឹកនំាកាតូ�ិក បាៃមកព្រ្មមុខៃឹងអ្ក 

ពគីសាទោ ៃជាៃ់លដើម ដដ�ជាជៃសាមញញា ោក់ខលួៃរា្រទា្រ ល�ើយៃិងម្ៃចរតិ 

�ក្ខណៈ លគ្��ទ្ធិ ៃិងចរយិាម្រយាទតាម្រទគម្ីរ។ ឯពួកដឹកនំា 

កាតូ�ិកបាៃកាៃ់ជំលៃឿអកុស� គ្្់រចិត្តៃឹងភាពអ្ិកអ្ម ៃិងសដម្តង 

្រ្កលក្អងកា្អ ង។ រ ៉មូបាៃ្រញ្ជា ពករុមជំៃំុពគីសាទោ ៃទំាងលៃរះ ឱ្យលគ្រពលស្តចសង្។ 

ពួកអង់លគលសបាៃល្លើយត្រថ្ លគម្ៃចិត្តសសឡាញ់ដ�់ពគ្់រមៃុស្ស ទំាង 

អស់ ្ុ៉រដៃ្ត លស្តចប៉ា្រពំុម្ៃសិទ្ធិទទួ�ឧត្តមភាពលៅក្ុងវហិារល�ើយ ល�ើយលគ

អាចផ្្ត�់ដ�់លោកបាៃពតឹមដតការចុរះចូ�ដូចដដ�ធ្ល ្់របាៃល្វាើចំលររះ អ្ក

លដើរតាមពពរះពគីសទោរា�់រ្ូរដដរ្ុ៉រលណាណ រះ។ 

 

អង្គារ-៦ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៥៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដូលច្រះ ចូរ ឲ្យ អ្ក ពទំា ពទ ទុក្ខ �ំបាក ដូច ជា ទាហាៃ យ៉ាង 

�្អ រ្រស់ ពពរះលយសូ៊វពគីសទោ ចុរះ។ ្ីមូ៉ល្ទី២ ២:៣

 ឥ�ូវលៃរះ ឥរយិាពិតពបាកដនៃព្រព័ៃ្ធកាតូ�ិករ ៉មូបាៃសដម្តងឱ្យ 

ល�ើញល�ើយ។ លមដឹកនំានៃវហិាររ ៉មូបាៃៃិយាយល�ើងថ្ «ល្រើអ្ករា�់គ្្មិៃ

ទទួ�្រង្រ្អូៃដដ�នំាមកឱ្យអ្ករា�់គ្្ៃូវសៃ្តិភាពលទ លនារះអ្ករា�់គ្្ៃឹង

ទទួ�សពតរូវដដ�នំាមកឱ្យអ្ករា�់គ្្ៃូវសកងា្គ មវញិ»១។ សកងា្គ មៃិងអំលពើ 

លបាក្រលញ្្ត ពតរូវបាៃយកមកលព្រើព្រឆំ្ងៃឹងអ្កទំាងលៃរះ ដដ�ជាអ្កម្ៃ

ជំលៃឿលស្ារះពតង់ចំលររះគម្ីរ រ�ូតទា�់ដតពករុមជំៃំុទំាងឡាយនៃចពកភព 

អង់លគលស ពតរូវបាៃវនិាសលខទោចខទោី ឬក៏ពតរូវ្រង្ខំឱ្យចុរះចូ�ចំលររះលស្តចប៉ា្រ។

 លៅក្ុងទឹកដីទំាងឡាយណាដដ��ួសពីអំណាចចបា្់ររ្រស់រ ៉មូ ទីលនារះ 

បាៃលកើតម្ៃពករុមជំៃំុពគីសាទោ ៃអស់ជាលពចើៃសតវត្ស ដដ�ស្ិតលសរ្លៅលសទោើរ

ដតផុ្តសស�រះពីអំណាចពុករ�ួយនៃវហិារកាតូ�ិក។ ពួកលគលៅដតចាត់ទុក 

ពពរះគម្ីរថ្ ជាក្ួៃតពម្ដតមួយគត់នៃជំលៃឿ។ អ្ក ពគីសាទោ ៃទំាងលៃរះ លជឿ ថ្ 

ចបា្់រ រ្រស់ពពរះដតងដតលៅស្ិតលសរ្ជាៃិចចា ល�ើយលគរកសាន្ងៃស្របាត�៍តាម 
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ពកឹត្យវៃ័ិយទី៤។ ពករុមជំៃំុទំាងឡាយដដ�កាៃ់ជំលៃឿលៃរះ ពពមទំាងអៃុវត្ត 

តាមផ្ងលនារះ គលឺម្ៃលៅក្ុងព្រលទសអាក�វាិកកណា្ត � ល�ើយ ៃិងលៅ ក្ុង 

ចំលណាមពួកអាមិៃ្ី (Armenians) លៅអាសីុផ្ងដដរ។

 ពួកវ�៉ដូ (Waldenses) ជាអ្កដដ�បាៃ្រល�ើងមុៃលគ ជំទាស់ 

ៃឹងអំណាចកាតូ�ិក។ លៅក្ុងទឹកដីដដ�ពួកកាតូ�ិកពគ្់រពគងលពញទី ក៏

ម្ៃការតទ�់ដ៏ខ្ល ំងកាល ចំលររះអំលពើខុស្្គង ៃិងអំលពើពុករ�ួយដដរ។ 

ជាលពចើៃសតវត្សកៃលងមក ពករុមជំៃំុលៅជួរភ្ំ្យម៉ៃ់† ក៏បាៃស្ិតលៅក្ុង 

ឯករាជ្យភាព ្ុ៉រដៃ្ត លព�លវោក៏បាៃមកដ�់ លៅលព�ដដ�រ ៉មូ្រៃ្តឹងឱ្យចុរះ 

ចូ�។ ្ុ៉រដៃ្ត អ្កខលរះដដ�្រដិលស្មិៃចុរះចូ�ចំលររះប៉ា្រ ៃិងសង្ជាៃ់ខ្ស់ 

លៅដតតំាងចិត្តរកសាភាព្ររសុិទ្ធ ៃិងភាពសាមញញានៃជំលៃឿរ្រស់ខលួៃ។ ការ 

បាក់ដ្រកក៏លកើតម្ៃល�ើង។ អស់អ្កដដ�លតាងជា្់រលៅៃឹងជំលៃឿ្ុររាណ 

ឥ�ូវលៃរះក៏បាៃដកខលួៃលចញ។ ខលរះបាៃចាកលចា�ភ្ំអា�់ ដដ�ជាសសរុក 

កំលណើ តខលួៃ ល�ើកទង់សញ្ញា នៃលសចក្តីពិតលៅក្ុងទឹកដី្ររលទស អ្កខលរះលទៀត

ដក្យលៅកាៃ់ពជ�ងភ្ំពកំ្្ោច់សសយា� ល�ើយរកសាការររលសរភីាព ក្ុង 

ការថ្វា យ្រង្គំពពរះរ្រស់ខលួៃលៅទីលនារះ។

 ជំលៃឿសាសនារ្រស់ពួកលគ បាៃស្ិតលៅល�ើសំលណរនៃពពរះ្រៃទោូ� 

រ្រស់ពពរះ។ អ្កដសសចម្ក រដ៏ពកីពកលនារះ ដដ�បាៃោក់កំបំាងពីពិភពលោក 

ពំុបាៃរកល�ើញលសចក្តីពិតដដ�ផ្ទោុយអំពីលគ្��ទ្ធិរ្រស់វហិារកាតូ�ិក 

លោយខលួៃ ឯងលទ លពររះជំលៃឿសាសនារ្រស់ពួកលគជាលករ ្តិ៍ដំដណ�ពីម្តា្ិរតា

មក។ ពួកលគបាៃសក្់រចិត្តចំលររះជំលៃឿនៃពករុមជំៃំុពួកសាវក័។ ពករុមជំៃំុដ៏ពិត 

រ្រស់ពពរះពគីសទោគលឺជា «ពករុមជំៃំុលៅក្ុងទីរលហាស្ាៃ» ពំុដមៃជាពួកម្ៃ 

្រ្កពកអលឺតក្ុងតំដណងខ្ស់ ដដ�បាៃតំាង្រ�ល័ងកលៅក្ុងទីពករុង្ំរ្រស់ 

លោកីយ៍ល�ើយ ពួកលគជាអ្ករកសាការររកំណ្់រនៃលសចក្តីពិតដដ�ពពរះពទង់ 

បាៃព្រគ�់ដ�់្រណា្ត ជៃរ្រស់ពទង់ ឱ្យដចកដ�់ពិភពលោក។

 មូ�ល�តុមួយក្ុងចំលណាមមូ�ល�តុទំាងឡាយ ដដ�្រណា្ត �ឱ្យ



អ្កកាៃ់ពៃលលឺលស្ារះពតង់-ទំព័រ-47-

ម្ៃការដ្រកបាក់ពករុមជំៃំុពិតពបាកដលចញអំពីរ ៉មូ គលឺជាការស្អ្់រលខ្ើមរ្រស់រ ៉មូ

ដ�់ន្ងៃស្របាត�៍នៃពពរះគម្ីរ។ ដូចបាៃទាយទុកមកល�ើយ អំណាចកាតូ�ិ

កបាៃជាៃ់ពៃលិចពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះលៅក្ុងដី។ វហិារទំាងឡាយដដ�លៅ 

លពកាមការពគ្់រពគងរ្រស់កាតូ�ិក ពតរូវបាៃ្រង្ខំឱ្យលគ្រពន្ងៃអាទិត្យ។ លៅក្ុង

ចំលណាមកំ�ុសខុស្្គងទំាងឡាយដដ�កំពុងលកើៃល�ើងជា�ំោ្់រលនារះ ម្ៃ 

ជៃពិតពបាកដរ្រស់ពពរះជាលពចើៃបាៃភាៃ់គំៃិតជាខ្ល ំង លពររះក្ុងលព�ដដ�

លគរកសាន្ងៃស្របាត�៍ លគពតរូវ្្់រល្វាើការលៅន្ងៃអាទិត្យលទៀត។ ្ុ៉រដៃ្ត  ល្វាើ 

្ុ៉រលណណរះ ល�ើយ លមដឹកនំាកាតូ�ិកលៅដតមិៃសក្់រចិត្តលទៀត។ លគ្រញ្ជា ឱ្យព្រម្្

ដ�់ន្ងៃ្្់រសពម្ក ល�ើយបាៃផ្្តនាទោ ដ�់អស់អ្កណាដដ�ហ៊ាៃលគ្រពន្ងៃ

លៃរះ។ ពួកវ�៉ដូម្ៃពពរះគម្ីរជាភាសារ្រស់ខលួៃរា្់ររយឆំ្្មុៃ សម័យ ដក 

ទពមង់ លៅ លទៀត។ ពតង់លៃរះល�ើយដដ�ល្វាើឱ្យពួកលគកាល យជាកម្វត្ុពិលសស 

នៃការល្វាើទុក្ខល្រៀតល្រៀៃ។ ពួកលគបាៃព្រកាសថ្ វហិាររ ៉មូគលឺជាបា្ី៊រ�ូៃ 

នៃវវិរណៈដដ� ពបាស ចា កជំលៃឿ។ ពួកលគក៏បាៃលពកាកល�ើងតទ�់ៃឹងអំលពើ 

ពុករ�ួយ រ្រស់ រ ៉មូ លោយឥតខ្ល ចម្ៃលពគ្រះអៃ្តរាយដ�់ជីវតិល�ើយ។ លៅ 

ក្ុងរយៈយុគសម័យនៃការងាកលចញពីជំលៃឿ ម្ៃពួកវ�៉ដូដដ� បាៃ 

្រដិលស្ ឧត្តមភាព រ្រស់រ ៉មូ ៃិង្រដិលស្ៃូវការ ថ្វា យ្រង្គំរ្ូរសំណាក  

ពពមទំាងបាៃរកសាន្ងៃស្របាត�៍ពិតពបាកដលទៀតផ្ង។

 លៅខ្ងលពកាយកំដពងលចាតដ៏ខ្ស់ពតដដតនៃភ្ំទំាងឡាយ គលឺជា 

ទីកដៃលងោក់ខលួៃរ្រស់ពួកវ�៉ដូ។ ជៃៃិរលទសដ៏លស្ារះពតង់ទំាងលនារះ បាៃចង្អុ� 

្រងាហា ញកូៃខលួៃលៅឯកំពូ�ភ្ំដ៏ខ្ស់ៗសំល្រើម រចួក៏ៃិយាយពបា្់រអំពីពពរះដដ� 

ម្ៃពពរះ្រៃទោូ�ស្ិតលសរ្លៅដូចភ្ំដ៏អស់ក�្ជាៃិចចាទំាងលនារះដដរ។ ពពរះបាៃ

្រលងកើតភ្ំទំាងឡាយឱ្យ្រមំ្មួៃ ល�ើយគ្្ៃនដមៃុស្សណាអាចមកពចាៃ 

លចញបាៃល�ើយ ល�ើកដ�ងដតពពរះដ៏ម្ៃម�ិទ្ធិ្រ្ទ្ធិគ្្ៃទី្ំរផុ្ត្ុ៉រលណាណ រះ។ 

ក៏ដូចគ្្ៃឹងការដដ�ពទង់កសាងចបា្់ររ្រស់ពពរះអង្គដដរ នដរ្រស់មៃុស្សពំុ

អាចដកភ្ំពីពគឹរះរ្រស់វា រចួលបារះលចា�លៅក្ុងសមុពទបាៃល�ើយ យ៉ាងណា 



ទំព័រ-48- មហាវវិាទ

មិញ ក៏ពំុអាច្រ្តូរសិកា្ខ ្រទណាមួយនៃពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះបាៃដដរ។ ពួក 

្ម្យាពតាទំាងលនារះពំុបាៃលសាកលៅចំលររះភាព�ំបាកលវទនានៃជីវតិ

ល�ើយ ពួកលគពំុដដ�កំពរឯលកាលៅក្ុងភាពសងៃ្់រសាងៃ ត់រ្រស់ភ្ំល�ើយ។ ពួក

លគម្ៃអំណរលោយម្ៃលសរភីាពថ្វា យ្រង្គំពពរះ។ ពួកលគលពចៀងសរលសើរពពរះ

ពីពចំាងកំពូ�ភ្ំខ្ស់ ល�ើយកងទ័ពរ ៉មូមិៃអាច្ំរ្ិរទម្ត់ពួកលគមិៃឱ្យលពចៀង 

ដ្លងអំណរពពរះគុណបាៃល�ើយ។

 

ពុធ-៧ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៦០

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ្ុ៉រដៃ្ត ឯ ឫស មំ្មួៃ រ្រស់ ពពរះ លនារះ ្ ៃ់ លៅ វញិ លោយ បាៃ 

លបារះ ពតា ថ្ ពពរះអម្ចា ស់ ពទង់ សា្គ �់ អស់ អ្ក ដដ� ជា រ្រស់ ផ្ង ពទង់ ល�ើយ ថ្ 

ចូរ ឲ្យ អស់ អ្ក ដដ� លចញ ពពរះនាម ពពរះអម្ចា ស់ ្យ លចញ ពី លសចក្តី ទុចចារតិ 

លៅ។ ្ីមូ៉ល្ទី២ ២:១៩

លោលការណ៍នៃលសចក្ី្ិ្រដដលមាៃ្រនម្ន្្្្ូរ

 ពួកលគបាៃឱ្យតនមលលគ្�ការណ៍នៃលសចក្តីពិត ល�ើសជាងផ្ទោរះសដម្ង 

ដី្លី មិត្តភក្តិ ញាតិសនា្ត ៃ ៃិងជីវតិខលួៃលៅលទៀត។ ពួកលគបាៃ្រងាហា ត់្រលពងៀៃ 

យុវជៃ ឱ្យលគ្រពលកាតខ្ល ចដ�់្រញញាត្តិរ្រស់ពពរះ តំាងដតពួកវាលៅតូចៗលម៉លរះ។ 

ពពរះគម្ីរខ្សត់ណាស់ លម៉្ល រះល�ើយ ខសំខ្ៃ់ៗ ពតរូវទលៃទោញចំាម្ត់។ ម្ៃលពចើៃ

នាក់អាចសូពតល�ើងវញិៃូវដផ្្ក្ំៗនៃគម្ីរសញ្ញា ចាស់ ៃិងសញ្ញា ្្ីបាៃ។ 

 ពួកលគបាៃទទួ�ការអ្់ររតំំាងពីវយ័កុម្រ ឱ្យពទំាពទចំលររះភាព 

�ំបាកលវទនា ៃិងឱ្យលចរះគិត ៃិងល្វាើកិចចាការសពម្្់រខលួៃឯង។ លគពតរូវបាៃ 

្រលពងៀៃឱ្យលចរះទទួ�ខុសពតរូវ ឱ្យលចរះព្ររុងព្រយ័ត្ក្ុងការៃិយាយស្តី ៃិងឱ្យ

លចរះយ�់ដឹងៃូវពបាជ្ានៃការលសងៃៀមសាងៃ ត់។ រក្យមិៃគ្រ្ីមួយម៉្ត់ ដដ�ឮ 

ដ�់ពតលចៀកសពតរូវ អាចល្វាើឱ្យម្ៃលពគ្រះថ្្ក់ដ�់ជីវតិ្រង្រ្អូៃខលួៃរា្់ររយ 

នាក់ ដូចសតវាចចកដសវាងរកចំណីជាយ៉ាងណា ពួកសពតរូវនៃលសចក្តីពិត ក៏លដញ 

តាមចា្់រអស់អ្កដដ�ហ៊ាៃអរះអាងថ្ ម្ៃសិទ្ធិលសរភីាពខ្ងជំលៃឿសាសនា 



អ្កកាៃ់ពៃលលឺលស្ារះពតង់-ទំព័រ-49-

ជាយ៉ាងលនារះដដរ។

 ពួកវ�៉ដូ បាៃពយាយាមរកចិញចា ឹមជីវតិលោយអំណត់យ៉ាងខ្ល ំង។ ពគ្់រ 

ទីកដៃលងក្ុងចំលណាមភ្ំទំាងឡាយដដ�អាចកា្់រគ្ស់ភជាួររាស់បាៃ លគបាៃ

ល្វាើលោយយកចិត្តទុកោក់្ំរផុ្ត។ លសដ្កិចចា ៃិងការ�រះ្រង់ខលួៃ បាៃ្រលងកើត 

ជាដផ្្កមួយនៃការសិកសាអ្់ររ ំដដ�កូៃៗទំាងឡាយបាៃទទួ�។ ការងារ 

�ត់លៃឿយដមៃ ្ុ៉រដៃ្ត បាៃផ្��្អ ជាអវាីដដ�មៃុស្សពតរូវការលៅក្ុងសភាព 

ដុៃោ្ររ្រស់ខលួៃ។ លគបាៃ្រលពងៀៃពួកយុវជៃថ្ ឥទ្ធិព�ទំាងអស់រ្រស់ 

ខលួៃជារ្រស់ផ្ងពពរះ ល�ើយឥទ្ធិព�ទំាងលនារះពតរូវពពងឹង ៃិងពពងីកសពម្្់រ 

កិចចាការ្រលពមើពពរះ។

 ពករុមជំៃំុវរ័ឌយស៍ (Vaudois ពួកវ�៉ដូ) ម្ៃសភាពព្រហាក់ព្រដ�� 

គ្្ៃឹងពករុមជំៃំុលៅសម័យពួកសាវក័ដដរ។ ពួកលគបាៃ្រដិលស្ឧត្តមភាព 

រ្រស់លស្តចប៉ា្រ ៃិងពួកសង្ជាៃ់ខ្ស់ ពួកលគកាៃ់ពពរះគម្ីរ ទុកជាអាជ្ាចបា្់រ 

ដ៏ឧត្តមដតមួយគត់ដដ�មិៃលចរះខុស។ ពគរូគងាវា �រ្រស់ពួកលគ (មិៃដូចជាពួក

សង្ដ៏អឹុក្ឹកនៃរ ៉មូលទ) បាៃឱ្យចំណីដ�់�វាូងលចៀមរ្រស់ពពរះ ដឹកនំាលចៀម 

លៅរកវា�លៅ្លខៀវខចាី ល�ើយៃិងព្រភពទឹករស់នៃពពរះ្រៃទោូ�្ររសុិទ្ធរ្រស់ 

ពទង់។ ពួកលគមិៃថ្វា យ្រង្គំពពរះលៅក្ុងវហិារស្តុកស្តម្ភ ឬខ្ស់សកឹមនសកល�ើយ 

គលឺលៅក្ុងពជ�ងភ្ំអា�់វញិ ល�ើយក្ុងលព�ម្ៃអាសៃ្ លគជួ្រជំុលៅលពកាម 

របំាង្្មំ្មួៃ លដើម្ីសា្ត ្់រពពរះ្រៃទោូ�នៃលសចក្តីពិតពីអ្ក្រលពមើរ្រស់ពពរះ 

ពគីសទោ។ លោកពគរូគងាវា �មិៃពគ្ៃ់ដតអ្ិ្របាយពពរះ្រៃទោូ�ដត្ុ៉រលណាណ រះលទ 

គ្ត់បាៃទំាងសួរសុខទុក្ខអ្កជំងលឺ ្រលពងៀៃដណនំាពួកលក្ងៗល្វាើឱ្យម្ៃ 

សាមគ្គីភាព ៃិងលសចក្តីសសឡាញ់រវាងគ្្ ៃិងគ្្ ជា្រងជា្រ្អូៃ។ ក៏ដូចសាវក័

្ុ៉រ�ដដ�ជាអ្កល្វាើតង់ដដរ លគម្្ក់ៗសុទ្ធដតបាៃលរៀៃវជិាជា ជីវៈខលរះទុកជារ្ររ 

លដើម្ីឧ្រត្ម្ភខលួៃកា�ល្រើម្ៃការចំាបាច់។

 ពួកយុវជៃបាៃទទួ�ការដណនំាអំពីពគរូគងាវា �រ្រស់ខលួៃ។ រា�់ 

លព�លរៀៃសូពត ជាទូលៅលគដតងដតយកពពរះគម្ីរ ល្វាើជាលគ្�នៃការសិកសា។ 



ទំព័រ-50- មហាវវិាទ

ដំណឹង�្អតាមលោកម៉្ថ្យ ៃិងយូ៉ហាៃ ពពមទំាងសំ្ុរពតទំាងឡាយរ្រស់

ពួកសាវក័ ពតរូវបាៃលរៀៃទលៃទោញចំាម្ត់។

 ពួកលគបាៃចមលង្រទគម្ីរមួយខម្តងៗ លោយពទំាពទក្ុងការងារមិៃ

លចរះលៃឿយ�ត់ ជួៃកា�លៅក្ុងរងូដីលពរៅល�ើយងងឹត ម្ៃដតពៃលលឺលភលើងចៃលុរះ 

្ុ៉រលណាណ រះ។ ពពួកលទវតាពីៃគរស្ាៃសួគ៌បាៃមកលចាមព័ទ្ធជំុវញិអស់អ្កល្វាើ

ការលស្ារះពតង់ទំាងលនារះ។

 សាតំាងបាៃជំរញុពួកសង្ ៃិងពួកសង្ជាៃ់ខ្ស់នៃវហិារកាតូ�ិក

រ ៉មូ ឱ្យក្់រលចា�ៃូវពពរះ្រៃទោូ�នៃលសចក្តីពិត លៅខ្ងលពកាមគំៃរសំរាមនៃ 

លសចក្តីខុស្្គង ល�ើយៃិងជំលៃឿអកុស� ្ុ៉រដៃ្ត ពពរះ្រៃទោូ�នៃលសចក្តីពិតបាៃ

ស្ិតលៅក្ុងសភាពដ៏អសាចា រ្យលោយមិៃពុករ�ួយ ទូទំាងយុគសម័យនៃភាព 

ងងឹត។ មិៃខុសអំពីទូកលៅល�ើរ�កទឹកលពរៅល�ើយ លទារះ្ីរព្ុយរះសង្រាគំរាម

កំដ�ងលោយក្តីអៃ្តរាយយ៉ាងណាក៏លោយ ក៏ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះលៅដត 

អដណ្ត តជាៃិចចា។ អណ្តូ ងដរសំ៉្ូររលោយម្ស ៃិងពបាក់លៅពីខ្ងលពកាមនផ្ទោដី

ជាយ៉ាងណា ពពរះគម្ីរ្ររសុិទ្ធក៏ម្ៃកំណ្់រនៃលសចក្តីពិត ដដ�ៃឹង្រលញចា ញ

ឱ្យល�ើញចំលររះដតអ្កណាដដ�ខំដសវាងរកលោយសុភាពរា្រសា ៃិងលោយ

លសចក្តីអ្ិស្ាៃដ៏អស់អំពីចិត្តយ៉ាងលនារះដដរ។ ពពរះពទង់បាៃលរៀ្រលរៀងពពរះ 

គម្ីរសពម្្់រជាលសៀវលៅលមលរៀៃ ដ�់មៃុស្សពគ្់រជំពូកទុកជាការល្រើក 

សដម្តងអំពីរ្ូរអង្គពទង់ ទ្ោ �់។ រា�់ទំាងការយ�់ដឹងនៃលសចក្តីពិត គលឺជាការ

ល្រើកសដម្តងដ៏ភលលឺសាវា ងៃូវចរតិ�ក្ខណៈរ្រស់ពពរះដ៏ជាអ្កៃិពៃ្ធ។

 ពួកលគបាៃ្រញជាូ ៃពួកយុវជៃខលរះពីសាោលរៀៃលៅល�ើភ្ំ ឱ្យលៅលរៀៃ

លៅពគឹរះស្ាៃសិកសាលៅព្រលទសបារាងំ ៃិងអីុតា�ី ជាកដៃលងដដ�ម្ៃមុខវជិាជា  

សិកសាទូ�ំទូោយជាងលគលៅក្ុងតំ្រៃ់ភ្ំភូមិកំលណើ តរ្រស់ខលួៃ។ យុវជៃ 

ដដ�បាៃ្រញជាូ ៃលៅលនារះ ពតរូវបាៃជួ្រៃឹងលសចក្តី�្ួង�្ង។ ពួកលគបាៃ 

ព្រ្មមុខៃឹងភ្ាក់ងាររ្រស់សាតំាង ដដ�ជំរញុលសចក្តី្រលពងៀៃខុស្្គង ៃិង 

ការលបាក្រលញ្្តដ៏លពគ្រះថ្្ក់យ៉ាង្ិុរៃព្រស្់រ្ំរផុ្តលៅល�ើពួកលគ ្ុ៉រដៃ្ត ការ 



អ្កកាៃ់ពៃលលឺលស្ារះពតង់-ទំព័រ-51-

អ្់ររតំំាងដតពីវយ័កុម្រមក បាៃលរៀ្រចំពួកលគសពម្្់រការទំាងលៃរះ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-៨ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៦១

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ចូរ ឲ្យ រត់ ពី លសចក្តី លសសើ្រសសា� រ្រស់ លក្ងៗ លចញ ល�ើយ 

លដញ តាម លសចក្តី សុចរតិ លសចក្តី ជំលៃឿ លសចក្តី សសឡាញ់ ៃិង លសចក្តី លមពតី 

ជា មួយ ៃឹង អស់ អ្ក ដដ� អំរវនាវ ដ�់ ពពរះអម្ចា ស់ អំពី ចិត្ត ដ៏ ្ររសុិទ្ធ វញិ។ 

្ីមូ៉ល្ទី២ ២:២២

 លៅក្ុងសាោដដ�ពួកលគលៅលរៀៃលនារះ ពួកលគពំុបាៃល្វាើជាមៃុស្ស 

ជំៃិតរ្រស់ៃរណាម្្ក់ល�ើយ។ សំល�ៀក្ំររក់រ្រស់ពួកលគបាៃលរៀ្រចំផ្ចាិត 

ផ្ចាង់ លដើម្ីពគ្របំាងកំណ្់រដ៏្ំរ្រស់ខលួៃ គលឺពពរះគម្ីរ។ កា�ល្រើល�ើញថ្គ្្ៃ 

សង្ស័យអវាីលទ ពួកលគក៏ដចករដំ�កដផ្្កខលរះលោយព្ររុងព្រយ័ត្ ដ�់អស់អ្ក

ណាដដ�ហាក់ដូចជាល្រើកចំ�ទាវា រចិត្ត លដើម្ីទទួ�លសចក្តីពិត។ ការល្វាើ 

ដូចលៃរះ បាៃ�ុចមកៃូវអ្ក ល្ ស់ដព្រលៅកាៃ់ជំលៃឿពិត ដដ�សិកសាលៅក្ុង 

វទិយាស្ាៃទំាងលៃរះ ល�ើយជាលរឿយៗ លគ្�ការណ៍នៃជំលៃឿលៃរះ បាៃពជរួត 

ពជា្រលពញសាោលរៀៃទំាងមូ�ដតម្តង ្ុ៉រដៃ្ត ពួកលមដឹកនំាកាតូ�ិក ពំុបាៃ 

តាមោៃល�ើញៃូវព្រភពនៃអវាីដដ�លគលៅថ្ «�ទ្ធិខុស្្គង» ដ៏ពុករ�ួយ 

លនារះលទ។

ការបង្ហា ្រ់យនុវជៃឱ្យលធវើជាលបសកជៃ

 ពួកពគីសាទោ ៃវរ័ឌយស៍ម្ៃអារម្ណ៍ថ្ ខលួៃម្ៃទំៃួ�ខុសពតរូវដ៏្ងៃៃ់

្ងៃរចំលររះការ្រលញចា ញពៃលលឺ។ ពួកលគបាៃពយាយាមរកវ ិ្ ី្រណា្ត ច់ចំណងដដ� 

រ ៉មូបាៃចង លោយលព្រើអំណាចពពរះលចសា្ត នៃពពរះ្រៃទោូ�ពពរះ។ ពួកពគរូគងាវា � 

វរ័ឌយស៍ ពតរូវទទួ�ការ�វាឹក�វាលឺៃជាល្រសកជៃអស់រយៈកា�្ីរឆំ្្សិៃ មុៃ

ៃឹងទទួ�្រៃទោុកកិចចាការវហិារក្ុងតំ្រៃ់រ្រស់ខលួៃ ជា�ំនំាលដើមចំលររះជិវតីពគរូ 

គងាវា �ក្ុងសម័យដដ�សាក�្ងពព�ឹងមៃុស្ស។ ពួកយុវជៃពំុបាៃល�ើញ
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លៅចំលររះមុខខលួៃៃូវការចពមរុងចលពមើៃខ្ងលភាគពទព្យលោកីយ៍ ឬសិររីងុលរឿង 

ល�ើយ ្ុ៉រដៃ្ត បាៃល�ើញៃូវជីវតិ�ំបាកលវទនា ព្រក្រលោយលពគ្រះថ្្ក់ ល�ើយ 

ៃិងអាចបាត់្រង់ជីវតិលទៀតផ្ង។ ពួកល្រសកជៃបាៃលចញលៅជាគូៗ ដូចពពរះ

លយសូ៊វបាៃ្រញជាូ ៃពួកសិស្សរ្រស់ពពរះអង្គដដរ។

 ល្រើឱ្យលគដឹងល្រសកកម្រ្រស់ខលួៃ ពបាកដជា្ររាជ័យជាមិៃខ្ៃ លម៉្ល រះ

ល�ើយពួកលគបាៃោក់បំាងចរតិ�ក្ខណៈពិតរ្រស់ខលួៃលោយព្ររុងព្រយ័ត្ 

្ំរផុ្ត។ ពគរូគងាវា �ពគ្់ររ្ូរម្ៃចំលណរះវជិាជា ខ្ងមុខរ្ររអវាីមួយ ល�ើយពួក 

ល្រសកជៃទំាងលៃរះ បាៃអៃុវត្តការងាររ្រស់ខលួៃក្ុងនាមជាកិចចាការលោកីយ៍ 

្ម្តាពួកលគបាៃសលពមចចិត្តល្វាើជាអ្កជំៃួញ ឬជាអ្ក�ក់ដូររ្រស់ 

កំ្ិុរកកំ្ុ៉រក។ «ពួកលគបាៃនំាយកលពគឿងសូពត លពគឿងអ�័ងាក រ ៃិងរ្រស់ 

លផ្្សងៗលទៀត...ល�ើយពតរូវបាៃទទួ�សាវា គមៃ៍ក្ុងនាមជាអ្កជំៃួញ ដតល្រើមក 

ក្ុងនាមជាល្រសកជៃវញិ ពបាកដជាលគពចាៃលចញជាពំុខ្ »២។លោយភាព 

សម្ងៃ ត់ ពួកលគបាៃនំាយកៃូវពពរះគម្ីរទំាងមូ� ឬជាដផ្្កៗ ជាលរឿយៗលគ 

បាៃរឭកខលួៃល�ើង ម្ៃចិត្តចង់អាៃពពរះ្រៃទោូ�ពពរះ ល�ើយដផ្្កខលរះនៃពពរះ 

្រៃទោូ� ពតរូវបាៃដចកចាយដ�់អស់អ្កដដ�ពបាថ្្ចង់សា្ត ្់រ។

 លោយម្ៃដតលជើងទលទ ៃិងអាវ្យសាច់លពគើមៗ ល�ើយព្រឡាក់ 

ព្រ�ូសលពររះដំលណើ រ ពួកលគបាៃ្លងកាត់ទីពករុង្ំៗ ៃិងលពជៀតចូ�លៅកាៃ់ 

សសរុកឆ្ងៃ យៗ។ វហិារទំាងឡាយបាៃផុ្សល�ើងលៅតាមផ្លូវរ្រស់ពួកលគ 

ល�ើយឈាមអ្ក្រ្តូរជីវតិចំលររះសាសនា បាៃល្វាើ្រនាទោ �់សពម្្់រលសចក្តីពិត។ 

ល្រើលទារះជាោក់បំាងសាងៃ ត់ក៏លោយ ក៏្រណា្ត ជៃលៅដតទទួ�ពពរះ្រៃទោូ�ពពរះ

លោយអំណរដដរ។

 ពួកវ�៉ដូលជឿថ្ ទី្ំរផុ្តនៃអវាីៗទំាងអស់ គលឺមិៃលៅឆ្ងៃ យលទ។ លៅ 

លព�លគសិកសាពពរះគម្ីរ ពួកលគបាៃចា្់រអារម្ណ៍យ៉ាងខ្ល ំងចំលររះភារកិចចា 

ដដ�ខលួៃពតរូវពបា្់រអ្កដនទ អំពីលសចក្តីពិតដដ�ជួយសលកងា្គ រះ។ លគបាៃរក 

ល�ើញលសចក្តីកំសាៃ្តចិត្ត លសចក្តីសង្ឹម ៃិងលសចក្តីសុខសាៃ្ត ក្ុងការលជឿ 
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ដ�់ពពរះលយសូ៊វ។ លៅលព�ពៃលលឺបាៃល្វាើឱ្យចិត្តលគរកីរាយល�ើយ លគក៏ទៃទោឹងចង់

ជរះរស្ីដ�់អ្កដដ�ស្ិតលៅក្ុងភពងងឹតនៃលសចក្តីខុស្្គងរ្រស់កាតូ�ិក

រ ៉មូ។

 លៅលពកាមការដឹកនំារ្រស់លស្តចប៉ា្រ ៃិងសង្ ពួក្រណា្ត ជៃពតរូវបាៃ 

លគ្រលពងៀៃឱ្យទុកចិត្តចំលររះការព្រពពឹត្ត�្អ លដើម្ី ឱ្យបាៃសលកងា្គ រះ។ លគដតង

ដតល ្្ត តអារម្ណ៍មកល�ើខលួៃឯងជាៃិចចា ចិត្តគំៃិតរ្រស់លគលៅវ�ិវ�់ដតៃឹង

ស្ាៃភាពនៃបា្រកម្ លគខំល្វាើ្រញ្ឈលឺដ�់ពព�ឹង ៃិងរ្ូរកាយ ្ុ៉រដៃ្ត លៅដតរកពំុ

ល�ើញៃូវការ្ូរលស្ើយលសារះល�ើយ។ ្រណា្ត ជៃរា្់ររៃ់នាក់បាៃលៅរស់លៅ 

ក្ុងវត្តអារាម។ ពួកលគបាៃខំតមអត់ ៃិងវាយដំខលួៃឯង លៅកំដរយ្់រអាពធ្ពត 

ពកា្រ�ុតរា្់រលម៉្ង លៅល�ើ្្លសើមល�ើយពតជាក់ ល្វាើ្ម្យាពតាដ៏ឆ្ងៃ យ ពតរូវ

ទទួ�ការ�ង្រនាល ចឱ្យភ័យខ្ល ចចំលររះកំ�ឹងសងសឹករ្រស់ពពរះ ជាលពចើៃ 

គ្្បាៃ្រៃ្តរងទុក្ខ រ�ូតទា�់ដតលខសារះអស់ខ្យ�់ ្ម្ជាតិក៏ចុរះចាញ់ រចួ�ិច 

ចុរះលៅក្ុងផ្្ូរ លោយគ្្ៃល�ើញរស្ីនៃលសចក្តីសង្ឹមលសារះល�ើយ។ 

សុព្រ-៩ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៦២

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ពតរូវ ព្រលៅ ដំរង់ មៃុស្ស ដដ� ទទឹងទដទង លោយ ម្ៃ ចិត្ត 

សុភាព ដពកង ពពរះ ពទង់ ៃឹង ្រណា្ត � ឲ្យ លគ ដព្រ ចិត្ត ឲ្យ បាៃ សា្ត ្់រ លសចក្តី ពិត 

វញិ។ ្ីមូ៉ល្ទី២ ២:២៥

បាបជៃព្ររូវបាៃ្រពមង់លៅឯព្រះព្ីសទា

 ពួកវ�៉ដូ ម្ៃចំណង់ចង់ដចកចាយដ�់ពព�ឹងលសសកឃ្ល ៃទំាងលៃរះ 

ៃូវពពរះរាជសារនៃលសចក្តីសុខសៃ្តិភាព ល�ើយៃិងចង់ពបា្់រលគថ្ ពពរះពគីសទោ

ជាលសចក្តីសង្ឹមរ្រស់លគដតមួយគត់នៃលសចក្តីសលកងា្គ រះ។ ចំលររះលគ្��ទ្ធិ 

ដដ�ថ្ ការព្រពពឹត្ត�្អអាចលោរះៃូវការរ�ំងចបា្់ររ្រស់ពពរះបាៃ ពួកលគ 

ចាត់ទុកថ្ជា�ទ្ធិកុ�កវញិ។ គុណសម្ត្តិរ្រស់ពពរះអង្គសលកងា្គ រះដដ�បាៃ

សុគតលៅល�ើល ើ្ឆ្ក ង ល�ើយម្ៃពពរះជៃ្រស់ល�ើងវញិ គលឺជាលគ្�នៃជំលៃឿ 



ទំព័រ-54- មហាវវិាទ

រ្រស់អ្កពគីសាទោ ៃ។ ការពឹងដផ្្អកនៃពព�ឹងវញិ្ញា ណលៅល�ើពពរះពគីសទោ ពតរូវដត 

តភាជា ្់រឱ្យបាៃលកៀកស្ិទ្ធ ដូចគ្្ៃឹងអវយវៈលៅៃឹងរាងកាយ ឬដូចជាដមកលៅ 

ៃឹងលដើមយ៉ាងលនារះដដរ។

 លសចក្តី្រលពងៀៃរ្រស់ពួកប៉ា្រ ៃិងពួកសង្ បាៃដឹកនំាមៃុស្សឱ្យ 

លមើ�លៅចរតិ�ក្ខណៈរ្រស់ពពរះ ពពមទំាងពពរះពគីសទោ ថ្ព្រក្រលោយភាព 

តឹងរុងឹ ល�ើយៃិងព្រក្រលោយការហាមពបាម ថ្ពទង់ពំុម្ៃលសចក្តីអាណិត 

អាសូរទា�់ដតលសារះដ�់មៃុស្ស រ�ូតដ�់ពតរូវអំរវនាវដ�់ពួកសង្ ៃិង 

សៃ្ត្ុរគ្គ�។ ចំលររះអស់អ្កដដ�ម្ៃចិត្តគំៃិតភលលឺសាវា ង លគម្ៃចំណង់ចង់ 

ជពមរះឱ្យសស�រះៃូវរបំាងទំាងឡាយដដ�សាតំាងបាៃ្រង្គរល�ើង ព្រលយាជៃ៍

ឱ្យមៃុស្សអាចចូ�មកឯពពរះលោយ ទ្ោ �់ �ៃ់តួបា្ររ្រស់ខលួៃ លដើម្ីទទួ� 

ការអត់លទាស ៃិងសុខសៃ្តិភាព។

ការឈ្្ៃពាៃៃ្ររបសស់ាតាងំ

 ល្រសកជៃវរ័ឌយស៍ បាៃចមលងដផ្្កខលរះៗនៃ្រទគម្ីរ្ររសុិទ្ធ លោយ 

ព្ររុងព្រយ័ត្ជាទី្ំរផុ្ត។ ពៃលលឺនៃលសចក្តីពិត ក៏បាៃពជរួតពជា្រដ�់មៃុស្សជា 

លពចើៃដដ�ម្ៃគំៃិតងងឹត រ�ូតដ�់ពពរះសុរយិានៃលសចក្តីសុចរតិ ចំាងជរះ 

រស្ីពយាបា�រ្រស់ពពរះអង្គលៅក្ុងចិត្តមៃុស្ស។ ជាលរឿយៗ អ្កសា្ត ្់រចង់ឱ្យលគ

អាៃអត្្រទខលរះនៃ្រទគម្ីរម្តងល�ើយម្តងលទៀត លដើម្ី្រញ្ជា ក់ថ្ខលួៃបាៃសា្ត ្់រ

ឮចបាស់ោស់។

 មៃុស្សជាលពចើៃបាៃល�ើញថ្ ការដដ�មៃុស្សល្វាើជាអ្កកណា្ត �ឱ្យ

បា្រជៃ គលឺជាអំលពើដ៏អសារឥតការដមៃ។ ពួកលគបាៃឧទាៃល�ើងលោយ 

អំណរថ្៖ «ពពរះពគីសទោគលឺជាសង្រ្រស់ខ្ុំ ពពរះលោ�ិតពទង់ជាយញញា្ូរជារ្រស់

ខ្ុំ អាសនាពទង់ជាទី�ៃ់តួលទាសរ្រស់ខ្ុំ» ។ជំៃៃ់នៃពៃលលឺដដ�បាៃ្រងហាូរមក 

ល�ើពួកលគ លនារះលពចើៃសលម្ើមណាស់ ល្វាើឱ្យលគហាក់ដូចជាបាៃល�ើកល�ើង

លៅកាៃ់ស្ាៃសួគ៌ដូលច្ារះ។ ពគ្់រទំាងការភ័យខ្ល ចចំលររះលសចក្តីសាល ្់រ ពតរូវ 
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បាៃរោយបាត់អស់។ ឥ�ូវលៃរះព្រសិៃល្រើលគជា្់រគុកលោយលពររះការល�ើក

តលមកើងពពរះអង្គលពបាសលោរះរ្រស់ខលួៃ ក៏លគមិៃខ្ល ចដដរ។ 

 ពពរះ្រៃទោូ�ពពរះ ពតរូវបាៃយកលចញមកអាៃលៅទីសាងៃ ត់ ជួៃកា�អាៃ 

ឱ្យមៃុស្សម្្ក់សា្ត ្់រ ជួៃពករុមតូចដដ�ចង់ល�ើញពៃលលឺ។ ជាលរឿយៗលគបាៃ 

ចំណាយលព�លពញមួយយ្់រដតម្តង សពម្្់រអាៃជារល្រៀ្រលៃរះ។ ជាលរឿយៗ 

ម្ៃការោៃ់ម្ត់ថ្៖ «លតើពពរះអង្គៃឹងទទួ�តងាវា យរ្រស់ខ្ុំដមៃឬ? លតើពទង់ 

ៃឹងញញឹមោក់ខ្ុំឬលទ? លតើពទង់ៃឹងអត់លទាសឱ្យខ្ុំដមៃឬ?» ចលមលើយបាៃដចង 

ថ្៖ «អស់អ្កដដ�លៃឿយពពរួយ ល�ើយផ្ទោុក្ងៃៃ់លអើយ ចូរមកឯខ្ុំ ខ្ុំៃឹងឱ្យអ្ក

រា�់គ្្្្់រសពម្ក»។ ម៉្ថ្យ ១១:២៨។

 ពព�ឹងដ៏ស្របាយរកីរាយទំាងលនារះ បាៃពត�្់រលៅកាៃ់សសរុកភូមិ 

រ្រស់ខលួៃវញិ លដើម្ីដចកចាយពៃលលឺ ៃិងលដើម្ីផ្្សពវាផ្សាយពបា្់រដ�់អ្កដនទអំពី

ការពិលសា្្្ីរ្រស់លគ តាមដតខលួៃអាចល្វាើលៅបាៃ។ ពួកលគបាៃរកល�ើញផ្លូវ 

ដ៏ពិត ល�ើយម្ៃជីវតិ! ្រទគម្ីរបាៃម្ៃ្រៃទោូ�ដ�់ចិត្តរ្រស់អស់អ្កដដ�

្៉រងចង់បាៃលសចក្តីពិត។

 អ្កនំាសារនៃលសចក្តីពិត បាៃល្វាើដំលណើ រលចញលៅ។ លៅក្ុងករណី 

ភាគលពចើៃ អ្កសា្ត ្់ររ្រស់លគពំុបាៃសួរថ្ លតើមកពីលព�ណា ឬលៅវញិលៅ 

លព�ណាលទ។ ពួកលគម្ៃការរជួំ�ចិត្តជាខ្ល ំងបាៃជាពំុបាៃៃឹកគិតសួរពី 

សំណួរដូលច្ារះល�ើយ។ លគៃឹកក្ុងចិត្តថ្ លតើគ្ត់ជាលទវតាមកអំពីស្ាៃសួគ៌ 

ឬ? 

 ក្ុងករណីភាគលពចើៃ អ្កនំាសារនៃលសចក្តីពិតបាៃល្វាើដំលណើ រលៅ 

កាៃ់សសរុកលផ្្សងលទៀត ឬក៏បាត់្រង់ជីវតិលៅក្ុងគុកងងឹត ឬព្រដ��ពតរូវរល�រះ

រ�ួយលៅស�់ដត្្អឹងលៅៃឹងទីកដៃលងដដ�គ្ត់បាៃល្វាើ្រនាទោ �់អំពីលសចក្តី 

ពិតក៏ម្ៃ។ ្ុ៉រដៃ្ត រក្យលពចៃ៍ដដ�គ្ត់បាៃ្រៃ្ស�់ទុកលៅខ្ងលពកាយ 

បាៃល្វាើការលៅក្ុងចិត្តមៃុស្ស។ 

 



ទំព័រ-56- មហាវវិាទ

សៅរ៍-១០ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៦៣

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: ដតឯ អ្ក ចូរ ឲ្យ ម្ៃ គំៃិត ៃឹង្ឹង ក្ុង ពគ្់រ ការ ទំាង 

អស់ វញិ ចូរ ពទំា ពទ ៃឹង លសចក្តី �ំបាក ចូរ ឲ្យ អ្ក ល្វាើ ការ ជា ពគរូ ផ្សាយ ដំណឹង �្អ 

ចុរះ ពពម ទំាង ្ំរលពញ ការងារ រ្រស់ ខលួៃ ពគ្់រ ជំពូក ផ្ង។ ្ីមូ៉ល្ទី២ ៤:៥

 លមដឹកនំាកាតូ�ិករ ៉មូ បាៃល�ើញព្រផ្្ូ�នៃលពគ្រះថ្្ក់ដដ�្រណា្ត �

មកអំពីការងារនៃអ្កពតរួសពតាយតាមផ្លូវដ៏សសគត់សសគំទំាងលៃរះ ពីលពររះពៃលលឺ

នៃលសចក្តីពិតៃឹងដញកលចញៃូវដំុពពកល្្ងងឹតនៃកំ�ុសខុស្្គងដដ�បាៃ

ពគ្រដណ្ត ្់រ្រណា្ត ជៃ ពៃលលឺៃឹងតពមង់គំៃិតមៃុស្សលៅឯពពរះដតមួយពពរះអង្គ 

គត់ ល�ើយមិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃ ឧត្តមភាពរ ៉មូៃឹងពតរូវ្ំរ ល្ ញ្រង់មិៃខ្ៃ។

 ្រណា្ត ជៃទំាងលៃរះ ដដ�កាៃ់ជំលៃឿ្ុររាណ គលឺជាសរ្្រនាទោ �់ឥត្្់រ

្រដ�់លសចក្តីពបាសចាកជំលៃឿរ្រស់រ ៉មូ លម៉្ល រះល�ើយក៏្រលងកើតឱ្យម្ៃសម្អ្់រ 

ល�ើយៃិងការល្វាើទុក្ខល្រៀតល្រៀៃ។ ការ្រដិលស្មិៃពពមលបារះ្រង់្រទគម្ីរ 

លចា� គលឺជា្រទល�្ើសមួយ ដដ�រ ៉មូមិៃអាចអៃុលពគ្រះឱ្យបាៃ។

រ ៉មូលប្ជាញា កលមទាច្ួកវ៉លដូ

 ឥ�ូវលៃរះ ដ�់លព�ចា្់រលផ្្តើមល្វាើសកងា្គ មសាសនាដ៏ខ្ល ំងកាល ទាស់ៃឹង

្រណា្ត ជៃរ្រស់ពពរះដដ�លៅក្ុងទី�ំលៅតាមភ្ំល�ើយ។ ពួករ ៉មូបាៃោក់ឱ្យ

ម្ៃអ្កលសុើ្ររកុគួៃ។ ម្តងល�ើយម្តងលទៀត ដី្លីដ៏ម្ៃជីវជាតិរ្រស់ពួកលគពតរូវ

បាៃលចា�លៅទលទ �ំលៅស្ាៃ ៃិងលរាងព្រជំុពតរូវបាៃលបាសរ�ីំងលចា�។ 

លគមិៃអាចចា្់រលចាទទាស់ៃឹងចរតិសី�្ម៌នៃពករុមដដ�ពតរូវបាៃហាមឃ្ត់

លៃរះល�ើយ។ លទាសដ៏្ំរ្រស់ពួកលគ គលឺលោយពួកលគពំុពពមថ្វា យ្រង្គំពពរះលៅ

តាម្ំរណងរ្រស់ប៉ា្រ។ ចំលររះ «អំលពើឧពកិដ្» លៃរះ លគបាៃព្រឌិតអស់ទំាង 

រក្យ្រញ្ឈលឺ ៃិងទារណុកម្ តាមដតមៃុស្ស ឬលមកំណាចអាចល្វាើបាៃ លដើម្ី 

យកមកល្វាើទុក្ខដ�់ពួកលគ។

 លៅលព�រ ៉មូបាៃតំាងចិត្ត្ំរបាត់ឱ្យសូៃ្យៃូវគណៈដដ�ខលួៃស្អ្់រ លស្តច 

ប៉ា្រក៏លចញ្រញ្ជា លថ្ក �លទាសពួកលគថ្ ជាពួកកាៃ់�ទ្ធិខុស្្គង ល�ើយពតរូវ 



អ្កកាៃ់ពៃលលឺលស្ារះពតង់-ទំព័រ-57-

យកលៅសម្ល ្់រ។ ពួកលគពំុបាៃទទួ�ការលចាទព្រកាៃ់ថ្ជាពួកមិៃបាៃការ 

ឬពួកមិៃលស្ារះពតង់ ឬពួកគ្្ៃរល្រៀ្រលរៀ្ររយលនារះលទ ្ុ៉រដៃ្ត ពួកលគពតរូវបាៃ 

លគព្រកាសថ្ម្ៃអាការៈជាអ្កលគ្រពសាសនា ៃិងជាអ្ក្ររសុិទ្ធដដ� 

ទាក់ទាញ «លចៀមលៅក្ុង�វាូងពិត»។ ្រទ្រញ្ជា លៃរះបាៃលការះលៅសម្ជិក 

ទំាងអស់នៃវហិារ ឱ្យចូ�រមួល្វាើច�នាព្រឆំ្ងៃឹងពួកកាៃ់�ទ្ធិខុស្្គង។ 

ចំលររះការដចករងាវា ៃ់វញិ ្រទ្រញ្ជា លៃរះ «ៃឹងលោរះដ�ងអស់អ្កដដ�ចូ�រមួ

ក្ុងសកងា្គ មសាសនា ឱ្យរចួពីសម្្ណាដដ�ខលួៃបាៃស្្ ក៏ឱ្យរ្ឹរអូស 

យកពទព្យសម្ត្តិទំាងឡាយណាដដ�ខលួៃមិៃម្ៃសិទ្ធិៃឹងយកលនារះ មកល្វាើ 

ជារ្រស់ផ្ងខលួៃ ពពមទំាងសៃយាថ្អត់លទាសបា្រឱ្យអស់អ្កដដ�សម្ល ្់រ 

ជៃកាៃ់�ទ្ធិខុស្្គងលទៀតផ្ង។ ្រទ្រញ្ជា បាៃ�ុ្រលចា�កិចចាសៃយាដដ� 

បាៃល្វាើល�ើងជាមួយពួកវរ័ឌយស៍ លោយហាមមិៃឱ្យជៃទំាងអស់ផ្្ត�់ជំៃួយ

អវាីល�ើយ ល�ើយដ្មទំាងផ្្ត�់អំណាចឱ្យ្រណា្ត ជៃទំាងអស់ រ្ឹរអូសយក 

ពទព្យសម្ត្តិរ្រស់ពួកលគលទៀតផ្ង »៣។ឯកសារលៃរះបាៃសដម្តងឱ្យល�ើញ 

យ៉ាងចបាស់ៃូវសំល�ងពគ�ឹមនៃសតវានាគ ពំុដមៃជាពពរះសូរលសៀងរ្រស់ពពរះ 

ពគីសទោលទ។ វញិ្ញា ណដដដ� ដដ�បាៃឆ្ក ងពពរះពគីសទោ ល�ើយៃិងសម្ល ្់រពួក 

សាវក័ ដដ�បាៃ្រណា្ត �ចិត្តអ្ិរាជលៃរ ៉ដូដ�លសសកឃ្ល ៃឈាម ឱ្យព្រឆំ្ង

ជំទាស់ពួកលស្ារះពតង់លៅសម័យលនារះបាៃលចញល្វាើការ្ំរបាត់អស់អ្កដដ�

ជាសំណពវារ្រស់ពពរះ ឱ្យអស់ពីដផ្ៃដី។

 ្វាីល្រើម្ៃសកងា្គ មសាសនាព្រឆំ្ងៃឹងពួកលគ ល�ើយៃិងការទទួ�រង

ៃូវការកា្់រសម្ល ្់រដ៏អមៃុស្ស្ម៌ក៏លោយ ក៏ពួកលកាតខ្ល ចពពរះទំាងលៃរះលៅ

ដត្រញជាូ ៃល្រសកជៃរ្រស់ខលួៃ ឱ្យលៅផ្្សពវាផ្សាយលសចក្តីពិតដ៏វលិសសវសិា�

ដដរ។ ម្ៃលគលដញតាមសម្ល ្់រពួកលគ ដតលោ�ិតពួកលគបាៃលសសាចសសព

លៅល�ើពូជដដ�បាៃសា្រលពររះ ល�ើយៃឹង្រលងកើតផ្�ដផ្ល។

 ក្ុងរល្រៀ្រលៃរះល�ើយដដ�ពួកវ�៉ដូបាៃល្វាើទី្រនាទោ �់សពម្្់រពពរះ 

រា្់រសតវត្សមុៃលោក�ូល ើ្រ។ ពួកលគបាៃោំពគ្្់រពូជនៃកំដណទពមង់ ដដ�



ទំព័រ-58- មហាវវិាទ

បាៃចា្់រលផ្្តើមលៅក្ុងសម័យរ្រស់វ៉ាយ�លី�វា ទំាងបាៃ�ូតោស់ល�ើង ល�ើយ 

ចាក់្រ្សយ៉ាងលពរៅលៅជំនាៃ់លោក�ូល ើ្រ ល�ើយៃឹងពតរូវបាៃនំា្រៃ្តលៅមុខ

លៅកាៃ់ទី្ំរផុ្តកា�លទៀតផ្ង។

References:

1. J. H. Merie D’Aubigné, History of the Reformation of the Sixteenth 

Century, bk.17, ch. 2.

2. Wylie, bk. 1, ch. 7.

3. Ibid., bk. 16, ch. 1.

 

† លៅព្រលទសអីុតា�ី



ពៃលលឺររះល�ើងក្ុងព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-59-

អាទិត្យ-១១ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៦៤

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ចូរ ឲ្យ អ្ក ផ្សាយ ពពរះ្រៃទោូ� ចុរះ ល�ើយ ទទូច ជំរញុ ផ្ង លទារះ 

ពតរូវ លព� ឬ ខុស ក្តី ចូរ រឭំក លគ ឲ្យ ដឹង ខលួៃ ពពម ទំាង ្រលនាទោ ស ល�ើយ កំឡា ចិត្ត 

លគ លោយ ចិត្ត អត់្្ត់ ៃិង លសចក្តី លព្រៀៃ ព្រលៅ ពគ្់រ យ៉ាង។ ្ីមូ៉ល្ទី២ ៤:២

 ពពរះពំុអៃុញ្ញា តឱ្យពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពទង់ពតរូវលគ្ំរ ល្ ញលចា�ទំាងសសរុង 

លនារះលទ។ លៅព្រលទសលផ្្សងៗលទៀតក្ុងទវាី្រអលឺរ ៉្ុរ ពពរះវញិ្ញា ណរ្រស់ពពរះបាៃ 

្រណា្ត �ឱ្យមៃុស្សដសវាងរកលសចក្តីពិត ដូចជាលគដសវាងរកកំណ្់រលៅក្ុង 

ទីអា្៌កំបំាងដូលច្ារះដដរ។ ពពរះបាៃដឹកនំាលគលៅឯ្រទគម្ីរ្ររសុិទ្ធ ល�ើយ លគ 

បាៃសុខចិត្តទទួ�ពៃលលឺសពម្្់រខលួៃលគលទារះ្ីរជាបាត់្រង់ជីវតិក៏លោយ។ ្វាីត្ិត 

ដតលគមិៃបាៃល�ើញពគ្់រទំាងលរឿងរ៉ាវទំាងអស់ចបាស់ោស់ក៏លោយ លគក៏ 

អាចល�ើញលសចក្តីពិតជាលពចើៃដដ�បាៃោក់ក្់រទុកជាយូរ�ង់មកល�ើយ

ដដរ។

 លព�លវោដដ�ពតរូវដចកចាយ្រទគម្ីរដ�់្រណា្ត មៃុស្សជាភាសា

លដើមរ្រស់លគ ក៏បាៃមកដ�់។ ដផ្ៃព្រ្ពីបាៃកៃលងផុ្តពីយ្់រអាពធ្ពត

ល�ើយ។ ល�ើយសញ្ញា នៃពព�ឹមសសាងៗបាៃល�ចល�ើងក្ុងទឹកដីជាលពចើៃ។

 « ក្ យពពឹកនៃកំដណទពមង់» បាៃររះល�ើងក្ុងព្រលទសអង់លគលស ក្ុង 

សតវត្សទី១៤។ លៅឯមហាវទិយា�័យ លោកចៃ វ៉ាយ�លី�វា† (John Wy-

cliffe) ម្ៃលឈ្ារះ�្ីចំលររះការលគ្រពពពរះដ៏ខ្ជា ្់រខជាួៃ ពពមទំាងចំលររះវជិាជា ដ៏ 

លពរៅពជរះផ្ងដដរ។ លោយបាៃទទួ�ការអ្់ររដំផ្្កទស្សៃវទិយានៃគរលុកាស�្យ 

ចបា្់រវហិារ ល�ើយៃិងចបា្់រសីុវ�ិ គ្ត់ក៏បាៃលរៀ្រចំខលួៃ លដើម្ីៃឹងព្រ�ូកក្ុង 

៥

្ៃ្លឺររះល�ើងក្នុងពបលទសអង់ល្្ស



ទំព័រ-60- មហាវវិាទ

ការតសូ៊សពម្្់រលសរភីាពដផ្្កសីុវ�ិ ៃិងដផ្្កសាសនា។ គ្ត់បាៃទទួ� 

វៃ័ិយខ្ង្រញ្ញា ពីសាោ ល�ើយយ�់ពីឧបាយក�នៃពួកពគរូទំាងឡាយ 

លទៀតផ្ង។ កពមិតនៃចំលណរះវជិាជា លពរៅពជរះរ្រស់គ្ត់ បាៃល្វាើឱ្យមិត្តភក្តិ ៃិងពួក 

សពតរូវទំាងឡាយលគ្រពគ្ត់ពគ្់រគ្្។ លម៉្ល រះល�ើយ ពួកសពតរូវរ្រស់គ្ត់ពំុអាច 

លមើ�ងាយដ�់ដំលណើ រការនៃកំដណទពមង់បាៃ។

 លោកវ៉ាយ�លី�វាបាៃសិកសា្រទគម្ីរ កា�កំពុងស្ិតលៅឯ 

មហាវទិយា�័យលៅល�ើយ។ មុៃលព�លៃរះគ្ត់ម្ៃលសចក្តីពបាថ្្ដ៏ល�ើស 

�្់រមួយ ដដ�ការសិកសាដផ្្កគរលុកាស�្យ ឬលសចក្តី្រលពងៀៃនៃពពរះវហិារក្តី 

ពំុអាចល្វាើឱ្យគ្ត់សក្់រចិត្តបាៃ។ ដតអវាីៗដដ�គ្ត់រកមិៃល�ើញពីមុៃ ឥ�ូវពតរូវ 

បាៃរកល�ើញលៅក្ុងពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះវញិ។ លពររះក្ុងពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ 

ពទង់ គ្ត់បាៃល�ើញថ្ ម្ៃដតពពរះពគីសទោមួយអង្គគត់ ដដ�ជាអ្កសពមរុរះ 

សពមរួ�សពម្្់រមៃុស្ស។ គ្ត់ក៏បាៃតំាងចិត្តថ្ៃឹងព្រកាសលសចក្តីពិតដដ� 

គ្ត់បាៃសសាវពជាវរកល�ើញ។

 កា�លោកវ៉ាយ�លី�វាលទើ្រដតលផ្្តើមកិចចាការរ្រស់គ្ត់លនារះ គ្ត់ពំុបាៃ

ោក់ខលួៃព្រឆំ្ងៃឹងវហិាររ ៉មូលទ។ ្ុ៉រដៃ្ត  លៅលព�គ្ត់រកល�ើញកំ�ុសនៃ 

ព្រព័ៃ្ធកាតូ�ិកកាៃ់ដតលពចើៃល�ើងលៅ គ្ត់ក៏សដម្តងលសចក្តី្រលពងៀៃនៃពពរះ 

គម្ីរកាៃ់ដតលពចើៃល�ើងដដរ។ គ្ត់បាៃយ�់ថ្វហិាររ ៉មូបាៃ្ំរលភលចពពរះ្រៃទោូ� 

រ្រស់ពពរះ លៅយកទំលៃៀមទម្ល ្់ររ្រស់មៃុស្សវញិ។ គ្ត់បាៃលចាទព្រកាៃ់ 

ពួកសង្លោយឥតខ្ល ចល�ើយ លពររះលគបាៃលបារះ្រង់្រទគម្ីរលចា� ល�ើយ

គ្ត់ក៏ទាមទារឱ្យលគព្រគ�់ពពរះគម្ីរដ�់្រណា្ត ជៃវញិ ៃិងឱ្យម្ៃអំណាច 

រ្រស់ពពរះគម្ីរល�ើងវញិក្ុងពពរះវហិារផ្ងដដរ។ គ្ត់ជាអ្កផ្សាយដំណឹងដ៏ 

ម្ៃសមត្ភាពម្្ក់ ល�ើយព្រក្រលោយលវាហារលកាស�្យផ្ង ឯជីវតិព្រចំា 

ន្ងៃរ្រស់គ្ត់ គលឺជាការ្រងាហា ញៃូវលសចក្តីពិតដដ�គ្ត់អ្ិ្របាយ។ ចំលណរះ 

លចរះដឹងនៃ្រទគម្ីរ ភាព្ររសុិទ្ធនៃជីវតិ លសចក្តីកាល ហាៃ ៃិងលសចក្តីសុចរតិ 

រ្រស់គ្ត់ បាៃល្វាើឱ្យអ្កផ្ងគ្្់រចិត្តជានពកដ�ង។ មៃុស្សជាលពចើៃបាៃ 



ពៃលលឺររះល�ើងក្ុងព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-61-

ល�ើញភាពទុចចារតិក្ុងវហិាររ ៉មូ។ លគបាៃសាវា គមៃ៍លោយអំណរដដ�ោក់ទ្់រ

ពំុបាៃ ដ�់លសចក្តីពិតដដ�លោកវ៉ាយ�លី�វាសដម្តងឱ្យល�ើញ។ ្ុ៉រដៃ្ត អ្កដឹក

នំាវហិារកាតូ�ិកទំាងឡាយបាៃលររលពញលៅលោយកំ�ឹងវញិ លពររះអ្ក

ដកទពមង់លៃរះបាៃចលពមើៃឥទ្ធិព�ខ្ល ំងជាងខលួៃ។ 

 

ច័ន្ទ-១២ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៦៥

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: លោយសារ លសចក្តី ជំលៃឿ កា� ពពរះ បាៃ លៅ លោក 

អ័ពបាហាំ លនារះ លោក ក៏ បាៃ សា្ត ្់រ ្រងា្គ ្់រ លោក លចញ លៅ ឯ កដៃលង ដដ� ពតរូវ 

ទទួ� ជា មរដក គលឺ លចញ លៅ ឥត ម្ៃ ដឹង ជា លៅ ឯ ណា លទ។ ល�លពពើរ ១១:៨

អ្កចូលចិ្រ្រកកំហនុស

 លោកវ៉ាយ�លី�វាជាអ្កចូ�ចិត្តពិៃិត្យអលងកតរកកំ�ុស ល�ើយគ្ត់ 

ព្រឆំ្ង លោយឥតញលញើតទាស់ៃឹងអំលពើរលំោភទំាងឡាយដដ�រ ៉មូបាៃ 

អៃុម័ត។ កា�កំពុងល្វាើជាសាសា្ត សពម្្់រលស្តចលៅល�ើយលនារះ គ្ត់បាៃព្រ្ម 

មុខលោយកាល ហាៃទាស់ៃឹងការ្រង់ជំៃូៃ ដដ�សលម្តចប៉ា្របាៃទាមទារពី 

មហាក្សពតអង់លគលស។ ការដដ�វហិារកាតូ�ិករ ៉មូសៃ្តថ្ម្ៃអំណាចល�ើ 

ពួកអ្កពគ្់រពគងដដ�ឥតលជឿសាសនា គលឺផ្ទោុយសស�រះៃឹងល�តុផ្� ៃិងការ 

ល្រើកសដម្តង។ ការទាមទាររ្រស់សលម្តចសង្បាៃល្វាើឱ្យម្ៃការតូចចិត្តជា 

ខ្ល ំង ល�ើយលសចក្តី្រលពងៀៃរ្រស់លោកវ៉ាយ�លី�វាបាៃម្ៃឥទ្ធិព�ល�ើចិត្ត 

គំៃិតនៃអ្កដឹកនំាព្រលទសជាតិ។ លម៉្ល រះល�ើយ លស្តចៃិងពួកអភិជៃបាៃរ្ួររមួ

សាមគ្គីគ្្ ក្ុងការ្រដិលស្មិៃពពម្រង់ពៃ្ធ។

 ពួកសង្ដដ�ជាពករុមស្ូមក៏ម្ៃលពញកុរះករក្ុងព្រលទសអង់លគលស 

ល្វាើឱ្យខូចខ្តដ�់ភាពរងុលរឿង ៃិងភាព�ូតោស់នៃព្រលទសជាតិជាទមងៃៃ់។ 

ជីវតិឥតព្រលយាជៃ៍ៃិងជីវតិសូមទាៃនៃពួកសង្ទំាងលនារះ ពំុដមៃពគ្ៃ់ដតជា 

ការលពក្រជញជា ក់្ៃធ្ៃរ្រស់ព្រជាជៃ្ុ៉រលណាណ រះលទ ដតលគល្វាើឱ្យមៃុស្សស្អ្់រគុណ 

ព្រលយាជៃ៍នៃការល្វាើព�កម្លៅវញិ។ ពួកយុវជៃម្ៃភាពពុករ�ួយ ល�ើយ 
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ខវារះសី�្ម៌។ ភាគលពចើៃពតរូវបាៃលគអៃទោងឱ្យតំាងជីវតិជាសង្ស្ាក់លៅតាម 

វត្តអារាម លោយមិៃពតឹមដតគ្្ៃការយ�់ពពមពីឪពុកម្្ត យរ្រស់លគ្ុ៉រលណាណ រះ

លទ ដតដ្មទំាង�ួចោក់ពីលោកទំាងពីរ ពពមទំាងល្វាើលៅលោយព្រឆំ្ងៃឹង

ឱវាទរ្រស់លោកទំាងពីរលទៀតផ្ង។ ដូចលោក�ូល ើ្របាៃដ្លងលៅពគ្ 

លពកាយមកថ្ អំលពើ «អមៃុស្ស្ម៌ដ៏អាពកក់លពកនពក» លៃរះ ដដ� «ពបាថ្្ចង់ 

ល្វាើជាដ្កចចក ៃិងជាអ្កលព្រើអំណាច ្្ត ច់ការជាងអ្កពគីសាទោ ៃ ៃិងមៃុស្ស 

លៅលទៀតលនារះ» ល្វាើឱ្យចិត្តគំៃិតលក្ងៗ រងឹទទឹងៃឹងម្តា្ិរតារ្រស់ខលួៃ។១

 សូម្ីដតៃិស្សិតលៅសាក�វទិយា�័យ ក៏ពតរូវបាៃពួកសង្្រលញ្្ត 

ដដរ ដ្មទំាងអៃទោងឱ្យ្ួរសល្វាើជាសង្លទៀតផ្ង។ កា�ល្រើបាៃចូ�ក្ុង 

អនាទោ ក់ល�ើយ មិៃអាច្រពមរះលរ ើយកលសរភីាពបាៃល�ើយ។ ម្តា្ិរតាភាគលពចើៃ 

ពំុពពម្រញជាូ ៃកូៃរ្រស់ខលួៃលៅសាក�វទិយា�័យល�ើយ។ សាោអ្់ររក៏ំបាៃ 

លខសាយលៅ ល�ើយអវជិាជា ក៏កាៃ់ដតម្ៃល�ើងជាល�ើស�្់រ។

 សលម្តចប៉ា្របាៃព្រទាៃដ�់ពួកសង្ទំាងលៃរះ ៃូវអំណាចសា្ត ្់រ 

លសចក្តីសារភាព ល�ើយៃិងអំណាចល�ើកដ�ងលទាស ជាព្រភពនៃលសចក្តី 

អាពកក់ដ៏្ំមួយ។ លោយតំាងចិត្តចង់លកងព្រលយាជៃ៍ឱ្យកាៃ់ដតលពចើៃល�ើង 

ដ្មលទៀត ពួកស្ូមសុខចិត្តល�ើកដ�ងលទាសដ�់ជៃឧពកិដ្ដដ�មកឯខលួៃ 

ល�ើយអំលពើឧបាយមុខដ៏អាពកក់្ំរផុ្ត ក៏រកីដុរះោ�ល�ើងយ៉ាងរ�័ស។ តងាវា យ 

ទំាងឡាយដដ�ពតរូវ្រៃ្ធូរសពម្�អ្កជំងលឺ ៃិងអ្កពកីពក ពតរូវបាៃលៅឯពួក 

សង្លៅវញិ។ ពទព្យសម្ត្តិរ្រស់ពួកស្ូម កាៃ់ដតលកើៃល�ើងជា�ំោ្់រ 

ល�ើយមហាពគឹរះដ៏រងុលរឿង ៃិងមហាូ្រអាហារន្លៗដ៏្ររ្ូិររ�ូរល�ៀរលពញតុរ្រស់

លគ ជាទី្រនាទោ �់នៃព្រលទសដដ�កំពុងដតធ្ល ក់ពកីពកលៅ។ ្ុ៉រណណឹ ងល�ើយពួក

ស្ូមលៅដតកាៃ់កា្ត ្់រពួក្រណា្ត ជៃដដ�លជឿជំលៃឿអកុស� ល�ើយនំាលគឱ្យ 

លជឿថ្ ភារកិចចាសាសនាទំាងអស់ គលឺអាសស័យលៅល�ើការទទួ�សា្គ �់ 

ឧត្តមភាពនៃមហាសង្រាជ ការសរលសើរតលមកើងពួកសៃ្ត្ុរគ្គ� ៃិងការោក់ 

តងាវា យដ�់ពួកសង្។ ល្វាើដូចលៃរះ លនារះពបាកដជាបាៃលៅស្ាៃសួគ៌ល�ើយ!



ពៃលលឺររះល�ើងក្ុងព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-63-

 លោយម្ៃការល្វាងយ�់ពជរះថ្ល �្អ លោកវ៉ាយ�លី�វាបាៃវាយព្រហារ 

ចំពតង់្រ្សគ�់នៃលសចក្តីអាពកក់ដតម្តង លោយដ្លងថ្ ព្រព័ៃ្ធទំាងមូ�គលឺ 

ខុសទំាងសសរុង ល�ើយពតរូវដត្ំរបាត់លចា�។ លគក៏បាៃភ្ាក់ដឹងខលួៃល�ើង ល្វាើ 

ការពិភាកសា ៃិងការលសុើ្រសួររកចលមលើយ។ លគបាៃនំាមៃុស្សភាគលពចើៃឱ្យសួរ 

ថ្ លតើមិៃគួរសូមការអត់លទាសពីពពរះ ជាជាងពីសលម្តចសង្នៃរ ៉មូលទឬអវាី? 

លគបាៃម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្ «ពួកសង្រ្រស់រ ៉មូ កំពុងដតសីុរងូលយើងដូច 

មហារកី។ ពពរះពតរូវដតរលំោរះលយើង ល្រើពំុលនារះលទ ព្រជារាសស្តៃឹងវនិាស 

សា្រសូៃ្យជាមិៃខ្ៃ »២។ ពួកសង្ដដ�ជាអ្កសំុទាៃបាៃអរះអាងថ្ លគ

លដើរតាមគំររូ្រស់ពពរះអង្គសលកងា្គ រះលទ លោយដ្លងថ្ ពួក្រណា្ត ជៃបាៃោក់

ទាៃឱ្យពពរះលយសូ៊វ ៃិងសាវក័រ្រស់ពទង់ដដរ។ ការអរះអាងលៃរះ បាៃ្រណា្ត � 

ឱ្យមៃុស្សជាលពចើៃ ងាកលៅលមើ�ពពរះគម្ីរ លដើម្ីសិកសាលសចក្តីពិតសពម្្់រ 

ខលួៃលគ។

 លោកវ៉ាយ�លី�វា ក៏ចា្់រលផ្្តើមសរលសរល�ើយលបារះពុម្ខិត្ត្័រណណ 

ព្រឆំ្ងទាស់ៃឹងពួកស្ូម លដើម្ីលៅមៃុស្សមកឯលសចក្តី្រលពងៀៃនៃពពរះគម្ីរ 

ៃិងពពរះដ៏ជាអ្កៃិពៃ្ធ។ គ្្ៃផ្លូវណាព្រលសើរជាងលៃរះលទ ដដ�លោកវ៉ាយ�លី�វា 

បាៃរ�ំំផ្្តួ�ពគឹរះស្ាៃដ៏្ំម�ិម្ដដ�សលម្តចសង្បាៃដំល�ើង ល�ើយ 

្រណា្ត �ឱ្យមៃុស្សរា្់រោៃនាក់ជា្់រជាល្លើយលនារះ។

 លគបាៃលៅលោកវ៉ាយ�លី�វា ឱ្យការររសិទ្ធិនៃរាជ្យរ្រស់លស្តច 

អង់លគលស ពីការរលំោភសិទ្ធិរ្រស់រ ៉មូ ល�ើយបាៃតំាងគ្ត់ជាអគ្គរាជទូតក្ុង 

ព្រលទសៃីដលឺដ�ៃ (�ូ�ង់)។ លៅទីលៃរះ គ្ត់បាៃល្វាើការសៃទោនាជាមួយពួក 

សង្ជាៃ់ខ្ស់ពីព្រលទសបារាងំ អីុតា�ី ល�ើយៃិងព្រលទសលអសប៉ាញ ល�ើយ

គ្ត់ម្ៃឱកាសលមើ�លៅលពកាយឆ្កដដ�ោក់បំាងពីគ្ត់លៅព្រលទស 

អង់លគលស។ គ្ត់បាៃគៃ់លមើ�ចរតិ�ក្ខណៈពិតនៃពួកម្ៃ�ំោ្់រថ្្ក់ខ្ស់ 

ពីអ្កតំណាងទំាងលៃរះ។ គ្ត់បាៃពត�្់រលៅព្រលទសអង់លគលសវញិ លៅ្រៃ្ត

ការ្រលពងៀៃពីអតីតកា�រ្រស់គ្ត់ លោយកម្ល ំងចិត្តខ្ល ំង លោយដ្លងថ្្រ្ក 
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ខ្ស់ ៃិងលសចក្តីលបាក្រលញ្្តជាពពរះរ្រស់រ ៉មូ។ 

 

អង្គារ-១៣ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៦៦

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:  លោយសារ លសចក្តី ជំលៃឿ លនារះ ល�ណុក បាៃ ល�ើង លៅ ល�ើ 

មិៃ បាៃ ល�ើញ លសចក្តី សាល ្់រ ល�ើយ ល�ើយ លគ រក គ្ត់ មិៃ ល�ើញ លទៀត ពី លពររះ 

ពពរះ បាៃ យក គ្ត់ លៅ ដ្ិត កា� មុៃ ដដ� ល�ើក យក គ្ត់ លៅ លនារះ ម្ៃ 

លសចក្តី ្រនាទោ �់ ពី គ្ត់ ថ្ ពពរះ ពទង់ សពវា ពពរះ�ឫទ័យ ៃឹង គ្ត់ ណាស់។ 

ល�លពពើរ ១១:៥

 ្រនាទោ ្់រពីគ្ត់បាៃពត�្់រមកពីព្រលទសអង់លគលសវញិ លោកវ៉ាយ�លី�វា 

បាៃទទួ�ការដតងតំាងពីលស្តច ឱ្យទទួ�ខុសពតរូវវទិយា�័យឡាត់ល ើ្វ លឺត 

(Lutterworth)។ លៃរះគលឺជាការធ្នាអរះអាង ថ្ពពរះមហាក្សពតពទង់ពំុបាៃ  

លទាមៃស្សៃឹងការៃិយាយស្តីពតង់ៗរ្រស់គ្ត់លទ។ ល�ើញថ្ឥទ្ធិព�រ្រស់ 

លោកវ៉ាយ�លី�វា បាៃដកនច្ជំលៃឿនៃព្រលទសជាតិយ៉ាងខ្ល ំង។

 មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃលសចក្តីលពកវលពកា្រ្រស់ពួកកាតូ�ិករ ៉មូបាៃជរះមកល�ើ

គ្ត់។ លគបាៃលផ្្ើឯកសារដដ�បាៃលបារះពតា្ីរចបា្់រ ្រញ្ជា ឱ្យរកវធិ្ៃការ 

្ំរ្ិរទម្ត់ពគរូនៃ «�ទ្ធិខុស្្គង» ជា្រនាទោ ៃ់៣។ 

 ឯកសាររ្រស់លស្តចប៉ា្របាៃមកដ�់ព្រលទសអង់លគលស ទំាងម្ៃ្រទ

្រញ្ជា មួយឱ្យចា្់រជៃ�ទ្ធិខុស្្គងោក់គុក។ លមើ�លៅដូចជាលោកវ៉ាយ�លី�វា 

ពតរូវធ្ល ក់លៅក្ុងការសងសឹករ្រស់វហិាររ ៉មូល�ើយ។ ្ុ៉រដៃ្ត ពពរះដដ�បាៃម្ៃ

្រៃទោូ�ដ�់ជៃ្ុររាណៃូវរក្យ «កំុឱ្យខ្ល ចអវាីល�ើយ អញជាដខ�» បាៃលឈាង 

ពពរះ�ស្តរ្រស់ពទង់មកការររអ្ក្រលពមើពទង់។ លសចក្តីសាល ្់របាៃមកដ�់ 

ពំុដមៃដ�់អ្កដកទពមង់លទ ដតដ�់មហាសង្រាជដដ�បាៃលចញចបា្់រ 

្ំរ ល្ ញលោកវ៉ាយ�លី�វាវញិ។

 ្រនាទោ ្់រពីមរណភាពនៃសលម្តចសង្លពគកគូរទីី១១មក ម្ៃការ 

លបារះលឆ្្តរវាងលស្តចសង្ពីរអង្គលទៀត ដដ�ជាគូរព្រដជងៃឹងគ្្។ ម្្ក់ៗបាៃ 



ពៃលលឺររះល�ើងក្ុងព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-65-

អំរវនាវដ�់អ្កលស្ារះស្័ពគរ្រស់ខលួៃ ឱ្យជួយល្វាើសកងា្គ មៃឹងម្្ក់លទៀត ទំាង 

ល្វាើ ឱ្យការទាមទាររ្រស់ខលួៃឱ្យបាៃមុលឺងម៉្ត់ល�ើង លោយោក់្រណា្ត សាដ៏ 

អាពកក់ដ�់្រចាចា មិពតរ្រស់ខលួៃ ល�ើយសៃយាថ្ៃឹងផ្្ត�់រងាវា ៃ់លៅស្ាៃសួគ៌ 

ដ�់អ្កគំ្ពទដ�់ខលួៃ។ ភាគីព្រដជងបាៃល្វាើពគ្់រយ៉ាង លដើម្ីវាយព្រហារគ្្ 

លៅវញិលៅមក ឯលោកវ៉ាយ�លី�វាក៏បាៃ្្់រសពម្កមួយពគ្សិៃលៅ។

 ដំលណើ រដ្រកមតិ ោយ�ំៃឹងការតយុទ្ធ ៃិងអំលពើពុករ�ួយដដ�លកើត 

ម្ៃល�ើង បាៃលរៀ្រចំផ្លូវសពម្្់រកំដណទពមង់ លោយ្រណា្ត ជៃអាចល�ើញ

ភាពពិតៗនៃព្រព័ៃ្ធកាតូ�ិករ ៉មូ។ លោកវ៉ាយ�លី�វាបាៃអំរវនាវឱ្យ្រណា្ត  

ជៃពិចារណាថ្លតើលស្តចសង្ទំាងពីរអង្គលៃរះ លរ�រក្យពិតឬរក្យមិៃពិត 

ក្ុងការផ្្តនាទោ លទាសគ្្ថ្ជាអ្កព្រឆំ្ងពពរះពគីសទោលនារះ។ 

 ្រនាទោ ្់រពីបាៃតំាងចិត្តលសសចបាច់ថ្ៃឹងនំាពៃលលឺលៅពគ្់រទីកដៃលងនៃ 

ព្រលទសអង់លគលសល�ើយ លោកវ៉ាយ�លី�វាក៏បាៃលរៀ្រចំពួកពគរូអ្ិ្របាយមួយ 

ពករុមដដ�ជាជៃសាមញញា ម្ៃចិត្តមុរះមុត សសឡាញ់លសចក្តីពិត ល�ើយៃិង 

ពបាថ្្ចង់ផ្្សពវាផ្សាយ។ ជៃទំាងលៃរះ ្រលពងៀៃលៅតាមទីផ្សារ តាមវ ិ្ ីទីពករុង 

្ំៗ ល�ើយៃិងលៅតាមផ្លូវជៃ្រទ ដសវាងរកមៃុស្សចាស់ជរា អ្កជំងលឺ ៃិងអ្ក 

ពកីពក ល�ើយដចកចាយដ�់លគៃូវដំណឹង�្អនៃពពរះគុណរ្រស់ពពរះ។

 លៅឯរដ្អក្សសវាលឺដ (Oxford) វញិ លោកវ៉ាយ�លី�វាបាៃអ្ិ្របាយពពរះ

្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ ក្ុង្រៃទោ្់រ្ំៗនៃសាក�វទិយា�័យ។ លគបាៃ ឱ្យលឈ្ារះគ្ត់ 

ថ្ «្រណ្ឌិ តនៃដំណឹង�្អ»។ ្ុ៉រដៃ្ត ការងារដ៏្ំ្ំរផុ្តក្ុងជីវតិរ្រស់គ្ត់ គលឺការ 

្រកដព្រពពរះគម្ីរលៅជាភាសាអង់លគលស លដើម្ីឱ្យមៃុស្សពគ្់ររ្ូរក្ុងព្រលទស 

អង់លគលស អាចអាៃអំពីកិចចាការរ្រស់ពពរះ។

រ នុករាៃលដាយជំងលឺ

 ្ុ៉រដៃ្ត ព�កម្រ្រស់គ្ត់ ពតរូវបាៃ្រញ្ឈ្់រមួួយរលំពច។ លទារះជាមិៃទាៃ់ 

ទំាងពគ្់រអាយុ�ុកសិ្រឆំ្្ផ្ងក៏លោយ ការព្រក្រការងារឥតសសាកសសាៃ្ត 



ទំព័រ-66- មហាវវិាទ

ការសិកសា ៃិងការដុកោៃ់នៃពួកសពតរូវ បាៃល្វាើឱ្យកម្ល ំងរ្រស់គ្ត់ដុៃោ្រ 

ល�ើយចាស់មុៃអាយុ។ គ្ត់ក៏លកើតម្ៃជំងលឺដ៏្ងៃៃ់្ងៃរមួយ។ ពួកស្ូមបាៃគិត 

ស្ាៃថ្ គ្ត់ៃឹង�ៃ់តួចំលររះអំលពើអាពកក់ដដ�គ្ត់បាៃព្រពពឹត្តដ�់វហិារ 

ល�ើយក៏លចញលៅ្រៃទោ្់រគ្ត់ជាព្រញា្់រ លដើម្ីសា្ត ្់រការសារភាពរ្រស់គ្ត់។ 

លគបាៃលរ�ថ្ «អាយុឯងជិតអស់ល�ើយ ចូរដឹងកំ�ុសរ្រស់ខលួៃលៅ 

ល�ើយដករក្យដដ�ឯងបាៃលរ�្រងាក ច់លយើង លៅៃឹងមុខលយើងលៃរះលៅ»។

 អ្កដកទពមង់បាៃសា្ត ្់រលោយសាងៃ ត់លសងៃៀម។ ្រនាទោ ្់រមក គ្ត់ឱ្យអ្ក

លមើ�ដ្រកសាគ្ត់ល�ើកគ្ត់ល�ើងពីដពគ។ លោយសំ�ឹងយ៉ាងមុតលៅកាៃ់ពួក 

លគ គ្ត់ម្ៃព្រសាសៃ៍ក្ុងសំល�ងដ៏មុលឺងម៉្ត់ ៃិង�ត់្ចត់ដដ�ដតងដតល្វាើ 

ឱ្យលគញ័ររៃ្ធត់ថ្ «ខ្ុំៃឹងមិៃសាល ្់រល�ើយ ដតពតរូវរស់ ល�ើយព្រកាសពីអំលពើ 

អាពកក់រ្រស់ពួកស្ូមលទៀត »៤។ពួកសង្ក៏ព្រញា្់រព្រញា�់លចញពី្រៃទោ្់រ 

ទំាងអសាចា រ្យ�ួសល�តុ ៃិងទំាងអាម៉្ស់មុខ។ 

 

ពុធ-១៤ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៦៧

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: លោយសារ លសចក្តី ជំលៃឿ លនារះ ពពរះ បាៃ ម្ៃ ពពរះ្រៃទោូ� 

ពៃ្យ�់ លោក ណូលអ ពី ការ ដដ� លមើ� មិៃ ទាៃ់ ល�ើញ លៅ ល�ើយ ល�ើយ លោយ 

លោក ម្ៃ លសចក្តី លកាតខ្ល ច បាៃ ជា លោក ល្វាើ ទូក ១ យ៉ាង ្ ំសំរា្់រ ៃឹង ជួយ 

សលកងា្គ រះ ដ�់ ពួក ពគរួសារ រ្រស់ លោក ល�ើយ លោក បាៃ កាត់ លទាស លោកីយ៍ 

លោយ ការ លនារះ ក៏ ពត�្់រ ជា អ្ក ពគង លសចក្តី សុចរតិ ដដ� ពតរូវ ខ្ង លសចក្តី 

ជំលៃឿ ទុក ជា មរដក ដដរ។ ល�លពពើរ ១១:៧

 លោកវ៉ាយ�លី�វា បាៃរស់លៅរ�ូតដ�់បាៃព្រគ�់ដ�់នដនៃជៃរមួ

ជាតិរ្រស់គ្ត់ៃូវអាវុ្ ដ៏ខ្ល ំងពូដក្ំរផុ្តទាស់ៃឹងរ ៉មូ លរ�គលឺពពរះគម្ីរដដ�

ជាភ្ាក់ងារដតងតំាងពីស្ាៃសួគ៌ លដើម្ីរលំោរះ្ំរភលលឺ ៃិងផ្សាយដំណឹងដ�់ 

ព្រជាជៃ។ លោកវ៉ាយ�លី�វាបាៃដឹងខលួៃថ្ គ្ត់លៅស�់ដតពីរ្ីរឆំ្្លទៀតលទ 

សពម្្់រល្វាើការងារពពរះ។ គ្ត់បាៃល�ើញឧ្រសគ្គដដ�គ្ត់ពតរូវជួ្រ ្ុ៉រដៃ្ត លោយ 



ពៃលលឺររះល�ើងក្ុងព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-67-

សារពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះបាៃផ្្ត�់ទឹកចិត្តដ�់គ្ត់ គ្ត់ក៏ឈាៃលឆ្្រះលៅ 

មុខ។ ក្ុងកម្ល ំងដ៏្ររ្ូិររនៃអំណាចពបាជ្ាឈាល សនវរ្រស់គ្ត់ ដដ�លររ 

លពញលៅលោយ្រទពិលសា្ៃ៍លនារះ ទិពវាញ្ញា ណរ្រស់ពពរះបាៃលរៀ្រចំគ្ត់ 

សពម្្់រការលៃរះ លរ�គលឺការងារដ៏ចម្ង។ ក្ុង�ំលៅស្ាៃនៃមហា 

វទិយា�័យនារដ្ឡាត់ល ើ្លវ ើត អ្កដកទពមង់បាៃល្វាើកិចចាការរ្រស់ខលួៃ លោយមិៃ

ខវា�់ខ្វា យពីព្ុយរះដដ�្រក់លបាកយ៉ាងខ្ល ំងលៅខ្ងលពរៅល�ើយ។ 

 ទី្ំរផុ្ត កិចចាការរ្រស់គ្ត់បាៃសលពមច គលឺពពរះគម្ីរទីមួយដដ�បាៃ 

្រកដព្រជាភាសាអង់លគលស។ អ្កដកទពមង់បាៃផ្្ត�់ដ�់ពួកជៃជាតិអង់លគលស 

ៃូវពៃលលឺមួយដដ�ៃឹងគ្្ៃៃរណាពៃលត់បាៃល�ើយ។ ការដដ�គ្ត់្ំរដ្រក 

ឃ្្្រនៃលសចក្តី�ងៃង់ល ល្  លដើម្ីរលំោរះ ៃិងល�ើកសទោួយព្រលទសរ្រស់គ្ត់ លនារះ

ល�ើញថ្�ួសពីការទទួ��ទ្ធផ្�លោយម្ៃជ័យជម្រះលៅល�ើវា�ព្រយុទ្ធ

លៅលទៀត។

 ម្ៃដតការល្វាើព�កម្ទំាងលៃឿយ�ត់្ុ៉រលណាណ រះលទ លទើ្រៃឹងអាចចមលង

ពពរះគម្ីរឱ្យបាៃលពចើៃបាៃ។ មៃុស្សទំាងឡាយបាៃចា្់រចិត្តចង់បាៃ 

លសៀវលៅលនារះខ្ល ំងណាស់ រ�ូតដ�់ម្ៃការ�ំបាកដ�់អ្កចមលងក្ុងការ

ដចកចាយឱ្យទាៃ់លសចក្តីពតរូវការ។ ពួកអ្កម្ៃលគពបាថ្្ចង់បាៃពពរះគម្ីរ 

ទំាងមូ�ដតម្តង។ ខលរះលទៀត ទិញដតមួយដផ្្កៗ។ ក្ុងករណីភាគលពចើៃ ពករុម 

ពគរួសារ បាៃរមួគ្្ទិញមួយកបា�ដតម្តង។ មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃ ពពរះគម្ីររ្រស់ 

លោកវ៉ាយ�លី�វា បាៃចូ�លៅដ�់ក្ុងផ្ទោរះរ្រស់ព្រជាជៃ។

 ឥ�ូវលៃរះ លោកវ៉ាយ�លី�វា្រលពងៀៃលគ្��ទ្ធិនៃ�ទ្ធិព្ររូលតស្តង់ 

ៃិយមយ៉ាងចបាស់ លរ�គលឺលសចក្តីសលកងា្គ រះតាមរយៈជំលៃឿលៅល�ើពពរះពគីសទោ 

ល�ើយៃិងភាពមិៃលចរះខុសនៃ្រទគម្ីរ។ ្រណា្ត ជៃនៃព្រលទសអង់លគលសជិត

រក់កណា្ត � បាៃទទួ�លជឿជំលៃឿ្្ីលៃរះ។

 អាការៈខ្ងលពរៅនៃ្រទគម្ីរបាៃល្វាើឱ្យម្ៃការសសងាកចិត្តដ�់ 

អំណាចវហិារ។ លៅលព�លនារះព្រលទសអង់លគលសមិៃទាៃ់លចញចបា្់រហាម 
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មិៃឱ្យម្ៃពពរះគម្ីរលៅល�ើយលទ លពររះពំុដដ�ម្ៃលបារះពុម្ជាភាសាដដ� 

ព្រជាជៃៃិយាយ។ ដតលពកាយមក ចបា្់រលៃរះពតរូវបាៃអៃុម័តល�ើង ៃិង្រង្ខំឱ្យ

ព្រតិ្រត្តិតាមយ៉ាងតឹងរុងឹ្ំរផុ្ត។

 ពួកអ្កដឹកនំានៃវហិាររ ៉មូបាៃលពគ្ងការណ៍គ្្ លដើម្ី្ំរ្ិរទម្ត់អ្ក 

ដកទពមង់។ ជាល�ើកដំ្ូរង ការព្រជំុពករុមព្ឹរកសាព្រចំាវហិារនៃពួកសង្ជាៃ់ 

ខ្ស់ បាៃព្រកាសថ្សំលណររ្រស់គ្ត់ជា�ទ្ធិខុស្្គង។ លោយម្ៃលស្តច 

លក្ង រចិ្ិតទី២ (Richard II) មកកាៃ់ខ្ងខលួៃល�ើយ លគក៏បាៃទទួ�ពពរះ 

រាជពកឹត្យមួយ ដដ�ឱ្យ្រញជាូ ៃអ្កដដ�កាៃ់តាម�ទ្ធិដដ�បាៃហាមពបាម

លៃរះ លៅោក់គុក។

 លោកវ៉ាយ�លី�វាបាៃអំរវនាវសូមឱ្យសភាកាត់ក្តីវញិ ជាជាងពករុម 

ព្ឹរកសាព្រចំាវហិារ។ លៅចំលររះពករុមព្ឹរកសាជាតិ គ្ត់បាៃលចាទព្រកាៃ់ដ�់ 

ពួកថ្្ក់ខ្ស់លោយឥតខ្ល ចល�ើយ ល�ើយទាមទារឱ្យម្ៃការដកទពមង់ 

ចំលររះលសចក្តីរលំោភដ៏្ំម�ិម្ ដដ�វហិារអៃុញ្ញា តឱ្យលកើតល�ើង។ សពតរូវ 

រ្រស់គ្ត់ក៏ម្ៃការភាៃ់ពច�ំ។ លគបាៃសង្ឹមថ្ អ្កដកទពមង់ៃឹងឱៃលៅ

តាមអាជ្ា្ររ្រស់លស្តច លពររះគ្ត់ចាស់ជរាល�ើយ ម្ៃដតម្្ក់ឯង ល�ើយ 

ៃិងឥតមិពតសំឡាញ់ផ្ង។ ដតផ្ទោុយលៅវញិ សភាបាៃភ្ាក់រ�ឹកលោយឧទ្ធរណ៍ 

ដ៏មុលឺងម៉្ត់រ្រស់វ៉ាយ�លី�វា ក៏ល�ើកដ�ងចបា្់រផ្្តនាទោ លទាស ល�ើយអ្កដកទពមង់

ក៏ទទួ�លសរភីាពម្តងលទៀត។

 លគបាៃយកគ្ត់មកកាត់ក្តីជាល�ើកទី៣ ល�ើយឥ�ូវលៃរះ ពតរូវលកើត 

ល�ើងលៅសាោកាត់ក្តីនៃសាសា្ត ចារ្យខ្ស់្ំរផុ្តក្ុងអាណាចពក។ លៅទីលៃរះ 

កិចចាការនៃអ្កដកទពមង់ៃឹងពតរូវ្្់រដ�ងម្ៃជាទីអវសាៃ។ ពួកកាតូ�ិក 

រ ៉មូបាៃគិតដូលច្រះ។ ព្រសិៃល្រើលគអាចសលពមចលគ្�្ំរណងរ្រស់ខលួៃបាៃ 

វ៉ាយ�លី�វា ៃឹងលចញពីតុោការសំលៅលៅរកអណា្ត តលភលើងដត្ុ៉រលណាណ រះ។

វ៉ាយឃ្ហីវ្នុំព្មដកពាក្យ



ពៃលលឺររះល�ើងក្ុងព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-69-

 ្ុ៉រដៃ្ត លោកវ៉ាយ�លី�វាពំុបាៃដករក្យល�ើយ។ គ្ត់បាៃរកសាលសចក្តី

្រលពងៀៃរ្រស់គ្ត់ ល�ើយពចាៃលចា�រក្យលចាទរ្រស់ពួកអ្កល្វាើទុក្ខ 

្ុរកលម្ញ។ គ្ត់បាៃលការះលៅអ្កសា្ត ្់រលៅចំលររះសាោកាត់ក្តី ល�ើយ្លឹង 

ដ្លងឧបាយក�ដ៏្ិុរៃព្រស្់រ ៃិងការលបាក្រលញ្្តរ្រស់លគជាមួយៃឹង 

លសចក្តីពិតដ៏អស់ក�្។ អំណាចនៃពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធបាៃសណិ្ត 

ជាមួយអ្កសា្ត ្់រ។ រក្យលពចៃ៍រ្រស់អ្កដកទពមង់បាៃទមលុរះចិត្តរ្រស់លគ ដូចជា 

ពពរួញដដ�បាញ់លចញពី្ំរពង់ស្ារ្រស់ពពរះដូលច្ារះ។ រក្យលចាទព្រកាៃ់ៃឹង 

�ទ្ធិខុស្្គងដដ�លគបាៃ្រៃលលឺល�ើងទាស់ៃឹងគ្ត់ គ្ត់បាៃលបារះលៅល�ើលគ 

វញិ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-១៥ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៦៨

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:លោយសារ លសចក្តី ជំលៃឿ លនារះ លគ បាៃ លដើរ កាត់ សមុពទ 

ពក�ម ដូច ជា លដើរ ល�ើ ដី លគ្ក ដត កា� ពួក សាសៃ៍ លអសីុពទោ បាៃ �្ង � លនារះ 

លគ ក៏ ពតរូវ ល�្របាត់ លៅ។ ល�លពពើរ ១១:២៩

 គ្ត់ម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្ «លតើលោកអ្កកំពុងព្រដជងជាមួយអ្កណា? 

ជាមួយមៃុស្សចាស់ជរាជិតដតៃឹងចូ�ក្ុងផ្្ូរឬ? លទ! គលឺជាមួយពពរះនៃលសចក្តី 

ពិត ជាពពរះដដ�ខ្ល ំងជាងអ្ក ល�ើយម្ៃជ័យជម្រះល�ើអ្កផ្ង »៥។លរ� 

ដូលច្ារះល�ើយ គ្ត់ក៏ដកខលួៃលចញលៅ គ្្ៃ្រចាចា មិពតណាមួយហ៊ាៃ្រញ្ឈ្់រ 

គ្ត់ល�ើយ។

 កិចចាការរ្រស់លោកវ៉ាយ�លី�វាជិតបាៃសលពមចលសទោើរដតទំាងអស់

ល�ើយ ្ុ៉រដៃ្តគ្ត់ពតរូវដតល្វាើទី្រនាទោ �់ សពម្្់រដំណឹង�្អម្តងលទៀត។ លគបាៃ 

លការះលៅគ្ត់មកកាត់ក្តី លៅសាោកាត់ក្តីនៃវហិារកាតូ�ិកនាពករុងរ ៉មូដដ�

បាៃ្រងហាូរឈាមពួក្ររសុិទ្ធជាញឹកញយ។ ជំងលឺសាល ្់រអវៈយវៈ ្រណា្ត �ឱ្យ 

គ្ត់ល្វាើដំលណើ រលៅពំុបាៃ។ ្ុ៉រដៃ្ត លទារះជាលគមិៃបាៃឮសំល�ងគ្ត់លៅឯពករុង

រ ៉មូក៏លោយ គ្ត់លៅដតអាចៃិយាយលោយសំ្ុរពតបាៃដដរ។ អ្កដកទពមង់ 
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បាៃសរលសរសំ្ុរពតមួយចបា្់រលៅមហាសង្រាជ ្រលនាទោ សដ�់ភាព 

អ្ិកអ្ម ៃិង្រ្កពកអលឺតនៃអំណាចរ្រស់វហិារកាតូ�ិករ ៉មូ លោយក្ុងលសចក្តី 

លគ្រពៃិងក្ុងភាពជាអ្កពគីសាទោ ៃ។

 វ៉ាយ�លី�វាបាៃ្រងាហា ញដ�់សលម្តចសង្ ៃិងសម្ជិកពករុមព្ឹរកសា 

រ្រស់លោក ៃូវភាពសលូត្ូរត ៃិងភាព្រនាទោ ្រខលួៃនៃពពរះពគីសទោ គលឺពំុដមៃ 

សពម្្់រដតពួកលគលទ ្ុ៉រដៃ្ត គលឺលដើម្ី្រងាហា ញដ�់ពិភពពគីសាទោ ៃៃូវភាពផ្ទោុយគ្្ 

រវាងពួកលគៃិងពពរះ្ររមពគរូ ដដ�លគអរះអាងថ្ជាអ្កតំណាងលនារះវញិ។

 វ៉ាយ�លី�វាបាៃសង្ឹមទំាងសសរុងថ្ ជីវតិរ្រស់គ្ត់ ៃិងបាៃជាតនមល

នៃលសចក្តីលស្ារះពតង់រ្រស់គ្ត់។ លស្តចមហាសង្រាជ ៃិងសង្ជាៃ់ខ្ស់  

បាៃរ្ួររមួគ្្លដើម្ី្ំរ ល្ ញគ្ត់ឱ្យបាៃោច់លសសច ល�ើយលមើ�លៅយ៉ាងលពចើៃ

ណាស់ពីរ្ីរដខលទៀត្ុ៉រលណាណ រះ លនារះពបាកដជាៃឹងបាៃយកគ្ត់មកឯ្រលងា្គ �

ពិឃ្តល�ើយ។ ្ុ៉រដៃ្ត លសចក្តីកាល ហាៃរ្រស់គ្ត់ គលឺរងឹមំ្ឥតរលងា្គ រះរលង្គើបាៃ 

ល�ើយ។

 ជៃដដ�បាៃ្រការររលសចក្តីពិតយ៉ាងកាល ហាៃអស់មួយជីវតិ

លនារះ គលឺៃឹងមិៃពតរូវរ�ំធ្ល ក់ជាជៃរងលពគ្រះនៃសម្អ្់ររ្រស់ពួកសពតរូវល�ើយ។ 

ពពរះអម្ចា ស់បាៃល្វាើអ្កការររគ្ត់ ល�ើយឥ�ូវលៃរះលៅលព�សពតរូវទំាងឡាយ 

ចបាស់ក្ុងខលួៃថ្ចា្់របាៃចំណីល�ើយលនារះ ពពរះ�ស្តរ្រស់ពពរះបាៃដកគ្ត់

លចញផុ្តពីពកញាំនដរ្រស់ពួកលគវញិ។ លៅឯវហិាររ្រស់គ្ត់ នាឡាត់ល ើ្វ លឺត 

លព�គ្ត់ជិតៃឹងល្វាើពិ្ីល�ៀងពពរះអម្ចា ស់លនារះ ជំងលឺសាល ្់រអវៈយវៈបាៃមក

យាយីគ្ត់ម្តងលទៀត មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃគ្ត់ក៏ទទួ�មរណភាពលៅ។

អ្កផសាយដំណឹងសម័យ្្មី

 ពពរះបាៃោក់រក្យនៃលសចក្តីពិតក្ុងម្ត់រ្រស់លោកវ៉ាយ�លី�វា។ 

ពទង់បាៃការររជីវតិគ្ត់ ល�ើយការងាររ្រស់គ្ត់បាៃពៃយារ�ុរះដ�់ពគឹរះ

តាងបាៃោតទុកសពម្្់រកំដណទពមង់។ លោកវ៉ាយ�លី�វាពំុបាៃចមលងរាង



ពៃលលឺររះល�ើងក្ុងព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-71-

លៅនៃព្រព័ៃ្ធកំដណទពមង់ពីអ្កណាលទ លពររះគ្ត់ជាអ្កដកទពមង់ដំ្ូរង។ 

គ្ត់ជាអ្កផ្សាយដំណឹងសម័យ្្ី។ ដតក្ុងលសចក្តីពិតដដ�គ្ត់បាៃ្រងាហា ញ 

ល�ើញម្ៃឯកភាពៃិងភាពលពញល�ញ ដដ�អ្កដកទពមង់ទំាងឡាយលៅ 

ជំនាៃ់លពកាយ ពំុអាចល្វាើ�ួសពីលនារះបាៃ ល�ើយខលរះពំុបាៃលឈាងដ�់ផ្ង។ 

លពគ្ងលនារះរងឹមំ្ល�ើយពិតពបាកដណាស់ ដដ�មិៃពតរូវការស្ា្រនាល�ើង 

វញិលោយពួកដំណលពកាយល�ើយ។ 

 ច�នាដ៏្ំដដ�លោកវ៉ាយ�លី�វាបាៃល្វាើ លដើម្ីរលំោរះព្រជាជាតិដដ�

បាៃជា្់រចំណងរ្រស់រ ៉មូជាយូរអដងវាងមកល�ើយលនារះ គលឺម្ៃលដើមកំលណើ ត 

ក្ុងពពរះគម្ីរ។ លៃរះល�ើយជាព្រភពនៃការព្រទាៃពរដដ��ូរចុរះមកដូចជា 

ទឹកលៅពគ្់រជំនាៃ់ តំាងពីសតវត្សទី១៤លម៉លរះ។ លគបាៃអ្់ររលំោកវ៉ាយ�លី�វា 

ឱ្យចាត់ទុករ ៉មូថ្ជាអាជ្ា្រដដ�មិៃលចរះខុស ល�ើយឱ្យទទួ�លជឿលសចក្តី 

្រលពងៀៃ ៃិងទំលៃៀមទម្ល ្់រដដ�ម្ៃអស់មួយរៃ់ឆំ្្មកល�ើយ លោយពំុបាច់ 

សួររកចលមលើយល�ើយ ្ុ៉រដៃ្ត គ្ត់បាៃងាកលចញពីការអស់ទំាងលៃរះ លៅសា្ត ្់រ 

តាមពពរះ្រៃទោូ�្ររសុិទ្ធរ្រស់ពពរះវញិ។ ជាជាងវហិារៃិយាយតាមរយៈសលម្តច 

សង្ គ្ត់បាៃដ្លងថ្ អំណាចពិតពបាកដដតមួយគត់លនារះ គលឺពពរះសូរលសៀង 

រ្រស់ពពរះដដ�ម្ៃ្រៃទោូ�លចញពីពពរះគម្ីររ្រស់ពទង់។ គ្ត់បាៃ្រលពងៀៃថ្ 

ម្ៃដតពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធលទជាអ្ក្រកសសាយ។

 លោកវ៉ាយ�លី�វា ជាអ្កដកទពមង់ដ៏្ំ្ំរផុ្តម្្ក់ក្ុងចំលណាមអ្កដក 

ទពមង់ទំាងអស់។ ្រនាទោ ្់រពីគ្ត់ម្ៃពីរ្ីរនាក់លទៀតដដរដដ�លស្ើៃឹងគ្ត់។ 

ជីវតិ្ររសុិទ្ធ ការឧសសា�៍សិកសា ៃិងការព្រក្រការងារលោយមិៃលចរះ 

្ុញពទាៃ់ លសចក្តីលស្ារះពតង់ដដ�មិៃពុករ�ួយ ៃិងលសចក្តីសសឡាញ់ដូចជា

ពពរះពគីសទោ ្រលងកើតជាចរយិាសម្ត្តិនៃអ្កដកទពមង់ទីមួយ។ 

 

សុព្រ-១៦ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៦៩

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិត ពពរះ បាៃ ផ្្គត់ផ្្គង់ លសចក្តី ព្រលសើរ ជាង សំរា្់រ លយើង 



ទំព័រ-72- មហាវវិាទ

រា�់ គ្្ លដើម្ី មិៃ ឲ្យ អ្ក ទំាង លនារះ បាៃ ពគ្់រ �ក្ខណ៍ លពរៅ ពី លយើង ល�ើយ។ 

ល�លពពើរ ១១:៤០សរលសើរដំលកើ 

 អវាីដដ�បាៃល្វាើឱ្យគ្ត់បាៃជាមៃុស្សយ៉ាងដូលច្ារះលនារះ គលឺជាពពរះគម្ីរ 

លទ។ ការសិកសាពពរះគម្ីរៃឹងល្វាើឱ្យពគ្់រទំាងចិត្តគំៃិត អារម្ណ៍ ៃិងលសចក្តី 

ពបាថ្្បា្រខ្ង់ខ្ស់ល�ើង ដដ�ការសិកសាដនទលទៀតមិៃអាចផ្្ត�់ឱ្យបាៃ។ 

ការសិកសាផ្្ត�់ៃូវ�ំៃឹងនៃលគ្�្ំរណង លសចក្តីកាល ហាៃ ៃិងលសចក្តីអត់្្ត់។ 

ការសិកសា្រទគម្ីរលោយយកចិត្តទុកោក់អស់ពីចិត្ត ៃិងលោយម្ៃចិត្ត 

លគ្រពព្រតិ្រត្តិ ៃឹងផ្្ត�់ដ�់ពិភពលោកៃូវមៃុស្សម្ៃពបាជ្ាមំ្មួៃ ៃិង 

គៃលង្ម៌ដ៏ន្លថ្ល ជាងការទទួ�ការ�វាឹក�វាលឺៃដ៏ខ្ល ំងកាល អំពីទស្សៃវទិយារ្រស់ 

មៃុស្សលៅលទៀត។

 សិស្សរ្រស់លោកវ៉ាយ�លី�វា ម្ៃដូចជាពួកវ៉ាយ�លី�វា ៃិងពួក 

�ុ�ឡាត។ ពួកទំាងលៃរះ បាៃខ្ចា ត់ខ្ចា យលៅកាៃ់ទឹកដីលផ្្សងៗលទៀត ទំាងនំា 

ដំណឹង�្អលៅជាមួយផ្ង។ ឥ�ូវលៃរះ លោយលមដឹកនំារ្រស់ពួកលគទទួ� 

អៃិចចាកម្លៅ ពួកអ្កអ្ិ្របាយបាៃព្ឹរងដព្រងល្វាើការយ៉ាងសាវា ហា្់រជាងមុៃ

លៅលទៀត។ ម្ៃមៃុស្សដ៏សៃ្ធឹកសនា្ធ ្់របាៃចូ�មកសា្ត ្់រ។ ក្ុងចំលណាម 

អ្កដព្រចិត្តលជឿ ម្ៃខលរះជាពតកូ�អភិជៃ ៃិងមល�សីរ្រស់លស្តចផ្ង។ លៅ 

កដៃលងជាលពចើៃ លគបាៃដករ្ូរចម្ល ក់ដដ�ជាៃិមិត្តរ្ូរថ្វា យ្រង្គំរ្រស់�ទ្ធិរ ៉មូ 

លចញពីពពរះវហិារ។

 ្ុ៉រដៃ្ត មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃ ការល្វាើទុក្ខ្ុរកលម្ញដ៏ឥតលមតា្ត ក៏បាៃផ្ទោុរះល�ើង 

ដ�់អ្កដដ�ហ៊ាៃទទួ�ពពរះគម្ីរជាម្គ៌្រ្រស់ខលួៃ។ ជាល�ើកដំ្ូរងក្ុង 

ព្រវត្តិសាសស្តនៃព្រលទសអង់លគលស លគបាៃលចញចបា្់រឱ្យសម្ល ្់រពួកសាវក័នៃ

ដំណឹង�្អលៅៃឹង្រលងា្គ �ពិឃ្ត។ ការ្រ្តូរជីវតិបាៃលកើតល�ើងជា្រៃ្ត្រនាទោ ្់រ។ 

លគបាៃលដញចា្់រពួកលគ លោយចាត់ទុកថ្ជាសពតរូវនៃពពរះវហិារ ៃិងជាអ្ក 

ក្ត់ៃគរ ដតពួកអ្កគំ្ពទនៃលសចក្តីពិត លៅដត្រៃ្តការផ្្សពវាផ្សាយក្ុងទីោក់

កំបំាង ទំាងរកទីជពមកក្ុងផ្ទោរះអ្កពកីពក ល�ើយជាញឹកញយ លគបាៃពួៃក្ុង 



ពៃលលឺររះល�ើងក្ុងព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-73-

ពចកភ្ំ ៃិងរងូភ្ំផ្ង។

 ការព្រឆំ្ងដ៏មិៃល្វឆ្វ ល�ើយដ៏អត់ពទំា ទាស់ៃឹងអំលពើពុករ�ួយនៃ 

ជំលៃឿសាសនា ៃឹងពតរូវបាៃ្រៃ្តអស់រា្់រសតវត្ស។ ពួកពគីសាទោ ៃលៅសម័យ 

លដើមលនារះ បាៃលរៀៃសសឡាញ់ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ ល�ើយទទួ�រងទុក្ខយ៉ាង

អត់្្ត់ចំលររះការលៃរះ។ ភាគលពចើៃបាៃ�រះ្រង់សម្ត្តិលោកីយ៍សពម្្់រពពរះ 

ពគីសទោ។ អស់អ្កដដ�បាៃអៃុញ្ញា តឱ្យស្ាក់លៅតាមផ្ទោរះរ្រស់ខលួៃ បាៃទំៃុក

្រពមរុងឱ្យពួកសងៃួៃភាងៃ ដដ�លគ្ំរ្ររ្រង់លចញ ពជកលកាៃជាមួយលោយរកីរាយ 

ល�ើយលៅលព�លគ្រលណ្ត ញលចញដដរលនារះ លគបាៃលពញចិត្តៃឹងជីវតិជាជៃ

ដដ�លគ្រលណ្ត ញលចា�ដដរ។ អ្កដដ�ល្វាើទី្រនាទោ �់ដ៏ឥតខ្ល ចអំពីលសចក្តីពិត 

ក្ុងគុកលពកាមដី ៃិងក្ុងលព�លគោក់ទារណុកម្ ៃិងលព�លគដុតលនារះ ពំុដមៃ 

ម្ៃចំៃួៃតិចលទ ពួកលគបាៃអរស្របាយលោយពតរូវបាៃរា្់រថ្ម្ៃតនមល 

លោយបាៃសា្គ �់ «លសចក្តីព្រក្រក្ុងការរងទុក្ខរ្រស់ពទង់»។

 លសចក្តីស្អ្់រលខ្ើមរ្រស់ពួកកាតូ�ិករ ៉មូលៅដតមិៃសក្់រសក�់លទៀត ក្ុង

លព�ដដ�សាកសពរ្រស់លោកវ៉ាយ�លី�វាស្ិតលៅក្ុងផ្្ូរល�ើយលនារះ។ ជាង 

ដសសិ្រឆំ្្្រនាទោ ្់រពីគ្ត់បាៃសាល ្់រលៅ លគបាៃគ្ស់យកធ្តុរ្រស់គ្ត់លៅ 

ដុតជាសាធ្រណៈ ល�ើយលចា�លផ្រះលៅក្ុងអូរជិតខ្ងលៅ។ អ្កៃិពៃ្ធ 

ចំណាស់ម្្ក់បាៃម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្ «អូរលៃរះ�ូរនំាលផ្រះលៅសទោឹងលអវៃ៉ 

ល�ើយពីសទោឹងលអវៃ៉លៅទលៃលលសវ លឺៃ ពីទលៃលលសវ លឺៃលៅនដសមុពទ ល�ើយក៏�ូរ 

នំាចូ�លៅក្ុងមហាសមុពទ។ ដូលច្រះកលមទោចលផ្រះរ្រស់លោកវ៉ាយ�លី�វា ក៏បាៃ

ជាៃិមិត្តរ្ូរនៃលគ្��ទ្ធិរ្រស់គ្ត់ ដដ�ឥ�ូវលៃរះពតរូវផ្្សពវាផ្សាយទូទំាង 

ពិភពលោក»៦។

 តាមរយៈសំលណររ្រស់លោកវ៉ាយ�លី�វា លោកចៃ ហាស់នៃ 

ព្រលទស្ូរ�ីុម្ បាៃ�រះ្រង់លចា�កំ�ុសជាលពចើៃនៃ�ទ្ធិរ ៉មូៃិយម។ ពី 

ព្រលទស្ូរ�ីុម្ កិចចាការបាៃពពងីកលៅទឹកដីលផ្្សងៗលទៀត។ ពពរះ�ស្តរ្រស់ 

ពពរះ បាៃលរៀ្រចំផ្លូវសពម្្់រកំដណទពមង់ដ៏ចម្ង។
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វរីជៃពីររ្ូរព្រ្មមុខៃឹងលសចក្តីសាល ្់រ-ទំព័រ-75-

សៅរ៍-១៧ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៧០

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍: លសចក្តី សុចរតិ ដតង ដត ការររ អ្ក ណា ដដ� ព្រពពឹត្ត 

តាម ផ្លូវ លទៀង ពតង់ ដត អំលពើ អាពកក់ រដមង ផ្្តួ� មៃុស្ស ម្ៃ បា្រ វញិ។ សុភាសិត  

១៣:៦ស

 ក្ុងលដើមសតវត្សទី៩ លគបាៃ្រកដព្រពពរះគម្ីរ ល�ើយក៏ម្ៃការលគ្រព

ថ្វា យ្រង្គំពពរះជាសាធ្រណៈ ៃិងជាភាសា្ូរ�ីុម្ (Bohemia) ដដរ។ ្ុ៉រដៃ្ត 

លោយសលម្តចសង្រាជលពគកកូរទីី៧ (Gregory VII) ចង់យកព្រជាជៃមកល្វាើ

ជាទាសករខ្ល ំងលពក លោកក៏លចញពកឹត្យមួយ ហាមមិៃឱ្យម្ៃការលគ្រពថ្វា យ 

្រង្គំជាសាធ្រណៈជាភាសា្ូរ�ីុម្។ សលម្តចសង្បាៃដ្លងថ្៖ «ការលគ្រព

ថ្វា យ្រង្គំពពរះជាភាសាដដ�លគមិៃលចរះ ៃឹងល្វាើឱ្យសពវាពពរះទ័យដ�់ពពរះដដ�

ព្រក្រលោយសរវា ៃុភាព »១។ ្ុ៉រដៃ្ត ពពរះនៃៃគរឋាៃសួគ៌បាៃព្រទាៃភ្ាក់ងារ 

លផ្្សងៗលទៀតសពម្្់រដ្រកសាពករុមជំៃំុ។ ពួកវ�៉ដូ ៃិងអា�្ី៊រ (Albigenses) 

ជាលពចើៃបាៃមកឯព្រលទស្ូរ�ីុម្លោយលពររះដតអំលពើល្វាើទុក្ខ្ុរកលម្ញ។ លគ 

បាៃខិតខំល្វាើការលោយសម្ងៃ ត់។ ដូលច្រះល�ើយ ជំលៃឿពិតក៏បាៃស្ិតលសរ្ 

គង់វង្សតមក។

 មុៃជំនាៃ់លោកហាស់ ម្ៃមៃុស្សក្ុងព្រលទស្ូរ�ីុម្ លចាទព្រកាៃ់ 

ៃឹងអំលពើពុករ�ួយក្ុងពពរះវហិារ។ អ្កម្ៃតំដណងខ្ស់ម្ៃលសចក្តីភ័យ 

ខ្ល ច ល�ើយការល្វាើទុក្ខលទាសក៏លកើតម្ៃល�ើងទាស់ៃឹងដំណឹង�្អ។ �ំោ្់រ 

តមក ពពរះរាជពកឹត្យបាៃដចងថ្ អស់អ្កណាដដ�ងាកលចញពីការលគ្រពថ្វា យ 

្រង្គំនៃ�ទ្ធិរ ៉មូៃឹងពតរូវលគដុតសម្ល ្់រ។ ្ុ៉រដៃ្ត ពួកពគីសាទោ ៃបាៃទៃទោឹងចំាលមើ� 

៦

វីរជៃ្ីររបូពបឈមមនុខៃឹងលសចក្ីស្ាប់
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ជ័យជម្រះនៃការល្រ្តជ្ារ្រស់ខលួៃ។ ជៃម្្ក់បាៃម្ៃព្រសាសៃ៍មុៃលព�ោច់

ខ្យ�់សាល ្់រថ្ «ៃឹងម្ៃមៃុស្សម្្ក់លងើ្រល�ើង ក្ុងចំលណាមរាសស្តសាមញញា 

លោយគ្្ៃោវឬអំណាច ល�ើយគ្្ៃៃរណាៃឹង្្រះគ្ត់បាៃល�ើយ »២។ 

ជៃលនារះបាៃល�ចល�ើងរចួលសសចលៅល�ើយ រឯីទី្រនាទោ �់រ្រស់គ្ត់ដដ� 

ទាស់ៃឹងរ ៉មូ ៃឹងរជួំ�ព្រជាជាតិ។

 ចៃ ហាស់† (John Huss) ជាមៃុស្សសុភាពពីកំលណើ ត ៃិងជាលក្ង 

កំពរតំាងដតពីតូច លោយឪពុកគ្ត់បាៃសាល ្់រលចា�លៅ។ ម្្ត យគ្ត់ជាអ្ក 

កាៃ់សាសនា ល�ើយគ្ត់ចាត់ទុកថ្ ការសិកសាអ្់ររ ំៃិងការលកាតខ្ល ចដ�់ 

ពពរះ គលឺជាកម្សិទ្ធិដ៏ម្ៃតនមល្ំរផុ្ត ល�ើយគ្ត់ចង់ដចកលករ ្តិ៍ដំដណ�លៃរះឱ្យ 

កូៃគ្ត់។ ហាស់បាៃសិកសាលៅសាោព្រចំាដខពត ្រនាទោ ្់រមកបាៃល�ើងថ្្ក់

ជាៃិស្សិតលៅសាក�វទិយា�័យនាពករុងដពពគ លោយសារពបាក់វភិាគទាៃ។

 លៅសាក�វទិយា�័យ លោកហាស់ដ្រលកពីលគ លោយវឌ្ឍៃភាពដ៏ 

រ�័សរ្រស់គ្ត់។ លសចក្តីទៃ់ភលៃ់រ្រស់គ្ត់ ល្វាើឱ្យលគលគ្រពទូទំាង 

សាក�វទិយា�័យ។ គ្ត់ជាអ្កកាៃ់សាសនាដ៏លស្ារះពតង់មួយរ្ូរក្ុងវហិារ 

រ ៉មូ ល�ើយជាអ្កដសវាងរកពពរះពរ (ខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណ) ដដ�ពពរះវហិារ 

អរះអាងថ្ៃឹងព្រទាៃឱ្យ។ ្រនាទោ ្់រពីបាៃ្រញចា ្់រការសិកសាមក គ្ត់បាៃ្ួរស 

ជាសង្។ គ្ត់បាៃល�ើងឋាៃៃ្តរស័ក្តិយ៉ាងឆ្្់ររ�័ស ល�ើយក៏ម្ៃសម្័ៃ្ធភាព 

ៃឹងពពរះរាជវាងំនៃលស្តច។ លគក៏បាៃដតងតំាងឱ្យគ្ត់ល្វាើជាសាសសា្ត ចារ្យ លពកាយ 

មកជាអគ្គនាយកនៃសាក�វទិយា�័យ។ ៃិស្សិតដ៏សុភាពលៃរះ បាៃកាល យលៅ 

ជាអំៃួតនៃព្រលទសជាតិ ល�ើយលឈ្ារះគ្ត់បាៃ�្ីលពញទវាី្រអលឺរ ៉្ុរ។

 លោកលយរ ៉មូ (Jerome) ដដ�លពកាយមកលសពគ្់រៃឹងលោកហាស់ 

លនារះ បាៃនំាសំលណររ្រស់លោកវ៉ាយ�លី�វា មកជាមួយគ្ត់ពីព្រលទស 

អង់លគលស។ មហាក្សពតិយាៃីនៃព្រលទសអង់លគលស គលឺជាម្ចា ស់ក្សពតីយ៍សាសៃ៍ 

្ូរ�ីុម្ ពពរះនាងបាៃដព្រចិត្តលជឿលោយសារលសចក្តី្រលពងៀៃរ្រស់លោកវ៉ាយ

�លី�វា។ លោយសារអៃុភាពរ្រស់ពពរះនាង កិចចាការរ្រស់ពួកដកទពមង់ បាៃផ្្សពវា 



វរីជៃពីររ្ូរព្រ្មមុខៃឹងលសចក្តីសាល ្់រ-ទំព័រ-77-

ផ្សាយរសលពញព្រលទសជាតិរ្រស់ពពរះនាង។ លោកហាស់បាៃទទួ� 

យ�់សស្រដ�់ការដកទពមង់លោយរកីរាយ។ គ្ត់បាៃឈាៃលជើងចូ�ផ្លូវដដ� 

ៃឹងនំាឱ្យលោកឃ្ល តឆ្ងៃ យពីរ ៉មូរចួលសសចលៅល�ើយ ដតគ្ត់ពំុបាៃដឹងខលួៃ 

លទ។

អាទិត្យ-១៨ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៧១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពៃលលឺ នៃ មៃុស្ស សុចរតិ លនារះ ជា ទី ស្របាយ ល�ើយ ដត 

ចលងកៀង រ្រស់ មៃុស្ស អាពកក់ ៃឹង រ�ត់ លៅ។ សុភាសិត  ១៣:៩ស

របូភា្្ីរផ្ទា ងំលធវើឱ្យលោកហាសច់ាប់ចិ្រ្យ៉ងខ្ាងំ

 ក្ុងរយៈលព�ជាមួយគ្្លៃរះ ម្ៃជៃចំដ�កពីរនាក់ដដ�មកពី 

ព្រលទសអង់លគលស ជាជៃលរៀៃសូពតលចរះដឹងដដ�បាៃទទួ�ពៃលលឺ ល�ើយបាៃ 

អលញជា ើញមកលដើម្ីផ្្សពវាផ្សាយលៅក្ុងសសរុកដពពគ។ លពកាយមកលគបាៃ ្្អ ក 

ការផ្សាយដំណឹង�្អ ្ុ៉រដៃ្ត លោយមិៃសុខចិត្ត�រះ្រង់លគ្�្ំរណងរ្រស់ខលួៃ 

លគក៏រកវធិ្ៃការលផ្្សងលទៀត។ លោយលពររះលគជាវចិិពតករ ៃិងជាអ្កផ្សាយ 

ដំណឹង លគបាៃគូររ្ូរភាពពីរ ទ្ោ ំងលៅក្ុងទីព្រជំុជៃ។ រ្ូរមួយតំណាងពពរះ 

ពគីសទោយាងចូ�ពករុងលយរសូា�ិម «ពទង់សុភាព ល�ើយគង់ល�ើសតវាោ» 

(ម៉្ថ្យ ២១:៥) ទំាងម្ៃពួកសាវក័លសលៀកសំល�ៀក្ំររក់ោចរដ�ក ៃិង 

ម្ៃបាតលជើងទលទ ល្វាើដំលណើ រតាមពីលពកាយ។ រ្ូរមួយលទៀតតំណាងការដដងហា

នៃសលម្តចសង្ម្ៃសលម្តចសង្ពគងចីវរដ៏ម្ៃតនមល ៃិងពតីមកុដល�ើសិរសា 

គង់ល�ើលសរះដដ�បាៃតុ្រដតងយ៉ាង�្អព្រណីត។ លៅខ្ងមុខម្ៃអ្ក ផ្លុំដពត 

ៃិងម្ៃសម្ជិកទីព្ឹរកសា ៃិងសង្ជាៃ់ខ្ស់ដ��មតាមពីលពកាយគួរឱ្យ 

លពចពិ�រមិ�លមើ�។

 ពួកមៃុស្សបាៃមកសមលឹងគំៃូរលនារះ។ ជៃពគ្់ររ្ូរបាៃយ�់ពី 

អត្ៃ័យនៃគំៃូរ។ ម្ៃច�នាមិៃសសរួ�យ៉ាងខ្ល ំងលៅពករុងដពពគ ល�ើយជៃ

ចំដ�កក៏ពតរូវលគចលចញជាចំាបាច់។ ្ុ៉រដៃ្ត រ្ូរភាពលៃរះល្វាើឱ្យលោកហាស់ចា្់រ
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ចិត្តជាខ្ល ំង ល�ើយបាៃញុាំងឱ្យគ្ត់សិកសាពពរះគម្ីរ ៃិងលសចក្តី្រលពងៀៃរ្រស់

លោកវ៉ាយ�លី�វាឱ្យបាៃជិតដិតដ្មលទៀត។

 លទារះល្រើគ្ត់ពំុបាៃយ�់សស្រៃឹងអស់ទំាងកំដណទពមង់ដដ�លោក

វ៉ាយ�លី�វាបាៃគំ្ពទក៏លោយ ក៏គ្ត់បាៃល�ើញចរយិាសម្ត្តិដ៏ពិតរ្រស់�ទ្ធិ

កាតូ�ិករ ៉មូដដរ ល�ើយគ្ត់ក៏ព្រកាសវាយព្រហារដ�់លសចក្តីវាយ្រ្កខ្ស់ 

លសចក្តីពបាថ្្ដ៏ល�ើស�ុ្រ ៃិងអំលពើពុករ�ួយរ្រស់ពួកអ្កម្ៃតំដណងខ្ង់

ខ្ស់។

ទីពករុងដព្្បាៃស្្ិរលៅលពកាមបពមាម្រឹងរ នុងឹ

 ដំណឹងបាៃឮដ�់ពករុងរ ៉មូ ល�ើយលគបាៃលការះលៅលោកហាស់ ឱ្យ 

មកឯមហាសង្រាជ។ ល្រើគ្ត់លៅ ៃឹងពបាកដជាសាល ្់រ។ ពពរះមហាក្សពត ៃិង 

មហាក្សពតីយ៍នៃព្រលទស្ូរ�ីុម្ សាក�វទិយា�័យ សម្ជិកនៃពួកអភិជៃ 

ៃិងមកៃ្តីរដ្ការ បាៃរ្ួររមួគ្្សូមសលម្តចសង្ អៃុញ្ញា តឱ្យលោកហាស់ស្ិត

លៅឯពករុងដពពគ ល�ើយឱ្យអ្កតំណាងល្លើយត្រជំៃួសវញិ។ ជាជាងយ�់ 

សស្រលៅតាមសំណូមពរលៃរះ សលម្តចសង្បាៃ្រៃ្តការជំៃំុជពមរះកាត់លទាស

លោកហាស់ ល�ើយលចញព្រកាសថ្ទីពករុងដពពគពតរូវស្ិតលពកាម្រពម្ម 

តឹងរុងឹលៅវញិ។

 លៅជំនាៃ់លនារះ ការកាត់លទាសរល្រៀ្រលៃរះ បាៃល្វាើឱ្យមៃុស្សម្ៃការ

ភ្ាក់លផ្្អើ�។ ព្រជាជៃលមើ�លៅសលម្តចសង្ថ្ជាអ្កតំណាងពពរះ លពររះ 

លោកកាៃ់លសានៃស្ាៃសួគ៌ ៃិងៃរក ល�ើយម្ៃអំណាចលដើម្ីកាត់លទាស 

ផ្ង។ ម្ៃលគលជឿថ្ ល្រើមហាសង្រាជមិៃគ្្់រចិត្តៃឹងដកការោក់្រណា្ត សា

លទ ពួកអ្កសាល ្់រៃឹងពតរូវ្ិរទលចញពីស្ាៃ្ររមសុខល�ើយ។ លគបាៃ្រញ្ឈ្់រ 

អស់ទំាងសាសៃកិចចា ្ិរទពពរះវហិារ ល�ើយពិ្ីមង្គ�ការពតរូវបាៃពបារព្ធលៅ 

ទីធ្ល លពរៅពពរះវហិារ។ សពពតរូវក្់រក្ុងរល ្្ត  ឬលៅឯវា�លោយគ្្ៃលគពបារព្ធ

ពិ្ីអវាីលសារះ។ 

 ពករុងដពពគបាៃលររលពញលៅលោយភាពចោច�។ មៃុស្សមួយ 



វរីជៃពីររ្ូរព្រ្មមុខៃឹងលសចក្តីសាល ្់រ-ទំព័រ-79-

ពករុមបាៃជំទាស់ៃឹងលោកហាស់ ល�ើយទាមទារចង់្រញជាូ ៃគ្ត់លៅឯទីពករុង

រ ៉មូ។ លដើម្ីរងំា្់រព្ុយរះលៃរះ អ្កដកទពមង់បាៃដកខលួៃមួយរយៈលៅឯសសរុក 

កំលណើ តគ្ត់វញិ។ គ្ត់ពំុបាៃ្រញ្ឈ្់រការងាររ្រស់គ្ត់លទ ដតបាៃល្វាើដំលណើ រ

កាត់សសរុកផ្្សពវាផ្សាយដ�់ពួក្រណា្ត ជៃដដ�ចង់សា្ត ្់រ។ លៅលព�ការរលំជើ្រ 

រជួំ�លៅឯពករុងដពពគបាៃសងៃ្់រលៅលោកហាស់បាៃពត�្់រមក្រៃ្តការផ្សាយ

ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះវញិ។ សពតរូវរ្រស់គ្ត់ខ្ល ំងកាល ណាស់ ្ុ៉រដៃ្ត គ្ត់ម្ៃពពរះ 

មហាក្សពតីយ៍ ៃិងពួកអភិជៃជាមិពត ៃិងព្រជាជៃមួយចំៃួៃ្ំបាៃកាៃ់ខ្ង

គ្ត់។

 លោកហាស់បាៃព្រក្រកិចចាការរ្រស់គ្ត់ដតឯង។ ឥ�ូវលៃរះ លោក 

លយរ ៉មូ បាៃចូ�រមួក្ុងកំដណទពមង់សាសនាដដរ។ ជៃទំាងពីរបាៃរ្ួររមួ 

ជីវតិជាមួយគ្្ ល�ើយលទារះជាលគសាល ្់រក៏ៃឹងមិៃដ្រកពីគ្្ល�ើយ។ លៅក្ុង 

គុណសម្ត្តិទំាងលនារះ ដដ�្រលងកើតៃូវចរតិ�ក្ខណៈមំ្មួៃពិតពបាកដ ល�ើញ 

ថ្លោកហាស់ពគ្ៃ់ល្រើជាង។ លយរ ៉មូព្រក្រលោយការោក់ខលួៃពិតពបាកដ 

ដឹងតនមលរ្រស់ខលួៃ ល�ើយគ្ត់ក៏្រៃទោៃ់លៅតាមឱវាទរ្រស់លោកហាស់។ 

លពកាមការងាររមួរ្រស់ពួកលគ កំដណទពមង់បាៃរកីចលពមើៃល�ើងយ៉ាងរ�័ស។ 

 

ច័ន្ទ-១៩ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៧២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: អ្ក ណា ដដ� លមើ�ងាយ ពពរះ្រៃទោូ� លនារះ ៃឹង នំា ឲ្យ ខលួៃ 

ពតរូវ វនិាស ដត អ្ក ណា ដដ� លកាតខ្ល ច ដ�់ ពកឹត្យវៃ័ិយ លនារះ ៃឹង បាៃ រងាវា ៃ់ 

វញិ។ សុភាសិត  ១៣:១៣

 ពពរះអៃុញ្ញា តឱ្យពៃលលឺដ៏ចិដញចា ងចិញ្ចា ចចំាងជរះល�ើគំៃិតជៃ ដដ�ពតរូវ 

បាៃលពជើសលរ ើសទំាងលៃរះ លោយល្រើកសដម្តងឱ្យលគល�ើញកំ�ុសជាលពចើៃ 

រ្រស់វហិាររ ៉មូ ្ុ៉រដៃ្តលគពំុបាៃទទួ�អស់ទំាងពៃលលឺដដ�ៃឹងពតរូវព្រទាៃឱ្យ 

ពិភពលោកលទ។ ពពរះបាៃនំារាសស្តពទង់លចញពីភពងងឹតនៃ�ទ្ធិរ ៉មូៃិយម  

ល�ើយពទង់បាៃនំាលគមួយជំហាៃម្តងៗតាមដតលគអាចពទំាបាៃ។ ដូចជារស្ី  
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ពពរះអាទិត្យដ៏ពតចរះពតចង់លៅកណា្ត �ន្ងៃពតង់ កា�ល្រើ្រញ្ចា ំងលៅដ�់អ្ក 

ដដ�ស្ិតលៅក្ុងភពងងឹតដ៏យូរលនារះៃឹង្រណា្ត �ឱ្យលគងាកលចញភាល ម។  

ដូលច្រះល�ើយបាៃជាពទង់ល្រើកសដម្តង្រៃ្តិចម្តងៗ តាមដតព្រជារាសស្តអាច 

ទទួ�បាៃ។

 ដំលណើ រដ្រកមតិក្ុងពពរះវហិារបាៃ្រៃ្តជា�ំោ្់រ។ ឥ�ូវលៃរះ សលម្តច 

សង្រាជ្ីរអង្គកំពុងដតព្រដជងគ្្យកអំណាច្ំ្ំរផុ្ត។ ទំនាស់រវាងពួក 

លោក បាៃល្វាើឱ្យពិភពពគីសាទោ ៃលររលពញលៅលោយការពជរួ�ពច្រ�់។ លោយ 

លចា�រក្យសម្តីដផ្ល ក្ លៅវញិលៅមកមិៃអស់ចិត្ត មួយអង្គៗបាៃល្វាើគលពម្ង

ការណ៍ទិញលពគឿងអាវុ្  ៃិងព្រមូ�ទាហាៃលរៀងៗខលួៃ។ ល្វាើដូចលៃរះពតរូវការ 

ពបាក់កាស ល�ើយលដើម្ីតពមរូវលសចក្តីពតរូវការលៃរះ លគក៏បាៃ�ក់អំលណាយ 

តំដណង ៃិងពររ្រស់ពពរះវហិារ។

 លោកហាស់បាៃ្រៃលលឺសំល�ងជំទាស់ៃឹងអំលពើគួរឱ្យស្អ្់រលខ្ើមលៃរះ 

ដដ�អៃុវត្តក្ុងនាមនៃសាសនា លោយចិត្តកាល ហាៃយ៉ាងខ្ល ំង។ ពួក្រណា្ត  

ជៃបាៃលចាទវហិាររ ៉មូលោយលចញមុខ ថ្ជាលដើមល�តុនៃលសចក្តីលវទនា 

ដដ�លកើតដ�់ពិភពពគីសាទោ ៃ។

 ទីពករុងដពពគហាក់្ីរដូចជាជិតៃឹងលកើតម្ៃការព្រយុទ្ធកម្ចា យឈាម

ម្តងលទៀត។ ដូចជាលៅជំនាៃ់មុៃដដរ លគបាៃលចាទអ្ក្រលពមើរ្រស់ពពរះថ្ជា 

«អ្កដដ�ល្វាើឱ្យម្ៃលសចក្តីលវទនាដ�់ពួកអីុសសាដអ�»។ ពងសាវតារក្សពត 

ទី១ ១៨:១៧។ ទីពករុងក៏ស្ិតលៅលពកាម្រពម្មម្តងលទៀត ចំដណកឯលោក 

ហាស់វញិ គ្ត់ក៏បាៃដកខលួៃលចញលៅឯសសរុកកំលណើ តរ្រស់គ្ត់លៅ។ មុៃ 

ៃឹងអស់ជីវតិក្ុងនាមជាសរ្្រនាទោ �់នៃលសចក្តីពិត គ្ត់ៃឹងផ្្សពវាផ្សាយដ�់ 

អស់ទំាងពិភពពគីសាទោ ៃ។

 លពកាមពពរះ�្រ្ទ័យរ្រស់ពពរះលៅអ្ិរាជសិជជាីសម៉្ៃ់ (Sigismund) 

សលម្តចសង្មួយអង្គលឈ្ារះ ចៃ ទី២៣ (Pope John XXIII) ក្ុងចំលណាមគូ 

ព្រដជងទំាង្ីរ បាៃលការះលៅឱ្យម្ៃពករុមព្ឹរកសាទូលៅ លដើម្ីៃឹងព្រជំុលៅឯ 



វរីជៃពីររ្ូរព្រ្មមុខៃឹងលសចក្តីសាល ្់រ-ទំព័រ-81-

ពករុងខៃ់ស្តិៃ*។ សលម្តចសង្ចៃ ដដ�ម្ៃចរតិ�ក្ខណៈ ៃិងៃលយាបាយ 

រកលសុើ្រអលងកតមិៃបាៃ ឥតហ៊ាៃជំទាស់ពពរះ�្រ្ទ័យរ្រស់អ្ិរាជ 

សិជជាីសម៉្ៃ់ល�ើយ។ លគ្�្ំរណងដ៏្ំដដ�ចង់បាៃសលពមច គលឺលដើម្ីពយាបា� 

ដំលណើ រដខវាងគំៃិតក្ុងពពរះវហិារ ៃិងដក្រ្ស «�ទ្ធិខុស្្គង»។ សលម្តចសង្ 

ពីរអង្គលទៀតក៏ពតរូវបាៃលការះលៅ ឱ្យមកជាមួយៃឹងលោកចៃហាស់ដដរ។ សលម្តច 

សង្ទំាងពីរអង្គលនារះបាៃ្រញជាូ ៃឱ្យព្រតិភូរ្រស់ខលួៃមកជំៃួសវញិ។ សលម្តច

សង្ចៃបាៃអលញជា ើញមកទំាងម្ៃមៃទោិ�សង្ស័យជាលពចើៃ លោយខ្ល ចលគសួរ

ឱ្យល្លើយពីអំលពើអសី�្ម៌ដដ�បាៃ្រងា្អ ្់រយសដ�់មុខតំដណងសង្ ពពម

ទំាងខ្ល ចលគសួរឱ្យល្លើយពី្រទឧពកិដ្ដដ�លោកបាៃព្រពពឹត្ត លដើម្ីរកសា 

តំដណងលនារះផ្ង។ ្ុ៉រណណឹ ងល�ើយ លោកបាៃល្វាើដំលណើ រចូ�លៅក្ុងទីពករុង 

ខៃ់ស្តិៃយ៉ាងអ្ិកអ្ម ម្ៃទំាងពួកសាសា្ត ចារ្យ ៃិងអ្កដ��មមួយជួរ 

ពីលពកាយផ្ង។ លៅពីល�ើសិរសាលោក ម្ៃដំ្ូរ�ល្វាើពីម្ស ដដ�ម្ៃលម 

លៅពកម្ួរៃនាក់ដសង។ លគបាៃដសងពពរះលៅអ្ិរាជលៅពីមុខលោក ល�ើយ

សំល�ៀក្ំររក់ដ៏ម្ៃតនមលរ្រស់ពួកសម្ជិកពករុមព្ឹរកសា ៃិងរ្រស់ពួក 

អភិជៃ បាៃសដម្តងៃូវភាពចពមរុរះពណ៌យ៉ាងគួរលពចពិ�រមិ�លមើ�។

 ក្ុងលព�ជាមួយគ្្លៃរះ អ្កល្វាើដំលណើ រម្្ក់លទៀត បាៃតពមង់មកកាៃ់

ពករុងខៃ់ស្តិៃដដរ។ លោកហាស់បាៃឃ្ល តពីមិត្តភក្តិរ្រស់គ្ត់ ហាក់្ីរដូចជា 

ដឹងខលួៃថ្គ្ត់ៃឹងមិៃជួ្រលគវញិលទៀតល�ើយ លពររះម្ៃអារម្ណ៍ថ្ ដំលណើ រ

លៃរះៃឹងនំាលោកលៅរក្រលងា្គ �ពិឃ្ត។ គ្ត់បាៃទទួ��ិខិត្លងកាត់ពី 

លស្តចនៃព្រលទស្ូរ�ីុម្ ៃិងមួយលទៀតពីអ្ិរាជសិជជាីសម៉្ៃ់។ ្ុ៉រដៃ្ត គ្ត់ 

បាៃទូទាត់ជីវតិរ្រស់គ្ត់ថ្មិៃរចួពីលសចក្តីសាល ្់រល�ើយ។



ទំព័រ-82- មហាវវិាទ

អង្គារ-២០ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៧៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ឱវាទ រ្រស់ អ្ក ពបាជ្ា ជា រៃ្ធ ទឹក នៃ ជីវតិ សំរា្់រ ឲ្យ បាៃ រចួ ពី 

អនាទោ ក់ នៃ លសចក្តី សាល ្់រ។ សុភាសិត  ១៣:១៤

លខិិ្រឆ្ងកា្រ់្ីលសច្

 ក្ុងសំ្ុរពតលផ្្ើលៅមិពតភក្តិរ្រស់គ្ត់ លោកម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ 

«្រង្រ្អូៃលអើយ...ខ្ុំកំពុងដតចាកលចញលោយម្ៃ�ិខិត្លងកាត់ពីលស្តច លៅជួ្រ 

ខំ្្ងសពតរូវជាលពចើៃរ្រស់ខ្ុំ...។ ពពរះលយសូ៊វពគីសទោបាៃរងទុក្ខជួសពួកសងៃួៃភាងៃ  

រ្រស់ពទង់ ដូលច្រះល�ើយ លតើលយើងមិៃគួរម្ៃអំណរដ៏អលៃកអៃៃ្ត លោយពទង់ 

បាៃទុកគំរឱូ្យលយើងលទឬ?...ល�តុដូលច្រះល�ើយ ្រង្រ្អូៃលអើយ ល្រើលសចក្តីសាល ្់រ 

រ្រស់ខ្ុំអាចដចករដំ�កដ�់សិរ�ី្អរ្រស់ពទង់ សូមអ្ិស្ាៃឱ្យការលៃរះមក 

ដ�់ឱ្យរ�័សល�ើង ព្រលយាជៃ៍ឱ្យពទង់ព្រទាៃឱ្យ ខ្ុំអាចពទំាអស់ទំាងលសចក្តី

លវទនាលោយមុលឺងម៉្ត់បាៃ...។ ចូរលយើងអ្ិស្ាៃលៅពពរះ... កំុឱ្យខ្ុំ្ិរទទុក 

លសចក្តីពិតនៃដំណឹង�្អ សូម្ីដតចំណុចតូចណាមួយឱ្យលសារះ លដើម្ីទុកជា 

គំរដ៏ូ�្អវលិសសឱ្យ្រង្រ្អូៃលយើងលដើរតាម »៣។

 ក្ុងសំ្ុរពតមួួយលទៀត លោកហាស់បាៃសរលសរលោយ្រនាទោ ្រខលួៃ 

យ៉ាងខ្ល ំងពីកំ�ុសរ្រស់គ្ត់លោយលចាទខលួៃឯងថ្ «បាៃម្ៃចិត្តរកីរាយ 

លោយរក់ចីវរម្ៃតនមលន្ល្្ូរ ៃិងបាៃចំណាយលព�លចា�ក្ុងមុខរ្ររឥត 

ព្រលយាជៃ៍»។ គ្ត់ក៏្រដៃ្មលទៀតថ្ «សូមឱ្យសិរ�ី្អរ្រស់ពពរះ ៃិងការសលកងា្គ រះ 

មៃុស្សស្ិតលៅក្ុងចិត្តគំៃិតរ្រស់អ្ក ជាជាងការម្ៃមត៌ក ៃិងពទព្យ 

សម្ត្តិវញិ។ ចូរព្រយ័ត្កំុឱ្យតុ្រដតងផ្ទោរះសដម្ងរ្រស់អស់អ្ក ជាងពព�ឹង 

ល�ើយល�ើសអវាីៗលៅលទៀតលនារះ ពតរូវដ្រកសារាងកាយខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណ

វញិ។ ចូរឱ្យម្ៃជំលៃឿស៊្់រ ល�ើយសុភាពរា្រសាជាមួយអ្កពកីពក ល�ើយសូម 

កំុឱ្យចាយវាយលៅល�ើពិ្ីជ្់រល�ៀងល�ើយ»៤។ 

 លៅឯពករុងខៃ់ស្តិៃ លគបាៃអៃុញ្ញា តឱ្យលោកហាស់ម្ៃលសរភីាព 

លពញ្ឹង។ លៅក្ុង�ិខិត្លងកាត់រ្រស់ពពរះលៅអ្ិរាជ ពទង់បាៃធ្នាថ្ 



វរីជៃពីររ្ូរព្រ្មមុខៃឹងលសចក្តីសាល ្់រ-ទំព័រ-83-

សលម្តចសង្ៃឹងការររគ្ត់។ ្ុ៉រដៃ្ត ក្ុងការលបាកពបាសរក្យសម្តីដដ�បាៃ 

ដ្លងម្តងល�ើយម្តងលទៀតលនារះ សលម្តចសង្ៃិងសម្ជិកពករុមព្ឹរកសា បាៃ 

្រញ្ជា ឱ្យលគចា្់រអ្កដកទពមង់ លបារះលៅក្ុងគុកងងឹតដ៏គពមក់លៅលពកាមដី ក្ុង 

លព�ដ៏ខលីលនារះលៅ។ លពកាយមក លគបាៃ ល្ ស់គ្ត់លៅឯពបាសាទដ៏មំ្មួយ 

កាត់សទោឹងរ៉ាញ ល�ើយបាៃជា្់រគុកលៅទីលនារះ។ មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃ លគក៏បាៃចា្់រ

សលម្តចសង្មកោក់ក្ុងគុកលនារះដដរ៥។ ពករុមព្ឹរកសាបាៃរកល�ើញថ្ លស្តច

សង្ម្ៃកំ�ុសល�ើ្រទឧពកិដ្ដ៏អាពកក់្ំរផុ្ត ល�ើយលពរៅពីអំលពើឃ្តកម្ 

ម្ៃការ�ក់ដូរសាសៃវត្ុយកចំលណញ ៃិងអំលពើសាហាយសៃ់្ លរ�គលឺ 

«បា្រកម្ដដ�មិៃសមៃឹងល�ើកយកមករ៉ាយរ៉ា្់រ»។ ទី្ំរផុ្តលគក៏បាៃដក 

មកុដលចញពីលោក។ សលម្តចសង្ ពីរអង្គលទៀតក៏បាៃធ្ល ក់តំដណងផ្ងដដរ 

ល�ើយលគក៏បាៃលពជើសលរ ើសសលម្តចសង្្្ី។

 សលម្តចសង្ ទ្ោ �់បាៃម្ៃកំ�ុសខ្ង្រទឧពកិដ្ ខ្ល ំងជាងលោក 

ហាស់លចាទពួកសង្លៅលទៀត ដតពករុមព្ឹរកសាដដដ�លៃរះ (ដដ�បាៃដក 

ស័ក្តិយសរ្រស់សលម្តចសង្) បាៃដ្ររជាជាៃ់្លីអ្កដកទពមង់លោយឥត 

ព្រណីល�ើយ។ ការោក់គុកលោកហាស់ បាៃ្រលងកើតឱ្យម្ៃកំ�ឹងយ៉ាង 

ខ្ល ំងក្ុងព្រលទស្ូរ�ីុម្។ ពពរះលៅអ្ិរាជ លោយពំុម្ៃពពរះទ័យចង់រលំោភ

�ិខិត្លងកាត់រ្រស់ពទង់ ក៏ជំទាស់ៃឹងការកាត់លទាសដ�់ហាស់។ ្ុ៉រដៃ្ត 

សពតរូវរ្រស់អ្កដកទពមង់ បាៃល�ើកចំណុចទំាងឡាយមក្រញ្ជា ក់ថ្ «មិៃគួរ

ម្ៃជំលៃឿជាមួយៃឹងអ្កកាៃ់�ទ្ធិខុស្្គង ឬជាមួយអ្កណាដដ�ពតរូវបាៃ

សង្ស័យថ្កាៃ់�ទ្ធិខុស្្គងល�ើយ លទារះ្ីរជាលគម្ៃ�ិខិត្លងកាត់ពីពពរះ

លៅអ្ិរាជ ឬពីលស្តចក៏លោយ»៦។

 ពទរុឌលពទាមលោយជំងលឺ...សំលណើ មនៃគុកងងឹតបាៃល្វាើឱ្យគ្ត់លកើតពគរុៃ

លរៅ្ត  ដដ�លសទោើរដត ្្ត ច់ជីវតិគ្ត់...ទី្ំរផុ្តលគក៏បាៃយកហាស់មកឯពករុម 

ព្ឹរកសា។ ទំាងជា្់រពចវាក់ គ្ត់បាៃ្រលៅចំលររះពពរះលៅអ្ិរាជ ដដ�បាៃ

សៃយាយ៉ាងឱឡារកិពីមុៃថ្ៃឹងការររគ្ត់។ លោកបាៃរកសាលសចក្តីពិត



ទំព័រ-84- មហាវវិាទ

យ៉ាងមុលឺងម៉្ត់ ៃិងបាៃ្រលញចា ញលសចក្តីព្រឆំ្ងតវ៉ាយ៉ាងឱឡារកិ ទាស់ៃឹងអំលពើ 

ពុករ�ួយនៃពួកសង្ថ្្ក់ខ្ស់។ លៅលព�លគឱ្យលពជើសលរ ើសថ្លតើៃឹងដក 

លគ្��ទ្ធិរ្រស់គ្ត់ ឬពតរូវសាល ្់រលនារះ គ្ត់បាៃលពជើសយកលសចក្តីសាល ្់រ 

វញិ។ 

 

ពុធ-២១ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៧៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អ្ក ណា ដដ� លដើរ ជា មួយ ៃឹង មៃុស្ស ពបាជ្ លនារះ ៃឹង ម្ៃ 

ពបាជ្ា ដដរ ដត អ្ក ណា ដដ� ភ្់រព្រសពវា ៃឹង មៃុស្ស �ងៃីល�ងៃើ លនារះ ៃឹង ពតរូវ ខូច្រង់ 

វញិ។ សុភាសិត  ១៣:២០

 ពពរះគុណរ្រស់ពពរះបាៃពទពទង់គ្ត់។ ក្ុងរយៈកា�នៃការរងទុក្ខ 

អស់រា្់រអាទិត្យ មុៃៃឹងការកាត់លទាសចុងលពកាយ្រង្អស់ ភាពសៃ្តិសុខនៃ 

ស្ាៃសួគ៌បាៃស្ិតលៅក្ុងខលួៃគ្ត់។ «ខ្ុំសរលសរសំ្ុរពតលៃរះ» គ្ត់បាៃម្ៃ 

ព្រសាសៃ៍លៅមិត្តសំឡាញ់ម្្ក់ «ក្ុងគុករ្រស់ខ្ុំ ៃិងលោយនដជា្់រពចវាក់ 

ល�ើយកំពុងរពឹំងចំាការកាត់លទាសដ�់សាល ្់រលៅន្ងៃដស្អក...។ លោយសារ 

ជំៃួយនៃពពរះលយសូ៊វពគីសទោ លៅលព�ដដ�លយើងៃឹងជួ្រគ្្ម្តងលទៀត ក្ុងសៃ្តិភាព 

ដ៏ដផ្្អមពតជាក់នៃជីវតិនាអនាគតកា� អ្កៃឹងដឹងថ្ ពពរះម្ៃលសចក្តីលមតា្ត  

ករណុាយ៉ាងណាដ�់ខ្ុំ ៃិងដឹងថ្ពទង់បាៃលពជាមដពជងខ្ុំលោយព្រសិទ្ធិភាព

ក្ុងភ្ក់នៃលសចក្តី�្ួង ៃិងលសចក្តីលវទនាយ៉ាងណាល�ើយ»៧។

ជ័យជម្រះលៅឯនាយ

 ក្ុងគុកងងឹត គ្ត់បាៃសសម័យល�ើញជ័យជម្រះនៃជំលៃឿពិតពបាកដ។ 

ក្ុងសុ្ិរៃរ្រស់គ្ត់ គ្ត់បាៃល�ើញសលម្តចសង្ ៃិងពួកសង្ កំពុង�ុ្រ

លចា�រ្ូរភាពពពរះពគីសទោដដ�គ្ត់បាៃគូរលៅល�ើជញ្ជា ំងពពរះវហិារនាពករុង 

ដពពគ។ «សុ្ិរៃៃិមិត្តលៃរះបាៃល្វាើឱ្យលោកខវា�់ខ្វា យចិត្ត៖ ្ុ៉រដៃ្ត ដស្អកល�ើង 

គ្ត់បាៃល�ើញវចិិពតករជាលពចើៃ កំពុងដតរវ�់ដក�ម្អរ្ូរទំាងលៃរះ បាៃចំៃួៃ 



វរីជៃពីររ្ូរព្រ្មមុខៃឹងលសចក្តីសាល ្់រ-ទំព័រ-85-

កាៃ់ដតលពចើៃដ្មលទៀត ល�ើយដ្មទំាងម្ៃពណ៌ចំាងពជរះជាងមុៃលទៀត

ផ្ង...។ ពួកអ្កគំៃូរ ដដ��ុ៊មព័ទ្ធលោយមៃុស្សដ៏សៃ្ធឹកសនា្ធ ្់រ ក៏បាៃ 

ឧទាៃថ្៖ ឥ�ូវលៃរះ ចូរឱ្យលស្តចសង្ ៃិងពួកសង្មកចុរះ លគៃឹងមិៃអាច 

�ុ្រវាលចា�បាៃលទៀតល�ើយ» អ្កដកទពមង់បាៃម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «រ្ូរ 

ភាពរ្រស់ពពរះពគីសទោៃឹងមិៃពតរូវបាៃ�ុ្រលចា�ល�ើយ។ លគបាៃ្៉រងចង់ 

្ំរ ល្ ញលចា� ដតៃឹងពតរូវបាៃគូរសាជា្្ីក្ុងចិត្តមៃុស្សទំាងអស់ លោយអ្ក

ផ្សាយដំណឹងដដ�ពូដកជាងខ្ុំវញិ»៨។

 ជាល�ើកចុងលពកាយ្រង្អស់ លគបាៃយកលោកហាស់មកឯពករុមព្ឹរកសា 

ជាការព្រជំុដ៏មលហាឡារកិមួយ ម្ៃពពរះលៅអ្ិរាជ ពួកពពរះអម្ចា ស់នៃ 

ចពកភព ពួករាជតំណាង សម្ជិកពករុមព្ឹរកសា ពួកសង្ ៃិងមៃុស្សដ៏ 

សៃ្ធឹកសនា្ធ ្់រ។

 លៅលព�លគសំុឱ្យគ្ត់សលពមចចិត្តចុងលពកាយ្រង្អស់ លោកហាស់ 

បាៃដ្លងៃូវការ្រដិលស្មិៃពពមសារភាពថ្ខលួៃខុស។ លោយល ្្ត តចក្ខុលៅ

មហាក្សពតដដ�បាៃដព្ររក្យសម្តី លោយគ្្ៃលអៀៃខ្្ស គ្ត់ក៏ដ្លងថ្៖ 

«ខ្ុំបាៃតំាងចិត្តលោយចំណង់រ្រស់ខ្ុំ ថ្ៃឹងម្ៃវត្តម្ៃក្ុងពករុមព្ឹរកសាលៃរះ 

លពកាមលសចក្តីការររពីសាធ្រណជៃ ៃិងការលជឿទុកចិត្តដ�់ពពរះលៅ  

អ្ិរាជដដ�ម្ៃវត្តម្ៃលៅទីលៃរះ»៩។ពពរះភ័កក្តរ្រស់អ្ិរាជសិជជាីសម៉្ៃ់ 

ល�ើងពណ៌ពក�ម លៅលព�ពគ្់រទំាងដភ្កបាៃពកល�កមកកាៃ់ពទង់។

 ការកាត់លទាសក៏បាៃព្រកាស ល�ើយពិ្ីនៃលសចក្តីអា្់រយសបាៃ 

ចា្់រលផ្្តើមល�ើង។ លៅលព�លគជំរញុឱ្យគ្ត់ដករក្យរ្រស់គ្ត់ម្តងលទៀត លោក 

ហាស់បាៃត្រវញិលោយងាកលៅឯព្រជាជៃថ្៖ «លតើឱ្យខ្ុំលមើ�លៅស្ាៃ 

សួគ៌លោយមុខរល្រៀ្រណា? លតើឱ្យខ្ុំលមើ�លៅ្រណា្ត ជៃទំាងឡាយ ដដ�ខ្ុំ 

បាៃផ្សាយដំណឹង�្អដ៏្ររសុិទ្ធដ�់លគ យ៉ាងដូចលម្តចលៅ? លទ ខ្ុំឱ្យតនមលល�ើ

លសចក្តីសលកងា្គ រះរ្រស់លគល�ើសជាងរ្ូរកាយទុគ៌តលៃរះ ដដ�ឥ�ូវម្ៃ 

វាសនាពតរូវសាល ្់រ»។ លគបាៃលោរះចីវរលចញម្តងមួយៗ ល�ើយសង្ជាៃ់ខ្ស់
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ម្្ក់ៗោក់្រណា្ត សា លៅលព�លគពបារព្ធពិ្ីរ្រស់លគ។ ទី្ំរផុ្ត «លគបាៃ 

្ំររក់មួកមួយ ឬមួកម្ៃរាងដូចសាជីពជរុងល្វាើពីពកោស លៅល�ើសិរសា 

រ្រស់គ្ត់ ល�ើយម្ៃគូររ្ូរអារក្សដ៏គួរឱ្យខ្ល ចលៅល�ើមួកលនារះ ពពមទំាង 

ម្ៃរក្យ «លមដ្រកល្វាង» លៅពីខ្ងមុខផ្ង។ ‘ខ្ុំៃឹងរក់មកុដនៃលសចក្តី 

អាម៉្ស់មុខលៃរះ លោយអំណរជាទី្ំរផុ្ត‘ លោកហាស់ម្ៃព្រសាសៃ៍ 

‘សពម្្់រពពរះអង្គ ឱពពរះលយសូ៊វលអើយ លពររះពទង់បាៃរក់មកុដ្រនាល សពម្្់រ

ទូ�្រង្គំ‘»១០។

ពពហស្បតិ៍-២២ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៧៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:មៃុស្ស �្អ លគ ដតង ដត ទុក មរដក ដ�់ កូៃ លៅ រ្រស់ ខលួៃ ដត 

ពទព្យ សម្ត្តិ រ្រស់ មៃុស្ស ម្ៃ បា្រ លនារះ បាៃ ព្រមូ� ទុក សំរា្់រ មៃុស្ស 

សុចរតិ វញិ។ សុភាសិត  ១៣:២២

ហាសស្់ាប់លៅបលង្គោ លមរណៈ

 ឥ�ូវ លគបាៃយកគ្ត់លចញលៅ។ ពួកមៃុស្សមួយជួរបាៃតាមពី 

លពកាយ។ លៅលព�អវាីៗល�ើញថ្លរៀ្រចំរចួលសសចបាច់ៃឹង្រលញ្រះលភលើងល�ើយ 

លគបាៃសួរអ្ក្រ្តូរជីវតិម្តងលទៀត ឱ្យ�រះ្រង់កំ�ុសរ្រស់ខលួៃ លដើម្ីសលកងា្គ រះ 

ខលួៃឯង។ «លតើម្ៃកំ�ុសអវាី» លោកហាស់បាៃម្ៃព្រសាសៃ៍ «ដដ�ខ្ុំៃឹង 

ពតរូវ�រះ្រង់លនារះ? ខ្ុំដឹងថ្ខ្ុំគ្្ៃកំ�ុសអវាីទា�់ដតលសារះ។ ខ្ុំទូ�សូមពពរះ 

មកល្វាើជាសាក្សីថ្ អវាីៗដដ�ខ្ុំបាៃសរលសរៃិងផ្សាយ គលឺលដើម្ីជួយសលកងា្គ រះ  

ពព�ឹងមៃុស្សឱ្យរចួពីបា្រកម្ៃិងវនិាសកម្ លម៉្ល រះល�ើយ ខ្ុំៃឹង្រញ្ជា ក់លោយ 

អំណរជាទី្ំរផុ្ត លោយលោ�ិតរ្រស់ខ្ុំ ដ�់លសចក្តីពិតដដ�ខ្ុំបាៃ 

សរលសរ ៃិងផ្សាយមកល�ើយលនារះ»១១។

 លៅលព�អណា្ត តលភលើងល្រះជិតដ�់គ្ត់ គ្ត់ក៏ចា្់រលផ្្តើមលពចៀង៖ «ពពរះ 

លយសូ៊វពទង់ជាពពរះរាជ្ុរពតានៃ�លួងោវឌី សូមពទង់លមតា្ត ដ�់ទូ�្រង្គំផ្ង» 

ល�ើយលៅលពចៀង្រៃ្តរ�ូតដ�់គ្ត់បាៃសាងៃ ត់បាត់្ឹងលរៀងដរា្រលៅ។ អ្ក 



វរីជៃពីររ្ូរព្រ្មមុខៃឹងលសចក្តីសាល ្់រ-ទំព័រ-87-

កាតូ�ិករ ៉មូដ៏សាវា ហា្់រម្្ក់ ពិពណ៌នាពីមរណភាពរ្រស់ហាស់ ៃិងរ្រស់ 

លយរ ៉មូ (ដដ�មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃលពកាយមកគ្ត់បាៃសាល ្់រផ្ងដដរ) ថ្៖ «ពួកលគ 

បាៃលរៀ្រចំខលួៃឱ្យលគដុត ហាក់្ីរដូចជាលគលៅ្ររលិភាគការដូលច្ារះ។ លគពំុបាៃ 

្រៃលលឺសដពមក ឬកា្លឺចា្់រអវាីលសារះ។ លៅលព�លភលើងល្រះល�ើង លគបាៃចា្់រ 

លផ្្តើមលពចៀងចលពមៀង ល�ើយលភលើងកំណាចមិៃអាច្រញ្ឈ្់រលគពីការលពចៀងបាៃ

ល�ើយ»១២។

 លៅលព�រ្ូរកាយរ្រស់លោកហាស់ល្រះអស់ល�ើយ លគបាៃព្រមូ� 

កលមទោចធ្តុរ្រស់គ្ត់លបារះលៅក្ុងសទោឹងរ៉ាញ ល�ើយកលមទោចធ្តុដដ��ូរលឆ្្រះ

លៅសមុពទលៃរះ ៃឹងពតរូវបាៃជាពគ្្់រពូជរាយសាយក្ុងពគ្់រសសរុកលទសនៃ 

ដផ្ៃដី។ ក្ុងដដៃដីដដ�មិៃទាៃ់បាៃដឹងឮលៅល�ើយ វាៃឹងផ្្ត�់ៃូវលភាគផ្� 

ដ៏្ររ្ូិររ ក្ុងការល្វាើទី្រនាទោ �់សពម្្់រលសចក្តីពិត។ សំល�ងក្ុងសាោពករុមព្ឹរកសា 

នៃខៃ់ស្តិៃបាៃ្រៃលលឺត្រមកវញិ ឮពគ្់រសម័យដដ�កំពុងមកដ�់។ គំររូ្រស់

គ្ត់ៃឹងល�ើកទឹកចិត្ត្រណា្ត ជៃជាលពចើៃឱ្យ្រមំ្មួៃទ�់មុខៃឹងទណ្ឌ កម្ 

ៃិងលសចក្តីសាល ្់រ។ ឃ្តកម្លៃរះបាៃ្រងាហា ញដ�់ពិភពលោក ៃូវភាពលឃ្រ

លៅរ្រស់រ ៉មូដ៏មិៃគួរទុកចិត្ត។ ពួកសពតរូវនៃលសចក្តីពិតបាៃល្វាើឱ្យអវាីដដ�លគ

ខិតខំ្ំរ ល្ ញ បាៃកាៃ់ដតឮខទោរខ្ទោ រដ្មលទៀត។

 ្ុ៉រណឹ្ងល�ើយ លៅពតរូវការឈាមរ្រស់សរ្្រនាទោ �់ម្្ក់លទៀត លដើម្ីល្វាើ

ទី្រនាទោ �់សពម្្់រលសចក្តីពិត។ លោកលយរ ៉មូបាៃសូមឱ្យលោកហាស់ម្ៃ 

ចិត្តកាល ហាៃ ៃិងចិត្តរងឹ្ឹុរង លោយដ្លងថ្ ល្រើលោកហាស់ធ្ល ក់លៅក្ុងលពគ្រះ 

វ្ិរត្តិ គ្ត់ៃឹងមកជួយ។ ្រនាទោ ្់រពីឮដំណឹងថ្ លគបាៃចា្់រអ្កដកទពមង់ោក់ 

គុកសាវកដ៏លស្ារះពតង់បាៃលរៀ្រចំខលួៃ លដើម្ីសលពមចលសចក្តីសៃយារ្រស់គ្ត់។ 

គ្ត់បាៃល្វាើដំលណើ រលៅពករុងខៃ់ស្តិៃលោយគ្្ៃ�ិខិត្លងកាត់។ �ុរះមក 

ដ�់ លទើ្របាៃដឹងជាក់ចបាស់ថ្ គ្ត់បាៃពគ្ៃ់ដត�ុចខលួៃឱ្យលគ លោយពំុអាច 

ៃឹងល្វាើអវាីលដើម្ីជួយលោកហាស់បាៃលសារះ។ គ្ត់បាៃរត់លភៀសខលួៃដតលគចា្់រ 

បាៃ ល�ើយនំាយកមកវញិទំាងជា្់រពចវាក់។ លៅចំលររះមុខពករុមព្ឹរកសាជា 



ទំព័រ-88- មហាវវិាទ

សដពមកល�ើកដំ្ូរង «ដុតវាលៅៗ»១៣ បាៃ្រៃលលឺល�ើង លៅលព�គ្ត់ខំល្លើយត្រ។ 

លគបាៃលបារះគ្ត់លៅក្ុងគុកងងឹតលពកាមដី ល�ើយឱ្យ្ររលិភាគដតៃំ្័ុរងៃិងទឹក

្ុ៉រលណាណ រះ។ លសចក្តីលឃ្រលៅនៃការោក់គ្ត់ក្ុងពៃ្ធនាគ្រលៃរះ បាៃនំាមក 

ៃូវជំងលឺ ល�ើយៃិងល្វាើឱ្យគ្ត់លសទោើរដតបាត់្រង់ជីវតិ។ ឯពួកសពតរូវរ្រស់គ្ត់វញិ 

លោយខ្ល ចគ្ត់សាល ្់រ ក៏្រៃ្ធូរភាពតឹងរុងឹ្រៃ្តិច ល�ើយគ្ត់ពតរូវជា្់រលៅក្ុងគុក

លនារះអស់មួយឆំ្្។

លោកលយរ ៉មូចនុរះចូលៃឹងពករុមពបឹកសា

 ការ្ំររៃលៅល�ើ�ិខិត្លងកាត់រ្រស់លោកហាស់ បាៃ្រលងកើតឱ្យ 

ម្ៃកំ�ឹងយ៉ាងខ្ល ំង។ ពករុមព្ឹរកសាបាៃសលពមចថ្ ជាជាងដុតលោកលយរ ៉មូ 

លយើង្រង្ខំគ្ត់ឱ្យដកលគ្�ជំលៃឿវញិ។ លគបាៃឱ្យគ្ត់លពជើសលរ ើសយកការដក

រក្យសម្តី ឬក៏ការសាល ្់រលៅៃឹង្រលងា្គ �មរណៈ។ លោយបាៃទៃ់លខសាយ 

លោយជំងលឺ ការព្រពពឹត្តដ៏តឹងរុងឹក្ុងគុក ៃិងទណ្ឌ កម្នៃកងវា�់ៃិងការវ�ិវ�់

ក្ុងចិត្ត ការឃ្ល តឆ្ងៃ យពីមិត្តភក្តិ ល�ើយៃិងការបាក់ទឹកចិត្តលោយលោក 

ហាស់បាៃសាល ្់រ លោកលយរ ៉មូសូ៊ពទំារងទុក្ខតលៅលទៀតដ�ងបាៃ។ គ្ត់បាៃ

ស្្សចាចា ថ្ៃឹងកាៃ់ខ្ជា ្់រៃូវជំលៃឿកាតូ�ិក ល�ើយទទួ�យ�់ពពមតាមការ

ព្រពពឹត្តនៃពករុមព្ឹរកសា ក្ុងការកាត់លទាសលោកវ៉ាយ�លី�វា ៃិងលោកហាស់ 

លវៀរដ�ងដត «លសចក្តីពិតដ៏្ររសុិទ្ធ»១៤ ដដ�ពួកលគ្រលពងៀៃ្ុ៉រលណាណ រះ។

 ្ុ៉រដៃ្ត លៅក្ុងភាពសងៃ្់រសាងៃ ត់ក្ុងគុកងងឹតលពកាមដី គ្ត់បាៃល�ើញ 

យ៉ាងជាក់ចបាស់ៃូវអវាីដដ�គ្ត់បាៃព្រពពឹត្ត។ គ្ត់បាៃៃឹកគិតពីលសចក្តី 

កាល ហាៃ ៃិងលសចក្តីលស្ារះពតង់រ្រស់លោកហាស់ ល�ើយ្ងៃ�់ថ្ខលួៃគ្ត់លចរះ

្រដិលស្លសចក្តីពិតលៅលកើត។ គ្ត់បាៃគិតពីពពរះ្ររមពគរូនៃស្ាៃសួគ៌ ដដ�

បាៃសូ៊ពទំាល�ើល ើ្ឆ្ក ងសពម្្់រគ្ត់។ មុៃៃឹងគ្ត់ដករក្យសម្តី គ្ត់បាៃ

ម្ៃលសចក្តីកំសាៃ្តចិត្តក្ុងមជ្ឈោ្ៃនៃលសចក្តីលវទនា លោយដឹងថ្ពពរះពទង់

ៃឹងសពវាពពរះ�្រ្ទ័យ ដតឥ�ូវ លសចក្តីសា្ត យលពកាយ ៃិងមៃទោិ�សង្ស័យបាៃ



វរីជៃពីររ្ូរព្រ្មមុខៃឹងលសចក្តីសាល ្់រ-ទំព័រ-89-

ោក់ទណ្ឌ កម្ដ�់គ្ត់។ គ្ត់ដឹងថ្ លៅម្ៃការដកលគ្�ជំលៃឿខលរះលទៀត មុៃ 

ៃឹងបាៃលសចក្តីសុខជាមួយៃឹងរ ៉មូ។ ផ្លូវដដ�គ្ត់ឈាៃចូ�លនារះ ៃឹងបាៃពគ្ៃ់ 

ដតជាការឃ្ល តចាកពីជំលៃឿរ្រស់ខលួៃដត្ុ៉រលណាណ រះ។

សុព្រ-២៣ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៧៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:មៃុស្ស ដដ� គិតគូរ ្រលងកើត ការ អាពកក់ លនារះ វលងវាង ល�ើយ 

លទ លតើ ្ុ៉រដៃ្ត ឯ មៃុស្ស ដដ� គិតគូរ ្រលងកើត ការ �្អ វញិ លនារះ ៃឹង បាៃ លសចក្តី លមតា្ត  

ៃិង លសចក្តី ពិត។ សុភាសិត  ១៤:២២

លយរ ៉មូលៃ់្រួបាប ៃិងមាៃទឹកចិ្រ្ក្ាហាៃជា្្មី

 លពកាយមក លគបាៃយកគ្ត់មកឯពករុមព្ឹរកសាម្តងលទៀត។ ការចុរះចូ�

រ្រស់គ្ត់មិៃបាៃគ្្់រចិត្តដ�់អ្កកាត់ក្តីលទ។ ម្ៃដតការចុរះចូ�អស់ទំាង 

លសចក្តីពិត លោយឥតម្ៃោក់ទុកអវាីលសារះ លទើ្រលោកលយរ ៉មូអាចទុកជីវតិ 

គ្ត់បាៃ។ ្ុ៉រដៃ្ត គ្ត់បាៃតំាងចិត្តថ្ៃឹងរ៉ាយរា្់រពបា្់រពីជំលៃឿរ្រស់គ្ត់ 

ល�ើយលដើរតាមមិត្តរ្រស់គ្ត់ លោយឱ្យលគដុតខលួៃវញិ។

 គ្ត់បាៃ�រះ្រង់ៃូវការដករក្យដដ�គ្ត់បាៃល្វាើពីមុៃ ល�ើយក្ុង

នាមជាជៃល�ៀ្រៃឹងសាល ្់រគ្ត់ពតរូវការឱកាស លដើម្ីការររខលួៃ។ ពួកសង្

ជាៃ់ខ្ស់ទំាងឡាយបាៃ្រង្ខំឱ្យគ្ត់ពគ្ៃ់ដតយ�់ពពម ឬ្រដិលស្រក្យ 

លចាទទាស់ៃឹងគ្ត់លៅបាៃល�ើយ។ លោកលយរ ៉មូបាៃតវ៉ាទាស់ៃឹងអំលពើ 

អយុត្តិ្ម៌ដ៏លឃ្រលៅរល្រៀ្រលៃរះ។ «អស់លោកបាៃ�ំុឃ្ំងខ្ុំអស់្ីររយ 

ដសសិ្រន្ងៃ ក្ុងគុកគពមក់ដ៏ដសៃខ្ល ច» គ្ត់បាៃម្ៃព្រសាសៃ៍ «្រនាទោ ្់រមក

លោកយកខ្ុំមកឱ្យលៅចំលររះមុខអស់លោក ល�ើយល្រើកដតពតលចៀកម្្ខ ង 

សា្ត ្់រដ�់សពតរូវរ្រស់ខ្ុំ ដតលោកមិៃពពមសា្ត ្់រខ្ុំលសារះ...។ មិៃពតរូវល្វាើអំលពើ

បា្រទាស់ៃឹងលសចក្តីយុត្តិ្ម៌លទ។ ចំលររះខ្ុំវញិ ខ្ុំពគ្ៃ់ដតជាជៃទៃ់លខសាយ

ម្្ក់្ុ៉រលណាណ រះ ជីវតិខ្ុំមិៃសំខ្ៃ់លទ ល�ើយលព�ខ្ុំសូមមិៃឱ្យលោកកាត់ក្តី 

លោយអយុត្តិ្ម៌ ខ្ុំមិៃដមៃៃិយាយសពម្្់រដតខលួៃខ្ុំលទ គលឺសពម្្់រ 



ទំព័រ-90- មហាវវិាទ

ព្រលយាជៃ៍លោកវញិលទលតើ»១៥។

 លៅទី្ំរផុ្ត លគក៏បាៃយ�់ពពមដ�់សំណូមពររ្រស់គ្ត់។ លៅក្ុង 

វត្តម្ៃនៃអ្កកាត់ក្តីទំាងឡាយ លោកលយរ ៉មូបាៃ�ុតជង្គង់ចុរះ ល�ើយ 

អ្ិស្ាៃ សូមឱ្យពពរះវញិ្ញា ណពីស្ាៃសួគ៌ ដណនំាគំៃិតគ្ត់ ព្រលយាជៃ៍ ឱ្យ 

គ្ត់អាចៃិយាយៃូវអវាីដដ�មិៃផ្ទោុយៃឹងលសចក្តីពិត ឬមិៃសមគួរអំពីពពរះ 

្ររមពគរូរ្រស់គ្ត់។ លសចក្តីសៃយាបាៃសលពមចចំលររះគ្ត់លៅន្ងៃលនារះ «លៅ

លព�លគចា្់រ្រញជាូ ៃអ្ករា�់គ្្លៅ លនារះកំុឱ្យ្្់រពពរួយពីដ្រ្រៃិយាយ ឬពី 

រក្យដដ�ពតរូវថ្ល�ើយ ពីលពររះលសចក្តីដដ�ពតរូវៃិយាយៃឹងបាៃព្រទាៃ 

ដ�់អ្ករា�់គ្្លៅលវោលនារះឯង ដ្ិតមិៃដមៃអ្ករា�់គ្្ដដ�ពតរូវៃិយាយ

លនារះលទ គលឺពពរះវញិ្ញា ណរ្រស់ពពរះវរ្ិរតាលទលតើ ដដ�ពទង់ម្ៃ្រៃទោូ� ក្ុងខលួៃ 

អ្កវញិ»។ ម៉្ថ្យ ១០:១៩,២០។

 អស់រយៈលព�លពញមួយឆំ្្ លោកលយរ ៉មូបាៃស្ិតលៅក្ុងគុកងងឹត 

ទំាងអាៃមិៃបាៃ ឬលមើ�អវាីមិៃល�ើញផ្ង។ ្ុ៉រណណឹ ងល�ើយ គ្ត់បាៃសដម្តង 

ៃូវការដ្លងលសចក្តីរ្រស់គ្ត់យ៉ាងចបាស់ ៃិងលោយអំណាច ដូចជាគ្ត់ម្ៃ

ឱកាសសិកសាលោយគ្្ៃលគរខំ្ៃដូលច្ារះ។ គ្ត់បាៃពៃ្យ�់អ្កសា្ត ្់រឱ្យយ�់ 

ពីជៃ្ររសុិទ្ធជាលពចើៃតំណមក ដដ�ពួកលៅពកមអយុត្តិ្ម៌បាៃផ្្តនាទោ លទាស។ 

លសទោើរដតពគ្់រតំណអ្កដដ�ចង់ល�ើកព្រជាជៃឱ្យបាៃខ្ង់ខ្ស់ក្ុងជំនាៃ់លគ

លនារះ ពតរូវបាៃលគ្រដិលស្លចា�។ ពពរះពគីសទ្ោ ទោ �់ពតរូវបាៃលគផ្្តនាទោ លទាសថ្

ជាអ្កល�្ើសចបា្់រលៅសាោកាត់ក្តីដ៏អយុត្តិ្ម៌មួយ។

 ឥ�ូវលៃរះ លោកលយរ ៉មូដ្លងពីការ�ៃ់តួរ្រស់គ្ត់ ៃិងល្វាើជាសាក្សី 

ដ�់ភាពឥតកំ�ុស ៃិងភាព្ររសុិទ្ធរ្រស់លោកហាស់ដដ�បាៃសាល ្់រលៅ

ល�ើយលនារះ។ គ្ត់ម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «ខ្ុំសា្គ �់គ្ត់តំាងដតពីលៅវយ័កុម្រ

លម៉លរះ»។ «គ្ត់ជាមៃុស្សដ៏�្អ្ំរផុ្ត ព្រក្រលោយលសចក្តីយុត្តិ្ម៌ ៃិងលសចក្តី 

្ររសុិទ្ធ ដតលគបាៃផ្្តនាទោ លទាសលោក លទារះជាលោកគ្្ៃកំ�ុសក៏លោយ...។ 



វរីជៃពីររ្ូរព្រ្មមុខៃឹងលសចក្តីសាល ្់រ-ទំព័រ-91-

ខ្ុំសុខចិត្តសាល ្់រវញិ ខ្ុំៃឹងមិៃដកខលួៃ លោយខ្ល ចលសចក្តីលវទនា ដដ�ពួក 

សពតរូវ ៃិងពួកអ្កល្វាើទី្រនាទោ �់ដកលងកាល យបាៃលរៀ្រចំសពម្្់រខ្ុំល�ើយ ល�ើយ 

ន្ងៃណាមួយពួកលគទំាងលៃរះៃឹងរ៉ាយរ៉ា្់រពីដំលណើ រនៃការដកលង្រៃលំរ្រស់លគ លៅ 

ចំលររះពពរះដ៏ម្ៃម�ិទ្ធិ្រ្ទ្ធិ ដដ�គ្្ៃអវាីអាច្រលញ្្តបាៃល�ើយ»។

 លោកលយរ ៉មូបាៃ្រៃ្តថ្៖ «អស់ទំាងអំលពើបា្រដដ�ខ្ុំបាៃព្រពពឹត្ត 

តំាងដតពីយុវវយ័មក គ្្ៃអំលពើបា្រណាមួយម្ៃទមងៃៃ់យ៉ាង្ងៃៃ់ក្ុងចិត្តខ្ុំ 

ល�ើយ្រណា្ត �ឱ្យម្ៃវ្ិរ្ដិសារខីវា�់ខ្វា យក្ុងចិត្តជាងអំលពើបា្រដដ�ខ្ុំបាៃ

ព្រពពឹត្តក្ុងកដៃលងដ៏សាល ្់ររស់លៃរះលទ លៅលព�ខ្ុំបាៃយ�់សស្រលៅៃឹងការ

កាត់លទាសដ៏ទុចចារតិដ�់លោកវ៉ាយ�លី�វា ៃិងដ�់ជៃ្ររសុិទ្ធ ចៃ ហាស់ 

ដដ�ជាពគរូ ៃិងជាមិត្តរ្រស់ខ្ុំលនារះ។ �្ឹងល�ើយ! ខ្ុំសូមសារភាពអស់ពី 

ដួងចិត្ត ៃិងដ្លងលោយលសចក្តីរៃ្ធត់ ថ្ខ្ុំបាៃអស់សង្ឹមលោយខ្ល ចសាល ្់រ ខ្ុំ

ក៏បាៃលថ្ក �លទាសដ�់លគ្��ទ្ធិរ្រស់លគវញិ។ ដូលច្រះខ្ុំសូមទូ�អងវារករ...

ពពរះដ៏ម្ៃឥទ្ធិ្រ្ទ្ធិ ឱ្យល�ើកដ�ងលទាសរ្រស់ខ្ុំ តាមដតពទង់សពវាពពរះ�្រ្ទ័យ 

ល�ើយលទាសលៃរះជាពិលសស ជាលទាសដ៏អាពកក់អលសាចជាងអវាីៗទំាងអស់»។

 លោយចង្អុ�លៅពួកលៅពកម គ្ត់ម្ៃព្រសាសៃ៍យ៉ាងមុលឺងម៉្ត់ថ្ 

«អស់លោកបាៃផ្្តនាទោ លទាសដ�់លោកវ៉ាយ�លី�វា ៃិងលោកហាស់...។ 

អវាីៗដដ�លគទំាងឡាយយ�់សស្រ ល�ើយៃិងអវាីៗដដ�លគ្រងាហា ញថ្ខុសមិៃ

បាៃលនារះ ខ្ុំក៏អរះអាងដូចពួកលគដដរ»។

 លគបាៃ្រៃល្់ររក្យរ្រស់គ្ត់។ ពួកសង្ជាៃ់ខ្ស់ ញ័រខលួៃលោយ 

កំ�ឹង ក៏ដសសកល�ើងថ្៖ «លតើពតរូវការ្រញ្ជា ក់អវាី្រៃ្តលទៀត? លយើងល�ើញ ទ្ោ �់ 

ដភ្ករ្រស់លយើងល�ើយៃូវការរងឹចលចសជាទី្ំរផុ្តនៃអ្កដ្រកល្វាង»

 មិៃរញជាួ យលោយព្ុយរះកំណាចលៃរះ លោកលយរ ៉មូបាៃឧទាៃល�ើងថ្៖ 

«ថ្លម៉ចៗ លតើលោកគិតថ្ ខ្ុំខ្ល ចសាល ្់រឬ? លោកបាៃ�ំុឃ្ំងខ្ុំអស់លពញ 

មួយឆំ្្ ក្ុងគុកដ៏គពមក់គួរខ្ល ច ដដ�អាពកក់ជាងលសចក្តីសាល ្់រលៅលទៀត...។ 

ខ្ុំពគ្ៃ់ដតសដម្តងពីការអសាចា រ្យនៃភាពលឃ្រលៅដ៏នពកដ�ងលៃរះ ដដ�បាៃ 
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ព្រពពឹត្តដ�់ជៃពគីសាទោ ៃម្្ក់្ុ៉រលណាណ រះលទលតើ»១៦។

សៅរ៍-២៤ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៧៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:លសចក្តី លកាតខ្ល ច ដ�់ ពពរះលយ�ូវ៉ា លនារះ ជា រៃ្ធ ទឹក 

នៃ ជីវតិ ព្រលយាជៃ៍ ឲ្យ បាៃ រចួ ពី អនាទោ ក់ នៃ លសចក្តី សាល ្់រ។ សុភាសិត  ១៤:២៧

ល្្រពមរូវឱ្យជាប់្នុក ៃិងឱ្យស្ាប់

 កំ�ឹងបាៃផ្ទោុរះល�ើងម្តងលទៀត ល�ើយលគចា្់រយកលោកលយរ ៉មូលៅ 

ោក់គុកជាព្រញា្់រ។ ដតរក្យរ្រស់គ្ត់បាៃញំុាងមៃុស្សខលរះ ឱ្យម្ៃការ 

ចា្់រអារម្ណ៍យ៉ាងខ្ល ំង ល�ើយលគក៏ចង់ជួយសលកងា្គ រះអាយុជីវតិរ្រស់គ្ត់

ដដរ។ ពួកសង្ជាៃ់ខ្ស់បាៃមកល�ងៃឹងគ្ត់ ល�ើយជំរញុឱ្យគ្ត់ចុរះចូ� 

ៃឹងពករុមព្ឹរកសា។ លគបាៃ្រងាហា ញអនាគត�្អជារងាវា ៃ់។

 «្រងាហា ញខ្ុំពីពពរះគម្ីរ្ររសុិទ្ធលមើ� ថ្ខ្ុំខុសកដៃលងណា» គ្ត់ម្ៃ 

ព្រសាសៃ៍ «លនារះខ្ុំៃឹងដករក្យរ្រស់ខ្ុំលចញ»។

 «ពពរះគម្ីរ្ររសុិទ្ធ» អ្ក�្ួងម្្ក់ឧទាៃល�ើង «លតើអវាីៗទំាងអស់ ៃឹង  

ពតរូវវៃិិច្័យលោយខគម្ីរទំាងលនារះឬ? លតើអ្កណាអាចយ�់បាៃ ល្រើពករុមជំៃំុ 

មិៃ្រកដព្រលទលនារះ?»

 «លតើការម្ៃជំលៃឿលៅល�ើទំលៃៀមទម្ល ្់ររ្រស់មៃុស្ស វាព្រលសើរជាង 

ដំណឹង�្អនៃពពរះអង្គសលកងា្គ រះរ្រស់លយើងឬ?» លោកលយរ ៉មូបាៃល្លើយត្រ។

 «មៃុស្សដ្រកល្វាង» លគត្រមកវញិ «ខ្ុំសា្ត យណាស់ លោយខំ 

ចំណាយលព�អងវារឯងយ៉ាងយូរ។ ល�ើញថ្ អារក្សចូ�ឯងល�ើយ»១៧។

 មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃ លគក៏បាៃយកគ្ត់លៅកដៃលងដដ�លោកហាស់បាៃ 

្រ្តូរ្រង់ជីវតិ។ តាមផ្លូវគ្ត់បាៃលពចៀង ល�ើយទឹកមុខរ្រស់គ្ត់ភលលឺលោយអំណរ 

ៃិងលសចក្តីរកីរាយក្ុងចិត្ត។ គ្ត់ពំុបាៃញលញើតៃឹងលសចក្តីសាល ្់រល�ើយ។ 

លៅលព�អ្កសម្ល ្់រគ្ត់បាៃឈាៃលជើងលៅពីលពកាយគ្ត់ល�ៀ្រៃឹងអុជភ្ក់ 

លភលើង អ្ក្រ្តូរជីវតិបាៃឧទាៃល�ើងថ្ «ដុតលភលើងលៅមុខខ្ុំឯលៃរះវញិ ល្រើខ្ុំខ្ល ច 



វរីជៃពីររ្ូរព្រ្មមុខៃឹងលសចក្តីសាល ្់រ-ទំព័រ-93-

ខ្ុំមិៃដមៃលៅទីលៃរះលទ»។

 រក្យចុងលពកាយ្រង្អស់រ្រស់គ្ត់ គលឺជាលសចក្តីអ្ិស្ាៃថ្៖ «ពពរះ 

វរ្ិរតាដ៏លររលពញលៅលោយពពរះលចសា្ត  ពពរះអង្គលអើយ សូមពទង់អាណិតដ�់ 

ទូ�្រង្គំផ្ង ល�ើយល�ើកដ�ងបា្រទូ�្រង្គំ លពររះពទង់ញាណល�ើយថ្ ទូ�

្រង្គំដតងដតសសឡាញ់លសចក្តីពិតរ្រស់ពទង់ជាៃិចចា»១៨។លគបាៃព្រមូ�លផ្រះ 

រ្រស់ជៃ្រ្តូរជីវតិ ល�ើយលបារះលៅក្ុងសទោឹងរ៉ាញ ដូចជាលផ្រះរ្រស់លោកហាស់ 

ដដរ។ លៃរះល�ើយជាការបាត់្រង់ជីវតិនៃអ្កនំាពៃលលឺដ៏លស្ារះពតង់រ្រស់ពពរះ។

 ការព្រហារជីវតិរ្រស់លោកហាស់ បាៃ្រងាក ត់អណា្ត តលភលើងនៃកំ�ឹង 

ៃិងលសចក្តីរៃ្ធត់យ៉ាងខ្ល ំងក្ុងព្រលទស្ូរ�ីុម្។ ព្រជាជាតិទំាងមូ�បាៃអរះអាង 

ថ្លោកជាពគរូ្រលពងៀៃលសចក្តីពិតដ៏សាវា ហា្់រម្្ក់។ លគបាៃលចាទពករុមព្ឹរកសា

ថ្ព្រពពឹត្តអំលពើឃ្តកម្។ លគបាៃចា្់រចិត្តៃឹងលគ្��ទ្ធិរ្រស់គ្ត់ខ្ល ំងជាង

មុៃលៅលទៀត ល�ើយភាគលពចើៃក៏ទទួ�លជឿជំលៃឿដដ�ពតរូវបាៃដកទពមង់លៃរះ។ 

មហាសង្រាជ ៃិងពពរះលៅអ្ិរាជ បាៃរ្ួររមួសាមគ្គីគ្្ លដើម្ីកលមទោចច�នា 

លៃរះ ល�ើយកងទាហាៃរ្រស់សីជជាីសម៉្ៃ់ ក៏បាៃមក�ុក�ុយព្រលទស 

្ូរ�ីុម្។

 ្ុ៉រដៃ្ត ម្ៃអ្ករលំោរះម្្ក់បាៃលងើ្រល�ើង។ សីុសាក  ជាឧត្តមលសៃីយ៍ដ៏ 

ពូដកម្្ក់ក្ុងជំនាៃ់គ្ត់ជាអ្កដឹកនំានៃពួកជៃជាតិ្ូរ�ីុម្។ ព្រជារាសស្តទំាង 

លៃរះបាៃទុកចិត្តៃឹងជំៃួយរ្រស់ពពរះ ល�ើយបាៃតតំាងៃឹងកងទ័ពដ៏ខ្ល ំងពូដក

ដដ�មកវាយទាស់ៃឹងខលួៃ។ ម្តងល�ើយម្តងលទៀត ពពរះលៅអ្ិរាជបាៃមក 

�ុក�ុយព្រលទស្ូរ�ីុម្ បាៃពគ្ៃ់ដត្ររាជ័យលៅវញិ្ុ៉រលណាណ រះ។ ពួកអ្ក 

លដើរតាមលោកហាស់គលឺជាពួកឥតខ្ល ចសាល ្់រ ល�ើយគ្្ៃអវាីអាច្រទាស់ៃឹង

លគបាៃល�ើយ។ អ្កកាល ហាៃសីុសាក បាៃសាល ្់រលៅល�ើយព្ររូខូលកៀសបាៃល�ើង

តំដណងជំៃួសវញិ ល�ើយក្ុងករណីខលរះ គ្ត់ជាអ្កដឹកនំាខ្ល ំងពូដកជាងអ្ក 

មុៃផ្ង។ សលម្តចសង្បាៃព្រកាសសកងា្គ មសាសនាទាស់ៃឹងពួកសាវក 

រ្រស់ហាស់។ កងទ័ពដ៏សៃ្ធឹកសនា្ធ ្់រមួយ បាៃឈាៃចូ�ក្ុងព្រលទស 
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្ូរ�ីុម្ បាៃពគ្ៃ់ដតមករងកម្យ៉ាងគួរឲ្យអាម៉្ស់្ុ៉រលណាណ រះ។ លគក៏បាៃ 

ព្រកាសសកងា្គ មសាសនាមួយលទៀត។ លៅក្ុងពគ្់រទវាី្រអលឺរ ៉្ុរដដ�កាៃ់សាសនា 

កាតូ�ិករ ៉មូ លគបាៃលរៀ្រចំល�ើងៃូវការកំដណៃមៃុស្ស នរអងា្គ សពបាក់ ៃិង 

ពគ្្់ររលំសវសពម្្់រចមបាងំ។ មៃុស្សជាលពចើៃបាៃចូ�កំដណៃនៃព្រព័ៃ្ធ 

កាតូ�ិករ ៉មូ។

អាទិត្យ-២៥ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៧៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ម្ៃ ពបាជ្ា ស្ិត លៅ ក្ុង ចិត្ត រ្រស់ មៃុស្ស ដដ� ម្ៃ 

លយា្រ�់ ដត លសចក្តី ដដ� លៅ ខ្ង ក្ុង មៃុស្ស �ងៃីល�ងៃើ លនារះ រដមង សំដដង លចញ 

មក។ សុភាសិត  ១៤:៣៣

 ព�ទ័ពមួយកង្ំបាៃចូ�ក្ុង្ូរ�ីុម្។ ព្រជារាសស្តបាៃរ្ួររមួពពរួត

នដគ្្ លដើម្ីវាយពចាៃព�ទ័ពលនារះ។ កងទាហាៃទំាងសងខ្ងបាៃខិតជិត

មករកគ្្ រ�ូតមកដ�់ម្ត់សទោឹងលរៀងៗខលួៃ។ «អ្កព្រកាសសកងា្គ មសាសនា

ជាកងទ័ពខ្ល ំងពូដកជាង ្ុ៉រដៃ្ត ជាជាងរត់្លងកាត់សទោឹង ល�ើយព្រយុទ្ធជាមួយ 

ពួកសិស្សរ្រស់ហាស់ ដដ�លគបាៃល្វាើដំលណើ រយ៉ាងឆ្ងៃ យលដើម្ីមកជួ្រលនារះ 

លគដ្ររជា្រសំ�ឹងលមើ�លៅពួកអ្កចមបាងំលោយភាពសងៃ្់រសាងៃ ត់លៅ

វញិ »១៩។

 មួយរលំពចលនារះ លសចក្តីរៃ្ធត់ដ៏អា្៌កំបំាងមួយបាៃលកើតម្ៃដ�់ពួក

ព�ទាហាៃ។ លោយមិៃបាៃល្វាើអវាីលសារះ កងកម្ល ំងដ៏ខ្ល ំងពូដកបាៃបាក់ដ្រក 

ល�ើយរត់ខ្ចា ត់ខ្ចា យដូចជាម្ៃអំណាចដដ�លមើ�មិៃល�ើញអវាីមួយមក 

កម្ចា យដូលច្ារះ។ កងទ័ពរ្រស់ហាស់ក៏លដញតាម ល�ើយជ័យភណ្ឌ យ៉ាងលពចើៃ 

នពកដ�ង បាៃធ្ល ក់មកក្ុងកណា្ត ្់រនដនៃអ្កម្ៃជ័យជម្រះ។ ជាជាងល្វាើឱ្យពក 

សកងា្គ មលៃរះបាៃល្វាើឱ្យសាសៃ៍្ូរ�ីុម្ កាល យលៅជាអ្កម្ៃលៅវញិ។

 ្ុ៉រន្ាៃឆំ្្លពកាយមក លពកាមអ្ិ្រតីភាពនៃមហាសង្រាជ្្ី សកងា្គ ម 

សាសនាមួយលទៀតបាៃលកើតល�ើង។ កងទ័ពដ៏លពចើៃលពតៀ្រពតាមួយក៏បាៃ 



វរីជៃពីររ្ូរព្រ្មមុខៃឹងលសចក្តីសាល ្់រ-ទំព័រ-95-

�ុក�ុយចូ�ព្រលទស្ូរ�ីុម្។ ពួកកងកម្ល ំងរ្រស់ហាស់បាៃដកខលួៃ ល្វាើ 

ឱ្យអ្ក�ុក�ុយខិតចូ�កាៃ់ដតលពរៅល�ើង ្រណា្ត �ឱ្យលគគិតថ្លគម្ៃជ័យ

ជម្រះល�ើយ។

 ទី្ំរផុ្ត ទាហាៃរ្រស់ព្ររូខូលភៀសបាៃតនដព្រយុទ្ធៃឹងលគវញិ។ ពគ្ៃ់

ដតឮសូរសំល�ងកងកម្ល ំងទាហាៃខិតចូ�មក លោយមិៃទាៃ់ៃឹងបាៃ 

ល�ើញពួកទាហាៃរ្រស់ហាស់ផ្ង អ្កព្រកាសសកងា្គ មសាសនាបាៃភ័យ 

ចោច�ម្តងលទៀត។ ពួកក្សពត ឧត្តមលសៃីយ៍ ៃិងទាហាៃសាមញញា 

ទំាងឡាយលបារះលចា�សរវា វុ្ រ្រស់ខលួៃ ល�ើយរត់រប៉ាត់រប៉ាយពគ្់រពជរុង។ 

លៅលព�លគរត់ខ្ចា ត់ខ្ចា យអស់ល�ើយ ជ័យភណ្ឌ យ៉ាងសៃ្ធឹកសនា្ធ ្់រ ក៏បាៃ 

ធ្ល ក់មកក្ុងកណា្ត ្់រនដនៃអ្កម្ៃជ័យជម្រះម្តងលទៀត។

 លៃរះជាល�ើកទីពីរល�ើយ ដដ�អ្កល្វាើសឹកសកងា្គ មមួយលព� ដដ� 

បាៃ�វាឹក�វាលឺៃសពម្្់រព្រយុទ្ធបាៃរត់លភៀសខលួៃលោយលគមិៃបាៃល្វាើអវាីលសារះ 

សសា្់រដតលគចពីអ្កការររនៃព្រលទសជាតិដ៏តូច ៃិងទៃ់លខសាយ។ លសចក្តី 

រៃ្ធត់អ្ិ្ម្ជាតិបាៃកលមទោចអ្ក�ុក�ុយ។ ពពរះពទង់ជាអ្កល្វាើឱ្យកង 

ទាហាៃរ្រស់ម៉្ឌាៃរត់ខ្ចា ត់ខ្ចា យ លៅមុខលគឌាៃ ៃិងទាហាៃ្ីររយនាក់ 

រ្រស់គ្ត់ បាៃ�ូកពពរះ�ស្តជួយម្តងលទៀត។ សូមអាៃលៅហាវា យ ៧:១៩-២៥; 

ទំៃុកតំលកើង ៥៣:៥។

ក្ប្រ់លដាយការទូ្រ

 ទី្ំរផុ្ត អ្កដឹកនំានៃព្រព័ៃ្ធកាតូ�ិករ ៉មូបាៃដ្ររលៅការទូតវញិ។ លគ 

បាៃក្ត់ពួកសាសៃ៍្ូរ�ីុម្ ឱ្យស្ិតលៅលពកាមអំណាចរ ៉មូលោយលព្រើការ 

សពមរុរះសពមរួ�វញិ។ ពួកសាសៃ៍្ូរ�ីុម្បាៃចុរះចំណុច្ួរៃព្រការ ជា 

�ក្ខៃ្តិកៈសៃ្តិភាពជាមួយរ ៉មូ៖ (១) ការផ្្សពវាផ្សាយពពរះគម្ីរលោយលសរ។ី  

(២) ព្រគ�់ឱ្យពពរះវហិារទំាងមូ�ៃូវសិទ្ធិម្ៃៃំ្័ុរង ៃិងសសាទំរំងបាយជូរក្ុង 

ពិ្ីល�ៀងពពរះអម្ចា ស់ ៃិងការលព្រើភាសាកំលណើ តក្ុងការលគ្រពថ្វា យ្រង្គំ 



ទំព័រ-96- មហាវវិាទ

ពពរះ។ (៣) ដកសង្លចញឱ្យអស់ពីការ�័ិយ ៃិងអាជ្ា្រលោកីយ៍។ (៤) 

ក្ុងករណីនៃ្រទឧពកិដ្ យុតា្ត ្ិការនៃតុោការសីុវ�ិ ពតរូវកាត់លទាស្រពវាជិត 

ៃិងពគ�ស។្ អាជ្ា្រនៃវហិារកាតូ�ិករ ៉មូ បាៃយ�់ពពមថ្ៃឹងទទួ� 

សា្គ �់�ក្ខៃ្តិកៈទំាង្ួរៃ «្ុ៉រដៃ្ត សិទ្ធិនៃការពៃ្យ�់�ក្ខខណ្ឌ ទំាងលនារះ...គលឺ 

លសសចដតពករុមព្ឹរកសា លរ�គលឺលសសចលៅល�ើមហាសង្រាជ ៃិងពពរះលៅ  

អ្ិរាជវញិ»២០។អវាីដដ�វហិាររ ៉មូមិៃបាៃលកងលោយទំនាស់ លគបាៃលកង 

លោយការដកលង្រៃលំ ៃិងការលបាក្រលញ្្តវញិ។ លោយបាៃោក់ការ្រកសសាយ 

រ្រស់ខលួៃលៅល�ើ�ក្ខៃ្តិកៈនៃពួកហាស់ ដូចជាបាៃល្វាើលៅដ�់ពពរះគម្ីរដដរ

លនារះលគអាច្រដងវារៃ័យនៃលសចក្តីទំាងលនារះ ឱ្យសមលៅតាមលគ្�្ំរណង 

រ្រស់ខលួៃ។

 មៃុស្សមួយចំៃួៃ្ំក្ុងព្រលទស្ូរ�ីុម្ មិៃយ�់ពពមៃឹងខសៃយាលទ 

លោយបាៃល�ើញថ្ លគបាៃក្ត់លសរភីាពរ្រស់ខលួៃល�ើយ។ ការដខវាងគំៃិតក៏ 

ម្ៃលកើតល�ើង នំាឱ្យលគម្ៃទំនាស់រវាងគ្្ឯង។ អភិជៃព្ររូខូលភៀសបាៃ 

ធ្ល ក់តំដណង ល�ើយលសរភីាពនៃព្រលទស្ូរ�ីុម្ក៏បាៃសា្រសូៃ្យលៅ។ កង

ទ័ពដនទលទៀតបាៃ�ុក�ុយ្ូរ�ីុម្ម្តងលទៀត ល�ើយលគបាៃល្វាើទុក្ខ្ុរកលម្ញ 

្រងហាូរឈាមដ�់អស់អ្កដដ�លៅលជឿលស្ារះពតង់ៃឹងដំណឹង�្អ។ ្ុ៉រណណឹ ងល�ើយ 

លគលៅដតម្ៃភាពរងឹមំ្មិៃអាចរ�ំំបាៃ។ លទារះ្ីរជាកា�ៈលទសៈ្រង្ខំលគឱ្យ 

រកទីជពមកក្ុងរងូភ្ំក៏លោយ ពួកលគលៅដតជួ្រជំុគ្្លដើម្ីអាៃពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់

ពពរះ ល�ើយៃិងរ្ួររមួគ្្ក្ុងការថ្វា យ្រង្គំពទង់ជាៃិចចា។ តាមរយៈអ្កនំាសារ 

ដដ�បាៃ្រញជាូ ៃលៅព្រលទសនានាលោយសម្ងៃ ត់ លគបាៃយ�់ថ្ «ក្ុង 

ចំលណាមនពពភ្ំពកំ្្ ម្ៃពពរះវហិារ្ូររាណមួយតំាងលៅល�ើពគឹរះនៃ្រទគម្ីរ 

ល�ើយព្រឆំ្ងតវ៉ាៃឹងអំលពើពុករ�ួយនៃការលគ្រពរ្ូរចម្ល ក់រ្រស់រ ៉មូ»២១។ លគ

ក៏បាៃចា្់រលផ្្តើមទាក់ទងជាមួយពួកពគីសាទោ ៃវ�៉ដូលោយអំណរជាខ្ល ំង។

 លោយការខ្ជា ្់រខជាួៃៃឹងដំណឹង�្អ ពួកសាសៃ៍្ូរ�ីុម្បាៃរង់ចំាក្ុង 

រាពតីកា�នៃទុក្ខលទាសរ្រស់ខលួៃ ល�ើយក្ុងលវោងងឹត្ំរផុ្ត ពួកលគក៏លៅដត



វរីជៃពីររ្ូរព្រ្មមុខៃឹងលសចក្តីសាល ្់រ-ទំព័រ-97-

ល្រើកដភ្កសំ�ឹងលៅឯលជើងលម� ដូចមៃុស្សទៃទោឹងចំាលព�ពពឹកដូលច្ារះ។
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ច័ន្ទ-២៦ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៧៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: អណា្ត ត រ្រស់ មៃុស្ស ពបាជ្ រដមង ល្វាើ ឲ្យ ចំលណរះ បាៃ 

ពីលរារះ សា្ត ្់រ ដត ម្ត់ រ្រស់ មៃុស្ស �ងៃីល�ងៃើ ្រងហាូរ លចញ ជា លសចក្តី ចំកួត វញិ។ 

សុភាសិត  ១៥:២

 លោកម៉្ទីៃ �ូល ើ្រ† (Martin Luther) ជាជៃមុៃលគ្រង្អស់ ក្ុងចំលណាម 

អ្កដដ�ពតរូវបាៃលៅឱ្យមកដឹកនំាពករុមជំៃំុ លចញពីភាពងងឹតនៃ�ទ្ធិកាតូ�ិក 

រ ៉មូ លៅកាៃ់ពៃលលឺនៃលសចក្តីជំលៃឿដ៏លពរៅពជរះមួយ។ លោក�ូល ើ្រ ជាវរីជៃ  

លៅសម័យលនារះ លពររះគ្ត់គ្្ៃខ្ល ចអវាីលពរៅពីការលកាតខ្ល ចពពរះល�ើយ ល�ើយ 

គ្្ៃលជឿអវាីលពរៅពី្រទគម្ីរ្ររសុិទ្ធផ្ងដដរ។

 កា�លៅវយ័កុម្រ �ូល ើ្របាៃរស់លៅក្ុងពករុមពគរួសារកសិករ 

អា�លលឺម៉ង់ម្្ក់។ ឪពុករ្រស់គ្ត់ ចង់ឱ្យគ្ត់ល្វាើជាលៅពកម ្ុ៉រដៃ្ត ពពរះពទង់ 

សពវាពពរះទ័យឱ្យគ្ត់បាៃកាល យលៅជាអ្កសំណង់ម្្ក់ក្ុងពពរះវហិារដ៏្ំ ដដ� 

ចលពមើៃ�ូតោស់យ៉ាងសៃ្សឹមៗរា្់រសតវត្សមកល�ើយ។ ពពរះដ៏ម្ៃពពរះ 

តពមិរះពបាជ្ាគ្្ៃទី្ំរផុ្ត បាៃលរៀ្រចំលោក�ូល ើ្រសពម្្់រល្រសកកម្ព្រចំា 

ជីវតិគ្ត់ លោយ�វាឹក�វាលឺៃគ្ត់ក្ុងសាោដដ�អ្់ររខំ្ងភាព�ំបាក ភាពខវារះ 

មុខខវារះលពកាយ ល�ើយៃិងវៃ័ិយដ៏តឹងរុងឹ។

 ឪពុករ្រស់�ូល ើ្រ ជាមៃុស្សម្ៃគំៃិតវាងនវម្្ក់។ វញិ្ញា ណដ៏�្អ 

ន្លថ្ល រ្រស់គ្ត់ បាៃនំាឱ្យគ្ត់លមើ�លៅព្រព័ៃ្ធវត្តអារាម លោយលសចក្តីមិៃ 

ទុកចិត្ត។ គ្ត់ពំុបាៃលពញចិត្តលទ លៅលព��ូល ើ្រចូ�្ួរសជាសង្ក្ុងវត្ត 

អារាមកាតូ�ិក លោយគ្្ៃការយ�់ពពមពីគ្ត់។ អស់រយៈលព�ពីរឆំ្្ លទើ្រ 

៧

វីរជៃ លលូធើរ
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ឪពុកបាៃសសរុរះសសរួ�ៃឹងកូៃវញិ ្ុ៉រណណឹ ងល�ើយក៏លោយ គ្ត់លៅដតព្រកាៃ់ 

មតិដដដ�រ្រស់គ្ត់។

 ឪពុកម្្ត យរ្រស់�ូល ើ្របាៃ្រងាហា ត់្រលពងៀៃកូៃលៅតាមដតការលចរះដឹង

ពីពពរះ។ លគបាៃខិតខំតសូ៊យ៉ាងអស់ពីចិត្តលដើម្ីលរៀ្រចំកូៃរ្រស់ខលួៃ សពម្្់រ

ជីវតិដដ�ព្រក្រលោយភាពម្ៃព្រលយាជៃ៍។ ជួៃកា�លោកទំាងពីរលព្រើ 

ភាពតឹងរុងឹពៃ់លពកនពក ្ុ៉រដៃ្ត អ្កដកទពមង់សាសនាយ�់ថ្ វៃ័ិយរ្រស់ 

លោកទំាងពីរ គលឺព្រលសើរជាងការលថ្ក �លទាស។

 លៅឯសាោវញិ លគបាៃព្រពពឹត្តមកល�ើ�ូល ើ្រ លោយភាពសាហាវ 

លឃ្រលៅ ៃិងលោយ�ិងសាផ្ង។ គ្ត់បាៃរងទុក្ខលោយការអត់ឃ្ល ៃជា 

ញឹកញយ។ គំៃិតដ៏សសអា្់រនៃសាសនា ៃិងគំៃិតនៃសាសនាដដ�ស្ិតល�ើ

ជំលៃឿអកុស�ដដ�លគៃិយមលៅជំនាៃ់លនារះ បាៃល្វាើឱ្យគ្ត់លររលពញលៅ 

លោយលសចក្តីភ័យខ្ល ច។ ជួៃម្ៃលព�ដដ�គ្ត់ទម្ល ក់ខលួៃលដកលៅលព� 

យ្់រគ្ត់ម្ៃចិត្តទុក្ខពពរួយ ល�ើយៃិងស្ិតលៅក្ុងលសចក្តីភិតភ័យជាៃិចចា 

លោយ គិតថ្ ពពរះពទង់ជាអ្កលព្រើអំណាច ្្ត ច់ការដ៏សាហាវលឃ្រលៅមួយ 

អង្គ ជាជាងគិតថ្ ពពរះពទង់ជាពពរះវរ្ិរតានៃស្ាៃសួគ៌ដ៏ស្រ្ុរស។

 លៅលព�គ្ត់បាៃចូ�សាក�វទិយា�័យអលឺ�វាលឺត ស្ាៃភាពរ្រស់ 

គ្ត់ ពតចរះពតចង់ជាងកា�ពីឆំ្្មុៃៗ។ លោយការសៃ្សំសំនចៃិងការខិតខំ

ល្វាើការ ឪពុកម្្ត យគ្ត់ ម្ៃសមត្ភាពពគ្់រពគ្ៃ់អាចផ្្គត់ផ្្គង់គ្ត់តាមដត 

លសចក្តីពតរូវការ។ ចំដណកឯមិត្តភក្តិទំាងឡាយរ្រស់គ្ត់ដដ�ព្រក្រលោយ 

វចិារណញ្ញា ណលនារះ បាៃ្រៃ្យ�ទ្ធផ្�ដ៏សសអា្់រនៃការ�វាឹក�វាលឺៃលៅ 

អតីតកា�យ៉ាងដពក�ដដរ។ រមួៃឹងឥទ្ធិព��្ៗអ ទំាង្ុ៉រន្ាៃលនារះ ចិត្តគំៃិត 

រ្រស់គ្ត់ក៏បាៃ�ូតោស់យ៉ាងឆ្្់ររ�័ស។ មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃ ការអៃុវត្តដ៏ 

មិៃលចរះលៃឿយ�ត់ បាៃល្វាើឱ្យគ្ត់ម្ៃឋាៃៈខ្ស់ដូចជាគូកៃរ្រស់គ្ត់ដដរ។

 លោក�ូល ើ្រ ពំុដដ�ចា្់រលផ្្តើមជីវតិព្រចំាន្ងៃ លោយខ្ៃអ្ិស្ាៃ 

ល�ើយ។ ចិត្តរ្រស់គ្ត់ដតងដតៃឹកសូមការដឹកនំាជាៃិចចា។ គ្ត់បាៃម្ៃ 
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ព្រសាសៃ៍ជាញឹកញយថ្ «ការអ្ិស្ាៃបាៃ�្អ គលឺជាការសិកសាដដ�គ្ត់ 

ចូ�ចិត្តជាងលគ»១។

 ន្ងៃមួយ គ្ត់បាៃរកល�ើញពពរះគម្ីរជាភាសាឡាតំាងមួយ ក្ុង 

្រណាណ �័យនៃសាក�វទិយា�័យ ជាលសៀវលៅដដ�គ្ត់ពំុដដ�ល�ើញ 

លសារះ។ 

គ្ត់បាៃឮពីដផ្្កខលរះៗនៃដំណឹង�្អៃិងសំ្ុរពតលផ្្សងៗលទៀតក្ុងពពរះគម្ីរ ល�ើយ 

បាៃសៃ្តថ្ជាពពរះគម្ីរទំាងមូ�។ ឥ�ូវលៃរះជាល�ើកដំ្ូរង្រង្អស់ល�ើយ 

ដដ�គ្ត់សំ�ឹងលមើ�ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះទំាងមូ�។ គ្ត់បាៃល្រើកសៃលឹក 

លសៀវលៅដ៏ពិសិដ្ល�ើយអាៃៃូវរក្យលពចៃ៍នៃជីវតិ លោយចមងៃ�់ៃិងការ 

អសាចា រ្យ យូរៗ្្់រល�ើយឧទាៃល�ើង «ឱ ល្រើពពរះព្រទាៃលសៀវលៅមួយលៃរះ  

ឱ្យមកខ្ុំលៅលអរះ»២។ពួកលទវតាបាៃលៅដក្រៗគ្ត់។ កំារស្ីមកពីពពរះបាៃ 

ល្រើក្រងាហា ញកំណ្់រនៃលសចក្តីពិត ដ�់ការយ�់ដឹងរ្រស់គ្ត់។ ការយ�់

ល�ើញដ៏ពជា�លពរៅៃូវឋាៃៈជាអ្កម្ៃបា្រ បាៃដុកោៃ់គ្ត់�ួសៃិស្ស័យ។

អង្គារ-២៧ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៨០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អស់ ទំាង ន្ងៃ នៃ មៃុស្ស រង ទុក្ខ លវទនា លនារះ សុទ្ធ ដត អាពកក់ 

ទំាង អស់ ដត អ្ក ណា ដដ� ម្ៃ ចិត្ត ជា សុខ លនារះ លព្រៀ្រ ដូច ជា ម្ៃ ការ 

សីុល�ៀង លៅ ជាៃិចចា។ សុភាសិត  ១៥:១៥

លសចក្ីសនុខសាៃ្ជាមួយៃឹងព្រះ

 ការ្៉រងពបាថ្្រកលសចក្តីសុខសាៃ្តជាមួយៃឹងពពរះ បាៃនំាឱ្យគ្ត់ 

្ូរជាជីវតិល្វាើជាសង្។ ទីលៃរះគ្ត់ពតរូវល្វាើការដដ�មិៃគួរគ្រ្ី ល�ើយៃិងពតរូវ

សំុទាៃពីផ្ទោរះមួយលៅផ្ទោរះមួយ។ គ្ត់បាៃសូ៊ពទំាៃឹងលសចក្តីអាម៉្ស់លៃរះ 

លោយលជឿថ្ជាការចំាបាច់ លពររះដតអំលពើបា្ររ្រស់គ្ត់។

 លទារះជាលៅលព�សពម្ៃ្តឬលព�ទទួ�ទាៃអាហារដ៏ស្តួចលស្តើងក៏

លោយ ក៏គ្ត់ល្លៀតរដំ�កលព�សិកសាពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះលោយអំណរដដរ។ 
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គ្ត់បាៃល�ើញពពរះគម្ីរមួយ ចងតមក�់លៅៃឹងជញ្ជា ំងសាោ ល�ើយគ្ត់ 

លចញចូ�លៅអាៃជាញឹកញយ។

 គ្ត់បាៃរស់លៅក្ុងជីវតិដ៏តឹងដតងមួយ ដដ�ខំពយាយាមលោយតម 

អត់ តមលដក ល�ើយវាយដំខលួៃ លដើម្ីរងំា្់រៃិស្ស័យអាពកក់រ្រស់គ្ត់។ 

លពកាយមក គ្ត់បាៃម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្ «ព្រសិៃល្រើសង្អាចលៅស្ាៃសួគ៌ 

លោយសង្កិចចារ្រស់លគលនារះ លនារះខ្ុំពិតជាពតរូវបាៃលៅស្ាៃសួគ៌ល�ើយ...។ 

ព្រសិៃល្រើលៅដត្រៃ្តយូរជាងលៃរះលៅលទៀត លនារះខ្ុំគួរសា្ត យៃូវភាពអា្់រឱៃ 

រ្រស់ខ្ុំ �ុរះដ�់សាល ្់រជាមិៃខ្ៃ»៣។លទារះជាខិតខំពយាយាមយ៉ាងណា ក៏ 

ពព�ឹងដ៏្ងៃៃ់លោយ្រៃទោុករ្រស់គ្ត់ រកលសចក្តី្ូរសសា�មិៃល�ើញលសារះ។ 

ទី្ំរផុ្ត គ្ត់លសទោើរដតអស់សង្ឹម។

 លៅលព�លមើ�លៅដូចជាមិៃសសរួ� ពពរះបាៃនំាមិត្តម្្ក់មកឯគ្ត់។ 

លោកសទោ័រភិត្យបាៃល្រើក្រងាហា ញពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ ដ�់គំៃិតរ្រស់�ូល ើ្រ 

ល�ើយបាៃសូមឱ្យគ្ត់កំុលមើ�មកឯខលួៃគ្ត់ដតពតរូវដ្ររលៅលមើ�ឯពពរះលយសូ៊វ

វញិ។ «ជាជាងោក់ទណ្ឌ កម្ដ�់ខលួៃ លោយលពររះដតបា្រកម្រ្រស់អ្កលនារះ 

ចូរទម្ល ក់ខលួៃលៅក្ុងពពរះ�ស្តនៃពពរះអង្គសលកងា្គ រះវញិ។ ចូរទុកចិត្តល�ើពទង់ 

ល�ើភាពសុចរតិនៃពពរះជៃ្រ្រស់ពទង់ ល�ើយៃិងលៅល�ើលសចក្តីលពបាសលោរះ

បា្រនៃជីវង្គតរ្រស់ពទង់វញិ...។ ពពរះរាជ្ុរពតរ្រស់ពពរះ...បាៃកាល យមក 

ជាមៃុស្ស លដើម្ី្រញ្ជា ក់ដ�់អ្កៃូវការអៃុលពគ្រះពីស្ាៃសួគ៌...។ ចូរសសឡាញ់ 

ដ�់ពពរះដដ�សសឡាញ់លយើងជាមុៃចុរះ»៤។ រក្យរ្រស់គ្ត់បាៃល្វាើឱ្យលោក 

�ូល ើ្រចា្់រចិត្តយ៉ាងខ្ល ំង។ លសចក្តីសុខសាៃ្តក៏បាៃចូ�មកក្ុងពព�ឹងដ៏ 

លពកៀមពកំរ្រស់គ្ត់។

 លគបាៃ្ំរ្ួរសលោក�ូល ើ្រឱ្យល្វាើជាសង្ ល�ើយពតរូវបាៃលគឱ្យល្វាើជា

សាសសា្ត ចារ្យលៅសាក�វទិយា�័យវតិ្ិៃ្រលឺក។ គ្ត់បាៃចា្់រលផ្្តើមអ្ិ្របាយ 

អំពីគម្ីរទំៃុកតំលកើង ដំណឹង�្អ ៃិងអំពីសំ្ុរពតពួកសាវក័ ដ�់ពួកមៃុស្ស 

ដដ�ចូ�ចិត្តសា្ត ្់រ។ លោកសទោ័រភិត្ស ដដ�ជាអ្កដឹកនំាគ្ត់ បាៃ្រ្ួរ�ឱ្យ 
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លោកល�ើងអ្ិ្របាយល�ើអាសនា។ ្ុ៉រដៃ្ត លោក�ូល ើ្រម្ៃការរញួរា គិតថ្

ខលួៃមិៃសមៃឹងៃិយាយដ�់មៃុស្សជំៃួសពពរះលយសូ៊វល�ើយ។ �ុរះលពកាយ 

ពីការតសូ៊ជាយូរមក លទើ្រ�ូល ើ្រពពមតាមសំណូមពររ្រស់មិត្តទំាងឡាយ 

រ្រស់គ្ត់។ គ្ត់ពូដកខ្ង្រទគម្ីរណាស់ ល�ើយពពរះគុណរ្រស់ពពរះបាៃ 

សណិ្តល�ើគ្ត់។ ការសដម្តងលសចក្តីពិតយ៉ាងចបាស់ ៃិងអំណាចដដ� 

លោកសដម្តងលនារះ បាៃល្វាើឱ្យលគយ�់យ៉ាងជាក់ោក់ ល�ើយចិត្តលគក៏បាៃ 

រលំភើ្រៃឹងលវាហាររ្រស់គ្ត់ដដរ។

 �ូល ើ្រលៅដតជាកូៃព្ររុសពិតពបាកដនៃវហិារកាតូ�ិករ ៉មូដដដ� 

លោកពំុដដ�គិតថ្ៃឹងបាៃលកើតជាអវាីលទៀតលសារះល�ើយ។ លគបាៃនំាគ្ត់ឱ្យ

លៅទស្សនាទីពករុងរ ៉មូ ល�ើយគ្ត់បាៃល្វាើដំលណើ រលោយលជើង ស្ាក់លៅតាមវត្ត 

អារាមកាតូ�ិកតាមផ្លូវ។ គ្ត់ម្ៃការអសាចា រ្យជាខ្ល ំងចំលររះភាពរងុលរឿងៃិង 

លពគឿង�្អព្រណីតពគ្់រយ៉ាងដដ�គ្ត់បាៃល�ើញ។ ពួកសង្ទំាងឡាយ បាៃ 

ស្ាក់លៅក្ុង្រៃទោ្់រដ៏ស្តុកស្តម្ភ ព្រោ្់រខលួៃលោយស្ង់ចីវរដ៏ម្ៃតនមល ល�ើយ 

ឆ្ៃ់ភតា្ត ហារដ៏ន្ល្ំរផុ្ត។ គំៃិតរ្រស់លោក�ូល ើ្រ បាៃកាល យលៅជាវ�ិវ�់ 

ពៃ់លពកនពក។

 ទី្ំរផុ្ត គ្ត់បាៃល�ើញទីពករុងភ្ំពបំាពីរ ពីចម្ងៃ យ។ គ្ត់បាៃពកា្រ 

ខលួៃលៅៃឹងដី ល�ើយឧទាៃថ្៖ «ពករុងរ ៉មូដ៏្ររសុិទ្ធលអើយ ខ្ុំសូមល្វាើគ្រវកិចចា 
 

ចំលររះអ្ក»៥។លោកបាៃទស្សនាវហិារទំាងឡាយ ល�ើយសា្ត ្់រលរឿងលពពងដ៏ 

ពីលរារះ ដដ�ពគរូសកងា្គ ជៃិងសង្ទំាងឡាយ តំណា�ពបា្់រម្តងលទៀត ពពមទំាង 

ពបារព្ធអស់ទំាងសង្កិចចាដដ�ពតរូវល្វាើ។ គ្ត់ល�ើញម្ៃទស្សៃីយភាពដ៏ 

អសាចា រ្យពគ្់រទីកដៃលងម្ៃដូចជាភាពទុចចារតិក្ុងចំលណាមភិក្ខុសង្  ៃិងលរឿង 

កំដ្រលងដ៏មិៃសមរម្យពីពួកសង្ជាៃ់ខ្ស់។ កាត់បាៃតក់សលុតជាខ្ល ំងៃឹងការ 

ព្រម្្រ្រស់ពួកលគ ក្ុងលព�្ុរណ្យល�ៀងពពរះអម្ចា ស់។ គ្ត់បាៃព្រទរះ 

ល�ើញម្ៃលសចក្តីឥតព្រម្ណ ៃិងលសចក្តីលពតកពតអា�។ លោកបាៃ 

សរលសរថ្ «គ្្ៃៃរណាអាចស្ាៃដ�់អំលពើបា្រកម្ ៃិងអំលពើខូចលករ ្តិ៍លឈ្ារះ
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ដដ�រ ៉មូបាៃព្រពពឹត្តលទ...។ លគទម្ល ្់រៃិយាយថ្ ‘ល្រើម្ៃស្ាៃៃរកដមៃលនារះ 

ពករុងរ ៉មូគលឺសង់លៅល�ើស្ាៃលនារះល�ើយ»៦។

 

ពុធ-២៨ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៨១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ម្ៃ ពទព្យ សម្ត្តិ តិច ល�ើយ ម្ៃ លសចក្តី លកាតខ្ល ច ដ�់ 

ពពរះលយ�ូវ៉ា លនារះ វលិសស ជាង ម្ៃ លពចើៃ ល�ើយ ម្ៃ លសចក្តី ទុក្ខ វញិ។ 

សុភាសិត  ១៥:១៦

លសចក្ី្ិ្រលលើជលណ្ើ ររបសល់ោកេីឡា្រ់

 សលម្តចសង្បាៃសៃយាៃូវការល�ើកដ�ងបា្រ ដ�់អស់អ្កដដ� 

លដើរៃឹងកបា�ជង្គង់ល�ើង «ជលណ្តើ រលោកភីឡាត់» ដដ�លគលជឿថ្បាៃយកពី 

ពករុងលយរសូា�ិម មកឯពករុងរ ៉មូលោយបាដិហារ្យដ៏អសាចា រ្យ។ ន្ងៃមួយ លោក

�ូល ើ្រកំពុងដតល�ើងកំាជលណ្តើ រទំាងលៃរះ សសា្់រដតឮសំល�ងដូចផ្្គរោៃ់ហាក់ 

្ីរដូចជា្រៃលលឺល�ើងថ្ «មៃុស្សសុចរតិៃឹងរស់លៅលោយអាងលសចក្តីជំលៃឿ» រ ៉មូ 

១:១៧។ គ្ត់ក៏សទោុរះលពកាកល�ើងក្ុងលសចក្តីអាម៉្ស់ ៃិងលសចក្តីរៃ្ធត់។ ចា្់រ 

តំាងពីលព�លនារះមក គ្ត់បាៃយ�់ជាក់ចបាស់ជាងមុៃៗលៅលទៀត ៃូវកំ�ុស 

នៃការទុកចិត្តដ�់កិចចាការរ្រស់មៃុស្សសពម្្់រលសចក្តីសលកងា្គ រះ។ គ្ត់ក៏បាៃ 

ងាកមុខលចញពីរ ៉មូ។ ចា្់រពីលព�លនារះមក ការឃ្ល តចិត្តបាៃម្ៃកាៃ់ដតខ្ល ំង 

ល�ើង រ�ូតដ�់គ្ត់ ្្ត ច់អស់ដខ្សរយៈជាមួយវហិារកាតូ�ិករ ៉មូដតម្តង។

 ្រនាទោ ្់រពីពត�្់រមកពីពករុងរ ៉មូវញិ លោក�ូល ើ្របាៃទទួ�សញ្ញា ្័រពត

ជា្រណ្ឌិ តនៃសាសៃវទិយា។ ឥ�ូវលៃរះគ្ត់ម្ៃលសរភីាពលដើម្ីល ្្ត តចិត្តលៅ

ៃឹង្រទគម្ីរដដ�គ្ត់សសឡាញ់។ គ្ត់បាៃស្្សចាចា ថ្ៃឹងផ្្សពវាផ្សាយ 

លោយលសចក្តីលស្ារះពតង់ ៃូវពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ ពំុដមៃលគ្��ទ្ធិនៃពួក 

សលម្តចសង្លនារះលទ។ គ្ត់ដ�ងល្វាើជាសង្សាមញញាលទៀតល�ើយ ដតជាអ្ក

ម្ៃអំណាចផ្សាយពពរះគម្ីរវញិ។ គ្ត់បាៃព្រកាសយ៉ាងមុលឺងម៉្ត់ថ្ ពួក 

ពគីសាទោ ៃទំាងឡាយ ពំុគួរទទួ�លគ្��ទ្ធិណាលពរៅពីលគ្��ទ្ធិដដ�ស្ិត
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លៅល�ើអំណាចនៃពពរះគម្ីរ្ររសុិទ្ធលនារះល�ើយ។ 

 �វាូងមៃុស្សចូ�ចិត្តសា្ត ្់ររក្យលពចៃ៍រ្រស់គ្ត់ជាខ្ល ំង។ ដំណឹង�្អ

នៃលសចក្តីសសឡាញ់រ្រស់ពពរះអង្គសលកងា្គ រះ ៃិងលសចក្តីធ្នាថ្ៃឹងបាៃទទួ� 

ការល�ើកលទាសល�ើយៃិងសុខសៃ្តិភាពតាមរយៈពពរះលោ�ិតលោរះបា្រ 

រ្រស់ពទង់ បាៃល្វាើឱ្យចិត្តលគរលំភើ្រជាអលៃក។ លៅឯវតិ្ិៃ្រលឺកម្ៃពៃលលឺភលលឺល�ើង 

ដដ�្រលញចា ញកំារស្ីកាៃ់ដតពតចរះពតចង់ដ្មលទៀត �ុរះដ�់ពគ្ចុងលពកាយ 

្រង្អស់។ 

 ្ុ៉រដៃ្ត លៅរវាងលសចក្តីពិតៃិងលសចក្តីមិៃពិត គលឺម្ៃទំនាស់។ ពពរះអង្គ

សលកងា្គ រះរ្រស់លយើងបាៃម្ៃ្រៃទោូ�ថ្៖ «ខ្ុំមិៃដមៃមក លដើម្ីតំាងឱ្យម្ៃ 

លសចក្តីលមពតីលទ គលឺឱ្យម្ៃោវវញិ»។ ម៉្ថ្យ ១០:៣៤។ ្រនាទោ ្់រពីការព្រសូត

នៃកំដណទពមង់បាៃពីរ្ីរឆំ្្មក លោក�ូល ើ្រម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «ពពរះអង្គ 

លអើយ...សូមពទង់ជំរញុកូៃឱ្យលៅមុខ...។ កូៃពបាថ្្ចង់រស់លោយលសចក្តី 

សុខសាៃ្ត ្ុ៉រដៃ្ត កូៃពតរូវធ្ល ក់លៅក្ុងពកលៅនៃចោច�ៃិងការវ�ិវ�់លៅ

វញិ »៧។

ការលក់ចបាប់អៃនុញ្ញា ្រឱ្យពបព្ឹ្រ្អំល្ើបាប

 វហិាររ ៉មូបាៃយកពពរះគុណរ្រស់ពពរះ ល្វាើជាលពគឿង�ក់ដូរ។ លពកាម 

សំណូមពរនៃការនរពបាក់កាសសពម្្់រសង់វហិារនៃសៃ្ត្ុរគ្គ�លពពតរុសលៅឯ

ពករុងរ ៉មូ សលម្តចសង្រាជក៏លចញអាជ្ាឱ្យ�ក់ចបា្់រអៃុញ្ញា តឱ្យព្រពពឹត្តអំលពើ

បា្រ។ លគបាៃសង់វហិារសពម្្់រលគ្រពថ្វា យ្រង្គំពពរះ លោយអំលពើឧពកិដ្។ 

លៅលព�លៃរះល�ើយ ដដ�សពតរូវដ៏ខ្ល ំងពូដករ្រស់�ទ្ធិកាតូ�ិករ ៉មូៃិយម 

លងើ្រល�ើង ល�ើយនំាគ្្ល្វាើចមបាងំ ដដ�រញជាួ យ្រ�ល័ងកនៃវហិារកាតូ�ិក ល�ើយ 

ៃិងមកុដទំាង្ីរដដ�លៅល�ើសិរសានៃមហាសង្រាជ។

 លោក្ិត�្សិ� ជាភ្ាក់ងារដដ�បាៃលរ ើសតំាងល�ើងឱ្យលរៀ្រចំការ

�ក់ដូរៃូវចបា្់រអៃុញ្ញា តឱ្យព្រពពឹត្តអំលពើបា្រក្ុងព្រលទសអា�លលឺម៉ង់ ពតរូវបាៃ
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ជា្់រលទាសពី្រទអសី�្ម៌ទាស់ៃឹងសង្គម ល�ើយៃិងពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះ 

្ុ៉រដៃ្តលគបាៃជួ�គ្ត់ឱ្យលៅ្រលងកើៃល�ើងដ្មលទៀត ៃូវគលពម្ងការលកងយក 

ចំលណញរ្រស់សលម្តចសង្ លៅក្ុងព្រលទសអា�លលឺម៉ង់។ គ្ត់បាៃតំណា�ពបា្់រ 

លរឿងដកលងកាល យដ៏ចបាស់ពកដ�ត ល�ើយៃិងលរឿងព្រឌិតដ៏ពីលរារះសា្ត ្់រ លដើម្ី 

្រលញ្្តជៃ�ងៃង់ល ល្  ឬមៃុស្សលជឿជំលៃឿអកុស�។ ព្រសិៃល្រើលគម្ៃពពរះ 

្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ លនារះពួកលគៃឹងមិៃលជឿលោយងាយៗល�ើយ ្ុ៉រដៃ្ត ពួកលគឥត 

ម្ៃពពរះគម្ីរលទ លពររះលគបាៃដកលចញពីខលួៃអស់ល�ើយ៨។  

 

ពពហស្បតិ៍-២៩ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៨២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពតលចៀក ណា ដដ� សា្ត ្់រ តាម លសចក្តី ្រលនាទោ ស នៃ ជីវតិ 

លនារះ ៃឹង អាសស័យ លៅ ជា កណា្ត � ពួក អ្ក ពបាជ្។ សុភាសិត  ១៥:៣១

 លៅលព�្ិត�្សិ�ចូ�ភូមិណាមួយ ម្ៃអ្កនំាសារម្្ក់លចញលៅ 

មុខគ្ត់ ល�ើយព្រកាសល�ើងថ្៖ «ពពរះគុណនៃពពរះ ៃិងពពរះគុណនៃ្ិរតាដ៏ 

្ររសុិទ្ធ មកដ�់ទាវា ររ្រងអ្កល�ើយ»៩។ មៃុស្សម្្ទទួ�សាវា គមៃ៍អ្ក 

ព្រម្្ដ៏កំពុតលៃរះ ហាក់ដូចជាពពរះ។ ្ិត�្សិ�ល�ើងលៅកាៃ់តុអ្ិ្របាយ 

ក្ុងវហិារ ល�ើយល�ើកសរលសើរដ�់ចបា្់រអៃុញ្ញា តឱ្យព្រពពឹត្តអំលពើបា្រ ល្វាើលមើ� 

ដតជាអំលណាយទាៃដ៏ម្ៃតនមល្ំរផុ្តមកពីពពរះ។ លោយអាសស័យលៅៃឹង 

សញ្ញា ្័រពតល�ើកដ�ងបា្ររ្រស់គ្ត់ គ្ត់បាៃដ្លងថ្អស់ទំាងអំលពើបា្រដដ� 

អ្កទិញចង់ព្រពពឹត្តលៅលព�លពកាយ ៃឹងពតរូវបាៃល�ើកដ�ងឱ្យ ល�ើយ «សូម្ី 

ដតការ�ៃ់តួបា្រក៏មិៃពតរូវការដដរ »១០។   គ្ត់បាៃធ្នាអ្កសា្ត ្់រថ្ ចបា្់រ 

អៃុញ្ញា តឱ្យព្រពពឹត្តអំលពើបា្ររ្រស់គ្ត់ ម្ៃអំណាចសលកងា្គ រះមៃុស្សសាល ្់រ 

ល�ើយលៅលព�ណាដដ�ពបាក់ធ្ល ក់លៅដ�់បាតលករះរ្រស់គ្ត់ល�ើយ មួយរលំពច 

លនារះពព�ឹងដដ�លគបាៃ្រង់ពបាក់ជួសលនារះ ៃឹងលចញរចួពីស្ាៃោងបា្រ 

ល្វាើដំលណើ រលៅឯស្ាៃសួគ៌វញិ១១។

 ម្សពបាក់បាៃ�ូរចូ�លៅក្ុងឃ្ល ំងពបាក់រ្រស់លោក្ិត�្សិ�។ 
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លសចក្តីសលកងា្គ រះដដ�ទិញលោយពបាក់កាស ល�ើញថ្វាសសរួ�ទទួ�យក 

ជាងលសចក្តីសលកងា្គ រះដដ�ពតរូវការការ�ៃ់តួខលួៃជំលៃឿ ល�ើយៃិងការព្ឹរង ដព្រង 

យ៉ាងសាវា ហា្់រ លដើម្ីទ្់រទ�់ៃិងជម្រះល�ើអំលពើបា្រ។

 លោក�ូល ើ្របាៃតក់សលុតជាខ្ល ំង លពររះពករុមជំៃំុភាគលពចើៃរ្រស់គ្ត់ 

បាៃទិញសញ្ញា ្័រពតលោកដ�ងបា្រ។ លពកាយមក លគនំាគ្្មកឯពគរូគងាវា � 

រ្រស់ខលួៃ សារភាពៃូវបា្រកម្ ល�ើយសង្ឹមថ្ ៃឹងបាៃរចួលទាសពីអំលពើបា្រ 

ទំាងឡាយ ពំុដមៃលោយលពររះដតពួកលគម្ៃវ្ិរ្ដិសារ ីល�ើយពបាថ្្ចង់ដក 

ខលួៃលនារះលទ ្ុ៉រដៃ្ត លោយលពររះការឥតព្រម្ណវញិ។ លោក�ូល ើ្របាៃ 

្រដិលស្ ល�ើយពពម្ៃលគថ្ ល្រើមិៃ�ៃ់តួល�ើយដកខលួៃលទ លគៃឹងវនិាសក្ុង

បា្រកម្រ្រស់ខលួៃល�ើយ។ លគបាៃពត�្់រលៅឯលោក្ិត�្សិ�វញិ ល�ើយ 

ត្អូញថ្ អ្កសា្ត ្់រការសារភាពបាៃ្រដិលស្មិៃពពមយកសញ្ញា ្័រពតរ្រស់លគ 

ល�ើយអ្កខលរះទាមទារយកពបាក់វញិលោយឥតរញួរាល�ើយ។ អ្កស្ូមបាៃលពកវ 

លពកា្ជាខ្ល ំងល�ើយក៏លរ�រក្យ្រណា្ត សាដ៏អលសាច ដុតលភលើងក្ុងទី 

សាធ្រណៈ ល�ើយលរ�អរះអាងថ្ «គ្ត់បាៃទទួ�លសចក្តី្រញ្ជា មកពី 

សលម្តចសង្ លដើម្ីដុតអស់មៃុស្សកាៃ់�ទ្ធិដ្រកល្វាង ដដ�ជំទាស់ៃឹងចបា្់រ

អៃុញ្ញា តឱ្យព្រពពឹត្តអំលពើបា្រដ៏្ររសុិទ្ធរ្រស់គ្ត់ »១២។

កិច្ចការរបសល់ោកលលូធើរចាប់លផ្ើមល�ើង

 លគបាៃឮសំល�ងរ្រស់លោក�ូល ើ្រពីល�ើតុអ្ិ្របាយ ក្ុងការ 

ពពម្ៃដ៏មុលឺងម៉្ត់។ គ្ត់បាៃជពម្្រឱ្យមៃុស្សដឹងឮៃូវលទាសកម្នៃតួ 

�ក្ខណៈនៃអំលពើបា្រ ល�ើយ្រលពងៀៃថ្ មៃុស្សមិៃអាចលព្រើកម្ល ំងខលួៃ លដើម្ី 

្រៃ្ធូរសពម្�កំ�ុស ឬលជៀសវាងទណ្ឌ កម្រ្រស់វាបាៃល�ើយ។ លពរៅពីការ 

�ៃ់តួខលួៃលៅកាៃ់ពពរះ ល�ើយៃិងម្ៃជំលៃឿលៅល�ើពពរះពគីសទោ គ្្ៃអវាីអាច 

ជួយសលកងា្គ រះអ្កម្ៃបា្របាៃល�ើយ។ លគមិៃអាចទិញពពរះគុណរ្រស់ពពរះ 

បាៃលទ លពររះជាអំលណាយទាៃដ៏ឥតគិតន្ល។ គ្ត់បាៃទូន្ាៃដ�់មៃុស្ស 
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ទំាងឡាយ មិៃឱ្យទិញចបា្់រអៃុញ្ញា តឱ្យព្រពពឹត្តអំលពើបា្រ ដតឱ្យលមើ�លៅពពរះ

អង្គលពបាសលោរះដដ�បាៃជា្់រឆ្ក ងលនារះ លោយជំលៃឿវញិ។ គ្ត់បាៃដចក 

ចាយ្រទពិលសា្ៃ៍ដ៏ដសៃចុកចា្់ររ្រស់គ្ត់ ៃិង្រញ្ជា ក់ដ�់អ្កសា្ត ្់រថ្ 

គលឺលោយសារការលជឿដ�់ពពរះពគីសទោលទ ដដ�គ្ត់បាៃរកល�ើញៃូវលសចក្តី 

សុខសាៃ្ត ៃិងអំណរលនារះ។ 

 

សុព្រ-៣០ សមសា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៨៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:លសចក្តី លកាតខ្ល ច ដ�់ ពពរះលយ�ូវ៉ា រដមង ្រលពងៀៃ ឲ្យ ម្ៃ 

ពបាជ្ា ល�ើយ លសចក្តី សុភាពរា្រសា ដតង ដត នំា មុខ កិត្តិសពទោ។ សុភាសិត  

១៥:៣៣

 ក្ុងខណៈដដ�្ិត�្សិ�្រៃ្តល្វាើអំលពើដ៏អា្់រយសលនារះ លោក�ូល ើ្រ

ក៏បាៃល្រ្តជ្ាព្រឆំ្ងឱ្យកាៃ់ដតខ្ល ំងដ្មលទៀត។ ពបាសាទពពរះវហិារនៃវតិ្ិៃ្រលឺក 

ម្ៃវត្ុ្ុររាណជាលពចើៃដដ�លៅន្ងៃ្ររសុិទ្ធខលរះ លគ្រលញចា ញឱ្យមៃុស្សម្្លមើ�។ 

អ្កណាដដ�អលញជា ើញលៅទស្សនាពពរះវហិារ ល�ើយសារភាពកំ�ុសខលួៃ ៃឹង

បាៃទទួ�ៃូវការល�ើកដ�ងបា្រយ៉ាងលពញ្ឹង។ ពិ្ី្ុរណ្យសៃ្ត្ុរគ្គ�ទំាង

អស់ដដ�ជាលវោដ៏សំខ្ៃ់្ំរផុ្តមួយលនារះ បាៃខិតជិតដ�់ល�ើយ។ លោក

�ូល ើ្រក៏បាៃចូ�រមួជាមួយពួកមៃុស្សដដ�កំពុងល្វាើដំលណើ រសំលៅលៅកាៃ់ 

ពពរះវហិារ ល�ើយបាៃលបារះពកោសជា្់រៃឹងទាវា រដដ�ម្ៃដចងសំលណើ    ៩៥ 

ព្រការ* ទាស់ៃឹងលគ្��ទ្ធិនៃការ្រលណា្ត យឱ្យព្រពពឹត្តអំលពើបា្រតាមតលពមក។

 សំលណើ រ្រស់គ្ត់បាៃទាញអារម្ណ៍មៃុស្សពីពគ្់រសំណាក់។ លគ 

បាៃអាៃ ល�ើយពបា្់រតៗគ្្ពគ្់រទិសទី។ លសចក្តីទំាងលៃរះ ្រងាហា ញឱ្យល�ើញ 

ថ្ អំណាចឱ្យល�ើកដ�ងបា្រ ល�ើយឱ្យល�ើកដ�ងពិៃ័យនៃបា្រកម្ គលឺពំុ 

ដដ�បាៃព្រទាៃដ�់សលម្តចសង្ ឬមៃុស្សណាលសារះល�ើយ លពររះបាៃ 

ល�ើញសសា្់រល�ើយថ្ ពពរះគុណរ្រស់ពពរះ គលឺពតរូវបាៃព្រទាៃឱ្យលោយឥតគិត 

ន្ល ដ�់អ្កណាដដ�ទូ�សូមលោយ�ៃ់តួបា្រខលួៃ ល�ើយៃិងលោយម្ៃ 
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ជំលៃឿ។

 ការដ្លងលសចក្តីរ្រស់លោក�ូល ើ្រ បាៃឮសុសសាយទូទំាងព្រលទស

អា�លលឺម៉ង់ ល�ើយក្ុងពីរ្ីរសបា្ត �៍្ុ៉រលណាណ រះ វាបាៃឮខទោរខ្ទោ រលពញទវាី្រអលឺរ ៉្ុរ។  

ពួកកាតូ�ិករ ៉មូជាលពចើៃបាៃអាៃសំលណើ លោយអំណរលោយកត់សម្្គ �់ក្ុង 

ចិត្តថ្ជាសំល�ងរ្រស់ពពរះ។ លគបាៃយ�់ថ្ ពពរះបាៃោក់ពពរះ�ស្តពទង់ 

លដើម្ី្រញ្ឈ្់រអំលពើពុករ�ួយដដ�កំពុងរា�ោ�ល�ើងលចញមកពីពករុងរ ៉មូ។ 

ពួកពពរះអម្ចា ស់ៃិងពួកលៅពកម បាៃអ្រអរក្ុងទីសម្ងៃ ត់ លោយម្ៃលគោក់ 

ទំៃ្់រទ្់រអំណាចពកអលឺតពកទមដដ�្រដិលស្មិៃឱ្យម្ៃសិទ្ធិតវ៉ាៃឹងអវាីដដ�

លគវៃិិច្័យល�ើយលនារះ។

 ពួកសាសសា្ត ចារ្យដ៏ឈាល សនវ្ិុរៃព្រស្់រ បាៃល្រះ្ួ�ជាខ្ល ំង លោយ

ល�ើញគុណព្រលយាជៃ៍រ្រស់ខលួៃស្ិតក្ុងភាពមិៃសសរួ�។ ល�ើញថ្ អ្កដក 

ទពមង់ ពតរូវជួ្រព្រទរះអ្កលចាទព្រកាៃ់ដ៏ជូរចត់ជាលពចើៃនាក់លទៀត។ លោក 

បាៃត្រថ្ «ៃរណាមិៃដឹងថ្ អ្ក្រលញចា ញលគ្�គំៃិត្្ី...រដមងជា្់រលចាទ

ថ្ជាអ្ក្រងកជលម្ល រះលនារះ?...ល�តុអវាីបាៃជាលគសម្ល ្់រពពរះពគីសទោ ៃិងអ្ក្រ្តូរ 

ជីវតិទំាងអស់លនារះ? ពីលពររះ...ពពរះអង្គៃិងអ្កទំាងលនារះ ម្ៃគំៃិត្្ីៗ លោយ 

ពំុបាៃសូមដំ្ូរន្ាៃពីសំលណរនៃលសចក្តី្រលពងៀៃពី្ុររាណ លោយោក់ខលួៃពី 

ដំ្ូរងសិៃ»១៣។

 លសចក្តីលថ្ក �លទាសពីពួកសពតរូវ ការដដ�លគមួ�្រង្ខូចលគ្�្ំរណង 

ល�ើយៃិងការទិលតៀៃដ៏ជូរចត់ដ�់ចរតិ�ក្ខណៈរ្រស់គ្ត់ បាៃធ្ល ក់មកល�ើ 

គ្ត់ដូចជាទឹកជំៃៃ់។ គ្ត់បាៃម្ៃទំៃុកទុកចិត្តថ្ ពួកអ្កដឹកនំាទំាងឡាយ 

ៃឹងរ្ួររមួជាមួយៃឹងគ្ត់លោយរកីរាយលដើម្ីដកទពមង់។ លមើ�លៅខ្ងមុខ 

គ្ត់បាៃល�ើញន្ងៃដ៏ភលលឺចិដញចា ង ររះល�ើងសពម្្់រពករុមជំៃំុ។

 ្ុ៉រដៃ្ត ការល�ើកទឹកចិត្ត បាៃកាល យលៅជាការលថ្ក �លទាសលៅវញិ។ ពួក 

អ្កម្ៃតំដណងខ្ស់ជាលពចើៃក្ុងពពរះវហិារៃិងរដ្ បាៃយ�់ថ្ ការទទួ� 

សា្គ �់លសចក្តីពិតទំាងលៃរះ ៃឹងលសទោើរដតល្វាើឱ្យលខសាយដ�់អាជ្ា្ររ្រស់រ ៉មូ 
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ល�ើយខទោ្់រពចករា្់ររៃ់ ដដ�ឥ�ូវកំពុង�ូរចូ�ក្ុងឃ្ល ំងពទព្យរ្រស់វហិារ 

លម៉្ល រះល�ើយអាច្រងា្ខ តដ�់ភាពសម្ូររងុលរឿងនៃពួកអ្កដឹកនំារ្រស់វហិារ 

កាតូ�ិករ ៉មូ។ ការ្រលពងៀៃមៃុស្សឱ្យបាៃលសចក្តីសលកងា្គ រះ លោយឱ្យលគលមើ�

លៅឯពពរះពគីសទោម៉យាង្ុ៉រលណាណ រះលនារះ ៃឹងអាចទម្ល ក់្រ�ល័ងករ្រស់សលម្តចសង្ 

ល�ើយទី្ំរផុ្តៃឹង្ំរ ល្ ញអំណាចរ្រស់លគផ្ង។ ដូលច្រះល�ើយ លគក៏បាៃលរៀ្រចំ

ខលួៃលគទាស់ៃឹងពពរះពគីសទោល�ើយៃិងលសចក្តីពិត លោយការព្រឆំ្ងដ�់ជៃ 

ដដ�ពទង់បាៃ្រញជាូ ៃមក លដើម្ី្ំរភលលឺដ�់ពួកលគ។ 

សៅរ៍-១ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៨៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:ចូរ ទុក ោក់ អស់ ទំាង ការ ឯង លៅ ៃឹង ពពរះលយ�ូវ៉ា ចុរះ 

លនារះ អស់ ទំាង គំៃិត រ្រស់ ឯង ៃឹង បាៃ សំលរច។ សុភាសិត  ១៦:៣

 លោក�ូល ើ្របាៃញា្់រញ័រ លៅលព�គ្ត់លមើ�មកកាៃ់ខលួៃឯង ជា 

មៃុស្សម្្ក់ដដ�ព្រឆំ្ងៃឹងអំណាចដ៏ខ្ល ំង្ំរផុ្តនៃដផ្ៃដី។ គ្ត់បាៃ 

សរលសរថ្ «លតើខ្ុំជាៃរណាដដ�ហ៊ាៃជំទាស់ៃឹងពពរះករណុាពពរះមហា 

សង្រាជ ល្វាើឱ្យលស្តចទំាងឡាយនៃដផ្ៃដី ៃិងលោកីយ៍ទំាងមូ�ញា្់រញ័រ 

លនារះ?...គ្្ៃៃរណាម្្ក់អាចដឹងថ្ខ្ុំបាៃរងទុក្ខដ�់្ុ៉រៃណា ក្ុងអំ�ុង 

ពីរឆំ្្ ដំ្ូរង ល�ើយតូចចិត្ត្ុ៉រៃណាលនារះដដរលទ ខ្ុំហាក់្ីរដូចជាអស់សង្ឹមលៅ 

ល�ើយ។»១៤ ។ ្ុ៉រដៃ្ត លៅលព�លសចក្តីពឹងដផ្្អករ្រស់មៃុស្សបា្រ្ររាជ័យលៅ 

គ្ត់បាៃលមើ�លៅឯពពរះវញិ។ លពររះគ្ត់អាចលផ្្តកខលួៃលោយក្តីសុខសាៃ្តលៅ

ក្ុងពពរះ�ស្តដ៏ម្ៃពពរះលចសា្ត ។

 �ូល ើ្របាៃសរលសរលៅមិត្តរ្រស់គ្ត់ម្្ក់ថ្៖ «កាតពវាកិចចាទីមួយ 

រ្រស់សម្ល ញ់ គលឺពតរូវចា្់រលផ្្តើមលោយការអ្ិស្ាៃ...។ កំុសង្ឹមអវាីពីការងារឬ

ពីការយ�់ដឹងរ្រស់ឯងល�ើយ៖ ដតពតរូវទុកចិត្តទំាងសសរុងលៅល�ើពពរះ ល�ើយ

ៃិងលៅក្ុងឥទ្ធិព�នៃពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធរ្រស់ពទង់វញិ »១៥។ លៃរះជាលមលរៀៃ 

ដ៏សំខ្ៃ់្ំរផុ្ត ចំលររះអ្កដដ�ម្ៃអារម្ណ៍ថ្ ពពរះបាៃលៅលគមកលដើម្ី 
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ល្រើក្រងាហា ញលសចក្តីពិតដ៏ភលលឺពតចរះពតចង់ដ�់អ្កដនទសពម្្់រសម័យលៃរះ។ លពររះ 

ក្ុងការ្៉ររះទង្គិចជាមួយអំណាចអាពកក់ លយើងពតរូវការអវាីមួយដដ�ល�ើសជាង

្រញ្ញា ៃិងឧត្តមគតិរ្រស់មៃុស្សលៅលទៀត។

លលូធើរ្ឹងដផអែកលលើព្រះ្ម្ីរមួយប៉នុល ណ្ រះ

 លៅលព�ពួកសពតរូវទំាងឡាយ ពឹងដផ្្អកលៅៃឹងទំលៃៀមទម្ល ្់រ ៃិង 

ព្រនពណី �ូល ើ្របាៃទ្់រទ�់ៃឹងពួកលគជាមួយៃិងពពរះគម្ីរ្ុ៉រលណាណ រះ លោយ

្រងាហា ញភ័ស្តុតាងដដ�លគល្លើយពំុបាៃ។ លសចក្តីអ្ិ្របាយ ៃិងសំលណររ្រស់ 

លោក�ូល ើ្រ បាៃ្រញ្ចា ំងកំារស្ីោស់រ�ឹំក ៃិង្ំរភលលឺមៃុស្សរា្់ររៃ់នាក់។ 

ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ គលឺដូចជាោវមុខពីរ ចាក់ទមលុរះចិត្តនៃពួក្រណា្ត ជៃ។ ដភ្ក 

រ្រស់ពួក្រណា្ត ជៃដដ�សមលឹងលៅសាសៃពិ្ីរ្រស់មៃុស្ស ៃិងអ្កសពមរុរះ

សពមរួ�ជាយូរមកល�ើយលនារះ ឥ�ូវលគងាកលោយជំលៃឿ មកឯពពរះពគីសទោ ៃិង 

ការជា្់រឆ្ក ងរ្រស់ពទង់វញិ។

 លសចក្តីចា្់រចិត្តយ៉ាងខ្ល ំងដដ�រា�ោ�រសលពញលៃរះ ល្វាើឱ្យ 

អាជ្ា្រនៃវហិាររ ៉មូភ័យខ្ល ច។ លម៉្ល រះល�ើយ លគក៏បាៃលការះលៅ�ូល ើ្រមកឯ 

ពករុងរ ៉មូ។ មិត្តភក្តិទំាងឡាយរ្រស់គ្ត់បាៃដឹងយ៉ាងចបាស់ពីលសចក្តីលពគ្រះ

ថ្្ក់ ដដ�គពម្មកំដ�ងដ�់គ្ត់លៅក្ុងទីពករុងដ៏ពុករ�ួយលនារះ ជាទីពករុង

ដដ�បាៃសសវងឹលោយឈាមរ្រស់ពួក្រ្តូរ្រង់ជីវតិលដើម្ីពពរះលយសូ៊វ។ ពួកលគ

បាៃល្វាើសំណូមពរឱ្យលគលចាទសួរលៅព្រលទសអា�លលឺម៉ង់វញិ។

 ការលៃរះបាៃចា្់រលផ្្តើមល�ើង ល�ើយសលម្តចសង្ក៏បាៃចាត់ 

សង្ទូតឱ្យមកកាត់ក្តី។ លៅក្ុងលសចក្តី្រងា្គ ្់រដ�់ភ្ាក់ងារលៃរះ ម្ៃដចងថ្ 

�ូល ើ្រពតរូវជា្់រលឈ្ារះជាអ្កកាៃ់�ទ្ធិខុស្្គងរចួលសសចលៅល�ើយ។ ដូលច្រះ 

សង្ទូត «ពតរូវផ្្តនាទោ លទាស ល�ើយៃិង្រង្ខំលោកឱ្យពពមតាម លោយឥត្រដង្អ 

្រង្អង់ល�ើយ»។ លគបាៃឱ្យអំណាចដ�់សង្ទូត ឱ្យ «ោក់កំ�ិតយ៉ាងតឹង 

ដតងដ�់លោក ក្ុងពគ្់រទីកដៃលងនៃព្រលទសអា�លលឺម៉ង់ ឱ្យ្ំរ្ររ្រង់ ោក់ 
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្រណា្ត សា ពពមទំាង ្្ត ច់ដខ្សរយៈដ�់អស់អ្កដដ�ទាក់ទងៃឹងលោក» 

លរ�គលឺពតរូវកាត់កា�មៃុស្សទំាងអស់ លទារះជាម្ៃមុខតំដណងក្ុងវហិារ ឬ 

ក្ុងរដ្ក្តី ដដ�មិៃពពមចា្់រ�ូល ើ្រល�ើយៃិងអ្កកាៃ់�ទ្ធិរ្រស់គ្ត់ មកឱ្យ 

រ ៉មូសងសឹក ល�ើកដ�ងដតពពរះលៅអ្ិរាជ្ុ៉រលណាណ រះ១៦។

 ក្ុងឯកសារលនារះ មិៃល�ើញម្ៃសាល កស្ាមនៃគៃលង្ម៌ពគីសាទោ ៃ ឬ 

លសចក្តីយុត្តិ្ម៌អវាីទា�់ដតលសារះ។ �ូល ើ្រគ្្ៃឱកាសអវាីៃឹងពៃ្យ�់ឬការររ

ស្ាៃភាពរ្រស់គ្ត់លសារះ ដតដ្ររជាពតរូវលគព្រកាសថ្ជាជៃដ្រកល្វាងម្្ក់

លៅវញិ ល�ើយក្ុងន្ងៃដដដ�លនារះឯង លគបាៃទិលតៀៃ លចាទព្រកាៃ់កាត់ 

លទាស ល�ើយៃិងផ្្តនាទោ លទាសលទៀតផ្ង។ 

 

អាទិត្យ-២ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៨៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:កា� ណា ផ្លូវ ព្រពពឹត្ត រ្រស់ មៃុស្ស ណា ជា ទី គ្្់រ ដ�់ 

ពពរះ�ឫទ័យ នៃ ពពរះលយ�ូវ៉ា លនារះ ពទង់ ក៏ ្រណា្ត � ឲ្យ ទំាង ពួក ខំ្្ងសពតរូវ បាៃ 

ជា លមពតី ៃឹង អ្ក លនារះ ដដរ។ សុភាសិត  ១៦:៧

 លៅលព��ូល ើ្រពតរូវការឱវាទជាលពចើៃពីមិត្តសម្ល ញ់ដ៏លស្ារះស្័ពគ 

រ្រស់លោកលនារះ ពពរះបាៃ្រញជាូ ៃលោកលមដ�ង្ិៃឱ្យមកឯវតិ្ិៃ្រលឺក។ 

សុភៃិច្័យរ្រស់លមដ�ង្ិៃ រមួៃឹងចរតិ�ក្ខណៈដ៏្ររសុិទ្ធ�្អន្លថ្ល រ្រស់ 

គ្ត់ បាៃល្វាើឱ្យលគសរលសើរពគ្់រទីកដៃលង។ លពកាយមកគ្ត់ក៏បាៃល្វាើជាមិត្តដ៏

គួរជាទីទុកចិត្តដ�់�ូល ើ្រ លសចក្តីសុភាពរា្រសា ការព្រយ័ត្ព្រដយង ល�ើយ 

ៃិងភាពមុលឺងម៉្ត់រ្រស់គ្ត់ ជា�ក្ខណ ៈសម្ត្តិ្រដៃ្មល�ើលសចក្តីកាល ហាៃៃិង

កម្ល ំងរ្រស់�ូល ើ្រ។

 លគបាៃកំណត់យកពករុងអ៊ក្ស្៊រក ល្វាើជាកដៃលងកាត់ក្តី ល�ើយអ្កដកទពមង់ 

បាៃលចញដំលណើ រលោយលជើងលៅកាៃ់ទីលនារះ។ លគបាៃគំរាមថ្ៃឹងសម្ល ្់រ 

គ្ត់លៅតាមផ្លូវ ល�ើយមិត្តភក្តិគ្ត់បាៃអងវារមិៃឱ្យលចញដំលណើ រ។ ្ុ៉រដៃ្ត គ្ត់ 

ត្រវញិថ្ «ខ្ុំដូចជាលហារាលយលរម្ដូលច្ារះដដរ ជាមៃុស្សនៃលសចក្តីវវិាទ 
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ល�ើយឱ្យដតលគគំរាមខ្ល ំងល�ើង លសចក្តីលពតកអររ្រស់ខ្ុំក៏កាៃ់ដតលកើៃលពចើៃ

ល�ើងដដរ...។ លគបាៃ្ំរ ល្ ញកិត្តិយស ៃិងលករ ្តិ៍លឈ្ារះរ្រស់ខ្ុំលសសចលៅ

ល�ើយ...។ ចំដណកឯពព�ឹងខ្ុំវញិ លគមិៃអាចយកវាបាៃលទ។ អ្កដដ�ពបាថ្្ 

ចង់ព្រកាសផ្សាយពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះពគីសទោដ�់ពិភពលោកពតរូវរពឹំងន្ងៃ 

សាល ្់រពគ្់រលព�លវោ »១៧។

 ដំណឹងឮថ្�ូល ើ្របាៃមកដ�់អ៊ក្ស្៊រកល�ើយ បាៃល្វាើឱ្យសង្ទូត

លពញចិត្តជាអលៃក។ ជៃដ្រកល្វាងដដ�្រងកលរឿង ល្វាើឱ្យពិភពលោកទាក់ 

អារម្ណ៍លនារះ ឥ�ូវហាក់្ីរដូចជាស្ិតលៅក្ុងអំណាចរ ៉មូ ល�ើយលោកមិៃ 

អាចលគចខលួៃល�ើយ។ សង្ទូតម្ៃ្ំរណងចង់្រង្ខំ�ូល ើ្រឱ្យដករក្យ ឬល្រើ 

ល្វាើលៅពំុបាៃលទ ពតរូវ�្ួងគ្ត់មកឯរ ៉មូ លដើម្ីទទួ�វាសនារ្រស់លោក 

ហាស់ ៃិងលោកលយរ ៉មូ។ ដូលច្រះល�ើយ សង្ទូតបាៃខិតខំតាមរយៈភ្ាក់ងារ

រ្រស់លោក លដើម្ីអលនាទោ កអៃទោង�ូល ើ្រឱ្យអលញជា ើញមកលោយគ្្ៃ�ិខិត្លង 

កាត់ ល�ើយពគ្ៃ់ដតទុកចិត្តលៅល�ើ្ម៌លមតា្ត រ្រស់លោកលៅបាៃល�ើយ។ អ្ក 

ដកទពមង់បាៃរញួរាមិៃយ�់ពពមតាមការល្វាើរល្រៀ្រលៃរះ។ ទា�់ដតបាៃទទួ� 

ឯកសារដចងពីលសចក្តីការររពីពពរះលៅអ្ិរាជសិៃ លទើ្រលោកលៅ្រងាហា ញ 

មុខដ�់អគ្គសាសៃទូតនៃមហាសង្រាជ។ 

 ល្រើតាមក្ួៃៃលយាបាយវញិ ពួកអ្កកាៃ់�ទ្ធិរ ៉មូ បាៃសលពមចយក 

្្រះល�ើលោក�ូល ើ្រ លោយល្វាើអាការៈទៃ់ភលៃ់ដតពីខ្ងលពរៅ។ សង្ទូតបាៃ

្រងាហា ញភាពរាក់ទាក់ដ៏សលម្ើមនពកដ�ង ្ុ៉រដៃ្ត ទាមទារឱ្យ�ូល ើ្រចុរះចូ�ៃឹង 

ពពរះវហិារល�ើពគ្់រចំណុច លោយគ្្ៃតវ៉ាឬសួរលដញលោ�អវាីល�ើយ។ ក្ុងការ 

ល្លើយត្រលនារះ �ូល ើ្របាៃសដម្តងការលគ្រពដ�់ពពរះវហិារ ការពបាថ្្ចង់បាៃ 

លសចក្តីពិត ការសុខចិត្តល្លើយអស់ទំាងលសចក្តីជំទាស់ដដ�គ្ត់បាៃ្រលពងៀៃ 

ពពមទំាងការសុខចិត្តោក់លគ្��ទ្ធិរ្រស់គ្ត់ លដើម្ីឱ្យសាក�វទិយា�័យ

�្ីៗសលពមចលសចក្តីផ្ង។ ្ុ៉រដៃ្ត គ្ត់បាៃជំទាស់ៃឹងដំលណើ រការរ្រស់សម្ជិក 

ទីព្ឹរកសាដដ�ឱ្យគ្ត់ដករក្យលោយគ្្ៃលគ្រញ្ជា ក់ថ្គ្ត់ខុស។
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 ចលមលើយត្រមកវញិ ម្ៃឮដត «ដករក្យៗ» ្ុ៉រលណាណ រះ។ អ្កដកទពមង់

បាៃ្រងាហា ញលគឱ្យល�ើញថ្លគ្�ជំ�ររ្រស់គ្ត់ គលឺពតរូវបាៃពឹងដផ្្អកលៅល�ើ 

្រទគម្ីរ។ លោកមិៃអាច�រះ្រង់លសចក្តីពិតលចា�បាៃល�ើយ។ សង្ទូតពំុ

អាចល្លើយត្រលៅៃឹងការដវកដញករ្រស់លោក�ូល ើ្របាៃ ក៏សៃ្ធ្់រលោយព្ុយរះ 

នៃការលថ្ក �លទាស ការចំអក ការ្រលញ្ជា រ ៃិងរក្យដកសសង់ពីព្រនពណី 

ល�ើយៃិងរក្យចាស់្ុររាណ មិៃឱ្យឱកាសដ�់អ្កដកទពមង់ៃិយាយល�ើយ។ 

ទី្ំរផុ្ត �ូល ើ្របាៃទទួ�ការអៃុញ្ញា តទំាងអ�់ដអក ឱ្យជូៃចលមលើយរ្រស់

លោកជាោយ�ក្ខណ៍អក្សរវញិ។

 គ្ត់បាៃម្ៃព្រសាសៃ៍លៅលព�សរលសរលៅមិត្តភក្តិម្្ក់ថ្ «អវាី 

ដដ�បាៃសរលសរ គលឺលសសចដតអ្កដនទវៃិិច្័យចុរះ ល�ើយទីពីរ លយើងម្ៃ 

ឱកាសៃឹងទូទាត់រកអវាីដដ�្ំរភិត្ំរភ័យ ពពមទំាងអវាីដដ�លៅក្ុងសតិសម្ជញញាៈ 

រ្រស់អ្កលព្រើអំណាច ្្ត ច់ការដ៏ពកអលឺត ល�ើយដដ�លចរះដតលរ�រក្យ 

លផ្្តស ្្ត សលៃរះ ដតល្រើមិៃល្វាើដូលច្រះលទ លោកៃឹងបាៃ្្រះលោយភាសាដ៏ម្ៃ

លវាហាររ្រស់លោកជាមិៃខ្ៃ»១៨។

 

ច័ន្ទ-៣ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៨៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អ្ក ណា ដដ� រពឹំង គិត ពី ដំលណើ រ អវាី លនារះ ៃឹង បាៃ លសចក្តី 

�្អ លចញ ពី លនារះ មក ល�ើយ អ្ក ណា ដដ� ទុក ចិត្ត ដ�់ ពពរះលយ�ូវ៉ា លនារះ 

ស្របាយ ល�ើយ។ សុភាសិត  ១៦:២០

 ក្ុងសំលណរលពកាយមកលទៀត លោក�ូល ើ្របាៃសដម្តងទស្សៃៈរ្រស់

គ្ត់យ៉ាងចបាស់ សលង្ខ្រយ៉ាងខលី ល�ើយយ៉ាងមុលឺងម៉្ត់ ដដ�ម្ៃពពរះគម្ីរ 

គំ្ពទ។ ្រនាទោ ្់រពីអាៃខ្ល ំងៗល�ើយ គ្ត់ក៏�ុចពកោសលៃរះឱ្យលៅសម្ជិក 

ទីព្ឹរកសា លគក៏លកៀកលចញលៅម្្ខ ងទំាងលខ្ើមរលអើម លោយដ្លងថ្ជាការព្រជំុ 

រក្យឥតព្រលយាជៃ៍ ល�ើយៃិងការដកសសង់ឥតៃ័យលៅវញិ។ ឥ�ូវលៃរះ�ូល ើ្រ 

បាៃជួ្រសង្ជាៃ់ខ្ស់ដ៏ពចលឡាងខ្ម ចំមុខវជិាជា ដូចគ្្ ខ្ងព្រនពណី ៃិង 
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លសចក្តី្រលពងៀៃនៃវហិារ ល�ើយគ្ត់បាៃ្រងាហា ញឱ្យល�ើញថ្អវាីដដ�សង្ 

សៃ្តលនារះ គលឺខុសសស�រះ។

 សង្ជាៃ់ខ្ស់ទ្់រខលួៃពំុបាៃ ក៏ដសសកល�ើងលោយកំ�ឹងយ៉ាងខ្ល ំងថ្ 

«ពតរូវដករក្យ ល្រើមិៃដូលច្ារះលទ លយើងៃឹង្រញជាូ ៃឯងលៅរ ៉មូវញិល�ើយ»។ ល�ើយ

ទី្ំរផុ្តលោកបាៃដ្លងក្ុងសំល�ងពកអលឺតពកទម ៃិងសំល�ងល្រះ្ួ�ថ្ 

«ពតរូវ ដករក្យ ពំុលនារះលទ កំុពត�្់រមកវញិលទៀតឱ្យលសារះ »១៩។

 អ្កដកទពមង់ក៏លចញភាល មជាមួយមិត្តភក្តិគ្ត់ ្រងាហា ញ ឱ្យល�ើញថ្ 

គ្្ៃការដករក្យអវាីល�ើយ។ សម្ជិកពករុមព្ឹរកសាពំុបាៃម្ៃលគ្�្ំរណង 

ដូចលៃរះលសារះ។ ឥ�ូវលៃរះ លោយលៅឯលកាជាមួយអ្កគំ្ពទទំាងឡាយរ្រស់ 

គ្ត់ គ្ត់លមើ�ពីម្្ក់លៅម្្ក់លទៀតក្ុងភាពអាម៉្ស់មុខចំលររះគលពម្ងការ 

ដដ�្ររាជ័យលោយមិៃបាៃៃឹកស្ាៃដ�់លសារះ។

 ពួកព្រជំុជៃយ៉ាងលពចើៃលៅទីលនារះ ម្ៃឱកាសៃឹងលព្រៀ្រល្ៀ្រជៃ 

ទំាងពីរ ល�ើយៃិងវៃិិច្័យលោយខលួៃលគ ចំលររះរល្រៀ្រដដ�អ្កទំាងពីរនាក់

លនារះសដម្តង ពពមទំាងម្ៃឱកាសលព្រៀ្រផ្ទោឹមកម្ល ំង ៃិងការដ្លងលសចក្តីពិត

នៃដំណាក់ការរ្រស់លគផ្ងដដរ។ អ្កដកទពមង់ ជាជៃសាមញញាសុភាព 

លម្រះមុត ល�ើយម្ៃលសចក្តីពិតលៅខ្ងលោក។ រឯីអ្កតំណាងសលម្តចសង្ 

វញិ ជាមៃុស្សល�ើកខលួៃ ពចលឡាងខ្ម មិៃសមល�តុផ្� គ្្ៃភ័ស្តុតាងមួយ 

ណាលសារះមកពី្រទគម្ីរដត្រៃលលឺល�ើងយ៉ាងខ្ល ំងកាល ថ្ «ពតរូវដករក្យ ពំុលនារះលទ 

ពតរូវ្រញជាូ ៃលៅរ ៉មូ»។

ការល្ចលចញ្ីពករុងអ៊ក្សប៊ក

 មិត្តភក្តិរ្រស់�ូល ើ្រ បាៃ្រង្ខំឱ្យលោកពត�្់រលៅពករុងវតិ្ិៃ្រលឺកវញិ

ជា្រនាទោ ៃ់ លពររះលៅទីលៃរះក៏ឥតព្រលយាជៃ៍ដដរ ល�ើយដ្មទំាងពបា្់រឱ្យគ្ត់ 

ព្រយ័ត្ព្រដយងឱ្យដមៃដទៃផ្ងដដរ។ មុៃន្ងៃររះគ្ត់ក៏លចញដំលណើ រពីពករុង 

អ៊ក្ស្៊រកលៅល�ើខ្ងលសរះ ជាមួយៃឹងអ្កនំាផ្លូវដដ�លៅពកមបាៃ្រញជាូ ៃមក។ 
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លោកបាៃ្លងកាត់វ ិ្ ីនៃទីពករុងដ៏ងងឹតលោយសម្ងៃ ត់។ ពួកសពតរូវដដ� 

លររលពញលៅលោយការព្រយ័ត្ ល�ើយសាហាវលឃ្រលៅលនារះ បាៃលរៀ្រចំ 

គលពម្ងការ្ំរ ល្ ញគ្ត់។ លព�លនារះជាពគ្្្់របារម្ភ ៃិងជាពគ្អ្ិស្ាៃឥត 

្្់រ្រ។ គ្ត់បាៃលៅដ�់ទាវា ររ្រងទីពករុងតូចមួយ។ លគបាៃល្រើកឱ្យគ្ត់ 

ល�ើយគ្ត់ក៏្លងជាមួយអ្កនំាផ្លូវរ្រស់លោកលៅ។ ទពមំ្ដតសង្ទូតដឹងពី

ការលចញដំលណើ ររ្រស់លោក�ូល ើ្រ គ្ត់បាៃលគចផុ្តពីពកញាំនដនៃអ្កល្វាើ 

ទុក្ខលទាសលៅល�ើយ។

 ដំណឹងនៃការលគចខលួៃរ្រស់�ូល ើ្រ បាៃល្វាើឱ្យសង្ទូតភ្ាក់លផ្្អើ� 

ល�ើយលពកវលពកា្ជាខ្ល ំង។ លពររះគ្ត់បាៃគិតថ្ៃឹងទទួ�លករ ្តិ៍លឈ្ារះ�្ី 

�បាញ ចំលររះការចាត់ការដ៏មុលឺងម៉្ត់ ជាមួយៃឹងអ្ករខំ្ៃដ�់វហិារលៃរះ។ 

ក្ុង�ិខិតលៅលស្តចក�វាិដដលឺរកិ‡ ជាអ្កលពជើសលរ ើសអ្ិរាជព្រចំាព្រលទស 

សាក់សូៃី គ្ត់បាៃវាយព្រហារ�ូល ើ្រយ៉ាងខ្ល ំងកាល  លោយទាមទារសលម្តច 

ក�វាិដដលឺរកិ ឱ្យ្រញជាូ ៃអ្កដកទពមង់ លៅឯពករុងរ ៉មូ ឬ្ំរ្ររ្រង់លោកលចញពី 

ព្រលទសសាក់សូៃី។ 

 

អង្គារ-៤ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៨៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អ្ក ណា ដដ� យលឺត ៃឹង ខឹង លនារះ វលិសស ជាង អ្ក ដដ� 

ម្ៃ កំឡាំង ខ្ល ំង ល�ើយ អ្ក ណា ដដ� ្ ្រះ ចិត្ត ខលួៃ ក៏ វលិសស ជាង អ្ក ដដ� 

្្រះ យក បាៃ ទី ពករុង លៅ លទៀត។ សុភាសិត  ១៦:៣២

 កា�លនារះ ពពរះអង្គបាៃដឹងតិចតួចណាស់អំពីលគ្��ទ្ធិដដ�ម្ៃ

ទពមង់្្ីលនារះ ្ុ៉រដៃ្តពពរះអង្គបាៃចា្់រចិត្តជាខ្ល ំងៃឹងរក្យលពចៃ៍ដ៏មុលឺងម៉្ត់ 

ៃិងដ៏ចបាស់រ្រស់�ូល ើ្រ។ ល្រើមិៃបាៃ្រញ្ជា ក់ថ្អ្កដកទពមង់ខុសលទ លស្តច 

ក�វាិដដលឺរកិ លៅដត្រមុខជាអ្កការររដដដ�។ ក្ុងការល្លើយត្រលៅ 

សង្ទូតវញិ ពទង់បាៃសរលសរថ្៖ «លោយ្រណ្ឌិ តម៉្ទីៃ �ូល ើ្រ បាៃលៅ 

ចំលររះលោកលៅអ៊ក្ស្៊រករចួល�ើយលនារះ លោកគួរដតសក្់រចិត្តល�ើយ។ លយើង 
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ពំុបាៃគិតថ្ លោកពយាយាមល្វាើឱ្យគ្ត់ដកលគ្�ជំលៃឿ លោយពំុបាៃ្រងាហា ញ

ឱ្យចបាស់ពីកំ�ុសទំាងឡាយរ្រស់គ្ត់លទ។ ឥតម្ៃជៃម្ៃចំលណរះវជិាជា ក្ុង 

លខត្តរ្រស់លយើងបាៃពបា្់រខ្ុំថ្ លគ្��ទ្ធិរ្រស់លោកម៉្ទីៃ �ូល ើ្រ ខវារះ 

លសចក្តីលគ្រព ព្រឆំ្ងៃឹងអ្កពគីសាទោ ៃ ឬជា�ទ្ធិដ្រកល្វាងល�ើយ »២០។ 

សលម្តចក�វាិដដលឺរកិបាៃល�ើញថ្ កិចចាដកទពមង់ជាលសចក្តីពតរូវការមួយ។ ពទង់ 

បាៃអរស្របាយលោយសម្ងៃ ត់ លពររះម្ៃឥទ្ធិព�ដ៏ព្រលសើរបាៃល�ចល�ើង

ក្ុងពពរះវហិារ។

 ពគ្ៃ់ដតបាៃកៃលងផុ្តមួយឆំ្្្ុ៉រលណាណ រះ ចា្់រតំាងពីលព�ដដ�អ្កដក

ទពមង់លបារះលសចក្តីលស្ើឱ្យដកដព្រលៅល�ើពបាសាទវហិារមក សំលណររ្រស់ 

លោកបាៃល្វាើឱ្យមៃុស្សពគ្់រទីកដៃលង ម្ៃការចា្់រចិត្តជា្្ីមួយ ក្ុងពពរះគម្ីរ 

្ររសុិទ្ធ។ ពំុដមៃពគ្ៃ់ដតពីពគ្់រដផ្្កនៃព្រលទសអា�លលឺម៉ង់្ុ៉រលណាណ រះលទ ពីទឹកដី

ដនទលទៀតក៏ម្ៃៃិស្សិតព្រមូ�គ្្មកឯសាក�វទិយា�័យដដរ។ ពួកយុវជៃ

នំាគ្្មកឯវតិ្ិៃ្រលឺកជាល�ើកដំ្ូរង «ល�ើកនដព្រណម្យល�ើងលៅល�ើលម� 

ល�ើយសរលសើរតលមកើងពពរះ លោយពទង់បាៃ្រណា្ត �ឱ្យម្ៃពៃលលឺនៃលសចក្តីពិត 

ភលលឺចំាងជរះលពរងពរតពីទីពករុងលៃរះ »២១។

 �ូល ើ្រពំុទាៃ់ងាកលចញពីកំ�ុសនៃ�ទ្ធិរ ៉មូៃិយមទំាងសសរុងលទ។ 

្ុ៉រដៃ្តគ្ត់បាៃសរលសរថ្៖ «ខ្ុំកំពុងអាៃពកឹត្យ្រញញាត្តិរ្រស់ពួកសលម្តចសង្ 

ល�ើយ...ខ្ុំមិៃដឹងថ្ សលម្តចសង្ជាអ្កព្រឆំ្ងពពរះពគីសទ្ោ ទោ �់ ឬក៏សាវក័ 

រ្រស់សលម្តចសង្ល�ើយ លពររះពកឹត្យ្រញញាត្តិទំាងលៃរះ មួ�្រង្ខូចពពរះពគីសទោ 

ខ្ល ំងណាស់ ល�ើយអំលពើបា្ររ្រស់លគក៏បាៃឆ្ក ងពទង់ខ្ល ំងណាស់ដដរ»២២។

 រ ៉មូរងឹរតឹដតលរៅ្ត ពកហាយខ្ល ំងល�ើងៗ ចំលររះការទិលតៀៃរ្រស់លោក 

�ូល ើ្រ។ គូព្រឆំ្ងដដ�វលងវាងវងាវា ៃ់សតិ សូម្ីដតពួកសាសៃ្រណ្ឌិ តក្ុង 

សាក�វទិយា�័យកាតូ�ិកផ្ង បាៃដ្លងថ្ អ្កណាដដ�សម្ល ្់រសង្លៃរះ 

បាៃ ៃឹងមិៃពតរូវម្ៃបា្រល�ើយ។ ្ុ៉រដៃ្តពពរះជាអ្កការររលោក។ លគបាៃឮ

លគ្��ទ្ធិរ្រស់លោកពគ្់រទីកដៃលង «ក្ុងខទោម ៃិងទី�ំលៅរ្រស់សង្...ក្ុង 
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ពបាសាទនៃពួកអភិជៃ ក្ុងសាក�វទិយា�័យ ល�ើយៃិងក្ុង្រ�ល័ងកលស្តច 

ផ្ង »២៣។

 មកដ�់លព�លៃរះ លោក�ូល ើ្របាៃរកល�ើញថ្ អ្កដកទពមង់ហាស់

ដដ�ជាសាសៃ៍្ូរ�ីុម្លនារះ គ្ត់បាៃកាៃ់លជឿរចួលៅល�ើយៃូវលសចក្តីពិតដ៏ 

្ំអសាចា រ្យ អំពីការរា្់រជាសុចរតិលោយជំលៃឿ។ �ូល ើ្រម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ 

«លយើងទំាងអស់គ្្ ្ុ៉រ� អូ�្គឹសទោីៃ ៃិងខលួៃខ្ុំ សុទ្ធដតជាសាវក័រ្រស់ហាស់ 

លោយមិៃដឹងខលួៃលទលតើ» «លគបាៃផ្្សពវាផ្សាយលសចក្តីពិត...មួយសតវត្សមុៃ 

ល�ើយពតរូវបាៃលគដុតលទៀតផ្ង»២៤

 �ូល ើ្រសរលសរពីសាក�វទិយា�័យដូលច្រះថ្៖ «ខ្ុំខ្ល ចដពកងដត សាក� 

វទិយា�័យទំាងឡាយៃឹងពតរូវបាៃ្រញ្ជា ក់ឱ្យល�ើញថ្ជាលខ្ល ងទាវា រៃរកលទ ល្រើ

លគមិៃខិតខំល្វាើការពៃ្យ�់សពវាពគ្់រពីពពរះគម្ីរ ល�ើយចារទុកក្ុងចិត្តពួក 

យុវជៃលទលនារះ...។ ពគ្់រទំាងវជិាជា ស្ាៃណាដដ�គ្្ៃមៃុស្សព្ឹរងដព្រង 

សិកសាលោយឥត្្់រ្រ ៃូវពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះលនារះ ៃឹងពតរូវពុករ�ួយ 

ល�ើយ »២៥។

 សំណូមពរលៃរះ ពតរូវបាៃ្រញជាូ ៃលៅរសលពញព្រលទសអា�លលឺម៉ង់។ 

ព្រជាជាតិទំាងមូ�បាៃកលពកើករជួំ�។ អ្កព្រឆំ្ង�ូល ើ្រ បាៃជំរញុឱ្យ 

សលម្តចសង្ ចាត់វធិ្ៃការន��កគ្ត់ជាកំ�ិត។ លគបាៃលចញ្រញញាត្តថ្ 

លគ្��ទ្ធិរ្រស់គ្ត់ ពតរូវដតទទួ�ការផ្្តនាទោ លទាសជា្រនាទោ ៃ់។ ល�ើយល្រើអ្ក 

ដកទពមង់ ៃិងអ្កកាៃ់តាម�ទ្ធិរ្រស់គ្ត់ មិៃដកលគ្��ទ្ធិលចញលទ លនារះ

លគៃឹងពតរូវកាត់កា�់ទំាងអស់គ្្។

ពុធ-៥ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៨៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:មៃុស្ស លវៀច លវរ លគ សា្រលពររះ លសចក្តី ទាស់ដទង គ្្ ល�ើយ 

អ្ក ល្ររះ្ួរយ ក៏ នំា ឲ្យ ទំាង មិពត សសឡាញ់ យ៉ាង ជិត ស្ិទ្ធ បាក់ ដ្រក គ្្ ដដរ។ 

សុភាសិត  ១៦:២៨
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វិប្រ្ិដ៏ធំ

 លព�លនារះជាពគ្ម្ៃវ្ិរត្តិដ៏្ំមួយ សពម្្់រកំដណទពមង់។ �ូល ើ្រពំុ

ដមៃខ្វា ក់លៃពតាលមើ�មិៃល�ើញព្ុយរះដដ�ជិតៃឹង្រក់សៃ្ធ្់រមកលនារះលទ ដត 

លោកបាៃទុកចិត្តលៅល�ើពពរះពគីសទោ យកពទង់ល្វាើជាទីពំនាក់ ៃិងជាដខ� 

រ្រស់ខលួៃវញិ។ «ខ្ុំមិៃដឹងថ្ម្ៃអវាីដដ�ជិតៃឹងលកើតល�ើងលទ ឬក៏រវ�់ៃឹង 

ចង់ដឹងដដរ...។ គ្្ៃសលឹកល ើ្មួយសៃលឹកធ្ល ក់ចុរះលោយគ្្ៃការអៃុញ្ញា តពី 

ពពរះវរ្ិរតារ្រស់លយើងល�ើយ។ លតើពទង់ៃឹងថ្្ក់្្មលយើងដ�់្ុ៉រៃណាលៅ ជា 

ការរាក់កំដផ្�លទ ដដ�សាល ្់រសពម្្់រពពរះ្រៃទោូ�លនារះ លពររះពពរះ្រៃទោូ�ដដ�

កាល យជាសាច់ឈាមក៏បាៃសុគតផ្ងដដរ»២៦។

 លៅលព�ឯកសារនៃសលម្តចសង្ បាៃលៅដ�់�ូល ើ្រល�ើយ លោក 

ម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «ខ្ុំលខ្ើមណាស់ ល�ើយខ្ុំវាយព្រហារ្រញញាត្តិទំាងលនារះ ថ្ 

ខវារះលសចក្តីលគ្រពដ�់ពពរះ ពពមទំាងខុសលទៀតផ្ង...។ អវាីដដ�ដចងក្ុងលនារះ 

គលឺផ្្តនាទោ លទាសដ�់ពពរះពគីសទោ ទ្ោ �់លទលតើ។ ឥ�ូវលៃរះ ខ្ុំម្ៃលសរភីាពក្ុងចិត្ត

ជាពៃ់លពកណាស់ល�ើយ ពីលពររះយ៉ាងលហាចណាស់ ខ្ុំដឹងថ្សលម្តចសង្

ជាអ្កព្រឆំ្ងពពរះពគីសទោ ល�ើយក៏ដឹងលទៀតដដរថ្ ្រ�ល័ងករ្រស់សង្លនារះ គលឺជា 

រ្រស់សាតំាង ទ្ោ �់»២៧។ 

 ្ុ៉រណណឹ ងល�ើយ្រញញាត្តិរ្រស់រ ៉មូលៅដតម្ៃព្រសិទ្ធិភាពដដដ�។ ជៃ 

ទៃ់លខសាយ ល�ើយលជឿជំលៃឿអកុស� ញ័ររៃ្ធត់លៅចំលររះពកឹត្យពកមនៃមហា

សង្រាជ ល�ើយភាគលពចើៃមិៃព្រ្ុយជីវតិលគលទ។ លតើកិចចាការរ្រស់អ្កដក 

ទពមង់ជិតច្់រល�ើយឬលៅ?

 �ូល ើ្រលៅដតឥតញលញើតដដដ�។ លោកបាៃត្រសង្សងដ�់រ ៉មូ 

វញិ ៃូវ្រណា្ត សាលោយអំណាចដ៏អសាចា រ្យ។ �ូល ើ្របាៃដុតឯកសារដដ� 

សលម្តចសង្បាៃលបារះពតា លៅមុខពួកព�រដ្ពគ្់រសសទា្់រវណណៈ។ គ្ត់បាៃ 

ម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «ការតសូ៊ដ៏ខ្ល ំងកាល មួយលទើ្រដតបាៃចា្់រលផ្្តើមល�ើង។ 

តំាងពីមុៃមកទ�់លព�លៃរះ ខ្ុំពគ្ៃ់ដតព្រដ�ងល�ងជាមួយសលម្តចសង្
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លទ។ ខ្ុំចា្់រលផ្្តើមល្វាើការលៃរះក្ុងពពរះនាមរ្រស់ពពរះ ល�ើយកិចចាការលៃរះៃឹងច្់រ

លោយគ្្ៃរ្ូរខ្ុំ ដតលោយឥទ្ធិឬទ្ធិរ្រស់ពទង់វញិ...។  លតើអ្កណាមិៃដឹងថ្ 

ពពរះបាៃលពជើសលរ ើសខ្ុំ ៃិងលៅខ្ុំលនារះ ល�ើយល្រើលគមិៃខ្ល ចលទ លោយស្អ្់រខ្ុំ 

លនារះលគស្អ្់រពពរះល�ើយ?...»

 «ពពរះពំុដដ�លពជើសលរ ើសសលម្តចសង្ឬមហា្ុររសណាមួយ ឱ្យល្វាើជា 

លហារាលទ ្ុ៉រដៃ្ត ពទង់លរ ើសមៃុស្សសាមញញារា្រទា្រឬជាមៃុស្សដដ�លគលមើ� 

ងាយលមើ�លថ្ក ដ្រ្រដូចជាអ្កគងាវា �លចៀមលឈ្ារះលអមុ៉សជាលដើម។ លៅ 

ពគ្់រជំនាៃ់ ពួក្ររសុិទ្ធពតរូវដកតពមង់អ្ក្ំ ពួកលស្តច ពួកពពរះអម្ចា ស់ ពួក 

សង្ ពួកអ្កពបាជ្ លោយឥតខ្ល ចបាត់្រង់ជីវតិល�ើយ...។ ខ្ុំពំុដមៃៃិយាយ 

ថ្ ខ្ុំជាលហារាលទ ្ុ៉រដៃ្ត ខ្ុំៃិយាយថ្ លគគួរដតលកាតដពកង លោពពរះដតងតំាង 

ខ្ុំដមៃ ពីលពររះខ្ុំម្ៃដតម្្ក់ឯង ល�ើយលគម្ៃគ្្លពចើៃ។ ខ្ុំលជឿចបាស់ 

ណាស់ថ្ ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះគលឺលៅជាមួយៃឹងខ្ុំពំុដមៃលៅៃឹងពួកលគលទ »២៨។

 ដតពំុដមៃការទង្គឹរះចិត្តៃឹងខលួៃគ្ត់ដត្ុ៉រលណាណ រះលទ ដដ�ល្វាើឱ្យ�ូល ើ្រ

សលពមចចិត្តចាកលចញជាស្ាពរពីពពរះវហិារលនារះ៖ «ឱ វាល្វាើឱ្យខ្ុំ្លឺចា្់រក្ុង 

ចិត្តខ្ល ំងណាស់ ដតខ្ុំម្ៃពពរះគម្ីរលៅខ្ងខ្ុំ លដើម្ី្រញ្ជា ក់ដ�់ខលួៃខ្ុំថ្ ខ្ុំ 

ពតរូវដតហ៊ាៃតទ�់ៃឹងសលម្តចសង្ ល�ើយ្រងាហា ញថ្លោកជាអ្កព្រឆំ្ង 

ពពរះពគីសទោ លតើ្ុ៉រន្ាៃដងល�ើយ ដដ�ខ្ុំសួរខលួៃខ្ុំលោយភាពជូរចត់ ៃូវសំណួរ

ដដ�ពួកកាតូ�ិករ ៉មូលរ�លៅជា្់រម្ត់ម្តងល�ើយម្តងលទៀតថ្៖ ‘លតើម្ៃដត 

ឯងម្្ក់លទឬ ដដ�ម្ៃពបាជ្ាលនារះ? លតើអ្កដនទលទៀតខុសឬ? លតើៃឹងបាៃជា 

យ៉ាងណាលៅ ល្រើលៅទី្ំរផុ្ត ឯងជាអ្កខុស ល�ើយជាអ្កល្វាើឱ្យមៃុស្សជាលពចើៃ 

ជំរក់ជំពិៃក្ុងកំ�ុសរ្រស់ឯង លតើអ្កណាៃឹងពតរូវធ្ល ក់ៃរកអស់ក�្ 

ជាៃិចចាលនារះ?‘ យ៉ាងលៃរះឯងដដ�ខ្ុំព្រយុទ្ធជាមួយៃឹងខលួៃខ្ុំ ល�ើយៃិង 

ជាមួយសាតំាង រ�ូតដ�់ពពរះពគីសទោបាៃមក�ុ៊មការររខ្ុំ ពីមៃទោិ�សង្ស័យ 

ទំាងលៃរះ លោយសារពពរះ្រៃទោូ�ដ៏មិៃលចរះខុសរ្រស់ពទង់ »២៩។

 ឯកសារ្្ីមួយលទៀតបាៃល�ចល�ើង ដ្លងពីការកាត់កា�់អ្កដកទពមង់ 
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ជាល�ើកលពកាយ្រង្អស់ពីវហិាររ ៉មូ លោយលចាទគ្ត់ថ្សមៃឹងទទួ�្រណា្ត សា 

ពីស្ាៃសួគ៌ ពពមទំាងរា្់រ្រញចាូ �អស់អ្កដដ�ទទួ�សា្គ �់លគ្��ទ្ធិរ្រស់

គ្ត់ ក្ុងលសចក្តី្រណា្ត សាដដដ�លៃរះផ្ងដដរ។

 អស់អ្កដដ�ពពរះលព្រើឱ្យផ្សាយលសចក្តីពិតទំាង្ុ៉រន្ាៃ ជាពិលសស 

លសចក្តីពិតដដ�ពតរូវៃឹងជំនាៃ់លគលនារះ ពតរូវទទួ�ការព្រឆំ្ងល�ើយ។ ម្ៃ

លសចក្តីពិតនៃ្រចចាុ្រ្ៃ្កា�លៅជំនាៃ់�ូល ើ្រ ល�ើយក៏ម្ៃលសចក្តីពិតនៃ 

្រចចាុ្រ្ៃ្កា� សពម្្់រវហិារសពវាន្ងៃលៃរះដដរ។ ្ុ៉រដៃ្ត សពវាន្ងៃលៃរះ មៃុស្សភាគ 

លពចើៃពំុបាៃពបាថ្្ចង់បាៃលសចក្តីពិត ជាងពួកកាតូ�ិករ ៉មូដដ�ព្រឆំ្ងៃឹង 

�ូល ើ្រលទ។ អ្កដដ�សដម្តងលសចក្តពិតសពម្្់រសម័យលៃរះ មិៃពតរូវសង្ឹម 

ថ្លគៃឹងទទួ�លជឿ ជាងពួកអ្កដកទពមង់ពីជំនាៃ់លដើមល�ើយ។ មហាវវិាទ 

រវាងលសចក្តីពិត ៃិងលសចក្តីមិៃពិត រវាងពពរះពគីសទោ ៃិងសាតំាង ៃឹងបាៃរងឹ 

រតឹដតខ្ល ំងល�ើង លៅកាៃ់ទី្រញចា ្់រនៃព្រវត្តិសាសស្តនៃពិភពលោកលៃរះ។ 

សូមអាៃ យូ៉ហាៃ ១៥:១៩,២០; �ូកា ៦:២៦។
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ពពហស្បតិ៍-៦ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៨៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:កូៃ លៅ ជា មកុដ ដ�់ មៃុស្ស ចាស់ៗ ល�ើយ ឪពុក ជា ទី 

អំៃួត រ្រស់ ពួក កូៃ។ សុភាសិត  ១៧:៦

 ពពរះលៅឆ្�ស៍ទី៥† (Charles V) ជាអ្ិរាជ្្ីមួួយអង្គដដ�បាៃ 

ល�ើងលសាយរាជ្យលៅក្ុងព្រលទសអា�លលឺម៉ង់។ លស្តចក�វាិដដលឺរកិនៃព្រលទស 

សាក់សូៃី ដដ�ពពរះលៅឆ្�ស៍បាៃជំរក់គុណពទង់យ៉ាងខ្ល ំងចំលររះការ 

អភិលសកឱ្យពគងរាជ្យលនារះ បាៃអងវារសំុពទង់កំុឱ្យល្វាើអវាីព្រឆំ្ងៃឹង�ូល ើ្ររ�ូត 

ដ�់បាៃល�ើងតុោការសិៃ។ ដូលច្រះពពរះលៅអ្ិរាជក៏ស្ិតលៅក្ុងស្ាៃភាព

ដ៏�ំបាក ៃិងអាម៉្ស់មុខយ៉ាងខ្ល ំង។ ពួកកាតូ�ិករ ៉មូមិៃលពញចិត្តចំលររះអវាី 

លពរៅពីការកាត់លទាស�ូល ើ្រឱ្យសាល ្់រលនារះល�ើយ។ លស្តចក�វាិដដលឺរកិបាៃ 

ព្រកាសយ៉ាងមុលឺងម៉្ត់ថ្ «គួរដតម្ៃការអៃុញ្ញា តឱ្យ្រណ្ឌិ ត�ូល ើ្រម្ៃ 

�ិខិត្លងកាត់ លដើម្ីឱ្យគ្ត់អាច្រងាហា ញខលួៃលៅឯសាោក្តី ដដ�ម្ៃ 

លៅពកមព្រក្រលោយវជិាជា លពរៅពជរះ ការលគ្រព ៃិងលសចក្តីមិៃ�លម្អៀង»១។

 លគក៏បាៃល្រើកអង្គព្រជំុលៅ ឯពករុមលវ ើម។ លៃរះជាល�ើកដំ្ូរងល�ើយដដ�

ពួកក្សពតបាៃមកគ្�់ពពរះមហាក្សពតវយ័លក្ង លៅកដៃលងព្រជំុ។ ពួកអ្កម្ៃ

តំដណងខ្ង់ខ្ស់ព្រចំាវហិារ ៃិងរដ្ ពពមទំាងអគ្គរាជទូតពីពគ្់រសសរុកលទស 

បាៃមកជួ្រជំុគ្្លៅពករុមលវ ើម។ កម្វត្ុដដ�ល្វាើឱ្យលគចា្់រអារម្ណ៍យ៉ាងខ្ល ំង

លនារះ គលឺអ្កដកទពមង់។ ពពរះលៅឆ្�ស៍បាៃ្រងា្គ ្់រលស្តចក�វាិដដលឺរកិឱ្យនំា 

�ូល ើ្រមកជាមួយពទង់ ពពមទំាងធ្នារ៉ា្់ររងខ្ងដផ្្កសៃ្តិសុខ ៃិងសៃយាថ្

ៃឹងឱ្យម្ៃការពិភាកសាលោយលសរៃូីវសំណួរទំាងឡាយក្ុងលសចក្តីទំនាស់។ 

៨

លជើងឯកនៃលសចក្ី្ិ្រ
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�ូល ើ្របាៃសរលសរលៅកាៃ់លស្តចក�វាិដដលឺរកិថ្៖ «ព្រសិៃល្រើពពរះលៅអ្ិរាជ 

លៅទូ�្រង្គំ ទូ�្រង្គំលជឿជាក់ថ្វាជាការលៅរ្រស់ពពរះល�ើយ។ ព្រសិៃល្រើ 

ពួកលគម្ៃ្ំរណងចង់លព្រើអំលពើលឃ្រលៅមកល�ើទូ�្រង្គំៗ ៃឹងថ្វា យ្រញ្ហា

លៃរះលៅក្ុងពពរះ�ស្តរ្រស់ពពរះវញិ...។ ព្រសិៃល្រើពពរះពំុជួយសលកងា្គ រះទូ�្រង្គំ

លទ លនារះក៏មិៃ្វាីដដរ ជីវតិរ្រស់ទូ�្រង្គំពំុំុសំខ្ៃ់អវាីលទ...។ ពពរះអង្គអាចសង្ឹម 

ល�ើទូ�្រង្គំចំលររះអវាីៗទំាងអស់បាៃ...ល�ើកដ�ងដតការលគចខលួៃ ៃិងការ�រះ 

្រង់ជំលៃឿ្ុ៉រលណាណ រះ។ ទូ�្រង្គំមិៃរត់លគចខលួៃល�ើយ ល�ើយក៏មិៃ�រះ្រង់អវាី 

ដដ�ទូ�្រង្គំលជឿដដរ »២។

 លៅលព�ដដ�ពត៌ម្ៃបាៃឮខទោ័រខ្ទោ រថ្�ូល ើ្រៃឹងលៅ្រងាហា ញខលួៃលៅ

ឯអង្គព្រជំុៃីតិ្រញញាត្តិ ការរលំជើ្ររជួំ�ជាទូលៅក៏បាៃលកើតល�ើង។ អាល�ៀៃដ័រ 

ជាសង្ទូតកាតូ�ិក ម្ៃការភ្ាក់លផ្្អើ� ៃិងលពកវលពកា្ជាខ្ល ំង លពររះថ្ ការ 

លសុើ្រអលងកតក្ុងក្តីមួយដដ�សលម្តចប៉ា្របាៃកាត់លទាសរចួល�ើយលនារះ គលឺហាក់ 

ដូចជាលមើ�ងាយដ�់អំណាចរ្រស់សលម្តចសង្ដូលច្ារះដដរ។ ម៉យាងលទៀត 

លសចក្តីដ្លងការណ៍រ្រស់មៃុស្សម្្ក់លៃរះ អាចទាក់ទាញពួកក្សពតជាលពចើៃ 

លចញពីលស្តចប៉ា្រ។ លម៉្ល រះល�ើយ គ្ត់ក៏បាៃជំទាស់ៃឹងពពរះលៅឆ្�ស៍ ស្តីអំពី 

ការ្រងាហា ញខលួៃរ្រស់�ូល ើ្រលៅពករុងលវ ើម ដ្មទំាង�ួងលោមពពរះលៅអ្ិរាជ

ឱ្យយ�់ពពមលទៀតផ្ង។

 អាល�ៀៃដ័រ មិៃលពញចិត្តៃឹងជ័យជម្រះលៃរះ ក៏ខំពុរះររលព្រើអំណាច

លដើម្ីល្វាើឱ្យ�ូល ើ្រលៅដតជាអ្កលទាសដដដ� លោយលចាទអ្កដកទពមង់ល�ើ 

្រទ «ព្រឆំ្ង្ររះលបារ ខវារះលសចក្តីលគ្រព ៃិងព្រម្្ពពរះ។» ្ុ៉រដៃ្តលសចក្តីលកលៀវកាល  

រ្រស់គ្ត់បាៃ្រងាហា ញឱ្យល�ើញយ៉ាងចបាស់ៃូវវញិ្ញា ណដដ�គ្ត់បាៃ្រងក

ល�ើង។ ្រណា្ត មៃុស្សទូលៅបាៃលរ�ថ្ «គ្ត់ល្វាើលោយសម្អ្់រ ៃិងការសង 

សឹក »៣។

 អាល�ៀៃដ័រ បាៃជំរញុពពរះលៅអ្ិរាជឱ្យអៃុវត្ត្រញញាត្តិរ្រស់សលម្តច

សង្ លោយខិតខំពយាយាមមួយជាពីរ។ លោយចាញ់ការទទូចអងវាររ្រស់ 
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សង្ទូត ពពរះលៅឆ្�ស៍ក៏អៃុញ្ញា តឱ្យគ្ត់ោក់្រណ្តឹ ងក្តីលៅឯអង្គព្រជំុៃីតិ

្រញញាត្តិ។ លោយម្ៃការសង្ស័យខលរះៗ អ្កដដ��លម្អៀងលៅខ្ងអ្កដកទពមង់ 

បាៃរង់ចំាសា្ត ្់រអាៃុភាពនៃសុៃទោរកថ្រ្រស់អាល�ៀៃដ័រ។ លស្តចក�វាិដដលឺរកិនៃ

សាក់សូៃីពំុបាៃម្ៃវត្តម្ៃលៅទីលនារះលទ ្ុ៉រដៃ្ត អ្កឱ្យឱវាទពទង់ខលរះបាៃកត់

ទុកសុៃទោរកថ្រ្រស់សាសៃទូត។

សុព្រ-៧ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៩០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដ្ិត ពពរះលយ�ូវ៉ា ពទង់ ៃឹង បាៃ ជា ទី ទុក ចិត្ត ដ�់ ឯង ពទង់ 

ៃឹង រកសា លជើង ឯង មិៃ ឲ្យ ពតរូវ ជា្់រ ល�ើយ។ សុភាសិត  ៣:២៦

លលូធើរព្ររូវបាៃល្លចាទថាកាៃ់លទ្ធិខនុសឆគោង

 អាល�ៀៃដ័របាៃយកតពមិរះវជិាជា  ៃិងលវាហាររ្រស់គ្ត់មកលព្រើ លដើម្ី 

ផ្្តួ��ូល ើ្រ លោយបាៃលចាទថ្ជាសពតរូវនៃវហិារ ៃិងរដ្។ គ្ត់បាៃដ្លង 

ថ្៖ «ក្ុងលសចក្តីខុស្្គងរ្រស់�ូល ើ្រ ម្ៃភ័ស្តុតាងពគ្់រពគ្ៃ់លដើម្ីចា្់រដុត 

មៃុស្សដ្រកល្វាងមួយដសៃនាក់»។

 «លតើពួកកាៃ់តាម�ូល ើ្រលៃរះជាអវាីលៅ? គលឺជាមៃុស្សមួយពករុមដដ� 

ម្ៃពួក ពគរូពពល�ើៃ សង្ពុករ�ួយ លោកសង្ដដ�ព្រពពឹត្តខុសគៃលង្ម៌ 

លមធ្វ�ីងៃង់ល ល្  ៃិងអភិជៃលថ្កទា្រ...។ ចូរលមើ�ចុរះ គណៈកាតូ�ិកម្ៃ 

អំណាច្ំសលម្ើមណាស់ លព្រៀ្រផ្ទោឹមលៅៃឹងពួកលគ ក្ុងចំៃួៃ សមត្ភាព ៃិង 

អំណាច ពកឹត្យពកមដដ�បាៃយ�់ពពមទំាងអស់គ្្ពីអង្គព្រជំុដ៏ឱឡារកិលៃរះ 

ៃឹង្ំរភលលឺជៃសាមញញា ពពម្ៃអ្កល្វាសព្រដ�ស សលពមចចិត្តអ្កម្ៃចិត្តលររា 

ៃិងចលពមើៃកម្ល ំងដ�់អ្កទៃ់លខសាយលទៀតផ្ង»៤។

 ការលរ�រក្យរល្រៀ្រលៃរះ លៅដត្ំរពងទាស់ៃឹងអស់អ្កដដ�ហ៊ាៃ

សដម្តងលសចក្តី្រលពងៀៃដ៏ងាយយ�់នៃពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ។ «លតើពួកអ្ក 

ផ្សាយ�ទ្ធិ្្ីលៃរះជាៃរណា? ពួកលគគ្្ៃចំលណរះវជិាជា អវាីលទ ម្ៃចំៃួៃក៏តិច 

ល�ើយម្ៃវណណៈពកីពក ល�ើយពួកលគអរះអាងថ្ម្ៃលសចក្តីពិត ៃិងពតរូវបាៃ 



លជើងឯកនៃលសចក្តីពិត-ទំព័រ-125-

លពជើសលរ ើសជារាសស្តរ្រស់ពពរះលទៀតផ្ង។ ពួកលគ�ងៃង់ល ល្  ល�ើយពតរូវលគ 

្រលញ្្ត។ លមើ�ចុរះ វហិាររ្រស់លយើងម្ៃចំៃួៃដ៏លពចើៃល�ើស�្់រ ៃិង 

ឥទ្ធិព�ខ្ល ំងកាល ណាស់» ការជដជកដវកដញកទំាងលៃរះ ល�ើញថ្ចបាស់ោស់

ដ�់ខលួៃក្ុងលព�ឥ�ូវលៃរះ ដូចលៅជំនាៃ់អ្កដកទពមង់ដូលច្ារះដដរ។

 �ូល ើ្រពំុបាៃម្ៃវត្តម្ៃលៅសាោក្តី លដើម្ីយកជ័យជម្រះល�ើលជើង 

ឯករ្រស់លស្តចប៉ា្រលទ។ ម្ៃល�ើញលសចក្តី�លម្អៀងជាទូលៅ មិៃពគ្ៃ់ដត 

លដើម្ីផ្្តនាទោ លទាសគ្ត់ ៃិងលគ្��ទ្ធិដដ�គ្ត់្រលពងៀៃលទ ដតដ្មទំាងលដើម្ី

រលំ�ើង្រ្ស�ទ្ធិខុស្្គងលទៀតផ្ង ល្រើអាចល្វាើលៅបាៃ។ អស់ទំាងអវាីដដ�រ ៉មូ 

ចង់ៃិយាយ លដើម្ីគំ្ពទខលួៃលនារះ ពតរូវបាៃៃិយាយរចួអស់ល�ើយ។ អំណឹរះត 

លៅ ភាពផ្ទោុយគ្្រវាងលសចក្តីពិត ៃិងលសចក្តីខុស្្គង ៃឹងបាៃល�ើញចបាស់ 

ដ្មលទៀត លៅលព�លសចក្តីទំាងពីរចូ�សមរភូមិព្រយុទ្ធជាសាធ្រណៈ។

 ឥ�ូវលៃរះពពរះលយ�ូវ៉ាបាៃ្រណា្ត �សម្ជិកនៃអង្គព្រជំុៃីតិ្រញញាត្តិ 

មួយអង្គ ឱ្យពិពណ៌នាការពិតអំពី�ទ្ធផ្�នៃអំណាច ្្ត ច់ការរ្រស់វហិារ 

កាតូ�ិករ ៉មូ។ ពពរះអម្ចា ស់ចូចនៃព្រលទសសាក់សូៃី (Duke George of 

Saxony) បាៃលពកាក្រល�ើងលៅក្ុងអង្គព្រជំុដដ�លររលពញលៅលោយពួក 

ក្សពត ល�ើយរ៉ាយរ៉ា្់រយ៉ាងចបាស់្ំរផុ្តអំពីអំលពើលបាក្រលញ្្ត ៃិងអំលពើដ៏ស្អ្់រ

លខ្ើមទំាងឡាយរ្រស់�ទ្ធិកាតូ�ិករ ៉មូៃិយមថ្៖

 «ការរលំោភរា្់រមិៃអស់...ដសសកល�ើងទាស់ៃឹងរ ៉មូ។ អស់ទំាង 

លសចក្តីអាម៉្ស់ពតរូវបាៃទុកលោយដ�ក ល�ើយលគ្�្ំរណងដតមួយគត់ 

រ្រស់លគគលឺ...ពបាក់កាស ពបាក់កាស ពបាក់កាស...លដើម្ីឱ្យពួកពគរូអ្ិ្របាយ 

ដដ�គួរ្រលពងៀៃលសចក្តីពិត ្រលញចា ញដតលសចក្តីដកលងកាល យ ល�ើយមិៃពគ្ៃ់ដត 

្ុ៉រលណាណ រះលទ លគដ្មទំាងជូៃរងាវា ៃ់ឱ្យលទៀតផ្ង លពររះល្រើរក្យកុ�ករ្រស់លគ

ម្ៃលពចើៃ្ុ៉រៃណា ការចំលណញរ្រស់លគក៏បាៃលពចើៃ្ុ៉រលណាណ រះដដរ។ គលឺរៃ្ធទឹក

ដ៏ស្អុយលស្ាកលពគ្កលៃរះល�ើយដដ�្រងហាូរទឹកកខវាក់លនារះ។ អំលពើអបាយ មុខ វា រា� 

ោ�ដ�់លសចក្តីលោភ�ៃ់�ួសខ្្ត...។ ពពរះលអើយ វាជាលរឿងអាសសរូវដដ� 
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្រណា្ត �មកពីពួកពគរូសាសនា ដដ�លបារះជៃជាលពចើៃឱ្យលៅជា្់រលទាសដ៏ 

អស់ក�្លនារះឯង។ ការដកទពមង់ជាទូលៅមួយពតរូវដតលកើតម្ៃល�ើង »៥។  

ការដដ�អ្កៃិយាយគលឺជាសពតរូវដ៏្រ្តូរ ្្ត ច់រ្រស់អ្កដកទពមង់ បាៃល្វាើឱ្យរក្យ 

សម្តីរ្រស់�ូល ើ្រម្ៃឥទ្ធិព�កាៃ់ដតខ្ល ំងល�ើងដ្មលទៀត។ 

 

សៅរ៍-៨ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៩១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:អ្ក ណា ដដ� ពគ្រ បំាង លសចក្តី កំ�ុស រ្រស់ អ្ក ដនទ 

លនារះ ជា អ្ក ដសវាង រក លសចក្តី រា្់រ អាៃ គ្្ ដត អ្ក ណា ដដ� លចរះ ដត ៃិយាយ សាំ ពី 

ការ លនារះ ៃឹង នំា ឲ្យ មិពត សំឡាញ់ បាក់ ដ្រក គ្្ វញិ។ សុភាសិត  ១៧:៩

 ពពួកលទវតារ្រស់ពពរះបាៃ្រញ្ចា ំងកំារស្ីចូ�លៅក្ុងភពងងឹតនៃ 

លសចក្តីខុស្្គង ល�ើយល្រើកចំ�ចិត្តមៃុស្សឱ្យទទួ�លសចក្តីពិត។ ពពរះលចសា្ត  

រ្រស់ពពរះនៃលសចក្តីពិត បាៃពគ្់រពគងទំាងពួកខំ្្ងសពតរូវនៃកំដណទពមង់ 

ល�ើយបាៃលរៀ្រចំផ្លូវសពម្្់រកិចចាការដ៏ចម្ងដដ�ៃឹងពតរូវសលពមចជាស្ាពរ។ 

លគបាៃឮពពរះសូរលសៀងរ្រស់ពពរះដដ�ម្ៃឥទ្ធិ្រ្ទ្ធិជាង�ូល ើ្រលៅលទៀត លៅ 

ក្ុងអង្គព្រជំុលនារះ។

 គណ ៈកម្ការមួយក៏បាៃតំាងល�ើង លដើម្ីល្វាើការលរៀ្ររា្់រអំលពើជិរះជាៃ់

នៃវហិារកាតូ�ិករ ៉មូ ដដ�ម្ៃទមងៃៃ់យ៉ាង្ងៃៃ់ដ�់ព្រជារាសស្តអា�លលឺម៉ង់។ 

្រញជា ីលៃរះ ក៏ពតរូវបាៃព្រទាៃដ�់ពពរះលៅអ្ិរាជ ទំាងម្ៃសំណូមពរឱ្យរក  

មល្យាបាយដកតពមរូវដ�់លសចក្តីរលំោភទំាងលៃរះ។ ពួកអ្ក្រ្តឹងបាៃៃិយាយ 

ថ្ «វាជាភារកិចចារ្រស់លយើង លដើម្ី្រងាក រមិៃឱ្យម្ៃការ�ិៃវនិាស ៃិងការ 

ខូចលករ ្តិ៍លឈ្ារះដ�់ព្រជាជៃលយើង។ លោយមូ�ល�តុលៃរះល�ើយ លយើងសូម 

អងវារពទង់ ពពរះករណុាន្លវលិសស សូមពពរះអង្គលចញ្រទ្រញ្ជា ឱ្យម្ៃការដក 

ទពមង់ជាទូលៅ ល�ើយចា្់រលផ្្តើមសលពមចការជា្រនាទោ ៃ់្ំរផុ្តពកា្រទូ� »៦។

លលូធើរព្ររូវបាៃលការះលៅឱ្យមកបង្ហា ញខ្ួៃ

 ឥ�ូវលៃរះពករុមព្ឹរកសាបាៃទាមទារអ្កដកទពមង់ឱ្យមក្រងាហា ញខលួៃ។ 
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លៅទី្ំរផុ្តពពរះលៅអ្ិរាជក៏យ�់ពពម ល�ើយលគក៏លការះលៅ�ូល ើ្រ។ ជាមួយ 

ៃឹង�ិខិតលការះលៅ  ម្ៃ�ិខិត្លងកាត់ផ្ងដដរ។ �ិខិតទំាងពីរលៃរះ ពតរូវ 

បាៃយកលៅពករុងវតិ្ិៃ្រលឺក លោយអ្កនំាសារម្្ក់ដដ�ពតរូវនំាគ្ត់មកឯ 

ពករុងលវ ើមវញិ។

 លោយបាៃដឹងអំពីការព្រកាៃ់ៃិងភាពជាខំ្្ងៃឹងគ្ត់ មិត្តភក្តិរ្រស់

�ូល ើ្រក៏ខ្ល ចលគមិៃលគ្រព�ិខិត្លងកាត់រ្រស់គ្ត់។ គ្ត់បាៃត្រវញិថ្៖ 

«ពពរះពគីសទោៃឹងព្រទាៃដ�់ខ្ុំៃូវពពរះវញិ្ញា ណពទង់ លដើម្ីយកជ័យជម្រះល�ើពួក 

ពគរូនៃលសចក្តីខុស្្គងទំាងលៃរះ។ ខ្ុំស្អ្់រលខ្ើមលគណាស់ក្ុងជីវតិខ្ុំលៃរះ ខ្ុំៃឹង

្្រះល�ើពួកលគលោយមរណភាពរ្រស់ខ្ុំ។ ពួកលគរវ�់ដតជំរញុឱ្យខ្ុំដករក្យ

លៅឯពករុងលវ ើម ល�ើយការដករក្យរ្រស់ខ្ុំៃឹងបាៃជាដូលច្រះវញិ៖ ពីមុៃខ្ុំបាៃ 

ៃិយាយថ្ សលម្តចប៉ា្រជាតួតំណាងពពរះពគីសទោ ឥ�ូវលៃរះខ្ុំ្រញ្ជា ក់ថ្ លោក 

ជាសពតរូវរ្រស់ពពរះលយ�ូវ៉ា ល�ើយជាសាវក័រ្រស់អារក្សលទៀតផ្ង »៧។

 លពរៅអំពីអ្កនំាសាររ្រស់ចពកភព ម្ៃមិត្តភក្តិ្ីរនាក់លទៀតបាៃល្រ្តជ្ា

នំាដំលណើ រ�ូល ើ្រ។ ចិត្តរ្រស់លមដ�ង្ិៃបាៃចាក់លសសរះជា្់រៃឹង�ូល ើ្រ ល�ើយ 

ម្ៃចិត្តចង់លដើរតាមគ្ត់ជាខ្ល ំង ្ុ៉រដៃ្ត�ូល ើ្របាៃ្រដិលស្ដ�់ការទទូចអងវារ

រ្រស់គ្ត់។ អ្កដកទពមង់ម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «ព្រសិៃល្រើខ្ុំមិៃពត�្់រមក 

វញិលទ ល�ើយពួកសពតរូវរ្រស់ខ្ុំសម្ល ្់រខ្ុំល�ើយលនារះ ចូរ្រៃ្តការ្រងាហា ត់ 

្រលពងៀៃ ល�ើយ្រឱ្យមំ្មួៃក្ុងលសចក្តីពិតចុរះ។ ចូរល្វាើការជំៃួសខ្ុំផ្ង។ 

ព្រសិៃល្រើអ្កម្ៃជីវតិ លនារះលសចក្តីសាល ្់ររ្រស់ខ្ុំវាមិៃសំខ្ៃ់លទ»៨។

 ចិត្តរ្រស់្រណា្ត ជៃពតរូវបាៃសកង្គរុ្រល�ើលោយព្រផ្្ូ�ដ៏ល្្ងងឹត។ 

លគបាៃដឹងថ្សំលណររ្រស់លោក�ូល ើ្រពតរូវបាៃផ្្តនាទោ លទាសលៅឯពករុងលវ ើម។ 

អ្កនំាសារខ្ល ច�ូល ើ្រមិៃម្ៃលសចក្តីសុខលៅចំលររះពករុមព្ឹរកសា ក៏បាៃសួរ

ថ្លតើគ្ត់ចង់ល្វាើដំលណើ រលៅមុខឬយ៉ាងណា។ គ្ត់បាៃល្លើយថ្ «លទារះជាម្ៃ 

ការហាមឃ្ត់លៅពគ្់រទីពករុងក៏លោយ ក៏ខ្ុំៃឹងលៅដតលៅមុខជាៃិចចា»៩។

 លៅពករុងអ័រ�វាលឺត �ូល ើ្របាៃ្លងកាត់ផ្លូវដដ�ធ្ល ្់រ្លងកាត់។ គ្ត់ 
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បាៃលៅ្រៃទោ្់រអាវាសរ្រស់គ្ត់ ល�ើយៃឹកគិតពីពៃលលឺដដ�បាៃចំាងជរះមក

ល�ើគ្ត់ ៃិងការពុរះររពគ្់រដ្រ្រយ៉ាងក្ុងការយកពៃលលឺលៃរះលៅ្រញ្ចា ំងល�ើ 

ព្រលទសអា�លលឺម៉ង់។ លគបាៃសូមឱ្យគ្ត់អ្ិ្របាយ។ លៃរះជាការដដ�លគហាម 

ឃ្ត់ោច់ខ្ត ្ុ៉រដៃ្ត អ្កនំាសារបាៃផ្្ត�់ការអៃុញ្ញា តដ�់គ្ត់ ល�ើយអ្ក 

ស្ូមដដ�ធ្ល ្់រជាអ្កល្វាើការដ៏យ៉ា្់រយលឺុៃសពម្្់រអាវាស ឥ�ូវលៃរះបាៃឈាៃ 

លៅកាៃ់តុអ្ិ្របាយ។

 ព្រជាជៃបាៃសា្ត ្់រហាក់្ីរដូចជាពតរូវសណ្តំ ។ ៃំ្័ុរងជីវតិពតរូវបាៃកាច់ 

ឱ្យពព�ឹងដ៏លសសកឃ្ល ៃទំាងលនារះ។ ពពរះពគីសទោពតរូវបាៃល�ើកតលមកើងលៅចំលររះ

លគ ល�ើពួកលស្តចប៉ា្រ សង្ទូត អ្ិរាជ ៃិងលស្តចលៅលទៀត។ លោក�ូល ើ្រពំុ

បាៃលរ�សំលៅមកល�ើស្ាៃភាពដ៏លពគ្រះថ្្ក់រ្រស់គ្ត់លទ។ ក្ុងពពរះពគីសទោ 

គ្ត់ពំុបាៃៃឹកគិតពីខលួៃឯងល�ើយ។ គ្ត់បាៃពួៃលៅពីលពកាយពពរះអង្គនៃ 

កា�់វ៉ារ ីសងាវា តចង់ដត្រងាហា ញពពរះលយសូ៊វថ្ជាពពរះអង្គលពបាសលោរះរ្រស់ 

អ្កម្ៃបា្រ្ុ៉រលណាណ រះ។

អាទិត្យ-៩ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៩២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ការ ចា្់រ លផ្្តើម ព្រកាៃ់ គ្្ លនារះ លព្រៀ្រ ដូច ជា ល្រើក ទំៃ្់រ ទឹក 

ដូលច្រះ ចូរ ល�ើក ការ ទាស់ គ្្ លចញ មុៃ ដដ� លកើត ម្ៃ ការ ព្រលឈាល រះ គ្្ ផ្ង។ 

សុភាសិត  ១៧:១៤

លសចក្ីក្ាហាៃរបសជ់ៃប្ូរផ្្ច់ម្ាក់

 លៅលព�អ្កដកទពមង់្រៃ្តដំលណើ ររ្រស់គ្ត់ ពួកមៃុស្សដដ�យក 

ចិត្តទុកោក់ បាៃមកព្រជំុគ្្លៅជំុវញិគ្ត់ ល�ើយម្ៃសំល�ងស្ិទ្ធស្ា� 

ពពម្ៃគ្ត់ពីពួកកាៃ់សាសនារ៉មូ។ អ្កខលរះៃិយាយថ្ «លគៃឹងដុតអ្ក ល�ើយ 

រោំយរាងកាយរ្រស់អ្កឱ្យលៅជាលផ្រះ ដូចជាលគល្វាើដ�់លោកចៃ ហាស់ 

ដដរ»។ �ូល ើ្រត្រវញិថ្ «ល្រើលទារះជាលគដុតលភលើងពីពករុងលវ ើមលៅដ�់ពករុង 

វតិ្ិៃ្រលឺក...ក៏ខ្ុំៃឹងលដើរកាត់វាក្ុងពពរះនាមនៃពពរះលយ�ូវ៉ាដដរ ខ្ុំៃឹងល�ច 
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ល�ើងលៅមុខលគ...ដ្លងពបា្់រលគពីពពរះអម្ចា ស់លយសូ៊វពគីសទោ »១០។

 ការដដ�គ្ត់ល្វាើដំលណើ រជិតដ�់ពករុងលវ ើម បាៃល្វាើឱ្យម្ៃការរលំជើ្រ 

រជួំ�ជាខ្ល ំង។ មិត្តភក្តិទំាងឡាយរ្រស់គ្ត់បាៃញា្់រញ័រខលួៃចំលររះ 

សៃ្តិសុខរ្រស់គ្ត់ ពួកសពតរូវក៏បាៃភ័យខ្ល ចចំលររះការព្រពពឹត្តរ្រស់ខលួៃ

ដដរ។ លោយម្ៃការចាក់រកុពីពួកកាតូ�ិករ ៉មូ លគបាៃសូមឱ្យគ្ត់អលញជា ើញ

លៅកាៃ់ពបាសាទនៃលសនាលស្តចម្្ក់ ជាទីកដៃលងដដ�លគដ្លងថ្ អស់ទំាង

ភាព�ំបាកទំាង្ុ៉រន្ាៃៃឹងពតរូវបាៃ្ំរដព្រ្ំរព្ររួ�លោយលមពតីភាព។ មិត្តភក្តិ

ទំាង្ុ៉រន្ាៃបាៃពិពណ៌នាពីលសចក្តីលពគ្រះថ្្ក់ដដ�គំរាមកំដ�ងដ�់គ្ត់។ 

�ូល ើ្រលៅដតរងឹ្ឹុរងដដដ� ក៏បាៃដ្លងថ្៖ «លទារះជាម្ៃអារក្ស្ិរសាចលៅ 

ឯលវ ើម លពចើៃសៃ្ធឹកសនា្ធ ្់រដូចលក្ឿងលៅល�ើដំ្ូរ�ផ្ទោរះក៏លោយ ក៏ខ្ុំលៅដតចូ� 

លៅក្ុងដដរ »១១។

 លៅលព�គ្ត់បាៃល្វាើដំលណើ រមកដ�់ពករុងលវ ើមល�ើយ មៃុស្សដ៏កុរះករ

បាៃព្រមូ�គ្្មកទទួ�សាវា គមៃ៍គ្ត់។ ការរលំជើ្ររជួំ�លនារះខ្ល ំងលពកនពក។ 

«ពពរះៃឹងបាៃជាអ្កការររខ្ុំ» �ូល ើ្រម្ៃព្រសាសៃ៍្រនាទោ ្់រពីបាៃចុរះពីរលទរះ

លសរះមក។ ការមកដ�់រ្រស់គ្ត់បាៃល្វាើឱ្យពួកកាតូ�ិកសសឡាំងកំាង។ ពពរះ 

លៅអ្ិរាជបាៃលការះលៅពួកព្ឹរកសាពទង់ភាល ម។ លតើពតរូវល្វាើផ្លូវណា? អ្កកាតូ�ិក 

រ ៉មូដ៏តឹងរុងឹម្្ក់បាៃដ្លងថ្៖ «លយើងបាៃពិលពគ្រះគ្្ជាយូរល�ើយចំលររះលរឿង

លៃរះ។ សូមពពរះករណុានៃចពកភពកម្ចា ត់មៃុស្សលៃរះជា្រនាទោ ៃ់ពកា្រទូ�។ លតើ

ពពរះលៅសិជជាីសម៉្ៃ់មិៃបាៃ្រណា្ត �ឱ្យលគដុតចៃហាស់លទឬអវាី? លយើងគ្្ៃ

អវាីជំរក់ជំពិៃស្តីពីការព្រគ�់ ឬការរកសាទុក�ិខិត្លងកាត់រ្រស់មៃុស្សដ្រក

ល្វាងល�ើយ»។ «លទ» ពពរះលៅម្ៃ្រៃទោូ� «លយើងពតរូវរកសាលសចក្តីសៃយារ្រស់

លយើង »១២។ លគក៏បាៃសលពមចចិត្តថ្គួរដតឮក្តីរ្រស់អ្កដកទពមង់។

 មៃុស្សពីពគ្់រទីពករុងចង់ល�ើញជៃដ៏គួរឱ្យចា្់រអារម្ណ៍លៃរះណាស់។ 

�ូល ើ្រពតរូវការភាពសងៃ្់រសាងៃ ត់ ៃិងការសពម្ក លពររះលខសារះល�វាើយពីការល្វាើ 
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ដំលណើ រ។ ្ុ៉រដៃ្ត គ្ត់បាៃសពម្កបាៃដត្ុ៉រន្ាៃលម៉្ង្ុ៉រលណាណ រះក៏ម្ៃពួក 

អភិជៃ លសនាលស្តច សង្ ៃិងព�រដ្ទំាងឡាយព្រមូ�ផ្្តុំគ្្លៅជំុវញិ 

គ្ត់។ ក្ុងចំលណាមជៃទំាងលៃរះ ម្ៃពួកអភិជៃដដ�បាៃទាមទារអ្ិរាជ 

ទំាងឥតញលញើត ឱ្យម្ៃការដកទពមង់មួយដ�់លសចក្តីរលំោភទំាងឡាយ 

រ្រស់ពួកសាសសា្ត ចារ្យ។ ពួកសពតរូវពពមទំាងមិត្តភក្តិទំាង្ុ៉រន្ាៃបាៃមកលមើ�

លោកសង្ដដ�ឥតពពលឺពពរួច។ លគ្�ជំ�ររ្រស់គ្ត់គលឺរងឹមំ្ ល�ើយអង់អាច 

លទៀតផ្ង។ ភ័កកា្ត លសលកសាល ំងល�ើយលស្ើ ្រលញចា ញទឹកមុខដ៏ស្រ្ុរស ៃិង 

រកីរាយ។ រក្យលពចៃ៍ដ៏ឱឡារកិរ្រស់គ្ត់បាៃ្រលញចា ញអំណាចបារមី ដដ�

សូម្ីដតពួកខ្ល ំងសពតរូវរ្រស់គ្ត់ក៏ពទំាមិៃបាៃផ្ង។ អ្កខលរះបាៃលជឿថ្អាៃុភាព 

មកពីពពរះបាៃសណិ្តលៅក្ុងគ្ត់ ខលរះលទៀតបាៃដ្លងដូចជាពួក្រសីុិបាៃ 

ដ្លងអំពីពពរះពគីសទោថ្៖ «អ្កលនារះម្ៃអារក្សចូ�ដមៃ»។ យូ៉ហាៃ ១០:២០។

 លៅន្ងៃ្រនាទោ ្់រភ្ាក់ងាររ្រស់អ្ិរាជម្្ក់ពតរូវបាៃចាត់តំាងឱ្យនំា�ូល ើ្រ

ចូ�លៅតុោការ។ ពគ្់រទំាងពចក�ហាកពតរូវបាៃលររលពញលៅលោយទស្សៃិក

ជៃ ដដ�ចង់ល�ើញលោកសង្ដដ�ហ៊ាៃទទឹងៃឹងលស្តចប៉ា្រ។ 

ឧត្តមលសៃីយ៍ចំណាស់ម្្ក់ ដដ�ជាវរីជៃក្ុងការព្រយុទ្ធជាលពចើៃលនារះ ម្ៃ 

ព្រសាសៃ៍លោយសុភាពរា្រសាមកកាៃ់គ្ត់ថ្៖ «សង្កំសត់លអើយ ក្ុងការ 

ព្រយុទ្ធ�ុតឈាមទំាងឡាយរ្រស់ពួកខ្ុំ លយើងមិៃដដ�បាៃ្រលោយៃូវ 

ជំ�រន្ល្្ូរដូចអ្កលទ ឥ�ូវលៃរះអ្កៃឹង្រលោយជំ�រន្ល្្ូរជាងខ្ុំឬជាង 

អៃុលសៃីយ៍ឯកដនទលៅលទៀត។ ្ុ៉រដៃ្ត ល្រើដំលណើ រការរ្រស់អ្កវាយុត្តិ្ម៌...

ចូរលៅមុខក្ុងពពរះនាមរ្រស់ពពរះចុរះ ល�ើយកំុភ័យខ្ល ចអវាីល�ើយ ពពរះៃឹងមិៃ 

លភលចអ្កលទ»១៣។

ច័ន្ទ-១០ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៩៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:មិពត សំឡាញ់ រដមង សសឡាញ់ គ្្ លៅ ពគ្់រ លវោ ឯ ្រង ្រ្អូៃ 

ក៏ លកើត មក សំរា្់រ ពគ្ �ំបាក ដដរ។ សុភាសិត  ១៧:១៧សរលសើ 
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លលូធើរឈរលៅចំលពារះពករុមពបឹកសា 

 ពពរះលៅអ្ិរាជក៏បាៃព្រថ្្់រល�ើ្រ�ល័ងក ដដ�បាៃ�ុ៊មព័ទ្ធលោយតួ 

អង្គដ៏្ំដំុ្ំរផុ្តព្រចំាចពកភព។ ឥ�ូវលៃរះលោកម៉្ទីៃ�ូល ើ្រ ពតរូវល្លើយចំលររះ 

ជំលៃឿរ្រស់គ្ត់។ «ការល្វាើដូចលៃរះ គលឺជាសញ្ញា ជ័យជម្រះល�ើព្រព័ៃ្ធកាតូ�ិក

រ ៉មូ។ សលម្តចប៉ា្របាៃព្រកាសកាត់លទាសមៃុស្សលៃរះរចួលៅល�ើយ ល�ើយ 

ឥ�ូវលៃរះគ្ត់កំពុង្រលៅចំលររះមុខសាោក្តី គលឺជាទលងវាើដដ�ម្ៃលព្រៀ្រ

ល�ើលស្តចប៉ា្រទំាងសសរុង។ ប៉ា្របាៃោក់គ្ត់លពកាមការហាមឃ្ត់ ល�ើយ 

កាត់កា�់គ្ត់លចញពីសង្គមមៃុស្សទំាងអស់ ដតលគបាៃលការះលៅគ្ត់មក

លោយលព្រើភាសាន្ល្្ូរ ល�ើយពតរូវបាៃលគទទួ�លៅចំលររះអង្គព្រជំុដ៏អឹុក្ិក

ជាទី្ំរផុ្តក្ុងពិភពលោកលទៀត...។ រ ៉មូបាៃធ្ល ក់ចុរះពី្រ�ល័ងករ្រស់ខលួៃរចួលៅ

ល�ើយ ល�ើយគលឺជាសំល�ងរ្រស់សង្មួួយអង្គលនារះឯងដដ�្រណា្ត �ឱ្យ 

ម្ៃការអាម៉្ស់មុខលៃ »១៤។

 អ្កដកទពមង់ដដ�ម្ៃកំលណើ តជាជៃពកីពក ហាក់ដូចជាស្់្រដសង្ 

ក្ុងចិត្ត ល�ើយក៏លអៀៃខ្្សផ្ងដដរ។ ពួកក្សពត្ុ៉រន្ាៃអង្គបាៃមកឯគ្ត់ 

ល�ើយម្ៃមួយអង្គបាៃខ្សិ្រថ្៖ «កំុឱ្យខ្ល ចចំលររះពួកអ្កដដ�សម្ល ្់របាៃ

ដតរ្ូរកាយ ដតពំុអាចៃឹងសម្ល ្់រដ�់ពព�ឹងបាៃលនារះល�ើយ»។ មួយអង្គ 

លទៀតម្ៃ្រៃទោូ�ថ្៖ «កា�ណាលគចា្់រ្រញជាូ ៃអ្កលៅលៅមុខអ្កពគ្់រពគង 

ព្រលទស ៃិងលៅចំលររះលស្តចលោយលពររះពពរះពពរះវញិ្ញា ណនៃពពរះវរ្ិរតាអ្ក 

ៃឹងព្រទាៃលសចក្តីដដ�ពតរូវៃិយាយលៅលវោលនារះឯង»។ សូមអាៃម៉្ថ្យ 

១០:២៨,១៨,១៩។

 ភាពសងៃ្់រសាងៃ ត់ដ៏ខ្ល ំងកាល មួយបាៃធ្ល ក់មកល�ើអង្គព្រជំុដ៏ដណៃតាៃ់

តា្់រលនារះ។ ្រនាទោ ្់រមកភ្ាក់ងាររ្រស់អ្ិរាជក៏លពកាកល�ើង ល�ើយចង្អុ�លៅ 

សំលណររ្រស់�ូល ើ្រ ទាមទារអ្កដកទពមង់ឱ្យល្លើយសំណួរពីរ លតើយ�់ពពម

ថ្សំលណរទំាងលនារះជារ្រស់គ្ត់ ៃិងលតើចង់លស្ើដកមតិដដ�បាៃ្រលញចា ញ

ល�ើយលនារះឬយ៉ាងណា។ ្រនាទោ ្់រពីបាៃអាៃចំណងលជើងលសៀវលៅចំលររះ 



ទំព័រ-132- មហាវវិាទ

សំណួរទីមួយល�ើយ �ូល ើ្រក៏បាៃល្លើយថ្ជាលសៀវលៅរ្រស់គ្ត់។ «ចំលររះ 

សំណួរទីពីរវញិ» គ្ត់ម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្ «ខ្ុំៃឹងល្វាើលៅលោយល្វាសព្រដ�ស

ល�ើយ ល្រើខ្ុំល្លើយត្រឥតល្រើគិតលនារះ។ ខ្ុំព្រដ��ៃិយាយតិចក្ុងកា�ៈលទ

សៈដដ�ទាមទារឱ្យៃិយាយលពចើៃ ឬៃិយាយលពចើៃ�ួសពីលសចក្តីពិតពតរូវ

ការ។ លោយមូ�ល�តុលៃរះល�ើយ ទូ�្រង្គំសូមទទូចអងវារពពរះលៅករណុានៃ 

ចពកភព លោយការោក់ខលួៃលពកាម�្អង្ូ�ីពពរះបាទ សូមពពរះអង្គទុកលព� 

ឱ្យទូ�្រង្គំ ព្រលយាជៃ៍ឱ្យទូ�្រង្គំល្លើយលោយពំុបាច់ល្វាើបា្រទាស់ៃឹងពពរះ 

្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះល�ើយ»១៥។

 �ូល ើ្របាៃ្រញ្ជា ក់យ៉ាងចបាស់ដ�់អង្គព្រជំុថ្គ្ត់ពំុបាៃព្រពពឹត្តលៅ

តាមកលពម្� ឬតាមសៃទោុរះចិត្តលទ។ ភាពសងៃ្់រសាងៃ ត់ ៃិងភាពទ្់រខលួៃដូចលៃរះ 

(ដដ�មិៃៃឹងស្ាៃថ្ម្ៃលសារះ ចំលររះជៃកាល ហាៃដ៏មិៃសពម្រសពមរួ�

លៃរះ) បាៃជួយឱ្យគ្ត់ល្លើយលៅលព�លពកាយ លោយពបាជ្ា ៃិងលសចក្តីន្ល្្ូរ

ដដ�ល្វាើឱ្យពួក្រចាចា មិពតរ្រស់គ្ត់ភ្ាក់លផ្្អើ� ល�ើយ្រលនាទោ សដ�់លសចក្តី 

ជលមលើយរ្រស់ពួកលគលទៀតផ្ង។

 លៅន្ងៃ្រនាទោ ្់រគ្ត់ពតរូវព្រគ�់ចលមលើយចុងលពកាយរ្រស់គ្ត់។ គ្ត់ 

បាៃធ្ល ក់ទឹកចិត្តអស់មួយរយៈ។ ពួកសពតរូវរ្រស់គ្ត់ហាក់្ីរដូចជាម្ៃជ័យ

ជម្រះ។ ពពកបាៃរសាត់មកបំាងគ្ត់ ល�ើយហាក់ដូចជាដញកគ្ត់លចញពី 

ពពរះដូលច្ារះ។ ក្ុងវញិ្ញា ណដ៏ទុក្ខពពរួយឥតឧ្រម្លនារះ គ្ត់ក៏បាៃយំទង្គឹរះខ្សឹក 

ខ្ួស�គ្្ៃៃរណាអាចយ�់បាៃល�ើយល�ើកដ�ងដតពពរះ្ុ៉រលណាណ រះ។

 គ្ត់បាៃអងវារថ្ «ឱ ពពរះដ៏ព្រក្រលោយពពរះលចសា្ត  ល�ើយដ៏ស្ិតលសរ្

លៅអស់ក�្ជាៃិចចាលអើយ ព្រសិៃល្រើទូ�្រង្គំោក់លសចក្តីទុកចិត្តល�ើកម្ល ំង

លោកីយ៍លៃរះដត្ុ៉រលណាណ រះ លនារះអវាីៗទំាងអស់គលឺពតរូវច្់រលៅល�ើយ...។ លវោចុង

លពកាយរ្រស់ទូ�្រង្គំមកដ�់ល�ើយ លគបាៃព្រកាសផ្្តនាទោ លទាសទូ�្រង្គំរចួ

ល�ើយ...។ ឱ្យពពរះអង្គលអើយ សូមពទង់ជួយទូ�្រង្គំឱ្យទ្់រទ�់អស់ទំាង 

ពបាជ្ានៃលោកីយ៍ផ្ង...។ លៃរះជាកិចចាការរ្រស់ពពរះអង្គ...ល�ើយជាកិចចាការដ៏
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សុចរតិៃិងដ៏អស់ក�្មួយ។ ឱ្យពពរះលយ�ូវ៉ាលអើយ សូមជួយទូ�្រង្គំផ្ង 

ពពរះដ៏លស្ារះពតង់ ៃិងដ៏មិៃលចរះ ល្ ស់្រ្តូរលអើយ ទូ�្រង្គំមិៃទុកចិត្តមៃុស្ស

លសារះល�ើយ...។ ពពរះអង្គបាៃលពជើសលរ ើសទូ�្រង្គំសពម្្់រល្វាើការងារលៃរះ...។ 

សូមពទង់្រលៅលកៀកៃឹងទូ�្រង្គំសពម្្់រជាព្រលយាជៃ៍ដ�់ពពរះលយសូ៊វដ៏

ជាសងៃួៃភាងៃ រ្រស់ពពរះអង្គ ដដ�ជាអ្កការររ ជាដខ� ៃិងជា្៉រមដ៏រងឹមំ្ 

រ្រស់ទូ�្រង្គំ »១៦។

 

អង្គារ-១១ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៩៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ចិត្ត ដដ� ស្របាយ ជា ថំ្្ យ៉ាង វលិសស ដត វញិ្ញា ណ បាក់ 

ដ្រក រដមង ឲ្យ ្ ្អឹង រងី សងៃួត លៅ។ សុភាសិត  ១៧:២២

 ្ុ៉រដៃ្ត ពំុដមៃការខ្ល ចចំលររះការ្លឺចា្់រដ�់ខលួៃ ការោក់ទារណុកម្ 

ឬលសចក្តីសាល ្់រល�ើយ ដដ�ពគ្រសៃ្ធ្់រគ្ត់លោយលសចក្តីរៃ្ធត់លនារះ។ គ្ត់ 

ម្ៃអារម្ណ៍ថ្ខលួៃខវារះសមត្ភាព លពររះដំលណើ រការនៃលសចក្តីពិតអាច 

ទទួ�ការខ្ត្រង់ តាមរយៈភាពកលមសាយរ្រស់គ្ត់។ គ្ត់បាៃលបាកចំបា្់រ 

ជាមួយពពរះ គលឺមិៃដមៃសពម្្់រសៃ្តិសុខរ្រស់ខលួៃលទ ដតសពម្្់រជ័យជម្រះនៃ 

ដំណឹង�្អវញិ។ ក្ុងភាពទា�់ពចករ្រស់គ្ត់ គ្ត់ចងរ្ឹរជំលៃឿយ៉ាងជា្់រលៅ 

ៃឹងពពរះពគីសទោ ដដ�ជាអ្ករលំោរះដ៏ម្ៃម�ិទ្ធិ្រ្ទ្ធិ។ គ្ត់មិៃលៅពករុមព្ឹរកសាដត 

ឯងល�ើយ។ សុខសៃ្តិភាពបាៃពត�្់រមកពព�ឹងគ្ត់វញិ ល�ើយបាៃអរ 

ស្របាយលោយខលួៃពតរូវបាៃអៃុញ្ញា តឱ្យល�ើកសទោួយពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ លៅ 

ចំលររះអ្កពគ្់រពគងព្រលទសជាតិ។

 �ូល ើ្របាៃគិតអំពីចលមលើយរ្រស់គ្ត់ ពិៃិត្យឃ្ល ព្រលយាគលៅក្ុង 

សំលណររ្រស់គ្ត់ ល�ើយដកយកភ័ស្តុតាងពី្រទគម្ីរ លដើម្ីមកគំ្ពទលគ្� 

ជំ�ររ្រស់ខលួៃ។ ្រនាទោ ្់រមក គ្ត់ក៏ោក់នដល្វាងរ្រស់គ្ត់ល�ើពពរះគម្ីរ្ររសុិទ្ធ 

ល�ើកនដសា្ត ំលៅល�ើលម� រចួសចាចា ថ្ «ៃឹងលៅដតម្ៃភក្តីភាពដ�់ដំណឹង�្អ 

ៃិងដ្លងជំលៃឿរ្រស់ខលួៃលោយលសរ ីល្រើលទារះជាពតរូវលបារះពតាទី្រនាទោ �់រ្រស់ខលួៃ



ទំព័រ-134- មហាវវិាទ

លោយឈាមក៏លោយ»១៧។

លោកលលូធើរលៅចំលពារះអងគោពបជនុំៃី្រិបញញា្រ្ិម្ងលទៀ្រ

 លៅលព�លគនំាគ្ត់ចូ�លៅអង្គព្រជំុៃីតិ្រញញាត្តិម្តងលទៀត គ្ត់ម្ៃ 

សភាពសងៃ្់ររម្ងៃ ្់រ ៃិងលក្សមកសាៃ្ត ដតកាល ហាៃល�ើយន្ល្្ូរ ក្ុងនាមជាសរ្ 

្រនាទោ �់រ្រស់ពពរះក្ុងចំលណាមពួកអ្ក្ំនៃដផ្ៃដី។ ឥ�ូវលៃរះ ភ្ាក់ងាររ្រស់ពពរះ 

លៅអ្ិរាជបាៃទាមទារការសលពមចចិត្តរ្រស់គ្ត់។ លតើគ្ត់បាៃពបាថ្្ចង់ 

ដករក្យឬលទ? �ូល ើ្របាៃល្លើយលោយសំល�ងរា្រទា្រ លោយគ្្ៃ�ិងសា 

ឬការពចលឡាតល�ើយ។ គ្ត់ម្ៃឥរយិា្រ្រា្រទា្រ ៃិងគួរឱ្យលគ្រព ្ុ៉រដៃ្ត 

គ្ត់បាៃ្រងាហា ញទំៃុកចិត្ត ៃិងអំណរដដ�ល្វាើឱ្យអង្គព្រជំុភ្ាក់លផ្្អើ�។

 «ពពរះករណុាដ៏ន្លវលិសស្ំរផុ្ត ពពរះអម្ចា ស់ដ៏�្ី�បាញ ៃិងលស្តច 

ពតាញ់ដ៏ព្រក្រលោយពពរះគុណ» �ូល ើ្រម្ៃព្រសាសៃ៍ «ទូ�្រង្គំបាៃមក 

លៅន្ងៃលៃរះ លោយសពម្រលៅតាម្រទ្រញ្ជា ដដ�ទូ�្រង្គំបាៃទទួ�ពីម្សិ�

មិញ។ ព្រសិៃល្រើទូ�្រង្គំព្រពពឹត្តល�្ើសៃឹងដ្រ្រ្រទ ៃិងទពមង់ការតុោការ

លោយលពររះដតលសចក្តី�ងៃង់ល ល្ លនារះ សូមពពរះអង្គអភ័យលទាសដ�់ទូ�្រង្គំ 

ផ្ង លពររះទូ�្រង្គំពំុដដ�រស់លៅក្ុងវាងំលស្តចលទ ដតលៅក្ុង ទីោច់ ដ�ក នៃ 

អាវាសវញិ »១៨។

 ្រនាទោ ្់រមកគ្ត់បាៃលរ�ថ្ ចំលររះកិចចាការខលរះៗដដ�គ្ត់បាៃលបារះ

ពុម្រចួល�ើយលនារះ គ្ត់បាៃព្រពពឹត្តលៅលោយជំលៃឿ ៃិងអំលពើ�្អ សូម្ីដតសពតរូវ 

រ្រស់គ្ត់ក៏បាៃដ្លងថ្ម្ៃផ្�ព្រលយាជៃ៍ដដរ។ ល្រើដករក្យវញិ លនារះៃឹង

ផ្្តនាទោ លទាសដ�់លសចក្តីពិតដដ�ជៃទំាងអស់លជឿល�ើយ។ ព្រការទីពីរគលឺម្ៃ

សំលណរដដ�ល្រើក្រងាហា ញអំលពើពុករ�ួយ ៃិងអំលពើរលំោភរ្រស់ព្រព័ៃ្ធ 

កាតូ�ិករ ៉មូ។ ល្រើដកសំលណរទំាងលនារះលចញវញិ លនារះៃឹងពពងឹងការលព្រើ 

អំណាច ្្ត ច់ការរ្រស់រ ៉មូ ល�ើយល្រើកទាវា រចំ�ចំាទទួ�ការខវារះលសចក្តីលគ្រព



លជើងឯកនៃលសចក្តីពិត-ទំព័រ-135-

លទៀតផ្ង។ ក្ុងព្រការទី្ីរ គ្ត់បាៃវាយព្រហារដ�់្ុរគ្គ�ដដ�ការររអំលពើ 

អាពកក់ដដ�កំពុងដតលកើតម្ៃល�ើង។ ស្តីអំពីអំលពើវាយព្រហារទំាងលៃរះ គ្ត់

បាៃសារភាពថ្គ្ត់�ិងសាជាងមុៃ។ ្ុ៉រដៃ្ត គ្ត់មិៃអាចដកលសៀវលៅ ទំាង 

លៃរះលចញបាៃល�ើយ លពររះពួកសពតរូវនៃលសចក្តីពិត ៃឹងយកឱកាសលៃរះោក់

្រណា្ត សាដ�់រាសស្តរ្រស់ពពរះលោយលសចក្តីលឃ្រលៅជាងមុៃលៅលទៀត។ 

 

ពុធ-១២ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៩៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ការ ដដ� ល្វាើ លទាស ដ�់ មៃុស្ស សុចរតិ ឬ វាយ អ្ក ពតកូ� 

ខ្ស់ លោយ លពររះ លសចក្តី លទៀង ពតង់ រ្រស់ លគ លនារះ មិៃ �្អ លទ។ សុភាសិត  

១៧:២៦

 គ្ត់បាៃ្រៃ្តលទៀតថ្ «ទូ�្រង្គំៃឹងការររខលួៃដូចជាពពរះពគីសទោដដរ៖ 

‘ល្រើខ្ុំបាៃៃិយាយអាពកក់ លនារះចូរល្វាើ្រនាទោ �់ពីលសចក្តីអាពកក់លនារះចុរះ‘...

លោយលសចក្តីសលនា្ត សលមតា្ត រ្រស់ពពរះ ទូ�្រង្គំសូមអំរវនាវដ�់ពពរះអង្គ 

ពពរះករណុាម្ចា ស់ជីវតិល�ើត្ូងលអើយ ៃិងពពរះអង្គដ៏ជាពពរះអម្ចា ស់ដ៏�្ី�បាញ 

ល�ើយៃិងជៃទំាងអស់នៃពគ្់រវណណៈឱ្យ្រងាហា ញភ័ស្តុតាងលចញពីសំលណរ 

រ្រស់ពួកលហារា ៃិងពួកសាវក័ពីកំ�ុសរ្រស់ទូ�្រង្គំផ្ង។ លៅលព�ណា 

ទូ�្រង្គំល�ើញចបាស់ល�ើយ ទូ�្រង្គំៃឹងដកលសចក្តីខុស្្គងទំាងអស់លចញ 

ល�ើយៃិងល្វាើជាអ្កទីមួយក្ុងការព្រមូ�យកលសៀវលៅទំាង្ុ៉រន្ាៃរ្រស់ទូ�

្រង្គំលៅលបារះចូ�ក្ុងលភលើង...»។

 «ផ្ទោុយពីការសសងាកចិត្ត ទូ�្រង្គំម្ៃចិត្តរកីរាយៃឹងល�ើញថ្ ឥ�ូវ 

លៃរះដំណឹង�្អ ដូចជាក្ុងពគ្អតីតកា�ដដរ ជាអ្ក្រងកលរឿង ៃិងលសចក្តីដខវាង 

គំៃិត។ លៃរះល�ើយជាចរតិ�ក្ខណៈ លៃរះល�ើយជាវាសនានៃពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ 

ពពរះ។ ‘ខ្ុំមិៃដមៃមកលដើម្ីតំាងឱ្យម្ៃលសចក្តីលមពតីលទ គលឺឱ្យម្ៃោវវញិ។‘ 

ពពរះលយសូ៊វម្ៃ្រៃទោូ�...។ ក្ុងការ្ំរបាត់លសចក្តីដខវាងគំៃិត ចូរព្រយ័ត្ ដពកង

លោល្វាើទុក្ខលទាសដ�់ពពរះ្រៃទោូ�ដ៏្ររសុិទ្ធរ្រស់ពពរះ ល�ើយនំាមកៃូវលពគ្រះ 



ទំព័រ-136- មហាវវិាទ

អាសៃ្ដ៏សៃ្ធឹកដដ�មិៃអាចលោរះខលួៃបាៃ ៃូវលពគ្រះអៃ្តរាយ្រចចាុ្រ្ៃ្ ល�ើយ

ៃិងលសចក្តី�ិៃវនិាសដ៏អស់ក�្លទៀតផ្ង»១៩។

 �ូល ើ្របាៃៃិយាយជាភាសាអា�លលឺម៉ង់ ឥ�ូវលៃរះលគលស្ើគ្ត់ឱ្យ 

ៃិយាយរក្យដដដ�ជាភាសាឡាតំាង។ គ្ត់ក៏ដ្លងសុៃទោរកថ្រ្រស់គ្ត់ 

លោយភាពចបាស់ោស់ដូចកា�ពីមុៃដូលច្ារះដដរ។ ទិពវាញ្ញា ណថ្្ក់្្មរ្រស់ 

ពពរះបាៃជួយលពជាមដពជងក្ុងលរឿងលៃរះ។ ពួកក្សពតជាលពចើៃពតរូវបាៃងងឹត 

ងង�់លោយអំលពើខុស្្គង ៃិងជំលៃឿអកុស� បាៃជាលគពំុយ�់កម្ល ំងនៃ 

ការដវកដញករ្រស់�ូល ើ្រលៅល�ើកទីមួយ ្ុ៉រដៃ្ត ការៃិយាយសាល�ើងវញិ  

បាៃល្វាើឱ្យលគយ�់យ៉ាងចបាស់ៃូវចំណុចដដ�គ្ត់បាៃដ្លងពបា្់រ។

 អ្កដដ�ចលចស្ិរទដភ្កចំលររះពៃលលឺ បាៃខឹងល្រះ្ួ�យ៉ាងខ្ល ំងចំលររះ 

អំណាចនៃរក្យលពចៃ៍រ្រស់លោក�ូល ើ្រ។ អ្កនំារក្យនៃអង្គព្រជំុៃីតិ 

្រញញាត្តិម្ៃព្រសាសៃ៍ទំាងកំ�ឹងថ្៖ «អ្កមិៃបាៃល្លើយសំណួរដដ�បាៃ

លចាទសួរដ�់អ្កលទ...។ អ្កពតរូវផ្្ត�់ចលមលើយដ៏ចបាស់ ល�ើយឱ្យចំលសចក្តី...។ 

លតើអ្កដករក្យ ឬមិៃដក?»

 អ្កដកទពមង់បាៃល្លើយថ្៖ «លោយលពររះពពរះករណុាន្លវលិសស ៃិង 

ពពរះអម្ចា ស់ដ៏ម្ៃម�ិទ្ធិ្រ្ទ្ធិទំាងឡាយពតរូវការពីទូ�្រង្គំៃូវចលមលើយដ៏ចបាស់ 

ងាយយ�់ ល�ើយចំលសចក្តីលនារះ ទូ�្រង្គំៃឹងផ្្ត�់ឱ្យមួយចុរះ គលឺដូលច្រះ ទូ� 

្រង្គំពំុអាចព្រគ�់ជំលៃឿរ្រស់ទូ�្រង្គំឱ្យលស្តចប៉ា្រ ឬពករុមព្ឹរកសាល�ើយ ពី 

លពររះវាចបាស់ដូចជាលៅកណា្ត �ន្ងៃ ថ្ពួកលគដតងដតខុសជាញឹកញយ 

ល�ើយលរ�រក្យព្រឆំ្ងគ្្លទៀតផ្ង។ លម៉្ល រះល�ើយ ល្រើទូ�្រង្គំមិៃល�ើញ 

ជាក់ចបាស់ពីទី្រនាទោ �់ពី្រទគម្ីរលទ លនារះទូ�្រង្គំមិៃអាច ក៏ៃឹងមិៃដករក្យ 

ល�ើយ ពីលពររះវាម្ៃអសៃ្តិសុខចំលររះអ្កពគីសាទោ ៃម្្ក់ ដដ�លរ�រក្យ

ទាស់ៃឹងសម្ជញញាៈរ្រស់ខលួៃ។ លៃរះជាលគ្�ជំ�ររ្រស់ទូ�្រង្គំៗ មិៃអាច 

ល្វាើអវាីលទៀតបាៃលទ សូមពពរះជាម្ចា ស់ជួយទូ�្រង្គំផ្ង»២០។ អាដមៃ

 លៃរះល�ើយជារល្រៀ្រដដ�ជៃ្ររសុិទ្ធតំាងលគ្�ជំ�រ។ ឧត្តមភាព 
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ៃិងចរតិ្ររសុិទ្ធ ចិត្តលក្សមកសាៃ្តលររលពញលៅលោយអំណររ្រស់គ្ត់ ពតរូវ 

បាៃសដម្តងដ�់មៃុស្សទំាងអស់ លៅលព�គ្ត់ដ្លងទី្រនាទោ �់ពីភាពខ្ង់ខ្ស់

នៃជំលៃឿលនារះ ដដ�ម្ៃជ័យជម្រះល�ើពិភពលោក។ 

 ក្ុងចលមលើយទីមួយ លោក�ូល ើ្របាៃម្ៃព្រសាសៃ៍លោយម្ៃ 

ឥរយិា្រ្លសទោើរដតោក់ខលួៃទំាងសសរុង ជាទលងវាើគួរឱ្យលគ្រព។ ពួកកាៃ់ សាសនា 

រ ៉មូ បាៃចាត់ទុកថ្ សំណូមពរពៃយារលព�គលឺពគ្ៃ់ដតជា�ំនំាលដើមនៃការដក 

លគ្�ជំលៃឿរ្រស់គ្ត់្ុ៉រលណាណ រះ។ ពពរះលៅឆ្�ស៍ ទ្ោ �់ បាៃ្រលញចា ញទឹកមុខ 

ស្អ្់រលខ្ើមខលរះៗ លោយសម្្គ �់ល�ើញខលួៃពបាណដ៏លតាកយ៉ាករ្រស់សង្ 

សំល�ៀក្ំររក់សាមញញា ល�ើយៃិងការដ្លងលសចក្តីដ៏ងាយយ�់លនារះ ក៏ម្ៃ 

្រៃទោូ�ថ្៖ «លោកសង្លៃរះៃឹងមិៃអាចល្វាើ ឱ្យខ្ុំជាមៃុស្ស ដ្រកល្វាង បាៃ 

ល�ើយ»។  ភាពកាល ហាៃ ៃិងភាពមុលឺងម៉្ត់ដដ�គ្ត់បាៃសដម្តងឥ�ូវលៃរះ  

ៃិងអៃុភាពនៃការផ្្ត�់មូ�ល�តុរ្រស់គ្ត់ បាៃល្វាើឱ្យ្រក្សទំាងអស់លររលពញ 

លៅលោយការភ្ាក់លផ្្អើ�។ ពពរះលៅអ្ិរាជក៏បាៃោៃ់ម្ត់សរលសើរថ្៖ 

«សង្លៃរះម្ៃព្រសាសៃ៍លោយម្ៃចិត្តអង់អាច ៃិងទឹកចិត្តដដ�មិៃអាច 

រលង្គើបាៃ»។ 

 

ពពហស្បតិ៍-១៣ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៩៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អ្ក ណា ដដ� ម្ៃ ដំររិះ រដមង សំនច ទុក ៃូវ រក្យ សំដី 

ល�ើយ អ្ក ណា ដដ� ម្ៃ លយា្រ�់ លនារះ ក៏ ដតង ដត ម្ៃ ចិត្ត ពតជាក់ ដដរ។ 

សុភាសិត  ១៧:២៧

 ពួករក់ព័ៃ្ធនៃរ ៉មូបាៃធ្ល ក់ដុៃោ្រជាខ្ល ំង។ ពួកលគបាៃសវារះដសវាង 

រកសាអំណាចរ្រស់ខលួៃពំុដមៃលោយពឹងដផ្្អកលៅល�ើ្រទគម្ីរលទ ដតលោយការ 

គំរាមកំដ�ងវញិ ជាលសចក្តីជដជកដ៏មិៃលចរះចាញ់រ្រស់រ ៉មូ។ អ្កនំារក្យនៃ 

អង្គព្រជំុម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «ព្រសិៃល្រើអ្កមិៃដកលគ្��ទ្ធិលទ ពពរះលៅ 

អ្ិរាជៃិងរដ្ទំាងឡាយនៃចពកភព ៃឹងពិលពគ្រះរកមល្យាបាយលព្រើទាស់ៃឹង
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ជៃដ្រកល្វាងដដ�ដកដ�ងបាៃលៃរះល�ើយ»។

 �ូល ើ្រម្ៃព្រសាសៃ៍តាមសពមរួ�ថ្៖ «សូមពពរះល្វាើជាអ្កជួយទូ� 

្រង្គំ លពររះទូ�្រង្គំមិៃដករក្យអវាីទំាងអស់ »២១។

 លគបាៃ្រងា្អ ្់រឱ្យគ្ត់ដកខលួៃ ទុកលព�ឱ្យពួកក្សពតពិលពគ្រះគ្្។ ការ 

ដដ��ូល ើ្រទទឹងមិៃពពមចុរះចូ�លនារះ អាច្៉ររះរ�់ដ�់ព្រវត្តិសាសស្តរ្រស់ 

វហិារអស់រា្់រសម័យ។ លគបាៃសលពមចចិត្តថ្ឱ្យឱកាសគ្ត់ដតមួយដង 

លទៀតលដើម្ីដករក្យ។ លគបាៃលចាទសួរម្តងលទៀត។ លតើគ្ត់ៃឹង�រះ្រង់លគ្�

�ទ្ធិរ្រស់ខលួៃឬលទ? «ទូ�្រង្គំគ្្ៃចលមលើយអវាីលទៀតលដើម្ីៃឹងល្លើយលទ» គ្ត់ 

ម្ៃព្រសាសៃ៍ «លពរៅពីចលមលើយដដ�ទូ�្រង្គំបាៃល្លើយរចួលៅល�ើយលនារះ»។

 ពួកអ្កដឹកនំានៃលស្តចប៉ា្រអាម៉្ស់ជាខ្ល ំង លពររះអំណាចរ្រស់ខលួៃពតរូវ 

បាៃស្អ្់រលខ្ើមលោយសង្ដ៏សុភាពរា្រទា្រមួយអង្គលៃរះ។ លោក�ូល ើ្របាៃ

ម្ៃព្រសាសៃ៍ដ�់អស់មៃុស្សលោយលសចក្តីន្ល្្ូរ ៃិងភាពសងៃ្់ររម្ងៃ ្់រនៃ 

ជៃពគីសាទោ ៃ រក្យលពចៃ៍រ្រស់គ្ត់បាៃលវៀរចាកពីលសចក្តីពចលឡាត ៃិងការ 

មួ�្រងាក ច់។ គ្ត់ពំុបាៃគិតពីខលួៃឯងលទ ល�ើយម្ៃអារម្ណ៍ថ្គ្ត់ម្ៃ 

វត្តម្ៃលៅចំលររះពពរះដ៏ខ្ង់ខ្ស់គ្្ៃពពំដដៃ ជាងពួកលស្តចប៉ា្រ លស្តច ៃិង 

អ្ិរាជលៅលទៀត។ ពពរះវញិ្ញា ណរ្រស់ពពរះបាៃម្ៃវត្តម្ៃលៅទីលនារះ សណិ្ត 

ក្ុងចិត្តរ្រស់ពួកអ្ក្ំនៃចពកភព។

 ពួកក្សពតមួយចំៃួៃបាៃលរ�យ�់សស្រទំាងកាល ហាៃ ចំលណារះលសចក្តី 

យុត្តិ្ម៌នៃដំលណើ រការរ្រស់�ូល ើ្រ។ ពករុមមួយលទៀតពំុបាៃ្រលញចា ញការយ�់

ជាក់ចបាស់រ្រស់ខលួៃលទលៅលព�លនារះ ្ុ៉រដៃ្តលពកាយមក បាៃកាល យជាអ្កគំ្ពទ 

កំដណទពមង់លោយឥតញលញើតវញិ។

 លស្តចក�វាិដដលឺរកិបាៃសា្ត ្់រសុៃទោរកថ្រ្រស់លោក�ូល ើ្រ លោយម្ៃ 

មលនាសលញចា តនាយ៉ាងពជា�លពរៅ។ ពទង់បាៃល�ើញលសចក្តីកាល ហាៃ ៃិង 

លសចក្តីៃឹង្ឹងរ្រស់លោក្រណ្ឌិ ត ទំាងអររកីរាយ ៃិងសពវាពពរះទ័យជាខ្ល ំង 

ល�ើយបាៃល្រ្តជ្ា្រការររគ្ត់យ៉ាងមំ្ទំា។ ពទង់បាៃល�ើញថ្ពបាជ្ា 
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រ្រស់ពួកមហាសង្រាជ លស្តច ៃិងសង្ជាៃ់ខ្ស់ ពតរូវបាៃទម្ល ក់លៅដ�់ 

ល�ខសូៃ្យ លោយអំណាចនៃលសចក្តីពិត។

 លៅលព�សង្ទូតល�ើញផ្�វបិាកដដ�បាៃ្រងកល�ើងលោយសុៃទោរក

ថ្រ្រស់�ូល ើ្រ គ្ត់ក៏បាៃលព្រើអំណាចរ្រស់គ្ត់ ររិះរកវធិ្ៃការពគ្់រដ្រ្រ 

យ៉ាងលដើម្ីរ�ំំអ្កដកទពមង់។ គ្ត់បាៃលព្រើលវាហារ ៃិងជំនាញការដ៏្ិុរៃ 

ព្រស្់រ ក្ុងការគ្�់ពពរះលៅអ្ិរាជវយ័ជំទង់លនារះ ៃូវភាពលពគ្រះថ្្ក់នៃការ

�រះ្រង់មិត្តភាព ៃិងការគំ្ពទពីរ ៉មូ ក្ុងលរឿងសង្ដ៏មិៃសំខ្ៃ់លៃរះ។

 លៅន្ងៃ្រនាទោ ្់រពី�ូល ើ្របាៃល្លើយរចួល�ើយលនារះ ពពរះលៅឆ្�ស៍បាៃ 

ព្រកាសដ�់អង្គព្រជំុៃីតិ្រញញាត្តិ អំពីការល្រ្តជ្ារកសាការររសាសនាកាតូ�ិក។ 

វធិ្ៃការដ៏តឹងរុងឹពតរូវដតលព្រើព្រឆំ្ងៃឹង�ូល ើ្រ ៃិង�ទ្ធិខុស្្គងទំាងឡាយ 

ដដ�គ្ត់បាៃ្រលពងៀៃ៖ «ខ្ុំៃឹង�រះ្រង់ៃូវអាណាចពករ្រស់ខ្ុំ ពទព្យសម្តិ្ត 

រ្រស់ខ្ុំ មិត្តភក្តិរ្រស់ខ្ុំ រ្ូរអង្គរ្រស់ខ្ុំ លោ�ិតរ្រស់ខ្ុំ ពព�ឹងរ្រស់ខ្ុំ ល�ើយ 

ៃិងពពរះជៃ្រ្រស់ខ្ុំលទៀតផ្ង...។ ខ្ុំៃឹងកាត់លទាសគ្ត់ ល�ើយៃិងពួកអ្កកាៃ់ 

តាមគ្ត់ ថ្ជាអ្កដ្រកល្វាងដ៏រងឹទទឹង លោយការកាត់កា�់លចញពីវហិារ 

លោយ្ំររាមហាមឃ្ត់ ៃិងលោយពគ្់រមល្យាបាយដដ�បាៃទូទាត់ លដើម្ី 

ៃឹង្ំរ ល្ ញពួកលគ »២២។លទារះជាយ៉ាងណាក៏លោយ ពពរះលៅអ្ិរាជម្ៃ្រៃទោូ� 

ថ្ពតរូវលគ្រព�ិខិត្លងកាត់រ្រស់�ូល ើ្រ។ ពតរូវដតអៃុញ្ញា តឱ្យគ្ត់ពត�្់រលៅ

ដ�់ផ្ទោរះវញិលោយសៃ្តិសុខ។

សុព្រ-១៤ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៩៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:សូម្ី ដត មៃុស្ស ្ កួត ល្រើ វា លៅ ម្ត់ លសងៃៀម លនារះ លគ រា្់រ ថ្ ជា 

អ្ក ម្ៃ ពបាជ្ា ដដរ ឯ អ្ក ណា ដដ� ្ិរត ្រ្ូររ ម្ត់ ខលួៃ ទុក លនារះ ក៏ រា្់រ ជា អ្ក 

ល្លៀវ ឆ្ល ត ល�ើយ។ សុភាសិត  ១៧:២៨ម្ី ឲ្យច សរលសើ  

លខិិ្រឆ្ងកា្រ់របសល់លូធើរស្្ិរក្នុងភា្លពោរះថ្ាក់

 ពួកអ្កតំណាងរ្រស់លស្តចប៉ា្រ បាៃទាមទារម្តងលទៀត ឱ្យ្ំរលភលច 
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�ិខិត្លងកាត់រ្រស់អ្កដកទពមង់។ «សទោឹងរ៉ាញពតរូវទទួ�លផ្រះរ្រស់វា ដូចជា 

បាៃទទួ�លផ្រះរ្រស់ចៃ ហាស់ កា�ពីមួយសតវត្សមុៃដដរ »២៣។ ្ុ៉រដៃ្ត ពួក 

ក្សពតនៃព្រលទសអា�លលឺម៉ង់ បាៃព្រដកកជំទាស់ៃឹងការរលំោភដ�់លសចក្តីទុក 

ចិត្តសាធ្រណៈ លទារះ្ីរពួកលគជាសពតរូវ្រ្តូរ ្្ត ច់ៃឹង�ូល ើ្រក៏លោយ។ ពួកលគ 

បាៃចង្អុ�លៅឯលពគ្រះវ្ិរត្តិទំាងឡាយដដ�លកើតមក ្រនាទោ ្់រពីមរណភាព 

រ្រស់លោកហាស់។ ពួកលគពំុចង់ឱ្យអំលពើដ៏អាពកក់អាពកីទំាងលនារះ លកើតម្ៃ

ល�ើងដ�់ព្រលទសអា�លលឺម៉ង់ម្តងលទៀតល�ើយ។

 ក្ុងការល្លើយត្រលៅៃឹងសំណូមពរដ៏លថ្កទា្រលនារះ ពពរះលៅឆ្�ស៍ 

ម្ៃ្រៃទោូ�ថ្៖ «លទារះ្ីរកិត្តិយស ៃិងជំលៃឿពតរូវរសាត់រសាយលចញពីដផ្ៃដី 

អស់លៅក៏លោយពួកលគគួររកទីជពមកក្ុងពពរះ�្រ្ទ័យរ្រស់ពួកក្សពតវញិ»២៤។  

ពួកសពតរូវរ្រស់�ូល ើ្របាៃជំរញុ្រដៃ្មលទៀត ឱ្យពពរះអង្គចាត់ការ ជាមួយអ្ក

ដកទពមង់ដូចជាពពរះលៅសិជជាីសម៉្ៃ់បាៃចាត់ការលោកហាស់ដដរ។ ្ុ៉រដៃ្ត 

លោយៃឹកលៅដ�់ទស្សៃីយភាព នាលព�ដដ�លោកហាស់បាៃចង្អុ� លៅ 

លខ្្រះពចវាក់រ្រស់គ្ត់ កា�ស្ិតលៅក្ុងទីព្រជំុជៃ រចួរ�ឹំកពពរះ មហាក្សពតពី

�ក្ខណៈជំលៃឿរ្រស់ពពរះអង្គ ពពរះលៅឆ្�ស៍ទីពបំាក៏បាៃដ្លងថ្ «ខ្ុំៃឹងមិៃ

លចញទឹកមុខពក�មដូចពពរះលៅសិជជាីសម៉្ៃ់ល�ើយ»២៥។

 ដតពពរះលៅឆ្�ស៍បាៃ្រដិលស្លោយលចតនា ៃូវលសចក្តីពិតដដ�

�ូល ើ្របាៃរ៉ាយរ៉ា្់រពបា្់រ។ ពពរះអង្គមិៃពពមលបារះជំហាៃលចញពីផ្លូវនៃទំលៃៀម

ទម្ល ្់រ រចួលដើរល�ើផ្លូវនៃលសចក្តីពិត ៃិងលសចក្តីសុចរតិល�ើយ។ លោយលពររះ

ដតពួកអយ្យលកាពពរះអង្គបាៃព្រពពឹត្តដូលច្ារះ ពពរះអង្គក៏ល�ើកសទោួយព្រព័ៃ្ធ 

កាតូ�ិករ ៉មូដដរ។ ដូលច្រះល្រើពួកអយ្យលកាពទង់បាៃទទួ�ពៃលលឺ្ុ៉រៃណា ពពរះអង្គ

ពំុចង់ទទួ�ពៃលលឺល�ើសពីលនារះល�ើយ។

 មៃុស្សជាលពចើៃក្ុង្រចចាុ្រ្ៃ្កា�លៃរះ លតាងជា្់រលៅៃឹងព្រនពណី 

ជីដូៃជីតារ្រស់ខលួៃ។ លៅលព�ពពរះលយ�ូវ៉ាព្រទាៃពៃលលឺ្រដៃ្ម លគមិៃពពម 

ទទួ�លទ លពររះដូៃតាលគពំុបាៃទទួ�ដដរ។ លយើងមិៃគួរគ្រ្ីលជឿពពរះលោយ
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លមើ�លៅដូចដូៃតាលយើង លដើម្ីររិះរកកាតពវាកិចចារ្រស់លយើងលទ គួរគ្រ្ីសវារះដសវាង 

អាៃពពរះ្រៃទោូ�នៃលសចក្តីពិតសពម្្់រខលួៃលយើងវញិ។ លយើងម្ៃទំៃួ�ខុសពតរូវ 

ចំលររះពៃលលឺ្រដៃ្មដដ�ឥ�ូវលៃរះកំពុងចំាងជរះមកល�ើលយើងពីពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់

ពពរះ។

 អំណាចពពរះលចសា្ត រ្រស់ពពរះបាៃម្ៃ្រៃទោូ�តាមរយៈលោក�ូល ើ្រ 

ដ�់ពពរះលៅអ្ិរាជ ៃិងពួកមហាក្សពតនៃព្រលទសអា�លលឺម៉ង់។ ពពរះវញិ្ញា ណពទង់ 

បាៃអងវារជាចុងលពកាយជាមួយជៃជាលពចើៃដដ�លៅក្ុងអង្គព្រជំុលនារះ។ ដូច

ជាលោកភីឡាត់្ុ៉រន្ាៃសតវត្សមុៃដូលច្ារះដដរ ពពរះលៅឆ្�ស៍ទីពបំា លោយ

បាៃលទារទៃ់លៅតាម្រ្កខ្ស់នៃលោកីយ៍ ក៏បាៃសលពមចចិត្ត្រដិលស្រស្ីនៃ

លសចក្តីពិត។

 គលពម្ងការអាពកក់ព្រឆំ្ងៃឹង�ូល ើ្រពតរូវបាៃផ្្សពវាផ្សាយពគ្់រទី 

កដៃលង ្រណា្ត �ឱ្យម្ៃការរលំជើ្ររជួំ�រសលពញទីពករុង។ មិត្តភក្តិជាលពចើៃ 

លោយបាៃដឹងអំពីអំលពើលឃ្រលៅដ៏មិៃគួរទុកចិត្តរ្រស់រ ៉មូ បាៃសលពមចថ្លគ 

មិៃគួរ្ូរជាអ្កដកទពមង់ល�ើយ។ ពួកអភិជៃរា្់ររយនាក់បាៃសៃយាជា 

ឱឡារកិថ្ការររគ្ត់។ លៅតាមរ្រងផ្ទោរះ ល�ើយៃិងទីសាធ្រណៈ ម្ៃការ

្ិរទ ល្ កព្រកាសជាលពចើៃខលរះលថ្ក �លទាស ខលរះលទៀតជួយគំ្ពទ�ូល ើ្រ។ 

ល្ កមួយ លនារះម្ៃសរលសររក្យចំៗដូលច្រះថ្៖ «ឱសសរុកលអើយ វរល�ើយ 

កា�ណាលស្តចរ្រស់ឯងជាកូៃលក្ង»។ សាសា្ត  ១០:១៦។ ទឹកចិត្តខំព្ឹរងដព្រង 

ដ៏ព្រជាព្ិរយក្ុងទលងវាើសពម្្់រ�ូល ើ្រ បាៃ្រញ្ជា ក់យ៉ាងចបាស់ដ�់ពពរះលៅ 

អ្ិរាជ ៃិងអង្គព្រជំុៃីតិ្រញញាត្តិថ្ ការព្រពពឹត្តអំលពើអយុត្តិ្ម៌ណាមួយចំលររះ 

គ្ត់ ៃឹង្រណា្ត �ឱ្យម្ៃលពគ្រះថ្្ក់ដ�់សៃ្តិសុខនៃចពកភព ៃិងស្ិរភាពនៃ

រាជ្រ�ល័ងកជាមិៃខ្ៃ។
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សៅរ៍-១៥ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៩៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:រក្យ សំដី ដដ� លចញ ពី ម្ត់ មៃុស្ស ល្ៀ្រ ដូច ជា ទឹក 

លពរៅ ល�ើយ ទី ្រលញចា ញ ពបាជ្ា ក៏ ដូច ជា លពជារះ ទឹក �ូរ។ សុភាសិត  ១៨:៤ម្ី 

ការខិ្រខំសពមបសពមរួលជាមួយរ ៉មូ

 សលម្តចក�វាិដដលឺរកិនៃសាក់សូៃី បាៃោក់បំាងអារម្ណ៍ពិតពបាកដ 

រ្រស់ពពរះអង្គចំលររះអ្កដកទពមង់។ ក្ុងលព�ជាមួយគ្្ ពទង់បាៃការររគ្ត់ 

លោយការឃ្ល ំលមើ�ដ៏មិៃលចរះលៃឿយ�ត់ លោយចំាលមើ�ច�នារ្រស់គ្ត់ 

ៃិងច�នារ្រស់សពតរូវរ្រស់គ្ត់។ ្ុ៉រដៃ្ត ម្ៃមៃុស្សជាលពចើៃដដ�មិៃខ្ល ច 

ៃឹង្រលញចា ញលសចក្តីអាណិតលមតា្ត ដ�់�ូល ើ្រល�ើយ។ «្រៃទោ្់រដ៏តូចរ្រស់ 

លោក្រណ្ឌិ ត» លោកសប៉ាឡា្ិៃបាៃសរលសរ «មិៃអាចផ្ទោុកអ្កមកល�ង 

ទំាងអស់បាៃលទ»២៦។សូម្ីដតអ្កដដ�គ្្ៃជំលៃឿដ�់�ទ្ធិរ្រស់គ្ត់លសារះ 

ក៏ទ្់រការលកាតសរលសើរមិៃបាៃដដរ ចំលររះលសចក្តីសុចរតិដដ�នំាគ្ត់លៅ

កាៃ់មរណភាពដ៏កាល ហាៃ ជាជាង្ំររៃសតិសម្ជញញាៈរ្រស់ខលួៃ។

 លគបាៃខិតខំយ៉ាងខ្ល ំង លដើម្ីទទួ�ការអៃុញ្ញា តពី�ូល ើ្រ ឱ្យសពម្រ 

សពមរួ�ជាមួយរ ៉មូ។ ពួកអភិជៃ ៃិងពួកក្សពតបាៃម្ៃ្រៃទោូ�ដ�់គ្ត់ថ្ 

ល្រើគ្ត់លៅដតលថ្ក �លទាសវហិារល�ើយៃិងពករុមព្ឹរកសាលទៀត លនារះលគៃឹង្ំរ្ររ 

្រង់គ្ត់លចញពីចពកភព ល�ើយៃឹងគ្្ៃអវាីការររខលួៃល�ើយ។ លគបាៃជំរញុ 

គ្ត់ម្តងលទៀត ឱ្យចុរះចូ�លៅៃឹងការជំៃំុជពមរះរ្រស់ពពរះលៅអ្ិរាជ លនារះលទើ្រ

ៃឹងគ្្ៃអវាីគួរឱ្យភ័យខ្ល ចល�ើយ។ គ្ត់បាៃត្រវញិថ្ «ទូ�្រង្គំអៃុញ្ញា ត 

លោយអស់ពីចិត្តទូ�្រង្គំ ថ្ពពរះលៅអ្ិរាជ ពួកក្សពត ល�ើយសូម្ីដតអ្កពគីសាទោ ៃ 

ដ៏ម្ៃចិត្តអាពកក់ជាងលគក៏លោយ គួរពតរួតពិៃិត្យ ល�ើយវៃិិច្័យកិចចាការរ្រស់

ទូ�្រង្គំចុរះ ្ុ៉រដៃ្តលៅក្ុង�័ក្ខខ័ណ្ឌ មួយ គលឺថ្ លគពតរូវយកពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ

ជាខ្្តរ្រស់លគ។ មៃុស្សលោកគ្្ៃអវាីលទៀតៃឹងល្វាើលទ ម្ៃដតសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រ 

តាម្ុ៉រលណាណ រះ»។

 ចំលររះការអំរវនាវមួយលទៀត គ្ត់ម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «ទូ�្រង្គំ 
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យ�់ពពម�រះ្រង់�ិខិត្លងកាត់រ្រស់ទូ�្រង្គំ។ ទូ�្រង្គំោក់ខលួៃពបាណ 

ទូ�្រង្គំ ៃិងជីវតិទូ�្រង្គំក្ុងពពរះ�ស្តពពរះលៅអ្ិរាជ ្ុ៉រដៃ្តចំលររះពពរះ្រៃទោូ�

រ្រស់ពពរះវញិ មិៃអាចល្វាើលៅបាៃល�ើយ»២៧ គ្ត់បាៃដ្លងពបា្់រការស្័ពគ 

ចិត្តចុរះចូ�ៃឹងពករុមព្ឹរកសាទូលៅ ្ុ៉រដៃ្ត ក្ុង�័ក្ខខ័ណ្ឌ ថ្ពករុមព្ឹរកសាពតរូវ 

សលពមចលសចក្តីលៅតាម្រទគម្ីរវញិ។ «ក្ុងអវាីៗដដ�ស្តីអំពីពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ 

ពពរះ ៃិងជំលៃឿលនារះ ពគ្់រទំាងអ្កពគីសាទោ ៃគលឺជាលៅពកមកាត់ក្តីពតឹមពតរូវដូចជា

សលម្តចប៉ា្រដដរ ល្រើលទារះជាម្ៃពករុមព្ឹរកសារា្់រោៃគំ្ពទលោកក៏លោយ »២៨។ 

ទី្ំរផុ្ត ទំាងមិត្តភក្តិ ៃិង្រចាចា មិត្ត បាៃយ�់ជាក់ចបាស់ថ្ការ ខិតខំ្រដៃ្ម 

លទៀត លដើម្ីរកការផ្្សរះផ្សាគ្្ ជាការឥតព្រលយាជៃ៍លទ។

 ព្រសិៃល្រើអ្កដកទពមង់បាៃចុរះចូ�ដតចំណុចមួយលនារះ សាតំាងៃិង

ពួក្ររវិាររ្រស់វាៃឹងទទួ�ជ័យជម្រះលៅល�ើយ។ ្ុ៉រដៃ្តភាពមុលឺងម៉្ត់ដ៏មិៃលររា

រ្រស់គ្ត់ ជាមល្យាបាយរលំោរះពករុមជំៃំុ។ ឥទ្ធិព�រ្រស់ជៃម្្ក់លៃរះ ដដ� 

ហ៊ាៃគិត ល�ើយព្រពពឹត្តសពម្្់រខលួៃ ទ្ោ �់ គលឺបាៃ្ំរដព្រ្ំរព្ររួ�វហិារ ៃិង 

ពិភពលោកលទៀតផ្ង មិៃពតឹមដតលៅក្ុងសម័យគ្ត់លទ ដតលៅអស់ទំាងពគ្ 

អនាគតផ្ងដដរ។

 ្រនាទោ ្់រពីគ្ត់បាៃចាកលចញលៅ �ូល ើ្រមិៃចង់ឱ្យលគពច�ំថ្ភាព 

មុលឺងម៉្ត់រ្រស់គ្ត់ ជាការ្ររះលបារលទ ដូលច្រះគ្ត់ក៏បាៃសរលសរលៅពពរះលៅ 

អ្ិរាជថ្៖ «ទូ�្រង្គំរចួរា�់ៃឹងសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រតាមពពរះករណុាយ៉ាងខ្ជា ្់រខជាួៃ 

្ំរផុ្តក្ុងកិត្តិយស ឬការអា្់រយស ក្ុងជីវតិ ឬក្ុងលសចក្តីសាល ្់រ ល�ើយលោយ 

គ្្ៃការល�ើកដ�ងអវាីល�ើយ លវៀរដ�ងដតពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ ដដ�ចិញចា ឹម 

ជីវតិរ្រស់មៃុស្ស្ុ៉រលណាណ រះ...។ លៅលព�ណាម្ៃលរឿងដដ�ស្តីពីអៃៃ្តភាព 

គលឺពពរះលទដដ�ម្ៃពពរះ�្រ្ទ័យ ពំុដមៃមៃុស្សពតរូវចុរះចូ�ៃឹងមៃុស្ស

ល�ើយ។ លពររះការចុរះចូ�ក្ុងលរឿងខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណ គលឺជាការលគ្រពថ្វា យ 

្រង្គំពិតដមៃល�ើយៗ គួរគ្រ្ីល្វាើលៅដ�់ពពរះអាទិករដតមួយពពរះអង្គ  

្ុ៉រលណាណ រះ »២៩។
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អាទិត្យ-១៦ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ៩៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អ្ក ណា ដដ� ល្វាសព្រដ�ស ៃឹង ការ រ្រស់ ខលួៃ លនារះ 

លឈ្ារះ ថ្ ជា ្រង ្រ្អូៃ ៃឹង អ្ក ដដ� ្ំរ ល្ ញ។ សុភាសិត  ១៨:៩

 ក្ុងដំលណើ រពីពករុងលវ ើមវញិ ពួកសាសា្ត ចារ្យដ៏រងុលរឿងបាៃទទួ� 

សាវា គមៃ៍សង្ដដ�លគបាៃកាត់កា�់លចញ ចំដណកអ្កដឹកនំាសីុវ�ិបាៃ 

អ្រអរសាទរជៃដដ�អ្ិរាជបាៃព្រកាសកាត់លទាស។ លគបាៃសូមគ្ត់ឱ្យ 

អ្ិ្របាយ ល�ើយលោយមិៃគិតរវ�់ពីការហាមឃ្ត់ពីចពកភព គ្ត់ក៏បាៃ 

ចូ�តុអ្ិ្របាយម្តងលទៀត។ «ខ្ុំមិៃដដ�សៃយាថ្លៅចាក់ពចវាក់ពពរះ្រៃទោូ� 

រ្រស់ពពរះ ឬៃឹងលៅល្វាើដូលច្ារះល�ើយ»៣០។គ្ត់ម្ៃព្រសាសៃ៍។

 គ្ត់ចាកលចញពីលវ ើមមិៃបាៃយូរ្ុ៉រន្ាៃផ្ង សសា្់រដតពួកកាៃ់តាមលស្តច 

ប៉ា្រជម្រះពពរះលៅអ្ិរាជឱ្យលចញ្រញញាត្តិទាស់ៃឹងគ្ត់។ លគបាៃព្រកាសថ្ 

«�ូល ើ្រជាអារក្សសាតំាង ទ្ោ �់ដតម្តង ដដ�ស្ិតលៅលពកាមទពមង់មៃុស្សម្្ក់ 

ល�ើយលសលៀករក់ស្ង់រ្រស់សង្ »៣១។ លៅលព��ិខិត្លងកាត់រ្រស់គ្ត់

ផុ្តកំណត់កា�ណា មៃុស្សទំាងអស់ពតរូវបាៃហាមឃ្ត់មិៃឱ្យផ្្ត�់ទីពជក

លកាៃ មិៃឱ្យទឹកឬមហាូ្រ ឬលោយរក្យ ឬការព្រពពឹត្ត ជំៃួយ ឬលពជាមដពជងគ្ត់ 

ល�ើយ។ លគពតរូវចា្់រគ្ត់មកឱ្យអាជ្ា្រ ល�ើយអ្កលដើរតាមគ្ត់ដ៏ៃឹងពតរូវ 

ចា្់រោក់គុក ពពមទំាងរ្ឹរអូសពទព្យសម្ត្តិលទៀតផ្ង។ សំលណរទំាង្ុ៉រន្ាៃ 

រ្រស់គ្ត់ៃឹងពតរូវបាៃ្ំរ ល្ ញលចា� ល�ើយទី្ំរផុ្ត អស់អ្កណាដដ�ហ៊ាៃ 

ព្រពពឹត្តទាស់ៃឹងពកឹត្យ្រញញាត្តិលៃរះ ៃឹងពតរូវរា្់រ្រញចាូ �ក្ុងការផ្្តនាទោ លទាសដដរ។ 

លស្តចក�វាិដដលឺរកិនៃព្រលទសសាក់សូៃី ៃិងពួកក្សពតដដ�ម្ៃការជិតស្ិទ្ធៃឹង

�ូល ើ្រជាងលគលនារះ បាៃចាកលចញពីពករុងលវ ើម្រនាទោ ្់រពីគ្ត់បាៃលចញលៅ ល�ើយ 

ពកឹត្យ្រញញាត្តិរ្រស់ពពរះលៅអ្ិរាជក៏បាៃទទួ�ការអៃុម័តរ្រស់អង្គព្រជំុៃីតិ 

្រញញាត្តិ។ ពួកកាៃ់សាសនារ៉មូបាៃលពតកអរជាខ្ល ំង។ ពួកលគបាៃចាត់ទុកថ្ 

វាសនានៃកំដណទពមង់គលឺពតរូវបាៃ្ិរទពតាជាស្ាពរ។
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ព្រះពទង់លពបើលសច្ហហវដិដលឺរកិនៃសាក់សៃូី

 ពពរះលៃពតឃ្ល ំលមើ�មួយបាៃតាមលមើ�ច�នារ្រស់�ូល ើ្រ ល�ើយអ្ក 

ព្រក្រលោយពពរះទ័យលស្ារះស ៃិងន្ល្្ូរក៏បាៃសលពមចថ្ៃឹងជួយសលកងា្គ រះ

គ្ត់។ ពពរះបាៃព្រទាៃលស្តចក�វាិដដលឺរកិនៃសាក់សូៃីៃូវគលពម្ងការមួយ 

លដើម្ីរកសាអ្កដកទពមង់។ លៅតាមផ្លូវមកផ្ទោរះវញិ លគបាៃ្ំរដ្រក�ូល ើ្រពីអ្ក 

មកជាមួយគ្ត់ ល�ើយពតរូវបាៃលគ្រដងវារជាព្រញា្់រកាត់នពពលឆ្្រះលៅកាៃ់ 

ពបាសាទវ៉ាត្៊រក ដដ�ជា្រនាទោ យភ្ំោច់សសយា�។ ការោក់្ំរបំាងគ្ត់គលឺ 

ជាអា្៌កំបំាងស្ុគស្ាញមួយ ដដ�សូម្ីដតសលម្តចក�វាិដដលឺរកិ ទ្ោ �់ក៏ពំុបាៃ

ដឹងថ្លគបាៃោក់គ្ត់លៅទីណាដដរ។ ការមិៃដឹងលៃរះគលឺជាគលពម្ងការ 

រ្រស់ពពរះអង្គ ឱ្យដតពពរះអង្គសលពមចពពរះទ័យថ្មិៃដឹងចុរះ ពទង់ពំុអាចល្រើក 

សដម្តងអវាីល�ើយ។ ពទង់បាៃសក្់រពពរះទ័យ លោយបាៃពជា្រថ្អ្កដកទពមង់ 

បាៃសុខសាៃ្តល�ើយ។

 រដូវ ក្ រកី រដូវលរៅ្ត  ៃិងរដូវសលឹកល ើ្ពជរុរះបាៃកៃលងផុ្តលៅ ល�ើយរដូវ 

រងាបាៃមកដ�់ រឯី�ូល ើ្រលៅដតជាអ្កគុកដដដ�។ អាល�ៀៃដ័រ ៃិង្រក្សពួក 

រ្រស់គ្ត់បាៃស្របាយរកីរាយឥតឧ្រម្។ ពៃលលឺនៃដំណឹង�្អលមើ�លៅហាក់

្ីរដូចជារ�ត់លៅល�ើយ ្ុ៉រដៃ្ត ពៃលលឺរ្រស់កំដណទពមង់ៃឹងពតរូវចំាជរះលោយរស្ី

ដ៏ចិដញចា ងចិញ្ចា ចជាងមុៃលៅលទៀត។

ការឃនុឃំាងំលៅឯពបាសាទវ៉ា្រប៊ក

 ក្ុងការ�ំុឃ្ំងដ៏សងៃ្់ររម្ងៃ ្់រលៅឯពបាសាទវ៉ាត្៊រក លោក�ូល ើ្របាៃ

អរស្របាយលពររះបាៃរចួខលួៃពីកម្ួស� ៃិងចោច�នៃការព្រយុទ្ធ។ ្ុ៉រដៃ្ត

លោយខលួៃធ្ល ្់ររស់លៅជាជីវតិម្ៃសកម្ភាព ៃិងការ្៉ររះទង្គិចយ៉ាងខ្ល ំង 

លនារះ គ្ត់ម្ៃការ្ុញពទាៃ់ចំលររះការមិៃល្វាើអវាីលសារះ។ លៅជំនាៃ់ឯលកាលនារះ

�ក្ខណៈនៃពករុមជំៃំុបាៃល�ចល�ើងលៅចំលររះគ្ត់។ គ្ត់ខ្ល ចលគលចាទថ្ 

ជាមៃុស្សកំសាក កា�ល្រើដកខលួៃពីការព្រកួត។ រចូក៏្រលនាទោ សខលួៃចំលររះការ 
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ពពលងើយកលៃ្តើយ ៃិងការ្រលណា្ត យតាមតលពមក។

 ្ុ៉រដៃ្ត ក្ុងលព�ជាមួយគ្្ គ្ត់បាៃសលពមច�ទ្ធផ្��ួសពី 

សមត្ភាពមៃុស្សម្្ក់លៅលទៀត។ សាល ្រប៉ាការ្រស់គ្ត់ពំុដដ�លៅលសងៃៀម 

ល�ើយ។ ពួកខំ្្ងសពតរូវរ្រស់គ្ត់បាៃអសាចា រ្យជាខ្ល ំង ល�ើយក៏ភាៃ់ភំាងលោយ 

ល�ើញភ័ស្តុតាងលៅៃឹងដភ្កថ្គ្ត់លៅដតសកម្ដដដ�។ ខិត្ត្័រណណជាលពចើៃ

ដដ�បាៃសរលសរពីសាល ្រប៉ាការ្រស់គ្ត់ ពតរូវបាៃដចកចាយរសលពញ 

អា�លលឺម៉ង់។ គ្ត់ក៏បាៃ្រកដព្រគម្ីរសញ្ញា ្្ីលៅជាភាសាអា�លលឺម៉ង់ផ្ងដដរ។ 

លចញពីលការះប៉ាត់មុ៉សដ៏សំ្ូររលោយ្្ គ្ត់បាៃ្រៃ្តការព្រកាសផ្សាយដំណឹង 

�្អ ៃិង្រលនាទោ សដ�់អំលពើខុស្្គងទំាងឡាយលៅជំនាៃ់លនារះ ជិតលពញមួយ 

ឆំ្្។

 ពពរះបាៃដកអ្ក្រលពមើពពរះអង្គលចញពីលវទិកានៃជីវតិសាធ្រណៈ។ 

លៅក្ុងភាពោច់សសយា� ៃិងក្ុងទីភ្ំដដ�លគលមើ�មិៃល�ើញ �ូល ើ្រពតរូវ 

បាៃដកលចញពីការគំ្ពទរ្រស់លោកីយ៍ ៃិងពតរូវបាៃ្ំរ្ិរទពីការសរលសើរ 

រ្រស់មៃុស្ស។ ដូលច្រះគ្ត់បាៃរមួពីលសចក្តីម្ៃ្រ្កខ្ស់ ៃិងទំៃុកចិត្តក្ុងខលួៃ

ឯងដដ�លពចើៃដត្រណា្ត �មកពីជ័យជម្រះ។

 លៅលព�មៃុស្សអរស្របាយចំលររះលសរភីាពដដ�លសចក្តីពិតបាៃ 

ផ្្ត�់ឱ្យពួកលគលនារះ សាតំាងវាសវារះដសវាង្រដងវារគំៃិត ៃិងលសចក្តីសសឡាញ់ 

ថ្្ក់្្មរ្រស់លគលចញពីពពរះ ៃិងសវារះដសវាងភាជា ្់រលគលៅៃឹងភ្ាក់ងារមៃុស្សជាតិ 

ឱ្យលគល�ើកតលមកើងឧ្រករណ៍ ល�ើយ្ំរលភលចពពរះ�ស្តដដ�ដឹកនំាពពឹត្តិការណ៍

នៃទិពវាញ្ញា ណថ្្ក់្្មលៅវញិ។ ជាញឹកញយពួកលមដឹកនំាសាសនាដដ�  

ម្ៃលគសរលសើរពតរូវបាៃនំាឱ្យទុកចិត្តល�ើខលួៃឯង។ ្រណា្ត ជៃពតរូវបាៃអៃទោង 

ឱ្យលមើ�លៅលគថ្ជាអ្កនំាផ្លូវជាជាងលមើ�លៅពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ។ ពពរះបាៃ 

ការររកំដណទពមង់ពីភាពលពគ្រះថ្្ក់លៃរះឯង។ ដភ្ករ្រស់មៃុស្សបាៃសំ�ឹង 

លមើ�លៅឯ�ូល ើ្រថ្ជាអ្ក្រកសសាយលសចក្តីពិត គ្ត់ពតរូវបាៃដកលចញ 

ព្រលយាជៃ៍ឱ្យដភ្កទំាងអស់ ងាកមកឯពពរះអៃៃ្តដ៏ជាអ្កៃិពៃ្ធលសចក្តីពិត 
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ច័ន្ទ-១៧ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១០០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពពរះនាម ពពរះលយ�ូវ៉ា ជា្់រ ្៉រម មំ្មួៃ មៃុស្ស សុចរតិ រត់ 

ចូ� លៅ ពឹង ពជក ល�ើយ ម្ៃ លសចក្តី សុខ។ សុភាសិត  ១៨:១០ញ ការ �្អអ្ក 

 ពីរឬ្ីរសបា្ត �៍្រនាទោ ្់រពីកំលណើ ត�ូល ើ្រ ក្ុងខទោមរ្រស់អ្កជីកដរល៉ៅ 

ព្រលទសសាក់សូៃី ឧ�រកិ សវាិងកា�ី† (Ulric Zwingli) ក៏បាៃលកើតមកលៅក្ុង

ខទោមរ្រស់អ្កគងាវា �សតវាលៅឯជួរភ្ំអា�់ដដរ។ លោយទទួ�ការចិញចា ឹម្ីរបាច់

លៅក្ុងកណា្ត �ទស្សៃីយភាពនៃ្ម្ជាតិដ៏លររលពញលៅលោយសភាព 

រងុលរឿងឧត្តម គំៃិតដ៏លក្ងខចាីរ្រស់គ្ត់បាៃចា្់រអារម្ណ៍លៅល�ើអំណាចពពរះ

លចសា្ត រ្រស់ពពរះ។ លៅដក្រជីដូៃរ្រស់គ្ត់ គ្ត់បាៃសា្ត ្់រលរឿងដ៏វលិសសខលរះៗ 

នៃពពរះគម្ីរ ដដ�ជីដូៃគ្ត់បាៃព្រមូ�មកពីក្ុងលរឿងលពពង ល�ើយៃិង 

ទំលៃៀមទម្ល ្់រនៃវហិារ។

 កា�ម្ៃអាយុ១៣ឆំ្្ គ្ត់បាៃលៅពករុង្រលឺៃ ដដ�កា�លនារះម្ៃ

សាោដ៏វលិសស្ំរផុ្តព្រចំាព្រលទសសវាុីស។ ក៏្ុ៉រដៃ្តម្ៃលពគ្រះកាចលកើតល�ើង

លៅទីលនារះ លពររះពួកសង្ថ្្ក់ទា្របាៃពយាយាម�ួងលោមគ្ត់ឱ្យ្ួរស 

ចូ�លៅក្ុងទីវត្តអារាម។ លោយសារទិពវាញ្ញា ណថ្្ក់្្មរ្រស់ពពរះ ឪពុកគ្ត់

ក៏បាៃទទួ�ព័ត៌ម្ៃស្តីអំពីគលពម្ងការរ្រស់ពួកសង្។ គ្ត់យ�់ថ្អនាគត 

ដ៏ព្រនពរ្រស់កូៃគ្ត់កំពុងស្ិតលៅក្ុងភាពមិៃសសរួ� រចួក៏ដណនំាឱ្យពត�្់រ 

មកផ្ទោរះវញិ។

 ្រទ្រញ្ជា ពតរូវបាៃសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រដូចចិត្ត ្ុ៉រដៃ្ត យុវជៃលយើងពំុអាចសក្់រ 

ចិត្តលៅក្ុងសសរុកកំលណើ តរ្រស់ខលួៃបាៃល�ើយ មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃគ្ត់ក៏្រៃ្តការ 

៩

្ៃ្លឺលឆរះល�ើងលៅពបលទសសវនុសី
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សិកសាតលៅលទៀត លៅពករុងល្រសុ�។ កដៃលងលៃរះល�ើយដដ�សវាីងកា�ីបាៃឮ

ដំណឹង�្អអំពីពពរះគុណដ៏ឥតគិតន្លរ្រស់ពពរះ។ លោកពគរូវតិ្ឹមបាក់ កា� 

កំពុងលរៀៃភាសាពកិក ៃិងល�លពពើរ ក៏បាៃអាៃពពរះគម្ីរ្ររសុិទ្ធ លម៉្ល រះល�ើយ 

កំារស្ីនៃពៃលលឺពិសិដ្ បាៃ្រញ្ចា ំងចូ�លៅក្ុងគំៃិតនៃពួកសិស្សរ្រស់គ្ត់។ 

គ្ត់បាៃដ្លងថ្ ជីវង្គតរ្រស់ពពរះពគីសទោ គលឺជាន្លលោរះបា្រដតមួយគត់ 

សពម្្់របា្រជៃ។ ចំលររះសវាីងកា�ី រក្យទំាងលៃរះគលឺជារស្ីដដ�ររះល�ើងលៅ 

លព�ពព�ឹម។

 មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃ សវាីងកា�ីពតរូវបាៃលៅលចញអំពីពករុងល្រសុ� ឱ្យលៅ 

្ំរលពញការងារ។ ល្រសកកម្ដំ្ូរងរ្រស់គ្ត់ គលឺលៅតំ្រៃ់អា�់្ញ។ គ្ត់

បាៃទទួ�ការចាក់លព្រងតំាងជាសង្ គ្ត់ «បាៃ្ូរជាខលួៃ ៃិងពព�ឹងទំាង 

សសរុង លដើម្ីតាមដសវាងរកលសចក្តីពិតរ្រស់ពពរះ»១។

 លៅលព�គ្ត់សសាវពជាវ្រទគម្ីរលពចើៃកា�ណា គ្ត់បាៃល�ើញចបាស់ 

ោស់លពចើៃកា�លនារះអំពីការផ្ទោុយគ្្សស�រះរវាងលសចក្តីពិត ល�ើយៃិង 

លសចក្តី្រលពងៀៃខុស្្គងរ្រស់រ ៉មូ។ គ្ត់បាៃចាត់ទុកថ្ ពពរះគម្ីរជាពពរះ 

្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ ជាក្ួៃតពម្ដតមួយគត់ដដ�មិៃលចរះខុស។ គ្ត់បាៃយ�់ 

ថ្ពពរះគម្ីរជាអ្ក្រកសសាយដ�់ខលួៃឯង។ គ្ត់បាៃល្វាើការសសាវពជាវ 

ជាលពចើៃ លដើម្ីជួយឱ្យខលួៃគ្ត់អាចយ�់ពតឹមពតរូវៃូវអត្ៃ័យរ្រស់ពពរះ្រៃទោូ� 

រចួល�ើយគ្ត់បាៃ្ួរងសួងរកជំៃួយអំពីពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ។ ្រនាទោ ្់រមក គ្ត់ 

ក៏សរលសរអំពីការពិលសា្រ្រស់គ្ត់លៅលព�លៃរះថ្៖ «ខ្ុំបាៃចា្់រលផ្្តើមទូ�

សូមពៃលលឺអំពីពពរះអង្គ លព�លនារះ្រទគម្ីរក៏ម្ៃការងាយសសរួ�លពចើៃចំលររះ  

ខ្ុំ »
២។

 លគ្��ទ្ធិដដ�សវាីងកា�ីអ្ិ្របាយ ពំុដមៃបាៃទទួ�មកអំពី�ូល ើ្រ 

លទ គលឺជាលគ្��ទ្ធិនៃពពរះពគីសទោ។ អ្កដកទពមង់ជាតិសវាុីសបាៃដ្លងថ្ «ល្រើ 

�ូល ើ្រអ្ិ្របាយពីពពរះពគីសទោ លនារះគ្ត់ល្វាើៃូវអវាីដដ�ខ្ុំកំពុងល្វាើលនារះល�ើយ...។ 

ខ្ុំពំុដដ�សរលសរលៅកាៃ់�ូល ើ្រមួយរក្យណាលទ ល�ើយ�ូល ើ្រក៏ពំុដដ� 



ពៃលលឺររះល�ើងលៅព្រលទសសវាីស-ទំព័រ-151-

សរលសរមកខ្ុំដដរ។ ចុរះល�តុអវាី?...គលឺលដើម្ី្រងាហា ញថ្ពពរះវញិ្ញា ណនៃពពរះម្ៃ

ឯកភាពគ្្ លពររះលយើងទំាងពីរនាក់្រលពងៀៃអំពីលគ្��ទ្ធិពពរះពគីសទោក្ុង 

សណ្ាៃដូចគ្្ លោយគ្្ៃការ្៉ររះទង្គិចគ្្ល�ើយ»៣។

 

អង្គារ-១៨ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១០១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:មុៃ ៃឹង ពតរូវ វនិាស លនារះ ចិត្ត រ្រស់ មៃុស្ស លកើត ម្ៃ លសចក្តី 

ល្្ើងន្្ ឯ លសចក្តី រា្រសា លនារះ រដមង ដត នំា មុខ កិត្តិយស វញិ។ សុភាសិត  

១៨:១២

 លៅឆំ្្១៥១៦ សវាីងកា�ីពតរូវបាៃលគអលញជា ើញឱ្យលៅអ្ិ្របាយលៅក្ុង

អាវាសលៅឯអាយយិៃលសដិៃ (Einsiedeln)។ លៅទីលៃរះគ្ត់ពតរូវ្រដៃ្ម 

ឥទ្ធិព�ក្ុងនាមជាអ្កដកទពមង់ ដដ�ៃឹងឮសុសសាយលៅឆ្ងៃ យ �ួសជួរ 

ភ្ំកំលណើ តរ្រស់គ្ត់លៅលទៀត។

 ក្ុងចំលណាមរ្រស់រ្ររដដ�គួរឱ្យចា្់រអារម្ណ៍ជាងលគលៅអាយយិៃ

លសដិៃ គលឺជារ្ូរសំណាកនៃសស្តីពព�ច្ារយ៍ី ដដ�លគលជឿថ្ម្ៃអំណាចអាច

ល្វាើការអសាចា រ្យ។ លៅខ្ងល�ើលខ្ល ងទាវា រអាវាសម្ៃសរលសរថ្ «លៅទីលៃរះ 

អាចទទួ�ការអត់លទាសបា្រដ៏លពញល�ញ»៤។ ម្ៃ្រណា្ត ជៃមកអំពីពគ្់រ 

ដផ្្កនៃព្រលទសសវាុីស ព្រលទសបារាងំ ៃិងអា�លលឺម៉ង់។ ល�ើញដូលច្រះ សវាីងកា�ី 

ក៏ល្លៀតឱកាសលៃរះ ព្រកាសលសរភីាពតាមរយៈដំណឹង�្អ ដ�់ជៃទាសករ 

ជា្់រចំណងនៃជំលៃឿអកុស�ទំាងលៃរះ។

 គ្ត់បាៃម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «ចូរកំុឱ្យៃឹកសសនមថ្ ពពរះលៅក្ុងវហិារ 

លៃរះជាងលៅកដៃលងដនទលទៀតឱ្យលសារះ...។ លតើការខំល្វាើលោយឥតកនពម ការល្វាើ 

្ម្យាពតាដ៏ឆ្ងៃ យ ការោក់តងាវា យ ការសាងរ្ូរសំណាក ការ្ួរងសួងដ�់ 

នាងពព�ច្ារយ៍ី ឬដ�់ពួកសៃ្ត្ុរគ្គ� អាចជួយឱ្យអ្ករា�់គ្្បាៃទទួ� 

ពពរះគុណពពរះឬលទ?...លតើម្ៃអំណាចអវាីចំលររះការរក់គពម្រកបា�ភលលឺរលោង 

ការលការកបា�រ�ីង ការរក់អាវ្យដវងៗ ឬដស្កលជើង�ម្អលោយម្ស 
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លនារះ?»...គ្ត់្រដៃ្មលទៀតថ្ «ពពរះពគីសទោដដ�បាៃព្រគ�់អង្គពទង់លៅល�ើ

ល ើ្ឆ្ក ងមួយដងលនារះ គលឺជាយញញា្ូរជា ៃិងជាលទាសលដើម្ីជា្្ូរសពម្្់រអំលពើ

បា្ររ្រស់អ្កលជឿ �ុរះដ�់អស់ក�្ជាៃិចចា»៥។

 ចំលររះអ្កសា្ត ្់រភាគលពចើៃ គលឺជាការខកចិត្តដ៏ជូរចត់មួយលោយម្ៃ

លគពបា្់រថ្ ដំលណើ រដ៏�ំបាករ្រស់ខលួៃ គលឺបាៃលៅជាអសារឥតការលៅវញិ។ 

ការអត់លទាសដ៏ឥតគិតន្លដដ�ព្រទាៃដ�់លគតាមរយៈពពរះពគីសទោ ពួកលគ 

យ�់មិៃដ�់ ដតសូ៊សក្់រចិត្តៃឹងផ្លូវដដ�រ ៉មូបាៃគូសឱ្យវញិ។ គលឺជាការងាយ 

សសរួ�ជាងសពម្្់រពួកលគ ក្ុងការ្រង្គងលសចក្តីសលកងា្គ រះរ្រស់ខលួៃលៅល�ើពួក

សង្ៃិងលស្តចប៉ា្រ ជាជាងដសវាងរកភាពសា្អ តស្អំនៃចិត្ត។

 ្ុ៉រដៃ្ត ពករុមមួយលទៀត បាៃទទួ�លោយអំណរៃូវដំណឹងនៃលសចក្តី 

សលកងា្គ រះតាមរយៈពពរះពគីសទោ ល�ើយបាៃទទួ�យកពពរះលោ�ិតនៃពពរះអង្គ

សលកងា្គ រះ ទុកជាទីសងៃ្់ររម្ងៃ ្់ររ្រស់ខលួៃលោយជំលៃឿវញិ។ អ្កទំាងលៃរះបាៃ 

ពត�្់រលៅកាៃ់�ំលៅស្ាៃវញិ លដើម្ីល្រើកសដម្តងដ�់អ្កដនទៃូវពៃលលឺដ៏ 

វលិសសវសិា�ដដ�ខលួៃបាៃទទួ�។ លម៉្ល រះល�ើយលសចក្តីពិតពតរូវបាៃនំា 

លចញពីភូមិមួយលៅភូមិមួយ ល�ើយចំៃួៃនៃជៃល្វាើ្ម្យាពតាលៅកាៃ់ទី 

សកាក រៈនៃនាងពព�ច្ារ ីក៏បាៃ្យចុរះយ៉ាងសៃ្ធឹក។ ពបាក់តងាវា យម្ៃ 

ការធ្ល ក់ចុរះ ល�ើយពបាក់ល្រៀវត្សររ៍្រស់សវាីងកា�ីដដ�ដកពីលនារះមក ក៏្យ 

ចុរះដដរ។ ្ុ៉រដៃ្តការលៃរះ្រណា្ត �ឱ្យគ្ត់ម្ៃអំណរលៅវញិ លពររះគ្ត់បាៃ 

ល�ើញថ្ អំណាចនៃជំលៃឿអកុស�កំពុងបាក់ដ្រកល�ើយ។ លសចក្តីពិតបាៃ 

ពជរួតពជា្រក្ុងចិត្ត្រណា្ត ជៃរចួលៅល�ើយ។

សវងីកាលពី្ររូវបាៃល្អលញជា ើញឱ្យលៅពករុងសរួចិ

 ្ីរឆំ្្លពកាយមក សវាីងកា�ីពតរូវបាៃលគអលញជា ើញឱ្យលៅអ្ិ្របាយក្ុង 

មហាវហិារលៅឯសួរចិ (Zurich) ដដ�ជាទីព្រជំុជៃសំខ្ៃ់្ំរផុ្តសពម្្់រ 

ស�ព័ៃ្ធសវាុីស។ ឥទ្ធិព�ដដ�្រលញចា ញលៅកដៃលងលៃរះ ពបាកដជាម្ៃការ 



ពៃលលឺររះល�ើងលៅព្រលទសសវាីស-ទំព័រ-153-

ចា្់រអារម្ណ៍ខ្ល ំងជាងមិៃខ្ៃ។ ពួកសាសសា្ត ចារ្យបាៃ្រងា្គ ្់រគ្ត់ឱ្យល្វាើតាម

មុខនាទីដូចតលៅ៖ 

 

ពុធ-១៩ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១០២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:សាក្សី ភូតភរ ៃឹង មិៃ រចួ ចាក ពី លទាស ល�ើយ ល�ើយ អ្ក 

ណា ដដ� លរ� រក្យ កុ�ក ៃឹង ពតរូវ វនិាស លៅ។ សុភាសិត  ១៩:៩

 «លោកពតរូវដតលព្រើឥទ្ធិព�ពគ្់រដ្រ្រយ៉ាង លដើម្ីព្រមូ�ពបាក់ចំណូ� 

លោយមិៃខវា�់ពីអវាីទំាងអស់...។ លោកពតរូវពយាយាម្រលងកើៃពបាក់ចំណូ�ពី 

អ្កជំងលឺ ពីពិ្ីម៉្ស់ ល�ើយជាទូលៅគលឺពីពគ្់រទំាងពិ្ីសាសនា»។ «ចំលររះ 

ដផ្្កអភិបា�នៃពិ្ីព្រសិទ្ធី ការអ្ិ្របាយ ៃិងការដ្រកសា�វាូងលចៀម...លោក 

អាចរកលគមកជំៃួសបាៃ ជាពិលសសក្ុងការអ្ិ្របាយ»៦។

 សវាីងកា�ីបាៃសា្ត ្់រ្រទ្រញ្ជា លៃរះលោយលសងៃៀមសាងៃ ត់ រចួត្រវញិថ្ 

«ជីវព្រវត្តិពពរះលយសូ៊វបាៃោក់កំបំាងពី្រណា្ត ជៃជាយូរមកល�ើយ។ ខ្ុំៃឹង 

អ្ិ្របាយដំណឹង�្អតាមលោកម៉្ថ្យទំាងមូ�ដតម្តង...។ គលឺលដើម្ីសិរ�ី្អ 

រ្រស់ពពរះ លដើម្ីសរលសើរតលមកើងពពរះរាជ្ុរពតរ្រស់ពពរះអង្គ លដើម្ីលសចក្តី 

សលកងា្គ រះដ៏ពិតនៃពព�ឹង ល�ើយៃិងលដើម្ីចលពមើៃជំលៃឿដ៏ពិត ដដ�ខ្ុំពតរូវឧទទោិស 

ថ្វា យល្រសកកម្ការងាររ្រស់ខ្ុំ»។

 ្រណា្ត ជៃដ៏លពចើៃកុរះករ ព្រមូ�គ្្មកសា្ត ្់រគ្ត់អ្ិ្របាយ។ គ្ត់ 

បាៃចា្់រលផ្្តើមល្រសកកម្រ្រស់គ្ត់ លោយល្រើកអាៃដំណឹង�្អ ល�ើយពៃ្យ�់

ដ�់អ្កសា្ត ្់រទំាងឡាយអំពីពពរះជៃ្ លសចក្តី្រលពងៀៃ ៃិងជីវង្គតរ្រស់ពពរះ 

ពគីសទោ។ «គលឺលដើម្ីពពរះពគីសទោ» គ្ត់ម្ៃព្រសាសៃ៍ «ដដ�ខ្ុំពបាថ្្ដឹកនំាអ្ក 

រា�់គ្្លៅឯពពរះពគីសទោដដ�ជាព្រភពដ៏ពិតនៃលសចក្តីសលកងា្គ រះ»។ តំាងពីអ្ក 

រាជការ ៃិស្សិត រ�ូតដ�់សិ្រ្ករ ៃិងកសិករបាៃសា្ត ្់ររក្យលពចៃ៍រ្រស់ 

គ្ត់។ គ្ត់បាៃ្រលនាទោ ស ដ�់អំលពើអាពកក់ ៃិងអំលពើពុករ�ួយនៃសម័យ 

កា�លោយឥតញលញើតល�ើយ។ ្រណា្ត ជៃជាលពចើៃបាៃពត�្់រមកពីវហិារ 



ទំព័រ-154- មហាវវិាទ

វញិលោយសរលសើរដ�់ពពរះ។ «ម្្ក់លៃរះ» ពួកលគៃិយាយ «គលឺជាអ្កអ្ិ្របាយ 

លសចក្តីពិតដមៃ។ គ្ត់ជាលោកមូ៉លសរ្រស់ពួកលយើង ជាអ្កនំាលយើងលចញពី 

ភពងងឹតនៃលអសីុពទោលៃរះល�ើយ»៧។

 ចំលណរតមក ក៏ម្ៃការព្រឆំ្ងលកើតល�ើង។ ពួកលោកសង្បាៃ 

លចញមុខរារាងំៃឹងគ្ត់ លោយការចំអក�ក�លឺយ ៃិងការលព្រពជាយ ខលរះ 

លទៀត្រលញចា ញ្រ្កលកាងៃិងលព្រើការគំរាមកំដ�ង។ ្ុ៉រដៃ្ត សវាីងកា�ីបាៃ ពទំាពទ 

ទំាងអស់លោយអត់្្ត់។

 លៅលព�ដដ�ពពរះកំពុងលរៀ្រចំ្ំរដ្រកលខ្្រះនៃលសចក្តី�ងៃង់ល ល្  ៃិង 

ជំលៃឿអកុស� សាតំាងក៏ល្វាើការលោយអំណាចដ៏ខ្ល ំងកាល ្ំរផុ្តដដរ លដើម្ីោក់

មៃុស្សឱ្យស្ិតលៅក្ុងភាពងងឹត ពពមទំាងចងឃ្្្ររតឹកាៃ់ដតមំ្ដ្មលទៀត។ 

រ ៉មូបាៃ្រលញចា ញថ្មព�្្ី លោយបាៃល្រើកផ្សារជំៃួញដ�់ពិភពពគីសាទោ ៃោក់ 

�ក់លសចក្តីអត់លទាសលដើម្ីយកពបាក់។ ពគ្់រទំាងអំលពើបា្រសុទ្ធដតម្ៃតនមល 

រ្រស់វា។ មៃុស្សអាចព្រពពឹត្តអំលពើឧពកិដ្តាមចិត្ត ឱ្យដតឃ្ល ំងពបាក់វហិារបាៃ

លររលពញ�្អ។ លៃរះល�ើយជាដំលណើ រលជឿៃល�ឿៃនៃច�នាទំាងពីរ រ ៉មូ 

អៃុញ្ញា តឱ្យព្រពពឹត្តអំលពើបា្រ លោយយកការលៃរះមកល្វាើជាព្រភពនៃពបាក់ 

ចំណូ� ចំដណកឯពួកដកទពមង់វញិ លគផ្្តនាទោ លទាសអំលពើបា្រ ល�ើយចង្អុ�

លៅពពរះពគីសទោថ្ជាទីសងៃ្់ររម្ងៃ ្់រ ល�ើយៃិងជាអ្ករលំោរះ។

ការលក់ចបាប់មិៃពបកាៃ់លោសលៅពបលទសសវនុសី

 លៅក្ុងព្រលទសអា�លលឺម៉ង់ ការ�ក់ចបា្់រអៃុញ្ញា តឱ្យព្រពពឹត្តអំលពើបា្រ 

ពតរូវបាៃព្រពពឹត្តលៅលោយសង្្ិត�្សិ�។ លៅក្ុងព្រលទសសវាុីស ជំៃួញលៃរះ

ពតរូវបាៃស្ិតលៅលពកាមការពគ្់រពគងរ្រស់ដសមសិៃជាលោកសង្អីុតា�ី 

មួយរ្ូរ។ ដសមសិៃបាៃទទួ�ពបាក់មួយចំៃួៃ្ំពីព្រលទសអា�លលឺម៉ង់ ៃិង 

សវាុីសរចួលៅល�ើយ លដើម្ីមក្ំរលពញឃ្ល ំងពបាក់រ្រស់វហិារកាតូ�ិករ ៉មូ។ 

ឥ�ូវលៃរះគ្ត់ល្វាើដំលណើ រ្លងកាត់ព្រលទសសវាុីស នរអងា្គ សពបាក់ចំណូ�ស្តួច



ពៃលលឺររះល�ើងលៅព្រលទសសវាីស-ទំព័រ-155-

លស្តើងរ្រស់ពួកកសិករពកីពក ៃិងទាមទារជំៃូៃដ៏ម្ៃតនមលពីពួកអ្កម្ៃ 

ស្តុកស្តម្ភ។ ពួកដកទពមង់ក៏លចញលៅព្រឆំ្ងៃឹងគ្ត់ជា្រនាទោ ៃ់។ លជាគជ័យ 

រ្រស់សវាីងកា�ីគលឺលៅលព�គ្ត់បាៃ្រងាហា ញឱ្យលគល�ើញៃូវកំពុតរ្រស់លោក

សង្ �ុរះដ�់សង្ពទំាមិៃបាៃក៏លចញលៅកាៃ់សងាក ត់លផ្្សងលទៀត។ 

 

ពពហស្បតិ៍-២០ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១០៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:សតិ្រញ្ញា  រ្រស់ មៃុស្ស ៃឹង នំា ឲ្យ យលឺត ៃឹង ខឹង អ្ក លនារះ ក៏ 

ដតង ម្ៃ ចិត្ត អរ លោយ មិៃ ព្រកាៃ់ លទាស វញិ។ សុភាសិត  ១៩:១១

 លៅសួរចិ សវាីងកា�ីបាៃអ្ិ្របាយយ៉ាងខ្ជា ្់រខជាួៃទាស់ៃឹងជំៃួញ

�ក់លសចក្តីអត់លទាស លព�ដដ�ដសមសិៃចូ�មកដ�់ ក៏បាៃជួ្រជាមួយ

អ្កនំាសារអំពីពករុមព្ឹរកសាក្ុងរល្រៀ្រស្ិទ្ធស្ា�លោយសង្ឹមថ្ៃឹង្លងកាត់

បាៃ។ គ្ត់រកផ្លូវចូ�បាៃលោយខំលព្រើឧបាយក� ្ុ៉រដៃ្ត គ្ត់ពតរូវបាៃ ្រញជាូ ៃ

លចញលោយមិៃបាៃ�ក់ចបា្់រអត់លទាសឱ្យៃរណាម្្ក់ល�ើយ មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃ 

គ្ត់ក៏ចាកលចញពីព្រលទសសវាុីសដតម្តងលៅ។

 ម្ៃជំងលឺអាសៃ្លរាគឬមហាមរណៈ បាៃលកើតដ�់ព្រលទសសវាុីសលៅ

ក្ុងឆំ្្១៥១៩។ ជៃជាលពចើៃបាៃម្ៃអារម្ណ៍ថ្ ការអត់លទាសដដ�ពួកលគ 

បាៃទិញ កាល យជាឥតតនមល ៃិងជាអសារឥតការលៅវញិ ពួកលគពបាថ្្ចង់ 

បាៃៃូវពគឹរះដ៏មំ្មួៃជាង សពម្្់រជំលៃឿរ្រស់ខលួៃ។ ចំដណកសវាីងកា�ីដដ� 

លៅឯសួរចិ គ្ត់បាៃ្លឺជាទមងៃៃ់ ល�ើយលគបាៃរាយការណ៍សពវាទីកដៃលងថ្

គ្ត់បាៃសាល ្់រលៅល�ើយ។ លៅក្ុងកា�ៈលទសៈដ៏លវទនាលនារះ គ្ត់បាៃលមើ� 

លៅល ើ្ឆ្ក ងនៃកា�់វ៉ារ ីលោយលជឿទុកចិត្តចំលររះលសចក្តី្ួៃៃឹងអំលពើបា្រ 

រ្រស់គ្ត់។ លៅលព�ដដ�គ្ត់លចញពីលខ្ល ងទាវា រមចចាុរាជវញិ គ្ត់បាៃ 

អ្ិ្របាយដំណឹង�្អ ដដ�ព្រក្រលោយកម្ល ំងមំ្មួៃ ជាងលព�ណាៗ 

ទំាងអស់។ ្រណា្ត ជៃទំាងឡាយបាៃសាវា គមៃ៍ពគរូគងាវា �ដ៏ជាទីសសឡាញ់ 

រ្រស់ខលួៃលោយអំណរ លពររះគ្ត់បាៃរចួផុ្តពីលសចក្តីសាល ្់រ។ ឯពួក្រណា្ត  
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ជៃដដ�បាៃពត�្់រមកពី្ីរបាច់ពួកអ្ក្លឺ ៃិងអ្កសាល ្់រ ម្ៃចិត្តក្តុកក្តួ� 

ចំលររះតនមលនៃដំណឹង�្អដូចពំុដដ�ម្ៃពីមុៃល�ើយ។

 សវាីងកា�ីបាៃល្វាងយ�់លសចក្តីពិតនៃដំណឹង�្អរតឹដតចបាស់ល�ើង 

ល�ើយការពិលសា្លៅក្ុងខលួៃចំលររះអំណាចដដ�ល្វាើឱ្យលៅជា្្ីល�ើងវញិ 

ក៏កាៃ់ដតលររលពញណាស់ដដរ។ គ្ត់ម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្ «ពពរះពគីសទោ...បាៃទិញ 

ឱ្យលយើងៃូវលសចក្តីលពបាសលោរះដដ�គ្្ៃទី្រញចា ្់រ...។ អវាីដដ�ពទង់ម្ៃ 

ពពរះទ័យចង់ព្រទាៃឱ្យលយើង គលឺយញញា្ូរជាដ៏អស់ក�្ ល�ើយៃិងការពយាបា�

ដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិជាៃិរៃ្ត គលឺលសចក្តីលៃរះល�ើយដដ�បាៃ្ំរលពញ�័ក្ខខ័ណ្ឌ នៃលសចក្តី 

យុត្តិ្ម៌រ្រស់ពពរះជាលរៀងរ�ូតលៅ ជំៃួសអស់អ្កដដ�ពឹងដផ្្អកលៅល�ើ 

លសចក្តីលៃរះ លោយជំលៃឿមំ្មួៃដដ�ឥតរលងា្គ រះរលង្គើបាៃ...។ ទីណាដដ�ម្ៃ 

ជំលៃឿដ�់ពពរះ ទីលនារះៃឹងម្ៃការជំរញុចិត្តមៃុស្សឱ្យល្វាើអំលពើ�្អ»៨។

 លៅសួរចិ �ទ្ធិដកទពមង់លចរះដតចលពមើៃលៅមុខមួយជំហាៃម្តងៗ។ ពួក 

សពតរូវម្ៃការភ្ាក់លផ្្អើ�ក៏លពកាកល�ើងល្វាើសកម្ភាពព្រឆំ្ង។ សវាីងកា�ី 

បាៃទទួ�ការវាយព្រហារផ្ទោួៃៗ។ សកងា្គ ជលៅពករុងខៃ់ស្តិៃ បាៃ្រញជាូ ៃភូ្ួយ 

្ីរនាក់លៅកាៃ់ទីព្ឹរកសាសាោពករុងសួរចិ លោយលចាទព្រកាៃ់សវាីងកា�ីថ្ 

បាៃរខំ្ៃដ�់សៃ្តិសុខ ៃិងរល្រៀ្រលរៀ្ររយនៃសង្គម។ គ្ត់បាៃល�ើកល�ើង 

ថ្ ព្រសិៃល្រើអាជ្ាចបា្់ររ្រស់វហិារពតរូវបាៃោក់លៅម្្ខ ង លនារះៃឹងម្ៃ 

អនា្ិ្រលតយ្យលកើតល�ើងជាសាក�មិៃខ្ៃ។

 ពករុមព្ឹរកសាសាោពករុង មិៃពពមរកលរឿងរកល�តុជាមួយសវាីងកា�ី 

លម៉្ល រះល�ើយរ ៉មូក៏លរៀ្រចំការវាយព្រហារសាជា្្ី។ ជៃដកទពមង់បាៃឧទាៃ 

ល�ើងថ្៖ «ចូរឱ្យពួកលគចូ�មកចុរះ ខ្ុំខ្ល ចពួកលគដូចជាពចំាងសមុពទខ្ល ចទឹក

រ�កលបាកទង្គិចដូលច្ារះ»៩។ ការខំព្ឹរងរ្រស់ពួកសាសសា្ត ចារ្យ បាៃពតឹមដត 

ជួយឱ្យការងារដដ�លគខំរកវ ិ្ ីរ�ំំ បាៃចលពមើៃល�ើងកាៃ់ដតខ្ល ំង្ុ៉រលណាណ រះ។ 

លសចក្តីពិតលចរះដតរា�ោ�ជា�ំោ្់រ។ លៅព្រលទសអា�លលឺម៉ង់ អ្កកាៃ់ខ្ជា ្់រ

ខជាួៃដដ�ពតរូវបាៃរ្ូរតលចញលោយការបាត់ខលួៃរ្រស់�ូល ើ្រលនារះ ក៏បាៃចា្់រ 
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ចិត្តល�ើងវញិ លោយបាៃល�ើញការរកីចលពមើៃនៃដំណឹង�្អលៅក្ុងព្រលទស 

សវាុីស។ លៅលព�ដដ��ទ្ធិដកទពមង់បាៃស្ា្រនាល�ើងលៅសួរចិ ផ្�ដផ្លក៏ 

ពតរូវបាៃល�ើញយ៉ាងចបាស់ជាងមុៃ ក្ុងការគ្្រសងកត់អំលពើអបាយមុខ ល�ើយ 

ៃិងការល�ើកឱ្យម្ៃរល្រៀ្រលរៀ្ររយល�ើង។ 

សុព្រ-២១ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១០៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ចូរ វាយ ច្ា � កូៃ ក្ុង កា� ដដ� លៅ ម្ៃ សង្ឹម ឲ្យ វា 

រាងចា� លៅ ល�ើយ មិៃ គួរ ៃឹង ល�ើក ដ�ង លចា� វា ឲ្យ ពតរូវ វនិាស លទ។ 

សុភាសិត  ១៩:១៨

ជលម្ារះជាមួយ្ួកកា្រូលកិរ ៉មូ

 លោយល�ើញថ្ការល្រៀតល្រៀៃក្ុងការគ្្រសងកត់កិចចាការរ្រស់លោក

�ូល ើ្រ លៅព្រលទសអា�លលឺម៉ង់បាៃ�ុច�ទ្ធផ្�តិចតួចលពក ពួកកាតូ�ិករ ៉មូ

ក៏សលពមចចិត្តលព្រើជលម្ល រះជាមួយសវាីងកា�ីម្តង។ លគៃឹងល្វាើយ៉ាងលម៉ចលដើម្ីឱ្យ

បាៃទទួ�ជ័យជម្រះ លោយមិៃពគ្ៃ់ដតលពជើសលរ ើសទីព្រយុទ្ធលទ គលឺលោយលពជើស 

លរ ើសពួកលៅពកមដដ�ៃឹងកាត់ក្តីរវាងអ្កលឈាល រះព្រដកកលទៀតផ្ង។ ព្រសិៃ

ល្រើបាៃសវាីងកា�ីលៅក្ុងអំណាចរ្រស់ពួកលគភាល ម លនារះពួកលគៃឹងមិៃឱ្យ 

គ្ត់លគចខលួៃរចួល�ើយ ្ុ៉រដៃ្ត លគ្�្ំរណងលៃរះ ពតរូវបាៃោក់បំាងលោយព្ររុង 

ព្រយ័ត្្ំរផុ្ត។

 លគបាៃណាត់ល្វាើការលដញលោ�លៅបាដិៃ។ លោយសង្ស័យអំពី 

ឧបាយក�រ្រស់ពួកកាតូ�ិក ល�ើយលោយបាៃដឹងៃូវការដុតសម្ល ្់រពួកអ្ក 

ទទួ�លជឿដំណឹង�្អលៅក្ុងសងាក ត់រ្រស់ប៉ា្រ ពករុមព្ឹរកសាព្រចំាពករុងសួរចិក៏

ហាមឃ្ត់ពួកពគរូគងាវា �រ្រស់ខលួៃ មិៃឱ្យលចញមុខចំលររះការលពគ្រះថ្្ក់

លៃរះ។ ល្រើលៅកាៃ់បាដិៃដដ�ជាកដៃលងដដ�ពួក្រ្តូរ្រង់ជីវតិលទើ្រដតបាៃខ្ចា យ 

ឈាមលោយលពររះលសចក្តីពិតលនារះពបាកដជាលៅរកលសចក្តីសាល ្់រល�ើយ។ 

អីុខូឡាមលភលដៀស (Oecolampadius) ៃិង��ល័រ (Haller) ពតរូវបាៃលពជើស 
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លរ ើសឱ្យល្វាើជាតំណាងអ្កដកទពមង់ ចំដណក្រណ្ឌិ តអិកដ៏�្ីវញិ ជាលជើងឯក 

រ្រស់រ ៉មូ ដដ�ម្ៃពួក្រណ្ឌិ តលចរះដឹង ៃិងពួកសង្ជាៃ់ខ្ស់គំ្ពទផ្ង។

 ពួកល�ខ្្ិការ សុទ្ធដតបាៃលពជើសលរ ើសលោយពួកប៉ា្រទំាងអស់ ល�ើយ 

មិៃអៃុញ្ញា តឱ្យអ្កដនទលទៀតកត់ល�តុជាោច់ខ្ត លោៃឹងពតរូវសាល ្់រ។ ដត

សិស្សម្្ក់ដដ�ចូ�រមួលៅកដៃលងលដញលោ�គ្្បាៃកត់ល�តុទុករា�់ោងៃ ច 

អំពីការជដជកគ្្ដដ�បាៃល្វាើល�ើងលៅន្ងៃលនារះ។ ម្ៃសិស្សពីរនាក់លទៀត 

្រញជាូ ៃពកោសស្ាមទំាងលៃរះ ជាមួយសំ្ុរពតព្រចំាន្ងៃរ្រស់អីុខូឡាមលភលដៀស 

លៅឱ្យសវាីងកា�ីលៅឯសួរចិ។ អ្កដកទពមង់បាៃល្លើយត្រមកវញិតាមការ 

ផ្្ត�់ឱវាទ។ លដើម្ី្រៃលំកំុឱ្យអ្កយាមផ្លូវចូ�លៅទីពករុងចា្់រថ្្ក់បាៃ អ្កនំា

សារទំាងលៃរះបាៃយកកលញជា ើោក់ម្ៃ់ទាមកទូ�លៅល�ើកបា� រចួក៏ពតរូវបាៃ

អៃុញ្ញា តឱ្យចូ�លោយឥតម្ៃលគសង្ស័យ។

 សវាីងកា�ី «ល្វាើការលពចើៃ» ម៉្យខូលៃៀសម្ៃព្រសាសៃ៍ «លោយការ 

សញជា ឹងគិត លោយឥតបាៃលដកពួៃលៅលវោយ្់រ ល�ើយៃិងលោយការឱ្យដំ្ូរន្ាៃ 

ដដ�គ្ត់្រញជាូ ៃលៅកាៃ់ពករុងបាដិៃ ជាងគ្ត់បាៃល្វាើលោយការជដជកដវក 

ដញកគ្្លោយ ទ្ោ �់ លៅក្ុងកណា្ត �ចំលណាមពួក្រចាចា មិត្តរ្រស់គ្ត់លៅ

លទៀត»១០។

 ពួកកាតូ�ិករ ៉មូបាៃនំាគ្្ល្វាើដំលណើ រមកកាៃ់បាដិៃ ព្រក្រលោយអាវ 

្យដ៏ន្ល្ំរផុ្ត ៃិងរលំ�ចលោយលពគឿងអ�ងាក រពគ្់រយ៉ាង។ ពួកលគ្ររលិភាគ 

មហាូ្រដ៏សំ្ូរររងុលរឿង តុរ្រស់ពួកលគបាៃលររលពញលៅលោយរ្រស់ម្ៃតនមល 

្ំរផុ្ត ល�ើយសុរាក៏វលិសស្ំរផុ្តដដរ។ ចំដណកពួកដកទពមង់វញិ ល�ើញថ្ 

ផ្ទោុយគ្្សស�រះ ពួកលគពំុអង្គុយ្ររលិភាគលៅៃឹងតុយូរល�ើយ។ ម្ចា ស់ផ្ទោរះរ្រស់ 

អីុខូឡាមលភលដៀសដតងដត�្រលមើ�គ្ត់លៅក្ុង្រៃទោ្់រជាលរឿយៗ ល�ើញគ្ត់

ដតងដតរវ�់ជាៃិចចាក្ុងការលរៀៃសូពត ឬក៏អ្ិស្ាៃ ល�ើយក៏បាៃរាយការណ៍ 

ថ្ ជៃកាៃ់�ទ្ធិខុស្្គង «ម្ៃជំលៃឿលជឿស៊្់រ�្អណាស់លតើ»។

 លៅសៃ្ិសីទ «្រណ្ឌិ តអិកបាៃលពកាកលដើរយ៉ាងពកអលឺត ល�ើងលៅកាៃ់
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តុអ្ិ្របាយដដ�ព្រក្រលោយការតាក់ដតងដ៏រងុលរឿង រឯីអីុខូឡាមលភលដៀស 

ដ៏សុភាពរា្រសា ព្រោ្់រលោយសំល�ៀក្ំររក់ចាស់ៗ ពតរូវលគ្រង្ខំខលួៃឱ្យលៅ

អង្គុយលៅល�ើលជើងម៉្ដ៏គលពគើមមួយ ចំពីមុខគូ្រដិ្រក្ខរ្រស់ខលួៃ»។ សំល�ង 

្ំរពងដ៏គពគ្ត ល�ើយៃិងទំៃុកទុកចិត្តដ៏ល�ើស�្់ររ្រស់លោកអិក ពំុដដ� 

ល្វាើឱ្យខលួៃខកចិត្តល�ើយ លពររះអ្កការររជំលៃឿលៃរះ ៃឹងទទួ�រងាវា ៃ់ដ៏គ្្់រ 

ចិត្ត។ កា�ណាជដជកចាញ់ គ្ត់រកក�លជរព្រលទច ៃិងស្្ដស្ផ្ង។

 អីុខូឡាមលភលដៀសម្ៃ្រ្ករររម្យទម ល�ើយមិៃទុកចិត្តខលួៃឯងផ្ង 

ក៏រញួរាចំលររះការព្រយុទ្ធ។ លទារះ្ីរគ្ត់ម្ៃឥរយិា្រ្ទៃ់ភលៃ់ ៃិងសមរម្យ 

ក៏លោយ គ្ត់បាៃ្រងាហា ញថ្ ខលួៃគ្ត់ម្ៃសមត្ភាពពគ្់រពគ្ៃ់ ល�ើយពំុ 

ញលញើតលសារះល�ើយ។ អ្កដកទពមង់បាៃព្រកាៃ់យ៉ាងមំ្លៅៃឹង្រទគម្ីរ 

្ររសុិទ្ធ។ «ទំលៃៀមទម្ល ្់រ» គ្ត់ដ្លង «គ្្ៃអំណាចលៅក្ុងព្រលទសសវាុីសលយើង 

លទ ល�ើកដ�ងដតលោយលយាងលៅតាម្ម្ៃុញញា ឥ�ូវលៃរះ ក្ុងវស័ិយជំលៃឿពពរះ 

គម្ីរគលឺជា្ម្ៃុញញារ្រស់លយើង »១១។

 ការ្រងាហា ញល�តុផ្�តាមសពមរួ�ដ៏ចបាស់ោស់រ្រស់អ្កដកទពមង់ 

ពតរូវបាៃល្វាើលៅលោយសសទៃ់ ៃិងសមរម្យ្ំរផុ្ត ល�ើយបាៃដិតជា្់រក្ុងគំៃិត

មៃុស្សដដ�ស្អ្់រលខ្ើមដ�់អំៃួតលក្អងកា្អ ងរ្រស់លោកអិក។

 ការជដជកលដញលោ�គ្្បាៃ្រៃ្តអស់ដ្់រពបំា្ីរន្ងៃ។ លៅន្ងៃ្រញចា ្់រ 

ពួកប៉ា្របាៃអរះអាងយកជ័យជម្រះ។ ភូ្ួយភាគលពចើៃបាៃកាៃ់ខ្ងរ ៉មូ 

ល�ើយពករុមព្ឹរកសាវហិារបាៃព្រកាសឱ្យពួកដកទពមង់ចាញ់ពពមទំាងព្រកាស

ថ្ ពួកលគរមួទំាងសវាីងកា�ី ពតរូវកាត់ ្្ត ច់លចញអំពីវហិារ។ ្ុ៉រដៃ្តការព្រកួតគ្្

បាៃទទួ��ទ្ធផ្�លោយសៃទោុរះខ្ល ំងលៅល�ើ្ុរពវាល�តុព្ររូលតស្តង់។ មិៃយូរ 

្ុ៉រន្ាៃលពកាយមក ទីពករុងសំខ្ៃ់ៗ ដូចជាទីពករុង្រលឺៃ ៃិងល្រសុ� ក៏បាៃ 

ព្រកាសទទួ�សា្គ �់�ទ្ធិដកទពមង់។
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ដំលណើ ររកីចលពមើៃនៃកំដណទពមង់លៅអា�លលឺម៉ង់-ទំព័រ-161-

សៅរ៍-២២ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១០៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:លសចក្តី លកាតខ្ល ច ដ�់ ពពរះលយ�ូវ៉ា លនារះ លពបាស ឲ្យ 

ម្ៃ ជីវតិ ល�ើយ អ្ក ណា ដដ� ម្ៃ លសចក្តី លនារះ ៃឹង លៅ ដត ម្ៃ ចិត្ត សក្់រសក�់ 

ជាៃិចចា ឥត ម្ៃ លសចក្តី អាពកក់ ណា មក ល�ើ ខលួៃ ល�ើយ។ សុភាសិត  ១៩:២៣� 

 ដំលណើ របាត់ខលួៃលោយអា្៌កំបំាងរ្រស់�ូល ើ្រ បាៃ្រណា្ត �ឱ្យម្ៃ

ភាពសសឡាំងកំាងទូទំាងព្រលទសអា�លលឺម៉ង់។ ការលសុើ្រសួររកគ្ត់ បាៃឮ 

ពគ្់រទិសទី។ រក្យចចាមអារ៉ាម នពពនផ្្ស បាៃ្រៃ្តពីម្ត់មួយលៅម្ត់មួយ 

ល�ើយភាគលពចើៃបាៃលជឿថ្ លគបាៃល្វាើឃ្តគ្ត់លៅល�ើយ។ ម្ៃការលសាក 

សលពងងដ៏ខ្ល ំង ល�ើយជាលពចើៃគ្្បាៃតំាងចិត្តសចាចា យ៉ាងមុលឺងម៉្ត់ថ្ៃឹងសង

សឹកឱ្យមរណភាពរ្រស់គ្ត់។ 

 មុៃដំ្ូរងសពតរូវរ្រស់គ្ត់សដម្តងក្តីរកីរាយ លោយៃឹកស្ាៃថ្គ្ត់ 

បាៃសាល ្់រល�ើយ ដតបាៃលររលពញលៅលោយលសចក្តីភ័យខ្ល ចលៅវញិ លពររះ 

ឥ�ូវលៃរះគ្ត់បាៃជា្់រជាល្លើយ។ «ម្ៃដតវ ិ្ ីម៉យាងលទ ដដ�អាចសលកងា្គ រះ 

ខលួៃលយើងបាៃ» ម្ៃម្្ក់ៃិយាយ «គលឺដុតលភលើងចៃលុរះល�ើងដសវាងរកគ្ត់ទូទំាង

លោកីយ៍ទំាងមូ�ដតម្តង លដើម្ីរលំោរះគ្ត់មកឱ្យព្រជាជាតិដដ�កំពុងដសសក

រកគ្ត់»១។ ដំណឹងថ្គ្ត់បាៃផុ្តពីលពគ្រះថ្្ក់ លទារះ្ីរជា្់រគុកក៏លោយ ក៏

បាៃល្វាើឱ្យ្រណា្ត ជៃ្ូរសសា�ចិត្តដដរ សំលណររ្រស់គ្ត់បាៃពតរូវលគអាៃ 

លោយម្ៃការយកចិត្តទុកោក់ជាងមុៃលៅលទៀត។ ចំៃួៃមៃុស្សជាលពចើៃបាៃ 

ចូ�រមួជា្រៃ្ត្រនាទោ ្់រជាមួយដំលណើ រការរ្រស់ជៃកាល ហាៃដដ�បាៃការររ 

ពពរះ្រៃទោូ�ពពរះ។

១០

ដំលណើ ររកីចលពមើៃនៃកំដណទពមង់លៅអាល្លឺម៉ង់



ទំព័រ-162- មហាវវិាទ

 ពគ្្់រពូជដដ��ូល ើ្របាៃសា្រលពររះ បាៃពៃលកល�ើងលៅពគ្់រទី 

កដៃលង។ អវត្តម្ៃរ្រស់គ្ត់បាៃ្រលងហាើយៃូវកិចចាការដដ�វត្តម្ៃរ្រស់គ្ត់ពំុ

អាចល្វាើបាៃ។ កា�ល្រើលមដឹកនំាដ៏ម�ិម្រ្រស់ខលួៃពតរូវបាៃដក�ូតលៅ 

ល�ើយ ពួកអ្កល្វាើការឯលទៀតក៏បាៃខំព្ឹរងលៅមុខ ព្រលយាជៃ៍ឱ្យកិចចាការដដ�

បាៃចា្់រលផ្្តើមលោយ�ឹុកហ៊ាក់ ពំុអាចម្ៃអវាី្រងា្អ ក់បាៃល�ើយ។

 ឥ�ូវលៃរះសាតំាងបាៃពយាយាម្រលញ្្តល�ើយៃិង្ំរ ល្ ញ្រណា្ត ជៃ 

លោយយកកិចចាការដកលងកាល យមក្រៃលំកិចចាការពិត។ ដូចដដ�ម្ៃពពរះពគីសទោ 

ដកលងកាល យលៅសតវត្សទី១ ក៏ម្ៃលហារាដកលងកាល យលៅសតវត្សទី១៦ដដរ។ 

 ម្ៃជៃខលរះសសនមថ្ ខលួៃបាៃទទួ�ៃូវការល្រើកសដម្តងពិលសសអំពី

ស្ាៃសួគ៌ ល�ើយថ្បាៃទទួ�ល្រសកកម្អំពីពពរះ ឱ្យ្ំរលពញករណីយកិចចា 

ខ្ងការដកទពមង់ ដដ�ពួកលគបាៃអរះអាងថ្�ូល ើ្របាៃចា្់រលផ្្តើមល�ើយ ដត 

លៅក្ុងសភាពទៃ់លខសាយ។ តាមពិតពួកលគបាៃ្រង្ខូចកិចចាការដដ��ូល ើ្រ 

បាៃល្វាើរចួល�ើយលទ។ ពួកលគបាៃ្រដិលស្លគ្�ការនៃ�ទ្ធិដកទពមង់ គលឺថ្ពពរះ 

្រៃទោូ�ពពរះជាវៃ័ិយពគ្់រពគ្ៃ់នៃជំលៃឿៃិងការព្រពពឹត្ត។ ពួកលគបាៃយក 

កពមិតមិៃលទៀងទាត់នៃអារម្ណ៍ ៃិងការចា្់រអារម្ណ៍រ្រស់ខលួៃ ទ្ោ �់ មក 

ជំៃួសការដណនំាដ៏ឥតខុស្្គងវញិ។

 អ្កដនទលទៀត ដដ�ម្ៃការ�លម្អៀងលោយ្ម្ជាតិលៅខ្ងជំលៃឿ 

ង្់រងុ� ក៏បាៃចូ�រមួជាមួយពួកលគដដរ។ ដំលណើ រទទួ�សាទរនៃពួកលៃរះ 

្រលងកើតឱ្យម្ៃក្តីរលំភើ្រចិត្តមិៃតិចល�ើយ។ �ូល ើ្របាៃរជួំ�ចិត្តមៃុស្សឱ្យម្ៃ

អារម្ណ៍ពតរូវការចំាបាច់ៃូវការដកទពមង់ ល�ើយឥ�ូវលៃរះ អ្កខលរះដដ�ម្ៃ 

ចិត្តលស្ារះពតង់ពិតពបាកដ ពតរូវបាៃលគ្រដងវាងោៃលោយលសចក្តីកំពុតរ្រស់ 

«ពួកលហារា» ្្ី។ ពួកលមដឹកនំានៃច�នាលៃរះបាៃលៅពករុងវតិ្ិៃ្រលឺក ល�ើយ

ល�ើកការអរះអាងរ្រស់ខលួៃលៅល�ើលមដ�ង្ិៃថ្៖ «ពពរះបាៃ្រញជាូ ៃពួកលយើង 

មក លដើម្ីឱ្យដណនំា្រណា្ត ជៃ។ ពួកលយើងម្ៃការសារសងដ៏សមសួៃ 

ជាមួយពពរះលយ�ូវ៉ា ពួកលយើងដឹងៃូវអវាីដដ�ៃឹងលកើតល�ើង លរ�ឱ្យខលី គលឺពួក 



ដំលណើ ររកីចលពមើៃនៃកំដណទពមង់លៅអា�លលឺម៉ង់-ទំព័រ-163-

លយើងជាសាវក័ ៃិងជាលហារា ល�ើយសូម្រវារណាដ�់លោក្រណ្ឌិ ត�ូល ើ្រ»។

 ពួកអ្កដកទពមង់លៅជាសសឡាំងកំាង។ លមដ�ង្ិៃបាៃៃិយាយថ្៖ 

«តាមពិតម្ៃវញិ្ញា ណចំដ�កក្ុងអ្កទំាងលៃរះ ្ុ៉រដៃ្ត មិៃដឹងជាវញិ្ញា ណអវាី...

លយា្រ�់ម៉យាង គលឺចូរព្រយ័ត្ កំុឱ្យលយើងពៃលត់ពពរះវញិ្ញា ណរ្រស់ពពរះ ល�ើយ 

ម៉យាងលទៀត កំុឱ្យវញិ្ញា ណរ្រស់សាតំាងនំាលយើងឱ្យវលងវាងល�ើយ »២។

 

អាទិត្យ-២៣ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១០៦   

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អ្ក ណា ដដ� មិៃ ពពម ល្រៀត ខលួៃ ក្ុង ការ លឈាល រះ ព្រដកក គ្្ 

លនារះ ជា កិត្តិសពទោ ដ�់ ខលួៃ ល�ើយ ្ុ៉រដៃ្ត ពគ្់រ ទំាង មៃុស្ស �ងៃីល�ងៃើ លគ លចរះ ដត រក លរឿង 

វញិ។ សុភាសិត  ២០:៣

ផលដផ្នៃការបលពងៀៃ្្មីលលចល�ើងឱ្យលឃើញចបាស់

 ្រណា្ត ជៃពតរូវបាៃដណនំាឱ្យដ�ងលអើលពើដ�់ពពរះគម្ីរ ឬក៏ទាស 

លចា�លចញទំាងសសរុងដតម្តង។ ៃិស្សិតទំាងឡាយដ�ងម្ៃចិត្តអត់្្ត់ លបារះ 

្រង់លចា�ការសិកសារ្រស់ខលួៃ ល�ើយដកខលួៃលចញពីសាក�វទិយា�័យលទៀត

ផ្ង។ ្ុររសទំាងឡាយដដ�បាៃគិតថ្ខលួៃលគម្ៃសមត្ភាពពគ្់រពគ្ៃ់ៃឹង

ល្វាើឱ្យរស់រលវ ើកល�ើងវញិ ល�ើយៃិងពគ្់រពគងៃូវការងារនៃ�ទ្ធិដកទពមង់ បាៃ

សលពមច�ទ្ធផ្�ពតឹមដតនំាលៅរកម្ត់ពចំាងនៃក្តីវនិាសដត្ុ៉រលណាណ រះ។ ឥ�ូវ

លៃរះពួកកាតូ�ិករ ៉មូម្ៃទំៃុកចិត្តល�ើងវញិ ពពមទំាងឧទាៃលោយក្តីរកីរាយ 

ថ្៖ «លៅការតសូ៊ចុងលពកាយដតមួយលទៀតលទ ទំាងអស់ៃឹងបាៃមកលយើង 

ល�ើយ» ។

 �ូល ើ្រដដ�លៅឯពបាសាទវ៉ាត្៊រក ឮអំពីការទំាងឡាយដដ�បាៃ 

លកើតល�ើង ក៏បាៃលរ�លោយកងវា�់ជាខ្ល ំងថ្៖ «ខ្ុំដតងដតទៃទោឹងគិតថ្ សាតំាង 

ៃឹង្រញជាូ ៃលពគ្រះកាចលៃរះដ�់លយើងជាមិៃខ្ៃ»៣។ គ្ត់បាៃល្វាងយ�់ដឹង 

ៃូវចរតិ�ក្ខណៈពិតរ្រស់ពួកលហារាកំពុតទំាងលនារះ។ ពួកព្រឆំ្ងលស្តចប៉ា្រ

ដ៏អាពកក់បាៃលកើតលចញមកអំពីអ្កដដ�បាៃតំាងខលួៃថ្ជាមិត្តរ្រស់�ទ្ធិដក



ទំព័រ-164- មហាវវិាទ

ទពមង់ដតម្តង លដើម្ីកកូរវក់វ ីៃិង្រលងកើតឱ្យម្ៃការភាៃ់ពច�ំ។

 �ូល ើ្របាៃទទួ�ការជំរញុលៅមុខ លោយពពរះវញិ្ញា ណនៃពពរះ ល�ើយ

បាៃល្វាើ�ួសពីសមត្ភាពគ្ត់លៅលទៀត។ ជាលរឿយៗ គ្ត់ដតងដតញា្់រញ័រ 

ចំលររះ�ទ្ធផ្�នៃកិចចាការរ្រស់គ្ត់៖ «ព្រសិៃល្រើខ្ុំបាៃដឹងថ្លគ្��ទ្ធិខ្ុំ

បាៃល្វាើឱ្យៃរណាម្្ក់ម្ៃរ្ួរស លទារះ្ីរជាតូច្ុ៉រៃណាក៏លោយ ដតពំុអាច 

ដូលច្ារះលទ លពររះជាដំណឹង�្អ ខ្ុំសូ៊សាល ្់រ១០ដង ជាជាងដករក្យលចញ»៤។

 ពករុងវតិ្ិៃ្រលឺកបាៃធ្ល ក់ចុរះយ៉ាងរ�័សលៅលពកាមអំណាចនៃជំលៃឿ 

ង្់រងុ� ល�ើយៃិងការគ្្ៃចបា្់រទម្ល ្់រ។ សពតរូវរ្រស់គ្ត់ទូទំាងព្រលទស 

អា�លលឺម៉ង់ បាៃទម្ល ក់កំ�ុសមកល�ើគ្ត់។ លៅក្ុងពព�ឹងដ៏�វាីងជូរចត់ គ្ត់ 

សួរថ្៖ «លតើកិចចាការដ៏ឧត្តមនៃ�ទ្ធិដកទពមង់ អាច្រញចា ្់រលៅលោយរល្រៀ្រ�្ឹង 

បាៃដដរឬ?» លៅលព�ដដ�គ្ត់ព្រដជងជាមួយពពរះក្ុងលសចក្តីអ្ិស្ាៃ លសចក្តី 

សុខសៃ្តិភាពក៏បាៃ�ូរចូ�ក្ុងចិត្តគ្ត់ម្តងលទៀត។ «កិចចាការលៃរះពំុដមៃជា 

រ្រស់ទូ�្រង្គំលទ គលឺរ្រស់ពពរះអង្គ ទ្ោ �់វញិ» គ្ត់បាៃដ្លង។ ្ុ៉រដៃ្ត គ្ត់បាៃ 

តំាងចិត្តថ្ៃឹងពត�្់រលៅវតិ្ិៃ្រលឺកវញិ។

 គ្ត់បាៃស្ិតលៅលពកាមការហាមឃ្ត់រ្រស់អាណាចពក។ ពូកសពតរូវ 

អាចយកជីវតិគ្ត់លៅលព�ណាក៏បាៃ មិត្តភក្តិទំាងឡាយពតរូវបាៃហាមឃ្ត់ 

មិៃឱ្យផ្្ត�់ជពមកដ�់គ្ត់។ ្ុ៉រដៃ្ត គ្ត់បាៃល�ើញថ្ កិចចាការនៃដំណឹង�្អ 

កំពុងស្ិតលៅក្ុងភាពលពគ្រះថ្្ក់ ល�ើយលោយៃូវពពរះនាមនៃពពរះលយ�ូវ៉ា 

គ្ត់ក៏លចញលៅលោយឥតម្ៃភ័យខ្ល ច លដើម្ីចបាងំសពម្្់រសចចា្ម៌។

 លៅក្ុង�ិខិតរ្រស់គ្ត់ចំលររះលស្តចក�វាិដដលឺរកិ �ូល ើ្របាៃៃិយាយ 

ថ្៖ «ខ្ុំលចញលៅវតិ្ិៃ្រលឺកគលឺស្ិតលៅលពកាមការការររដ៏ខ្ស់ជាងរ្រស់ពួក

ក្សពត ៃិងពួកលពជើសលរ ើសអ្ិរាជលៅលទៀត។ ខ្ុំពំុគិតថ្ៃឹងអំរវនាវសូមៃូវ

ការគំ្ពទអំពីពពរះអង្គលទ ល�ើយជាជាងចង់បាៃលសចក្តីការរររ្រស់ពពរះអង្គ 

ខ្ុំៃឹងការររពពរះអង្គ្ុ៉រលណាណ រះដដ�ពតរូវល្វាើពគ្់រទំាងអស់»។ ក្ុង�ិខិតទី២ 

�ូល ើ្របាៃ្រដៃ្មថ្៖ «ខ្ុំរចួរា�់ៃឹងទទួ�លសចក្តីមិៃសពវាពពរះទ័យរ្រស់ពពរះ



ដំលណើ ររកីចលពមើៃនៃកំដណទពមង់លៅអា�លលឺម៉ង់-ទំព័រ-165-

អង្គ ៃិងកំ�ឹងរ្រស់លោកីយ៍ទំាងមូ�ល�ើយ។ លតើ្រណា្ត ជៃវតិ្ិៃ្រលឺកពំុ 

ដមៃជាកូៃលចៀមរ្រស់ខ្ុំលទឬអវាី? ព្រសិៃល្រើចំាបាច់ លតើខ្ុំមិៃគួរ្រលញចា ញខលួៃ

លៅសាល ្់រលដើម្ីពួកលគលទឬ? »៥

ច័ន្ទ-២៤ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១០៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:លសចក្តី ដំ្ូរន្ាៃ លៅ ក្ុង ចិត្ត មៃុស្ស លនារះ ល្ៀ្រ ដូច ជា 

អណ្តូ ង ដ៏ លពរៅ ដត មៃុស្ស ដដ� ម្ៃ លយា្រ�់ លគ ៃឹង ដង ល�ើង បាៃ។ 

សុភាសិត  ២០:៥

ឥទ្ធិបញាទ្ធិនៃព្រះបៃទាូល

 មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃក៏ឮសូរទូទំាងវតិ្ិៃ្រលឺកថ្�ូល ើ្របាៃពត�្់រមកវញិ 

ល�ើយៃឹងពតរូវល�ើងអ្ិ្របាយផ្ង។ វហិារបាៃលពញល�ៀរ។ លោយ្រញ្ញា  

វាងនវ ៃិងភាពសសទៃ់ គ្ត់បាៃដណនំាល�ើយៃិងដកតពមង់ពួកលគថ្៖

 «្ុរណ្យម៉្ស† គលឺជា្ុរណ្យអាពកក់មួយ ពពរះមិៃសពវាពពរះទ័យលទ គួរដត 

�ុ្រ្ំរបាត់លចា�...។ ្ុ៉រដៃ្ត សូមកំុឱ្យម្ៃៃរណាម្្ក់ ពតរូវដ្រកលចញលោយ 

ការ្រង្ខិត្រង្ខំល�ើយ...។ ពពរះ្រៃទោូ�ពទង់ជាអ្កល្វាើ ពំុដមៃលយើងលទ...។ លយើង 

រា�់គ្្ម្ៃសិទ្ធិៃឹងៃិយាយស្តី៖ លយើងពំុម្ៃសិទ្ធិៃឹងល្វាើលទ...។ ចូរលយើង 

អ្ិ្របាយ លពរៅពីលៃរះជារ្រស់ផ្ងពពរះ។ ព្រសិៃល្រើខ្ុំពតរូវលព្រើកម្ល ំង្រង្ខិត្រង្ខំ

វញិ លតើខ្ុំពតរូវបាៃចំលណញអវាី?...ពពរះអង្គោក់ពពរះ�ស្តល�ើចិត្ត កា�ណាយក 

បាៃចិត្តល�ើយ ទំាងអស់គ្្ក៏បាៃ្្រះដដរ...»។

 «ខ្ុំៃឹងអ្ិ្របាយ ពិភាកសា ល�ើយៃិងសរលសរ ្ុ៉រដៃ្តខ្ុំៃឹងមិៃ្រង្ខិត 

្រង្ខំៃរណាម្្ក់ល�ើយ លពររះជំលៃឿជាអំលពើស្័ពគពីចិត្ត...។ ខ្ុំបាៃលពកាក្រ

ល�ើងព្រឆំ្ងៃឹងប៉ា្រ ព្រឆំ្ងៃឹងចបា្់រអៃុញ្ញា តឱ្យព្រពពឹត្តអំលពើបា្រ ល�ើយ 

ព្រឆំ្ងៃឹងពួក្ររស័ិទរ្រស់ប៉ា្រ ្ុ៉រដៃ្ត ព្រឆំ្ងលោយឥតម្ៃ�ិងសា ឬក៏ 

ការពច្ូរកពច្រ�់ល�ើយ។ ខ្ុំបាៃលព្រើពពរះ្រៃទោូ�ពពរះ ខ្ុំអ្ិ្របាយល�ើយៃិង 

សរលសរ ទំាងអស់លៃរះដដ�ខ្ុំបាៃល្វាើ។ លៅលព�ដដ�ខ្ុំកំពុងលដក�ក់...



ទំព័រ-166- មហាវវិាទ

ពពរះ្រៃទោូ�ដដ�ខ្ុំអ្ិ្របាយលនារះ បាៃផ្្តួ�រ�ំំ�ទ្ធិកាតូ�ិករ ៉មូៃិយម លម៉្ល រះ 

ល�ើយទំាងលស្តចៃិងអ្ិរាជ ពំុបាៃល្វាើឱ្យលពគ្រះថ្្ក់លពចើៃល�ើយ។ ដតខ្ុំពំុបាៃ 

ល្វាើអវាីទំាងអស់លទ គលឺពពរះ្រៃទោូ�ពពរះលទដដ�ល្វាើទំាងអស់លនារះ»៦។ ពពរះ្រៃទោូ�ពពរះ 

បាៃ្ំរដ្រកអំលពើអំរៃ់នៃការរលំជើ្ររជួំ�ដ៏ង្់រងុ�ល�ើយ។ ដំណឹង�្អបាៃនំា

មកវញិៃូវជៃដដ�ពតរូវបាៃលគនំាឱ្យយ�់ខុស ចូ�មករកផ្លូវនៃលសចក្តីពិត 

វញិ។

 ្ុ៉រន្ាៃឆំ្្លពកាយមក ជំលៃឿង្់រងុ�ក៏ផ្ទោុរះល�ើងលោយម្ៃ�ទ្ធផ្�ដ៏

អាពកក់អាពកី។ �ូល ើ្របាៃៃិយាយថ្ ៖ «ចំលររះពួកលគ ្រទគម្ីរ្ររសុិទ្ធពគ្ៃ់

ដតជាសំ្ុរពតគ្្ៃវញិ្ញា ណ្ុ៉រលណាណ រះ ល�ើយលគទំាងអស់គ្្ចា្់រលផ្្តើមដសសក 

ល�ើងថ្ ‘ពពរះវញិ្ញា ណ! ពពរះវញិ្ញា ណ!‘ ្ុ៉រដៃ្ត ខ្ុំពបាកដជាមិៃលៅតាមកដៃលង

ណាដដ�វញិ្ញា ណរ្រស់លគដឹកនំាពួកលគល�ើយ»៧។

 ្ូម្ស មូៃស័រ (Thomas Münzer) អ្កលជឿង្់រងុ�យ៉ាងសកម្ 

្ំរផុ្តម្្ក់ ជាអ្កម្ៃសមត្ភាព្ំរផុ្ត ្ុ៉រដៃ្ត គ្ត់ពំុបាៃលរៀៃអំពីសាសនា 

ពិតលទ។ «គ្ត់ម្ៃចិត្តពបាថ្្ចង់ដកទពមង់លោកីយ៍ ល�ើយបាៃលភលចដូចជា 

ពួកម្ៃចិត្តសាទរទំាងឡាយដដរ ថ្ការដកទពមង់គួរដតចា្់រលផ្្តើម ល�ើង 

ជាមួយ ខលួៃគ្ត់ជាមុៃ»៨។ គ្ត់មិៃចង់ល្វាើជាអ្កទីពីរល�ើយ លទារះ្ីរជា 

្រនាទោ ្់រពី�ូល ើ្រក៏លោយ។ ខលួៃគ្ត់ ទ្ោ �់បាៃអរះអាងថ្បាៃទទួ�ល្រសកកម្

មកអំពីពពរះ លដើម្ីដណនំាឱ្យសា្គ �់ៃូវការដកទពមង់ពិតពបាកដ៖ «អ្កដដ� 

ម្ៃ វញិ្ញា ណលៃរះក្ុងខលួៃ ម្ៃជំលៃឿពិតពបាកដល�ើយ លទារះ្ីរអ្កលនារះពំុបាៃ 

ល�ើញ្រទគម្ីរ លៅក្ុងជីវតិរ្រស់គ្ត់ក៏លោយ»។

 ពួកពគរូដដ�លជឿង្់រងុ� បាៃទុកខលួៃលគ ឱ្យញុាំងលោយអារម្ណ៍ 

លោយចាត់ទុកថ្ រា�់ទំាងការគិតល�ើយៃិងសមទោុរះចិត្ត គលឺជាសំល�ងនៃពពរះ។ 

អ្កខលរះបាៃទំាងដុតគម្ីររ្រស់ខលួៃលចា�ផ្ង។ ម្ៃមៃុស្សរា្់ររៃ់នាក់ បាៃ 

ទទួ�លគ្��ទ្ធិរ្រស់លោកមូៃស័រ។ មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃគ្ត់ក៏ព្រកាសថ្ ការ 

សា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រពួកក្សពត គលឺជាការ្រលពមើទំាងពពរះៃិងអារក្សល�ើយ។



ដំលណើ ររកីចលពមើៃនៃកំដណទពមង់លៅអា�លលឺម៉ង់-ទំព័រ-167-

 លសចក្តី្រលពងៀៃនៃការ្រដិវត្តរ្រស់មូៃស័រ បាៃនំាឱ្យ្រណា្ត ជៃដ្រក

លចញអំពីការពតរួតពតាទំាងអស់។ ទិដ្ភាពនៃការនំា្ំរ្ររះ្ំរលបារដ៏អាពកក់ 

្ំរផុ្តក៏បាៃលកើតល�ើង រចួវា�នៃព្រលទសអា�លលឺម៉ង់ក៏បាៃទទឹកលជាកលោយ

ឈាម។

 

អង្គារ-២៥ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១០៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:មៃុស្ស សុចរតិ លគ លដើរ តាម ផ្លូវ លទៀង ពតង់ រ្រស់ ខលួៃ កូៃ លៅ 

រ្រស់ អ្ក លនារះ ម្ៃ ពរ ត លរៀង លៅ។ សុភាសិត  ២០:៧

លសចក្ីលខ្ាចផសានៃព្លងឹ សង្ក្រ់មកលលើលលូធើរ

 ពួកក្សពតកាតូ�ិកបាៃព្រកាសថ្ ការព្រឆំ្ង្ររះលបារគលឺជាដផ្ល ក្ នៃ

លគ្��ទ្ធិរ្រស់�ូល ើ្រ។ រក្យលចាទលៃរះ្រណា្ត �ឱ្យម្ៃកងវា�់ចិត្តដ៏្ងៃៃ់្ងៃរ 

ដ�់អ្កដកទពមង់ លពររះលសចក្តីពិតពតរូវបាៃអា្់រឱៃលោយការវាយតនមលលស្ើ

ៃឹងពួកលជឿង្់រងុ�ដ៏លថ្កទា្រ។ យ៉ាងណាមិញ ពួកលម្ររះលបារស្អ្់រ�ូល ើ្រ 

ណាស់ ពីលពររះគ្ត់មិៃពគ្ៃ់ដតព្រដកកថ្ពួកលគមិៃបាៃទទួ�លសចក្តីភលលឺ

សាវា ងមកអំពីពពរះ្ុ៉រលណាណ រះលទ គលឺដ្មទំាងលចាទពួកលគថ្បាៃល្វាើការ្ររះលបារ 

ព្រឆំ្ងៃឹងអាជ្ា្រសីុវ�ិលទៀតផ្ង។ ក្ុងការត្រតមកវញិ ពួកលគបាៃ 

ព្រកាសមិៃទទួ�សា្គ �់គ្ត់ លោយចាត់ទុកគ្ត់ថ្ជាជៃកំពុតដ៏លថ្កទា្រ

ម្្ក់។

 ពួកកាតូ�ិករ ៉មូសង្ឹមថ្ៃឹងបាៃល�ើញៃូវការធ្ល ក់ចុរះនៃ�ទ្ធិដក 

ទពមង់។ លគបាៃនំាគ្្លចាទព្រកាៃ់�ូល ើ្រ សូម្ីចំលររះកំ�ុសដដ�គ្ត់ខំ 

ព្ឹរងដ៏អស់អំពីចិត្ត លដើម្ីដកតពមរូវលនារះក៏លោយ។ ចំដណកខ្ង្រក្សលជឿង្់រ 

ងុ�វញិ បាៃអរះអាងលោយមិៃពិតថ្ លគបាៃព្រពពឹត្តមកល�ើពួកខលួៃលោយ 

អយុត្តិ្ម៌ រចួក៏បាៃទទួ�ការអាណិតអាសូរអំពី្រណា្ត ជៃមួយចំៃួៃ្ំ ល�ើយ 

លគបាៃចាត់ទុកពួកលគថ្ជាអ្ក្រ្តូរ ្្ត ច់។ លម៉្ល រះល�ើយអ្កដដ�បាៃព្រឆំ្ង 

ៃឹង�ទ្ធិដកទពមង់ ពតរូវបាៃលគអាណិត ៃិងសរលសើរលៅវញិ។ លៃរះជាកិចចាការ



ទំព័រ-168- មហាវវិាទ

ដដ�ព្រក្រលោយវញិ្ញា ណ្ររះលបារដដដ� ដដ�បាៃសដម្តងលចញជាល�ើក 

ដំ្ូរងលៅស្ាៃសួគ៌។

 សាតំាងកំពុងល្វាើការសវារះដសវាងជាៃិចចា លដើម្ី្រលញ្្តមៃុស្ស ល�ើយៃិង 

ដណនំាឱ្យលៅអំលពើបា្រថ្អំលពើសុចរតិ ល�ើយអំលពើសុចរតិថ្ជាអំលពើបា្រ។ 

ភាព្ររសុិទ្ធដកលងកាល យ ៃិងការដញកលចញជា្ររសុិទ្ធខុសរល្រៀ្រ លៅដត 

្រងាហា ញវញិ្ញា ណដដដ� ដូចកា�ពីជំនាៃ់រ្រស់�ូល ើ្រដដរ លោយ្រដងវាងគំៃិត 

លចញអំពី្រទគម្ីរ ល�ើយៃិងដឹកនំាមៃុស្សលៅតាមអារម្ណ៍ៃិងការចា្់រ 

អារម្ណ៍លរៀងខលួៃ ជាជាង្រៃទោៃ់លៅតាមចបា្់ររ្រស់ពពរះ។

 �ូល ើ្របាៃលពកាកល�ើងចបាងំការររដំណឹង ដដ�ទទួ�ការវាយព្រហារ 

ពីពគ្់រពជរុងលពជាយលោយសភាពឥតតក់សលុត។ ក្ុងខណ ៈដដ�គ្ត់្ររងឹ

មំ្ដូច្្ព្រឆំ្ងៃឹងជំលៃឿង្់រងុ� ដដ�ដសវាងរកចងសម្័ៃ្ធខលួៃលគជាមួយ�ទ្ធិ

ដកទពមង់ គ្ត់បាៃល្វាើសកងា្គ មព្រឆំ្ងៃឹងអាជ្ា្រប៉ា្រដដ�ជាអ្កទកនាទោ ៃ 

យកអំណាច លោយលព្រើពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ។

 ធ្តុជំទាស់ៃីមួយៗ បាៃោក់ពពរះគម្ីរ្ររសុិទ្ធលៅម្្ខ ង ល�ើយល�ើក

តលមកើងពបាជ្ាមៃុស្សថ្ជាព្រភពនៃលសចក្តីពិត។ �ទ្ធិគិតគូររកល�តុផ្� 

យកល�តុផ្�មកល្វាើជារ្ូរ ល�ើយយកមូ�ល�តុលៃរះល្វាើជាលសចក្តីតពមរូវ 

សពម្្់រសាសនា។ �ទ្ធិរ ៉មូៃិយម លោយអរះអាងថ្បាៃទទួ�លសចក្តីភលលឺសាវា ង 

ដដ�្រៃ្តមកតាមដខ្សសសឡាយដ៏ឥតម្ៃោច់អំពីពួកសាវក័ បាៃផ្្ត�់ 

ឱកាសឱ្យលសចក្តីខជារះខ្ជា យ ៃិងអំលពើពុករ�ួយ ្ំរបំាងខលួៃលៅលពកាមលសចក្តី 

្រងា្គ ្់រ «រ្រស់ពួកសាវក័»។ ការដដ�មូៃស័របាៃអរះអាងថ្ម្ៃលសចក្តីភលលឺ 

សាវា ងលនារះ គលឺបាៃលចញមកអំពីការសសនមរលវ ើរវាយលទ។ សាសនាពពរះពគីសទោ 

ពិតពបាកដ ទទួ�ពពរះ្រៃទោូ�ពពរះជាការសាក�្ងនៃរា�់ទំាងលសចក្តីភលលឺ 

សាវា ងវញិ។

 លៅលព��ូល ើ្រពត�្់រមកអំពីពបាសាទវ៉ាត្៊រកវញិ គ្ត់បាៃ្រញចា ្់រ

ការ្រកដព្រគម្ីរសញ្ញា ្្ី រចួល�ើយក៏ដចកជូៃដំណឹង�្អដ�់្រណា្ត ជៃ 



ដំលណើ ររកីចលពមើៃនៃកំដណទពមង់លៅអា�លលឺម៉ង់-ទំព័រ-169-

អា�លលឺម៉ង់ជាភាសារ្រស់ខលួៃ។ អស់អ្កដដ�សសឡាញ់លសចក្តីពិត បាៃទទួ� 

សំលណរ្រកដព្រលៃរះលោយម្ៃអំណររកីរាយជាខ្ល ំង។

 

ពុធ-២៦ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១០៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ការ សា្ត ្់រ ឮ លោយ ពតលចៀក ល�ើយ លមើ� ល�ើញ លោយ ដភ្ក 

លនារះ គលឺ ពពរះលយ�ូវ៉ា ដដ� ្រលងកើត ទំាង ២ យ៉ាង។ សុភាសិត  ២០:១២

 ពួកសង្ម្ៃការភ្ាក់លផ្្អើ� លពររះ្រណា្ត ជៃសាមញញា ឥ�ូវលៃរះម្ៃ

សមត្ភាពអាចពិភាកសាជាមួយពួកលគៃូវពពរះ្រៃទោូ�ពពរះ ល�ើយការ�ងៃង់ល ល្  

រ្រស់ពួកលគ ៃឹងល�ចលធ្ល ល�ើងជាមិៃខ្ៃ។ រ ៉មូបាៃលការះលៅអាជ្ា្ររ្រស់

ខលួៃទំាងអស់ លដើម្ី្រងាក រការផ្្សពវាផ្សាយ្រទគម្ីរ។ ្ុ៉រដៃ្ត ហាមឃ្ត់លពចើៃ 

កា�ណាចំលររះពពរះគម្ីរ ការ្្់របារម្ភចង់យ�់ដឹងរ្រស់ព្រជាជៃ ក៏កាៃ់ 

ដត្ំល្ងល�ើងកា�លនារះដដរ។ អស់អ្កដដ�អាចអាៃបាៃបាៃយកពពរះ 

គម្ីរលៅតាមខលួៃ ល�ើយ�ុរះទលៃទោញចំាម្ត់ពគ្់រដផ្្ក លទើ្របាៃអស់ចិត្ត។ �ូល ើ្រ 

ក៏ព្រញា្់រព្រញា�់្រកដព្រគម្ីរសញ្ញា ចាស់លទៀត។ 

 សំលណររ្រស់�ូល ើ្រពតរូវបាៃទទួ�សាវា គមៃ៍ទំាងលៅទីពករុង ៃិងទំាង 

ជៃ្រទតូចៗ។ «អវាីៗដដ��ូល ើ្រល�ើយៃិងមិត្តគ្ត់លរៀ្រលរៀងល�ើង អ្កដនទ

លទៀតនំាគ្្យកលៅដចកចាយភាល ម។ ពួកសង្ដដ�បាៃលជឿជាក់ចបាស់អំពី

កាតពវាកិចចាវត្តអារាមដ៏គ្្ៃចបា្់រទម្ល ្់រ ្ុ៉រដៃ្ត �ងៃង់ល ល្ ក្ុងការព្រកាសពពរះ 

្រៃទោូ�នៃពពរះ...ក៏បាៃ�ក់លសៀវលៅរ្រស់�ូល ើ្រ ៃិងគូកៃលោក។ មិៃយូរ 

្ុ៉រន្ាៃ ព្រលទសអា�លលឺម៉ង់ក៏ម្ៃអ្កលដើរ�ក់លសៀវលៅដំណឹង�្អដ៏កាល ហាៃ 

រសលពញសសរុក»១០។

មាៃការសកិសាព្រះ្ម្ីរព្ប់ទីកដៃ្ង

 លៅលវោយ្់រ ពគរូទំាងឡាយនៃសាោលរៀៃលៅក្ុងភូមិ បាៃអាៃខ្ល ំងៗ 

ឱ្យលក្ងតូចៗដដ�អង្គុយជំុគ្្លៅដក្រភ្ក់លភលើងសា្ត ្់រ។ ការខិតខំយកចិត្តទុក 

ោក់ ៃឹង�ុចមកៃូវពព�ឹងខលរះដដ�ៃឹងទទួ�លជឿលសចក្តីពិត។ «ផ្លូវចូ�លៅ
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កាៃ់ពពរះ្រៃទោូ�ពទង់ម្ៃពៃលលឺ ផ្្ត�់ការយ�់ដឹងដ�់ជៃសាមញញា»។ 

ទំៃុកដំលកើង ១១៩:១៣០។

 ពួកកាតូ�ិកដដ�បាៃទុកការសិកសា្រទគម្ីរលៅឱ្យពួកសង្ ឥ�ូវ 

លៃរះបាៃលការះលៅពួកលគមក លដើម្ីទ្់រទ�់ៃឹងលសចក្តី្រលពងៀៃ្្ី។ ្ុ៉រដៃ្ត ការ 

�ងៃិត�ងៃង់ខ្ង្រទគម្ីរ ទំាងពួកសង្ ៃិងសង្ដដ�ម្ៃសាមណស័ក្តិជា 

ស្ូម បាៃទទួ�ការ ច្ា ញ់ ច្ា �ទំាងសសរុង។ «លោយមិៃស្របាយចិត្ត» អ្ក 

ៃិពៃ្ធកាតូ�ិកៃិយាយ «�ូល ើ្របាៃ�្ួង�ួងអស់អ្កលជឿតាមគ្ត់ មិៃឱ្យ

ម្ៃជំលៃឿលៅល�ើសំលណរណាលទៀតលពរៅពីពពរះគម្ីរ្ររសុិទ្ធល�ើយ »១១។ ពួក

មៃុស្សបាៃព្រមូ�គ្្មកសា្ត ្់រលសចក្តីពិត ដដ�បាៃគំ្ពទលោយមៃុស្ស 

ដដ�ម្ៃការលរៀៃសូពតតិចតួច។ ភាព�ងៃង់ល ល្ ដ៏គួរឱ្យអាម៉្ស់នៃជៃឧត្តុង្គ 

ឧត្តមទំាងលៃរះ ពតរូវបាៃល្វាើឱ្យល�ើញចបាស់ពកដ�ត លៅលព�ដដ�ការជដជក 

តវ៉ារ្រស់ខលួៃ ជួ្រព្រទរះៃឹងលសចក្តី្រលពងៀៃដ៏ងាយៗនៃពពរះ្រៃទោូ�ពពរះ។ ពួក 

កម្ករ ពួកទាហាៃ ពួកសសីៗ ល�ើយៃិងសូម្ីដតកូៃលក្ង ក៏បាៃយ�់ដឹងអំពី

លសចក្តី្រលពងៀៃលៅក្ុងគម្ីរ ជាងពួកសង្ ៃិងពួក្រណ្ឌិ តដ៏ឈាល សនវផ្ង។

 ពួកយុវជៃដដ�ម្ៃគំៃិតទូ�ំទូោយបាៃខិតខំសិកសា តាមោៃ 

សសាវពជាវ្រទគម្ីរ ល�ើយៃិងល្វាើខលួៃឱ្យសុាំជាមួយស្ានដឯកនៃសំលណរ 

្ុររាណ។ លោយព្រក្រលោយគំៃិតសកម្ ល�ើយៃិងចិត្តអង់អាច ពួកយុវជៃ 

ទំាងលៃរះ ចា្់រយកបាៃៃូវចំលណរះវជិាជា ដដ�ក្ុងលព�ដ៏យូរ ពំុម្ៃៃរណា 

អាចព្រដជងៃឹងពួកលគបាៃល�ើយ។ លៅក្ុងលសចក្តី្រលពងៀៃ្្ី ្រណា្ត ជៃបាៃ

រកល�ើញៃូវការដដ�ពព�ឹងខលួៃចង់បាៃ ល�ើយក៏នំាគ្្ដ្ររលចញអំពីអស់អ្ក

ដដ�បាៃ្ំរ្៉រៃដ�់ខលួៃ ៃូវសំ្រកអងាក មឥតព្រលយាជៃ៍នៃ្ម៌អកុស� 

ល�ើយៃិងទំលៃៀមទម្ល ្់ររ្រស់មៃុស្ស។

 លៅលព�ដដ�ការល្វាើទុក្ខល្រៀតល្រៀៃ បាៃឆ្្រល្រះល�ើងទាស់ៃឹងពួក

ពគរូនៃលសចក្តីពិត ពួកលគបាៃចងចំាដ�់ពពរះ្រៃទោូ�ពពរះពគីសទោ៖ «កា�ណា 

លគល្រៀតល្រៀៃដ�់ឯងលៅទីពករុងលៃរះ ចូររត់លៅទីពករុងមួយលទៀត»។ ម៉្ថ្យ 



ដំលណើ ររកីចលពមើៃនៃកំដណទពមង់លៅអា�លលឺម៉ង់-ទំព័រ-171-

១០:២៣។ អ្កលភៀសខលួៃទំាងលៃរះ ដតងដតជួ្រការល្រើកទាវា ររាក់ទាក់ដ�់ខលួៃ 

ល�ើយពួកលគដតងដតអ្ិ្របាយអំពីពពរះពគីសទោ ជួៃកា�លៅក្ុងវហិារ ឬតាម 

ផ្ទោរះឯកជៃ ឬក៏លៅក្ុងទីវា�។ លសចក្តីពិតពតរូវបាៃផ្្សពវាផ្សាយលោយអំណាច

ដដ�មិៃអាច្រដិលស្បាៃ។

 អាជ្ា្រសាសនាៃិងសីុវ�ិ បាៃលព្រើគុក ទារណុកម្ លភលើងៃិងោវជា 

អសារឥតការ។ អ្កលជឿរា្់ររៃ់នាក់ បាៃលបារះពតានៃជំលៃឿរ្រស់ខលួៃលោយ 

លោ�ិតខលួៃ ទ្ោ �់ ល�ើយការល្វាើទុក្ខល្រៀតល្រៀៃបាៃពតឹមដតជួយ្រៃ្ុសស្រៃសាយ 

ៃូវលសចក្តីពិតដ្មលទៀត្ុ៉រលណាណ រះ។ រឯីជំលៃឿង្់រងុ�ដដ�សាតំាងបាៃខ្រះដខ្ង 

្រពងរួ្រ្រពងរួមជាមួយលសចក្តីពិតលនារះ បាៃ�ុច�ទ្ធផ្�ល្វាើឱ្យល�ើញចបាស់ 

ដ្មលទៀតៃូវការផ្ទោុយគ្្រវាងការងាររ្រស់អារក្ស ៃិងការងាររ្រស់ពពរះ។
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ទំព័រ-172- មហាវវិាទ

ពពហស្បតិ៍-២៧ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១១០  

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ម្ស ល�ើយ ត្ូង ទទឹម ម្ៃ ជា ្ររ្ូិររ ដត ្រ្ូររ ម្ត់ ដដ� 

ព្រក្រ លោយ ចំលណរះ លនារះ ជា ត្ូង ម្ៃ តំន� យ៉ាង ព្រលសើរ វញិ។ សុភាសិត  

២០:១៥គ្្ ព្រពពឹត្ត រចួ សរលសើ

 ទី្រនាទោ �់ដ៏ន្ល្្ូរ្ំរផុ្តមួយ ដដ�ពតរូវបាៃ្រៃលលឺល�ើងសពម្្់រគំ្ពទ 

កំដណទពមង់ គលឺការព្រឆំ្ងទាស់ដដ�បាៃល្វាើល�ើងលោយពួកក្សពតនៃ 

ព្រលទសអា�លលឺម៉ង់ លៅក្ុងអង្គព្រជំុៃីតិ្រញញាត្តិនៃពករុងសប៉ាយ (Diet of Spires) 

ក្ុងឆំ្្១៥២៩។ លសចក្តីកាល ហាៃៃិងភាពមុលឺងម៉្ត់នៃជៃរ្រស់ពពរះទំាងលនារះ 

បាៃ្រលងកើៃលសរភីាពខ្ងសម្ជញញាៈជា�ំោ្់រតមក ល�ើយបាៃឱ្យលឈ្ារះ 

ដ�់ពពរះវហិារដដ�ម្ៃទពមង់្្ីថ្ព្ររូលតស្តង់។

 លសចក្តីថ្្ក់្្មដ្រកសារ្រស់ពពរះ បាៃ្ំរបាក់កម្ល ំងទំាងឡាយដដ� 

ព្រឆំ្ងៃឹងលសចក្តីពិត។ ពពរះលៅអ្ិរាជឆ្�ស៍ទី៥ (Charles V) បាៃតំាង 

ចិត្តកលមទោចកំដណទពមង់ ្ុ៉រដៃ្តលៅលព�ពទង់ល�ើកពពរះ�ស្តវាយលព�ណា ល�ើញ 

ថ្លគ្រលញ្ៀងពពរះ�ស្តឱ្យវាយខុសលៅលព�លនារះ។ ម្តងល�ើយម្តងលទៀត ក្ុង 

លព�ព្រ្ុចដមៃដទៃ កងទ័ពនៃព្រលទសទួរគី ឬលស្តចនៃព្រលទសបារាងំ ឬ 

សលម្តចសង្ផ្ង បាៃល�ចល�ើងលៅសមរភូមិ ល្វាើសកងា្គ មជាមួយៃឹងពពរះអង្គ។ 

ដូលច្រះ លៅកណា្ត �ការតសូ៊ដ៏លវទនា ៃិងលកាោ��នៃព្រលទសជាតិ កំដណ

ទពមង់ក៏បាៃទុកឱ្យដុរះោ�មំ្មួៃល�ើង។

 លៅទី្ំរផុ្ត សលម្តចសង្នៃវហិារកាតូ�ិករ ៉មូ បាៃរកលរឿងទាស់ៃឹង 

ពួកអ្កដកទពមង់។ ពពរះលៅអ្ិរាជបាៃលការះលៅឱ្យម្ៃអង្គព្រជំុៃីតិ្រញញាត្តិ

១១

ការពបឆាងំរបស់្ ួកក្សព្រ



ការព្រឆំ្ងរ្រស់ពួកក្សពត-ទំព័រ-173-

មួយ លដើម្ីជួ្រព្រជំុលៅឯទីពករុងសប៉ាយក្ុងឆំ្្១៥២៩ លោយម្ៃលគ្� 

្ំរណងចង់កលមទោច�ទ្ធិដ្រកល្វាង។ ព្រសិៃល្រើលព្រើសៃ្តិវ ិ្ ីមិៃបាៃលជាគជ័យ ពពរះ 

លៅឆ្�ស៍ៃឹងលោរះសសាយលោយលព្រើដផ្លោវវញិម្តង។

 ពករុមជំៃំុកាតូ�ិករ ៉មូលៅឯពករុងសប៉ាយ បាៃសដម្តងភាពជាសពតរូវ 

ទាស់ៃឹងពួកដកទពមង់។ លោកលមដ�ង្ិៃបាៃម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «លយើង 

ជាសម្អ្់រ ៃិងជាសំរាមនៃដផ្ៃដី ្ុ៉រដៃ្ត ពពរះពគីសទោៃឹងទតលមើ�មករាសស្តដ៏ 

កម្សត់រ្រស់ពទង់ ល�ើយដ្រកសាលគ»១។ ព្រជាជៃនៃពករុងសប៉ាយ បាៃលសសក 

ឃ្ល ៃពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ ល�ើយលទារះជាម្ៃលគហាមឃ្ត់ក៏លោយ លគបាៃ

សពមរុកចូ�លៅសា្ត ្់រការផ្សាយពពរះ្រៃទោូ� ក្ុងពពរះវហិាររ្រស់សលម្តច 

ក�វាិដដលឺរកិនៃព្រលទសសាក់សូៃី។ ការលៃរះបាៃល្វាើឱ្យវ្ិរត្តិមកកាៃ់ដតឆ្្់រ។ 

ការអៃុញ្ញា តឱ្យម្ៃការលគ្រពសាសនា ក៏ម្ៃល�ើងជាផ្លូវការលពញចបា្់រ 

ល�ើយរដ្ដដ�កាៃ់ខ្ងការផ្សាយដំណឹង�្អ បាៃសលពមចចិត្តលោរះសសាយ 

លោយព្រឆំ្ងៃឹងការរលំោភសិទ្ធិរ្រស់ខលួៃវញិ។ ពួកគូកៃរ្រស់លោក�ូល ើ្រ 

ៃិងពួកក្សពតដដ�ពពរះបាៃសសង់ល�ើង លដើម្ីការររកិចចាការរ្រស់ពទង់ បាៃ 

មកជំៃួសទីកដៃលងរ្រស់�ូល ើ្រវញិ។ សលម្តចក�វាិដដលឺរកិនៃព្រលទសសាក់សូៃី

ក៏បាៃសុគតលៅ ្ុ៉រដៃ្ត ពពរះអម្ចា ស់ចៃ (Duke John) ដដ�ជាអ្កល�ើង 

តំដណង្រនាទោ ្់រពីពទង់ ក៏បាៃទទួ�សាវា គមៃ៍កំដណទពមង់លោយរកីរាយ ល�ើយ 

្រងាហា ញទឹកចិត្តកាល ហាៃយ៉ាងខ្ល ំង។

 ពួកសង្ទំាងឡាយ បាៃទាមទារចង់ឱ្យរដ្ណាដដ�បាៃទទួ� 

កំដណទពមង់ ចុរះចូ�ៃឹងអាជ្ា្ររ ៉មូ។ យ៉ាងណាមិញ ពួកដកទពមង់ពំុអាច 

យ�់ពពមថ្ រ ៉មូពតរូវពគ្់រពគងរដ្ដដ�ទទួ�លជឿដ�់ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះលទ។

 ទី្ំរផុ្ត លគបាៃលស្ើថ្ លៅទីណាដដ�ពំុទាៃ់ម្ៃកំដណទពមង់ លនារះ

ពតរូវព្រតិ្រត្តិតាមៃីតិ្រញញាត្តិលៅពករុងលវ ើម ល�ើយថ្ «លៅទីណាដដ�ព្រជាជៃ

ពំុអាចព្រពពឹត្តតាមលោយគ្្ៃការ្ររះលបារ លនារះលគមិៃគួរ្រលងកើតកំដណទពមង់

្្ីល�ើយ...មិៃគួរព្រឆំ្ងៃឹងពិ្ី្ុរណ្យម៉្ស់ ៃិងមិៃគួរអៃុញ្ញា តឱ្យអ្ក 



ទំព័រ-174- មហាវវិាទ

 

កាតូ�ិករ ៉មូ ឱ្រពកលសា្រ�ទ្ធិ�ូល ើ្រៃិយមល�ើយ»។ ៃីតិ្រញញាត្តិបាៃយ�់ 

សស្រដ�់វធិ្ៃការលៃរះ ល�ើយបាៃគ្្់រចិត្តដ�់ពួកសង្ ៃិងពួកសង្ជាៃ់ 

ខ្ស់យ៉ាងខ្ល ំង។

 

សុព្រ-២៨ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១១១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អស់ ទំាង គំៃិត ដដ� ចង់ ល្វាើ លនារះ បាៃ សំលរច ដមៃដទៃ 

លោយសារ ការ ព្ឹរកសា គ្្ ល�ើយ ល្រើ ម្ៃ អ្ក ជួយ គំៃិត លោយ ពបាជ្ា លនារះ សឹម 

ល្វាើ សកងា្គ ម លៅ ចុរះ។ សុភាសិត  ២០:១៨គ្្ ព្រ

លរឿងរ៉ាវដ៏ធំមាៃសភា្ការមិៃពសរួល

 ព្រសិៃល្រើលគ្រង្ខំឱ្យព្រតិ្រត្តៃីតិ្រញញាត្តិលៃរះ «ក្ុងខណៈលៃរះ កំដណ 

ទពមង់ៃឹងមិៃបាៃវវិឌ្ឍលៅមុខ...ឬតំាងលៅល�ើពគឹរះតាងដ៏មំ្លទ»។ ៃឹងម្ៃ

ការហាមពបាមមិៃឱ្យម្ៃលសរភីាព។ ៃឹងគ្្ៃការអៃុញ្ញា តឱ្យ ល្ ស់ដព្រចិត្ត 

គំៃិតល�ើយ។ លសចក្តីសង្ឹមនៃពិភពលោក ហាក់្ីរដូចជារោយសា្រ 

សូៃ្យអស់លៅល�ើយ។

 ្រក្ខផ្សាយដំណឹង�្អ (Evangelical Party) លមើ�មុខគ្្លោយបាក់ 

ទឹកចិត្តជាខ្ល ំង៖ «លតើៃឹងពតរូវល្វាើអវាីលៅ?» «លតើលោកព្រធ្ៃកំដណទពមង់ចុរះ 

ចូ� ល�ើយទទួ�យ�់សស្រៃឹងៃីតិ្រញញាត្តិ ឬយ៉ាងណា?...លគបាៃធ្នាឱ្យ 

ពួកក្សពតគណៈ�ូល ើ្រ អៃុវត្តសាសនារ្រស់លគតាមផ្លូវចិត្ត។ ពួកសាវក័បាៃ 

ទទួ�ស្រ្ុរស្ម៌លៃរះដដរ ដដ�មុៃៃឹងវធិ្ៃការលនារះពតរូវបាៃអៃុម័តល�ើង 

លគបាៃឱ្រពកលសា្រទស្សៃៈដដ�ម្ៃទពមង់្្ី។ លតើការលៃរះមិៃល្វាើឱ្យលគ 

សក្់រចិត្តលទឬអវាី?...

 លគបាៃពិៃិត្យលមើ�លគ្�ការដដ�ដំលណារះសសាយលៃរះស្ិតលៅល�ើ

លោយរកីរាយ ល�ើយបាៃព្រពពឹត្តលៅក្ុងជំលៃឿ។ លតើលគ្�ការលនារះជាអវាីលៅ? 

គលឺជាសិទ្ធិរ្រស់រ ៉មូលដើម្ី្រង្ខំការលពជើសលរ ើសតាមផ្លូវចិត្ត ល�ើយហាម ្្ត ច់មិៃឱ្យ

ម្ៃការសួររកខុសពតរូវលោយលសរ។ី ្ុ៉រដៃ្ត លតើមិៃដមៃខលួៃលគ ៃិងពួក 



ការព្រឆំ្ងរ្រស់ពួកក្សពត-ទំព័រ-175-

ព្ររូលតស្តង់ដដ�លៅលពកាមខលួៃ ពតរូវអៃុវត្តសាសនាលោយលសរលីទឬ? ពតរូវ 

ល�ើយ ដតក្ុងនាមជាសនា្ត ៃចិត្តមួយ ដដ�បាៃដចងក្ុងកិចចាសពមរុរះសពមរួ� 

្ុ៉រដៃ្ត មិៃដមៃជាសិទ្ធិលទ...។ ការទទួ�យ�់សស្រដ�់កិចចាសពមរុរះសពមរួ� 

ដដ�បាៃលស្ើលនារះ ៃឹងបាៃលៅជាការអៃុញ្ញា តលោយមិៃដឹងខលួៃមួយ គលឺថ្

លសរភីាពខ្ងសាសនាគួរដតស្ិតលៅលពកាមព្រលទសសាក់សូៃី ដដ�ម្ៃ 

ទពមង់្្ីវញិ ចំដណកឯពិភពពគីសាទោ ៃដនទលទៀតលនារះ ការសួររកខុសពតរូវ 

លោយលសរ ីៃិងការអរះអាងថ្លជឿជំលៃឿដដ�ពតរូវបាៃដកទពមង់ គលឺជាអំលពើ 

ឧពកិដ្ ល�ើយពតរូវព្រទរះៃឹងគុកងងឹត ៃិង្រលងា្គ �មរណៈលទៀតផ្ង។ លតើលគៃឹង 

អាចអៃុញ្ញា តឱ្យម្ៃលសរភីាពខ្ងសាសនា លៅតាមតំ្រៃ់បាៃឬលទ?...លតើ 

ពួកអ្កដកទពមង់អាចអងវារថ្លគគ្្ៃកំ�ុសអវាីក្ុងឈាមរ្រស់មៃុស្សរា្់ររយ

រៃ់នាក់ ដដ�ៃឹងពតរូវ្រ្តូរជីវតិរ្រស់លគក្ុងទឹកដីនៃកាតូ�ិករ ៉មូ ក្ុងការព្រតិ្រត្តិ 

នៃកិចចាសពមរុរះសពមរួ�លៃរះឬ»?

 ពួកក្សពតបាៃដ្លងថ្៖ «ចូរលយើង្រដិលស្ពកឹត្យលៃរះ។ ក្ុងវស័ិយនៃ 

សតិសម្ជញញាៈ មៃុស្សភាគលពចើៃគ្្ៃអំណាចលទ» ។ កិចចាការររលសរភីាព

នៃការលពជើសលរ ើសតាមផ្លូវចិត្ត គលឺជាភារកិចចារ្រស់រដ្លទ ល�ើយលៃរះជាកពមិតនៃ 

អាជ្ា្ររ្រស់រដ្ ក្ុងវស័ិយនៃសាសនា។

 ពួកកាតូ�ិករ ៉មូបាៃតំាងចិត្តៃឹង្ំរបាត់ៃូវអវាីដដ�លគលៅថ្ «ការរងឹ 

ចលចសដ៏ពពល�ើៃ»។ អ្កតំណាងនៃទីពករុងលសរទំីាងឡាយ ពតរូវព្រកាសថ្ ខលួៃ 

ៃឹងយ�់សស្រដ�់�័ក្ខខ័ណ្ឌ នៃលសចក្តីលស្ើឬមិៃយ�់ពពម។ ពួកលគបាៃ 

អងវារសំុពៃយារលព� ដតឥតព្រលយាជៃ៍លទ។ ពួកលគជិតរក់កណា្ត � បាៃ 

ចូ�ខ្ងពួកដកទពមង់លោយដឹងថ្ លៅអនាគតកា� លគគង់ដតព្រទរះៃឹង 

ការលចាទព្រកាៃ់ ៃិងការល្វាើទុក្ខ្ុរកលម្ញដដដ�លទ។ ម្ៃម្្ក់បាៃដ្លងថ្ 

«លតើលយើងសុខចិត្ត្រដិលស្ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ ឬសុខចិត្តឱ្យលគដុតសម្ល ្់រ?»



ទំព័រ-176- មហាវវិាទ

 

សៅរ៍-២៩ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១១២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:លសចក្តី លមតា្ត  ៃិង លសចក្តី លទៀង ពតង់ រដមង ការររ 

លស្តច ល�ើយ ្រ�ល័ងករាជ្យ ពទង់ ក៏ ស្ិត លៅ លោយសារ លសចក្តី ស្រ្ុរស ដដរ។ 

សុភាសិត  ២០:២៨

ការឈររងឹមានំៃ្ួកក្សព្រ

 សលម្តច�វាលឺឌីដណៃ (Ferdinand) ជារាជតំណាងនៃពពរះលៅអ្ិរាជ បាៃ 

ពយាយាមលព្រើការ�្ួងដ៏្ិុរៃព្រស្់រមួយ។ ពទង់ «បាៃអងវារពួកក្សពតឱ្យទទួ�

យ�់សស្រៃឹងពពរះរាជពកឹត្យ លោយ្រញ្ជា ក់ថ្ ពពរះលៅអ្ិរាជៃឹងសពវាពពរះ 

ទ័យយ៉ាងខ្ល ំងនពកដ�ង»។ ្ុ៉រដៃ្ត ក្សពតលស្ារះពតង់ទំាងលៃរះម្ៃ្រៃទោូ�ត្រលៅ 

វញិលោយសពមរួ�ថ្៖ «លយើងៃឹងលគ្រពព្រតិ្រត្តិតាមពពរះលៅអ្ិរាជ ក្ុងពគ្់រ 

ទំាងអវាីៗទំាងអស់ដដ�ៃឹងនំាឱ្យម្ៃសៃ្តិភាព ៃិងកិត្តិនាមដ�់ពពរះ»។

 ទី្ំរផុ្ត លស្តច�វាលឺឌីដណៃពទង់ព្រកាសថ្ «កិចចាដដ�លគពតរូវល្វាើលនារះ គលឺ

ម្ៃដតចុរះចូ�តាមមតិភាគលពចើៃ្ុ៉រលណាណ រះ»។ ម្ៃ្រៃទោូ�រចួល�ើយ ពទង់ក៏ 

ដកពពរះអង្គពទង់លចញពីទីព្រជំុលៅ ឥតទុកឱកាសឱ្យពួកដកទពមង់ត្រវញិ

ល�ើយ។ «លគបាៃ្រញជាូ ៃព្រតិភូម្្ក់ឱ្យលៅអងវារពទង់ឱ្យពត�្់រមកវញិ»។ 

ដតពទង់ម្ៃ្រៃទោូ�ត្រមកវញិថ្ «វាជាការោច់លសសចល�ើយគលឺម្ៃដតការចុរះ

ចូ�្ុ៉រលណាណ រះ»។

 គណៈ្រក្ខចពកពត្តិៃិយម ្រលញ្ជា រខលួៃលគថ្ ដំលណើ រការនៃពពរះលៅ 

អ្ិរាជៃិងមហាសង្រាជ គលឺម្ៃអាៃុភាពខ្ល ំងកាល  ល�ើយពួកដកទពមង់គលឺទៃ់ 

លខសាយ។ ព្រសិៃល្រើពួកដកទពមង់បាៃពឹងរក់លៅល�ើជំៃួយរ្រស់មៃុស្សដត

មួយគត់ លនារះលគពបាកដជាគ្្ៃអំណាចទា�់ដតលសារះ ដូចពួកកាតូ�ិករ ៉មូ

បាៃស្ាៃដូលច្ារះដមៃ។ ្ុ៉រដៃ្ត ជាជាងពឹងដផ្្អកលៅល�ើ «លសចក្តីរាយការណ៍ពី

អង្គព្រជំុៃីតិ្រញញាត្តិ លគងាកលៅឯពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះវញិ ល�ើយជាជាងសូម 

ជំៃួយពីអ្ិរាជឆ្�ស៍ លគបាៃលៅទូ�សូមពីពពរះលយសូ៊វពគីសទោ ដដ�ជា 

លស្តចល�ើអស់ទំាងលស្តច ៃិងជាពពរះអម្ចា ស់ល�ើអស់ទំាងពពរះអម្ចា ស់វញិ»។



ការព្រឆំ្ងរ្រស់ពួកក្សពត-ទំព័រ-177-

 លៅលព�សលម្តច�វាលឺដីដណៃ បាៃ្រដិលស្ដ�ងគិតពីជំលៃឿដ៏ពជរះថ្ល  

រ្រស់លគល�ើយ ពួកពពរះអម្ចា ស់បាៃសលពមចពពរះទ័យថ្ ៃឹងមិៃរវ�់ៃឹង 

អវត្តម្ៃរ្រស់ពទង់លទ ដតពតរូវយកការព្រឆំ្ងតវ៉ាលៅពករុមព្ឹរកសាជាតិជា 

្រនាទោ ៃ់។ លសចក្តីព្រកាសដ៏ឱឡារកិក៏ពតរូវបាៃពរងល�ើង ល�ើយបាៃដ្លង 

ដ�់អង្គព្រជំុៃីតិ្រញញាត្តិថ្៖

 «លយើងព្រឆំ្ងជំទាស់លោយវត្តម្ៃទំាងលៃរះ...សពម្្់រខលួៃលយើង ៃិង

សពម្្់រព្រជារាសស្តរ្រស់លយើងថ្លយើងមិៃយ�់សស្រ ឬកាៃ់តាមក្ុងវស័ិយ

ណាមួយទា�់ដតលសារះ ដ�់ពពរះរាជពកឹត្យដដ�បាៃលស្ើរចួល�ើយលនារះ 

ល�ើយៃិងមិៃយ�់សស្រ ឬកាៃ់តាមក្ុងអវាីៗដដ�ផ្ទោុយៃឹងពពរះ ផ្ទោុយៃឹងពពរះ

្រៃទោូ�្ររសុិទ្ធរ្រស់ពទង់ ផ្ទោុយៃឹងសម្ជញញាៈរ្រស់លយើង ល�ើយដដ�ផ្ទោុយៃឹង

លសចក្តីសលកងា្គ រះនៃពព�ឹងរ្រស់លយើងល�ើយ...។ លោយមូ�ល�តុលៃរះល�ើយ 

លយើង្រដិលស្ៃឹមដដ�សងកត់ល�ើលយើងរា�់គ្្...។ ក្ុងលព�ជាមួយគ្្ផ្ង 

ដដរ លយើងសង្ឹមថ្ពពរះករណុានៃចពកភព ៃឹងព្រពពឹត្តមកលយើងក្ុងនាមជា 

ពពរះរាជ្ុរពតាពគីសាទោ ៃមួយអង្គ ដដ�សសឡាញ់ពពរះល�ើសអវាីៗទំាងអស់ ល�ើយ 

លយើងព្ររុងលព្រៀ្រៃឹងថ្វា យដ�់ពទង់ ពពមទំាងលោកម្ចា ស់ទំាងអស់គ្្ ៃូវ 

លសចក្តីសសឡាញ់ថ្្ក់្្ម ៃិងការព្រណិ្័រតៃ៍ ដដ�ជាភារកិចចាដ៏យុត្តិ្ម៌ 

ៃិងពតឹមពតរូវតាមចបា្់ររ្រស់លយើង»។

 ជៃភាគលពចើៃបាៃលររលពញលៅលោយការអសាចា រ្យ ៃិងការលកាតស្់្រ

ដសង្ដ�់ក្តីកាល ហាៃរ្រស់ពួកអ្កតវ៉ា។ ដំលណើ រដខវាងគំៃិត ទំនាស់ ៃិងការ 

្រងហាូរឈាមដូចជាលគចមិៃផុ្តល�ើយ។ ្ុ៉រដៃ្ត ពួកដកទពមង់ «បាៃលររលពញលៅ 

លោយចិត្តកាល ហាៃ ៃិងភាពមុលឺងម៉្ត់» លោយពឹងដផ្្អកលៅល�ើពពរះ�ស្តនៃពពរះ

ដ៏ព្រក្រលោយសរវា ៃុភាព។

 «លគ្�ការទំាងឡាយដដ�ម្ៃក្ុងការតវ៉ាព្រឆំ្ងជាសាធ្រណៈ

លៃរះ គលឺជាមូ�ោ្ៃដ៏សំខ្ៃ់្ំរផុ្តនៃព្ររូលតស្តង់ៃិយម...។ ព្ររូលតស្តង់ៃិយម 

ោក់អំណាចនៃសម្ជញញាៈល�ើអំណាចលៅពកមល�ើយអំណាចនៃពពរះ្រៃទោូ� 



ទំព័រ-178- មហាវវិាទ

 

រ្រស់ពពរះ ល�ើពពរះវហិារដដ�លមើ�ល�ើញលៅលទៀត...។ ការតវ៉ាលៃរះសមសស្រ 

ៃឹងពួកលហារា ៃិងពួកសាវក័ទំាងឡាយដដ�ថ្ ‘ពតរូវដតសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រដ�់ពពរះ

ជាជាងមៃុស្ស។‘ ក្ុងវត្តម្ៃនៃរាជរោ្ភិបា�នៃពពរះលៅឆ្�ស៍ទីពបំា ពពរះ

មកុដនៃពពរះលយសូ៊វពគីសទោពតរូវបាៃល�ើកសទោួយល�ើង។ ព្រឆំ្ងជំទាស់លៅពករុង 

សប៉ាយ ជាសរ្្រនាទោ �់ដ៏ឱឡារកិមួយ ទាស់ៃឹងការមិៃអត់ពទំាៃឹងសាសនា 

ល�ើយជាការអរះអាងមួយនៃសិទ្ធិមៃុស្សទំាងអស់ លដើម្ីលគ្រពពពរះតាមសតិ

សម្ជញញាៈរ្រស់លគ»។ 

 

អាទិត្យ-៣០ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១១៣  

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:កំឡាំង កាយ ជា លសចក្តី អំៃួត រ្រស់ មៃុស្ស កំលឡារះ ល�ើយ 

សក់ សកូវ ជា លពគឿង �ំអ ដ�់ មៃុស្ស ចាស់។ សុភាសិត  ២០:២៩

 ការពិលសា្រ្រស់ពួកដកទពមង់ដ៏លកលៀវកាល ទំាងលៃរះ ម្ៃលមលរៀៃ 

សពម្្់រពគ្់រទំាងសម័យ។ សាតំាងលៅដតព្រឆំ្ងៃឹងពពរះគម្ីរដដ�លគយក 

មកល្វាើជាផ្លូវដឹកនំាជីវតិដដដ�។ លៅជំនាៃ់លយើងលៃរះ លយើងពតរូវងាកពត�្់រ 

មកឯមហាលគ្�ការនៃព្ររូលតស្តង់វញិ លរ�គលឺពពរះគម្ីរល�ើយជាពពរះគម្ីរដត

មួយគត់ជាក្ួៃតពម្នៃជំលៃឿៃិងភារកិចចា។ សាតំាងកំពុងដតល្វាើការ លដើម្ី្ំរ ល្ ញ 

លសរភីាពខ្ងសាសនាអំណាចដដ�ព្រឆំ្ងជៃពគីសាទោ ៃ ដដ�អ្កតវ៉ាទំាង

ឡាយលៅពករុងសប៉ាយបាៃ្រដិលស្លចា�លនារះ ឥ�ូវលៃរះកំពុងដតដសវាងរក 

មល្យាបាយ លដើម្ីៃឹងស្ា្រនាឧត្តមភាពដដ�បាៃបាត់្រង់លៅល�ើយលនារះ

ល�ើងវញិ។

អងគោពបជនុំៃី្រិបញញា្រ្ិនាពករុងអ៊ក្សប៊ក (Augsburg)

 លស្តច�វាលឺឌីដណៃបាៃ្រដិលស្មិៃឱ្យពួកក្សពត្រក្ខផ្សាយដំណឹង�្អ

ល�ើងតុោការ ្ុ៉រដៃ្ត លដើម្ីសមងៃ្់រដំលណើ រដខវាងគំៃិតទំាងឡាយដដ�រខំ្ៃដ�់

ចពកភព ពពរះលៅអ្ិរាជឆ្�ស៍ទីពបំាក៏លការះលៅឱ្យម្ៃការព្រជំុៃីតិ្រញញាត្តិ



ការព្រឆំ្ងរ្រស់ពួកក្សពត-ទំព័រ-179-

លៅឯពករុងអ៊ក្ស្៊រក លពកាយឆំ្្នៃការព្រឆំ្ងតវ៉ាលៅពករុងសប៉ាយមក។ ពពរះអង្គ

បាៃព្រកាសពី្ំរណងរ្រស់ពទង់ លដើម្ីល្វាើជាព្រធ្ៃអង្គព្រជំុ។ លគក៏បាៃលការះ

លៅពួកអ្កដឹកនំាគណៈព្ររូលតស្តង់។

 ពួកអ្កសម្ជិកពករុមព្ឹរកសា បាៃសូមអ្កលបារះលឆ្្តលពជើសលរ ើស 

អ្ិរាជព្រចំាព្រលទសសាក់សូៃី (សលម្តចចៃ) មិៃឱ្យយាងលៅឯអង្គព្រជំុលទ៖ 

«លតើមិៃព្រ្ុយលពកលទឬ ក្ុងការយាងលៅ ល�ើយជា្់រខលួៃក្ុងជញ្ជា ំងទីពករុង

ជាមួយៃឹងសពតរូវដ៏ខ្ល ំងពូដកលនារះ»? ្ុ៉រដៃ្ត អ្កខលរះលទៀតបាៃដ្លងយ៉ាង 

អង់អាចថ្៖ «ចូរឱ្យពួកពពរះអម្ចា ស់ព្រោ្់រលោយចិត្តកាល ហាៃចុរះ លនារះកិចចាការ 

រ្រស់ពពរះៃឹងពតរូវបាៃសលកងា្គ រះល�ើយ»។ លោក�ូល ើ្របាៃម្ៃព្រសាសៃ៍ 

ថ្៖ «ពពរះពទង់លស្ារះពតង់ណាស់ ពទង់ៃឹងមិៃ្ំរ្ររ្រង់លយើងលទ»។

 សលម្តចចៃក៏លចញដំលណើ រសំលៅលៅឯពករុងអ៊ក្ស្៊រក។ ភាគលពចើៃបាៃ

យាងលៅទំាងម្ៃពពរះភ័កក្តសសងូតសសងាត់ ៃិងពពរះទ័យក្តុកក្តួ�។ រឯីលោក 

�ូល ើ្រ ដដ�ជូៃដំលណើ របាៃពតឹមដតពបាសាទខូ្៊រក្ុ៉រលណាណ រះ បាៃលសសាច 

សសង់ជំលៃឿរ្រស់លគ លោយចលពមៀងដដ�បាៃៃិពៃ្ធល�ើងតាមលព�ល្វាើដំលណើ រ

លនារះ «ពពរះរ្រស់លយើងគលឺជា្៉រមដ៏មំ្មួៃ»។ អ្កដដ�ម្ៃចិត្តលររលពញលៅ

លោយទុក្ខកងវា�់ខ្ល ំងបាៃ្ូរលស្ើយល�ើងវញិ លៅលព�សូរលសៀងនៃចលពមៀង

ល�ើកទឹកចិត្តពតរូវបាៃ្រៃលលឺល�ើង។

 ពួកក្សពតខ្ងកំដណទពមង់ បាៃតំាងពពរះទ័យៃឹងដ្លងទស្សៃៈរ្រស់

លគ រមួជាមួយភ័ស្តុតាងពី្រទគម្ីរផ្ង លដើម្ីៃឹងសដម្តងដ�់អង្គព្រជំុៃីតិ 

្រញញាត្តិ។ �ូល ើ្រ លមដ�ង្ិៃ ៃិងគូកៃរ្រស់លគជាអ្កលរៀ្រលរៀងលសចក្តីដ្លង

ការណ៍លៃរះ។ ពួកព្ររូលតស្តង់បាៃទទួ�យ�់សស្រដ�់ការដ្លងជំលៃឿជា 

ោយ�ក្ខណ៍អក្សរលៃរះ ល�ើយបាៃជួ្រជំុគ្្លដើម្ីចុរះលឈ្ារះរ្រស់លគល�ើ 

ឯកសារលនារះ។

 ពួកអ្កដកទពមង់ ម្ៃការបារម្ភខ្ល ចដពកងលោការងាររ្រស់ខលួៃ ពតរូវ 

ពច�ំៃឹងលរឿងរ៉ាវខ្ងៃលយាបាយ។ លៅលព�ពួកក្សពតដដ�កាៃ់ជំលៃឿពគីសទោ



ទំព័រ-180- មហាវវិាទ

 

សាសនា យាងលៅឡាយពពរះ�ស្តល�ើពកោសដ្លងជំលៃឿជាោយ�ក្ខណ៍ 

អក្សរ លមដ�ង្ិៃក៏កាត់មុខ លោយលរ�ថ្ «គលឺពួកសាសៃវទូិ ៃិងពគរូ 

គងាវា �លទ លតើដដ�ោក់លស្ើការទំាងលៃរះ ដូលច្រះចូរលយើងរកសាអំណាចនៃអ្កដ៏

ខ្ល ំងពូដកនៃដផ្ៃដីសពម្្់រលរឿងរ៉ាវដនទលទៀតចុរះ។» «ពពរះហាមោច់ខ្ត» 

សលម្តចចៃនៃសាក់សូៃីម្ៃ្រៃទោូ�ត្រ «ដដ�អ្កគួររា្់រខ្ុំលចញ ខ្ុំតំាងពពរះ

ទ័យថ្ៃឹងល្វាើអវាីដដ�ពតរូវ លោយពំុបាច់ម្ៃ្រញ្ហា ដ�់ពពរះរាជតំដណងរ្រស់

ខ្ុំល�ើយ។ ខ្ុំពបាថ្្ៃឹង្រងាហា ញពបា្់រពីពពរះដ�់លគ។ តំដណងដ៏ខ្ង់ខ្ស់រ្រស់ 

ខ្ុំ មិៃសូវម្ៃតនមលដ�់ខ្ុំដូចជាល ើ្ឆ្ក ងនៃពពរះលយសូ៊វពគីសទោពតរូវការឱ្យខ្ុំ

�រះ្រង់ លដើម្ីកិត្តិនាមរ្រស់ពទង់ ខ្ុំសូ៊...�រះ្រង់ពទព្យសម្ត្តិៃិងជីវតិខ្ុំ»។ 
 

«ខ្ុំសូ៊�រះ្រង់អំណាចពគ្់រពគងៃិងរដ្អំណាច ល�ើយសុខចិត្តលចញពីសសរុក

លោយពពរះ�ស្តទលទវញិ ជាជាងទទួ�លជឿលគ្��ទ្ធិខុស្្គងដដ�មិៃលៅ 

ក្ុងលសចក្តីដ្លងជំលៃឿជាោយ�ក្ខណ៍អក្សរលៃរះ។» 

 

ច័ន្ទ-៣១ ឧសភា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១១៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ការ ដដ� ព្រពពឹត្ត តាម លសចក្តី សុចរតិ ៃិង លសចក្តី យុត្តិ្ម៌ 

លនារះ ជា ទី គ្្់រ ពពរះ�ឫទ័យ ដ�់ ពពរះលយ�ូវ៉ា ជា ជាង យញញា្ូរជា លៅ លទៀត។ 

សុភាសិត  ២១:៣

 លព�កំណត់ក៏បាៃមកដ�់។ អ្ិរាជឆ្�ស៍ទីពបំា �ុ៊មព័ទ្ធលោយ

ពួកក្សពតនៃព្រលទសសាក់សូៃី ៃិងពួកក្សពតឯលទៀត បាៃល ្្ត តស្ារតីមកល�ើ 

អ្កដកទពមង់គណៈព្ររូលតស្តង់។ ក្ុងអង្គព្រជំុដ៏មលហាឡារកិលនារះ លសចក្តីពិត

នៃដំណឹង�្អពតរូវបាៃ្រងាហា ញយ៉ាងចបាស់ ល�ើយកំ�ុសនៃវហិារកាតូ�ិកក៏ 

ពតរូវបាៃចង្អុ�ឱ្យល�ើញ។ ន្ងៃលនារះ «ជាន្ងៃដ៏អសាចា រ្យ្ំរផុ្តនៃ�ទ្ធិដកទពមង់ 

ៃិងជាន្ងៃដ៏រងុលរឿងជាទី្ំរផុ្ត ក្ុងព្រវត្តិសាសស្តនៃពគីសទោសាសនា ៃិងមៃុស្ស 

ជាតិ»។

 កា�លៅឯពករុងលវ ើម សង្នៃវតិ្ិៃ្រលឺកបាៃ្រតតំាងដតឯងលៅ 



ការព្រឆំ្ងរ្រស់ពួកក្សពត-ទំព័រ-181-

ចំលររះពករុមព្ឹរកសា។ ឥ�ូវលៃរះ ម្ៃពួកក្សពតនៃចពកភពដ៏ដ្ល្្ូរល�ើយខ្ល ំង 

ពូដក្ំរផុ្តបាៃ្រជំៃួសគ្ត់វញិ។ លោក�ូល ើ្របាៃសរលសរថ្ «ខ្ុំរលំភើ្រ 

ចិត្តជាខ្ល ំង» «ដដ�ខ្ុំម្ៃជីវតិរស់លៅមកដ�់លព�លៃរះ លោយម្ៃអ្កដ្លង 

ជំលៃឿដ៏�្ី�បាញ ល�ើកតលមកើងពពរះពគីសទោជាសាធ្រណៈ ក្ុងអង្គព្រជំុដ៏ 

រងុលរឿងមួយដូលច្រះ»។

 អវាីដដ�អ្ិរាជបាៃហាមមិៃឱ្យអ្ិ្របាយពីល�ើតុអ្ិ្របាយ ពតរូវបាៃ

ព្រកាសផ្សាយពីពពរះរាជវាងំលៅវញិ។ អវាីដដ�មៃុស្សភាគលពចើៃគិតថ្ ពួក 

បាវ្រលពមើមិៃគួរៃឹងសា្ត ្់រលនារះ ពតរូវបាៃឮទំាងអសាចា រ្យជាខ្ល ំង ជាអ្ក 

អ្ិ្របាយផ្សាយដំណឹង ល�ើយលសចក្តីអ្ិ្របាយលនារះ គលឺជាលសចក្តីពិតរ្រស់ 

ពពរះ។ រាជ្យ ជាអ្កអ្ិ្របាយផ្សាយដំណឹង ល�ើយលសចក្តីអ្ិ្របាយលនារះ គលឺ 

ជាលសចក្តីពិតរ្រស់ពពរះ។ «តំាងដតពីជំនាៃ់ពួកសាវក័មក គ្្ៃកិចចាការណា 

ដដ�្ំដំុជាងលៃរះ ឬរងុលរឿងអសាចា រ្យជាងលសចក្តីដ្លងជំលៃឿជាោយ�ក្ខណ៍

អក្សរលៃរះល�ើយ»។

 លគ្�ការមួយដដ�លោក�ូល ើ្របាៃឱ្រពកលសា្រយ៉ាងស្អិតលនារះ គលឺ

ថ្មិៃបាច់ពតរូវការជំៃួយពីអំណាចលោកីយ៍ មកលពជាមដពជងកំដណទពមង់ 

ល�ើយ។ គ្ត់បាៃលពតកអរលៅលព�ដំណឹង�្អពតរូវបាៃដ្លងពបា្់រលោយពួក 

ក្សពតៃិងពួកអភិជៃនៃចពកភព។ ្ុ៉រដៃ្ត លៅលព�លគលស្ើឱ្យ្រពងរួមគ្្លដើម្ីល្វាើ

ជាសម្័ៃ្ធមិត្តការររខលួៃ គ្ត់បាៃដ្លថ្ «លគ្��ទ្ធិនៃដំណឹង�្អៃឹងពតរូវការ

ររលោយពពរះដតមួយពពរះអង្គ្ុ៉រលណាណ រះ...។ ក្ុងទស្សៃៈរ្រស់គ្ត់ ពគ្់រទំាង 

្រងាក រដ៏ចំណាៃដដ�បាៃល�ើកលស្ើល�ើងលនារះ គលឺពគ្ៃ់ដត្រលងកើតឱ្យម្ៃការ 

ភ័យខ្ល ចឥតព្រលយាជៃ៍ ៃិងមៃទោិ�សង្ស័យដ៏លពញលៅលោយបា្រកម្លទ។»

 លៅលព�លពកាយមកលទៀត លោយសំលៅលៅល�ើការសញជា ឹងគិតនៃពួក

ក្សពតខ្ងកំដណទពមង់ពីការរ្ួររមួជាសម្័ៃ្ធ លោក�ូល ើ្របាៃដ្លងថ្ អាវុ្  

ដតមួយគត់ក្ុងសកងា្គ មលៃរះ គលឺ «ោវនៃពពរះវញិ្ញា ណ»។ គ្ត់បាៃសរលសរលៅ 

សលម្តចចៃនៃព្រលទសសាក់សូៃីថ្៖ «សតិសម្ជញញាៈរ្រស់លយើងមិៃអាច 



ទំព័រ-182- មហាវវិាទ

 

យ�់សស្រៃឹងសម្័ៃ្ធភាពដដ�ពតរូវបាៃលស្ើលនារះល�ើយ។ ពតរូវដតរក់ល ើ្ 

ឆ្ក ងនៃពពរះពគីសទោវញិ។ សូមពពរះអម្ចា ស់ព្រក្រលោយលសចក្តីអង់អាចចុរះ។ 

លយើងៃឹងសលពមចការបាៃលពចើៃ លោយរក្យអ្ិស្ាៃរ្រស់លយើង ជាងការ 

អួតអាងនៃពួកសពតរូវរ្រស់លយើងលៅលទៀត»។

 ពីទីកដៃលងអ្ិស្ាៃសម្ងៃ ត់ អំណាចដដ�រជួំយដផ្ៃដីក្ុងកំដណ 

ទពមង់ក៏បាៃល�ចល�ើង។ លៅឯអ៊ក្ស្៊រក លោក�ូល ើ្រ «ពំុបាៃឱ្យលព�មួយ 

ន្ងៃកៃលងផុ្តលៅ លោយពំុបាៃទុកលព�សពម្្់រអ្ិោ្ៃយ៉ាងលហាចណាស់្ីរ

លម៉្ងលទ។» ក្ុង្រៃទោ្់រសម្ងៃ ត់រ្រស់គ្ត់ លគបាៃឮការអ្ិស្ាៃដ៏អស់ពីដួង 

ពព�ឹងរ្រស់គ្ត់ ក្ុងរក្យលពចៃ៍ដដ� «លររលពញលៅលោយលសចក្តី 

សរលសើរ លសចក្តីលកាតខ្ល ច ៃិងលសចក្តីសង្ឹម។» គ្ត់បាៃសរលសរមក 

លោកលមដ�ង្ិៃថ្៖ «ព្រសិៃល្រើដំលណើ រការវាអយុត្តិ្ម៌ លនារះ្ំរ្ររ្រង់ 

លចា�លៅ ដតល្រើដំលណើ រការវាយុត្តិ្ម៌វញិ ល�តុអវាីបាៃជាលយើងគួរ្រង្ខូច 

លសចក្តីសៃយាទំាងឡាយនៃពពរះ ដដ�្រងា្គ ្់រឱ្យលយើងលដក�ក់លោយឥត 

ខ្ល ចលនារះ?» ពួកដកទពមង់ព្ររូលតស្តង់បាៃស្ា្រនាខលួៃលគល�ើពពរះពគីសទោ។  

ទាវា រៃរកមិៃអាច្្រះលគបាៃល�ើយ!
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ទំព័រ-184- មហាវវិាទ

 

អង្គារ-១ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១១៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អ្ក ណា ដដ� ព្រពពឹត្ត តាម លសចក្តី សុចរតិ ៃិង លសចក្តី 

ស្រ្ុរស លនារះ រដមង បាៃ ជីវតិ លសចក្តី សុចរតិ ៃិង កិត្តិសពទោ។ សុភាសិត  

២១:២១

 ្រនាទោ ្់រពីការព្រដកកជំទាស់លៅពករុងសប៉ាយ ៃិងការដ្លងជំលៃឿជា 

ោយ�ក្ខណ៍អក្សរលៅពករុងអ៊ក្ស្៊រកមក ម្ៃការ្៉ររះទង្គិច ៃិងភាពងងឹត 

អស់ជាលពចើៃឆំ្្។ លោយម្ៃភាពទៃ់លខសាយលពររះការដ្រកបាក់គ្្ �ទ្ធិ 

ព្ររូលតស្តង់ៃិយម ហាក់ដូចជាបាៃឈាៃលឆ្្រះលៅរកលសចក្តីវនិាសទំាងសសរុង។

 ្ុ៉រដៃ្ត លៅក្ុងលព�ដដ�លមើ�លៅហាក់ដូចជាខលួៃម្ៃជ័យជម្រះលនារះ 

ពពរះលៅអ្ិរាជពតរូវបាៃលគកលមទោចឱ្យ្ររាជ័យវញិ។ លៅទី្ំរផុ្តពទង់ក៏ពតរូវ្រង្ខំ

ឱ្យផ្្ត�់ការអត់ឱៃ ដ�់លគ្��ទ្ធិដដ�ពទង់ម្ៃម�ិច្តាចង់្ំរ ល្ ញលចា�

ក្ុងជីវតិរ្រស់ពទង់។ ពពរះលៅបាៃល�ើញកងទ័ពរ្រស់ពទង់ពតរូវទៃ់លខសាយ 

លោយសកងា្គ ម ពទព្យសម្ត្តិក៏ពតរូវខ្ត្រង់ ៃគរជាលពចើៃរ្រស់ពទង់ទទួ�ការ

គំរាមកំដ�ងលោយការ្ររះលបារ លៅលព�ដដ�ជំលៃឿដដ�ពទង់ខំព្ឹរងគ្្រ 

សងកត់ កំពុងរកីរា�ោ�ល�ើងពគ្់រទីកដៃលង។ ពពរះលៅឆ្�ស៍ទី៥ កំពុង 

ល្វាើសកងា្គ ម ព្រឆំ្ងៃឹងអំណាចដ៏ព្រក្រលោយសរវា ៃុភាព។ ពពរះពទង់ម្ៃ 

្រៃទោូ�ថ្ «ចូរ ឱ្យម្ៃពៃលលឺល�ើង» ្ុ៉រដៃ្ត ពពរះលៅអ្ិរាជបាៃដសវាងរកវ ិ្ ីរកសា 

ភាពងងឹតមិៃឱ្យដ្រកបាក់បាៃ។ លោយបាៃលខសារះល�វាើយជាមួយៃឹងការតសូ៊

ដ៏យូរអដងវាង ពពរះលៅក៏ោក់រាជ្យ្រ�ល័ងកចុរះ រចួលៅ្រងក្់រខលួៃលៅក្ុង ទីវត្ត 

អារាមមួយ។

១២

លទ្ធិដកទពមង់លៅពបលទសបារាងំ



�ទ្ធិដកទពមង់លៅព្រលទសបារាងំ-ទំព័រ-185-

 លៅព្រលទសសវាុីសវញិ លៅលព�ដដ�តំ្រៃ់ៃលយាបាយទំាងឡាយជា

លពចើៃ បាៃទទួ�ៃូវទពមង់ជំលៃឿ្្ី អ្កដនទលទៀតក៏បាៃលតាងជា្់រលៅៃឹង 

លគ្�ជំលៃឿរ្រស់រ ៉មូ។ ការល្រៀតល្រៀៃក៏្រណា្ត �ឱ្យម្ៃសកងា្គ មសីុវ�ិផុ្ស 

ល�ើង។ សវាីងកា�ីល�ើយៃិងគ្្គ្ត់ជាលពចើៃដដ�បាៃរមួជាមួយក្ុងការដក 

ទពមង់បាៃធ្ល ក់លៅក្ុងវា�ឈាមលៅខ្្់រដ្៉រ�។ រ ៉មូបាៃទទួ�ជ័យជម្រះ 

ល�ើយហាក់ដូចជាបាៃទទួ�មកវញិទំាងអស់ៃូវទីកដៃលងជាលពចើៃដដ�បាៃ

បាត់លៅពីមុៃ។ ្ុ៉រដៃ្ត ពពរះពំុបាៃលបារះ្រង់លចា�្ុរពវាល�តុ ឬ្រណា្ត ជៃរ្រស់ 

ពពរះអង្គល�ើយ។ លៅសសរុកដនទលទៀត ពទង់បាៃល�ើកអ្កល្វាើការល�ើងឱ្យ្រៃ្ត 

កិចចាដកទពមង់។

 លៅព្រលទសបារាងំ ជៃម្្ក់ដដ�ចា្់របាៃពៃលលឺមុៃលគគលឺ �លឺដ�វាវ 

(Lefevre) ជាសាសសា្ត ចារ្យមួយរ្ូរលៅសាក�វទិយា�័យប៉ារសី។ ការសសាវពជាវ 

ខ្ងអក្សរសាសស្ត្ុររាណរ្រស់គ្ត់ ្រណា្ត �ឱ្យគ្ត់ម្ៃការចា្់រអារម្ណ៍ 

ចំលររះពពរះគម្ីរ ល�ើយក៏យកលៅ្រលពងៀៃដ�់សិស្សរ្រស់គ្ត់។ គ្ត់បាៃ 

ទទួ�្រៃទោុកលរៀ្រចំៃូវព្រវត្តិសាសស្តរ្រស់ពួកសៃ្ត្ុរគ្គ� ល�ើយៃិងពួកសូ៊្រ្តូរ 

្រង់ជីវតិ ដូចម្ៃដចងលៅក្ុងដំលណើ រលរឿងនៃវហិារ។ កា�កំពុង្ំរលពញ 

ភារកិចចាលនារះ គ្ត់បាៃគិតល�ើញថ្ព្រដ��ជាអាចរកជំៃួយពីពពរះគម្ីរបាៃ 

ក៏ចា្់រលផ្្តើមសិកសាលៅល�ើមុខវជិាជា លៃរះដតម្តងលៅ។ ពតង់លៃរះ គ្ត់បាៃរកល�ើញ 

យ៉ាងចបាស់អំពីពួកសៃ្ត្ុរគ្គ� (ពួក្ររសុិទ្ធ) ្ុ៉រដៃ្តពួកលគពំុម្ៃសភាពដូចបាៃ 

្រងាហា ញលៅក្ុងព្រពកតិទិៃរ ៉មំុូ្ង [កាតូ�ិក] ល�ើយ។ គ្ត់បាៃដ្ររលចញពី 

្រៃទោុកតំដណងរ្រស់គ្ត់លោយភាពលខ្ើមល្្អើម ល�ើយមកព្រគ�់ខលួៃចំលររះ 

ពពរះ្រៃទោូ�នៃពពរះវញិ។

 លៅឆំ្្១៥១២ មុៃ�ូល ើ្រៃិងសវាីងកា�ីចា្់រលផ្្តើមល្វាើកិចចាការដកទពមង់

លៅលទៀតលនារះ �លឺដ�វាវបាៃសរលសរថ្ «គលឺពពរះលទដដ�ព្រទាៃឱ្យលយើងៃូវ 

លសចក្តីសុចរតិ លោយជំលៃឿដដ�ផ្្ត�់ជីវតិអស់ក�្ លោយពពរះគុណនៃពពរះ

ដតមួយគត់្ុ៉រលណាណ រះ »១។ ក្ុងលព�ដដ�គ្ត់្រលពងៀៃថ្ សិរ�ី្អនៃលសចក្តី 



ទំព័រ-186- មហាវវិាទ

 

សលកងា្គ រះជារ្រស់ផ្ងពពរះដតមួយពពរះអង្គគត់ គ្ត់ក៏បាៃ្រញ្ជា ក់ផ្ងដដរថ្  

កាតពវាកិចចានៃការសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រជារ្រស់ផ្ងមៃុស្ស។

 សិស្សខលរះរ្រស់�លឺដ�វាវ បាៃសា្ត ្់ររក្យសម្តីគ្ត់លោយយកចិត្តទុក

ោក់ ល�ើយយូរលពកាយមក ្រនាទោ ្់រពីសំល�ងរ្រស់ពគរូពតរូវបាៃសាងៃ ត់លៅ ពួក 

លគក៏្រៃ្តព្រកាសលសចក្តីពិត។ ដូចជាវលិ�លៀមហាវា ដរ�៉ជាលដើម ដដ�ជាកូៃម្ៃ 

ឪពុកម្្ត យលជឿស៊្់រខ្ងជំលៃឿកាតូ�ិករ ៉មូ គ្ត់ម្ៃចិត្តលរៅ្ត ពកហាយទំាងរក 

្ំរ ល្ ញអស់អ្កណាដដ�ហ៊ាៃព្រឆំ្ងៃឹងវហិារ។ «ខ្ុំសលងកៀតល្្ញដូចសតវា 

ចចក» គ្ត់បាៃសំណា�លរឿងលដើម «កា�ណាខ្ុំឮៃរណាម្្ក់ៃិយាយ 

ព្រឆំ្ងៃឹងលស្តចប៉ា្រ»។ ការសរលសើរពួកសៃ្ត្ុរគ្គ� ការថ្វា យ្រង្គំលៅតាម 

អាសនា ល�ើយៃិងការយកតងាវា យមកតុ្រដតងដ�់ទីសកាក រៈ ពំុបាៃនំាមក 

ៃូវសុខសៃ្តិភាពដ�់ពព�ឹងល�ើយ។ ការដឹងថ្ខលួៃម្ៃបា្រ បាៃដុកោៃ់ 

គ្ត់ជាខ្ល ំង ល�ើយរា�់ទំាងអំលពើទុកករកិរយិាដដ�គ្ត់អៃុវត្តលនារះ ក៏ពំុល�ើញ 

ម្ៃព្រសិទ្ធភាពអវាីលសារះ។ គ្ត់សា្ត ្់រសម្តីរ្រស់�លឺដ�វាវដដ�ថ្៖ «លសចក្តី 

សលកងា្គ រះគលឺបាៃមកលោយសារពពរះគុណ»។ «ម្ៃដតល ើ្ឆ្ក ងនៃពពរះពគីសទោដត

មួយគត់ ដដ�ល្រើកលខ្ល ងទាវា រស្ាៃសួគ៌ ល�ើយ្ិរទលខ្ល ងទាវា រស្ាៃៃរក»២។

 

ពុធ-២ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១១៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អ្ក ណា ដដ� រកសា ម្ត់ ៃឹង អណា្ត ត ខលួៃ លនារះ ក៏ រកសា 

ពព�ឹង ខលួៃ ឲ្យ រចួ ពី ទុក្ខ ពពរួយ ដដរ។ សុភាសិត  ២១:២៣

 ដូចការ ល្ ស់ដព្ររ្រស់សាវក័្ុ៉រ�ដដរ លោកហាវា ដរ�៉ក៏បាៃដ្ររលចញ

អំពីចំណងនៃទំលៃៀមទម្ល ្់រ មកកាៃ់លសរភីាពនៃកូៃរ្រស់ពពរះ។ គ្ត់ដ្លងថ្ 

«ជាជាងម្ៃចិត្តជាឃ្តករ ដូចជាសតវាចចកោច់លររះ» គ្ត់ពត�្់រមក 

ទំាង «សាងៃ ត់លសងៃៀមល�ើយសលូត្ូរតដូចកូៃលចៀម លោយបាៃដកចិត្តទំាងសសរុង

លចញអំពីលស្តចប៉ា្រ រចួព្រគ�់ខលួៃចំលររះពពរះលយសូ៊វ»៣។

 លៅលព�ដដ��លឺដ�វាវ្រៃ្តសា្រលពររះពៃលលឺក្ុងចំលណាមសិស្សរ្រស់ 



�ទ្ធិដកទពមង់លៅព្រលទសបារាងំ-ទំព័រ-187-

គ្ត់ ហាវា ដរ�៉បាៃលចញលៅព្រកាសអំពីលសចក្តីពិតលៅក្ុងទីសាធ្រណៈ។ 

អ្កតំដណងខ្ង់ខ្ស់ក្ុងវហិារ ដដ�ជាសកងា្គ ជព្រចំាតំ្រៃ់មូ៉ស៍ (Meaux) មិៃ

យូរ្ុ៉រន្ាៃក៏បាៃចូ�រមួជាមួយពួកលគ។ ពួកពគរូដនទលទៀតក៏បាៃចូ�រមួក្ុង

ការព្រកាសផ្សាយដំណឹង�្អដដរ រចួល�ើយក៏ម្ៃមៃុស្សកាៃ់លជឿជា្់រ តំាង 

ពីលគ�ោ្ៃនៃពួកសិ្រ្ករ ៃិងកសិករ រ�ូតដ�់ទីវាងំរ្រស់លស្តច។ ្រងសសី 

រ្រស់ក�វាង់សីុសទី១ ក៏បាៃទទួ�ទពមង់ជំលៃឿ្្ីដដរ។ អ្កដកទពមង់បាៃ 

សមលឹងលៅមុខលោយសង្ឹមលពចើៃថ្ ម្ៃលព�ណាមួយ ព្រលទសបារាងំៃឹង

ទទួ�លជឿដំណឹង�្អជាមិៃខ្ៃ។ 

 

្ម្ីរសញ្ញា ្្មីជាភាសាបារាងំ

 ្ុ៉រដៃ្ត លសចក្តីសង្ឹមរ្រស់ពួកលគ បាៃដព្រលៅជាការខកចិត្ត។ ពគ្ 

�ំបាកលវទនា ៃិងការល្រៀតល្រៀៃ បាៃរង់ចំាពួកសិស្សរ្រស់ពពរះពគីសទោ។ ក៏្ុ៉រដៃ្ត 

ម្ៃអៃ្តរាគមៃ៍នៃសៃ្តិភាពមួយពគ្បាៃចូ�មកដ�់ លដើម្ីឱ្យពួកលគអាច 

ព្រមូ�កម្ល ំងទ្់រទ�់ៃឹងព្ុយរះសង្រាលនារះបាៃ ល�ើយ�ទ្ធិដកទពមង់ ក៏ម្ៃ 

ការ រកីចលពមើៃយ៉ាងឆ្្់ររ�័ស។ �លឺដ�វាវបាៃទទួ�្រៃទោុក្រកដព្រគម្ីរសញ្ញា

្្ី ល�ើយលៅលព�ជាមួយគ្្ដដ�គម្ីរជាភាសាអា�លលឺម៉ង់រ្រស់�ូល ើ្រ បាៃ 

លចញលបារះពុម្ភលៅវតិ្ិៃ្រលឺក គម្ីរសញ្ញា ្្ីជាភាសាបារាងំពតរូវបាៃលបារះពុម្ភ 

ផ្សាយលៅមូ៉ស៍ដដរ។ មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃ ជៃកសិករលៅមូ៉ស៍ ម្ៃគម្ីរ្ររសុិទ្ធ 

ទ្ោ �់ខលួៃពគ្់រគ្្។ ពួកព�ករលៅក្ុងទីវា� ល�ើយៃិងពួកសិ្រ្ករលៅក្ុង 

លរាងជាង បាៃកំសាៃ្តចិត្តចំលររះកិចចាការព្រចំាន្ងៃដ៏�ំបាករ្រស់ខលួៃ លោយ 

បាៃៃិយាយគ្្អំពីលសចក្តីពិតដ៏វលិសសវសិា�នៃពពរះគម្ីរ។ លទារះ្ីរស្ិតលៅ 

ក្ុងវណណៈទា្រ ជាកសិករខវារះការលរៀៃសូពត ល�ើយជាអ្កល្វាើការលោយ�ត់ 

លៃឿយក៏លោយ ក៏ម្ៃល�ើញទពមង់្្ី ៃិងអំណាចពពរះលចសា្ត ដ៏្កុំល្កើងនៃពពរះ

គុណ លៅក្ុងជីវតិរ្រស់លគដដរ។

 ពៃលលឺដដ�បាៃល្រះល�ើងលៅមូ៉ស៍ ជរះកំារស្ីដ�់ទីឆ្ងៃ យៗ។ ចំៃួៃនៃ 



ទំព័រ-188- មហាវវិាទ

 

អ្កដព្រចិត្តលជឿបាៃលកើៃល�ើងលរៀងរា�់ន្ងៃ។ ពួកកាៃ់តំដណងខ្ស់បាៃពុរះ 

កំ�ឹងល�ើង ល�ើយពតរូវបាៃទ្់រលោយលស្តចអស់មួយរយៈ ្ុ៉រដៃ្ត លៅទី្ំរផុ្ត 

ពួកលមដឹកនំាវហិារកាតូ�ិកបាៃ្្រះ។ ្រលងា្គ �ពិឃ្តពតរូវបាៃោំល�ើង។ 

ម្ៃជាលពចើៃគ្្បាៃល្វាើ្រនាទោ �់សពម្្់រលសចក្តីពិត លៅក្ុងអណា្ត តលភលើង។

 លៅក្ុងមៃទោីរដ៏ស្តុកស្តម្ភនៃពបាសាទ ៃិងវាងំលស្តច ក៏ម្ៃពួកអ្កខ្ង់

ខ្ស់ដដ�បាៃចាត់ទុកលសចក្តីពិតថ្ម្ៃតនមលល�ើសពទព្យសម្ត្តិ ្ុរណ្យ 

ស័ក្តិ ឬក៏ជីវតិខលួៃលៅលទៀត។ �ូវសី ដលឺ ្រលឺ�វាិៃ (Louis De Berquin) ពីកំលណើ ត 

ម្ៃចិត្តខ្ជា ្់រខជាួៃចំលររះការសិកសា ម្ៃ្រ្ករន្លថ្ល  គ្្ៃការ្រលនាទោ សបាៃ 

ដ�់ដផ្្កសី�្ម៌ល�ើយ។ «គ្ត់បាៃព្រោ្់រខលួៃលោយអស់ទំាងគុណ្ម៌ 

ដនទលទៀត លោយកាៃ់�ទ្ធិ�ូល ើ្រៃិយមលៅក្ុងការស្អ្់រលខ្ើមដ៏វលិសស។ ្ុ៉រដៃ្ត

លោយពតរូវបាៃដណនំាលៅឯពពរះគម្ីរលោយទិពវាញ្ញា ណថ្្ក់្្មរ្រស់ពពរះ គ្ត់ 

បាៃអសាចា រ្យជាខ្ល ំងលោយបាៃរកល�ើញលៅ ក្ុងគម្ីរលនារះៃូវលគ្��ទ្ធិ 

រ្រស់�ូល ើ្រ ពំុដមៃជាលគ្��ទ្ធិរ្រស់រ ៉មូលទ»។ គ្ត់ក៏បាៃព្រគ�់ខលួៃគ្ត់ 

លដើម្ី្ុរពវាល�តុនៃដំណឹង�្អ។

 ពួកកាៃ់�ទ្ធិរ ៉មូលៅព្រលទសបារាងំបាៃលបារះគ្ត់ចូ�ក្ុងគុក ចាត់ 

ទុកថ្ជាជៃកាៃ់�ទ្ធិខុស្្គង។ ្ុ៉រដៃ្ត លស្តចបាៃលោរះដ�ងគ្ត់វញិ។ អស់ 

រយៈជាលពចើៃឆំ្្ ដដ�ក�វាង់សីុសម្ៃការមិៃោច់លសសចរវាងរ ៉មូ ៃិង�ទ្ធិដក 

ទពមង់។ ្រលឺ�វាីៃពតរូវពួកអាជ្ា្រប៉ា្រចា្់រោក់គុក្ីរដង ល�ើយសុទ្ធដតបាៃ 

លោរះដ�ងលោយមហាក្សពត ដដ�មិៃពពម�រះ្រង់ឱ្យពួកម្ៃ្ុរណ្យស័ក្តិនៃ 

វហិារពយាបាទគ្ត់។ ្រលឺ�វាីៃពតរូវបាៃលគរពំ្កឱ្យដឹងខលួៃផ្ទោួៃៗ អំពីលពគ្រះថ្្ក់ 

ដដ�គំរាមកំដ�ងគ្ត់លៅក្ុងព្រលទសបារាងំ ពពមទំាងពតរូវបាៃជំរញុឱ្យល្វាើ

តាមអស់អ្កដដ�បាៃដសវាងរកសៃ្តិសុខ លោយការស្័ពគចិត្តៃិរលទសខលួៃ។

អ្កក្ាហាៃបលឺឃវៃិ

 ្ុ៉រដៃ្តការខ្រះដខ្ងរ្រស់្រលឺ�វាីៃ កាៃ់ដតម្ៃកម្ល ំងខ្ល ំងល�ើង។ គ្ត់បាៃ 



�ទ្ធិដកទពមង់លៅព្រលទសបារាងំ-ទំព័រ-189-

តំាងចិត្តរកមល្យាបាយដ៏្ំដំុដ្មលទៀត។ គ្ត់មិៃពគ្ៃ់ដត្រល�ើងការររ 

លសចក្តីពិតដត្ុ៉រលណាណ រះលទ ដ្មទំាងព្រឆំ្ងៃឹងអំលពើខុស្្គងលទៀតផ្ង។ គូ 

្រដិ្រក្ខដ៏សកម្្ំរផុ្តរ្រស់គ្ត់ គលឺជាពួកសង្ដដ�ម្ៃការលរៀៃសូពតលចរះ

ដឹង ព្រចំាពកសួងសាសៃៈ្រណ្ឌិ តលៅសាក�វទិយា�័យប៉ារសី ជាសាក� 

វទិយា�័យដដ�ម្ៃអំណាចដ៏ខ្ស់្ំរផុ្តខ្ងដផ្្កសាសនាក្ុងព្រលទសជាតិ។ 

ពីសំលណររ្រស់ពួក្រណ្ឌិ តទំាងលៃរះ ្រលឺ�វាីៃបាៃដកសសង់លសចក្តីអរះអាងដ្់រ

ពីរព្រការ ដដ�គ្ត់បាៃព្រកាសជាសាធ្រណៈថ្ជាលសចក្តី្រលពងៀៃដដ� 

«ជំទាស់ៃឹង្រទគម្ីរ» ល�ើយគ្ត់ក៏សំុឧទ្ធរណ៍ចំលររះមហាក្សពត ឱ្យពទង់ល្វាើ

ជាលៅពកមលៅក្ុងលរឿងវវិាទ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-៣ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១១៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពពរះទ័យ នៃ លស្តច លនារះ លៅ ក្ុង ពពរះ�ស្ត ពពរះលយ�ូវ៉ា ដូច 

ជា ផ្លូវ នៃ ទឹក �ូរ ទំាងឡាយ ពទង់ ឲ្យ ដ្ររ �ូរ លៅ ខ្ង ណា ក៏ តាម ដត 

ពពរះ�ឫទ័យ។ សុភាសិត  ២១:១

 ពពរះមហាក្សពត ម្ៃពពរះទ័យរកីរាយចំលររះឱកាស�្អ លដើម្ី្ំរបាក់ 

្រ្ករ្រស់ពួកសង្ពកអលឺតទំាងលៃរះ ក៏្រញ្ជា ឱ្យពួករ ៉មូយកពពរះគម្ីរមកការររ

្ុរពវាល�តុរ្រស់ខលួៃ។ អាវុ្ លៃរះពួកលគធ្ល ្់រដឹង ល�ើយថ្ម្ៃព្រលយាជៃ៍តិច

ណាស់សពម្្់រពួកលគ ការោក់ទារណុកម្ ល�ើយៃិង្រលងា្គ �ពិឃ្តគលឺជា 

អាវុ្ ដដ�ពួកលគលចរះកាៃ់សាទោ ត់ជាង។ ឥ�ូវលៃរះ តុបាៃពត�្់រ្ររះលជើងល�ើង 

ល�ើយពួកលគបាៃល�ើញថ្ ខលួៃលគល�ៀ្រៃឹងធ្ល ក់លៅក្ុងជងហាុកដដ�ពួកលគ 

សង្ឹមថ្ៃឹងទម្ល ក់្រលឺ�វាីៃចូ�។ ក្ុងសភាពសលៃ់លសាល  ពួកលគក៏រកផ្លូវលគច 

ខលួៃ។

 «លៅចំលព�លនារះ រ្ូរសំណាកនៃនាងពព�ច្ារមួីយ ដដ�ស្ិតលៅ 

ពតង់កាច់ពជរុងផ្លូវ ក៏ពតរូវបាៃលគ្ំរបាក់្ំរដ្រក»។ ពួកមៃុស្សបាៃផ្្តុំគ្្លៅ 

កដៃលងលនារះ ទំាងដសសក្ងៃូរ ៃិងម្ៃកំ�ឹងផ្ង។ ពពរះមហាក្សពតក៏ម្ៃពពរះ 



ទំព័រ-190- មហាវវិាទ

 

ទ័យក្តុកក្តួ�ជាខ្ល ំងដដរ។ «ទំាងលៃរះគលឺជាផ្�ដផ្លនៃលគ្��ទ្ធិរ្រស់្រលឺ�វាីៃ» 

ពួកសង្បាៃដសសកល�ើង។ «អវាីៗទំាងអស់ល�ៀ្រៃឹងរ�ំល�ើយ សាសនា 

ចបា្់រ ទម្ល ្់រ រាជ្យ្រ�ល័ងក លោយគលពម្ងការក្ត់រ្រស់ពួក�ូល ើ្រលៃរះ»៤។

 លស្តចបាៃយាងលចញពីពករុងប៉ារសី ទុកឱ្យពួកសង្ល្វាើតាមអំលពើចិត្ត 

រ្រស់ខលួៃ។ អ្កដកទពមង់ពតរូវបាៃលគជំៃំុជពមរះ ល�ើយកាត់លទាសព្រហារជីវតិ 

ល�ើយលោយខ្ល ចក�វាង់សីុសមកជួយគ្ត់ លគបាៃព្រកាសវៃិិច្័យលៅន្ងៃលនារះ

ដតម្តង។ លៅន្ងៃពតង់ មៃុស្សដ៏សៃ្ធឹកសនា្ធ ្់រព្រជំុគ្្មកលមើ�ពពឹត្តិការណ៍ 

មៃុស្សជាលពចើៃបាៃល�ើញលោយភ្ាក់លផ្្អើ�ជាខ្ល ំង ល�ើយម្ៃពិភា�់ក្ុង 

ចិត្តថ្ ជៃរងលពគ្រះពតរូវបាៃលពជើសលរ ើសមកអំពីពគរួសារដ៏ន្ល្្ូរ ៃិងកាល ហាៃ 

្ំរផុ្តនៃព្រលទសបារាងំ។ ការលសងៃើច�ួសពីចិត្ត កំ�ឹងល្រះ្ួ� ការ្រលនាទោ ស 

ល�ើយៃិងសម្អ្់រដ៏ជូរចត់ បាៃពគ្របំាងល�ើនផ្ទោមុខនៃពួកមៃុស្សដ៏កកកុញ 

លនារះ ្ុ៉រដៃ្តម្ៃនផ្ទោមុខមួយដដ�ឥតម្ៃសសលម្�ពគ្របំាងល�ើយ។ គ្ត់បាៃ 

គិតដតអំពីវត្តម្ៃនៃពពរះអម្ចា ស់រ្រស់គ្ត់ដតមួយ្ុ៉រលណាណ រះ។

 ទឹកមុខរ្រស់្រលឺ�វាីៃ បាៃលររលពញលៅលោយពៃលលឺរស្ីនៃស្ាៃសួគ៌។ 

គ្ត់បាៃព្រោ្់រកាយលោយ «អាវ្ំរពង់កំាម្ីដវង សំពត់សូពតទៃ់រល�ើ្រ ៃិង 

លទសសំពត់ោម៉្ស ពពមទំាងលសសាមលជើងពណ៌ម្សផ្ង »៥។ គ្ត់ល�ៀ្រៃឹង 

ដ្លងទី្រនាទោ �់នៃជំលៃឿរ្រស់គ្ត់លៅចំលររះលស្តចដ៏ល�ើសអស់ទំាងលស្តច

ល�ើយ ល�ើយគ្្ៃ្រញ្ហា នៃទំៃួញណា ៃឹងពតរូវមកភូតកុ�កដ�់អំណររ្រស់

គ្ត់ល�ើយ។

 លៅលព�ដដ�ក្ួៃដ�បាៃរកិំ�យលឺតៗ លៅតាមផ្លូវ្្�់ដ៏កុរះករ 

្រណា្ត មៃុស្សបាៃកត់សម្្គ �់ទំាងលងឿង្ងៃ�់ៃូវលជាគជ័យដ៏ដសៃរកីរាយនៃ

ការអត់ពទំារ្រស់គ្ត់។ «គ្ត់» ពួកលគៃិយាយ «ដូចជាអ្កអង្គុយលៅក្ុង 

វហិារ ល�ើយល្វាើសកងកមភាវនាលៅល�ើវត្ុ្ររសុិទ្ធដូលច្ារះ»។

បលឺឃវៃីលៅៃឹងបលង្គោ ល្ិឃា្រ



�ទ្ធិដកទពមង់លៅព្រលទសបារាងំ-ទំព័រ-191-

 លៅៃឹង្រលងា្គ �ពិឃ្ត ្រលឺ�វាិៃបាៃពយាយាមពបា្់រពីរ្ីរម៉្ត់ដ�់ 

្រណា្ត មៃុស្ស ្ុ៉រដៃ្តពួកសង្ក៏ចា្់រលផ្្តើមដសសកល�ើង ពួកទាហាៃទង្គិចអាវុ្

គ្្ោៃ់ស្ូរពគំ្លពគង ្រៃលិចសំល�ងអ្ក្រ្តូរ ្្ត ច់បាត់លៅ។ លម៉្ល រះល�ើយ លៅ 

គ.ស.១៥២៩ អាជ្ា្រសាសនាដ៏ខ្ង់ខ្ស់្ំរផុ្តនៃពករុងប៉ារសីដដ�ម្ៃ 

វ្រ្្ម៌ «បាៃល្វាើជាគំរលូដើមចំលររះ្រណា្ត ជៃលៅគ.ស.១៧៩៣ លោយលព្រើការ

ខទោ្់ររក្យពិសិដ្រ្រស់ជៃរងលពគ្រះ លៅល�ើរាៃពិឃ្ត»៦។ ្រលឺ�វាិៃពតរូវលគ 

ពចបាច់កសម្ល ្់រ ល�ើយរ្ូរកាយរ្រស់គ្ត់ពតរូវល្រះលៅក្ុងលភលើង។

 ពួកពគរូនៃទពមង់ជំលៃឿ្្ី ក៏លចញលៅល្វាើការលៅទីលផ្្សងវញិ។ �លឺដ�វាវ

បាៃល្វាើដំលណើ រលៅកាៃ់ព្រលទសអា�លលឺម៉ង់។ ហាវា ដរ�៉បាៃពត�្់រលៅកាៃ់ 

សសរុកកំលណើ តរ្រស់ខលួៃ លៅព្រលទសបារាងំខ្ងលកើត លដើម្ីផ្្សពវាផ្សាយពៃលលឺលៅ

ក្ុងសសរុកដដ�គ្ត់រស់លៅពីកុម្រ។ ម្ៃមៃុស្សជាលពចើៃ សា្ត ្់រលសចក្តីពិត 

ដដ�គ្ត់បាៃ្រលពងៀៃ។ មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃ លគក៏្រលណ្ត ញគ្ត់លចញពីទីពករុង។ 

គ្ត់បាៃល្វាើដំលណើ រ្លងកាត់តាមវា�តាមភូមិ ្រលពងៀៃលគលៅតាម�ំលៅ 

ឯកជៃ ៃិងលៅតាមវា�ោច់សសយា� ល�ើយរស់លៅក្ុងរងូតាមនពពភ្ំពកំ្្ 

ជាកដៃលងដដ�គ្ត់ធ្ល ្់រល�ងកំសាៃ្តកា�ពីកុម្រភាព។

 ដូចជាលៅក្ុងសម័យពួកសាវក័ដដរ ការល្រៀតល្រៀៃបាៃ «ដព្រលៅជា

ការចលពមើៃដ�់ដំណឹង�្អវញិ»។ ភី�ីព ១:១២។ ្រនាទោ ្់រពីពតរូវលគ្រលណ្ត ញ 

លចញអំពីប៉ារសី ៃិងមូ៉ស៍មក អស់អ្កដដ�ពតរូវខ្ចា ត់ខ្ចា យលនារះ លដើរចុរះល�ើង 

ផ្សាយពពរះ្រៃទោូ�។ កិចចាការ ៨:៤។ លម៉្ល រះល�ើយពៃលលឺក៏បាៃរកល�ើញផ្លូវចូ�លៅ

តាមដខពតោច់សសយា�ជាលពចើៃ ក្ុងព្រលទសបារាងំ។

សុព្រ-៤ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១១៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:មៃុស្ស ដដ� ម្ៃ គំៃិត ល្លៀវឆ្ល ត លគ ល�ើញ លសចក្តី អាពកក់ 

មក ក៏ ពួៃ ខលួៃ លៅ ដត មៃុស្ស ល ល្  �ងៃង់ លគ លចរះ ដត លដើរ លៅ ល�ើយ ពតរូវ ម្ៃ ទុក្ខ។ 

សុភាសិត  ២២:៣



ទំព័រ-192- មហាវវិាទ

 

ការលៅរបសខ់ាលវិៃ

 លៅក្ុងសាោលរៀៃមួយនៃទីពករុងប៉ារសី ម្ៃយុវជៃសាងៃ ត់លសងៃៀម 

ព្រក្រលោយគំៃិតលពរៅម្្ក់ ពតរូវបាៃលគសម្្គ �់លោយម្ៃជីវតិដដ�មិៃ 

អាច្រលនាទោ សបាៃ ព្រក្រលោយ្រញ្ញា វាងនវ ៃិងលោយការខ្ជា ្់រខជាួៃខ្ង 

សាសនា។ លសចក្តីល្លៀវឆ្ល តដ�់កំពូ� ល�ើយៃិងកិរយិាព្រពពឹត្តរ្រស់គ្ត់

បាៃល្វាើឱ្យគ្ត់កាល យជាលម្ទៃភាពនៃវទិយា�័យ អ្កផ្ងសង្ឹមទំាងម្ៃ 

ទំៃុកទុកចិត្តយ៉ាងខ្ល ំងថ្ ចៃ ខ្�វៃិ† (John Calvin) ៃឹងកាល យលៅជាអ្ក

ការររពករុមជំៃំុដដ�ម្ៃសមត្ភាព្ំរផុ្ត។

 ្ុ៉រដៃ្ត រស្ីនៃពៃលលឺស័ក្តិសិទ្ធិបាៃពជរួតពជា្រចូ�លៅក្ុងជញ្ជា ំងនៃព្រព័ៃ្ធ

សិកសា ៃិងជំលៃឿអកុស�ដដ�ជាសាោរ្រស់ខ្�វៃិ។ អូ�ីលវ្ិៃ ជា្រង 

្រ្អូៃជីដូៃមួយរ្រស់ខ្�វៃិ បាៃចូ�រមួជាមួយអ្កដកទពមង់។ សាច់ញាតិ 

ទំាងពីរនាក់ ដតងដតជួ្រគ្្ជាលរឿយៗ លដើម្ីពិលពគ្រះគ្្អំពីលរឿងរ៉ាវដដ�រខំ្ៃ

ដ�់ពិភពពគីសាទោ ៃ។ «ម្ៃដតសាសនាពីរលទលៅក្ុងលោកលៃរះ» អូ�ីលវ្ិៃ

ជាអ្កព្ររូលតស្តង់បាៃៃិយាយល�ើង។ «មួយជាសាសនាដដ�មៃុស្ស្រលងកើត 

ល�ើង ល�ើយដដ�ម្ៃជំលៃឿថ្ មៃុស្សបាៃសលកងា្គ រះលោយការពបារព្ធពិ្ី 

ៃិងលោយអំលពើ�្អ មួយលទៀត គលឺជាសាសនាដដ�បាៃសដម្តងលៅក្ុងគម្ីរ ដដ� 

្រលពងៀៃឱ្យមៃុស្សដសវាងរកលសចក្តីសលកងា្គ រះអំពីពពរះគុណដ៏ឥតគិតន្លនៃពពរះ

ដត្ុ៉រលណាណ រះ»។

 «ខ្ុំមិៃចង់បាៃលគ្��ទ្ធិ្្ីរ្រស់អ្កលទ»។ ខ្�វៃិឧទាៃ «លតើអ្ក 

គិតថ្មួយជីវតិលៃរះ ខ្ុំបាៃរស់លៅក្ុងកំ�ុសខុស្្គងឬ?»៧ ្ុ៉រដៃ្តកា�គ្ត់

លៅក្ុង្រៃទោ្់រដតម្្ក់ឯង គ្ត់បាៃសញជា ឹងគិតពីរក្យសម្តីរ្រស់ជីដូៃមួយ 

គ្ត់។ គ្ត់បាៃល�ើញថ្ខលួៃគ្ត់គ្្ៃស្ាក្តីជួយអងវារករពពរះដ៏ជាលៅពកមដ៏ 

យុត្តិ្ម៌ល�ើយ្ររសុិទ្ធលសារះ។ អំលពើ�្អ ពិ្ីពបារព្ធទំាងឡាយរ្រស់វហិារទំាង

អស់លៃរះ គ្្ៃអំណាចលដើម្ីលពបាសលោរះបាៃទា�់ដតលសារះ។ ការសារភាព 

ៃិងទុកករកិរយិា ពំុអាចសពមរុរះសពមរួ�ពព�ឹងជាមួយពពរះបាៃល�ើយ។ 



�ទ្ធិដកទពមង់លៅព្រលទសបារាងំ-ទំព័រ-193-

បាៃលឃើញការដនុ្រសម្ាប់

 នចដៃ្យអវាី ន្ងៃមួយគ្ត់បាៃលៅល�ងទីោៃសាធ្រណៈ ក៏បាៃល�ើញ 

លគដុតអ្កកាៃ់�ទ្ធិខុស្្គងម្្ក់លៅទីលនារះ។ លពកាមទារណុកម្នៃលសចក្តី

សាល ្់រដ៏គួរឱ្យតក់សលុត ល�ើយៃិងការផ្្តនាទោ លទាសដ៏អាពកក់អាពកីរ្រស់វហិារ

លនារះ អ្ក្រ្តូរ្រង់ជីវតិបាៃ្រងាហា ញជំលៃឿៃិងលសចក្តីកាល ហាៃ ដដ�យុវសិស្សខំ

លព្រៀ្រផ្ទោឹមទំាងលខ្ល ចផ្សាលៅៃឹងភាពងងឹត ៃិងភាពអស់សង្ឹមរ្រស់ខលួៃគ្ត់

ទ្ោ �់។ គ្ត់បាៃដឹងថ្ «ជៃកាៃ់�ទ្ធិខុស្្គង» ម្ៃជំលៃឿលៅល�ើពពរះគម្ីរ។ 

គ្ត់សលពមចថ្ៃឹងសិកសាពពរះគម្ីរ សសាវពជាវរកអា្៌កំបំាងនៃអំណររ្រស់ 

ពួកលគ។

 លៅក្ុងពពរះគម្ីរ គ្ត់បាៃរកល�ើញពពរះពគីសទោ។ «ឱពពរះវរ្ិរតា» គ្ត់ 

ដសសកល�ើង «យញញា្ូរជាពទង់ [ពពរះពគីសទោ] បាៃរងំា្់រលសចក្តីលពកា្រ្រស់ពពរះ 

អង្គ ពពរះលោ�ិតពទង់បាៃោងជពមរះៃូវភាពមិៃសា្អ តរ្រស់ទូ�្រង្គំ ល ើ្

ឆ្ក ងពទង់បាៃទទួ�រង្រណា្ត សាទូ�្រង្គំ ជីវង្គតពទង់បាៃលោរះបា្រទូ� 

្រង្គំ...។ ពពរះអង្គបាៃរ�់ដ�់ចិត្តទូ�្រង្គំ ព្រលយាជៃ៍ឱ្យទូ�្រង្គំអាចលខ្ើម 

រ្រស់ទំាងអស់ ល�ើកដ�ងដតរ្រស់មកអំពីពពរះលយសូ៊វ្ុ៉រលណាណ រះ»៨។

 ឥ�ូវលៃរះគ្ត់ល្រ្តជ្ា្ូរជាជីវតិចំលររះដំណឹង�្អវញិ។ ្ុ៉រដៃ្ត គ្ត់ម្ៃ 

កំលណើ តជាមៃុស្សមិៃសម្តីលពចើៃ លម៉្ល រះល�ើយចង់្ូរជាខលួៃចំលររះការសិកសា

វញិ។ ដតលោយការទទូចអងវារជាខ្ល ំងអំពីមិត្តភក្តិ ទី្ំរផុ្តគ្ត់ក៏យ�់ពពមល្វាើ

ជាពគរូសាធ្រណៈ។ រក្យសម្តីរ្រស់គ្ត់លព្រៀ្រដូចជាទឹកសលៃ្សើមធ្ល ក់មក 

លសសាចសស្់រដផ្ៃដី។ ឥ�ូវលៃរះគ្ត់លៅក្ុងពករុងនៃដខពតមួយ ស្ិតលៅលពកាម

អាណាពយាបា�រ្រស់អ្កអម្ចា ស់ម៉្កាដរត៉ ជាអ្កសសឡាញ់ដំណឹង�្អ ក៏បាៃ 

្រលញចា ញកិចចាការររដ�់ពួកសិស្សនៃដំណឹង�្អដ្មលទៀត។ ការងាររ្រស់ខ្� 

វៃិបាៃចា្់រលផ្្តើមជាមួយ្រណា្ត ជៃទំាងឡាយ លៅៃឹងទី�ំលៅរ្រស់លគ។ 

អស់អ្កដដ�បាៃឮ ក៏នំាគ្្យកដំណឹង�្អលៃរះលៅពបា្់រអ្កដនទលទៀត។ 

គ្ត់បាៃល្វាើដំលណើ រលឆ្្រះលៅមុខ ចាក់ពគឹរះវហិារដដ�ៃឹងពតរូវផ្្ត�់សរ្្រនាទោ �់ 



ទំព័រ-194- មហាវវិាទ

 

ដ៏ឥតដពកងញលញើតសពម្្់រលសចក្តីពិត។

 ពករុងប៉ារសីៃឹងពតរូវបាៃអលញជា ើញឱ្យទទួ�ដំណឹង�្អម្តងលទៀត។ 

លសចក្តីអលញជា ើញរ្រស់�លឺដ�វាវ ៃិងហាវា ដរ�៉ពតរូវបាៃ្រដិលស្ ្ុ៉រដៃ្តមៃុស្សពគ្់រ

ជាៃ់ថ្្ក់លៅក្ុងទីពករុង្ំលនារះ ៃឹងពតរូវបាៃឮពពរះរាជសារម្តងលទៀត។ 

ចំដណកឯលស្តច (្ិរតារ្រស់ពពរះនាងម៉្កាដរត៉) ពទង់ពំុទាៃ់កាៃ់ខ្ងរ ៉មូលដើម្ី 

ព្រឆំ្ងពួកដកទពមង់ទំាងសសរុងលៅល�ើយលទ។ ពពរះនាងម៉្កាដរត៉បាៃសលពមច 

ថ្ គួរផ្្សពវាផ្សាយជំលៃឿដដ�ម្ៃទពមង់្្ីលៅទីពករុងប៉ារសីវញិ។ ពពរះនាងបាៃ 

្រញ្ជា ពគរូគងាវា �ព្ររូលតស្តង់ម្្ក់ ឱ្យអ្ិ្របាយលៅក្ុងវហិារទំាង្ុ៉រន្ាៃលនារះ។ 

លោយពួកអ្កម្ៃតំដណងខ្ស់ព្រចំាវហិារកាតូ�ិកបាៃហាមឃ្ត់មិៃឱ្យល្វាើ

ដូលច្រះ ពពរះនាងក៏បាៃល្រើកពពរះរាជវាងំឱ្យលគផ្សាយដតម្តង។ លគបាៃព្រកាស 

ថ្ លៅលរៀងរា�់ន្ងៃៃឹងម្ៃលគអ្ិ្របាយ ល�ើយ្រណា្ត ជៃពតរូវបាៃអលញជា ើញ 

ឱ្យចូ�សា្ត ្់រ។ ម្ៃមៃុស្សរា្់ររៃ់នាក់ចូ�រមួព្រជំុរា�់ន្ងៃ។ 

 

សៅរ៍-៥ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១១៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:ផ្� នៃ លសចក្តី សុភាព ៃិង លសចក្តី លកាតខ្ល ច ដ�់ 

ពពរះលយ�ូវ៉ា លនារះ គលឺ ជា ពទព្យ សម្ត្តិ កិត្តិសពទោ ៃិង ជីវតិ។ សុភាសិត  ២២:៤

ការលៅរបសខ់ាលវិៃ

 លស្តចបាៃ្រញ្ជា ឱ្យល្រើកវហិារពីរលទៀតលៅប៉ារសី។ ទីពករុងលៃរះមិៃដដ� 

បាៃរជួំ�លោយពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះដូលច្រះលសារះ។ ការព្រម្ណខលួៃ ភាព 

្ររសុិទ្ធ រល្រៀ្រលរៀ្ររយ ល�ើយៃិងការឧសសា�៍បាៃជំៃួសការព្រមឹក ការ 

្ំររៃចបា្់រ ការពជរួ�ពច្រ�់ ល�ើយៃិងភាពពពលងើយកលៃ្តើយ។ លៅលព�ដដ� 

ម្ៃមៃុស្សមួយចំៃួៃទទួ�លជឿដំណឹង�្អ មៃុស្សភាគលពចើៃ្រដិលស្វញិ។ 

ពួកប៉ា្រក៏បាៃ្្រះលៅលព�លគល�ើងកាៃ់អំណាចល�ើងវញិ។ វហិារពតរូវ្ិរទ 

ទាវា រម្តងលទៀត ្រលងា្គ �ពិឃ្តពតរូវោំល�ើង។

 ខ្�វៃិស្ិតលៅក្ុងទីពករុងប៉ារសីលៅល�ើយ។ ក៏្ុ៉រដៃ្ត លៅទី្ំរផុ្តពួក



�ទ្ធិដកទពមង់លៅព្រលទសបារាងំ-ទំព័រ-195-

កាៃ់អំណាចបាៃល្រ្តជ្ាថ្ៃឹងចា្់រគ្ត់មកព្រគ�់ឱ្យអណា្ត តលភលើង។ គ្ត់ពំុបាៃ 

គិតថ្ខលួៃម្ៃលពគ្រះថ្្ក់អវាីលទ រ�ូតទា�់ដតមិត្តភក្តិគ្ត់ នំាគ្្ព្រញា្់រ 

ព្រញា�់មកកាៃ់្រៃទោ្់រគ្ត់ ល�ើយពបា្់រគ្ត់ថ្ ម្ៃពួកភ្ាក់ងារកំពុងល្វាើ 

ដំលណើ រសំលៅមកចា្់រគ្ត់។ ឮស្ូរលគ្រះទាវា រពីចម្ងៃ យ លៅឯផ្លូវចូ�ខ្ងលពរៅ។ 

លោយមិៃ្រង្អង់យូរ មិត្តរ្រស់គ្ត់ខលរះលចញលៅ្រងា្អ ក់ដំលណើ រពួកភ្ាក់ងារលៅ

ៃឹងម្ត់ទាវា រ លៅលព�ដដ�មិត្តខលរះលទៀតោក់គ្ត់ចុរះតាម្រង្អួច ល�ើយគ្ត់ក៏

ព្រញា្់រល្វាើដំលណើ រសំលៅលៅជាយពករុង លៅស្ាក់លៅក្ុងខទោមនៃកម្ករម្្ក់ 

ដដ�ជាមិត្តរ្រស់អ្កដកទពមង់។ គ្ត់បាៃ្រៃលំខលួៃលោយរក់អាវម្ចា ស់ផ្ទោរះ 

�ីច្រល្វាើដំលណើ រលៅទិសខ្ងត្ូង លៅពជកពួៃលៅក្ុងដំណាក់រ្រស់ម៉្កាដរត៉ 

ម្តងលទៀត។

 គ្ត់ស្ិតលៅលសងៃៀមយូរពំុបាៃ។ លៅលព�ព្ុយរះសង្រាអៃ់្យភាល ម 

គ្ត់បាៃដសវាងរកកដៃលង្្ី លៅសសរុកភយល្ៀស៍លដើម្ីព្រក្រការងារ គលឺជាកដៃលង 

ដដ�លគចូ�ចិត្តលយា្រ�់្្ីរចួលៅល�ើយ។ មៃុស្សពគ្់រជាៃ់ថ្្ក់ បាៃសា្ត ្់រ 

ដំណឹង�្អលោយក្តីអំណរ។ លៅលព�ដដ�ចំៃួៃអ្កសា្ត ្់រលកើៃល�ើង ពួកលគក៏

គិតនំាគ្្លៅព្រជំុលៅខ្ងលពរៅទីពករុង លពររះគិតថ្លៅទីលនារះម្ៃសៃ្តិសុខ

ជាង។ លគបាៃលពជើសលរ ើសយកោ្អ ងភ្ំល្វាើជាកដៃលងព្រជំុ ដដ�ម្ៃលដើមល ើ្ 

ៃិង្្ពគ្រពីល�ើ ល្វាើឱ្យកដៃលងោច់ពីលគលៃរះជាទីព្រជំុដ៏សមសួៃមួយ។ ពពរះ 

គម្ីរពតរូវបាៃអាៃៃិងពៃ្យ�់លៅកដៃលងដ៏សងៃ្់រសាងៃ ត់លៃរះ។ លៅទីលៃរះ ពួក 

ព្ររូលតស្តង់នៃព្រលទសបារាងំបាៃពបារព្ធពិ្ីល�ៀងពពរះអម្ចា ស់ជាល�ើកទី

មួយ។ ពីវហិារតូចលៃរះម្ៃពួកអ្កផ្សាយដំណឹង�្អដ៏សាវា ហា្់រមួយចំៃួៃពតរូវ

បាៃ្រញជាូ ៃលចញលៅ។

 ខ្�វៃិបាៃពត�្់រលៅប៉ារសីម្តងលទៀត ្ុ៉រដៃ្តគ្ត់លសទោើរដតរកការងារ

ល្វាើពំុបាៃលសារះ។ ទី្ំរផុ្តគ្ត់ក៏សលពមចចិត្តចាកលចញលៅកាៃ់ព្រលទស 

អា�លលឺម៉ង់។ មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃ្រនាទោ ្់រពីគ្ត់បាៃចាកលចញពីព្រលទសបារាងំល�ើយ 

ព្ុយរះសង្រាក៏បាៃ្រក់លបាកលៅល�ើពួកព្ររូលតស្តង់លទៀត។ ពួកជៃដកទពមង់បារាងំ 



ទំព័រ-196- មហាវវិាទ

 

បាៃល្រ្តជ្ាសំពងមួយអៃលូងលៅល�ើជំលៃឿអកុស�រ្រស់រ ៉មូ ដដ�ៃឹងកលពមើក 

រលំពើកដ�់ព្រជាជាតិទំាងមូ�ដតម្តង។ សំ្ុរពតវាយព្រហារលៅល�ើពិ្ីម៉្ស់ 

ពតរូវបាៃ្ិរទរសលពញព្រលទសបារាងំ។ ផ្ទោុយអំពីល្វាើឱ្យ�ទ្ធិដកទពមង់លជឿៃ

លៅមុខ ច�នាលម្រះមុតដដ�ប៉ាៃ់ស្ាៃមិៃពតឹមពតរូវលៃរះ បាៃផ្្ត�់ល�សឱ្យ 

ពួកកាតូ�ិករ ៉មូ ទាមទាររក្ំរ ល្ ញ «ពួកកាៃ់�ទ្ធិខុស្្គង» លោយលចាទថ្ 

ជាពួករលំជើ្ររជួំ� ល្វាើឱ្យម្ៃលពគ្រះថ្្ក់ដ�់រាជ្រ�ល័ងក ៃិងសៃ្តិសុខនៃ 

ព្រលទសជាតិ។

 ម្ៃ្រោមួយបាៃលបារះភាជា ្់រលៅៃឹងទាវា រដំណាក់ ទ្ោ �់ខលួៃរ្រស់ 

លស្តច។ លសចក្តីកាល ហាៃដ៏ខុសទំៃង លោយការជំរញុរក្យសម្តីអុចអា�លៃរះ 

បាៃចូ�លៅចំលររះពពរះរាជា ល្វាើឱ្យពទង់ម្ៃពពរះទ័យលពកា្ជាខ្ល ំង។ កំ�ឹង 

រ្រស់លស្តចបាៃ្រលញចា ញរក្យសម្តីដ៏គួរឱ្យតក់សលុត៖ «ចូរចា្់រទំាងអស់លោយ 

ឥតលរ ើសមុខ អស់អ្កណាដដ�សង្ស័យថ្ជាពួក�ូល ើ្រ លយើងៃឹងល្វាើឱ្យពួកវា

រោយសូៃ្យទំាងអស់»៩។ លស្តចបាៃល្រ្តជ្ាកាៃ់ខ្ងរ ៉មូទំាងសសរុង។

រជជាកាលនៃក្ីរៃ្ធ្រ់

 អ្កកាៃ់ទពមង់ជំលៃឿ្្ីដ៏កំសត់ម្្ក់ ដដ�ធ្ល ្់រលការះលៅពួកអ្កលជឿ 

ឱ្យរមួព្រជំុលៅក្ុងទីសម្ងៃ ត់ពតរូវបាៃលគចា្់រខលួៃ។ លគបាៃគំរាមកំដ�ងថ្ៃឹង

យកលៅដុតទំាងរស់លៅៃឹង្រលងា្គ �ពិឃ្ត ល្រើមិៃនំាលគលៅ្រងាហា ញផ្ទោរះពួក 

ព្ររូលតស្តង់ពគ្់ររ្ូរ លៅក្ុងទីពករុងលនារះលទ។ លោយខ្ល ចអំណាចលភលើង គ្ត់ក៏ 

សុខចិត្តក្ត់ចំលររះ្រង្រ្អូៃខលួៃ។ មូ៉រាងំ ជាអ្កតាមោៃរ្រស់ពពរះរាជា ល្វាើ 

ដំលណើ រសៃ្សឹមៗ ល�ើយសាងៃ ត់លសងៃៀម ្លងកាត់ផ្លូវទីពករុងជាមួយៃិងជៃក្ត់។ 

លៅលព�មកដ�់មុខផ្ទោរះនៃពួក�ូល ើ្រ ល�ើយជៃក្ត់ក៏ល្វាើសញ្ញា លោយមិៃ 

ម្ៃ្រលញចា ញសំល�ង។ ក្ួៃដ�ក៏្្់រមួយកដៃលង ល�ើយម្ៃមៃុស្សចូ� 

លៅក្ុងផ្ទោរះ អូសទាញពគរួសារលចញមកោក់ពចវ៉ាក់ រចួពករុមយង់�ង្្រៃ្ត 

ដំលណើ រលៅមុខ រកជៃរងលពគ្រះ្្ីលទៀត។ «មូ៉រាងំបាៃល្វាើឱ្យទីពករុងទំាងអស់ 



�ទ្ធិដកទពមង់លៅព្រលទសបារាងំ-ទំព័រ-197-

កលពកើករលំពើក...គលឺជារជជាកា�នៃក្តីរៃ្ធត់ដ៏ញា្់រញ័រ»១០។

 

អាទិត្យ-៧ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១២០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:លៅ ក្ុង ផ្លូវ រ្រស់ មៃុស្ស លវៀច លនារះ ម្ៃ សុទ្ធ ដត ្រនាល  ល�ើយ 

ៃឹង អនាទោ ក់ អ្ក ដដ� រកសា ពព�ឹង ខលួៃ ៃឹង លចៀស ឆ្ងៃ យ ពី លនារះ លចញ។ 

សុភាសិត  ២២:៥

 លគបាៃសម្ល ្់រជៃរងលពគ្រះ លោយទារណុកម្ដ៏លឃ្រលៅជាទី្ំរផុ្ត 

ជាពិលសសលៅលព�លគ្រញ្ជា ឱ្យអ្កដុតលភលើងដុត្រៃ្តិចម្តងៗ លដើម្ី្រនាល យ 

លព�លវោនៃការ្លឺចា្់រ។ ្ុ៉រដៃ្ត ពួកលគបាៃសាល ្់រលៅក្ុងនាមជាអ្ក្្រះ  

ចិត្តោច់ខ្តរ្រស់ពួកលគស្ិតលៅៃឹង្ឹងជាៃិចចា លសចក្តីសុខរ្រស់ពួកលគក៏ពំុ

ម្ៃ�្អក់កករលសារះល�ើយ។ ពួកអ្កល្វាើទុក្ខល្រៀតល្រៀៃម្ៃអារម្ណ៍្ររាជ័យ

លៅវញិ លពររះ «អ្កពករុងប៉ារសីទំាងអស់អាចលមើ�ល�ើញថ្ លយា្រ�់្្ីបាៃ 

្រលងកើតមៃុស្សព្រលភទណាល�ើយ លពររះគ្្ៃលសចក្តីអ្ិ្របាយណាម្ៃលវាហារ 

ដូចជាគំៃររ្រស់ពួក្រ្តូរ្រង់ជីវតិល�ើយ។ អំណរដ៏សងៃ្់ររងំា្់រដដ�ចំាងលចញពី

ភកកា្ត នៃអ្កទំាងលៃរះ លៅលព�ដដ�ពួកលគកំពុងដតល្វាើដំលណើ រ...លៅកាៃ់ 

ទីពិឃ្តបាៃ្រលញចា ញលវាហារដ៏ម្ៃឥទ្ធិព�ល�ើចិត្ត ទទូចអងវារជៃទំាង ឡាយ 

ឱ្យទទួ�លជឿដំណឹង�្អ»១១។

 ពួកព្ររូលតស្តង់ពតរូវបាៃលគលចាទព្រកាៃ់ថ្ម្ៃដផ្ៃការ�្រសម្ល ្់រ 

រងា្គ �ដ�់ពួកកាតូ�ិក ៃិង្៉រងរ�ំំរោ្ភិបា� ពពមទំាងគិតល្វាើឃ្តដ�់ 

លស្តចលទៀតផ្ង។ ្ុ៉រដៃ្តពំុម្ៃសសលម្�ភ័ស្តុតាងជាក់ោក់ណាមួយ ចំលររះ 

រក្យលចាទទំាងលៃរះល�ើយ។ ្ុ៉រដៃ្ត អំលពើលឃ្រលៅដដ�បាៃព្រពពឹត្តលៅល�ើ 

ពួកព្ររូលតស្តង់សលូតពតង់ បាៃព្រមូ�ផ្្តុំល�ើងលៅជាទមងៃៃ់នៃលពៀរលវរា រចួល�ើយ

លៅក្ុង្ុ៉រន្ាៃសតវត្សលពកាយមក វាសនាអាពកក់ដដ�បាៃទស្សៃ៍ទាយទុក 

ចំលររះលស្តច ចំលររះរោ្ភិបា�ពទង់ ល�ើយៃិងរាសស្តរ្រស់ពទង់ក៏បាៃមកជា

ពិត។ ្ុ៉រដៃ្ត ការលនារះបាៃសលពមចលោយពួកឥតសាសនា ៃិងពួកប៉ា្រ។ ការ
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ជិរះជាៃ់ដ�់�ទ្ធិព្ររូលតស្តង់ៃិយម បាៃនំាមកដ�់ព្រលទសបារាងំៃូវវ្ិរត្តិភ័យ 

ដ៏អាពកក់ទំាងលៃរះ។

 ការសង្ស័យ ការមិៃទុកចិត្ត ល�ើយៃិងលសចក្តីភ័យរៃ្ធត់ បាៃពជរួតពជា្រ 

លៅពគ្់រទំាងសសទា្់រវណណៈនៃសង្គម។ មៃុស្សរា្់ររយនាក់បាៃលភៀសលចញពី

ពករុងប៉ារសី ល្វាើៃិរលទសលចញពីសសរុកកំលណើ តរ្រស់ខលួៃ ក្ុងករណីភាគលពចើៃ 

លគ្រងាហា ញថ្លគលពញចិត្តៃឹងទពមង់ជំលៃឿ្្ី។ ពួកប៉ា្របាៃអសាចា រ្យក្ុងចិត្តជា

ខ្ល ំង លោយមិៃៃឹកស្ាៃថ្ម្ៃ «ពួកកាៃ់�ទ្ធិខុស្្គង» លៅសូ៊ពទំាក្ុង 

ចំលណាមពួកលគដូលច្រះលសារះ។

ការលបារះ្នុម្ព្ររូវបាៃល្បំផ្្ញ

 ក�វាង់សីុសទី១ ម្ៃលសាមៃស្សជាខ្ល ំង ក្ុងការលការះព្រជំុពួកអ្កលចរះ

ដឹងពីពគ្់រព្រលទសលៅក្ុងទីនំាងរ្រស់ពពរះនាង។ ្ុ៉រដៃ្ត លោយលជឿស៊្់រថ្ពតរូវ

ដត្ំរបាត់�ទ្ធិខុស្្គង ជៃគំ្ពទដ�់ចំលណរះវជិាជា លៃរះ បាៃលចញ្រញញាត្តិព្រកាស 

មិៃឱ្យម្ៃការលបារះពុម្ទូទំាងព្រលទសបារាងំ ក�វាង់សីុសទី១ ជាតួតំណាង

មួយក្ុងចំលណាមគំរជូាលពចើៃលៅល�ើកំណត់ល�តុ ដដ�្រងាហា ញថ្ពករុម្រញញាវៃ្ត 

ពំុដមៃជារនំាងបំាងការព្រកាៃ់សាសនា ល�ើយៃិងការល្វាើទុក្ខល្រៀតល្រៀៃ 

ល�ើយ។ ពួកសង្ទាមទារថ្ រក្យព្រម្្លមើ�ងាយដដ�បាៃថ្វា យលៅ 

ដ�់ពពរះនៃៃគរស្ាៃសួគ៌ដ៏ខ្ស់ ក្ុងការលថ្ក �លទាសដ�់ពិ្ីម៉្ស់លនារះ 

ពតរូវទទួ�ោងលទាសលោយឈាមវញិ។ ន្ងៃទី២១ មករា ១៥៣៥ ពតរូវបាៃ 

កំណត់សពម្្់រពិ្ីដ៏រៃ្ធត់។ លៅពីមុខទាវា រផ្ទោរះៃីមួយៗ ម្ៃដុតលភលើងជាកិត្តិយស 

ដ�់ «ពិ្ីព្រសិទ្ធី្ររសុិទ្ធ»។ ក្ួៃដ�បាៃលរៀ្រចំ លៅក្ុងវាងំលស្តចមុៃលព� 

ន្ងៃររះ។

 «ពពរះអម្ចា ស់ទំាង៤នៃពពរះលោ�ិត...បាៃដសងសកងា្គ ជនៃពករុង 

ប៉ារសី ដដ�ស្ិតលៅលពកាមដំ្ូរ�ដ៏រងុលរឿង នដសកងា្គ ជកាៃ់ៃំ្័ុរងសពម្្់រ 

ពិ្ីម៉្ស់។ រឯីលស្តច ពទង់យាងតាមលពកាយៃំ្័ុរង...។ លៅន្ងៃលនារះក�វាង់សីុស

ទី១ពំុបាៃរក់មកុដ ឬឯកសណ្ាៃរដ្ល�ើយ»១២។ពទង់បាៃឱៃក្ុងក្តី 



�ទ្ធិដកទពមង់លៅព្រលទសបារាងំ-ទំព័រ-199-

អាម៉្ស់លៅរា�់ទំាងអាសនា ពំុដមៃចំលររះអំលពើអបាយមុខទំាងឡាយដដ�

្ំរ ល្ ញពព�ឹងពទង់ ឬចំលររះឈាមពួកសលូតពតង់ដដ�ព្រឡាក់ពពរះ�ស្តពពរះ

អង្គល�ើយ គលឺចំលររះ «បា្រកម្ដ�់សាល ្់រ» នៃរាសស្តរ្រស់ពទង់ដដ�ហ៊ាៃ 

លថ្ក �លទាសដ�់ពិ្ីម៉្ស់វញិ។

 លៅក្ុងទីនំាងដ៏្ំនៃវាងំរ្រស់សកងា្គ ជ ពពរះមហាក្សពតបាៃល�ចមក 

ល�ើយលោយវាចាក្តុកក្តួ�ជាខ្ល ំង ពទង់្រងាហា ញលសចក្តីទុក្ខលសាកចំលររះ 

«ឧពកិដ្កម្ លសចក្តីព្រម្្ ទិវានៃលសចក្តីលសាកសលពងង ៃិងអពមង្គ�» 

ដដ�លកើតដ�់ព្រជាជាតិ។ រចួពទង់ក៏្រវារណាដ�់រា�់អ្កម្ៃភក្តីភាពឱ្យ 

ជួយ្ំរបាត់អាសៃ្លរាគ «�ទ្ធិដ្រកល្វាង» ដដ�បាៃគំរាមកំដ�ងព្រលទស 

បារាងំឱ្យអៃ្តរាយ។ ពទង់បាៃម្ៃ្រៃទោូ�ទំាងទឹកដភ្ក ៃិងអំណួ�លដើមក រចួ 

អង្គព្រជំុទំាងមូ�ក៏យំលសាកដដរ ទំាង្រៃលលឺសំល�ងពពមៗគ្្ថ្ «លយើងៃឹងរស់ 

ពពមទំាងសាល ្់រ លដើម្ីសាសនាកាតូ�ិក»១៣ ។

 «ពពរះគុណដដ�នំាមកៃូវលសចក្តីសលកងា្គ រះ» បាៃល�ចមកល�ើយ ្ុ៉រដៃ្ត 

ព្រលទសបារាងំដដ�បាៃទទួ�ពៃលលឺភលលឺដចងចំាងល�ើយលនារះ បាៃជាដ្ររលចញ 

លៅលរ ើសយកភាពងងឹតវញិ។ លគបាៃលៅលសចក្តីអាពកក់ថ្�្អ លសចក្តី�្អថ្ 

ជាអាពកក់ រ�ូតទា�់ដតបាៃធ្ល ក់ជាជៃរងលពគ្រះនៃលសចក្តី្រលញ្្តរ្រស់ 

ខលួៃ។ ពួកលគបាៃ្រដិលស្លោយស្័ពគពីចិត្ត ៃូវពៃលលឺដដ�អាចជួយលគពី 

លសចក្តី្រលញ្្ត ៃិងពីការព្រឡាក់ឈាមទុចចារតិដ�់ពព�ឹងខលួៃ។ 

 

ច័ន្ទ-៧ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១២១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ចូរ ផ្ចាង់ ចិត្ត ឯង ចំលររះ លសចក្តី លព្រៀៃព្រលៅ ល�ើយ លផ្ទោៀង 

ពតលចៀក ចំលររះ រក្យ ដដ� ព្រក្រ លោយ ដំររិះ ចុរះ។ សុភាសិត  ២៣:១២

 ក្ួៃដ�បាៃលរៀ្រចំល�ើងម្តងលទៀត។ «មិៃឆ្ងៃ យ្ុ៉រន្ាៃលគបាៃល�ើញ

រាៃពិឃ្តសង់ល�ើង លដើម្ីដុតជៃពគីសាទោ ៃព្ររូលតស្តង់ពិតពបាកដទំាងរស់។ 

លគបាៃលរៀ្រចំឱ្យគំៃរឧសពតរូវល្រះល�ើង លៅលព�លស្តចមកជិតដ�់ ល�ើយ 
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ពតរូវ្រញ្ឈ្់រក្ួៃដ�លៅៃឹងកដៃលង លដើម្ីលមើ�ការព្រហារជីវតិ »១៤។ ចំលររះ 

ជៃរងលពគ្រះ លគគ្្ៃការដពកងញលញើតល�ើយ។ លៅលព�្រង្ខំឱ្យ្រ្តូរចិត្ត ម្ៃ 

ម្្ក់ល្លើយថ្៖ «លយើងលជឿដតអវាីដដ�ពួកលហារា ៃិងពួកសាវក័បាៃ្រងាហា ត់ 

្រលពងៀៃពីមុៃមក ល�ើយៃិងអវាីដដ�ពួក្ររសុិទ្ធទំាងអស់បាៃលជឿ្ុ៉រលណាណ រះ។ 

ជំលៃឿរ្រស់លយើង ម្ៃទំៃុកចិត្តចំលររះពពរះដដ�ៃឹង្្រះល�ើអស់ទំាង 

អំណាចរ្រស់ស្ាៃៃរក »១៥។

 លៅលព�លៅដ�់វាងំវញិ ពួកមៃុស្សបាៃដ្រកដខ្កគ្្ ល�ើយលស្តចៃិង 

ពួកសង្ជាៃ់ខ្ស់បាៃ្យលៅដំណាក់លរៀងខលួៃ ទំាងអ្រអរសាទរដ�់ខលួៃ 

ដដ�កិចចាការលៃរះៃឹង្រៃ្តលៅដរា្រដ�់ «�ទ្ធិខុស្្គង» ពតរូវរោយសា្រ 

សូៃ្យអស់ទំាងសសរុងដតម្តង។

 ដំណឹង�្អនៃសុខសៃ្តិភាពដដ�ព្រលទសបារាងំបាៃ្រដិលស្ គលឺពបាកដ 

ជាៃឹងពតរូវលគដកទំាង្រ្សដតម្តង ល�ើយ�ទ្ធផ្�ដ៏រៃ្ធត់ៃឹងលកើតម្ៃល�ើង។ 

លៅន្ងៃទី២១ មករា ១៧៩៣ ក្ួៃដ�មួយលទៀត បាៃល្វាើលៅតាមផ្លូវនៃទីពករុង 

ប៉ារសី។ «លស្តចបាៃល្វាើជាលមលខ្ល ងម្តងលទៀត ចោច�ៃិងការដសសកអូ៊អរ 

បាៃលកើតល�ើងម្តងលទៀត ម្ៃឮសដពមកដសសករកជៃរងលពគ្រះដ្មលទៀត ម្ៃ 

រាៃពិឃ្តល្្ងងឹតម្តងលទៀត ល�ើយទិដ្ភាពលៅន្ងៃលនារះ ពតរូវបាៃ្ិរទវគ្គលៅ

លោយការព្រហារជីវតិដ៏គួរឱ្យរៃ្ធត់ម្តងលទៀត �ូវសិទី១៦ ខំពតដរលរ ើ្រពមរះពី 

ឆំ្្គុក ៃិងលពជ្ឈឃ្តក្ុងលព�ពួកលគកំពុងអូសលៅកាៃ់ដំុល ើ្ ល�ើយសងកត់ 

ចុរះជា្់រលោយកម្ល ំងមំ្ រ�ូតដ�់ដផ្លពូលៅធ្ល ក់ចុរះមក ្្ត ច់ពពរះលកសពទង់ 

រលមៀ�ធ្ល ក់លៅល�ើរាៃពិឃ្ត»១៦។ លៅជិតកដៃ្តងលនារះដដរ ម្ៃមៃុស្សជាតិ 

២៨០០នាក់ពតរូវវនិាសលោយយៃ្តកាត់ក។ 

 ពួកដកទពមង់បាៃ្រងាហា ញដ�់ពិភពលោកៃូវពពរះគម្ីរដ៏ល្រើកចំ�មួយ។ 

លសចក្តីសសឡាញ់ដ៏គ្្ៃពពំដដៃបាៃល្រើក្រងាហា ញដ�់មៃុស្ស ៃូវលគ្�ការនៃ 

ៃគរស្ាៃសួគ៌។ លៅលព�ដដ�ព្រលទសបារាងំបាៃ្រដិលស្អំលណាយទាៃ



�ទ្ធិដកទពមង់លៅព្រលទសបារាងំ-ទំព័រ-201-

នៃៃគរស្ាៃសួគ៌ គលឺខលួៃបាៃសា្រលពររះក្តីម�ៃ្តរាយល�ើយ។ �ទ្ធផ្� 

ជាក់ដស្តង ដដ�ពំុអាចលជៀសវាងបាៃអំពីល�តុៃិងផ្� គលឺ្រដិវត្តៃ៍ ៃិង 

រជជាកា�នៃក្តីរៃ្ធត់។

 ហាវា ដរ�៉ដ៏កាល ហាៃលម្រះមុត ពតរូវបាៃលគ្រង្ខំឱ្យលភៀសលចញពីសសរុក 

កំលណើ តរ្រស់ខលួៃ លៅកាៃ់ព្រលទសសវាុីស។ គ្ត់លៅដត្រៃ្ត្រលញចា ញឥទ្ធិព� 

លៅល�ើកំដណទពមង់លៅព្រលទសបារាងំលទៀត។ លោយម្ៃជំៃួយអំពីជៃ 

ៃិរលទសដនទលទៀត សំលណររ្រស់អ្កដកទពមង់អា�លលឺម៉ង់លៃរះ ពតរូវបាៃ្រកដព្រ 

លៅជាភាសាបារាងំ ល�ើយពតរូវបាៃលបារះពុម្រមួគ្្ជាមួយគម្ីរភាសាបារាងំ

បាៃជាលពចើៃកបា�លទៀតផ្ង។ ល�ើយពួកលដើរ�ក់លសៀវលៅ បាៃយកលៅ 

�ក់បាៃយ៉ាងសៃ្ធឹកសនា្ធ ្់រលៅក្ុងព្រលទសបារាងំ។

 ហាវា ដរ�៉ចូ�ល្វាើការលៅព្រលទសសវាុីស ក្ុងការ្រៃលំយ៉ាងសសគត់សសគំ

ល្វាើជាចាងហាវា ងសាោទំាងដចកចាយលសចក្តីពិតនៃពពរះគម្ីរលោយព្ររុង 

ព្រយ័ត្។ ម្ៃជៃខលរះបាៃទទួ�លជឿ ្ុ៉រដៃ្តពួកសង្បាៃមក្រញ្ឈ្់រកិចចាការ

លៃរះ ពួកកាៃ់ជំលៃឿអកុស� ក៏ពតរូវបាៃញុរះញង់ឱ្យព្រឆំ្ងជំទាស់ដដរ។ «�្ឹង 

ពំុដមៃជាដំណឹង�្អរ្រស់ពពរះពគីសទោលទ» ពួកសង្បាៃ្រៃលលឺល�ើង «លពររះ 

លសចក្តីអ្ិ្របាយលនារះ ពំុនំាមកៃូវសុខសៃ្តិភាពលទ ម្ៃល�ើញដតសកងា្គ ម»១៧។

 ហាវា ដរ�៉ល្វាើដំលណើ រពីភូមិមួយលៅភូមិមួយ ទំាងពទំាពទៃឹងការលសសក 

ឃ្ល ៃ ការពតជាក់ ៃិងការលខសារះល�វាើយ ល�ើយៃិងព្រ្ុយលពគ្រះថ្្ក់ដ�់ជីវតិ

លៅពគ្់រទីកដៃលង។ គ្ត់អ្ិ្របាយលៅក្ុងផ្សារ លៅក្ុងវហិារ ជួៃកា�លៅៃឹង 

តុអ្ិ្របាយនៃវហិារកាតូ�ិក្ំៗផ្ង។ គ្ត់ពតរូវលគវាយដំលសទោើរសាល ្់រអស់ 

្ុ៉រន្ាៃដងល�ើយ។ គ្ត់លៅដតមមុ�លៅមុខជាៃិចចា។ គ្ត់បាៃល�ើញទីពករុង 

ៃិងទីព្រជំុជៃ ដដ�ជាទីកដៃលងរងឹមំ្នៃ�ទ្ធិកាតូ�ិករ ៉មូ បាៃល្រើកទាវា រទទួ� 

ដំណឹង�្អជា្រៃ្ត្រនាទោ ្់រ។

 ហាវា ដរ�៉បាៃពបាថ្្ចង់្រណ្តុ រះ្រណា្ត �ខ្្តនៃ�ទ្ធិព្ររូលតស្តង់ លៅទី 

ពករុង�្សលឺដណវ (Geneva)។ ល្រើអាចម្ៃជ័យជម្រះល�ើទីពករុងលៃរះបាៃ លនារះវា



ទំព័រ-202- មហាវវិាទ

 

ៃឹងបាៃជាមជ្ឈមណ្ឌ �សពម្្់រ�ទ្ធិដកទពមង់លៅព្រលទសបារាងំ ព្រលទស 

សវាុីស ៃិងព្រលទសអីុតា�ី។ ភូមិតូច្ំជាលពចើៃលៅជំុវញិលនារះក៏បាៃទទួ�

លជឿ។

 

អង្គារ៍-៨ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១២២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពពរះ ពទង់ បាៃ លរ ើស ពួក �ងៃង់ល�ងៃើ លៅ លោកីយ៍ លៃរះ លដើម្ី ៃឹង 

ល្វាើ ឲ្យ អ្ក ពបាជ្ ម្ៃ លសចក្តី ខ្្ស វញិ ពទង់ បាៃ លរ ើស ពួក កំលសាយ លៅ លោកីយ៍ 

លៃរះ លដើម្ី ៃឹង ល្វាើ ឲ្យ ពួក ខ្ល ំង ពូដក ម្ៃ លសចក្តី ខ្្ស។ កូរៃិ្ូសទី១ ១:២៧

 គ្ត់បាៃចូ�លៅកាៃ់ទីពករុង�្សលឺដណវដតម្្ក់ឯងគត់ ល�ើយពតរូវបាៃ

អៃុញ្ញា តឱ្យអ្ិ្របាយដតពីរល�ើក្ុ៉រលណាណ រះ។ ពួកសង្បាៃលការះលៅគ្ត់ឱ្យ

្រងាហា ញខលួៃលៅចំលររះពករុមព្ឹរកសាសាសនាទំាង្រងក្់រអាវុ្ លៅក្ុងចីពរផ្ង 

លដើម្ីល្រ្តជ្ាយកជីវតិគ្ត់។ �វាូងមៃុស្សដដ�ខឹងល្រះ្ួ�បាៃនំាគ្្�ុ៊មព័ទ្ធ 

មិៃឱ្យគ្ត់រត់រចួអំពីពួកពករុមព្ឹរកសា ក៏្ុ៉រដៃ្ត វត្តម្ៃនៃពួកលៅពកម ៃិងកង 

កម្ល ំងទាហាៃបាៃមកសលកងា្គ រះគ្ត់។ �ុរះពពឹកល�ើង ម្ៃលគនំាគ្ត់ឱ្យ្លង 

កាត់្ឹរងលៅកាៃ់តំ្រៃ់សៃ្តិសុខ។ ការខិតខំផ្សាយដំណឹង�្អលៅពករុង�្សលឺដណវ 

ជាល�ើកទីមួយរ្រស់គ្ត់ ពតរូវ្រញចា ្់រដតពតឹមលនារះលៅ។

 ឧ្រករណ៍ទៃ់លខសាយម្្ក់ដដ�ទៃ់លខសាយជាងហាវា ដរ�៉ ពតរូវបាៃលពជើស 

លរ ើសសពម្្់រពុរះររឧ្រសគ្គជាល�ើកទីពីរ គលឺយុវជៃលក្ងដ៏ដសៃសុភាពមួយ 

រ្ូរ សូម្ីដតអ្កដដ�បាៃតំាងខលួៃថ្ជាមិត្តរ្រស់អ្កដកទពមង់ ក៏ពំុសូវលអើលពើ 

ៃឹងគ្ត់ដដរ។ លតើយុវជៃលៃរះអាចល្វាើអវាីលៅ លៅកដៃលងដដ�លគបាៃ្រដិលស្

ហាវា ដរ�៉លៅល�ើយលនារះ? «ពពរះពទង់បាៃលរ ើសពួក�ងៃង់ល�ងៃើលៅលោកីយ៍លៃរះ 

លដើម្ីៃឹងល្វាើឱ្យអ្កពបាជ្ម្ៃលសចក្តីខ្្ស់វញិ។» កូរៃិ្ូសទី១ ១:២៧។

ហហវរូម៉ង់ដ៏ជាចាងហាវ ងសាោ

 ក�វារូម៉ង់ (Froment) បាៃចា្់រលផ្្តើមល្វាើការជាចាងហាវា ងសាោលរៀៃ។ 

សចចា្ម៌ដដ�គ្ត់បាៃ្រលពងៀៃដ�់ពួកសិស្សទំាងឡាយលៅសាោលរៀៃ ក៏ 
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ពតរូវបាៃយកលៅទលៃទោញចំាម្ត់លៅផ្ទោរះ។ មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃ ម្តា្ិរតាក៏បាៃចូ� 

មកសា្ត ្់រលសចក្តីពៃ្យ�់ពីពពរះគម្ីរ។ គម្ីរសញ្ញា ្្ី ៃិងខិត្ត្័រណណពតរូវបាៃដចក

ចាយលោយឥតគិតន្ល។ ្រៃ្តិចលពកាយមកអ្កល្វាើការលៃរះ ក៏ពតរូវលគ្រង្ខំឱ្យ 

លភៀសខលួៃលចញដដរ ្ុ៉រដៃ្ត លសចក្តីពិតដដ�គ្ត់បាៃ្រងាហា ត់្រលពងៀៃ បាៃស្ិត

ជា្់រលៅក្ុងគំៃិតរ្រស់្រណា្ត ជៃ។ �ទ្ធិដកទពមង់ពតរូវបាៃ្រណ្តុ រះរចួលៅ

ល�ើយ។ អ្កអ្ិ្របាយបាៃពត�្់រមកវញិ ល�ើយលៅទី្ំរផុ្ត ការថ្វា យ្រង្គំ 

ជារល្រៀ្រព្ររូលតស្តង់ ក៏បាៃស្ា្រនាល�ើងលៅពករុង�្សលឺដណវ។

 ទីពករុងបាៃព្រកាសចង់បាៃ�ទ្ធិដកទពមង់រចួលៅល�ើយ លៅលព� 

ខ្�វៃិចូ�ដ�់លខ្ល ងទាវា រ។ គ្ត់បាៃល្វាើដំលណើ រលៅកាៃ់ពករុងល្រសុ� ដត 

ពតរូវលគ្រង្ខំ ឱ្យវាងកាត់ពករុង�្សលឺដណវវញិ។

 ក្ុងទស្សៃកិចចាលៃរះ ហាវា ដរ�៉បាៃល�ើញស្ាពពរះ�ស្តរ្រស់ពពរះ។ 

លទារះ្ីរពករុង�្សលឺដណវបាៃទទួ�ទពមង់ជំលៃឿ្្ីល�ើយក្តី កិចចាការនៃការអ្់ររ ំ

ល�ើងវញិពតរូវការការ�ត់ដំលៅក្ុងចិត្ត លោយពពរះលចសា្ត នៃពពរះវញិ្ញា ណ 

្ររសុិទ្ធ ពំុដមៃលោយពកឹត្យនៃពករុមព្ឹរកសាល�ើយ។ លៅលព�ដដ�្រណា្ត ជៃ

នៃពករុង�្សលឺដណវ្ំរ្ររ្រង់អាជ្ា្ររ ៉មូលចា� ពួកលគពំុបាៃ�រះ្រង់ៃូវបា្រកម្

ដដ�បាៃរា�ោ�កា�លៅលពកាមអំណាចរ ៉មូលៅល�ើយលទ។

 លោយៃូវពពរះនាមពពរះ ហាវា ដរ�៉បាៃអំរវនាវដ៏ឱឡារកិដ�់យុវជៃ

ផ្សាយដំណឹង�្អ ឱ្យលៅល្វាើការលៅទីលនារះសិៃ។ ្ុ៉រដៃ្ត ខ្�វៃិបាៃដក្យ 

ទំាងភ័យខ្ល ច។ គ្ត់បាៃរញួអំពីការទាក់ទងជាមួយវញិ្ញា ណកាល ហាៃ�ិងសា 

នៃ្រណា្ត ជៃ�្សលឺដណវ។ គ្ត់ពបាថ្្ដកខលួៃ រកទីកដៃលងសាងៃ ត់សពម្្់រលរៀៃ 

សូពត ល�ើយតាមរយៈសារព័ត៌ម្ៃ គ្ត់អាចពៃ្យ�់ដណនំា ៃិងកសាងពករុម 

ជំៃំុល�ើង។ ្ុ៉រដៃ្ត គ្ត់ពំុហ៊ាៃ្រដិលស្ល�ើយ លពររះហាក់ដូចជា «ពពរះ�ស្ត 

ពពរះបាៃលឈាងចុរះពីស្ាៃសួគ៌ មកចា្់រគ្ត់ជា្់រ ល�ើយោក់គ្ត់លៅៃឹងកដៃលង 

ដដ�គ្ត់អៃទោរះសាចង់ចាកលចញលោយពំុអាចតវ៉ាបាៃ»១៨។
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ផគោរនៃកំហងឹសអែប់លខ្ើម

 កំ�ឹងស្អ្់រលខ្ើមរ្រស់ប៉ា្រ បាៃោៃ់រពំងទាស់ៃឹងពករុង�្សលឺដណវ។ 

លតើទីពករុងដ៏តូចលៃរះអាចទ្់រទ�់ៃឹងសលម្តចប៉ា្រដ៏ខ្ល ំងពូដក ដដ�បាៃ្រង្ខំពួក 

លស្តច ៃិងពួកអ្ិរាជឱ្យឱៃចុរះចូ�លោយរល្រៀ្រណា?

 ជ័យជម្រះទី១រ្រស់ពួកដកទពមង់បាៃកៃលងលៅ រ ៉មូបាៃព្រមូ�ផ្្តុំ 

កម្ល ំង្្ី លដើម្ីសលពមចៃូវការ្ំរ ល្ ញ្រង់។ ព្រព័ៃ្ធនៃពករុមលជសួ៊ត ក៏ពតរូវបាៃ 

្រលងកើតល�ើង* ដដ�ជាពួកមៃុស្សលឃ្រលៅ្ំរផុ្ត គ្្ៃលចរះដពកងរដអង ៃិង

លររលពញលៅលោយអំណាចល�ើអស់ទំាងលជើងឯករ្រស់�ទ្ធិកាតូ�ិករ ៉មូ។ 

លោយលពររះលសចក្តីសសឡាញ់តាមរល្រៀ្រ្ម្ជាតិបាៃសាល ្់រ ៃិងសម្ជញញាៈ 

បាៃស្ឹកលៅ ពួកលៃរះពំុសា្គ �់ចបា្់រទម្ល ្់រ ឬចំណងលមពតីអវាីល�ើយ គលឺល្វាើតាម 

ដត្រទ្រញ្ជា ដត្ុ៉រលណាណ រះ។

 ដំណឹង�្អរ្រស់ពពរះពគីសទោ បាៃល្វាើឱ្យពួកអ្កខ្ជា ្់រខជាួៃ ពទំាពទៃូវការ 

្លឺចា្់រ មិៃរសាយចិត្តលោយលពររះភាពពតជាក់ ភាពអត់ឃ្ល ៃ ភាព�ំបាក 

លវទនា ឬភាពទ័�ពក ល�ើយឱ្យពួកលគល�ើកសទោួយលសចក្តីពិតលៅចំលររះមុខ 

លខ្្រះឃ្្ង គុកក្ុងដី ល�ើយៃិង្រលងា្គ �ពិឃ្ត។ លជសួ៊តៃិយម បាៃ្ំររក់

្ំរ្៉រៃពួក្ររស័ិទរ្រស់ខលួៃ លោយ�ទ្ធិង្់រងុ� ដដ�ល្វាើឱ្យពួកលគអាចពទំាពទ

ៃូវលពគ្រះកាចទំាងឡាយ ល�ើយៃិងលដើម្ីព្រឆំ្ងៃឹងអំណាចនៃលសចក្តីពិត 

លោយពគ្់រទំាងអាវុ្ នៃការលបាក្រលញ្្ត។ គ្្ៃឧពកិដ្កម្ណា្ំ�ួសលពក 

គ្្ៃការលបាក្រលញ្្តណាលថ្កទា្រ�ួសលពក ឬក៏គ្្ៃការ្រៃលំខលួៃណា 

ពិបាក�ួសលពក ដដ�ពួកលគល្វាើពំុបាៃលនារះល�ើយ។ លគ្�លៅនៃការហាត់ 

លរៀៃរ្រស់ពួកលគ គលឺលដើម្ីរ�ំំ�ទ្ធិព្ររូលតស្តង់ ល�ើយស្ា្រនាល�ើងវញិៃូវឧត្តម

ភាពកាតូ�ិក។ 

 



�ទ្ធិដកទពមង់លៅព្រលទសបារាងំ-ទំព័រ-205-

ពុធ-៩ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១២៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ការ ្រលងហាើយ អវាីៗ លនារះ វលិសស ជាង ចា្់រ លផ្្តើម ការ លៅ លទៀត 

ល�ើយ ដដ� ម្ៃ ចិត្ត អត់្្ត់ លនារះ វលិសស ជាង ម្ៃ ចិត្ត អំៃួត ដដរ។  

សាសា្ត  ៧:៨

 ពួកលគបាៃលសលៀកដណ្ត ្់រលោយសភាពសសគត់សសគំ ល្វាើដំលណើ រលៅ

សួរសុខទុក្ខតាមមៃទោីរ�ំុឃ្ំង ៃិងមៃទោីរលពទ្យ ដ្ទំាអ្កជំងលឺៃិងអ្កពក ពពម 

ទំាងយកពពរះនាមរ្រស់ពពរះលយសូ៊វ មកោក់ល�ើខលួៃលដើរចុរះល�ើងល្វាើការ�្អ។ 

្ុ៉រដៃ្តលៅលពកាមអាការៈខ្ងលពរៅដដ�គ្្ៃកដៃលង្រលនាទោ សបាៃលៃរះ ជាលរឿយៗ

ដតងដត្រងក្់រលគ្�្ំរណងឧពកិដ្ ៃិងលគ្�្ំរណងលររលពញលៅលោយ 

ពឹសពុ�។

 មល្យាបាយនៃលគ្�ការសំខ្ៃ់រ្រស់្រទ្រញ្ជា គលឺ ល្រើទ័� មិៃពតរូវ 

លទៀងពតង់ល�ើយ។ លគបាៃអ្រអរៃឹងអំលពើភូតភរ �ួច្រលៃ់ កុ�ក្រលញ្្ត ៃិង 

ឃ្តកម្ ឱ្យដតអំលពើទំាងលនារះ�ុចផ្�ព្រលយាជៃ៍ដ�់វហិារ។ លៅលពកាមការ 

ដកលង្រៃលំខលួៃ ពួកលជសួ៊តបាៃដវកផ្លូវចូ�លៅកាៃ់តំដណងរដ្ល�ើងលៅជាអ្ក 

ផ្្ត�់ឱវាទឱ្យពួកលស្តច ពពមទំាងដកនច្ចបា្់ររ្រស់ព្រលទសជាតិលទៀតផ្ង។ 

ពួកលគបាៃល្វាើជាអ្ក្រលពមើ លដើម្ីតាមោៃលៅហាវា យរ្រស់ខលួៃ។ ពួកលគបាៃ 

ស្ា្រនាវទិយា�័យ សពម្្់រពួកពពរះអម្ចា ស់ ៃិងពួកខ្ង់ខ្ស់ ល�ើយៃិង 

សាោលរៀៃសពម្្់រជៃសាមញញា។ កូៃលក្ងដដ�ម្ៃម្តា្ិរតាជាព្ររូលតស្តង់

ពតរូវបាៃទាក់ទាញឱ្យលៅលគ្រពសាសនាពិ្ីរ្រស់ប៉ា្រ។ លម៉្ល រះល�ើយលសរភីាព 

ដដ�្ិរតាទំាងឡាយបាៃទទួ�លោយការ្រងហាូរឈាម ពតរូវបាៃក្ត់លោយ 

កូៃរ្រស់ខលួៃវញិ។ ទីណាដដ�ពួកលជសួ៊តបាៃលៅដ�់ ទីលនារះដតងដតម្ៃ

ការរស់ល�ើងវញិៃូវ�ទ្ធិកាតូ�ិកៃិយម។

 លដើម្ីល្វាើឱ្យរតឹដតម្ៃអំណាចខ្ល ំងដ្មលទៀត លគបាៃលចញសារាចរ 

មួយឱ្យស្ា្រនាល�ើងវញិៃូវសាោក្តីោក់ទារណុកម្សួរចលមលើយ។ សាោក្តី

ដ៏អាពកក់លៃរះពតរូវបាៃតំាងល�ើងម្តងលទៀតលោយពួកអ្កចបា្់រកាតូ�ិក ល�ើយ 
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អំលពើលឃ្រលៅដ៏តក់សលុត្ំរផុ្ត ពតរូវបាៃលកើតផ្ទោួៃៗល�ើងវញិលៅក្ុងគុកងងឹត 

សម្ងៃ ត់។ លៅក្ុងសសរុកជាលពចើៃ ម្ៃមៃុស្សទំាងរៃ់ៗ ដដ�ជាពៃលកសំខ្ៃ់ 

រ្រស់ព្រលទសជាតិជាជៃព្រក្រលោយ្រញ្ញា ឈាល សនវ ៃិងម្ៃការអ្់ររខំ្ង់ខ្ស់ 

្ំរផុ្ត ពតរូវបាៃសាល ្់ររងា្គ � ឬក៏ពតរូវលគ្រង្ខំឱ្យលភៀសខលួៃលៅកាៃ់សសរុកដនទ។

លជា្ជ័យដលល់ទ្ធិដកទពមង់

 ទំាងលនារះល�ើយជាមល្យាបាយដដ�រ ៉មូបាៃអំរវនាវឱ្យពៃលត់�ទ្ធិដក

ទពមង់ ល�ើយរលំោរះល�ើងវញិៃូវភាព�ងៃង់ល ល្  ៃិងជំលៃឿអកុស�នៃយុគងងឹត។ 

្ុ៉រដៃ្តលៅលពកាមពពរះពរពពរះ ៃិងការងាររ្រស់ជៃន្ល្្ូរដដ�ពទង់បាៃល�ើក 

ល�ើងឱ្យ្រៃ្តពី�ូល ើ្រ �ទ្ធិព្ររូលតស្តង់ៃិយមៃឹងពំុពតរូវបាៃរ�ំល�ើយ។ គលឺៃឹង 

មិៃជំរក់កម្ល ំងលៅល�ើកងទ័ពនៃពួកលស្តចល�ើយ។ ព្រលទសជាតិដ៏ទៃ់ 

លខសាយ ៃិងរា្រទា្របាៃកាល យជាពគឹរះដ៏មំ្មួួៃ៖ គលឺពករុង�្សលឺដណវដ៏តូច�្អិត គលឺ 

ព្រលទស�ូ�ង់ដដ�ពតដរៃៃរះៃនា�ជាមួយអំណាចជិរះជាៃ់នៃព្រលទស 

លអសប៉ាញ គលឺព្រលទសសវាុីសដ៏លខសារះកលពការះគ្្ៃជីវជាតិ ដដ�ដលណ្តើ មបាៃ 

ជ័យជម្រះឱ្យ�ទ្ធិដកទពមង់។

 ជិតសាមសិ្រឆំ្្ខ្�វៃិបាៃល្វាើការលៅ�្សលឺដណវ សពម្្់រការលជឿៃ

ល�ឿៃនៃ�ទ្ធិដកទពមង់ទូទំាងទវាី្រអលឺរ ៉្ុរ។ ដំលណើ រការ ឬលគ្��ទ្ធិរ្រស់គ្ត់ 

ពំុដមៃថ្មិៃម្ៃកំ�ុសលសារះលនារះលទ។ ្ុ៉រដៃ្តគ្ត់គលឺជាឧ្រករណ៍ក្ុងការផ្សាយ 

លសចក្តីពិតដដ�ម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ពិលសស លដើម្ីយក�ទ្ធិព្ររូលតស្តង់ៃិយម 

មកទ្់រទ�់ៃឹងជំលនារនៃ�ទ្ធិកាតូ�ិកៃិយមដដ�្រក់លបាកមកវញិយ៉ាង 

ឆ្្់ររ�័ស ល�ើយៃិងលដើម្ីល�ើកតលមកើងវហិារដដ�ម្ៃទពមង់្្ី ឱ្យម្ៃជីវតិ 

សាមញញាៃិង្ររសុិទ្ធ។

 លចញពី�្សលឺដណវ ម្ៃពកោសផ្សាយៃិងពួកពគរូនំាគ្្លចញលៅផ្្សពវា 

ផ្សាយលគ្��ទ្ធិដកទពមង់។ មកដ�់ចំណុចលៃរះ ពួកអ្កដដ�ពតរូវលគល្រៀត

ល្រៀៃលៅអស់ទំាងសសរុក បាៃនំាគ្្ដសវាងរកលសចក្តីដណនំា ៃិងការល�ើកទឹក 

ចិត្ត។ ទីពករុងរ្រស់ខ្�វៃិ បាៃកាល យលៅជាទីពជកលកាៃសពម្្់រពួកដកទពមង់ 
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ពីទវាី្រអលឺរ ៉្ុរខ្ង�ិចទំាងអស់ដដ�លគតាមសម្ល ្់រ។ លគបាៃទទួ�សាវា គមៃ៍ 

ពួកលគ ពពមទំាងបាៃទទួ�ការដ្ទំាលោយឥតម្ៃ�ង្ល�ើយ ល�ើយ្រនាទោ ្់រ

ពីរក�ំលៅស្ាៃលៅទីលៃរះល�ើញល�ើយ ពួកលគបាៃដចកចាយដ�់ទីពករុង 

ដដ�ចិញចា ឹមលគលនារះលោយជំនាញ តពមិរះវជិាជា  ៃិងលសចក្តីលគ្រពសាសនា។ 

លោក ចៃ ណក្ស ពួកដកទពមង់ជៃជាតិលអកូស (Scot) ដ៏កាល ហាៃ ពួកពគីសាទោ ៃ 

សុទ្ធសា្នៃព្រលទសអង់លគលសជាលពចើៃ ពួកព្ររូលតស្តង់នៃព្រលទស�ូ�ង់ ៃិង 

លអសប៉ាញ ពពមទំាងពួក�ូ៊កូណូនៃព្រលទសបារាងំ  បាៃនំាគ្្យកចលងកៀងនៃ 

លសចក្តីពិតពី�្សលឺដណវ លៅ្ំរភលលឺដ�់ភពងងឹតលៅក្ុងម្តុភូមិរ្រស់ខលួៃ។
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ព្រលទសៃីដលឺដ�ៃ ៃិងដសកៃឌីលៃវ ី-ទំព័រ-209-

១៣

ពបលទសៃីដលឺដ�ៃ ៃិងដស្កៃឌីលៃវី

ពពហស្បតិ៍-១០ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១២៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពបាជ្ា រដមង ជា កំឡាំង ដ�់ មៃុស្ស ពបាជ្ា ជា ជាង អ្ក 

ពគ្់រពគង ១០ នាក់ ដដ� លៅ ក្ុង ទី ពករុង ១ ។ សាសា្ត  ៧:១៩

 លៅក្ុងព្រលទសៃីដលឺដ�ៃ (Netherlands) ម្ៃការលៅឱ្យព្រឆំ្ងជំទាស់ 

ៃឹងរ្រ្រសងកត់សងកិៃរ្រស់វហិារកាតូ�ិក តំាងដតពីលដើមដំ្ូរងលម៉លរះ។ កា�ពី 

ពបំាពីររយឆំ្្មុៃ ជំនាៃ់លោក�ូល ើ្រលស្តចសង្នៃពករុងរ ៉មូបាៃទទួ�ការ 

លចាទព្រកាៃ់លោយឥតញលញើតអំពីសកងា្គ ជពីររ្ូរ ដដ�្រនាទោ ្់រពីបាៃ្រញជាូ ៃ 

ឱ្យលៅល្វាើកិចចាការទូតលៅពករុងរ ៉មូមក ពួកលគបាៃយ�់ដឹង�ក្ខណៈពិតនៃ 

«មុខតំដណង្ររសុិទ្ធ» «អ្កបាៃតំាងខលួៃអ្កលៅក្ុងវហិារនៃពពរះ ផ្ទោុយអំពី 

អ្កគងាវា � អ្កបាៃកាល យជាចចកនៃ�វាូងលចៀមវញិ...។ ឯណាលៅជាអ្ក ដដ

�លៅខលួៃថ្ជាអ្ក្រលពមើនៃអ្ក្រលពមើលនារះ អ្កខំល្វាើខលួៃអ្កឱ្យកាល យលៅជាព្

ររះអម្ចា ស់នៃពពរះអម្ចា ស់...។ អ្កនំាយក្រញញាត្តិរ្រស់ពពរះចូ�លៅក្ុង 

លសចក្តីស្អ្់រលខ្ើម»១។

 អ្កដនទលទៀតលពកាកល�ើងពីសតវត្សមួយដ�់សតវត្សមួយលទៀត 

លដើម្ីរពំងៃូវការតវ៉ាព្រឆំ្ងលៃរះ។ ពួកលគបាៃ្រកដព្រពពរះគម្ីរភាសាវ�៉ដូ 

មកជាភាសា�ូ�ង់ មួយខម្តងៗ។ ពួកលគបាៃ្រញ្ជា ក់ថ្ «ក្ុងគម្ីរលៃរះម្ៃ

សារៈព្រលយាជៃ៍សលម្ើមណាស់ គ្្ៃកំ្រលុកកំដ្រលង គ្្ៃលរឿងល�្ើក គ្្ៃលរឿង 

កំ្ិុរកកំ្ុ៉រក គ្្ៃការលបាក្រលញ្្ត គលឺម្ៃដតពពរះ្រៃទោូ�នៃលសចក្តីពិត »២។ 

លៃរះជាសំលណររ្រស់មិត្តភក្តិនៃជំលៃឿពី្ុររាណលៅសតវត្សទី១២។

 ឥ�ូវលៃរះរ ៉មូបាៃចា្់រលផ្្តើមល្វាើការល្រៀតល្រៀៃ ដតអ្កលជឿលៅដតលកើៃ 
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ចំៃួៃល�ើងលោយព្រកាសថ្ ពពរះគម្ីរជាអាជ្ាចបា្់រមួយដ៏មិៃលចរះខុសលៅ 

ក្ុងរ្រ្រសាសនា ល�ើយថ្ «គ្្ៃមៃុស្សណាពតរូវ្រង្ខំឱ្យលជឿលទ លពរៅដតពី 

ទទួ�លជឿលោយការអ្ិ្របាយ្ុ៉រលណាណ រះ»៣។

 លៅក្ុងព្រលទសៃីដលឺដ�ៃ លសចក្តី្រលពងៀៃរ្រស់�ូល ើ្របាៃល្វាើឱ្យជៃ 

លស្ារះពតង់ ៃិងជៃដដ�ម្ៃចិត្តខ្រះដខ្ង អ្ិ្របាយដំណឹង�្អ។ លមណណូ 

សីុមូ៉ៃស៍ (Menno Simons) ដដ�វហិារកាតូ�ិករ ៉មូបាៃអ្់ររ ំល�ើយចាក់ 

លព្រងតំាងជាសង្ ម្ៃការ�ងៃង់ល ល្ ទំាងសសរុងខ្ងពពរះគម្ីរ ល�ើយមិៃពពម

អាៃលោយខ្ល ច�ទ្ធិខុស្្គង។ លោយលពររះការរសាយចិត្ត គ្ត់ខំព្ឹរង្ំរ្ិរទ 

សំល�ងសម្ជញញាៈ ្ុ៉រដៃ្ត លៅជាឥតព្រលយាជៃ៍លៅវញិ។ មួយរយៈកា� 

លពកាយមក គ្ត់ក៏ពតរូវបាៃដណនំាឱ្យលរៀៃគម្ីរសញ្ញា ្្ី លោយម្ៃទំាង 

សំលណររ្រស់�ូល ើ្រផ្ង គ្ត់ក៏ទទួ�ជំលៃឿដដ�ម្ៃទពមង់្្ីដតម្តងលៅ។

 មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃគ្ត់បាៃល�ើញមៃុស្សម្្ក់ពតរូវលគសម្ល ្់រ លោយលពររះ

បាៃទទួ�្ុរណ្យពជមុជម្តងលទៀត ល្វាើឱ្យគ្ត់ម្ៃចិត្តចង់សិកសាពពរះគម្ីរអំពី

ការពជមុជទឹកឱ្យទារក។ គ្ត់បាៃល�ើញថ្ពិ្ីពជមុជទឹកពតរូវការការដព្រចិត្ត 

ៃិងជំលៃឿ។

 លមណណូបាៃដកខលួៃលចញពីវហិាររ ៉មូ ល�ើយ្ូរជាជីវតីចំលររះការ 

្រលពងៀៃលសចក្តីពិតដដ�គ្ត់បាៃទទួ�។ ទំាងលៅព្រលទសអា�លលឺម៉ង់ ៃិង  

ៃីដលឺដ�ៃម្ៃពករុមលជឿង្់រងុ�មួយពករុមបាៃលកើតល�ើងជាពករុមដដ�ម្ៃ 

កិរយិា ៃិង សុជីវ្ម៌ដ៏ពទលគ្រះយង់�ង្។ លមណណូបាៃព្រឆំ្ងយ៉ាងខ្ល ំងកាល  

ចំលររះលសចក្តី្រលពងៀៃដ៏ខុស្្គង ល�ើយៃិងគលពម្ងការដ៏សាហាវនៃពួកលជឿ

ង្់រងុ�។ គ្ត់ បាៃលដើរចុរះល�ើងរវាងព្រលទសៃីដលឺដ�ៃ ៃិងអា�លលឺម៉ង់ដផ្្ក 

ខ្ងលជើងអស់រយៈកា�២៥ឆំ្្ ្រលញចា ញឥទ្ធិព�សពវាទិសទី លោយសដម្តង 

ជាគំរកូ្ុងជីវតិគ្ត់ ទ្ោ �់ៃូវសិកា្ខ ្រទដដ�គ្ត់បាៃ្រលពងៀៃ។ គ្ត់ជាមៃុស្ស 

សុចរតិ សុភាព សលូត្ូរត លស្ារះពតង់ ល�ើយម្ៃចិត្តខ្រះដខ្ង។ ម្ៃមៃុស្ស  

លពចើៃនពកដ�ងបាៃទទួ�ដព្រចិត្តលជឿលោយសារការងាររ្រស់គ្ត់។ 
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សុព្រ-១១ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១២៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អ្ក ណា ដដ� ដ្ទំា លដើម ោវា  អ្ក លនារះ ៃឹង បាៃ ដផ្ល ្ររលិភាគ 

ល�ើយ អ្ក ណា ដដ� ្ំរលរ ើ លៅហាវា យ ខលួៃ លោយ �្អ លនារះ ៃឹង បាៃ កិត្តិសពទោ។ 

សុភាសិត ២៧:១៨

 លៅព្រលទសអា�លលឺម៉ង់ ពពរះលៅឆ្�ស៍ទី៥បាៃោក់្រពម្មដ�់�ទ្ធិ

ដកទពមង់ ្ុ៉រដៃ្តពួកក្សពតបាៃ្រល�ើងជារបំាងរាងំរាចំលររះអំណាចជិរះជាៃ់ 

រ្រស់ពទង់។ លៅឯៃីដលឺដ�ៃវញិ ពពរះអង្គម្ៃអំណាចខ្ល ំងជាង។ ្រទ្រញ្ជា ល្វាើ

ទុក្ខល្រៀតល្រៀៃបាៃលចញមកជា្រៃ្ត្រនាទោ ្់រ។ ការអាៃពពរះគម្ីរ ការសា្ត ្់រ ឬ 

ការអ្ិ្របាយ ការអ្ិស្ាៃដ�់ពពរះលៅក្ុងទីអា្៌កំបំាង ការមិៃពពមឱៃ 

លគ្រពថ្វា យ្រង្គំរ្ូរសំណាក ៃិងការលពចៀងទំៃុកតលមកើង សុទ្ធដតអាចទទួ� 

ទណ្ឌ កម្ដ�់សាល ្់រ។ ជៃរា្់ររៃ់នាក់ពតរូវបាៃវនិាសសា្រសូៃ្យលៅលពកាម 

រ្រ្រឆ្�ស៍ ៃិងភី�ីពទី២។

 លៅពគ្មួយម្ៃពគរួសារមួយពគរួ ពតរូវបាៃលគនំាមកចំលររះពួកលដញ

លោ�រកលទាស ល�ើយពតរូវជា្់រលចាទលោយបាៃលគចវាសពីពិ្ីម៉្ស់ ល�ើយ 

ល្វាើការថ្វា យ្រង្គំលៅផ្ទោរះ។ កូៃព្ររុសលៅលគបាៃល្លើយថ្៖ «លយើងបាៃ�ុត 

ជង្គង់ចុរះ អ្ិស្ាៃទូ�សូមពពរះឱ្យ្ំរភលលឺដ�់គំៃិត ៃិងអត់លទាសដ�់អំលពើបា្រ 

រ្រស់លយើងផ្ង លយើងអ្ិស្ាៃសពម្្់រមហាក្សពតលយើង សូមឱ្យរាជ្យពទង់ 

បាៃចលពមើៃ សូមឱ្យពពរះជៃ្ពទង់បាៃលររលពញលៅលោយលសចក្តីសុខ លយើង

អ្ិស្ាៃសពម្្់រពួកលៅពកមរ្រស់លយើង សូមឱ្យពពរះជួយរកសាការររពួកលគ»។ 

ឪពុកៃិងកូៃព្ររុសម្្ក់រ្រស់គ្ត់ពតរូវបាៃលគកាត់លទាសឱ្យសាល ្់រៃឹង្រលងា្គ �

ពិឃ្ត៤។

 មិៃពគ្ៃ់ដតពួកព្ររុសៗ្ុ៉រលណាណ រះលទ គលឺទំាងសស្តី ៃិងសស្តីពកមំុផ្ង ក៏បាៃ 

្រងាហា ញៃូវលសចក្តីកាល ហាៃដ៏ឥតញលញើត។ «ភរយិាទំាងឡាយ្រលៅដក្រ 

្រលងា្គ �ពិឃ្តនៃសាវា មីរ្រស់ខលួៃ ល�ើយលៅលព�ដដ�គ្ត់កំពុងពទំាពទ 

ចំលររះលភលើង ពួកលគខ្សឹ្រៃូវរក្យសពម្�ទុក្ខ ឬក៏លពចៀងទំៃុកតលមកើងឱ្យ 



ទំព័រ-212- មហាវវិាទ

 

រកីរាយល�ើង។» «សស្តីពកមំុលក្ងៗ លដកចុរះលៅក្ុងផ្្ូរដ៏រស់ ដូចជាពួកលគកំពុង

ចូ�លៅក្ុង្រៃទោ្់រលដកលៅលវោយ្់រ ឬលចញលៅកាៃ់រនាទោ រពិឃ្តៃិងលភលើង 

ព្រោ្់រ លោយសំល�ៀក្ំររក់�្អ្ំរផុ្តដូចជាកំពុងល្វាើដំលណើ រលៅកាៃ់ពិ្ី 

អារ�៍ពិរ�៍រ្រស់ខលួៃ»៥។

 ការល្វាើទុក្ខល្រៀតល្រៀៃបាៃ្រលងកើៃចំៃួៃនៃអ្កល្វាើទី្រនាទោ �់សពម្្់រ 

លសចក្តីពិត។ ពីមួយឆំ្្លៅមួយឆំ្្ មហារាជាបាៃជំរញុកិចចាការដ៏លឃ្រលៅ 

រ្រស់ពទង់ ្ុ៉រដៃ្តលៅដតអាសារឥតការដដដ�។ ទី្ំរផុ្ត លោកវលិ�លៀមនៃសសរុក 

អូរង់៉ (ព្រលទសលអៀក�ង់ខ្ងលជើង) បាៃនំាមកឱ្យព្រលទស�ូ�ង់ៃូវសិទ្ធិ 

លសរភីាពក្ុងការថ្វា យ្រង្គំពពរះ។

លទ្ធិដកទពមង់លៅពបលទសដិៃម៉ាក (Denmark)

 លៅក្ុងព្រលទសនៃភាគខ្ងលជើង ដំណឹង�្អបាៃរកល�ើញផ្លូវចូ� 

លោយសុខសាៃ្ត។ សិស្សទំាងឡាយលៅវតិ្ិៃ្រលឺក ពត�្់រមកផ្ទោរះវញិលោយ

បាៃនំាមកជាមួយៃូវទពមង់ជំលៃឿ្្ី មកកាៃ់ព្រលទសដសកៃឌីលៃវ។ី សំលណរ 

រ្រស់�ូល ើ្រ ក៏បាៃផ្្សពវាផ្សាយពៃលលឺដដរ។ ពួកមៃុស្សដ៏រងឹ្ឹុរង លៅភាគខ្ង 

លជើងបាៃដ្ររលចញពីអំលពើពុករ�ួយ ៃិងជំលៃឿអកុស�រ្រស់រ ៉មូ ល�ើយមក 

ទទួ�សចចា្ម៌ដដ�ផ្្ត�់ជីវតិរ្រស់ពពរះគម្ីរវញិ។

 ្ូលសៃ (Tausen) ជា «អ្កដកទពមង់នៃព្រលទសដិៃម៉្ក» កា�លៅ 

ជាកុម្រ ម្ៃ្រញ្ញា មុតសសរួច ល�ើយបាៃចូ�ក្ុងទីអារាមមួយ។ ការពិៃិត្យ 

សលងកតបាៃ្រងាហា ញឱ្យល�ើញថ្ គ្ត់ម្ៃអំលណាយទាៃដដ�ៃឹងផ្្ត�់ការ 

្រលពមើដ៏�្អដ�់វហិារ។ យុវសិស្សលៃរះពតរូវបាៃផ្្ត�់សិទ្ធិឱ្យលពជើសយក 

សាក�វទិយា�័យលៅអា�លលឺម៉ង់ ឬក៏លៅៃីដលឺដ�ៃសពម្្់រខលួៃ តាមកិចចាសៃយា 

មួយ៖ គ្ត់មិៃពតរូវលៅកាៃ់វតិ្ិៃ្រលឺកល�ើយដពកងលោកធ្ល ក់ខលួៃលៅក្ុង�ទ្ធិ 

ខុស្្គង។ លៃរះជាសម្តីរ្រស់ពួកសង្តូចតាច។

 ្ូលសៃបាៃលៅកាៃ់ពករុងកូ�ូញ ជាទីមំ្មួៃមួយរ្រស់�ទ្ធិរ ៉មូៃិយម។ 
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លៅទីលៃរះមិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃគ្ត់ក៏ម្ៃការជិៃ្្អៃ់។ ក្ុងលព�ជាមួយគ្្លនារះ គ្ត់ 

បាៃអាៃសំលណររ្រស់�ូល ើ្រលោយរកីរាយ ពពមទំាងម្ៃការពបាថ្្ដ៏ខ្ល ំង

កាល  ចង់បាៃការដណនំា ទ្ោ �់អំពីអ្កដកទពមង់។ លដើម្ីល្វាើដូលច្រះ គលឺគ្ត់ពតរូវដត 

ព្រ្ុយបាត់្រង់ៃូវការគំ្ពទរ្រស់លៅហាវា យខលួៃ។ មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃគ្ត់ក៏បាៃ

កាល យលៅជាៃិស្សិតមួយរ្ូរលៅវតិ្ិៃ្រលឺក តាមការសលពមចចិត្តរ្រស់គ្ត់។ 

 

សៅរ៍-១២ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១២៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:រ្ួរស ដដ� មិពត សំឡាញ់ ល្វាើ ដ�់ លយើង លនារះ ដតង ល្វាើ 

លោយ លស្ារះពតង់ លទ ដត ឯ ការ ល ើ្្រ រ្រស់ ខំ្្ងសពតរូវ លនារះ ជា លសចក្តី ្រលញ្្ត 

វញិ។ សុភាសិត ២៧:៦

 លៅលព�ពត�្់រលៅដ�់ដិៃម៉្កវញិ គ្ត់ពំុបាៃ្រលញចា ញអា្៌កំបំាង

រ្រស់គ្ត់លទ គលឺគិតដតពីខំដឹកនំាពករុមរ្រស់គ្ត់ លៅរកជំលៃឿ្ររសុិទ្ធជាង។ 

គ្ត់បាៃល្រើកគម្ីរអ្ិ្របាយអំពីពពរះពគីសទោដ�់ពួកលគ ថ្ជាលសចក្តីសលកងា្គ រះ 

ដតមួយគត់រ្រស់បា្រជៃ។ លសចក្តីលពកា្ដ៏ល្រះ្ួ� បាៃលកើតម្ៃដ�់ពួក 

សង្ដដ�ខំសង្ឹមយ៉ាងខ្ល ំងលៅល�ើគ្ត់ ថ្ជាអ្កការររមំ្មួៃរ្រស់រ ៉មូ។ 

លគបាៃ្រញជាូ ៃគ្ត់លចញអំពីទីអារាមរ្រស់ខលួៃ លៅកាៃ់អារាមមួយលទៀតភាល ម 

រចួ�ំុឱ្យលៅដតក្ុង្រៃទោ្់រ។ ្ូលសៃបាៃល្វាើការទាក់ទងជាមួយពករុមរ្រស់គ្ត់ 

ៃូវចំលណរះនៃសចចា្ម៌តាមចពមឹង្រៃទោ្់រ�ំុឃ្ំងរ្រស់ខលួៃ។ ព្រសិៃល្រើពួកអ្ក 

្ំនៃសាសៃ៍ដិៃម៉្ក ម្ៃជំនាញការចំលររះដផ្ៃការវហិារក្ុងការន��ក 

ជាមួយ�ទ្ធិខុស្្គង លនារះសំល�ងរ្រស់្ូលសៃៃឹងមិៃដដ�បាៃឮម្តងលទៀត

ល�ើយ ្ុ៉រដៃ្តផ្ទោុយអំពីោក់គ្ត់លៅក្ុងគុកងងឹតលពកាមដី លគបាៃលដញគ្ត់ 

លចញអំពីទីវត្តអារាមវញិ។

 ម្ៃពពរះរាជ្រញ្ជា មួយចបា្់រ លទើ្រដតបាៃលចញមក ដដ�ការររពួក 

ពគរូនៃលគ្��ទ្ធិ្្ី។ ពករុមជំៃំុទំាងឡាយបាៃទទួ�សាវា គមៃ៍គ្ត់ ល�ើយ 

្រណា្ត ជៃនំាគ្្បាក់មកសា្ត ្់រគ្ត់។ គម្ីរសញ្ញា ្្ីជាភាសាដិៃម៉្ក ពតរូវបាៃ 
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ដចកចាយជាទូលៅ។ ការខិតខំរ�ំំលចា�ៃូវកិចចាការលនារះ ដ្ររជាល្វាើឱ្យចលពមើៃ 

រសលពញលៅវញិ ល�ើយមិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃព្រលទសដិៃម៉្កបាៃព្រកាសទទួ�

ទពមង់ជំលៃឿ្្ី។

ការរកីចលពមើៃលៅពបលទសសវនុដីិៃ† (Sweden)

 លៅព្រលទសសវាុីដិៃក៏ដូលច្ារះដដរ ពួកយុវជៃពីវតិ្ិៃ្រលឺក បាៃនំាទឹក 

ជីវតិលៅកាៃ់្រណា្ត ជៃរ្រស់ខលួៃ។ លមដឹកនំាពីររ្ូរព្រចំាកំដណទពមង់នៃ 

ព្រលទសសវាុីដិៃ គលឺលោកអូឡា�វា ៃិង�ូរៃិលតៀសលភពទី (Olaf and Laurenti
-

us Petri) បាៃសិកសាលៅលពកាម�ូល ើ្រ ៃិងលមដ�ង្ិៃ។ ក៏ដូចគ្្ៃឹងជៃដក 

ទពមង់្ំៗដដរ អូឡា�វាបាៃរជួំ�្រណា្ត ជៃលោយលវាហារលកាស�្យរ្រស់ 

គ្ត់ រឯី�ូរៃិលតៀសវញិ ក៏ដូចជាលមដ�ង្ិៃដដរ គលឺលចរះគិតគូរល�ើយសាងៃ ត់ 

លសងៃៀម។ ទំាងពីរម្ៃលសចក្តីកាល ហាៃឥតរញួរា។ ពួកសង្កាតូ�ិកបាៃកកូរ

កកាយពួកអវជិាជា  ៃិងពួកលជឿជំលៃឿអកុស�។ ម្ៃលពចើៃល�ើកដដរដដ�លោក 

អូឡា�វា លភពទីរត់យកដតអាយុ។ ក៏្ុ៉រដៃ្តពួកដកទពមង់ទំាងលៃរះ ពតរូវបាៃការររ 

លោយពពរះរាជាដដ�បាៃល្រ្តជ្ាចង់ឱ្យម្ៃការដកទពមង់ ពពមទំាងទទួ� 

សាវា គមៃ៍អ្កជំៃួយដ៏ម្ៃសមត្ភាពទំាងលៃរះ លដើម្ីចបាងំតតំាងជាមួយរ ៉មូ។

 លៅចំលររះពពរះរាជា ៃិងពួកលមដឹកនំារ្រស់ព្រលទសសវាុីដិៃ អូឡា�វា 

លភពទីបាៃការររទពមង់ជំលៃឿ្្ីលោយសមត្ភាពដ៏ខ្ល ំងកាល ។ គ្ត់បាៃ 

ព្រកាសថ្ លសចក្តី្រលពងៀៃរ្រស់ពួកអ្ក្ំ អាចទទួ�បាៃ �ុរះណាដតសស្រ

លៅតាម្រទគម្ីរដត្ុ៉រលណាណ រះ ថ្លគ្��ទ្ធិសំខ្ៃ់នៃជំលៃឿ គលឺម្ៃដចងលៅក្ុង 

ពពរះគម្ីរតាម�ក្ខណៈចបាស់ោស់ ព្រលយាជៃ៍ឱ្យពគ្់រគ្្អាចយ�់បាៃ។

 ការព្រកួតព្រដជងលៃរះជាការនំាឱ្យលយើងល�ើញៃូវ «ជំពូកមៃុស្សដដ� 

្រលងកើតតំដណង ៃិងជួរទ័ពរ្រស់ពួកដកទពមង់។ ពួកលគពំុដមៃជាមៃុស្សពំុលចរះ 

អក្សរ ព្រកាៃ់គណៈ ឬក៏ជាមៃុស្សចូ�ចិត្តជដជក�ូឡាលនារះល�ើយ ផ្ទោុយលៅ

វញិពួកលគជាមៃុស្សម្ៃការលរៀៃសូពតលចរះដឹងពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ ល�ើយ 

យ�់ដឹងពបាកដព្រជាៃូវរល្រៀ្រកាៃ់អាវុ្ ដដ�អាវធុ្គ្រនៃពពរះគម្ីរបាៃ 



ព្រលទសៃីដលឺដ�ៃ ៃិងដសកៃឌីលៃវ ី-ទំព័រ-215-

ផ្្ត�់ឱ្យ។ ពួកលគជាៃិស្សិត ៃិងជាសាសៃវទូិ ជាមៃុស្សដដ�ម្ៃការសាទោ ត់ 

ជំនាញល�ើព្រព័ៃ្ធសចចា្ម៌នៃដំណឹង�្អទំាងមូ� ល�ើយជាអ្កដដ�បាៃ 

ទទួ�ជ័យជម្រះល�ើពួកជំនាញខ្ងឧបាយក� ៃិងពួកម្ៃមុខតំដណងខ្ង់

ខ្ស់នៃរ ៉មូលោយងាយសសរួ�»៦។

 លស្តចនៃព្រលទសសវាុីដិៃបាៃទទួ�ជំលៃឿព្ររូលតស្តង់ ល�ើយពករុមព្ឹរកសា

ជាតិក៏បាៃព្រកាសទទួ�សា្គ �់ដដរ។ លោយលសចក្តីពបាថ្្រ្រស់លស្តច ្រង 

្រ្អូៃទំាងពីរនាក់ បាៃទទួ�ភារៈកិចចា្រកដព្រគម្ីរទំាងមូ�។ ម្ៃ្រទ្រញ្ជា  

ទូទំាងអាណាចពក ឱ្យពួកពគរូគងាវា �ពៃ្យ�់្រទគម្ីរ ល�ើយសិស្សលៅសាោ 

លរៀៃ ពតរូវទទួ�ការ្រងាហា ត់្រលពងៀៃឱ្យអាៃពពរះគម្ីរ។

 លោយបាៃរចួពីការសងកត់សងកិៃរ្រស់រ ៉មូល�ើយ ព្រលទសជាតិបាៃ

ឈាៃលៅរកកម្ល ំងដ៏ខ្ល ំងកាល ដដ�ពំុធ្ល ្់រម្ៃពីមុៃមក។ មួយសតវត្សលពកាយ 

មក ព្រលទសដ៏ទៃ់លខសាយលៃរះ ជាព្រលទសដតមួយគត់លៅទវាី្រអលឺរ ៉្ុរដដ�ហ៊ាៃ 

លឈាងនដលៅជួយ បាៃមករលំោរះព្រលទសអា�លលឺម៉ង់ ដដ�ស្ិតលៅក្ុងការ 

តសូ៊ដ៏លវទនានៃសកងា្គ មដដ�ម្ៃសាមសិ្រឆំ្្មកល�ើយ។ អលឺរ ៉្ុរភាគខ្ង 

លជើងទំាងអស់ ហាក់ដូចជាពតរូវបាៃនំាមកឱ្យលៅលពកាមអំណាចជិរះជាៃ់រ្រស់ 

រ ៉មូម្តងលទៀត។ កងទ័ពនៃព្រលទសសវាុីដិៃបាៃល្វាើឱ្យព្រលទសអា�លលឺម៉ង់ម្ៃការ

អត់ឱៃដ�់ពួកព្ររូលតស្តង់ ល�ើយៃិងល្វាើឱ្យម្ៃលសរភីាពខ្ងសម្ជញញាៈ 

ល�ើងវញិ ដ�់ព្រលទសទំាង្ុ៉រន្ាៃលនារះដដ�បាៃទទួ��ទ្ធិដកទពមង់។
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លសចក្តីពិតវវិឌ្ឍលៅមុខលៅព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-217-

១៤

លសចក្ី្ិ្រវិវឌ្ឍលៅមនុខលៅពបលទសអង់ល្្ស

អាទិត្យ-១៣ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១២៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពួក អ្ក ដដ� លបារះ ្រង់ លចា� ្រញញាត្ត ចបា្់រ លគ រដមង សរលសើរ 

មៃុស្ស អាពកក់ ដត អស់ អ្ក ដដ� ព្រពពឹត្ត តាម ្រញញាត្ត ចបា្់រ វញិ លនារះ ដតង ដត  

ត តំាង ៃឹង លគ។ សុភាសិត ២៨:៤

 ក្ុងខណៈដដ�លោក�ូល ើ្រល្រើកពពរះគម្ីរដដ�លគហាមមិៃឱ្យលព្រើ 

លដើម្ី្រងាហា ញដ�់្រណា្ត ជៃអា�លលឺម៉ង់ពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធក៏្រណា្ត �លោក 

្ីៃលដ� ឱ្យល្វាើដូចគ្្ដដរលៅព្រលទសអង់លគលស។ ពពរះគម្ីររ្រស់លោកវ៉ាយ

�លី�វាពតរូវបាៃ្រកដព្រលចញពីគម្ីរឡាតំាង ដដ�ម្ៃកំ�ុសលពចើៃ។ តនមលនៃ 

ការចមលងគម្ីរ ន្លសលម្ើមណាស់ បាៃជាពំុសូវម្ៃលបារះពុម្ភលពចើៃ។

 លៅឆំ្្១៥១៦ លគបាៃលបារះពុម្ពពរះគម្ីរសញ្ញា ្្ីជាភាសាពកិកជាៃ់លដើម

ជាល�ើកដំ្ូរង។ កំ�ុសជាលពចើៃដដ�ម្ៃលៅក្ុងការលបារះពុម្មុៃៗលនារះ 

ពតរូវបាៃដកតពមរូវល�ើងវញិ ផ្្ត�់ៃូវអត្ៃ័យចបាស់ជាងមុៃ។ ការលៃរះ 

បាៃផ្្ត�់ឱ្យអ្កលរៀៃសូពត បាៃយ�់លសចក្តីពិតកាៃ់ដតព្រលសើរល�ើង ល�ើយ

ផ្្ត�់សៃទោុរះ្្ីមួយដ�់កិចចាដកទពមង់។ ្ុ៉រដៃ្ត រាសស្តសាមញញាជាលពចើៃ បាៃស្ិត

លៅលពកាមការឃ្ត់ឃ្ំងមិៃឱ្យអាៃពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ។ លោក្ីៃលដ� 

(Tyndale) ពតរូវបាៃសលពមចកិចចាការរ្រស់លោកវ៉ាយ�លី�វាលោយផ្្ត�់ពពរះ 

គម្ីរលៅដ�់្រណា្ត ជៃ។

 គ្ត់បាៃផ្សាយលសចក្តីជំលៃឿរ្រស់គ្ត់ លោយឥតញលញើតល�ើយ។ 

ចំដណកឯអ្កកាៃ់តាមសលម្តចសង្ ដដ�អរះអាងថ្វហិារបាៃផ្្ត�់ពពរះគម្ីរ 

ល�ើយថ្ម្ៃដតវហិារមួយលទ ដដ�អាចពៃ្យ�់ខគម្ីរបាៃលនារះ លោក 
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្ីៃលដ�ល្លើយត្រដូលច្រះថ្៖ «ជាជាងផ្្ត�់ពពរះគម្ីរមកលយើង គលឺអស់លោកលទ 

លតើដដ�ោក់ពីលយើង អស់លោកល�ើយដដ�ដុតសម្ល ្់រអស់អ្ក្រលពងៀៃ 

គម្ីរលនារះ ល�ើយល្រើអាច អស់លោកៃឹងដុតពពរះគម្ីរលទៀតផ្ង»១។

 លសចក្តី្រលពងៀៃរ្រស់លោក្ីៃលដ� បាៃល្វាើឱ្យលគចា្់រអារម្ណ៍ 

យ៉ាងខ្ល ំង ្ុ៉រដៃ្តពួកកាតូ�ិករ ៉មូបាៃពយាយាម្ំរផ្លិច្ំរ ល្ ញកិចចាការរ្រស់ 

គ្ត់។ គ្ត់ឧទាៃល�ើងថ្៖ «លតើៃឹងពតរូវល្វាើលម្តចលៅ? ខ្ុំមិៃអាចលៅពគ្់រ 

កដៃលងបាៃលទ ឱ! ល្រើពួកពគីសាទោ ៃម្ៃពពរះគម្ីរ្ររសុិទ្ធជាភាសារ្រស់ខលួៃលៅ

លអរះ លនារះលគៃឹងអាចទ្់រទ�់ៃឹងពួកពគរូទំាងលៃរះបាៃ។ ល្រើគ្្ៃពពរះគម្ីរលទ ពករុម 

ជំៃំុរកលសចក្តីពិតមិៃល�ើញល�ើយ»២។

 ឥ�ូវលៃរះគ្ត់ម្ៃលគ្�្ំរណង្្ីមួយ។ «ល�តុអវាីបាៃជាពំុម្ៃដំណឹង 

�្អជាភាសាអង់លគលសក្ុងចំលណាមលយើងដូលច្រះ?...លតើគួរឱ្យពពរះវហិារម្ៃពៃលលឺ 

លខសាយនាលព�ន្ងៃពតង់ ជាងលព�ពពឹកពពហាមឬ?...ពួកពគីសាទោ ៃពតរូវអាៃពពរះ

គម្ីរសញ្ញា ្្ីជាភាសារ្រស់ខលួៃ»៣។ ម្ៃដតតាមរយៈពពរះគម្ីរមួយ្ុ៉រលណាណ រះ 

លទ លទើ្រមៃុស្សពគ្់ររ្ូរអាចរកលសចក្តីពិតល�ើញ។

 អ្កម្ៃចំលណរះវជិាជា កាតូ�ិកម្្ក់ឧទាៃល�ើងទាស់ៃឹងគ្ត់ថ្៖ «ការ 

ដដ�លយើងលគ្រពចបា្់ររ្រស់សលម្តចសង្ លនារះគលឺព្រលសើរជាងចបា្់ររ្រស់ 

ពពរះ»។ លោក្ីៃលដ�ត្រវញិថ្៖ «ខ្ុំសុខចិត្ត្ំររៃសលម្តចសង្ ៃិងអស់ 

ទំាងចបា្់ររ្រស់គ្ត់ ល�ើយព្រសិៃល្រើពពរះសំនចជីវតិខ្ុំជាលពចើៃឆំ្្លទៀត លនារះ

ខ្ុំៃឹងល្វាើឱ្យលក្ងឃ្វា �លគ្យ�់ដឹងពី្រទគម្ីរជាងពួកអស់លោកលៅលទៀត»៤។

លោកធីៃលដលបកដពប្ម្ីរសញ្ញា ្្មីជាភាសាអង់ល្្ស

 លោយលពររះលគរកល្វាើបា្រ គ្ត់ក៏លគចខលួៃលៅពករុង�ុងដ៍ ល�ើយបាៃ 

ព្រក្រកិចចាការរ្រស់គ្ត់លៅទីលនារះអស់មួយរយៈលោយគ្្ៃលគរខំ្ៃ ្ុ៉រដៃ្ត  

ពួកកាតូ�ិកបាៃ្រង្ខំគ្ត់ឱ្យលគចខលួៃម្តងលទៀត។ ពគ្់រទំាង្រណា្ត ជៃអង់លគលស 

ហាក់្ីរដូចជាងាកមកព្រឆំ្ងៃឹងគ្ត់។ លៅព្រលទសអា�លលឺម៉ង់ គ្ត់បាៃចា្់រ 



លសចក្តីពិតវវិឌ្ឍលៅមុខលៅព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-219-

លផ្្តើមលបារះពុម្ភពពរះគម្ីរសញ្ញា ្្ីជាភាសាអង់លគលស។ លព�លគហាមមិៃឱ្យ 

លបារះពុម្លៅពករុងលៃរះ គ្ត់លៅលបារះពុម្លៅពករុងលនារះ។ ទី្ំរផុ្តគ្ត់ក៏បាៃលៅ 

ដ�់ទីពករុងលវ ើម ដដ�លៅ្ុ៉រន្ាៃឆំ្្មុៃ លោក�ូល ើ្របាៃ្រលៅចំលររះអង្គព្រជំុ 

ៃីតិ្រញញាត្តិការររដំណឹង�្អលៅទីលនារះ។ លៅពករុងលនារះម្ៃមិត្តសំឡាញ់ 

ជាលពចើៃដដ�កាៃ់�ទ្ធិដកទពមង់។ ពពរះគម្ីរសញ្ញា ្្ីចំៃួៃ៣០០០កបា� ៃឹង

ពតរូវបាៃលបារះពុម្ល�ើងក្ុងលព�្រៃ្តិចលទៀតលៃរះ ល�ើយៃឹងម្ៃការលបារះពុម្

លៅលព�លពកាយលទៀត។ 

 

ច័ន្ទ-១៤ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១២៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:មៃុស្ស អាពកក់ មិៃ យ�់ លសចក្តី យុត្តិ្ម៌ លទ ដត ពួក អ្ក 

ដដ� ដសវាង រក ពពរះលយ�ូវ៉ា លគ យ�់ ពគ្់រ ទំាង អស់ វញិ។ សុភាសិត ២៨:៥

 ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះបាៃលពជៀតចូ�ក្ុងពករុង�ុងដ៍លោយសម្ងៃ ត់ 

ល�ើយពតរូវបាៃដចកចាយរសលពញព្រលទស។ ពួកសលម្តចសង្បាៃរក្ំរ្ិរទ

លសចក្តីពិត ្ុ៉រដៃ្តឥតព្រលយាជៃ៍លទ។ សង្ជាៃ់ខ្ស់ព្រចំាតំ្រៃ់លឌើ�ិម បាៃ

ទិញពពរះគម្ីរទំាងអស់ពីហាង�ក់លសៀវលៅ លដើម្ីយកលៅ្ំរ ល្ ញលចា�លោយ 

សៃ្តថ្ការលៃរះៃឹងល្វាើឱ្យម្ៃការរអាក់រអួ�ដ�់ការផ្្សពវាផ្សាយ ្ុ៉រដៃ្ត ពបាក់ 

កាសដដ�បាៃមក ពតរូវបាៃលព្រើសពម្្់រទិញសម្្ភ រៈ លដើម្ីលបារះពុម្ឱ្យបាៃ 

ព្រលសើរដ្មលទៀត។ លៅលព�លគចា្់រយក្ីៃលដ�លៅោក់គុក លគថ្ៃឹង 

លោរះដ�ងគ្ត់ឱ្យម្ៃលសរភីាព ព្រសិៃល្រើគ្ត់ពបា្់រលឈ្ារះអស់អ្កដដ�លពជាម 

ដពជងគ្ត់ខ្ងពបាក់កាសលបារះពុម្គម្ីរ។ គ្ត់បាៃត្រថ្សង្ជាៃ់ខ្ស់ព្រចំា 

តំ្រៃ់លឌើ�ិមបាៃផ្្ត�់្វកិាលពចើៃជាងលគទំាងអស់ លោយ្រង់ន្លមួយចំៃួៃ្ំ

ចំលររះលសៀវលៅដដ�លៅស�់។

 ទី្ំរផុ្តលោក្ិៃលដ�ក៏ពតរូវបាៃលគសម្ល ្់រ ទុកជាសរ្្រនាទោ �់ចំលររះ

ជំលៃឿរ្រស់គ្ត់ ្ុ៉រដៃ្ត សរវា វុ្ ដដ�គ្ត់បាៃលរៀ្រចំ បាៃរា្់រជាជំៃួយឱ្យកង 

ទាហាៃទំាងឡាយលដើម្ីៃឹងព្រយុទ្ធពគ្់រទំាងសតវត្ស �ុរះដ�់សម័យលយើង 
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លៃរះ។

 លោកឡាត់្ិលមើរបាៃផ្សាយលចញពីតុអ្ិ្របាយថ្ គួរដតម្ៃពពរះ 

គម្ីរដដ�ព្រជាជៃអាចអាៃជាភាសារ្រស់ខលួៃបាៃ។ «ចូរកំុឱ្យលយើងលដើរផ្លូវ 

វាង ទុកឱ្យពពរះតពមង់ផ្លូវលយើងវញិ៖ ចូរលយើងកំុលដើរតាមគៃលងរ្រស់...ដូៃតា 

លយើង ល�ើយក៏កំុឱ្យយកតពម្្់រតាមលោកល�ើយ ដតគួរឱ្យលយើងល្វាើៃូវអវាីដដ�

គួរបាៃល្វាើវញិ»៥។

 លោកបាណៃិងលោកក�វាិត�៍ លោករតិ�ីៃិងលពកៃលមើរ ជាអ្កដឹកនំា 

�ទ្ធិដកទពមង់លៅព្រលទសអង់លគលស សុទ្ធដតជាជៃម្ៃចំលណរះវជិាជា ខ្ង់ខ្ស់ 

ល�ើយពករុមជំៃំុកាតូ�ិកបាៃលកាតសរលសើរចំលររះការខិតខំដ៏សាវា ហា្់រ ៃិង 

ចំលររះការដដ�លគលគ្រពដ�់ពពរះ។ ការដដ�លគជំទាស់ៃឹងព្រព័ៃ្ធកាតូ�ិក 

គលឺលោយលពររះលគល�ើញកំ�ុសក្ុង «អំណាច្ររសុិទ្ធរ្រស់សង្»។

អំ្ចដដលមិៃលចរះខនុសនៃបទ្ម្ីរ

 លគ្�ការដ៏្ំដដ�អ្កដកទពមង់ទំាងលៃរះគំ្ពទ គលឺអំណាចនៃ្រទគម្ីរ 

ដដ�មិៃលចរះខុស ដដ�បាៃកាៃ់លោយពួកវ�៉ដូ លោកវ៉ាយ�លី�វា ហាស់ 

�ូល ើ្រ សវាីងកា�ី ល�ើយៃិងអ្កលដើរតាមពួកលគផ្ងដដរ។ គលឺលោយលសចក្តី 

្រលពងៀៃនៃ្រទគម្ីរលៃរះល�ើយ ដដ�លគបាៃសាក�្ងអស់ទំាងលគ្��ទ្ធិ 

ៃិងអស់ទំាងលសចក្តីអរះអាង។ ការលជឿដ�់ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ បាៃល�ើកពទ 

ជៃ្ររសុិទ្ធទំាងលៃរះ លៅលព�លគ្រ្តូរជីវតិលៅៃឹង្រលងា្គ �មរណៈ។ «ចូរកំុ 

បារម្ភល�ើយ» លោកឡាត់្ិលមើរបាៃឧទាៃល�ើងដ�់ជៃ្រ្តូរជីវតិជាមួយគ្្ 

លៅលព�អណា្ត តលភលើងល�ៀ្រៃឹងល្រះព្រ�័យជីវតិរ្រស់លគ «ន្ងៃលៃរះលយើងៃឹង

ដុតលភលើងលទៀៃក្ុងព្រលទសអង់លគលសលោយពពរះគុណរ្រស់ពពរះ ល�ើយខ្ុំលជឿថ្

ៃឹងមិៃអាចពៃលត់បាៃល�ើយ»៦។

 រា្់ររយឆំ្្លពកាយពីព្រលទសអង់លគលសបាៃចុរះចូ�ៃឹងរ ៉មូមក អ្ក 

ដដ�លៅព្រលទសលអកូស (Scotland) លៅម្ៃលសរភីាពលៅល�ើយលទ។ �ុរះ 



លសចក្តីពិតវវិឌ្ឍលៅមុខលៅព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-221-

ដ�់សតវត្សទី១២ �ទ្ធិកាតូ�ិករ ៉មូក៏បាៃកលកើតល�ើង ល�ើយគ្្ៃព្រលទស

ណាស្ិតក្ុងភាពងងឹតសូៃ្យ្ឹងដូចព្រលទសលៃរះល�ើយ។ ្ុ៉រដៃ្ត លៅម្ៃកំា 

រស្ីភលលឺជរះចូ�ក្ុងភពងងឹតដដរ។ ពួក�ុ�ឡាដ ដដ�មកពីព្រលទសអង់លគលស

ព្រោ្់រលោយពពរះគម្ីរ ៃិងលសចក្តី្រលពងៀៃរ្រស់លោកវ៉ាយ�លី�វា បាៃ 

សលពមចកិចចាការជាលពចើៃ លដើម្ីរកសាតពមិរះវជិាជា នៃដំណឹង�្អ។ សំលណររ្រស់ 

លោក�ូល ើ្រ ៃិងពពរះគម្ីរសញ្ញា ្្ីរ្រស់លោក្ិៃលដ� បាៃមកដ�់ចំ 

លព�ចា្់រលផ្្តើមកំដណទពមង់។ អ្កផ្សាយដំណឹងទំាងលៃរះបាៃ្លងកាត់នពពភ្ំ 

យកពៃលលឺនៃលសចក្តីពិតដដ�លសទោើរដតរ�ត់លៅល�ើយលនារះ លៅ្រងាក ត់ឱ្យលកើត 

ម្ៃជីវតិ្្ី លដើម្ីលសសាចសសង់មៃុស្សលចញពីភាពងងឹតដដ�លគបាៃពិលសា្

អស់្ួរៃសតវត្សលពកាមការជិរះជាៃ់។

 ្រនាទោ ្់រពីអ្កដឹកនំាវហិារកាតូ�ិកភ្ាក់ខលួៃដឹងអំពីលពគ្រះថ្្ក់ លគក៏នំា

កុ�្ុរពតនៃព្រលទសលអកូសដដ�ម្ៃកិត្តិយសខ្ង់ខ្ស់ លៅកាៃ់្រលងា្គ � 

ពិឃ្ត។ សរ្្រនាទោ �់ទំាងលៃរះដដ�បាៃសាល ្់ររសលពញទឹកដីលនារះ ្រណា្ត � 

ឱ្យ្រណា្ត ជៃទំាងឡាយៃឹកលកាតចំលររះលគ្�្ំរណងដ៏មិៃលចរះសាល ្់រលរ�

គលឺការទម្ល ក់ៃឹមរ្រស់រ ៉មូ។

ចៃ ណក្ស† (John Knox)

 ដ�មមិ�្ិៃ ៃិងវសិហាត ៃិងសាវក័ដ៏សុភាពមួយពករុម្ំ បាៃ�រះ

្រង់ជីវតិរ្រស់ខលួៃលៅៃឹង្រលងា្គ �ពិឃ្ត។ ្ុ៉រដៃ្ត លចញពីគំៃរលភលើងរ្រស់ 

លោកវសិហាត ម្ៃម្្ក់ដដ�ៃឹងមិៃពតរូវឆ្្រល្រះលោយអណា្ត តលភលើងល�ើយ 

ជាជៃដដ�ពពរះដឹកនំាលដើម្ីព្រគំលភលង្រញចាុ រះសពដ�់�ទ្ធិកាតូ�ិករ ៉មូក្ុង 

ព្រលទសលអកូស។

 លោកចៃ ណក្សបាៃងាកលចញពីទំលៃៀមទម្ល ្់រនៃពពរះវហិារ លដើម្ី 

្ំរ្៉រៃអាត្ាលោយលសចក្តីពិតនៃពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ។ លសចក្តី្រលពងៀៃរ្រស់ 

លោកវសិហាត បាៃ្រញ្ជា ក់ដ�់ការសលពមចចិត្តរ្រស់គ្ត់លដើម្ីលបារះ្រង់រ ៉មូ 

លចា� ល�ើយចូ�រមួៃឹងពួកដកទពមង់ដដ�លគល្រៀតល្រៀៃវញិ។ 



ទំព័រ-222- មហាវវិាទ

អង្គារ-១៥ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១២៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អ្ក ណា ដដ� លមើ� លគ លោយ ចិត្ត �្អ លនារះ ៃឹង បាៃ ពរ ដ្ិត 

អ្ក លនារះ រដមង ដចក អាហារ ខលួៃ ដ�់ មៃុស្ស ទា�់ ពក។ សុភាសិត ២២:៩

 គូកៃរ្រស់គ្ត់បាៃលពជាមដពជងឱ្យគ្ត់អ្ិ្របាយ ដតគ្ត់បាៃអ�់

ដអកទំាងញា្់រញ័រយ៉ាងខ្ល ំងចំលររះទំៃួ�្រៃទោុកលៃរះ។ ្រនាទោ ្់រពីបាៃត្់រព្រម�់ 

ក្ុងចិត្តអស់្ុ៉រន្ាៃន្ងៃមក គ្ត់ក៏យ�់ពពម។ ្ុ៉រដៃ្ត កា�ល្រើបាៃយ�់ពពម 

ល�ើយ គ្ត់បាៃព្ឹរងដព្រងលៅមុខលោយចិត្តកាល ហាៃឥតខ្ល ចញលញើតល�ើយ។ 

អ្កដកទពមង់ដ៏លម្រះមុតលៃរះ ឥតខ្ល ចមុខមៃុស្សណាល�ើយ។ លៅលព�ព្រ្ម 

ៃឹងពពរះភ័កក្តមហាក្សពតិយាៃីនៃព្រលទសលអកូស លោកចៃ ណក្សមិៃឱ្យលគ

្្រះលោយការ្រលបាសអដង្អ�ល�ើយ ក៏មិៃបាក់ទឹកចិត្តលោយលសចក្តីគំរាម

កំដ�ងដដរ។ ពពរះនាងម្ៃពពរះ្រៃទោូ�ថ្ គ្ត់បាៃ្រលពងៀៃរាសស្តឱ្យលជឿ 

សាសនាដដ�រដ្ហាមឃ្ត់ ល�ើយលៃរះជាការរ�ំងពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះ លពររះ 

ពកឹត្យវៃ័ិយដចងថ្ឱ្យរាសស្តលគ្រពដ�់លស្តចរ្រស់ខលួៃ។ លោកណក្សបាៃ 

ល្លើយត្រយ៉ាងមុលឺងម៉្ត់ថ្៖ «ព្រសិៃល្រើពូជរ្រស់លោកអ័ពបាហាំដដ�បាៃ

ស្ិតលៅលពកាមការពគ្់រពគងរ្រស់លស្តច្លរ៉ាៃជាយូរអដងវាង បាៃលដើរតាម 

សាសនារ្រស់ពទង់លនារះ ទូ�្រង្គំសូមអងវារពពរះនាងថ្ លតើៃឹងបាៃលៅជា 

សាសនាអវាីលៅក្ុងពិភពលោកលៃរះ? ឬល្រើមៃុស្សទំាងអស់ក្ុងជំនាៃ់ពួកសាវក័ 

បាៃកាៃ់សាសនានៃពពរះលៅអ្ិរាជនៃពករុងរ ៉មូ លតើៃឹងបាៃជាសាសនាអវាីលៅ

ល�ើដផ្ៃដីលៃរះ?»

 ពពរះនាងម៉្រមី្ៃ្រៃទោូ�ថ្៖ «លោក្រកសសាយពពរះគម្ីរតាមរល្រៀ្រ 

មួយ ចំដណកឯពួកលគ [កាតូ�ិករ ៉មូ] ្រកសសាយតាមរល្រៀ្រលផ្្សងលទៀត លតើឱ្យ 

ខ្ុំលជឿអ្កណា លតើអ្កណាៃឹងពតរូវល្វាើលៅពកម?»

 «ពពរះនាងពតរូវលជឿដ�់ពពរះ លពររះពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពទង់ងាយយ�់លទ» 

អ្កដកទពមង់បាៃល្លើយ...។ «ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះគលឺងាយយ�់ ល�ើយល្រើលមើ� 

លៅដូចមិៃចបាស់ក្ុងកដៃលងណាមួយពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធៃឹងពៃ្យ�់ឱ្យយ�់



លសចក្តីពិតវវិឌ្ឍលៅមុខលៅព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-223-

លៅកដៃលងលផ្្សងលទៀត»៧។

 លទារះជាម្ៃលពគ្រះយាយីដ�់ជីវតិគ្ត់ក៏លោយ អ្កដកទពមង់ដ៏ឥត

ខ្ល ចញលញើតបាៃលតាងជា្់រៃូវលគ្�្ំរណងរ្រស់ខលួៃ លោយទឹកចិត្តដ៏ 

លម្រះមុត រ�ូតដ�់ព្រលទសលអកូសបាៃរចួពី�ទ្ធិកាតូ�ិករ ៉មូ។

 លៅព្រលទសអង់លគលស ការ្រងក្រលងកើត�ទ្ធិព្ររូលតស្តង់ៃិយមជាសាសនា 

ជាតិ បាៃល្វាើឱ្យការល្វាើទុក្ខលទាសអៃ់្យលៅ ្ុ៉រដៃ្ត មិៃបាៃ្រញ្ឈ្់រឱ្យបាៃ 

ោច់សស�រះទំាងសសរុងលនារះលទ។ លគលៅដតកាៃ់តាមទពមង់រ្រស់រ ៉មូជាលពចើៃ។ 

លគបាៃ្រដិលស្អំណាចកាៃ់កា្ត ្់ររ្រស់សលម្តចសង្ ល�ើយដតងតំាងពពរះ 

មហាក្សពតមកល្វាើជាព្រមុខនៃពពរះវហិារវញិ។ លៅម្ៃការឃ្ល តចាកពីភាព 

្ររសុិទ្ធនៃដំណឹង�្អយ៉ាងពកាស់ដពក�លទៀត។ លគពំុទាៃ់យ�់ពីលសរភីាព 

សាសនាលៅល�ើយលទ។ អ្កដឹកនំាព្ររូលតស្តង់កពមលព្រើអំលពើយង់�ង្ដដ�រ ៉មូ

បាៃព្រពពឹត្តលនារះណាស់ ្ុ៉រដៃ្ត ពួកលគពំុបាៃឱ្យសិទ្ធិដ�់មៃុស្សពគ្់ររ្ូរលគ្រព

ពពរះតាមដតផ្លូវចិត្តរ្រស់លគលទ។ ពួកព្ររូលតស្តង់ពិតពបាកដបាៃរងទុក្ខពីការ

ល្រៀតល្រៀៃអស់រា្់ររយឆំ្្។

ព្រូ្ង្វ លរាប់ពាៃ់នាក់ព្ររូវល្បលណ្ញលចញ

 លៅសតវត្សទី១៧ លគបាៃ្រលណ្ត ញលចញពគរូគងាវា �រា្់ររៃ់នាក់ ល�ើយ 

បាៃហាមមិៃឱ្យ្រណា្ត ជៃលៅចូ�រមួក្ុងការព្រជំុដដ�ទាក់ទងៃឹងសាសនា

ណាមួយល�ើយ ល�ើកដ�ងដតសាសនាដដ�ពពរះវហិារអៃុញ្ញា ត។ លៅក្ុងទី

ជពមកនៃពកលៅនពពពពឹកសា រាសស្តរ្រស់ពពរះដដ�លគល្រៀតល្រៀៃបាៃរមួគ្្ព្រជំុ 

លដើម្ីអ្ិស្ាៃ ៃិងលពចៀងសរលសើរពពរះ។ មៃុស្សជាលពចើៃបាៃរងទុក្ខចំលររះ 

ជំលៃឿរ្រស់ខលួៃ។ គុកជាលពចើៃបាៃលររលពញលៅលោយ្រណា្ត មៃុស្ស ល�ើយ 

ពករុមពគរួសារបាៃដ្រកខ្ចា ត់ខ្ចា យ។ ដតការល្រៀតល្រៀៃមិៃអាច្ំរបាត់ទី្រនាទោ �់ 

រ្រស់ពួកលគបាៃល�ើយ។ ជៃជាលពចើៃៃិរលទសខលួៃ្លងកាត់មហាសាគរ លៅ 

កាៃ់ព្រលទសអាលមរកិ ល�ើយបាៃតំាងមូ�ោ្ៃនៃលសរភីាពសីុវ�ិ ៃិង 
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សាសនាលៅទីលនារះ។

 ក្ុងគុកងងឹតដដ�លររលពញលៅលោយជៃឧពកិដ្ លោកចៃ 

បាៃ់ដយៃ បាៃ�ំល�ើយៃឹងអាកាសធ្តុនៃស្ាៃសួគ៌ ល�ើយសរលសរលរឿង 

លព្រៀ្រល្ៀ្រដ៏�្អអំពីដំលណើ ររ្រស់អ្ក្ម្យាពតា ពីទឹកដីនៃលសចក្តី�ិៃ 

វនិាសលៅកាៃ់ទីពករុងនៃស្ាៃសួគ៌។ លរឿង ការចលពមើៃលៅមុខនៃពួក 

្ម្យាពតា ៃិងលរឿង ពពរះគុណដ៏្ររ្ូិររចំលររះអ្កម្ៃបា្រជាងលគ្រង្អស់  

បាៃនំាមៃុស្សជាលពចើៃមកឯផ្លូវជីវតិ។

 ក្ុងពគ្ងងឹងខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណ លោកនវល�វាៀ� ៃិងលោកដវសលីបាៃ 

ល�ចល�ើងដូចជាអ្កកាៃ់ពៃលលឺសពម្្់រពពរះ ពីលពររះពពរះវហិារដដ�បាៃតំាង

ល�ើងល�ើយលនារះ ្រណា្ត �ឱ្យ្រណា្ត ជៃធ្ល ក់លៅក្ុងសភាពមួយដដ�សឹង

ដតដូចគ្្ៃឹងពួកកាៃ់សាសនាដនទដូលច្ារះ។ វណណៈខ្ស់បាៃលមើ�ងាយលមើ�

លថ្កដ�់អ្កលគ្រពលជឿសាសនា។ រឯីវណណៈទំាងលនារះបាៃធ្ល ក់លៅក្ុងអំលពើ 

អបាយមុខ។ ពករុមជំៃំុគ្្ៃទឹកចិត្តឬជំលៃឿ លដើម្ីគំ្ពទលសចក្តីពិតដដ�បាៃ

ធ្ល ក់ចុរះលនារះលទ។

ពុធ-១៦ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៣០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ចូរ ទី ពឹង ដ�់ ពពរះលយ�ូវ៉ា ឲ្យ អស់ អំពី ចិត្ត កំុ ឲ្យ ពឹង ដផ្្អក 

ល�ើ លយា្រ�់ រ្រស់ ខលួៃ ល�ើយ។ សុភាសិត ៣:៥

សនុចរ្ិរលដាយជំលៃឿ

 �ទ្ធិដ៏ចម្ងនៃលសចក្តីសុចរតិលោយជំលៃឿ ដដ�លោក�ូល ើ្របាៃ 

្រលពងៀៃយ៉ាងចបាស់លនារះគលឺលសទោើរដតបាត់សូៃ្យអស់លៅល�ើយ លពររះលគ្�ការ 

រ្រស់�ទ្ធិកាតូ�ិកៃិយម ដដ�ទុកចិត្តលៅល�ើការព្រពពឹត្ត�្អលដើម្ីលសចក្តី 

សលកងា្គ រះលនារះ បាៃមកជំៃួសវញិ។ លោកនវល�វាៀ� លោកចៃដវសលី ៃិងឆ្� 

ដវសលី ជាអ្កដសវាងរកដ៏លស្ារះពតង់ៃូវសំណពវាពពរះទ័យពីពពរះ។ លគ្រលពងៀៃពួក 

លគថ្ ការលៃរះគលឺទទួ�បាៃលោយគុណ្ម៌ ៃិងការលគ្រពក្ួៃតពម្នៃ 



លសចក្តីពិតវវិឌ្ឍលៅមុខលៅព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-225-

សាសនា្ុ៉រលណាណ រះ។

 ម្ៃលព�មួយលនារះលោកឆ្� ដវសលី (Charles Wesley)* ម្ៃជំងលឺ

ល�ើយដឹងថ្លសចក្តីសាល ្់របាៃខិតចូ�មកជិតល�ើយ លគក៏សួរថ្លតើគ្ត់ 

សង្ឹមទុកចិត្តល�ើអវាីចំលររះជីវតិអស់ក�្ជាៃិចចា។ គ្ត់ល្លើយថ្៖ «ខ្ុំពយាយាម 

យ៉ាងអស់ពីចិត្តលដើម្ី្រលពមើពពរះ»។ សំឡាញ់គ្ត់ដូចជាមិៃអស់ចិត្តៃឹង 

ចលមលើយលៃរះលសារះ។ ដវសលីៃឹកគិតក្ុងចិត្តថ្៖ «យ៉ាងលម៉ច!...លតើលោកគិតថ្ 

ការខិតខំពយាយាមរ្រស់ខ្ុំជាអសារឥតការឬ? ខ្ុំគ្្ៃអវាីក្ុងចិត្តលផ្្សងលទៀត 

លដើម្ីៃឹងទុកចិត្តល�ើលទ»៨។ លៃរះល�ើយជាភាពងងឹតយ៉ាងពកាស់ដដ�ពគ្រ 

ដណ្ត ្់រល�ើពករុមជំៃំុ ដដ�្រដងវារមៃុស្សឱ្យងាកលចញពីក្តីសង្ឹមនៃលសចក្តី 

សលកងា្គ រះដតមួយគត់ លរ�គលឺលោ�ិតនៃពពរះអង្គលពបាសលោរះដដ�បាៃជា្់រ

ឆ្ក ង។

 លោកដវសលីៃិងគូកៃរ្រស់គ្ត់បាៃយ�់ថ្ ពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះ 

បាៃដ�់គំៃិត ដ្មទំាងរក្យសម្តី ៃិងកិរយិាព្រពពឹត្តលទៀតផ្ង។ ពួកលគបាៃ

ពយាយាម្រកងាក ្រលសចក្តីអាពកក់ខ្ងផ្លូវចិត្ត លោយខិតខំអ្ិស្ាៃយ៉ាងខ្ជា ្់រ 

ខជាួៃ។ ជីវតិរ្រស់លគព្រក្រលោយការ�រះ្រង់ខលួៃ ៃិងការ្រនាទោ ្រខលួៃ លោយ 

អៃុវត្តពគ្់រទំាងវធិ្ៃការយ៉ាងជា្់រោ្់រ លោយគិតថ្ៃឹងអាចជួយឱ្យបាៃ 

្ររសុិទ្ធ ល្វាើឱ្យពពរះពទង់សពវាពពរះទ័យ។ ្ុ៉រដៃ្ត លសចក្តីពយាយាមរ្រស់លគ លដើម្ី 

រលំោរះខលួៃពី្រណា្ត សានៃបា្រកម្ ឬលដើម្ី្ំរបាក់អំណាចនៃបា្រកម្លនារះ ពតរូវ 

បាៃជាអសារឥតការលៅវញិ។

 លភលើងនៃលសចក្តីពិតរ្រស់ពពរះ ដដ�លសទោើរដតរ�ត់ល�ើអាសនានៃ�ទ្ធិ 

ព្ររូលតស្តង់ៃិយមលៅល�ើយលនារះ ៃឹងពតរូវល្រះ្ួ�ល�ើងវញិលោយចៃលុរះ្ុររាណ

ដដ�ពួកពគីសាទោ ៃសាសៃ៍្ូរ�ីុម្�ុចតមក។ ពួកលគមួយចំៃួៃដដ�លៅពជក

លកាៃក្ុងព្រលទសសាក់សូៃី បាៃកាៃ់លជឿជំលៃឿ្ុររាណ។ គលឺពីពួកពគីសាទោ ៃទំាង 

លៃរះល�ើយដដ�ពៃលលឺបាៃភលលឺមកដ�់លោកដវសលីលនារះ។

 លគបាៃ្រញជាូ ៃលោកចៃ ៃិងលោកឆ្� ឱ្យលៅល្វាើល្រសកកម្លៅ 
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ព្រលទសអាលមរកិ។ លៅល�ើនាវា ម្ៃពួកមូ៉រ៉ាវមួីយពករុម។ លគបាៃជួ្រព្រទរះ 

ៃឹងខ្យ�់ព្ុយរះកំណាចមួយ ល�ើយលោកចៃដដ�ព្រ្មមុខៃឹងលសចក្តី 

សាល ្់រ ក៏ម្ៃអារម្ណ៍ថ្ខលួៃពំុម្ៃសៃ្តិភាពពិតពបាកដជាមួយៃឹងពពរះលទ។ 

ពួកអា�លលឺម៉ង់ បាៃសដម្តងភាពសងៃ្់រសាងៃ ត់ ៃិងភាពគួរឱ្យទុកចិត្ត ដដ�ជាការ 

ចដមលកដ�់គ្ត់។ គ្ត់ម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «ខ្ុំបាៃសលងកតលមើ�កិរយិាព្រពពឹត្ត 

ដ៏មុលឺងម៉្ត់�ត់្ចត់រ្រស់លគអស់រយៈលព�យ៉ាងយូរ...។ ឥ�ូវលៃរះជាឱកាស

មួយលដើម្ីរកឱ្យល�ើញថ្ លតើពួកលគលៃរះផុ្តទុក្ខកងវា�់ពីវញិ្ញា ណភ័យខ្ល ច 

ពពមទំាងពីអំៃួត កំ�ឹង ៃិងការសងសឹកឬយ៉ាងណា។ កំពុងដតលពចៀង 

សរលសើរតលមកើងពពរះនាលព�ព្រជំុ ទឹកសមុពទបាៃវាយ្រក់មកចូ�ក្ុងនាវា 

្ំរដ្រកលកា្ត ងនាវាជា្ំរដណក ល�ើយទឹកក៏�ូរចូ�តាមថ្្ក់នាវាជា្រៃ្ត្រនាទោ ្់រ 

ហាក់្ីរដូចជាមហាសាគរបាៃល�្រលយើងរចួល�ើយដូលច្ារះ។ សដពមកដ៏រៃ្ធត់

បាៃឮលចញពីចំលណាមពួកជៃជាតិអង់លគលស។ ពួកអា�លលឺម៉ង់លៅដតលពចៀង្រៃ្ត

យ៉ាងសងៃ្់រសាងៃ ត់។ លពកាយមកខ្ុំក៏សួរ ម្្ក់ក្ុងចំលណាមពួកលគថ្៖ លតើលោក 

មិៃខ្ល ចលទឬ?‘ គ្ត់ល្លើយថ្៖ ‘ខ្ុំអរពពរះគុណពពរះ គលឺឥតខ្ល ចលទ។ ខ្ុំក៏សួរ 

លទៀតថ្៖ ‘ចុរះពួកសសីៗ ៃិងលក្ងៗ លតើលគមិៃខ្ល ចលទឬ? គ្ត់ក៏ល្លើយយ៉ាង 

សសទៃ់ថ្៖ ‘លទពួកសសីៗ ៃិងលក្ងៗរ្រស់លយើងមិៃខ្ល ចសាល ្់រលទ »៩។

ចិ្រ្របសដ់វស្ ី«បាៃកក់ល្្ចដម្ក»

 ក្ុងដំលណើ រវ�ិពត�្់រមកកាៃ់ព្រលទសអង់លគលសវញិ លោកដវសលីក៏  

បាៃយ�់យ៉ាងចបាស់ដ្មលទៀតអំពីលសចក្តីជំលៃឿដដ�ដចងក្ុងពពរះគម្ីរ ្រនាទោ ្់រ

ពីជៃជាតិមូ៉រ៉ាវម្ី្ក់បាៃ្រងាហា ញគ្ត់មក។ លៅក្ុងអង្គព្រជំុមួយជាមួយៃឹង 

សម្គមមូ៉រ៉ាវកី្ុងពករុង�ុងដ៍ លគបាៃអាៃលសចក្តីដ្លងការណ៍មួយរ្រស់ 

លោក�ូល ើ្រ។ ខណៈដដ�លោកដវសលីបាៃសា្ត ្់រលនារះ លសចក្តីជំលៃឿក៏ឆ្្រ

ល្រះល�ើងវញិក្ុងពព�ឹងគ្ត់។ គ្ត់ម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «ខ្ុំដូចជាម្ៃចិត្ត 

កក់លរៅ្ត ចដមលកអវាីលទ ខ្ុំដូចជាទុកចិត្តល�ើពពរះពគីសទោ គលឺពពរះពគីសទោដតមួយគត់ 



លសចក្តីពិតវវិឌ្ឍលៅមុខលៅព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-227-

សពម្្់រឱ្យបាៃលសចក្តីសលកងា្គ រះ៖ ល�ើយខ្ុំក៏បាៃចបាស់ក្ុងចិត្តថ្ ពទង់បាៃ

ដកយកអំលពើបា្រទំាងឡាយរ្រស់ខ្ុំលចញ សូម្ីដតមៃុស្សដូចខ្ុំ ក៏លោយ ពពម 

ទំាងបាៃសលកងា្គ រះខ្ុំ ពីចបា្់រនៃអំលពើបា្រ ៃិងលសចក្តីសាល ្់រលទៀតផ្ង»១០។

 ឥ�ូវលៃរះលោកបាៃដឹងថ្ ពពរះគុណដដ�គ្ត់បាៃព្ឹរងជម្រះលោយ

ការអ្ិស្ាៃ ការតមអត់ ៃិងការ�រះ្រង់ខលួៃលនារះ គលឺជាអំលណាយដដ�ឥត 

គិតន្ល។ ពព�ឹងរ្រស់គ្ត់បាៃល្រះ្ួ�លោយលសចក្តី្៉រងពបាថ្្ចង់ផ្សាយ 

ដំណឹង�្អដ៏រងុលរឿងអសាចា រ្យ អំពីពពរះគុណដ៏ឥតគិតន្លរ្រស់ពពរះ។ គ្ត់ម្ៃ 

ព្រសាសៃ៍ថ្៖ «ខ្ុំល�ើញពិភពលោកទំាងមូ�ថ្ជាកដៃលងដដ�ខ្ុំពតរូវផ្សាយ

ដំណឹង�្អ លទារះជាលៅក្ុងដផ្្កណាក៏លោយ ខ្ុំពិចារណាកាតពវាកិចចាដ៏ចំាបាច់ 

រ្រស់ខ្ុំ ល�ើញថ្ពតឹមពតរូវ ក្ុងការព្រកាសពបា្់រដ�់អស់អ្កដដ�ម្ៃចំណង់ 

ចង់សា្ត ្់រអំពីដំណឹង�្អនៃលសចក្តីសលកងា្គ រះ»១១។

 

ពពហស្បតិ៍-១៧ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៣១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ចូរ ថ្វា យ កិត្តិនាម ដ�់ ពពរះលយ�ូវ៉ា លោយ ពទព្យ សម្ត្តិ 

ល�ើយ ៃឹង ផ្� ដំ្ូរង ពី លសចក្តី ចំលរ ើៃ រ្រស់ ឯង ទំាង អមបា�ម៉្ៃ ចុរះ។ 

សុភាសិត ៣:៩

 គ្ត់បាៃ្រៃ្តជីវតិដ៏តឹងរុងឹៃិងជីវតិ�រះ្រង់រ្រស់គ្ត់ ពំុដមៃជាដីលទ 

្ុ៉រដៃ្តជា�ទ្ធផ្�នៃលសចក្តីជំលៃឿវញិ ពំុដមៃជា្រ្សលទ ្ុ៉រដៃ្តជាផ្�ដផ្លនៃភាព

្ររសុិទ្ធវញិ។ ពពរះគុណរ្រស់ពពរះតាមរយៈពពរះលយសូ៊វ ៃឹងពតរូវបាៃល�ើញក្ុង

ការសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រវញិ។ លោកដវសលីបាៃ្រ្តូរ ្្ត ច់ជីវតិរ្រស់គ្ត់ លដើម្ី្រលពងៀៃ

លសចក្តីពិតដ៏អសាចា រ្យដដ�គ្ត់បាៃទទួ� លរ�គលឺការរា្់រជាសុចរតិលោយ 

ជំលៃឿក្ុងពពរះលោ�ិតលោរះបា្ររ្រស់ពពរះពគីសទោ ៃិងអំណាច្រលងកើតចិត្តជា្្ី

នៃពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ ដដ�នំាមកៃូវផ្�ដផ្លក្ុងជីវតិដដ�សមសស្រលៅ 

ៃឹងគំររូ្រស់ពពរះពគីសទោ។

 ពួកសិស្សដដ�ឥតម្ៃពពរះក្ុងខលួៃបាៃលមើ�ងាយលោកនវល�វាៀ� 



ទំព័រ-228- មហាវវិាទ

ៃិងលោកដវសលី ល�ើយលៅលគថ្ «អ្កវ ិ្ ីៃិយម» (ពួកលម្ូឌីសត៍) ជាលឈ្ារះ

ដដ�ក្ុង្រចចាុ្រ្ៃ្កា�លៃរះពតរូវបាៃលគចាត់ទុកជាលឈ្ារះដ៏�្អន្លថ្ល មួយ។ ពពរះ 

វញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធបាៃ្រលណ្ត ញពួកលគឱ្យផ្សាយអំពីពពរះពគីសទោ ៃិងពីដំលណើ រ 

ដដ�លគបាៃឆ្ក ងពទង់។ មៃុស្សរា្់ររៃ់នាក់បាៃដព្រចិត្តពិតពបាកដ។ ជា 

ការចំាបាច់ណាស់ដដ�ពតរូវការររ �វាូងលចៀមទំាងលៃរះពីចចកដដ�កំពុង 

លសសកឃ្ល ៃ។ លោកដវសលីពំុបាៃគិតចង់្រលងកើតគណៈ្្ីមួយលទ ្ុ៉រដៃ្ត លោក 

បាៃលរៀ្រលរៀងពួកលគលពកាមលឈ្ារះដដ�លគលៅថ្ ដខ្សរយៈលម្ូឌីសត៍។

 ពគរូអ្ិ្របាយទំាងលៃរះបាៃព្រទរះការព្រឆំ្ងដ៏ចដមលកយ៉ាងខ្ល ំងល�ើយ

ដ៏ពិបាកពុរះររ មកពីពករុមជំៃំុដដ�បាៃតំាងល�ើងល�ើយលនារះ ដតលសចក្តីពិត

លៅដតអាចចូ�លៅក្ុងបាៃ ល្រើលទារះជាទាវា រលៅ្ិរទជិតក៏លោយ។ ពករុមពគរូ 

គងាវា �ខលរះបាៃភ្ាក់រ�ឹកពីការភាល ត់ភាល ំងខ្ងសី�្ម៌ ល�ើយក៏បាៃកាល យលៅ 

ជាអ្កអ្ិ្របាយផ្សាយដ៏ខ្ល ំងពូដកក្ុងតំ្រៃ់រ្រស់ខលួៃ។

 លៅសម័យរ្រស់លោកដវសលី ជៃដដ�ម្ៃអំលណាយទាៃលផ្្សងៗគ្្ 

ពំុបាៃយ�់សស្រៃឹងគ្្ពគ្់រទំាងចំណុចនៃលគ្��ទ្ធិលទ។ ម្ៃលព�មួយ 

លនារះ ភាពខុសគ្្រវាងលោកនវល�វាៀ� ៃិងលោកចៃ ៃិងឆ្� ដវសលី បាៃ 

្រងកឱ្យម្ៃការជិៃ្្អៃ់ៃឹងគ្្ ្ុ៉រដៃ្តលៅលព�លគលរៀៃអំពីភាពសលូត្ូរតក្ុង 

សាោពពរះពគីសទោ ការអត់ពទំាៃិងការសសឡាញ់គ្្លៅវញិលៅមកបាៃសពមរុរះ 

សពមរួ�លគទំាងពីរវញិ។ លគគ្្ៃលព�លឈាល រះព្រដកកគ្្លទ ក្ុងខណៈដដ� 

កំ�ុស ៃិងភាពទុចចារតិកំពុងដតរា�ោ�ពគ្់រទីកដៃលងលនារះ។

ដវស្លី្ចផនុ្រ្ីលសចក្ីស្ាប់

 ពួកមៃុស្សដដ�ម្ៃមុខម្ត់បាៃលព្រើអំណាចមកល�ើពួកលគ។ ពករុម 

ពគរូគងាវា �ជាលពចើៃសដម្តងភាពជាខំ្្ង ល�ើយទាវា រពពរះវហិារក៏ពតរូវបាៃ្ិរទមិៃ

ឱ្យទទួ�ជំលៃឿពិត។ ពករុមពគរូគងាវា �បាៃលដញលគលចញពីតុអ្ិ្របាយ ល�ើយ 

្រងកៃូវភាពងងឹត ៃិងភាពទុចចារតិ។ ម្តងល�ើយម្តងលទៀត លោកចៃ ដវសលីបាៃ

លគចផុ្តពីលសចក្តីសាល ្់រលោយការសដម្តងបាដិហារ្យនៃ្ម៌លមតា្ត រ្រស់ពពរះ។ 



លសចក្តីពិតវវិឌ្ឍលៅមុខលៅព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-229-

លៅលព�លមើ�លៅហាក់ដូចជាគ្្ៃផ្លូវលគចខលួៃលនារះ លទវតាដដ�កាឡាខលួៃ

ជាមៃុស្សបាៃមកលកៀកៃឹងគ្ត់ រចួពួកមៃុស្សក៏ដួ�្យលពកាយ ល�ើយអ្ក

្រលពមើរ្រស់ពពរះពគីសទោក៏បាៃលគចរចួពីលពគ្រះថ្្ក់។

 លោកដវសលីម្ៃព្រសាសៃ៍ពីការរចួពីលពគ្រះថ្្ក់មួយ ក្ុងចំលណាម 

លពគ្រះថ្្ក់ជាលពចើៃលទៀតថ្៖ «លទារះ្ីរជាលគពយាយាមពក្ួរចកអាវ ឬសំល�ៀក 

្ំររក់ខ្ុំ លដើម្ីផ្្តួ�ខ្ុំក៏លោយ លគមិៃអាចចា្់រខ្ុំបាៃទា�់ដតលសារះ ម្ៃម្្ក់

លតាងគពម្រលហាល៉៉អាវ្ំរ្រស់ខ្ុំជា្់រ ល�ើយគពម្រលហាល៉៉ដដ�ម្ៃ 

ពកោសពបាក់មួយសៃលឹកលៅក្ុងលនារះ ក៏ពតរូវលគដ�កអស់រក់កណា្ត �ដដរ។ 

...មៃុស្សម្ឌមំ្ម្្ក់មកពីលពកាយយកដំ្រងដ៏្ំមួយវាយខ្ុំពីរ្ីរដង ព្រសិៃ

ល្រើវាយចំកបា�ពីលពកាយដតមួយដំ្រង លនារះម្ៃអវាីវវីរលទៀត។ ្ុ៉រដៃ្ត ពគ្់រលព� 

ដដ�គ្ត់ល�ើកដំ្រងវាយ ដំ្រងក៏បាៃ្រលញចា ៀសផុ្តពីខ្ុំ មិៃដឹងយ៉ាងលម៉ច 

បាៃជាដូលច្ារះលកើត លពររះសូម្ីដតនដល្វាងឬសា្ត ំខ្ុំក៏កលពមើកមិៃបាៃផ្ង»១២។

 ពួកលម្ូឌីសត៍លៅជំនាៃ់លនារះបាៃពទំាពទៃឹងការចម្អក�ក�លឺយ ៃិង 

ការល្រៀតល្រៀៃ ដដ�លពចើៃដតជាអំលពើលឃ្រលៅ។ ក្ុងករណីខលរះ លគព្រកាស 

ក្ុងពកោសជាសាធ្រណៈ លៅអ្កដដ�ចង់្ំរដ្រក្រង្អួចៃិង្រលៃ់ផ្ទោរះពួក 

លម្ូឌីសត៍ ឱ្យមកជួ្រជំុលៅកដៃលងមួយតាមលព�កំណត់។ ការល្រៀតល្រៀៃ 

ដដ�ម្ៃព្រព័ៃ្ធលរៀ្ររយ ពតរូវបាៃអៃុវត្តល�ើងលដើម្ីព្រឆំ្ងៃឹងមៃុស្សដដ�

ម្ៃកំ�ុស ក្ុងការជួយអ្កម្ៃបា្រលៅរកផ្លូវ្ររសុិទ្ធ្ុ៉រលណាណ រះ។

 ការអៃ់្យខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណលៅព្រលទសអង់លគលស មុៃសម័យ 

លោកដវសលី្រៃ្តិចលនារះ គលឺជា�ទ្ធផ្�នៃការ្រលពងៀៃថ្ ពពរះពគីសទោបាៃ្ំរបាត់

លចា�ពកឹត្យវៃ័ិយខ្ងសី�្ម៌ល�ើយ (ពកឹត្យវៃ័ិយ១០ព្រការ) ល�ើយថ្ពគីសាទោ ៃ 

គ្្ៃកាតពវាកិចចាៃឹងលគ្រពតាមលទៀតលទ។ ខលរះលទៀតបាៃដ្លងថ្ពគរូគងាវា � 

ទំាងឡាយពំុបាច់ដណនំាព្រជាជៃ ឱ្យសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រតាមសិកា្ខ ្រទនៃពកឹត្យ 

វៃ័ិយទំាងលនារះលទ លពររះអស់អ្កដដ�ពពរះលពជើសលរ ើសឱ្យបាៃសលកងា្គ រះ «ៃឹងពតរូវ 

បាៃនំាឱ្យអៃុវត្តៃូវលសចក្តីលគ្រពពពរះ ៃិងអៃុវត្តៃូវគុណ្ម៌ល�ើយ» រឯីអ្ក



ទំព័រ-230- មហាវវិាទ

ដដ�ពតរូវធ្ល ក់ក្ុងលពៀរដ៏អស់ក�្វញិ «លគពំុម្ៃអំណាចៃឹងលគ្រពតាម 

ពកឹត្យវៃ័ិយពីស្ាៃសួគ៌លនារះលទ»។ 

 

សុព្រ-១៨  មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៣២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដ្ិត អ្ក ណា ដដ� ពពរះលយ�ូវ៉ា ពទង់ សសឡាញ់ លនារះ ពទង់ 

ក៏ ស្តី ព្រលៅ ផ្ង គលឺ ដូច ជា ឪពុក ល្វាើ ចំលររះ កូៃ ដដ� ជា ទី សំគ្�់ ចិត្ត ដ�់ ខលួៃ 

ដដរ។ សុភាសិត ៣:១២

 អ្កខលរះលទៀតដដ�កាៃ់លជឿថ្ «អ្កដដ�ពពរះលរ ើសតំាង មិៃអាចោច់ 

លចញពីពពរះគុណ ឬបាត់្រង់សំណពវាពពរះទ័យរ្រស់ពពរះ» លនារះ បាៃល្វាើការ 

សៃ្ិោ្ៃដ៏គួរឱ្យលខ្ើមរលអើមថ្ «ការដដ�លគព្រពពឹត្ត អំលពើទុចចារតិ គលឺមិៃដមៃ 

ម្ៃបា្រពិតដមៃលទ...បាៃជាលគគ្្ៃឱកាសៃឹងសារភាពថ្ខលួៃម្ៃបា្រ 

ឬ�រះ្រង់លចា�លោយការ�ៃ់តួដព្រចិត្តល�ើយ»១៣។ លម៉្ល រះល�ើយលគក៏ដ្លងថ្ 

ព្រសិៃល្រើអ្កលរ ើសតំាងណាមួយព្រពពឹត្តអំលពើបា្រដ៏អព្ិរយ្ំរផុ្ត «ដដ�មៃុស្ស 

ក្ុងលោកគិតថ្ជាការរ�ំងពកឹត្យវៃ័ិយពីស្ាៃសួគ៌យ៉ាងខ្ល ំងលនារះ គលឺមិៃដមៃ 

ជាអំលពើបា្រលទលៅចំលររះពពរះភ័កក្តរ្រស់ពពរះ»។ «លគមិៃអាចល្វាើអវាីដដ�ពំុសពវា

ពពរះទ័យដ�់ពពរះ ឬដដ�ហាមពបាមលោយពកឹត្យវៃ័ិយល�ើយ»។

 លគ្��ទ្ធិដ៏កាចសាហាវទំាងលៃរះ គលឺដូចៃឹងការ្រលពងៀៃលៅលព� 

លពកាយដដរថ្ គ្្ៃពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះដដ� ល្ ស់្រ្តូរមិៃបាៃដូចជាកពមិត 

នៃលសចក្តីខុសពតរូវលទ ្ុ៉រដៃ្ត សី�្ម៌លនារះ គលឺលសសចដតសង្គមលទ ល�ើយលៅដត

ស្ិតលៅលពកាមការ ល្ ស់្រ្តូរជាៃិចចា។ គំៃិតអស់ទំាងលៃរះ គឹ្រណា្ត �មកពី 

អារក្ស ដដ�កា�វារស់លៅក្ុងចំលណាមពួកលទវតានៃស្ាៃសួគ៌ដ៏ឥតបា្រ

លសារះ វាបាៃចា្់រលផ្្តើមល្វាើការ្ំរបាក់្ំរដ្រកលសចក្តីហាមពបាមដ៏សុចរតិនៃ 

ពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះ។

 ការដដ�លគ្��ទ្ធិនៃពកឹត្យពកមរ្រស់ពពរះ មិៃអាចដកដព្រលដើម្ី 

តពមរូវចរតិរ្រស់មៃុស្សបាៃ បាៃនំាឱ្យមៃុស្សភាគលពចើៃ្រដិលស្ពកឹត្យវៃ័ិយ 



លសចក្តីពិតវវិឌ្ឍលៅមុខលៅព្រលទសអង់លគលស-ទំព័រ-231-

រ្រស់ពពរះ។ លោកដវសលីបាៃជំទាស់ៃឹង�ទ្ធិលៃរះ ដដ�្រណា្ត �ឱ្យម្ៃ�ទ្ធិរចួ 

ពីពកឹត្យវៃ័ិយលោយពឹងល�ើពពរះគុណ។ «ពពរះគុណនៃពពរះដដ�នំាលសចក្តី 

សលកងា្គ រះមកដ�់ មៃុស្សទំាងឡាយ បាៃល�ចមកល�ើយ»។ «ពពរះដ៏ជាពពរះ 

អង្គសលកងា្គ រះនៃលយើង...ពទង់សពវាពពរះ�្រ្ទ័យឱ្យ មៃុស្សទំាងអស់ បាៃ 

សលកងា្គ រះ ល�ើយឱ្យសា្គ �់លសចក្តីពិត។ ពីលពររះម្ៃពពរះដតមួយល�ើយម្ៃអ្ក 

សពមរុរះសពមរួ�ដតមួយលៅកណា្ត �ពពរះៃិងមៃុស្ស គលឺជាមៃុស្សដ៏ជាពពរះលយសូ៊វ 

ពគីសទោលនារះពទង់បាៃថ្វា យពពរះអង្គពទង់ ទុកជាន្លលោរះ មៃុស្សទំាងអស់»។ រ ី

ឯពពរះពគីសទោជា «ពៃលលឺដ៏ពិត...ដដ�្ំរភលលឺដ�់ មៃុស្សទំាងអស់ ដដ�លកើតមកក្ុង 

លោកីយ៍»។ ទីតុស ២:១១; ្ីមូ៉ល្ទី១ ២:៣-៦; យូ៉ហាៃ ១:៩។ មៃុស្សបាត់

្រង់លសចក្តីសលកងា្គ រះលោយសារការ្រដិលស្អំលណាយនៃជីវតិ។

ការការពារពកឹ្រ្យវិៃ័យរបសព់្រះ

 ក្ុងការល្លើយត្រលៅៃឹងលសចក្តីអរះអាងដដ�ថ្ លៅលព�ពពរះពគីសទោ 

លសាយជីវង្គតលៅ ្រញញាត្តិទំាងដ្់រព្រការពតរូវបាៃ�ុ្រលចា�ជាមួយៃឹង្រញញាត្តិ

ខ្ងឯពិ្ីលផ្្សងៗលនារះ លោកដវសលីបាៃលរ�ថ្៖ «ពកឹត្យវៃ័ិយខ្ងសី�្ម៌

ដដ�ម្ៃលៅក្ុងពកឹត្យវៃ័ិយដ្់រព្រការ ល�ើយពតរូវពួកលហារាោក់ឱ្យព្រតិ្រត្តិ

តាមលនារះ គលឺពទង់ពំុបាៃដកលចញលទ។ លៃរះគលឺជាពកឹត្យវៃ័ិយដដ�មិៃពតរូវបាក់

ដ្រក ដដ�តំាងឱ្យលៅជាទី្រនាទោ �់ដ៏លស្ារះពតង់លៅឋាៃសួគ៌»។

 លោកដវសលីបាៃដ្លងៃូវភាពឥតលខ្ចា រះនៃពកឹត្យវៃ័ិយៃិងដំណឹង�្អដត 

ម្តង។ «យ៉ាងណាមិញពកឹត្យវៃ័ិយល្រើកផ្លូវជាៃិចចា ៃិងតពមង់លយើងលៅរក 

ដំណឹង�្អ ឯដំណឹង�្អដតងដតនំាលយើងឱ្យល្វាើតាមពកឹត្យវៃ័ិយឱ្យបាៃពតឹមពតរូវ

ដ្មលទៀតជាដរា្រ។ គលឺថ្ ពកឹត្យវៃ័ិយតពមរូវឱ្យលយើងសសឡាញ់ពពរះ សសឡាញ់ 

អ្កជិតខ្ងលយើង ឱ្យលយើងសលូត្ូរត ្រនាទោ ្រខលួៃ ៃិងឱ្យ្ររសុិទ្ធលទៀតផ្ង។ លយើង 

ម្ៃអារម្ណ៍ថ្លយើងមិៃគួរបាៃគុណ្ម៌ទំាងលៃរះលទ...្ុ៉រដៃ្ត លយើងម្ៃ 

លសចក្តីសៃយារ្រស់ពពរះ ដដ�ពទង់ព្រទាៃមកលយើងៃូវលសចក្តីសសឡាញ់លនារះ 
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ល�ើយៃិងល្វាើឱ្យលយើងសុភាព សលូត្ូរត ៃិង្ររសុិទ្ធផ្ងដដរ៖ លយើងកាៃ់យក 

ដំណឹង�្អលៃរះ គលឺកាៃ់យកដំណឹងដ៏រកីរាយលៃរះ...លពររះ ‘លសចក្តីដដ�ពកឹត្យវៃ័ិយ 

្រងា្គ ្់រមកបាៃសលពមចក្ុងខលួៃលយើងរា�់គ្្‘ លោយជំលៃឿក្ុងពពរះពគីសទោ 

លយសូ៊វ...។

 លោកដវសលីម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «ក្ុងស័ក្តិយសខ្ស់្ំរផុ្តនៃសពតរូវនៃ

ដំណឹង�្អរ្រស់ពពរះពគីសទោលនារះ គលឺមៃុស្សដដ�...្រលពងៀៃមៃុស្សឱ្យ្ំររៃ... 

មិៃដមៃ្ំររៃព្រការដតមួយ្ុ៉រលណាណ រះលទ លទារះ្ីរតូចឬ្ំក្តី គលឺឱ្យ្ំររៃអស់ 

ទំាង្រញញាត្តិដតម្តង...។ ពួកលគលគ្រពពទង់ដូចជាយូោសដដរ លៅលព�គ្ត់ 

ម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្ ‘ជពម្្រសួរលោកពគរូ រចួក៏ល ើ្្រពទង់‘។...គលឺគ្្ៃ�ួសពីការ

ក្ត់ពទង់លោយការល ើ្្រលនារះលទ ក្ុងការៃិយាយអំពីពពរះលោ�ិតរ្រស់ពទង់ 

រចួយកមកុដពទង់លចញ ល�ើយៃិងក្ុងការលមើ�សសា�ដ�់ពកឹត្យវៃ័ិយ 

ណាមួយរ្រស់ពទង់ លោយពុតល្វាើផ្្សពវាផ្សាយដំណឹង�្អរ្រស់ពទង់ឱ្យបាៃរកី 

ចលពមើៃលនារះ»១៤។ 

ភា្សម្ៃ្ងៃឹងោ្រវាងពកឹ្រ្យវិៃ័យៃិងដំណឹងលអែ

 លោកដវសលីបាៃត្រលៅអ្កទំាងលនារះដដ�ៃិយាយថ្ «ការផ្សាយដំណឹង 

�្អគលឺល្លើយលោរះសសាយអស់ទំាងទី្រញចា ្់រនៃពកឹត្យវៃ័ិយ» ដូលច្រះថ្៖ «ការផ្សាយ 

លនារះមិៃល្លើយលោរះសសាយទី្រញចា ្់រទីមួយនៃពកឹត្យវៃ័ិយផ្ង លរ�គលឺការពៃ្យ�់ 

ពបា្់រមៃុស្សឱ្យដឹងថ្ខលួៃម្ៃបា្រ ការោស់រ�ឹំកអ្កដដ�លៅ�ង់�ក់ល�ើ 

ពចំាងនៃស្ាៃៃរកលៅល�ើយលនារះជាលដើម...។ លម៉្ល រះល�ើយជាការចមកួតមួយ 

ដដ�្រញជាូ ៃពគរូលពទ្យលៅពួកមៃុស្សដដ�ជា ឬដដ�លគស្ាៃថ្ខលួៃលគជាលនារះ។ 

ជាដំ្ូរង ពតរូវល្វាើឱ្យលគលជឿថ្លគម្ៃជំងលឺ ពំុលនារះលទ លគៃឹងមិៃអរគុណចំលររះ

ការពយាបា�ល�ើយ។ ក៏ជាការចមកួតផ្ងដដរ ដដ�ពបា្់រពីពពរះពគីសទោលៅដ�់ 

ពួកម្ៃចិត្តជា ដដ�មិៃដដ�ម្ៃចិត្តលខទោចខ្ទោ ំលនារះ»។១៥

 ក្ុងខណៈដដ�កំពុងអ្ិ្របាយអំពីដំណឹង�្អនៃពពរះគុណរ្រស់ពពរះ 

លោកដវសលីបាៃសវារះដសវាង «ៃឹងល�ើកតលមកើងពកឹត្យវៃ័ិយ ល�ើយឱ្យម្ៃកិត្តិសពទោ» 
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ដូចជាពពរះ្ររមពគរូរ្រស់គ្ត់ដដរ។ លអសាយ ៤២:២១។ �ទ្ធផ្�ដដ�ពពរះ 

បាៃអៃុញ្ញា តឱ្យគ្ត់ល�ើញលនារះ គលឺ�្អព្រនពលពកណាស់។ លៅរក់កណា្ត � 

សតវត្សខ្ងលដើម ដដ�បាៃចំណាយលព�ល្វាើការ្រលពមើពពរះលនារះ អ្កដដ�

លដើរតាមគ្ត់ម្ៃចំៃួៃដ�់កៃលរះោៃនាក់។ ្ុ៉រដៃ្ត ពួកមៃុស្សដដ�បាៃងាក

លចញពីលសចក្តីលថ្កទា្រនៃអំលពើបា្រឈាៃលឆ្្រះលៅរកជីវតិដ៏ន្ល្្ូរ ៃិង 

្ររសុិទ្ធជាង លោយសារដតព�កម្រ្រស់គ្ត់លនារះ គលឺមិៃអាចដឹងបាៃលទ �ុរះ

ដ�់ពករុមពគរួសារទំាងអស់នៃពួកដដ�បាៃសលកងា្គ រះ ជួ្រជំុគ្្ក្ុងពពរះរាជៃគរ

រ្រស់ពពរះ។ ជីវតិរ្រស់គ្ត់បាៃ្រងាហា ញលមលរៀៃដដ�កាត់ន្លពំុបាៃ សពម្្់រ 

ជៃពគីសាទោ ៃពគ្់រៗរ្ូរ។

 ជាការព្រលសើរណាស់�្ន៎ ល្រើម្ៃល�ើញជំលៃឿ ការព្ឹរងដព្រងដ៏មិៃលចរះ 

លៃឿយ�ត់ ការ�រះ្រង់ខលួៃ ៃិងការ្រ្តូរ ្្ត ច់នៃអ្ក្រលពមើរ្រស់ពពរះពគីសទោ 

ក្ុងវហិារទំាងឡាយសពវាន្ងៃលៃរះ។
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 ពពរះគម្ីរ ៃិង្រដិវត្តៃ៍បារាងំ-ទំព័រ-235-

១៥

ព្រះ្ម្ីរ ៃិងបដិវ្រ្ៃ៍បារាងំ

សៅរ៍-១៩ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៣៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:ស្របាយ ល�ើយ អស់ អ្ក ណា ដដ� រក បាៃ ពបាជ្ា 

ល�ើយ អ្ក ណា ដដ� ខំ ព្ឹរង ទា�់ ដត បាៃ លយា្រ�់។ សុភាសិត ៣:១៣

 ព្រលទសខលរះបាៃទទួ�សាវា គមៃ៍�ទ្ធិដកទពមង់លោយអំណរ ថ្ជាពពរះ 

រាជសារនៃស្ាៃសួគ៌។ ក្ុងទឹកដីខលរះលទៀត លសចក្តីយ�់ដឹងពី្រទគម្ីរ គលឺលសទោើរ 

ដតរោយសា្រសូៃ្យអស់លៅល�ើយ។ លៅព្រលទសមួយលនារះ លសចក្តីពិត ៃិង 

លសចក្តីមិៃពិត បាៃព្រដជងគ្្យក្្រះចាញ់អស់រា្់រសតវត្ស។ លៅទី្ំរផុ្ត 

លគក៏បាៃលបារះលចា�លសចក្តីពិតពីស្ាៃសួគ៌លៅ។ ពពរះបាៃដកលសចក្តីអត់្្ត់ 

រ្រស់ពទង់លចញពីមៃុស្សដដ�ស្អ្់រអំលណាយទាៃនៃពពរះគុណរ្រស់ពទង់។ 

ល�ើយមៃុស្សក្ុងលោកពគ្់ររ្ូរ បាៃល�ើញ�ទ្ធផ្�នៃការ្រដិលស្ពៃលលឺ 

លោយលចតនាលៃរះ។

 ទី្ំរផុ្ត សកងា្គ មទាស់ៃឹងពពរះគម្ីរក្ុងព្រលទសបារាងំ បាៃ្រលងកើតឱ្យ 

ម្ៃ្រដិវត្តៃ៍ ជា�ទ្ធផ្�ដដ�្រណា្ត �មកពីពករុងរ ៉មូ្ំរ្ិរទ្រទគម្ីរ។ ការ

លៃរះតំណាងឧទា�រណ៍ដ៏ចបាស់មួយដដ�ពិភពលោកបាៃល�ើញ អំពីផ្�

នៃលសចក្តី្រលពងៀៃរ្រស់វហិាររ ៉មូ។

 ពពរះដដ�ជាអ្កល្រើកសដម្តង បាៃចង្អុ�លៅ�ទ្ធផ្�អាពកក់ដដ� 

ៃឹងលកើៃល�ើង ជាពិលសសដ�់ព្រលទសបារាងំ ក្ុងការល�ើកតំដណងដតងតំាង 

«មៃុស្សនៃអំលពើបា្រ»។

 «លគៃឹងជាៃ់ទីពករុង្ររសុិទ្ធអស់រវាងដសសិ្រពីរដខ។ អញៃឹងឱ្យអំណាច 

ដ�់សរ្្រនាទោ �់អញទំាងពីរនាក់ លគៃឹងទាយក្ុងរវាងមួយរៃ់ពីររយ�ុក 
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សិ្រន្ងៃ ទំាងលសលៀករក់សំពុតន្្ផ្ង...កា�ណាអ្កពីរនាក់លនារះបាៃល្វាើ 

្រនាទោ �់រ្រស់ខលួៃលសសចល�ើយ លនារះសតវាសាហាវដដ�ល�ើងមកពីជងហាុក្ំៃឹង

ចបាងំៃឹងលគ ទំាង្្រះ ល�ើយសម្ល ្់រលគផ្ង។ លខ្្ចលគទំាងពីរនាក់ ៃឹងលដក 

លៅផ្លូវទីពករុង្ំ ដដ�ខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណលៅថ្ ពករុងសូដំុម ៃិងលអសីុពទោ គលឺ

លៅពករុងលនារះឯងដដ�មៃុស្សបាៃឆ្ក ងពពរះអម្ចា ស់...ល�ើយមៃុស្សលៅដផ្ៃដី 

ទំាង្ុ៉រន្ាៃ ៃឹងម្ៃលសចក្តីអំណរ ល�ើយល�ងស្របាយពីដំលណើ រអ្កទំាងពីរ

បាៃសាល ្់រល�ើយ ក៏ៃឹងជូៃជំៃូៃគ្្លៅវញិលៅមក ពីលពររះលហារាទំាងពីរបាៃ

ល្វាើទុក្ខដ�់មៃុស្ស ដដ�លៅដផ្ៃដីទំាង្ុ៉រន្ាៃជាខ្ល ំងណាស់។ លពកាយ្ីរន្ងៃ 

កៃលរះមក ពពរះវញិ្ញា ណនៃជីវតិដដ�មកពីពពរះក៏ចូ�ក្ុងលខ្្ចទំាងពីរ រចួលគ 

លពកាក្រល�ើង ល�ើយពួកអ្កដដ�ល�ើញក៏ម្ៃលសចក្តីភិតភ័យខ្ល ចជា 

ខ្ល ំង»។ វវិរណៈ ១១:២-១១។

 «ដសសិ្រពីរដខ» ៃិង «មួយរៃ់ពីររយ�ុកសិ្រន្ងៃ» គលឺម្ៃអំ�ុង 

លព�លស្ើគ្្ ជាអំ�ុងលព�តំណាងពីលព�ដដ�ពករុមជំៃំុរ្រស់ពពរះពគីសទោ ពតរូវ

បាៃទទួ�រងទុក្ខលោយការជិរះជាៃ់ពីវហិាររ ៉មូ។ រយៈលព�១២៦០ឆំ្្ បាៃ 

ចា្់រលផ្្តើមលៅគ.ស.៥៣៨ ល�ើយពតរូវច្់រលៅឆំ្្១៧៩៨។ លៅលព�លនារះទាហាៃ 

បារាងំម្្ក់បាៃចូ�លៅពករុងរ ៉មូ ល�ើយចា្់រយកលស្តចសង្លៅោក់គុក ល�ើយ 

លោកក៏សាល ្់រក្ុងៃិរលទសកម្លនារះលៅ។ តំាងពីលព�លនារះមក �ំោ្់រថ្្ក់ 

ខ្ស់នៃ�ទ្ធិកាតូ�ិករ ៉មូ ពំុម្ៃអំណាចខ្ល ំងកាល ដូចកា�ពីមុៃលទៀតល�ើយ។

 ការល្វាើទុក្ខលទាសដ�់ពករុមជំៃំុ ពំុបាៃ្រៃ្តលពញអំ�ុង១២៦០ឆំ្្លទ លពររះ 

ពពរះពទង់ម្ៃលសចក្តីលមតា្ត ករណុាដ�់រាសស្តពទង់ ក៏្ំរពពរួញលព�នៃពគ្ 

�ំបាកដ៏លរៅ្ត ពកហាយរ្រស់លគ តាមរយៈឥទ្ធិព�នៃកំដណទពមង់វញិ។

 សរ្្រនាទោ �់ពីរនាក់លនារះ តំណាងគម្ីរសញ្ញា ចាស់ ៃិងសញ្ញា ្្ី ជាទី

្រនាទោ �់ដ៏សំខ្ៃ់ចំលររះលដើមកំលណើ ត ៃិងៃិរៃ្តរភាពនៃពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះ 

ៃិងអំពីគលពម្ងការនៃលសចក្តីសលកងា្គ រះផ្ងដដរ។

 «លគៃឹងទាយក្ុងរវាងមួយរៃ់ពីររយ�ុកសិ្រន្ងៃក្ុងសំពត់ន្្»។ 



 ពពរះគម្ីរ ៃិង្រដិវត្តៃ៍បារាងំ-ទំព័រ-237-

លៅលព�លគព្រកាសហាមមិៃឱ្យលព្រើពពរះគម្ីរ ល�ើយ្រដងវារលសចក្តីដដ�លៅ 

ក្ុងទី្រនាទោ �់លនារះ លៅលព�លគក្ត់ លគោក់ទណ្ឌ កម្ លគសម្ល ្់រលោយលពររះ 

ដតជំលៃឿ ឬ្រលណ្ត ញឱ្យលភៀសខលួៃ ដ�់អស់អ្កដដ�ហ៊ាៃព្រកាសផ្សាយ 

លសចក្តីពិត លនារះ «សរ្្រនាទោ �់» ដ៏លស្ារះពតង់ៃឹងទស្សៃ៍ទាយ «ក្ុងសំពត់ 

ន្្»។ ក្ុងពគ្�ំបាកលវទនា្ំរផុ្តលនារះ ពពរះបាៃព្រទាៃពបាជ្ា ៃិងអំណាច 

ដ�់ជៃលស្ារះពតង់ លដើម្ីព្រកាសលសចក្តីពិតរ្រស់ពទង់។

 «ល្រើអ្កណាចង់ល្វាើទុក្ខដ�់អ្កពីរនាក់លនារះ ៃឹងម្ៃលភលើងលចញពីម្ត់

លគមក្រលញ្រះ្ំរ ល្ ញពួកខំ្្ងសពតរូវវញិ ល្រើសិៃជាអ្កណាចង់ល្វាើទុក្ខលគ 

លនារះពតរូវសាល ្់រលៅយ៉ាងដូលច្ារះ»។ វវិរណៈ ១១:៥។ មៃុស្សមិៃអាចជាៃ់្លីពពរះ 

គម្ីររ្រស់ពពរះលោយគ្្ៃលទាសល�ើយ។

 «កា�ណាអ្កពីរនាក់លនារះបាៃល្វាើទី្រនាទោ �់រ្រស់ខលួៃលសសច

ល�ើយ»។ លៅលព�សរ្្រនាទោ �់ទំាងពីរ ជិត្រញចា ្់រកិចចាការក្ុងភាពសសអា្់រ

លនារះល�ើយ អំណាចតំណាង «សតវាសាហាវដដ�ល�ើងមកពីជងហាុក្ំ» ៃឹងល្វាើ 

សកងា្គ មជាមួយៃឹងលគ។ ទីលៃរះលយើងអាចល�ើញការសដម្តង្្ីមួយ អំពី 

អំណាចរ្រស់សាតំាង។ 

 

អាទិត្យ-២០ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៣៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អស់ ទំាង ផ្លូវ រ្រស់ ពបាជ្ា សុទ្ធ ដត ជា ផ្លូវ លសាមៃស្ស ល�ើយ 

អស់ ទំាង ផ្លូវ ពចក លនារះ ក៏ ជា លសចក្តី សុខ ដដរ។ សុភាសិត ៣:១៧

 ៃលយាបាយរ្រស់រ ៉មូ ដដ�ស្ិតលៅលពកាមការអរះអាងថ្លគ្រពពពរះ 

គម្ីរលនារះ គលឺលដើម្ីរកសាទុកពពរះគម្ីរក្ុងភាសាដដ�លគមិៃយ�់ ទំាងោក់ 

បំាងពីមៃុស្សលទៀតផ្ង។ លពកាមការពគ្់រពគងលៃរះល�ើយ ដដ�អ្កល្វាើទី 

្រនាទោ �់បាៃទស្សៃ៍ទាយ «ក្ុងសំពត់ន្្»។ ្ុ៉រដៃ្ត សតវាដដ� «ល�ើងពីជងហាុក្ំ 

មក» បាៃល�ចមក លដើម្ីៃឹងល្វាើសកងា្គ មជាសាធ្រណ  ៈ ជាមួយពពរះ្រៃទោូ� 

រ្រស់ពពរះ។



ទំព័រ-238- មហាវវិាទ

 «ទីពករុង្ំ» ដដ�អ្កល្វាើទី្រនាទោ �់ពតរូវបាៃលគសម្ល ្់រលៅល�ើផ្លូវ្្�់ 

ៃិងជាកដៃលងដដ�លខ្្ចសាល ្់រលនារះ គលឺជាព្រលទសលអសីុពទោក្ុងៃ័យជាពព�ឹង 

វញិ្ញា ណ។ ក្ុងចំលណាមព្រលទសទំាងអស់ ក្ុងព្រវត្តិសាសស្តក្ុងពពរះគម្ីរ ព្រលទស 

លអសីុពទោបាៃ្រដិលស្យ៉ាងខ្ល ំងកាល ថ្គ្្ៃពពរះដ៏រស់លទ ពពមទំាងបាៃរងឹ 

ទទឹងៃឹង្រទ្រញ្ជា រ្រស់ពទង់ផ្ងដដរ។ គ្្ៃមហាក្សពតណាដដ�ហ៊ាៃ 

ព្រឆំ្ងលោយអំៃួតដ៏ល�ើស�្់រ ទាស់ៃឹងពពរះនៃស្ាៃសួគ៌ ដូចលស្តចនៃ 

ព្រលទសលអសីុពទោល�ើយ។ លស្តច្លរ៉ាៃបាៃម្ៃ្រៃទោូ�ថ្៖ «អញមិៃសា្គ �់ 

ពពរះលយ�ូវ៉ាលទ ល�ើយក៏មិៃពពមឱ្យសាសៃ៍អីុសសាដអ�លចញលៅល�ើយ»។ 

ៃិក្ខមៃំ ៥:២។ លៃរះគលឺទមិ�ៃិយម ល�ើយជាតិសាសៃ៍ដដ�តំណាងព្រលទស

លអសីុពទោក៏ៃឹង្រលញចា ញសម្តី្រដិលស្ដ�់ពពរះ ពពមទំាង្រងាហា ញការរងឹទទឹង 

ដូចគ្្ដដរ។

 «ទីពករុង្ំ» គលឺពតរូវបាៃលព្រៀ្រល្ៀ្រលៅៃឹងទីពករុងសូដំុមផ្ងដដរ ក្ុង 

ៃ័យខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណ។ លសចក្តីពុករ�ួយនៃពករុងសូដំុមបាៃសដម្តង 

ចបាស់ជាងលគ ជាពិលសសក្ុងភាពឥតចបា្់រ។ បា្រកម្លៃរះក៏ជាតួយ៉ាងនៃជាតិ 

សាសៃ៍ដដ�ៃឹងសលពមច្រទទំនាយនៃពពរះគម្ីរ។

 លយាងលៅតាមលហារាវញិលៅមុៃឆំ្្១៧៩៨្រៃ្តិច ៃឹងម្ៃអំណាច  

មួយដដ�ម្ៃឫករដូចសាតំាងលងើ្រល�ើងលដើម្ីល្វាើសកងា្គ មជាមួយៃឹង 

ពពរះគម្ីរ។ ល�ើយក្ុងទឹកដីណាដដ�លគដ�ងចង់ដឹងចង់ឮអំពី «សរ្្រនាទោ �់ 

ទំាងពីរ» រ្រស់ពពរះល�ើយលនារះ លនារះៃឹងម្ៃល�ើញសញ្ញា ទមិ�ៃិយមនៃ 

លស្តច្លរ៉ាៃ ៃិងភាពឥតចបា្់រនៃពករុងសូដំុម។

ការសលពមចបទទំនាយដ៏ជាក់ចបាស់

 ទំនាយលៃរះបាៃសលពមចក្ុងព្រវត្តិសាសស្តបារាងំដូចបាៃទាយទុក ក្ុង 

អំ�ុងនៃ្រដិវត្តៃ៍នាឆំ្្១៧៩៣។ «ក្ុងព្រវត្តិសាសស្តពិភពលោក ព្រលទស 

បារាងំដញកខលួៃលោយដ�ក លៅជារដ្មួយដដ�ម្ៃពកឹត្យនៃសភា្រញញាត្តិ 



 ពពរះគម្ីរ ៃិង្រដិវត្តៃ៍បារាងំ-ទំព័រ-239-

ចបា្់រព្រកាសថ្គ្្ៃពពរះលទ ល�ើយជារដ្មួយ ដដ�ព្រជាព�រដ្ទំាងមូ� 

ៃិងពួកមៃុស្សលៅទីកដៃលងនានា ទំាងសសីទំាងព្ររុស បាៃរាលំពចៀងលោយអរ 

ស្របាយក្ុងការទទួ�សា្គ �់លសចក្តីព្រកាសលៃរះ»១។

 ព្រលទសបារាងំបាៃ្រងាហា ញ�ក្ខណៈដូចជាពករុងសូដំុម។ អ្កព្រវត្តិវទូិ 

្រងាហា ញភាពទមិ�ៃិយម ៃិងភាពឥតចបា្់រនៃព្រលទសបារាងំដូចតលៅ៖  

«អារ�៍ពិរ�៍ជាការផ្្សំផ្្គុំដ៏្ររសុិទ្ធដដ�មៃុស្សលោកអាចល្វាើក៏ជាភាព 

អចិនកៃ្តយ៍ដដ�នំាសង្គមឱ្យម្ៃភាពរងឹ្ឹុរងយ៉ាងខ្ល ំងកាល លទៀតផ្ង។ ល�ើយអវាី

ដដ�ទាក់ទងយ៉ាងខ្ល ំងលៅៃឹងចបា្់រទំាងឡាយដដ�្៉ររះរ�់ដ�់សាសនា 

គលឺជាការ្រៃ្ធូរចំណងអារ�៍ពិរ�៍លៃរះ ឱ្យបាៃពតឹមដតជាកិចចាសៃយាសីុវ�ិ

្រលណា្ត រះអាសៃ្ ដដ�្ុរគ្គ�ពីររ្ូរណាក៏អាចចុរះខសៃយាបាៃ ល�ើយ�រះ 

ដ�ងវញិលសសចដតចិត្ត...»។ អ្កសសីសុភីអាណូ�ត៍ ជាតួឯកលោ្ខ ៃដដ��្ី  

លោយសាររក្យលពចៃ៍រ្រស់គ្ត់បាៃពិពណ៌នាអំពីអារ�៍ពិរ�៍ 

សាធ្រណៈថ្ ជាសចាចា ព្រណិធ្ៃនៃលសចក្តីសាហាយសៃ់្២។

ភា្ជាខា្ម ងំៃឹងព្រះព្ីសទា

 «គលឺលៅពករុងលនារះឯងដដ�មៃុស្សបាៃឆ្ក ងពពរះអម្ចា ស់»។ ទំនាយលៃរះ

ក៏បាៃសលពមចលោយព្រលទសបារាងំដដរ។ មិៃដដ�ម្ៃព្រលទសណា ្រដិលស្ 

លសចក្តីពិតដ៏លឃ្រលៅជាងព្រលទសបារាងំលទ។ ក្ុងការល្វាើទុក្ខលទាសដ�់អ្ក

ដដ�បាៃលជឿដំណឹង�្អលនារះ ព្រលទសបារាងំបាៃឆ្ក ងពពរះពគីសទោល�ើយ គលឺលោយ 

បាៃឆ្ក ងពួកសាវក័រ្រស់ពពរះពគីសទោ។

 លគបាៃកម្ចា យឈាមពួក្ររសុិទ្ធ ពីសតវត្សមួយលៅសតវត្សមួយ។ 

ក្ុងខណៈដដ�ពួកវ�៉ដូបាៃ្រ្តូរជីវតិរ្រស់ខលួៃល�ើតំ្រៃ់ភ្ំ្យម៉ៃ់ សពម្្់រ 

ទី្រនាទោ �់រ្រស់ពពរះពគីសទោ ពួកអា�្ី៊រលៅព្រលទសបារាងំ ក៏បាៃដចកចាយទី 

្រនាទោ �់សសលដៀងគ្្ដដរ។ លគបាៃសម្ល ្់រពួកសាវក័នៃកំដណទពមង់លោយ 

ទារណុកម្ដ៏្លឺចា្់រ្ំរផុ្ត។ លស្តច ៃិងពួកអភិជៃ សស្តីក្ុងពតកូ�ខ្ង់ខ្ស់ ៃិង 

សុភាពនារទំីាងឡាយបាៃស្របាយដភ្កជាអលៃកចំលររះការ្លឺចា្់រនៃពួក



ទំព័រ-240- មហាវវិាទ

្រ្តូរជីវតិសពម្្់រពពរះពគីសទោ។ ពួក�ូ៊កូណូដ៏កាល ហាៃបាៃ្រងហាូរឈាមរ្រស់ខលួៃ

លៅល�ើសមរភូមិដ៏ពិបាកចបាងំជាលពចើៃ ល�ើយពតរូវបាៃលគតាមសម្ល ្់រដូចជា

សតវានពព។ 

 

ច័ន្ទ-២១ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៣៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពបាជ្ា ជា លដើម ល ើ្ នៃ ជីវតិ ដ�់ អស់ អ្ក ណា ដដ� ចា្់រ 

យក បាៃ ល�ើយ អស់ អ្ក ណា ដដ� កាៃ់ ខ្ជា ្់រ ក៏ ស្របាយ ល�ើយ។  

សុភាសិត ៣:១៨

 ពួកតំណចុងលពកាយនៃពគីសាទោ ៃ្ុររាណខលរះ ដដ�លៅលសសស�់ក្ុង 

ព្រលទសបារាងំក្ុងសតវត្សទីដ្់រពបំា្ីរ ល�ើយដដ�បាៃោក់ពួៃក្ុងនពពភ្ំ

លៅទិសខ្ងត្ូង បាៃរកសាជំលៃឿនៃឪពុករ្រស់ខលួៃលោយអំណរ។ ពួកលគពតរូវ

បាៃលគអូសយកលៅល្វាើជាខ្ុំកញជា រះអស់មួយជីវតិ លៅឯពជ�ងភ្ំ។ ជៃសុភាព 

ៃិងលកលៀវកាល ្ំរផុ្តពតរូវបាៃជា្់រពចវាក់ ល�ើយស្ិតលៅក្ុងទារណុកម្ដ៏្លឺចា្់រ

ក្ុងចំលណាមពួកលចារ្រលៃ់ ៃិងពួកឃ្តករ។ ខលរះលទៀតពតរូវបាៃលគបាញ់សម្ល ្់រ

លោយគ្្ៃព្រណី លៅលព�ដដ�លគ�ុតជង្គង់អ្ិស្ាៃ។ ព្រលទសរ្រស់លគ 

ពតរូវបាៃ�ិៃលហាចលោយោវ ពូលៅ ៃិងភ្ក់លភលើង ល�ើយ «ពតរូវបាៃលៅជា 

ព្រលទសឥតមៃុស្សលៅ ដូចជាវា�រលហាស្ាៃ»។ «ភាពសាហាវយង់�ង្

លៃរះមិៃបាៃព្រពពឹត្តល�ើងលៅសម័យយុគងងឹតឯណា គលឺលៅជំនាៃ់ដ៏រងុលរឿង 

រ្រស់លស្តច�ូវសីទីដ្់រ្ួរៃលទលតើ។ កា�លនារះវទិយាសាសស្តកំពុងចា្់រលផ្្តើម 

លជឿៃល�ឿៃ មៃុស្សជាលពចើៃម្ៃសញ្ញា ្រពតខ្ង់ខ្ស់ ពករុមព្ឹរកសារ្រស់លស្តច 

ៃិងរដ្ធ្ៃី គលឺម្ៃសុទ្ធដតជៃម្ៃពបាជ្ាលពរៅពជរះ ល�ើយព្រក្រលោយ 

លទពលកាស�្យ ជៃទំាងលៃរះ បាៃតំាងខលួៃល្វាើជាអ្កសុភាពទៃ់ភលៃ់ ល�ើយ 

ស្រ្ុរសដតពីខ្ងលពរៅលទ»៣។

ឧពកិដ្ឋកម្មដ៏អាពកក់បំផនុ្រ

 អំលពើយង់�ង្្ំរផុ្តក្ុងសតវត្សដ៏អាពកក់លនារះ គលឺជាការសម្ល ្់ររងា្គ �



 ពពរះគម្ីរ ៃិង្រដិវត្តៃ៍បារាងំ-ទំព័រ-241-

លៅន្ងៃ្ុរណ្យសៃ្ត្ុរគ្គ�បារ្ូ�ូលម។ លស្តចនៃព្រលទសបារាងំ បាៃយ�់ 

សស្រតាមការជំរញុនៃពួកសង្ ៃិងសង្ជាៃ់ខ្ស់។ ជួងបាៃ្រៃលលឺល�ើងលៅ 

កណា្ត �អាពធ្ពត ជាសញ្ញា នៃការសម្ល ្់រ។ ពួកព្ររូលតស្តង់រា្់ររៃ់នាក់ 

ដដ�កំពុងដតៃិពទា�ង់�ក់ ទំាងទុកចិត្តល�ើកិត្តិយសនៃលស្តចរ្រស់ខលួៃ ពតរូវ

បាៃលគអូសយកលៅសម្ល ្់រទំាងយ្់រ។

 ការសម្ល ្់ររងា្គ �បាៃ្រៃ្តអស់ពបំាពីរន្ងៃ ក្ុងទីពករុងប៉ារសី។ លោយ 

្រញ្ជា រ្រស់លស្តច ការសម្ល ្់របាៃរា�ោ�ដ�់ពគ្់រសសរុកណាដដ�ម្ៃ 

ពករុមព្ររូលតស្តង់។ អភិជៃ ៃិងជៃសាមញញា ចាស់ ៃិងលក្ង ម្្ត យ ៃិងកូៃ ពតរូវ

បាៃលគព្រ�័យជីវតិទំាងអស់គ្្។ ម្ៃចំៃួៃព្រម្ណ ៧០ ០០០នាក់ បាៃ 

បាត់្រង់ជីវតិ ទូទំាងព្រលទសបារាងំ។

 «លៅលព�ដំណឹងនៃការសម្ល ្់ររងា្គ �លៃរះបាៃឮលៅដ�់រ ៉មូ ពួកពគរូ

សាសនាទំាងឡាយបាៃអរស្របាយលពកនពករកអវាីលព្រៀ្រផ្ទោឹមគ្្ៃ។ សង្ 

ជាៃ់ខ្ស់នៃ�លរៃ បាៃឱ្យរងាវា ៃ់ដ�់អ្កនំាសារអស់មួយរៃ់លពកាៃ (កាក់)។ 

កាណុងកំាលភលើង្ំរ្រស់វហិារនៃសៃ្ត្ុរគ្គ�ដអងដច��ូ បាៃបាញ់ល�ើងជា 

គំនា្់រដ�់លវោអ្រអរសាទរ ល�ើយសំល�ងជួងបាៃឮោៃ់លចញពីពគ្់រ 

កំពូ�វហិារ ឯភ្ក់លភលើងបាៃល្វាើយ្់រឱ្យលៅជាន្ងៃ ចំដណកឯលស្តចសង្ 

លពគកកូរទីី១៣វញិ លោយម្ៃសម្ជិកទីព្ឹរកសា ៃិងសង្ជាៃ់ខ្ស់ដនទលទៀត

ដ��មក្ុងជួរយ៉ាងដវងផ្ង ក៏បាៃអលញជា ើញចូ�វហិារនៃសៃ្ត្ុរគ្គ��ូវសីជា

កដៃលងដដ�សម្ជិកទីព្ឹរកសានៃ�លរៃបាៃលពចៀងចលពមៀងថ្វា យពពរះ...។ លគ 

បាៃលបារះ ល្ កមួយ លដើម្ីរឭំកដ�់ការសម្ល ្់ររងា្គ �លនារះ...។ សង្បារាងំ 

ម្្ក់...បាៃលរៀ្ររា្់រន្ងៃលនារះថ្ ‘ជាន្ងៃដ៏លររលពញលៅលោយលសចក្តីស្របាយ 

ៃិងអំណរ លៅលព�ដដ�សង្្ររសុិទ្ធ្ំរផុ្តបាៃទទួ�ដំណឹង ល�ើយអលញជា ើញ 

ចូ�ក្ុងភាពមុលឺងម៉្ត់�ត់្ចត់ លដើម្ីដ្លងអំណរដ�់ពពរះ ៃិងសៃ្ត្ុរគ្គ� 

�ូវសី‘»៤។

 វញិ្ញា ណដឹកនំាដដដ� ដដ�បាៃជំរញុឱ្យម្ៃការសម្ល ្់ររងា្គ �លៅ 
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ន្ងៃ្ុរណ្យបារ្ូ�ូលម បាៃដឹកនំាឆ្ក្រដិវត្តៃ៍លៃរះ។ លគបាៃព្រកាសថ្ ពពរះ 

ពគីសទោជាអ្ក្រៃលំខលួៃ ល�ើយសដពមកពួកមិៃលជឿបាៃ្រៃលលឺល�ើងថ្ «កលមទោច 

មៃុស្សទុគ៌តលនារះលៅ» ម្ៃៃ័យថ្ពពរះពគីសទោ។ ការព្រម្្លមើ�ងាយ ៃិង

ភាពទុចចារតិបាៃលកើតល�ើងជាមួយគ្្។ ការព្រពពឹត្តទំាងអស់លៃរះ គលឺលស្ើៃឹងការ 

លគ្រពសាតំាង ចំដណកឯពពរះពគីសទោវញិ �ក្ខណៈសម្ត្តិនៃលសចក្តីពិត 

លសចក្តី្ររសុិទ្ធ ៃិងលសចក្តីសសឡាញ់ដ�់អ្កដនទរ្រស់ពទង់ពតរូវបាៃលគ 

«ឆ្ក ង»។

 «សតវាសាហាវដដ�ល�ើងមកពីជងហាុក្ំៃឹងចបាងំៃឹងលគ ទំាង្្រះ 

ល�ើយសម្ល ្់រលគផ្ង»។ វវិរណៈ ១១:៧។ អំណាចទមិ�ៃិយមដដ�បាៃពគ្់រ 

ពគងក្ុងព្រលទសបារាងំក្ុងអំ�ុង្រដិវត្តៃ៍ ៃិងរជជាកា�នៃលសចក្តីភិតភ័យ 

បាៃល្វាើសកងា្គ មជាមួយពពរះ ៃិងពពរះ្រៃទោូ�ពទង់ដមៃ។ ការលគ្រពថ្វា យ្រង្គំ 

ពពរះ ពតរូវបាៃ្ំរ្ិរទលោយរដ្សភា។ លគបាៃព្រមូ�ពពរះគម្ីរយកលៅដុតក្ុង

ទីសាធ្រណៈ។ វជិាជា ស្ាៃនៃពពរះគម្ីរ ពតរូវបាៃ្ំរបាត់លចា�។ ន្ងៃ្្់រសពម្ក 

ព្រចំាសបា្ត �៍ក៏ពតរូវបាៃលគ្ំរលភលចលចា�លៅ ល�ើយលគបាៃអរស្របាយៃឹង 

ពិ្ី្ុរណ្យលផ្្សងៗ លរៀងរា�់ដ្់រន្ងៃវញិ លដើម្ីជំៃួសន្ងៃលនារះ។ លគក៏បាៃហាម

មិៃឱ្យពបារព្ធពិ្ី្ុរណ្យលផ្្សងៗ លរៀងរា�់ដ្់រន្ងៃវញិ លដើម្ីជំៃួសន្ងៃលនារះ។ លគ

ក៏បាៃហាមមិៃឱ្យពបារព្ធពិ្ី្ុរណ្យពជមុជទឹក ៃិង្ុរណ្យល�ៀងពពរះអម្ចា ស់ 

ផ្ងដដរ។ លសចក្តីព្រកាសដដ�បាៃលបារះលៅល�ើផ្្ូរបាៃដ្លងថ្ លសចក្តីសាល ្់រ

ជាការលដក�ក់អស់ក�្។

 ការថ្វា យ្រង្គំពគ្់រយ៉ាងពតរូវបាៃលគហាមឃ្ត់ ល�ើកដ�ងដតការ 

លគ្រព «លសរភីាព» ៃិងការលគ្រពព្រលទសជាតិ្ុ៉រលណាណ រះ។ «លគបាៃអលញជា ើញ

សង្ជាៃ់ខ្ស់នៃ្ម្ៃុញញានៃពករុងប៉ារសី...ឱ្យមកព្រកាសដ�់អង្គព្រជំុថ្  

សាសនាដដ�គ្ត់បាៃ្រលពងៀៃរា្់រឆំ្្ល�ើយលនារះ គលឺជាដ�្ងដ៏្ិុរៃព្រស្់រ

មួយក្ុងពគ្់រវស័ិយ ល�ើយគ្្ៃពគឹរះតាងក្ុងព្រវត្តិសាសស្ត ឬលសចក្តីពិត ដ៏ 

្ររសុិទ្ធលទ។ គ្ត់បាៃលរ�្រដិលស្ក្ុងភាពមុលឺងម៉្ត់ ៃិងក្ុង រក្យ យ៉ាង 



 ពពរះគម្ីរ ៃិង្រដិវត្តៃ៍បារាងំ-ទំព័រ-243-

ចបាស់ថ្ ពពរះដដ�គ្ត់បាៃឧទទោិសលគ្រពលនារះគលឺគ្្ៃលទ»៥។

 

អង្គារ-២២ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៣៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:មៃុស្ស ពបាជ្ ៃឹង ពគង បាៃ សិរ�ី្អ ទុក ជា មរដក ដត លសចក្តី 

អាម៉្ស់ ខ្្ស ៃឹង បាៃ ជា រងាវា ៃ់ ដ�់ មៃុស្ស លឆ្ត �ងៃង់ វញិ។  

សុភាសិត ៣:៣៥

 «ល�ើយមៃុស្សលៅដផ្ៃដីទំាង្ុ៉រន្ាៃ លគៃឹងម្ៃលសចក្តីអំណរ ល�ើយ 

ល�ងស្របាយពីដំលណើ រអ្កទំាងពីរបាៃសាល ្់រល�ើយ ក៏ៃឹងជូៃជំៃូៃគ្្លៅ 

វញិលៅមក ពីលពររះលហារាទំាងពីរលនារះបាៃល្វាើទុក្ខដ�់មៃុស្សដដ�លៅ 

ដផ្ៃដីខ្ល ំងណាស់»។ វវិរណៈ ១១:១០។ ព្រលទសបារាងំដដ�មិៃលជឿ បាៃ្ំរ្ិរទ 

ពពរះ្រៃទោូ�ទូន្ាៃនៃសរ្្រនាទោ �់ទំាងពីររ្រស់ពពរះ។ ពពរះ្រៃទោូ�នៃលសចក្តីពិត 

បាៃលដក «សាល ្់រ លៅល�ើផ្លូវ្្�់ទំាងឡាយ ល�ើយអ្កដដ�ស្អ្់រពកឹត្យវៃ័ិយ 

រ្រស់ពពរះ សុទ្ធដតជាអ្កអរស្របាយ។ មៃុស្សបាៃ�ក�លឺយដ�់ពពរះមហា

ក្សពតនៃស្ាៃសួគ៌ក្ុងទីសាធ្រណៈ»។

ការពបមា្ដ៏ឥ្រញលញើ្រ

 សង្មួយអង្គក្ុងចំលណាម «ពួកសង្» ថ្្ក់្្ី បាៃ្រៃលលឺល�ើងថ្៖ 

«ពពរះលអើយ ល្រើពទង់ម្ៃដមៃសូមសងសឹកពពរះនាមដដ�បាៃខូចរ្រស់ពទង់

ចុរះ។ ខ្ុំពពល�ើៃដ�់ពពរះអង្គ ល�ើយពទង់លៅដតលសងៃៀម ពទង់មិៃហ៊ាៃ្រលញចា ញ

លសចក្តីលពកា្រ្រស់ពទង់ល�ើយ។ លតើៃរណាៃឹងលជឿថ្ម្ៃពទង់ពីអំណឹរះត

លៅ?»៦ សំលៃៀងលៃរះម្ៃសំល�ងដូចការទាមទាររ្រស់លស្តច្លរ៉ាៃថ្៖ 

«លតើៃរណាលៅជាពពរះលយ�ូវ៉ា ដដ�អញពតរូវដតលគ្រពតាមលនារះ?»

 «មៃុស្សចមកួត លគៃិយាយក្ុងចិត្តលគថ្គ្្ៃពពរះលទ»។ ពពរះលយ�ូវ៉ា 

បាៃម្ៃ្រៃទោូ�ថ្៖ «លសចក្តី�ងៃីល�ងៃើរ្រស់លគៃឹងពតរូវបាៃល�ើញទំាងអស់ 

គ្្»។ ទំៃុកតំលកើង ១៤:១ ្ីមូ៉ល្ទី២ ៣:៩។ ្រនាទោ ្់រពីព្រលទសបារាងំដ�ង
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លគ្រពពពរះដ៏រស់ល�ើយ លគបាៃដ្ររលៅលគ្រពរ្ូរដ៏លថ្កទា្រវញិ លោយលគ្រព 

ពពរះលទព្ីតាវចិារណ ៈ ជាសស្តីឥតសី�្ម៌ម្្ក់។ ល�ើយការលៃរះលកើតល�ើង 

ក្ុងសភាតំណាងរាសស្តនៃព្រលទសជាតិផ្ង! «ពិ្ី្ុរណ្យនៃលវោចមកួតមួយ 

លៃរះ គ្្ៃអវាីព្រដជងបាៃល�ើយ លោយលពររះភាព�ួសល�តុ ៃិងភាពខវារះការ 

លគ្រព។ ទាវា រនៃមៃទោីរសៃ្ិបាតបាៃល្រើកល�ើង...។ សម្ជិកនៃគណៈពគ្់រពគង 

តំ្រៃ់ បាៃដ�ចូ�លៅក្ុងយ៉ាងសសគត់សសគំ លោយលពចៀងចលពមៀងសរលសើរ 

លសរភីាព ពពមទំាងកំដររ្ូរមួយសពម្្់រថ្វា យ្រង្គំលៅអនាគតផ្ង ជាសស្តីលភទ 

បំាងនស្មុខដដ�ពួកលគលៅថ្ ពពរះលទព្ីតាវចិារណៈ។ សស្តីដដ�ជាទូលៅ

លគសា្គ �់ថ្ជាអ្រ្សរានៃលរាងមលហាសសព ក៏បាៃមកដ�់សភាមៃទោីរ លគបាៃ 

ល្រើក នស្មុខយ៉ាងឱឡារកិ្ំរផុ្ត ល�ើយផ្្តុ្រលៅខ្ងសា្ត ំនដនៃលោក 

ព្រធ្ៃ»។

ព្រះលទ្ធីតាវិចារណៈ

 «ការតមក�់លទព្ីតាវចិារណៈ ពតរូវបាៃលគល្វាើល�ើងវញិ ល�ើយពតរូវ 

បាៃលគពតា្់រតាមទូទំាងព្រលទសជាតិ ក្ុងទីកដៃលងណាដដ�អ្កសសរុកចង់ 

្រងាហា ញខលួៃលគឱ្យលស្ើៃឹងអស់ទំាងកម្ស់នៃ្រដិវត្តៃ៍»៧។

 លៅលព�លគបាៃនំា «ពពរះលទព្ីតា» មកក្ុងសៃ្ិបាតល�ើយ អ្កដ្លង 

សុៃទោរកថ្បាៃទទួ�នដនាង ល�ើយដ្ររលៅអង្គព្រជំុថ្៖ «ពួកអស់មៃុស្ស 

លអើយ ចូរ្្់រញ័រខ្ល ចលសចក្តីលពកា្ដ៏ឥតអំណាចរ្រស់ពពរះ ដដ�អ្ករា�់

គ្្ធ្ល ្់រភ័យខ្ល ចលនារះលៅ។ ចា្់រតំាងពីលព�លៃរះតលៅ កំុទទួ�សា្គ �់ពពរះឯ

ណាលពរៅពីពពរះវចិារណៈល�ើយ។ ខ្ុំសូមជូៃលោកអ្កៃូវរ្ូរដ៏ន្ល្្ូរ ៃិង 

្ររសុិទ្ធ្ំរផុ្ត ល�ើយល្រើលោកអ្កពតរូវម្ៃរ្ូរ្រដិម្ សូមល្វាើយញញា្ូរជាសពម្្់រ 

ដតរ្ូរដូចលៃរះចុរះ...»។

 «្រនាទោ ្់រពីលោកព្រធ្ៃបាៃឱ្រពកលសា្រល�ើយ លគបាៃោក់ពពរះ 

លទព្ីតាក្ុងរ្យៃ្តដ៏រងុលរឿងមួយ ល�ើយនំាលៅមហាវហិារណត់លពទើោម 



 ពពរះគម្ីរ ៃិង្រដិវត្តៃ៍បារាងំ-ទំព័រ-245-

លដើម្ីលៅជំៃួសកដៃលងរ្រស់ពពរះ។ លៅទីលនារះ លគបាៃល�ើកនាងយ៉ាងខ្ស់លៅ 

ល�ើអាសនា ល�ើយបាៃទទួ�លសចក្តីសរលសើរពីជៃពគ្់ររ្ូរដដ�ម្ៃវត្តម្ៃ

លៅទីលនារះ»៨។

 �ទ្ធិកាតូ�ិករ ៉មូបាៃចា្់រលផ្្តើមកិចចាការ�ទ្ធិទមិ�ៃិយមកំពុងដត 

្រលងហាើយ ល្វាើឱ្យព្រលទសបារាងំវវិត្តលៅរកលសចក្តីអៃ្តរាយ។ អ្កៃិពៃ្ធដដ� 

សរលសរពីលសចក្តីតក់សលុតនៃ្រដិវត្តៃ៍ដ្លងថ្លសចក្តីលៃរះគលឺៃឹងពតរូវលចាទលៅ

ល�ើអំណាចលស្តច ៃិងពពរះវហិារវញិ។ ល្រើៃិយាយអំពីយុត្តិ្ម៌ពិតពបាកដ 

លគពតរូវ លចាទដ�់ពពរះវហិារវញិ លពររះ�ទ្ធិកាតូ�ិករ ៉មូបាៃ្ំរពុ�គំៃិតរ្រស់

លស្តចទំាងឡាយ លដើម្ីឱ្យលគជំទាស់ៃឹងកំដណទពមង់។ ពបាជ្ាឈាល ស នវ រ្រស់ 

រ ៉មូ ដដ�លចញពី្រ�ល័ងក គលឺជាការ្រណ្តុ រះគំៃិតជិរះជាៃ់ ល�ើយលឃ្រលៅ លនារះ 

ឯង។

 លៅទីណាដដ�មៃុស្សបាៃទទួ�ដំណឹង�្អ គំៃិតរ្រស់លគពតរូវបាៃ

ភ្ាក់រ�ឹកល�ើងវញិ។ លគបាៃចា្់រលផ្្តើមលបារះលចា�លខ្្រះ ដដ�ខ្ទោ ស់លគជា 

ទាសករនៃអវជិាជា  ៃិងជំលៃឿអកុស�។ មហាក្សពតទំាងឡាយបាៃដឹងឮ 

ដំណឹង�្អ ល�ើយញា្់រញ័រខ្ល ចបាត់អំណាច ្្ត ច់ការរ្រស់ខលួៃ។

 ល�ើញដូលច្រះ រ ៉មូក៏អុចអា�ពួកលស្តចភាល ម។ សលម្តចសង្ម្ៃព្រសាសៃ៍ 

ដ�់រាជាៃុសិទ្ធនៃព្រលទសបារាងំក្ុងឆំ្្១៥២៥ថ្៖ «ការចមកួតលៃរះ 

[ព្ររូលតស្តង់ៃិយម] ៃឹងមិៃពគ្ៃ់ដតល្វាើឱ្យវលងវាង ៃិង្ំរ ល្ ញសាសនាលទ ដត 

ដ្មទំាង្ំរ ល្ ញតំដណងវណណៈអភិជៃ ចបា្់រ ្រទ្រញ្ជា  ៃិងឋាៃៃ្តរស័ក្តិលទៀត 

ផ្ង»។ អ្កការទូតនៃវហិារកាតូ�ិកម្្ក់បាៃពពម្ៃលស្តចថ្៖ «ពួកព្ររូលតស្តង់ 

ៃឹងល្វាើឱ្យ្រទ្រញ្ជា សីុវ�ិ ៃិង្រទ្រញ្ជា សាសនាម្ៃដំលណើ រមិៃសសរួ�...

ល�ើយពពរះរាជ្រ�ល័ងក ៃឹងស្ិតលៅក្ុងលសចក្តីលពគ្រះថ្្ក់ដូចជាអាសនាដដរ»។ 

វហិាររ ៉មូបាៃម្ៃលជាគជ័យ ក្ុងការលរៀ្រចំព្រលទសបារាងំទាស់ៃឹងកំដណ 

ទពមង់។



ទំព័រ-246- មហាវវិាទ

ពុធ-២៣ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៣៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:កំុ ឲ្យ លចា� ពបាជ្ា ល�ើយ លនារះ ៃឹង ការររ ឯង ចូរ 

សសឡាញ់ ពបាជ្ា ចុរះ លនារះ ៃឹង ទំៃុក ្ំររងុ ឯង។ សុភាសិត ៤:៦ញ ការ �្អ ដដ�  

 លសចក្តី្រលពងៀៃនៃពពរះគម្ីរ ៃឹង្រណ្តុ រះក្ុងចិត្តព្រជាជៃៃូវលគ្�ការ

នៃលសចក្តីយុត្តិ្ម៌លសចក្តីព្រម្ណ ៃិងលសចក្តីពិត ដដ�ជាពគឹរះតាងនៃការ 

ចលពមើៃ�ូតោស់នៃព្រលទសជាតិ លពររះ «លសចក្តីសុចរតិរដមងល�ើកតលមកើង 

ៃគរ» ដ�់លម៉លរះលទើ្រ «រាជ្យបាៃតំាងលៅជា្់រ»។ សុភាសិត 

១៤:៣៤;១៦;១២។ លអសាយ ៣២:១៧។ ជៃដដ�លគ្រពពកឹត្យវៃ័ិយពី 

ស្ាៃសួគ៌ ៃឹងលគ្រពព្រតិ្រត្តិតាមចបា្់ររ្រស់ព្រលទសជាពិតពបាកដ។ ព្រលទស 

បារាងំបាៃហាមមិៃឱ្យម្ៃពពរះគម្ីរ។ ពីសតវត្សមួយលៅសតវត្សមួយ ជៃ 

ដដ�ម្ៃកិត្តិយសខ្ង់ខ្ស់ ពបាជ្ាឈាល សនវ ៃិងព្រក្រលោយសី�្ម៌ 

មំ្មួៃ ដដ�ម្ៃជំលៃឿ លដើម្ីរងទុក្ខជួសលសចក្តីពិត បាៃកាល យលៅជាទាសករ 

ល្វាើព�កម្ក្ុងពជ�ងភ្ំ សាល ្់របាត់្រង់លៅៃឹង្រលងា្គ �មរណៈ ឬរ�ួយក្ុង 

គុកងងឹតលពកាមដី។ មៃុស្សរា្់ររៃ់នាក់ម្ៃសៃ្តិសុខ លោយការលភៀសខលួៃ 

អស់រយៈលព�២៥០ឆំ្្ ្រនាទោ ្់រពីកំដណទពមង់បាៃចា្់រលផ្្តើមមក។ 

 «លៅក្ុងអំ�ុងលព�ដ៏យូរអដងវាងលនារះ កពមម្ៃសាសៃ៍បារាងំក្ុង 

មួយតំណណា ដដ�ថ្មិៃបាៃល�ើញពួកសាវកនៃដំណឹង�្អ លភៀសខលួៃពី 

កំ�ឹងកំ្ុរតត្ូងនៃអ្កល្វាើទុក្ខលទាសណាស់។ លគបាៃយកលៅជាមួយៃឹងខលួៃ 

ៃូវ្រញ្ញា  សិ�្ៈ ឧសសា�កម្ រល្រៀ្រលរៀ្ររយ ដដ�ជាគុណសម្ត្តិយ៉ាង 

ព្រលសើរ លដើម្ីល្វាើឱ្យភូមិភាគដដ�លគល�ើញថ្ជាកដៃលងពជកអាសស័យបាៃ 

្ររ្ូិររល�ើង...។ ព្រសិៃល្រើអស់ទំាងអវាីៗដដ�បាៃនំាលចញ ពតរូវបាៃទុកលៅ 

ក្ុងព្រលទសបារាងំលនារះវញិ លនារះលតើមិៃជាព្រលទសដ៏អសាចា រ្យ ល�ើយដ៏ចលពមើៃ 

ស្របាយយ៉ាងណាលៅ? ល�ើយព្រដ��បាៃជាគំរដូ�់ព្រលទសជាតិឯលទៀត

ផ្ង! ្ុ៉រដៃ្តលសចក្តីកងាវា ក់ ៃិងលសចក្តីព្រកាៃ់ថ្ខលួៃពតរូវជាៃិចចា បាៃ្រលណ្ត ញពី 

ទឹកដីខលួៃៃូវពគ្់រទំាងពគរូដដ�ព្រក្រលោយគុណ្ម៌ ពគ្់រទំាងលជើងឯកនៃ 



 ពពរះគម្ីរ ៃិង្រដិវត្តៃ៍បារាងំ-ទំព័រ-247-

រល្រៀ្រលរៀ្ររយ ពគ្់រទំាងអ្កការររដ៏លស្ារះពតង់នៃ្រ�ល័ងក...។ ទី្ំរផុ្ត លសចក្តី 

�ិៃវនិាសរ្រស់រដ្ល�ើញថ្ពតរូវបាៃពគ្់រចំណុរះ»១០ ។ �ទ្ធផ្�គលឺ្រដិវត្តៃ៍ដ៏ 

សាហាវ្ំរផុ្ត។

អវីដដល្ួរបាៃ ដបរជាខាៃលៅវិញ

 «ការលភៀសខលួៃនៃពួក�ូ៊កូណូ បាៃល្វាើឱ្យព្រលទសបារាងំអៃ់្យលៅ។ 

លរាងឧសសា�កម្ដដ�កំពុង�ូតោស់ ពតរូវបាៃរោយសា្រសូៃ្យអស់...។ 

ល្រើតាមការសទោង់វញិ ល�ើញថ្លៅលដើម្រដិវត្តៃ៍ ជៃពកីពកពីររយរៃ់នាក់ក្ុង 

ពករុងប៉ារសី បាៃសំុវភិាគទាៃពីពពរះ�ស្តលស្តច។ ម្ៃដតពួកលជសួ៊ត្ុ៉រលណាណ រះ 

ដដ�បាៃរកីចលពមើៃក្ុងព្រលទសដដ�កំពុងរ�ួយលៅ»១១។

 ្រញ្ហា ទំាងលនារះបាៃល្វាើឱ្យពួកពគរូគងាវា � លស្តច ៃិងអ្ក្រលងកើតចបា្់រ 

ទំាងឡាយបាៃទ័�គំៃិត ៃិងពបាជ្ា ល�ើយទី្ំរផុ្តល្វាើឱ្យព្រលទសធ្ល ក់លៅ 

ក្ុងលសចក្តីអៃ្តរាយ។ ព្រសិៃល្រើព្រលទសបារាងំទទួ�ដំណឹង�្អ លនារះៃឹងម្ៃ 

ដំលណារះសសាយដ�់្រញ្ហា ទំាងលៃរះជាមិៃខ្ៃ។ ្ុ៉រដៃ្តលពកាមអំណាចរ្រស់រ ៉មូ 

ព្រជាជៃបាៃលភលចលមលរៀៃរ្រស់ពពរះអង្គសលកងា្គ រះ អំពីការ�រះ្រង់ខលួៃ ៃិង 

សទា្ធ ពជរះថ្ល ដ�់អ្កដនទ។ អ្កម្ៃ គ្្ៃចិត្តរអាចំលររះការជិរះជាៃ់អ្កពកីពក 

ល�ើយ ឯអ្កទ័�ពកគ្្ៃអវាីសពម្�ភាពដុៃោ្ររ្រស់ខលួៃដដរ។ ភាពអាត្ា 

ៃិយមនៃអ្កម្ៃពទព្យសម្ត្តិ ៃិងអ្កម្ៃអំណាចលចរះដតលកើៃល�ើង ល�ើយ 

កាៃ់ដតជិរះជាៃ់ដ្មលទៀត។ អ្កម្ៃបាៃល្វាើបា្រអ្កពក ល�ើយអ្កពកបាៃ 

ស្អ្់រដ�់អ្កម្ៃអស់រា្់រសតវត្ស។

 លៅក្ុងដខពតជាលពចើៃ វណណៈនៃកម្ករ បាៃស្ិតលៅលពកាម្ម៌លមតា្ត  

រ្រស់ម្ចា ស់ដី ល�ើយពតរូវបាៃលគ្រង្ខំឱ្យល្លើយត្រលៅៃឹងការទាមទារដ៏�ួស 

ព្រម្ណ។ វណណៈកណា្ត � ៃិងវណណៈទា្រពតរូវបាៃលគ�ូតពៃ្ធយ៉ាង្ងៃៃ់ 

លោយអាជ្ា្រសីុវ�ិ ៃិងពករុមសង្។ «អ្កដសសចម្ក រ លចរះដតអត់ឃ្ល ៃ 

ពីលពររះពួកអ្កជិរះជាៃ់ដ�់លគ ឥតខវា�់អវាីល�ើយ...។ ជីវតិនៃអ្កល្វាើដសសចម្ក រ 

ជាជីវតិនៃការល្វាើព�កម្ឥត្្់រ្រ ៃិងការរងទុក្ខលវទនាឥតលស្ើយ។ លគ
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បាៃល្លើយត្រៃឹងលសចក្តីត្អូញដត្អររ្រស់លគលោយការលមើ�ងាយជាខ្ល ំង...។ 

លៅពកមទំាងឡាយបាៃ�្ី លោយសារការទទួ�សំណូកសូកប៉ាៃ់...។ ស្តី 

ពីពៃ្ធវញិ...មិៃបាៃរក់កណា្ត �ផ្ង បាៃលៅដ�់ឃ្ល ំងរ្រស់លស្តច ឬរ្រស់ 

សង្ លពរៅពីលនារះពតរូវបាៃចាយវាយឥតព្រលយាជៃ៍ក្ុងការ្ំរ្៉រៃអាត្ាលៅ

វញិ។ អ្កដដ�ល្វាើឱ្យជៃគ្្ឯងធ្ល ក់ខលួៃពក ពតរូវបាៃរចួពីការដកពៃ្ធ ល�ើយពតរូវ 

ម្ៃសិទ្ធិទទួ�អស់ទំាងតំដណងរដ្ការ តាមចបា្់រ ៃិងទម្ល ្់រលទៀតផ្ង...។ 

លោយសារដតការ្ំរ្៉រៃតលពមករ្រស់លគ មៃុស្សរា្់រោៃនាក់បាៃធ្ល ក់លៅ 

ក្ុងជីវតិអស់សង្ឹម ៃិងជីវតិលថ្កទា្រ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-២៤ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៣៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពបាជ្ា ជា សំខ្ៃ់ ល�ខ ១ ដូលច្រះ ចូរ ខំ ឲ្យ បាៃ ពបាជ្ា ចុរះ លអើ 

កំពុង ដដ� ខំ ឲ្យ បាៃ រ្រស់ លផ្្សងៗ លនារះ ចូរ ខំ ឲ្យ បាៃ លយា្រ�់ ផ្ង។  

សុភាសិត ៤:៧ញ ញ កា

 អស់ជាងរក់កណា្ត �សតវត្សមុៃ្រដិវត្តៃ៍ លស្តច�ូវសីទីដ្់រពបំា 

បាៃលសាយរាជ្យល�ើ្រ�ល័ងកល�ើយពតរូវបាៃលគសា្គ �់ថ្ជាមហាក្សពតដដ� 

លខសារះអលង្គើយ រល�រះរលឡារះ ៃិងលពញលៅលោយកាមលរាគ។ លោយរដ្ម្ៃ 

្រញ្ហា ខ្ង�ិរញញាវត្ុ ល�ើយព្រជាជៃបាៃល្រះ្ួ�ផ្ង ពំុបាច់ពតរូវការដភ្ករ្រស់ 

លហារាលដើម្ីទាយពីការផ្ទោុរះដ៏សាហាវលនារះលទ។ ភាពចំាបាច់នៃកំដណទពមង់ ពតរូវ 

បាៃ្រង្ខិត្រង្ខំជាអសារឥតការទលទ។ លសចក្តីអៃ្តរាយដដ�កំពុងរង់ចំា 

ព្រលទសបារាងំ បាៃ្រលញចា ញរ្ូររាងល�ើងក្ុងចលមលើយអាត្ាៃិយមរ្រស់លស្តច៖ 

«្រនាទោ ្់រពីលយើងលៅ �ិច�ង់ល�ើយ»។

 អាៃុភាពនៃរ ៉មូបាៃល្វាើឱ្យលស្តច ៃិងវណណៈជិរះជាៃ់ �ំុឃ្ំងព្រជាជៃ 

ក្ុងទាសភាព លោយម្ៃលគ្�្ំរណងចងរ្ឹរពព�ឹងរ្រស់អ្កពគ្់រពគង ពពម 

ទំាងព្រជាជៃក្ុងចំណងរ្រស់ខលួៃ។ អវាីដដ�្លឺចា្់រខ្ងសាច់ឈាមជាង 

មួយរៃ់ដងលៅលទៀត លោយសារៃលយាបាយរ្រស់រ ៉មូ គលឺការលថ្កទា្រខ្ង 
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សី�្ម៌។ លោយលគដកយកពពរះគម្ីរ ល�ើយ្ំរ្ររ្រង់លៅក្ុងភាពអាត្ា 

ៃិយមលៅ លសចក្តី�ងៃង់ល ល្ ក៏បាៃពគ្រដណ្ត ្់រល�ើព្រជាជៃ ល�ើយក៏ធ្ល ក់ 

លៅក្ុងអំលពើអបាយមុខ ពគ្់រពគងខលួៃឯងដ�ងលកើត។

ឈ្មជាលទ្ធផល

 ជាជាងលកា្ត ្រកា្ត ្់ររាសស្តសាមញញាឱ្យចុរះចូ�ទំាងសសរុងលៅៃឹងលគ្� 

�ទ្ធិរ្រស់ខលួៃ កិចចាការរ្រស់រ ៉មូបាៃល្វាើឱ្យពួកលគលៅជាអ្កមិៃលជឿ ៃិងអ្កល្វាើ 

្រដិវត្តៃ៍លៅវញិ។ លគស្អ្់រ�ទ្ធិរ ៉មូៃិយម លពររះជាការលបាក្រលញ្្តរ្រស់ 

សង្។ ពពរះដដ�លគសា្គ �់លនារះ គលឺម្ៃដតពពរះរ្រស់រ ៉មូលនារះឯង។ លគបាៃ 

ចាត់ទុកថ្ លសចក្តីលោ្ភ ៃិងលសចក្តីលឃ្រលៅរ្រស់រ ៉មូ គលឺជាផ្�ដផ្លនៃពពរះ 

គម្ីរ ដូលច្រះល�ើយលគមិៃចង់បាៃអវាីពីលនារះលទ។ 

 រ ៉មូបាៃ្រង្ខូចចរតិ�ក្ខណៈរ្រស់ពពរះ ល�ើយឥ�ូវមៃុស្សបាៃ 

្រដិលស្ ទំាងពពរះគម្ីរ ៃិងពពរះដដ�ជាអ្កៃិពៃ្ធលទៀតផ្ង។ ក្ុងព្រតិកម្ 

លោកវ�ុធ្រ ៃិងនដគូទំាងឡាយរ្រស់លោក បាៃ្ត់លចា�ពពរះ្រៃទោូ� 

រ្រស់ពពរះទំាងសសរុងដតម្តង ល�ើយផ្្សពវាផ្សាយភាពខវារះជំលៃឿវញិ។ រ ៉មូបាៃជាៃ់

្លីព្រជាជៃលពកាមដកងលជើងដដករ្រស់ខលួៃ ល�ើយឥ�ូវលៃរះ ពួករាសស្ត 

សាមញញាបាៃ្ត់លចា�អវាីៗទំាងអស់។ លគបាៃ្រដិលស្លសចក្តីពិត ៃិង 

លសចក្តីមិៃពិត ទំាងម្ៃកំ�ឹងយ៉ាងខ្ល ំង។

 លៅលដើម្រដិវត្តៃ៍ លស្តចបាៃអៃុញ្ញា តឱ្យព្រជាជៃល្វាើជាតំណាងរាសស្ត 

�ុរះដ�់លៅម្ៃចំៃួៃល�ើសជាងពួកអភិជៃ ៃិងពករុមពគរូសាសនារមួគ្្លៅ 

លទៀត។ លម៉្ល រះល�ើយ ការ្លឹងអំណាចបាៃស្ិតលៅក្ុងកណា្ត ្់រនដលគ ្ុ៉រដៃ្ត លគ 

មិៃចង់លព្រើអំណាចលនារះ លោយពបាជ្ា ឬការព្រម្ណល�ើយ។ ពួករាសស្ត 

សាមញញាដដ�លររលពញលៅលោយកំ�ឹង បាៃតំាងចិត្តសងសឹកលោយខលួៃលគ 

ទ្ោ �់។ អ្កដដ�ពតរូវលគជិរះជាៃ់ បាៃទូទាត់លមលរៀៃដដ�លគបាៃលរៀៃលពកាម 

រ្រ្រនៃអំណាច ្្ត ច់ការ ល�ើយបាៃកាល យលៅជាអ្កជិរះជាៃ់ល�ើពួកអ្កដដ�

បាៃជិរះជាៃ់លគវញិ។
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 ព្រលទសបារាងំបាៃទទួ�ផ្�ជាឈាម ក្ុងចពមរូតនៃការឱៃ 

�ំលទាៃដ�់រ ៉មូ។ លៅកដៃលងដដ�ព្រលទសបារាងំបាៃ្រញ្ឈរ្រលងា្គ �ពិឃ្ត

ជាល�ើកដំ្ូរងនាលដើមសម័យកំដណទពមង់ កា�ដដ�ខលួៃស្ិតលពកាមអំណាច 

រ ៉មូលៅល�ើយលនារះ អំណាច្រដិវត្តៃ៍ក៏បាៃដំល�ើងយៃ្តកាត់កជាល�ើកដំ្ូរង 

លៅកដៃលងលនារះដដរ។ លៅពតង់កដៃលងដដ�លគដុតអ្ក្រ្តូរជីវតិជាល�ើកដំ្ូរង  

ចំលររះជំលៃឿព្ររូលតស្តង់ក្ុងសតវត្សទី១៦លនារះ ជៃរងលពគ្រះល�ើកដំ្ូរងក៏ពតរូវ

បាៃយៃ្តកាត់កសម្ល ្់រក្ុងសតវត្សទី១៨ដដរ។ លៅលព�លគ្ំរលភលចលចា� 

ពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះអស់លៅ ព្រលទសបាៃធ្ល ក់លៅក្ុងការ្ររះលបារ ៃិង 

អនា្ិ្រលតយ្យ។ សកងា្គ មទាស់ៃឹងពពរះគម្ីរ ជារជជាកា�នៃលសចក្តីភិត 

ភ័យមួយក្ុងព្រវត្តិសាសស្ត។ អ្កដដ�ម្ៃជ័យជម្រះលៅន្ងៃលៃរះ ពតរូវបាៃលគ 

កាត់លទាសលៅន្ងៃដស្អក។

 លស្តច ពករុមពគរូគងាវា � ៃិងពួកអភិជៃ ពតរូវបាៃជំរញុឱ្យចុរះចូ�ដ�់អំលពើ 

លឃ្រលៅនៃមៃុស្សដដ�វលងវាងស្ារតី។ អ្កដដ�លចញពកឹត្យសម្ល ្់រលស្តច 

លពកាយមកពតរូវលគល្វាើឃ្តវញិ។ អស់អ្កណាដដ�លមើ�លៅថ្ជាខំ្្ងៃឹង 

្រដិវត្តៃ៍ ពតរូវបាៃសលពមចថ្ៃឹងសម្ល ្់រលចា�។ ព្រលទសបារាងំពតរូវបាៃជា 

វា�ដ៏�ហាល�ហាវ សពម្្់រពួកមៃុស្សសាមញញាព្រដជងគ្្លពកាមឥទ្ធិព�នៃ 

កលពម្�។ ក្ុងពករុងប៉ារសី ម្ៃដំលណើ រពចរួ�ពច្រ�់្រៃ្ត្រនាទោ ្់រគ្្ ល�ើយព្រជា 

ព�រដ្ពតរូវបាៃដ្រងដចកលៅជាភាគីចពមរុរះដដ�គ្្ៃគិតអវាីលពរៅពីការកលមទោច

គ្្លៅវញិលៅមកល�ើយ...។ ព្រលទសជាតិលសទោើរដតរ�ំលៅ ល�ើយកងទាហាៃ 

ដសសកតវ៉ាទាមទារពបាក់ដខដដ�លគជំរក់ ជៃប៉ារសីបាៃអត់ឃ្ល ៃ ដខពត 

ទំាងឡាយពតរូវបាៃ�ិៃលហាចលោយពួកលចារ្រលៃ់ ល�ើយអារ្យ្ម៌លសទោើរដត 

រោយសា្រសូៃ្យ ក្ុងអនា្ិ្រលតយ្យ ៃិងភាពលសរលីសសចដតចិត្ត។

 ព្រជាជៃបាៃលរៀៃលមលរៀៃយ៉ាងចបាស់ោស់ អំពីលសចក្តីលឃ្រលៅ 

ៃិងទារណុកម្ ដដ�រ ៉មូបាៃ្រលពងៀៃទំាងយកចិត្តទុកោក់។ ឥ�ូវលៃរះ ពំុ 

ដមៃសាវក័រ្រស់ពពរះពគីសទោលទ ដដ�លគអូសទាញយកលៅ្រលងា្គ �មរណៈ 



 ពពរះគម្ីរ ៃិង្រដិវត្តៃ៍បារាងំ-ទំព័រ-251-

លនារះ។ លពររះពួកលគទំាងលៃរះបាៃបាត់្រង់ ឬពតរូវបាៃលគ្រលណ្ត ញលចញពី 

សសរុកយូរ�ង់ណាស់លៅល�ើយ។ «ទីពិឃ្ត បាៃពក�មពចា�លោយឈាម 

រ្រស់ពួកសង្។ ពជ�ងភ្ំ ៃិងគុកទំាងឡាយ ដដ�កា�ពីមុៃម្ៃពួក 

�ូ៊កូណូយ៉ាងដណៃតាៃ់តា្់រលនារះ ឥ�ូវលៃរះពតរូវបាៃលពញលៅលោយអ្កល្វាើ

ទុក្ខលទាសលគវញិ។ លោយខលួៃពតរូវបាៃលគចាក់ពចវាក់ជា្់រៃឹងលរៅអី ល�ើយខំ 

អំុទូកទំាងយ៉ា្់រយលឺុៃលនារះ ពករុមសង្កាតូ�ិករ ៉មូបាៃពិលសា្អស់ទំាង 

លសចក្តីលវទនា ដដ�វហិាររ្រស់ខលួៃបាៃល្វាើដ�់អ្កកាៃ់�ទ្ធិខុស្្គងដ៏ 

សុភាពទំាងឡាយលនារះ»។ 

 

សុព្រ-២៥ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៣៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ចូរ ដំលកើង ពបាជ្ា ឲ្យ ខ្ស់ ល�ើង លនារះ ៃិង ឲ្យ ឯង ខ្ស់ ល�ើង 

ដដរ ក៏ ៃឹង នំា ឲ្យ ឯង បាៃ កិត្តិសពទោ លោយ ឯង ឱ្រ ពកលសា្រ ជា្់រ។  

សុភាសិត ៤:៨ញ 

 «្រនាទោ ្់រមកន្ងៃលនារះបាៃមកដ�់ លៅលព�ដដ�លគ�្រចំាពគ្់រពជរុង 

លៅលព�យៃ្តកាត់កល្វាើការយ៉ាងសកម្រា�់ពពឹក លៅលព�គុកបាៃលពញ 

ដណៃ ដូចសំលៅផ្ទោុកពួកខ្ុំ្រលពមើ លៅលព�ពជ�ងទឹក�ូរបាៃលពញលោយ 

ពពុរះឈាម�ូរលៅក្ុងសទោឹងសីុៃ...។ ល្លើយទំាងជួរៗដ៏ដវងពតរូវបាៃលគបាញ់

សម្ល ្់រលោយពគ្្់រពបាយ។ លគបាៃលចារះព្រលហាងលពកាមទូកដដ�លររលពញ

លោយមៃុស្ស...។ យុវជៃ យុវនារដីដ�ម្ៃអាយុខទោង់១៧ឆំ្្ ពតរូវបាៃរោ្ភិបា� 

លនារះសម្ល ្់រអស់ចំៃួៃរា្់ររយនាក់។ ទារកតូចៗពតរូវបាៃទាញលចញពីលោរះ 

ម្្ត យ ល�ើយលបារះពី�ំដពងមួយលៅ�ំដពងមួយ លោយពួកអ្កល្វាើ្រដិវត្តៃ៍ 

្រក្ខដចកខូ្ីរៃ»។

 ការអស់ទំាងលៃរះ គលឺជាអវាីដដ�សាតំាងចង់ល្វាើ។ ៃលយាបាយរ្រស់វា 

គលឺជាការលបាក្រលញ្្ត ល�ើយលគ្�្ំរណងរ្រស់វា គលឺជាការនំាភាពទុចចារតិ 

មកដ�់មៃុស្ស លដើម្ី្រង្ខូចស្ាពពរះ�ស្តរ្រស់ពពរះ ល�ើយលដើម្ី្រង្ខូចលគ្�
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្ំរណងនៃលសចក្តីសសឡាញ់ ល�ើយក្ុងការល្វាើដូលច្រះ វា្រណា្ត �ឱ្យម្ៃ 

លសចក្តីទុក្ខលសាកលៅស្ាៃសួគ៌។ ្រនាទោ ្់រមក វានំាមៃុស្សឱ្យ្រលនាទោ សពពរះ 

លោយក��្ិចដ៏ជំនាញរ្រស់វា ល្វាើលមើ�ដតអស់ទំាងលសចក្តីលវទនាទំាង

លនារះ ជា�ទ្ធផ្�នៃគលពម្ងការរ្រស់ពពរះអាទិករដូលច្ារះ។ លៅលព� 

ព្រជាជៃល�ើញថ្ �ទ្ធិរ ៉មូៃិយមជាការលបាក្រលញ្្ត លនារះសាតំាងក៏ជំរញុ

លគឱ្យវាយតនមលដ�់អស់ទំាងសាសនា ថ្ជាសាសនាលបាកពបាស ល�ើយពពរះ 

គម្ីរជាលរឿងលពពងលទៀតផ្ង។

កំហនុសដ៏ធងៃៃ់ធងៃរបំផនុ្រ

 កំ�ុសដ៏្ងៃៃ់្ងៃរ្ំរផុ្ត ដដ�បាៃ្រណា្ត �ឱ្យព្រលទសបារាងំម្ៃ 

លសចក្តីលវទនាដូលច្រះ គលឺការមិៃលអើលពើៃឹងលសចក្តីពិតដ៏្ំលៃរះមួយដដ�ថ្៖ 

លសរភីាពពិតពបាកដ គលឺស្ិតលៅក្ុងការហាមពបាមនៃពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះ។ 

«ឱ ល្រើឯងសា្ត ្់រតាម្រញញាត្តិទំាង្ុ៉រន្ាៃរ្រស់អញលៅលអរះ លនារះលសចក្តីសុខ 

រ្រស់ឯងៃឹងបាៃដូចជាទលៃល លសចក្តីសុចរតិរ្រស់ឯង  ៃឹងបាៃដូចជារ�ក 

សមុពទល�ើយ»។ លអសាយ ៤៨:១៨។ អ្កដដ�មិៃលរៀៃអាៃលមលរៀៃពី 

លសៀវលៅរ្រស់ពពរះ ពតរូវលរៀៃអាៃពីព្រវត្តិសាសស្តវញិ។

 សាតំាងបាៃ្រៃលំកិច្ចាការរ្រស់វា លៅលព�វាល្វាើការតាមរយៈពពរះវហិារ

រ ៉មូ លដើម្ីនំាមៃុស្សលចញពីការសា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រ។ លោយសារកិចចាការនៃពពរះ 

វញិ្ញា ណរ្រស់ពពរះ លគ្�្ំរណងរ្រស់វាពតរូវបាៃ្រងាក រមិៃឱ្យម្ៃផ្�ដផ្ល 

លពញល�ញ។ ព្រជារាសស្តពំុបាៃតាមោៃលដើមល�តុ ល�ើយសសាវពជាវរក 

ព្រភពនៃលសចក្តីលវទនារ្រស់ខលួៃ។ ្ុ៉រដៃ្ត លៅក្ុង្រដិវត្តៃ៍វញិ ពករុមព្ឹរកសាជាតិ

បាៃ្ំរលភលចពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះលោយល្រើកមុខ។ ល�ើយក្ុងរជជាកា�នៃលសចក្តី 

ភិតភ័យដដ�លកើតល�ើងតាមលពកាយលនារះ មៃុស្សទំាងអស់ៃឹងល�ើញកិចចាការ

នៃកម្ផ្�។

 ការព្រពពឹត្តល�្ើសពកឹត្យវៃ័ិយដ៏ពតឹមពតរូវល�ើយសុចរតិលនារះ ពតរូវដត 

ទទួ�លសចក្តី�ិៃវនិាស។ ពពរះវញិ្ញា ណរ្រស់ពពរះ ដដ�្រញ្ឈ្់រអំណាច 



 ពពរះគម្ីរ ៃិង្រដិវត្តៃ៍បារាងំ-ទំព័រ-253-

សាហាវរ្រស់សាតំាង ពតរូវបាៃដកលចញ ល�ើយអ្កដដ�ស្របាយៃឹង 

លសចក្តីទុចចារតិរ្រស់មៃុស្ស ពតរូវបាៃអៃុញ្ញា តឱ្យល្វាើតាមដតអំលពើចិត្តលគវញិ។ 

អ្កដដ�បាៃលពជើសលរ ើសយកការព្រឆំ្ង ពតរូវបាៃទុកឱ្យពចរូត�ទ្ធផ្�រ្រស់

ខលួៃ។ ព្រលទសបាៃលររលពញលៅលោយឧពកិដ្កម្។ ម្ៃឮសដពមកលខ្ល ចផ្សា 

ដដ�លររលពញលៅលោយការទង្គឹរះចិត្តដ៏ជូរចត់ ពីដខពតដ៏លខទោចខទោី លៅដ�់ 

ទីពករុងដ៏លខទោចខ្ទោ ំ។ ព្រលទសបារាងំបាៃរលង្គើកលពកើក ដូចជាការរញជាួ យដផ្ៃដី។ 

សាសនា ចបា្់រ រល្រៀ្រលរៀ្ររយនៃសង្គម ពករុមពគរួសារ រដ្ ៃិងពពរះវហិារ 

ទំាងអស់ ពតរូវបាៃកលមទោចលចា�លោយនដមិៃ្ររសុិទ្ធ ដដ�ល�ើកទាស់ៃឹង 

ពកឹត្យវៃ័ិយរ្រស់ពពរះ។

 អ្កល្វាើទី្រនាទោ �់លស្ារះពតង់រ្រស់ពពរះ ដដ�អំណាចព្រម្្លមើ�ងាយ 

ដដ� «ល�ើងមកពីជងហាុក្ំ» បាៃសម្ល ្់រលនារះ ៃឹងមិៃពតរូវសំងំសាងៃ ត់លសងៃៀម 

យូរលទៀតល�ើយ។ «លពកាយ្ីរន្ងៃកៃលរះមក ពពរះវញិ្ញា ណនៃជីវតិដដ�មកពីពពរះ

ក៏ចូ�ក្ុងលខ្្ចទំាងពីរ រចួលគលពកាក្រល�ើង ល�ើយពួកអ្កដដ�ល�ើញក៏

ម្ៃលសចក្តីភិតភ័យខ្ល ចជាខ្ល ំង»។ វវិរណៈ ១១:១១។ លៅឆំ្្១៧៩៣ ពពរះ 

រាជពកមដដ�្ំរ្ិរទមិៃឱ្យម្ៃពពរះគម្ីរ បាៃ្លងផុ្តសភាបារាងំ។ ្ីរឆំ្្កៃលរះ 

លពកាយមក គណៈដដដ�លៃរះបាៃរកដំលណារះសសាយមួយ មក�ុ្រពកឹត្យពកម 

ទំាងលៃរះលចញ។ មៃុស្សបាៃសា្គ �់ពីការចំាបាច់ដដ�ពតរូវលជឿដ�់ពពរះ ៃិង 

ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពទង់ ថ្ជាពគឹរះនៃគុណ្ម៌ ៃិងសី�្ម៌។

 ស្តីពី «សរ្្រនាទោ �់ពីរនាក់» វញិ [គម្ីរសញ្ញា ចាស់ ៃិងសញ្ញា ្្ី] 

លហារាបាៃព្រកាស្រៃ្តលៅលទៀតថ្៖ «លនារះអ្កទំាងពីរបាៃ ឮសំល�ងពីល�ើ 

លម�មកថ្ ចូរល�ើងមកឯលណរះ លគក៏ល�ើងល�ើលម�ឰដ៏ពពក ពួកខំ្្ង 

សពតរូវរ្រស់លគក៏ល�ើញដដរ»។ វវិរណៈ ១១:១២។ «សរ្្រនាទោ �់ទំាងពីររ្រស់ 

ពពរះ» ពតរូវបាៃលគល�ើកតលមកើង ដូចមិៃដដ�ម្ៃពីមុៃល�ើយ។ លៅឆំ្្១៨០៤ 

ពកសួងគម្ីរអង់លគលស ៃិងភាសា្ររលទស ក៏ពតរូវបាៃលរៀ្រលរៀងល�ើង ល�ើយ 

ម្ៃអង្គការសសលដៀងៗគ្្លទៀត លរៀ្រលរៀងល�ើងជា្រៃ្ត្រនាទោ ្់រក្ុងទីវា្រអលឺរ ៉្ុរ។ 
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ក្ុងឆំ្្១៨១៦ ពកសួងគម្ីរអាលមរកិពតរូវបាៃស្ា្រនាល�ើង។ តំាងពីលព�លនារះ 

មក ពពរះគម្ីរពតរូវបាៃ្រកដព្រជារា្់ររយភាសា។

 មុៃឆំ្្១៧៩២ ពំុសូវម្ៃៃរណាចា្់រអារម្ណ៍ដ�់ល្រសកកម្ 

្ររលទសលទ ្ុ៉រដៃ្ត�ុរះជិតផុ្តសតវត្សទី១៨លៅ លទើ្រល�ើញម្ៃការ ល្ ស់្រ្តូរ

យ៉ាងសលម្ើម លពររះមៃុស្សដ�ងសក្់រចិត្តៃឹងការៃិយមពតិរះររិះរកមូ�ល�តុ 

ល�ើយក៏បាៃភ្ាក់រ�ឹកដ�់ការល្រើកសដម្តងរ្រស់ពពរះ ៃិងសាសនាអៃុវត្តៃ៍។ 

ចា្់រតំាងពីលព�លៃរះមក ល្រសកកម្្ររលទសបាៃទទួ�ការរកីចលពមើៃ 

�ូតោស់ជានពកដ�ង ដដ�មិៃធ្ល ្់រម្ៃពីមុៃមកល�ើយ។

 ការដក�ម្អក្ុងការលបារះពុម្ បាៃ ឱ្យសមទោុរះដ�់ការដចកចាយពពរះ 

គម្ីរ។ ការរ�ំធ្ល ក់ចុរះនៃភាពព្រកាៃ់្ុររាណ ៃិងភាពមិៃចុរះសពមរុងៃឹង 

ព្រលទសជាតិ ៃិងការដដ�សលម្តចសង្នៃរ ៉មូ បាត់អំណាចលោកីយ៍ បាៃល្រើក 

ផ្លូវឱ្យពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះពជា្រចូ�។ ឥ�ូវលៃរះ លគបាៃដឹកជញជាូ ៃពពរះគម្ីរ

លៅពគ្់រដផ្្កនៃដផ្ៃដី។

 លោកវ�ុធ្រដដ�ជាអ្កមិៃលជឿពពរះម្្ក់ ម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «ខ្ុំ្ុញ 

ពទាៃ់ៃឹងឮមៃុស្សៃិយាយពីជៃដ្់រពីរនាក់ ្រលងកើតពគីសទោសាសនាណាស់។ 

ខ្ុំៃឹង្រងាហា ញឱ្យល�ើញថ្កម្ល ំងមៃុស្សម្្ក់ៃឹងអាចរ�ំំវាបាៃ»។ មៃុស្សរា្់រ

ោៃនាក់បាៃចូ�ព្រយុទ្ធក្ុងសកងា្គ ម លដើម្ីកលមទោចពពរះគម្ីរ ្ុ៉រដៃ្ត មិៃអាច 

្ំរ ល្ ញបាៃល�ើយ។ លៅទីណាដដ�ម្ៃពពរះគម្ីរមួយរយកបា� លៅជំនាៃ់ 

លោកវ�ុធ្រ ឥ�ូវម្ៃពពរះគម្ីររ្រស់ពពរះមួយរយរៃ់កបា�។ រក្យលពចៃ៍ 

នៃអ្កដកទពមង់ជំនាៃ់លដើមបាៃដ្លងថ្ «ពពរះគម្ីរគលឺជាដដកពទនា្់រ ដដ�ល្វាើ 

ឱ្យញញួរជាលពចើៃសឹក»។

 អវាីៗដដ�បាៃស្ា្រនាលោយអំណាចរ្រស់មៃុស្ស ៃឹងពតរូវរ�ំដួ� 

ដតអវាីដដ�ស្ិតលៅល�ើ្្នៃពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ ៃឹងបាៃ្រតំាងលៅជា 

ដរា្រវញិ។
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១៦

ការដសវងរកលសរភីា្ក្នុងដដៃដី្្មី

សៅរ៍-២៦ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៤០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:ពតរូវ ឲ្យ ពិចារណា ផ្លូវ ដដ� លជើង ឯង លដើរ ល�ើយ 

ចាត់ដចង ឲ្យ អស់ ទំាង ផ្លូវ ឯង បាៃ ពតឹម ពតរូវ ចុរះ។ សុភាសិត ៤:២៦

 លទារះជាលគបាៃ្រដិលស្រដ្អំណាច ៃិងលគ្�ជំលៃឿរ្រស់រ ៉មូក៏លោយ 

ក៏លគលៅដតយកពិ្ីរ្រស់រ ៉មូជាលពចើៃ មករមួ្រញចាូ �ក្ុងការថ្វា យ្រង្គំពពរះ ក្ុង 

វហិារអង់លគលស (Church of England) ដដរ។ លគបាៃអរះអាងថ្ ពគ្់រទំាងអវាីៗ

ដដ�្រទគម្ីរពំុបាៃហាមលនារះ គលឺគ្្ៃអវាីអាពកក់លទ។ ពិ្ីលគ្រពពពរះរ្រស់ 

វហិារដដ�ម្ៃទពមង់្្ី កាៃ់ដតព្រហាក់ព្រដ��ៃឹងវហិាររ ៉មូជា�ំោ្់រ 

ល�ើយលគបាៃល�ើកល�ើងថ្ ការល្វាើដូលច្រះៃឹងនំាឱ្យពួកកាតូ�ិករ ៉មូទទួ� 

សា្គ �់ជំលៃឿព្ររូលតស្តង់។

 ពករុមមួយលទៀតពំុបាៃយ�់សស្រលទ។ ពួកលគបាៃចាត់ទុកទំលៃៀម 

ទម្ល ្់រទំាងលៃរះ ថ្ជា ល្ កទាសករដដ�លគធ្ល ្់ររក់។ លគបាៃឱ្យល�តុផ្� 

ថ្ ពពរះបាៃតំាងក្ុងពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពទង់ ឱ្យម្ៃចបា្់រទម្ល ្់រស្តីពីពិ្ីលគ្រព

ថ្វា យ្រង្គំរ្រស់ពទង់ ល�ើយថ្ មៃុស្សលយើងគ្្ៃសិទ្ធិអវាីៃឹង្រដៃ្ម ឬ្រៃ្យ 

ចបា្់រទម្ល ្់រទំាងលនារះបាៃល�ើយ។ ដំ្ូរងរ ៉មូបាៃចា្់រលផ្្តើមលចញ្រទ្រញ្ជា ឱ្យ

ល្វាើអវាីដដ�ពពរះពំុបាៃហាម ល�ើយលៅទី្ំរផុ្តបាៃហាមៃូវអវាីដដ�ពទង់បាៃ 

្រងា្គ ្់រឱ្យល្វាើ។

 មៃុស្សជាលពចើៃបាៃចាត់ទុកទំលៃៀមទម្ល ្់រនៃពពរះវហិារអង់លគលស ថ្

ជាវមិ្ៃនៃការថ្វា យ្រង្គំរ្ូរចម្ល ក់ ល�ើយពួកលគមិៃអាចចូ�រមួក្ុងការថ្វា យ

្រង្គំជាមួយវហិារលនារះល�ើយ។ ្ុ៉រដៃ្ត ពពរះវហិារដដ�បាៃគំ្ពទលោយអាជ្ា្រ



ការដសវាងរកលសរភីាពក្ុងដដៃដី្្ី-ទំព័រ-257-

សីុវ�ិ ៃឹងមិៃអៃុញ្ញា តឱ្យម្ៃដំណឹងដខវាងលយា្រ�់គ្្ល�ើយ។ លគបាៃហាម 

មិៃឱ្យព្រជំុលោយគ្្ៃការអៃុញ្ញា ត លោយម្ៃការចា្់រោក់គុក ឬការ 

្រលណ្ត ញលចញពីសសរុក ឬមរណភាពជាពិៃ័យ។

 លោយម្ៃការលដញចា្់រ ការល្វាើទុក្ខ្ុរកលម្ញ ៃិងការចា្់រយកលៅ

ោក់ក្ុងពៃ្ធនាគ្រលទៀតផ្ងលនារះ ពួក្ររសុិទ្ធៃិយមគ្្ៃសង្ឹមថ្ៃឹងម្ៃ 

ន្ងៃ្ូរលស្ើយល�ើយ។ ខលរះល្រ្តជ្ាលៅរកកដៃលងពជកលកាៃលៅព្រលទស�ូ�ង់ ដត

ពត�្់រជាធ្ល ក់លៅក្ុងកណា្ត ្់រនដនៃពួកខំ្្ងសពតរូវរ្រស់ខលួៃវញិ លោយសារ 

លគក្ត់។ ្ុ៉រដៃ្តការតសូ៊ដ៏ខ្ល ំងកាល បាៃល្វាើឱ្យពួកលគម្ៃជ័យជម្រះក្ុងទី្ំរផុ្ត 

ល�ើយលគបាៃរកល�ើញទីជពមកលៅល�ើលការះលពតើយដ៏ព្រក្រលោយលមពតីភាព។

 លគបាៃចាកលចញពីផ្ទោរះ ៃិងផ្លូវជីវតិរ្រស់ខលួៃ។ ពួកលគជាជៃចដមលក 

ក្ុងទឹកដីចដមលក ល�ើយពតរូវពុរះររពគ្់រឧ្រសគ្គ លដើម្ី្ំរ្៉រៃជីវតិរ្រស់ខលួៃ។ 

លគពំុបាៃទុកលព�លវោឱ្យកៃលងផុ្តលៅលោយលៅលសងៃៀម ឬរវ�់តូចចិត្ត 

ល�ើយ។ លគបាៃដ្លងអំណរអរគុណដ�់ពពរះ ចំលររះពពរះពរដដ�បាៃព្រទាៃ 

ដ�់ខលួៃ ល�ើយបាៃអររកីរាយក្ុងការព្រក្រគ្្ខ្ងពព�ឹងវញិ្ញា ណលោយ 

គ្្ៃអំលពើពយាបាទ។ 

ព្រះព្ប់ព្ងលលើព្ឹ្រ្ិការណ៍ោងំឡាយ

 លៅលព�ពពរះ�ស្តរ្រស់ពពរះហាក់្ីរដូចជាតពមង់ពួកលគ ឱ្យ្លងកាត់

សមុពទលឆ្្រះលៅឯទឹកដីមួយដដ�លគអាចដចកលសរភីាពខ្ងសាសនាជាលករ ្តិ៍

មត៌កដ�់កូៃលៅរ្រស់ខលួៃលនារះ លគក៏បាៃល្វាើដំលណើ រលៅមុខតាមគៃលងផ្លូវនៃ

លសចក្តីថ្្ក់្្មរ្រស់ពពរះ។ ការល្រៀតល្រៀៃ ៃិងការ្រលណ្ត ញលចញពីសសរុក 

បាៃល្រើកផ្លូវឱ្យម្ៃលសរភីាពលៅវញិ។

 លៅលព�លគ្រង្ខំឱ្យ្ំរដ្រកលចញពីវហិារអង់លគលសជាល�ើកដំ្ូរង ពួកលគ 

បាៃរមួសាមគ្គីគ្្ លោយោក់លសចក្តីសញ្ញា មួយ ថ្រាសស្តលសររី្រស់ពពរះ «លដើម្ី 

លដើរទំាងអស់គ្្ក្ុងផ្លូវរ្រស់ពទង់ដដ�ខលួៃសា្គ �់ ឬៃឹងសា្គ �់លៅលព� 

លពកាយ»១។     



ទំព័រ-258- មហាវវិាទ

អាទិត្យ-២៧ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៤១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពី លពររះ អស់ ទំាង ផ្លូវ រ្រស់ មៃុស្ស សុទ្ធ ដត ចបាស់ លៅ ចំលររះ 

ពពរះលៃពត ពពរះលយ�ូវ៉ា ពទង់ ក៏ សទោង់ លមើ� អស់ ទំាង ផ្លូវ ពចក រ្រស់ លគ ដដរ។ 

សុភាសិត ៥:២១

 លៃរះល�ើយជាលគ្�ការណ៍ដ៏សំខ្ៃ់្ំរផុ្តនៃ�ទ្ធិព្ររូលតស្តង់ៃិយម។ 

លោយសារដតលគ្�្ំរណងលៃរះល�ើយ លទើ្រពួក្ម្យាពតាចាកលចញពី 

ព្រលទស�ូ�ង់ លៅរកលគ�ោ្ៃក្ុងដដៃដី្្ី។ លោកចៃ រ្់៉រ្ិ៊រៃសិៃ (John 

Robinson) ដដ�ជាពគរូគងាវា �រ្រស់លគ បាៃម្ៃព្រសាសៃ៍ដ�់ៃិរលទសជៃ 

ក្ុងលព�ដដ�គ្ត់ោពួកលគថ្៖

 «ខ្ុំសូមជពម្្រដ�់អ្ក លៅចំលររះពពរះ ៃិងពួកលទវតាដ៏ចលពមើៃរ្រស់ 

ពទង់ថ្ សូមលដើរតាមខ្ុំដូចជាខ្ុំលដើរតាមពពរះពគីសទោដដរ។ ល្រើពពរះល្រើក្រងាហា ញ 

អវាីៗដ�់្រង្រ្អូៃ លោយឧ្រករណ៍លផ្្សងលទៀតក្តី ចូរព្ររុងលព្រៀ្រទទួ�ដូចដដ�

្រង្រ្អូៃព្ររុងទទួ�លសចក្តីណាមួយនៃការផ្សាយរ្រស់ខ្ុំដដរ លពររះខ្ុំម្ៃ 

ទំៃុកចិត្តខ្ល ំងណាស់ថ្ ពពរះពទង់ម្ៃលសចក្តីពិត ៃិងពៃលលឺជាលពចើៃលទៀត ដដ� 

ៃឹងពតរូវចំាងជរះលចញពីពពរះ្រៃទោូ�្ររសុិទ្ធរ្រស់ពទង់»២។  

 «ចំដណកខ្ុំវញិ ខ្ុំមិៃអាចសដម្តងការលសាកសា្ត យពគ្់រពគ្ៃ់ ដ�់ 

�ក្ខណៈនៃពពរះវហិារដដ�ម្ៃទពមង់្្ីលទ ដដ�...្រចចាុ្រ្ៃ្លៃរះ លបារះជំហាៃ

លៅមុខមិៃ�ួសពីឧ្រករណ៍នៃការដកទពមង់រ្រស់លគល�ើយ។ ពួក�ូល ើ្រ មិៃ

អាចឈាៃ�ួសជំហាៃរ្រស់លោក�ូល ើ្របាៃល�ើយ...រឯីពួកខ្�វៃិវញិ 

្រង្រ្អូៃល�ើញលទ លគព្រកាៃ់ខ្ជា ្់រខជាួៃលៅតាមអវាីដដ�វរី្ុររសរ្រស់ពពរះបាៃ 

្រៃ្ស�់ទុកឱ្យ ដតវរី្ុររសលនារះមិៃបាៃយ�់ដឹងៃូវអវាីៗទំាងអស់លនារះលទ...។ 

លទារះ្ីរជាលៅជំនាៃ់លគ លគជាពៃលលឺដដ�ល្រះល�ើយចំាងរស្ីក៏លោយ ក៏លគមិៃ

បាៃយ�់ពជរួតពជា្រអស់ទំាងពពរះតំររិះរ្រស់ពពរះបាៃដដរ ្ុ៉រដៃ្តល្រើលគរស់លៅ 

មកទ�់ឥ�ូវលៃរះ លគក៏លៅដតម្ៃចិត្តចង់ឱ្រពកលសា្រពៃលលឺ្រដៃ្មលទៀត ដូច

លព�ដដ�លគបាៃទទួ�ពៃលលឺពីល�ើកដំ្ូរងដូលច្ារះដដរ»៣។



ការដសវាងរកលសរភីាពក្ុងដដៃដី្្ី-ទំព័រ-259-

 «ចូរៃឹកចំារក្យសៃយា ៃិងលសចក្តីសញ្ញា រ្រស់អ្ករា�់គ្្ជាមួយៃឹង

ពពរះ ៃិងជាមួយគ្្ថ្ពតរូវទទួ�ពៃលលឺៃិងលសចក្តីពិតណាដដ�ល្រើកសដម្តងមក

ពីសំលណររ្រស់ពទង់ ្ុ៉រដៃ្តខ្ុំសូមអងវារថ្ ចូរយកចិត្តទុកោក់ចំលររះអវាីដដ� 

អ្ករា�់គ្្រា្់រថ្ជាលសចក្តីពិត ល�ើយពតរូវផ្ទោឹម ៃិង្លឹងដ្លងជាមួយ្រទគម្ីរ

នៃលសចក្តីពិតលផ្្សងលទៀត មុៃៃឹងទទួ�លជឿ លពររះពិភពពគីសាទោ ៃលទើ្រដតលចញ

ពីភពងងឹតយ៉ាងពកាស់ដដ�ព្រឆំ្ងៃឹងជៃពគីសាទោ ៃ ដូលច្រះមិៃអាចម្ៃចំលណរះ 

វជិាជា លពញល�ញបាៃមកដតម្តងលនារះល�ើយ»៤។ 

 លសចក្តីពបាថ្្ចង់បាៃលសរភីាពខ្ងផ្លូវចិត្ត បាៃ្រណា្ត �ឱ្យអ្ក្ម្

យាពតា្លងកាត់មហាសមុពទពទំាពទៃូវការ�ំបាកលវទនានៃទីរលហាស្ាៃ ល�ើយ 

ោតពគឹរះឱ្យបាៃជាព្រលទសជាតិដ៏ខ្ល ំងពូដកមួយ។ ដតពួក្ម្យាពតាពំុទាៃ់

យ�់ចបាស់អំពីលសរភីាពខ្ងសាសនាលៅល�ើយលទ។ លសរភីាពដដ�លគខិត

ខំពុរះររសពម្្់រខលួៃលគលនារះ លគមិៃចង់ដចករដំ�កឱ្យអ្កដនទលទៀតល�ើយ។ 

�ទ្ធិដដ�ថ្ពពរះអៃុញ្ញា តវហិារឱ្យពគ្់រពគងល�ើសតិសម្ជញញាៈ ល�ើយលដើម្ី 

ឱ្យផ្្ត�់អត្ៃ័យ ៃិងោក់ទណ្ឌ កម្ដ�់�ទ្ធិខុស្្គងលនារះ គលឺជាកំ�ុសដ៏្ងៃៃ់្ងៃរ 

្ំរផុ្តមួយនៃ�ទ្ធិកាតូ�ិករ ៉មូ។ ពួកអ្កដកទពមង់ទំាងឡាយ មិៃទាៃ់បាៃ 

ោច់សស�រះពីលសចក្តីពទំាមិៃបាៃរ្រស់រ ៉មូលទ លពររះភាពងងឹតដ៏ពកាស់ដដ�

�ទ្ធិកាតូ�ិករ ៉មូបាៃពគ្រដណ្ត ្់រល�ើពិភពពគីសាទោ ៃលនារះ មិៃទាៃ់បាៃរសាយ 

បាត់អស់លៅល�ើយ។

 ពពរះវហិារព្រចំារដ្មួយព្រលភទ ពតរូវបាៃ្រលងកើតឱ្យម្ៃរាងលៅល�ើង 

លោយពួកអាណាៃិគម ល�ើយលគចាត់ពួកលៅពកមឱ្យសងកត់សងកិៃ�ទ្ធិខុស 

្្គង។ លម៉្ល រះល�ើយ អំណាចលោកីយ៍ក៏ស្ិតលៅលពកាមកណា្ត ្់រនដរ្រស់ពពរះ 

វហិារ។ វធិ្ៃការទំាងលៃរះក៏នំាឱ្យជួ្រ�ទ្ធផ្�ដដ�លចៀសវាងមិៃរចួ លរ� 

គលឺការល្វាើទុក្ខលទាស។

លោករ ៉ជូ័រ វិលលៀ្មស៍

 ដូចជាអ្ក្ម្យាពតាជំនាៃ់លដើមដដរ លោករ ៉ជ័ូរ វលិ�លៀមស៍ (Roger 



ទំព័រ-260- មហាវវិាទ

Williams) បាៃមកដដៃដី្្ី លដើម្ីមកទទួ�លសរភីាពខ្ងសាសនាៃឹងលគ

ដដរ។ ្ុ៉រដៃ្ត ផ្ទោុយពីពួកលគឯលទៀត គ្ត់បាៃលមើ�ល�ើញៃូវអវាីដដ�ម្ៃដតមៃុស្ស 

្ុ៉រន្ាៃនាក់្ុ៉រលណាណ រះបាៃលមើ�ល�ើញ គលឺថ្លសរភីាពលៃរះគលឺជាសិទ្ធិដដ� 

មៃុស្សទំាងអស់ មិៃអាចល�ើកលចា�បាៃ។ គ្ត់បាៃដសវាងរកលសចក្តីពិតដ៏ 

អស់ពីចិត្ត។ លោកវលិ�លៀមស៍ «ជាជៃទីមួយក្ុងពិភពពគីសាទោ ៃសម័យ្្ី ដដ� 

្រលងកើតរោ្ភិបា�សីុវ�ិល�ើលគ្��ទ្ធិនៃលសរភីាពខ្ងផ្លូវចិត្ត»៥។ គ្ត់ម្ៃ 

ព្រសាសៃ៍ថ្៖ «សាធ្រណៈជៃ ឬពួកលៅពកមអាចសលពមចៃូវកាតពវាកិចចា 

រ្រស់្ុរគ្គ�ម្្ក់ៗ ្ុ៉រដៃ្ត លៅលព�លគោក់កាតពវាកិចចាដដ�មៃុស្សពតរូវល្វាើ 

សពម្្់រពពរះ លនារះដូចជាមិៃសមសួៃលសារះ ល�ើយគ្្ៃសៃ្តិសុខផ្ង លពររះ 

ជាការចបាស់ណាស់ថ្ កា�ល្រើលៅពកមទំាងឡាយម្ៃអំណាចលនារះ លគ 

អាចលចញពកឹត្យពកមលៅន្ងៃលៃរះ ឬន្ងៃដស្អក តាមដតមតិរ្រស់លគ ឬតាមដតជំលៃឿ 

រ្រស់លគ ដូចដដ�បាៃព្រពពឹត្តក្ុងព្រលទសអង់លគលស លោយពួកក្សពតា ៃិង 

ក្សពតិយាៃី ៃិងលោយសលម្តចសង្ ៃិងពករុមព្ឹរកសាទំាងឡាយក្ុងវហិាររ ៉មូ

យ៉ាងដូលច្ារះដដរ»៦។

 

ច័ន្ទ-២៨ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៤២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដ្ិត រក្យ ្រណា្ត ំ លនារះ ជា ចលងកៀង ល�ើយ ដំ្ូរន្ាៃ លនារះ ជា 

ពៃលលឺ ឯ លសចក្តី ្រលនាទោ ស នៃ រក្យ លព្រៀៃព្រលៅ លនារះ ជា ផ្លូវ ជីវតិ ល�ើយ។ 

សុភាសិត ៦:២៣

 ជៃពគ្់ររ្ូរពតរូវអលញជា ើញលៅវហិារដដ�បាៃតំាងល�ើងលនារះ ល្រើពំុលនារះ 

លទៃឹងពតរូវទទួ�ពិៃ័យ ឬចូ�ពៃ្ធនាគ្រ។ «គ្ត់ [លោកវលិ�លៀមស៍] ចាត់ទុក 

ថ្ ការ្រង្ខំមៃុស្សឱ្យរ្ួររមួជាមួយជៃដដ�ម្ៃលគ្�ជំលៃឿខុសគ្្ គលឺជាការ

រលំោភសិទ្ធិលោយមិៃ្ិរទមុខដ�់សិទ្ធិ្ម្ជាតិរ្រស់ខលួៃ ការអូសទាញជៃ 

មិៃលជឿ ៃិងអ្កឥតម្ៃចិត្តចង់ ឱ្យលៅលគ្រពថ្វា យ្រង្គំជាសាធ្រណៈ លនារះគលឺ

ហាក់្ីរដូចជាទាមទារយកភាពពុតត្ុតល�ើយ...។ គ្ត់បាៃ្រដៃ្មលទៀតថ្ 



ការដសវាងរកលសរភីាពក្ុងដដៃដី្្ី-ទំព័រ-261-

‘គ្្ៃៃរណាមួយពតរូវលគ្រពថ្វា យ្រង្គំ ឬលៅដតលគ្រពថ្វា យ្រង្គំទាស់ៃឹង 

ទំលៃើងចិត្តរ្រស់ខលួៃល�ើយ‘»៧។

 លគបាៃលគ្រពលោករ ៉ជ័ូរ វលិ�លៀមស៍ជាខ្ល ំង ្ុ៉រណណឹ ងល�ើយលគលៅដតមិៃ 

ពទំាពទដ�់ការដដ�គ្ត់ទាមទារៃូវលសរភីាពខ្ងសាសនាលទៀត។ លដើម្ី 

លចៀសវាងមិៃឱ្យលគចា្់រខលួៃបាៃ គ្ត់ក៏ពតរូវលភៀសខលួៃ្លងកាត់ព្ុយរះ ៃិងខ្យ�់ 

រងារ ចូ�លៅក្ុងនពពដដ�គ្្ៃៃរណា�ុក�ុយពីមុៃ។

 គ្ត់ម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «អស់ដ្់រ្ួរៃសបា្ត �៍ ដដ�ខ្ុំបាៃរងទុក្ខ 

លវទនាក្ុងរដូវដ៏អៃ្តរធ្ៃលៃរះ ទំាងមិៃដឹងថ្ម្ៃៃំ្័ុរង ឬដពគលដកលៅឯណា 

ផ្ង»។ ្ុ៉រដៃ្ត «សតវាដក្អកបាៃឱ្យចំណីខ្ុំក្ុងវា�រលហាស្ាៃ» ល�ើយជាញឹក ញយ 

ខ្ុំយករងូល ើ្ល្វាើជាជពមក៨ ។ គ្ត់បាៃ្រៃ្តដំលណើ រលគចខលួៃដ៏លវទនាលនារះ 

កាត់ទឹកកកដដ�ធ្ល ក់ ៃិងកាត់នពពឥតោៃ រ�ូតដ�់រកល�ើញទីជពមកជា 

មួយៃឹងកុ�សម្័ៃ្ធឥណា្ឌ មួយ ដដ�ទុកចិត្ត ៃិងអាណិតគ្ត់។

 គ្ត់បាៃពកា�ពគឹរះនៃដំណាក់ការទីមួយក្ុងសម័យ្្ី ដដ�ទទួ� 

សា្គ �់សិទ្ធិ «ដដ�ថ្មៃុស្សពគ្់ររ្ូរគួរម្ៃលសរភីាពៃឹងលគ្រពពពរះតាមដត 

ពៃលលឺនៃសម្ជញញាៈរ្រស់ខលួៃ»៩។ លការះរ ៉ដូដដ�ជារដ្តូចមួយរ្រស់គ្ត់ បាៃរកី 

ចលពមើៃល�ើងរ�ូតដ�់លគ្�ការណ៍ដ៏ជាពគឹរះលនារះ លសរភីាពខ្ងសាសនា 

ៃិងសីុវ�ិ បាៃកាល យលៅជាមូ�ោ្ៃនៃសាធ្រណរដ្អាលមរកិ។

ឯកសារនៃលសរភីា្

 លសចក្តីព្រកាសពីឯករាជ្យនៃជៃជាតិអាលមរកិបាៃដ្លងថ្៖ «លយើង 

កាៃ់លសចក្តីពិតទំាងលៃរះជាភ័ស្តុតាងជាក់ដស្តងថ្ មៃុស្សទំាងអស់ដដ�បាៃ 

្រលងកើតមក ម្ៃភាពលស្ើគ្្ ថ្ពពរះដ៏ជាអ្ក្រងក្រលងកើត បាៃព្រទាៃដ�់លគៃូវ 

សិទ្ធិខលរះៗដដ�មិៃអាចល�ើកលចា�បាៃ ថ្ក្ុងចំលណាមសិទ្ធិទំាងលៃរះគលឺម្ៃ 

ជីវតិ លសរភីាព ៃិងការសងាវា តចង់បាៃសុភមង្គ�»។ រដ្្ម្ៃុញញាធ្នាៃូវ 

ភាពមិៃរលំោភសម្ជញញាៈថ្៖ «រដ្សភាមិៃពតរូវ្រលងកើតចបា្់រដដ�ទាក់ទង

លៅល�ើការ្រងក្រលងកើតសាសនា ឬហាមឃ្ត់មិៃឱ្យអៃុវត្តសាសនាលនារះ 
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ល�ើយ»។

 «ពួកអ្កលពគ្ងរដ្្ម្ៃុញញាដឹងពីលគ្�ការណ៍ដ៏អស់ក�្ជាៃិចចាថ្ 

ទំនាក់ទំៃងរ្រស់មៃុស្សជាមួយពពរះរ្រស់លគ គលឺ�ួសពីចបា្់រដដ�មៃុស្ស 

្រលងកើតលៅលទៀត ល�ើយសិទ្ធិខ្ងផ្លូវចិត្តរ្រស់លគ គលឺមិៃអាចដកលចញបាៃ 

ល�ើយ...។ គលឺជាលគ្�ការណ៍ដដ�ម្ៃមកពីកំលណើ ត ដដ�គ្្ៃអវាីអាច 

្ំរបាត់ឱ្យសូៃ្យបាៃល�ើយ»១០។ 

 ដំណឹងក៏បាៃឮសុសសាយលៅដ�់អលឺរ ៉្ុរ លៅក្ុងទឹកដីដដ�មៃុស្ស 

ពគ្់ររ្ូរអាចគ្្់រចិត្តៃឹងផ្�ដផ្លនៃព�កម្រ្រស់ខលួៃ ល�ើយៃិងសា្ត ្់រតាម 

សតិសម្ជញញាៈរ្រស់ខលួៃ។ មៃុស្សរា្់ររៃ់នាក់បាៃព្រមូ�គ្្មកឯដដៃដី 

្្ី។ នម្ភឆំ្្្រនាទោ ្់រពីបាៃជាៃ់ល�ើទឹកដីជាល�ើកដំ្ូរងនាពករុង ល្ យល្៉មក 

(១៦២០) ម្ៃពួក្ម្យាពតារា្់ររៃ់មកតំាងទី�ំលៅក្ុងព្រលទសអស់លគលស 

្្ី។

 «លគមិៃបាៃសំុអវាីពីដី លពរៅពីផ្�ដ៏សមគួរនៃការកម្ចា យលញើសរ្រស់

ខលួៃលទ...។ លគបាៃសូ៊ពទំាៃឹងភាពខវារះខ្តនៃវា�រលហាស្ាៃយ៉ាងអត់្្ត់ លសសាច 

លដើមល ើ្នៃលសរភីាពលោយទឹកដភ្ករ្រស់ខលួៃ ល�ើយៃិងលោយលញើសដដ�

លចញពីថ្ងៃ សរ្រស់ខលួៃ �ុរះលដើមល ើ្លនារះចាក់ឫសយ៉ាងលពរៅលៅក្ុងដី»។

លសចក្ីការពារដ៏្ិ្រពបាកដនៃជា្រិដ៏លឆ្ើម

 លគបាៃ្រលពងៀៃគៃលង្ម៌នៃពពរះគម្ីរក្ុងផ្ទោរះ សាោ ៃិងវហិារ ផ្�ដផ្ល 

បាៃ្រងាហា ញឱ្យល�ើញក្ុងការព្ិរតលព្រៀៃ ្រញ្ញា  ភាព្ររសុិទ្ធ ៃិងការព្រម្ណ។ 

អស់រយៈលព�រា្់រឆំ្្ មិៃម្ៃៃរណាម្្ក់ «ល�ើញមៃុស្សព្រមឹក ឬឮលគលជរ 

ព្រម្្គ្្ ឬជួ្រអ្កសំុទាៃល�ើយ»១១។ គៃលង្ម៌នៃពពរះគម្ីរគលឺជាលសចក្តី 

ការររដ៏ពិតពបាកដនៃជាតិដ៏ល្្ើម។ អាណាៃិគមដ៏ទៃ់លខសាយបាៃ�ូត 

ោស់ល�ើងលៅជារដ្ដ៏ខ្ល ំងពូដក ល�ើយពិភពលោកបាៃល�ើញៃូវភាព 

ចលពមើៃនៃ «ពពរះវហិារ ដដ�គ្្ៃសលម្តចប៉ា្រ ៃិងរដ្ដដ�គ្្ៃលស្តច»។



ការដសវាងរកលសរភីាពក្ុងដដៃដី្្ី-ទំព័រ-263-

 ្ុ៉រដៃ្ត មៃុស្សជាលពចើៃលទៀតបាៃចូ�មកព្រលទសអាលមរកិ លោយ 

ម្ៃលគ្�្ំរណងខុសពីពួក្ម្យាពតា។ ពួកអ្កដដ�ដសវាងរកព្រលយាជៃ៍ 

លោកីយ៍បាៃលកើៃល�ើងជា�ំោ្់រ។

 ពួកអាណាៃិគមជាៃ់លដើម អៃុញ្ញា តឱ្យដតសម្ជិកនៃពពរះវហិារលទ 

អាចលបារះលឆ្្ត ឬកាៃ់តំដណងក្ុងពកសួងរដ្ការ។ លគបាៃទទួ�សា្គ �់ 

វធិ្ៃការលៃរះ លដើម្ីរកសារដ្ឱ្យម្ៃភាព្ររសុិទ្ធ ្ុ៉រដៃ្តវាបាៃ�ុច�ទ្ធផ្�ជា

លសចក្តីពុករ�ួយក្ុងពពរះវហិារលៅវញិ។ ភាគលពចើៃបាៃចូ�វហិារលោយគ្្ៃ 

ចិត្ត ល្ ស់ដព្រ។ សូម្ីដតអ្កល្វាើការ្រលពមើពពរះ ក៏�ងៃង់ល ល្ មិៃដឹងពីអំណាចនៃពពរះ 

វញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធដដ�្ំរ ល្ ស់្ំរដព្រជា្្ីដដរ។ ចា្់រពីជំនាៃ់នៃអ្ិរាជ 

កុងស្តង់ទីៃមកទ�់ឥ�ូវ ការខិតខំកសាងពពរះវហិារលោយជំៃួយពីរដ្ លមើ� 

លៅដូចជានំាលោកីយ៍មកឯវហិារ ដតតាមពិតនំាវហិារឱ្យរតឹដតជិតលោកីយ៍

លៅវញិលទ។

 វហិារព្ររូលតស្តង់នៃព្រលទសអាលមរកិ ៃិងវហិារខលរះលទៀតក្ុងទវាី្រអលឺរ ៉្ុរ 

ផ្ងដដរ ពំុបាៃលបារះជំហាៃលៅមុខតាមផ្លូវនៃការដកទពមង់លនារះលទ។ ភាគ 

លពចើៃ ដូចជាពួកជូវក្ុងជំនាៃ់ពពរះពគីសទោ ឬពួកកាតូ�ិករ ៉មូក្ុងជំនាៃ់លោក 

�ូល ើ្រលនារះដដរ ពួកលគបាៃសក្់រចិត្តៃឹងលជឿអវាីដដ�ជីដូៃជីតាលគលជឿ 

្ុ៉រលណាណ រះ។ លៅដតម្ៃកំ�ុស ៃិងជំលៃឿអកុស�ដដដ�។ កំដណទពមង់ក៏រងី

សងៃួតលៅ្រៃ្តិចម្តងៗ �ុរះដ�់លសទោើរដតពតរូវការដកទពមង់ជា្រនាទោ ៃ់ក្ុងវហិារ 

ព្ររូលតស្តង់ ដូចជាក្ុងវហិាររ ៉មូលៅជំនាៃ់�ូល ើ្រដដរ។ លៅដតម្ៃលគលគ្រព 

លយា្រ�់រ្រស់មៃុស្ស ៃិងលគ្រពជំលៃឿអកុស�នៃពទឹស្តីរ្រស់មៃុស្សជំៃួស 

ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ។ មៃុស្សមិៃលអើលពើៃឹងសសាវពជាវ្រទគម្ីរ លម៉្ល រះល�ើយក៏

លៅដតឱ្រពកលសា្រលគ្��ទ្ធិដដ�គ្្ៃមូ�ោ្ៃក្ុងពពរះគម្ីរ។

 ឫកល្្ើងន្្ ៃិងការខជារះខ្ជា យ�ួសព្រម្ណ ពតរូវបាៃស្ិតលៅលពកាម

លសចក្តី្រៃលំនៃសាសនា ល�ើយពករុមជំៃំុក៏បាៃពុករ�ួយលៅ។ ទំលៃៀមទម្ល ្់រ

ដដ�ៃឹងពតរូវ្ំរ ល្ ញមៃុស្សរា្់រោៃ់នាក់ បាៃចាក់ឫសយ៉ាងលពរៅ។ ពករុមជំៃំុ 
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បាៃកាៃ់តាមទំលៃៀមទម្ល ្់រទំាងលៃរះ ជាជាងម្ៃចិត្តសក្់រសក�់ៃឹង «ជំលៃឿ

ដដ�បាៃព្រគ�់មកពួក្ររសុិទ្ធមួយដងជាសលពមច» វញិ។

 ដូលច្រះល�ើយបាៃជាលគ្�ការពតរូវបាៃលថ្កទា្រលៅ ល្វាើឱ្យពួកអ្កដក

ទពមង់រងទុក្ខយ៉ាង្ងៃៃ់្ងៃរ។
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លសចក្តីសៃយាអំពីដំលណើ រយាងមកវញិរ្រស់ពពរះពគីសទោ-ទំព័រ-265-

១៧

លសចក្ីសៃយាអំ្ីដំលណើ រយងមកវិញរបសព់្រះព្ីសទា

អង្គារ-២៩ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៤៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពួក អ្ក សសរុក កា�ីល� លអើយ ល�តុ អវាី បាៃ ជា ្ រ លងើយ 

លមើ� លៅ ល�ើ លម� ដូលច្រះ ពពរះលយសូ៊វ លៃរះ ឯង ដដ� ពពរះ បាៃ ល�ើក ពី អ្ក រា�់ 

គ្្ ល�ើង លៅ ល�ើ ស្ាៃសួគ៌ ពទង់ ៃឹង យាង មក វញិ តាម ដ្រ្រ ដដដ� ដូច ជា អ្ក 

រា�់ គ្្ បាៃ ល�ើញ ពទង់ លៅ លនារះ ដដរ។ កិចចាការ ១:១១

 លសចក្តីសៃយាអំពីដំលណើ រយាងមកជាល�ើកទីពីររ្រស់ពពរះពគីសទោ លដើម្ី

្រញចា ្់រការងារដ៏ចម្ងនៃលសចក្តីលពបាសលោរះ គលឺជាខលឹមសារនៃពពរះគម្ីរដ៏ 

ពិសិដ្។ តំាងដតពីសួៃចបារលអដដៃរ�ូតមក ពួកកូៃលៅនៃជំលៃឿ បាៃរង់ចំា 

ពពរះអង្គសៃយាដដ�ៃឹងយាងមក លដើម្ីនំាពួកលគពត�្់រលៅកាៃ់�ំលៅដ៏ 

សុខសាៃ្តដដ�លគបាៃបាត់្រង់លនារះ។

 លហារាល�ណុកជាតំណទីពបំាពីរ អំពីពួកអ្កដដ�បាៃរស់លៅក្ុង 

សួៃចបារលអដដៃ លោកបាៃលដើរជាមួយពពរះអស់្ីរសតវត្ស ទំាងព្រកាសថ្ 

«លមើ�ពពរះអម្ចា ស់ពទង់យាងមក លៅកណា្ត �ពួក្ររសុិទ្ធរ្រស់ពទង់ទំាង 

ស�់ដសៃ លដើម្ីៃឹងកាត់លទាសដ�់ពគ្់រមៃុស្សទំាងឡាយ»។ យូ៉ោស 

១៤,១៥។ លៅក្ុងរាពតីដ៏្លឺចា្់រ លោកយូ៉្របាៃឧទាៃល�ើងថ្ «ខ្ុំដឹងថ្ 

អ្កដដ�លពបាសលោរះខ្ុំ ពទង់ម្ៃពពរះជៃ្រស់លៅ ល�ើយដ�់ជាៃ់លពកាយ 

ពទង់ៃឹងមក្រលៅល�ើដផ្ៃដី៖...លនារះខ្ុំៃឹងបាៃល�ើញពពរះ...ខ្ុំលៃរះ ៃឹង 

ល�ើញលោយខលួៃខ្ុំ ពំុដមៃអ្កណាលទៀត គលឺដភ្កខលួៃខ្ុំៃឹងបាៃល�ើញពទង់»។ 

យូ៉្រ ១៩:២៥-២៧។ អ្កកវ ីៃិងលហារាទំាងឡាយនៃពពរះគម្ីរ បាៃទៃទោឹងចំា 

ដំលណើ រយាងមកនៃពពរះពគីសទោក្ុងរក្យលពចៃ៍ដដ�ោ�ល�ើងលោយលភលើង។ 
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«ចូរឱ្យនផ្ទោលម�ម្ៃលសចក្តីអំណរ ល�ើយឱ្យដផ្ៃដីបាៃរកីរាយល�ើង...លៅ 

ចំលររះពពរះលយ�ូវ៉ា ដ្ិតពទង់យាងមក គលឺពទង់យាងមកលដើម្ីជំៃំុជពមរះដផ្ៃដី 

ពទង់ៃឹងជំៃំុជពមរះលោកីយ៍លោយលសចក្តីសុចរតិ ពពមទំាងសាសៃ៍ទំាង 

្ុ៉រន្ាៃ លោយលសចក្តីពិតពតង់រ្រស់ពទង់»។ ទំៃុកតំលកើង ៩៦:១១-១៣។

 លហារាលអសាយម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «លៅពគ្លនារះលគៃឹងលរ�ថ្ 

លមើ�លៃរះគលឺជាពពរះនៃលយើងរា�់គ្្ លយើងបាៃរង់ចំាពទង់ ល�ើយពទង់ៃឹងជួយ 

សលកងា្គ រះលយើង លៃរះគលឺជាពពរះលយ�ូវ៉ា ល�ើយលយើងបាៃរង់ចំាពទង់ លយើងៃឹង 

ម្ៃចិត្តរកីរាយ ល�ើយលពតកអរលោយលសចក្តីសលកងា្គ រះរ្រស់ពទង់»។ លអសាយ 

២៥:៩។

 លៅលព�ពពរះអង្គសលកងា្គ រះល�ៀ្រដតៃឹងឃ្ល តលចញពីពួកសាវក័រ្រស់ 

ពទង់លៅ ពទង់បាៃកំសាៃ្តពួកលគលោយម្ៃ្រៃទោូ�ថ្ ពទង់ៃឹងយាងមកម្តង 

លទៀត៖ «លៅក្ុងដំណាក់ពពរះវរ្ិរតាខ្ុំ ម្ៃទី�ំលៅជាលពចើៃ...ខ្ុំលៅលរៀ្រចំ 

កដៃលងឱ្យអ្ករា�់គ្្។ ល្រើខ្ុំលៅ...ខ្ុំៃឹងពត�្់រមកវញិ ៃិងទទួ�អ្ករា�់គ្្ 

លៅឯខ្ុំ»។ «កូៃមៃុស្សៃឹងមកក្ុងសិរ�ី្អរ្រស់លោក ម្ៃទំាងពួកលទវតា 

្ររសុិទ្ធ ទំាងអស់គ្្មកជាមួយលោក លនារះលោកៃឹងល�ើងគង់ល�ើ្រ�ល័ងក 

រងុលរឿងឧត្តមរ្រស់លោក រចួពគ្់រទំាងសាសៃ៍ៃឹងពតរូវព្រមូ�គ្្លៅចំលររះ

លោក»។ យូ៉ហាៃ ១៤:២,៣; ម៉្ថ្យ ២៥:៣១,៣២។

 ពពួកលទវតាបាៃពបា្់រដ�់ពួកសិស្សម្តងលទៀត ៃូវលសចក្តីសៃយានៃ 

ដំលណើ រយាងមកវញិរ្រស់ពពរះអង្គថ្៖ «ពពរះលយសូ៊វលៃរះឯងដដ�ពពរះបាៃ 

ល�ើកពីអ្ករា�់គ្្ ល�ើងលៅល�ើស្ាៃសួគ៌ពទង់ៃឹងយាងមកវញិតាមដ្រ្រ 

ដដដ� ដូចជាអ្ករា�់គ្្បាៃល�ើញពទង់លៅលនារះដដរ»។ កិចចាការ ១:១១។ 

សាវក័្ុ៉រ�បាៃ្រញ្ជា ក់ថ្៖ «ពពរះអម្ចា ស់ពទង់ៃឹងយាងចុរះពីស្ាៃសួគ៌មក 

លោយដសសក្រងា្គ ្់រមួយពពរះឱស ្ទំាងម្ៃសំល�ងមហាលទវតា ៃិងដពតរ្រស់ 

ពពរះផ្ង»។ ដ្សសា�ូៃីចទី១ ៤:៦។ លហារាលៅលការះប៉ាត់មុ៉សម្ៃព្រសាសៃ៍

ថ្៖ «លមើ�ពទង់យាងមកតាមពពក លនារះពគ្់រទំាងដភ្កៃឹងល�ើញពទង់»។ 



លសចក្តីសៃយាអំពីដំលណើ រយាងមកវញិរ្រស់ពពរះពគីសទោ-ទំព័រ-267-

វវិរណៈ ១:៧។

 លនារះអំណាចពគ្់រពគងដ៏យូរ�ង់នៃលសចក្តីអាពកក់ៃឹងពតរូវរ�ំបាក់

ដ្រក៖ «ៃគរទំាង្ុ៉រន្ាៃលៅលោកីយ៍» ៃឹង «បាៃពត�្់រជាៃគររ្រស់ពពរះ 

អម្ចា ស់នៃលយើងរា�់គ្្ ៃិងជារ្រស់ផ្ងពពរះពគីសទោនៃពទង់ល�ើយ ពទង់ៃឹង 

លសាយរាជ្យលៅអស់ក�្ជាៃិចចាលរៀងរា្រតលៅ»។ វវិរណៈ ១១:១៥។ «ពពរះ 

អម្ចា ស់ពពរះលយ�ូវ៉ា ពទង់ៃឹងល្វាើឱ្យលសចក្តីសុចរតិ ៃិងលសចក្តីសរលសើរបាៃ

ល�ចល�ើងលៅចំលររះអស់ទំាងសាសៃ៍យ៉ាងលនារះដដរ»។ លអសាយ 

៦១:១១។ 

 

ពុធ-៣០ មិថុនា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៤៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ទំាង រង់ចំា លសចក្តី សង្ឹម ដ៏ ម្ៃ ពរ គលឺ ឲ្យ បាៃ ល�ើញ 

ដំលណើ រ ល�ច មក នៃ សិរ�ី្អ រ្រស់ ពពរះ ដ៏ ជា ្ ំ ៃិង ពពរះលយសូ៊វ ពគីសទោ ជា ពពរះអង្គ 

សលកងា្គ រះ នៃ លយើង។ ទីតុស ២:១៣

 លៅលព�លនារះៃគរដ៏លររលពញលៅលោយសុខសៃ្តិភាពរ្រស់ 

ពពរះដមស្ុសី ៃឹងពតរូវបាៃស្ា្រនាល�ើង «ពពរះលយ�ូវ៉ាពទង់ៃឹងកំសាៃ្តចិត្តពករុង 

សីុយូ៉ៃ ពទង់បាៃលោរះទុក្ខអស់ទំាងកដៃលងខូចខ្ត្រង់រ្រស់លគ ក៏បាៃល្វាើឱ្យ 

ទីសាងៃ ត់្ឹង បាៃដូចជាចបារលអដដៃ ល�ើយឱ្យវា�នពពលនារះ ពត�្់រដូចជា

សួៃរ្រស់ពពរះលយ�ូវ៉ាដដរ»។ លអសាយ ៥១:៣។

 ដំលណើ រយាងមករ្រស់ពពរះអម្ចា ស់ បាៃជាទីសង្ឹមដ�់អស់អ្កដដ� 

បាៃតាមពទង់ដ៏ពិតលៅពគ្់រជំនាៃ់ទំាងអស់។ លៅក្ុងកណា្ត �ការរងទុក្ខ 

ៃិងអំលពើល្រៀតល្រៀៃគលឺ «ដំលណើ រល�ចមកនៃសិរ�ី្អរ្រស់ពពរះដ៏្ំ ៃិងពពរះលយសូ៊វ 

ពគីសទោជាពពរះអង្គសលកងា្គ រះនៃលយើង» គលឺជា «លសចក្តីសង្ឹមដ៏ម្ៃពរ»។ ទីតុស 

២:១៣។ សាវក័្ុ៉រ�បាៃចង្អុ�លៅឯការរស់ល�ើងវញិ លៅលព�ពពរះអង្គ 

សលកងា្គ រះយាងមក គលឺលៅលព�ដដ�ពួកសាល ្់រក្ុងពពរះពគីសទោៃឹងរស់ល�ើងវញិ 

រចួអ្កដដ�កំពុងដតរស់លៅ ក៏ៃឹងបាៃល�ើកល�ើងលៅក្ុងពពកជាមួយគ្្ 



ទំព័រ-268- មហាវវិាទ

ទំាងអស់ លដើម្ីឱ្យបាៃជួ្រជំុជាមួយពពរះអម្ចា ស់លៅនាអាកាស។ «យ៉ាងលនារះ» 

គ្ត់្រដៃ្ម «លយើងៃឹងលៅជាមួយពពរះអម្ចា ស់ជាដរា្រលៅ ដូលច្រះចូរកំសាៃ្តចិត្ត 

គ្្លៅវញិលៅមកលោយដំលណើ រលៃរះចុរះ»។ ដ្សសា�ូៃីចទី១ ៤:១៧។

 លៅល�ើលការះប៉ាត់មុ៉ស សាវក័សងៃួៃភាងៃ បាៃឮៃូវរក្យសៃយាថ្ 

«ពបាកដដមៃអញមកជាឆ្្់រ»។ ការល្លើយត្ររ្រស់គ្ត់ ជាលសចក្តីអ្ិស្ាៃ 

រ្រស់ពករុមជំៃំុ៖ «អាដម៉ៃ ពពរះអម្ចា ស់លយសូ៊វលអើយ សូមយាងមក»។ វវិរណៈ 

២២:២០។

 ពីគុកងងឹត ពី្រលងា្គ �ពិឃ្ត ៃិងពីរនាទោ ពិឃ្ត ជាទីដដ�ពួក្ររសុិទ្ធ 

ៃិងពួក្រ្តូរ ្្ត ច់បាៃល្វាើទី្រនាទោ �់សពម្្់រសចចា្ម៌លនារះ ការផ្សាយជំលៃឿ ៃិង

លសចក្តីសង្ឹមរ្រស់ពួកលគពតរូវបាៃឮរា្់រសតវត្សតៗមក។ ម្ៃម្្ក់ក្ុងអ្ក 

ពគីសាទោ ៃទំាងលៃរះម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្ លោយដឹង «ពបាកដថ្ពទង់បាៃរស់ល�ើង 

វញិ ល�ើយលោយសារពទង់រស់ ខលួៃលគក៏រស់ល�ើងវញិដដរលៅលព�ពពរះអង្គ 

យាងមក លពររះល�តុលៃរះល�ើយបាៃជាពួកលគមិៃខ្ល ចសាល ្់រលទ លពររះលគបាៃ 

ល�ើញការដដ�ព្រលសើរជាង»១។ ពួកវ�៉ដូក៏ម្ៃលសចក្តីសសឡាញ់ដ�់ជំលៃឿ

ដូចគ្្ដដរ។ វ៉ាយ�លី�វា �ូល ើ្រ ខ្�វៃិ ណក្ស វតិ�ី ៃិងដ្រក្សលទើរ ក៏ម្ៃជំលៃឿ 

ចំលររះដំលណើ រយាងមករ្រស់ពពរះអម្ចា ស់ដដរ។ លៃរះល�ើយជាលសចក្តីសង្ឹម

នៃពករុមជំៃំុរ្រស់ពួកសាវក័ រ្រស់ «ពករុមជំៃំុលៅក្ុងវា�រលហាស្ាៃ» ៃិង 

រ្រស់ពួកដកទពមង់។

 ្រទទំនាយពំុពគ្ៃ់ដតទស្សៃ៍ទាយៃូវ�ក្ខណៈ ៃិងលគ្�្ំរណងនៃ

ដំលណើ រយាងមកជាល�ើកទីពីររ្រស់ពពរះពគីសទោដត្ុ៉រលណាណ រះលទ គលឺសដម្តងសញ្ញា  

ឱ្យមៃុស្សបាៃដឹងថ្ ន្ងៃលនារះកាៃ់ដតជិតមកដ�់លទៀតផ្ង។ «ៃឹងម្ៃទី 

សម្្គ �់លៅក្ុងពពរះអាទិត្យ ក្ុងពពរះចៃទោ ៃិង ក្ យ»។ �ូកា ២១:២៥។ «ន្ងៃ 

ៃឹងលៅជាងងឹត ដខៃឹងដ�ងភលលឺ ក្ យលៅល�ើលម�ៃឹងធ្ល ក់ចុរះ ល�ើយអំណាច

លៅល�ើលម�ៃឹងពតរូវកលពកើករលំពើក លនារះលគៃឹងល�ើញកូៃមៃុស្សមកក្ុងពពក 

ម្ៃទំាងពពរះលចសា្ត  ៃិងសិរ�ី្អផ្ង»។ ម៉្កុស ១៣:២៤-២៦។ អ្កល្រើក 



លសចក្តីសៃយាអំពីដំលណើ រយាងមកវញិរ្រស់ពពរះពគីសទោ-ទំព័រ-269-

សដម្តងបាៃពិពណ៌នាៃូវទីសម្្គ �់ទី១ មុៃដំលណើ រយាងមកជាល�ើកទីពីរថ្៖ 

«ម្ៃកលពកើកដីជាខ្ល ំង ន្ងៃក៏ពត�្់រលៅជាល្្ដូចសំពត់លរាមល្្ ល�ើយដខក៏ 

ពត�្់រដព្រលៅដូចជាឈាម»។ វវិរណៈ ៦:១២។

ការរញជាួយដផៃដីដដលកលពកើក្ិេ្លោក

 ្រទទំនាយលៃរះបាៃសលពមចលៅឆំ្្១៧៥៥ លោយម្ៃការកលពកើក 

ដផ្ៃដីដ៏រៃ្ធត់្ំរផុ្តមួយ ពំុដដ�ម្ៃលៅក្ុង្រញជា ីព្រវត្តិសាសស្តលសារះល�ើយ។ 

គលឺជាការកលពកើកដីលៅពករុង�ីស្ិៃ† ដដ�រញជាួ យដ�់ទវាី្រអលឺរ ៉្ុរ អាក�វាិក ៃិង 

អាលមរកិ។ ដីកលពកើកលៅព្រលទសពគីៃដ�ៃដ៍ អិុៃឌីខ្ង�ិច ម៉្ឌីរ៉ា ៃរលវ ៃិង 

សវាុីដិៃ ចពកភពអង់លគលស ៃិងលអៀក�ង់ ជាការរញជាួ យមួយដដ�ោតសៃ្ធឹង 

មិៃតិចជាង៦ោៃគី�ូដម៉ពតកាលរល៉�ើយ។ លៅទវាី្រអាក�វាិកការរញជាួ យម្ៃ 

សភាព្ងៃៃ់្ងៃរដូចលៅអលឺរ ៉្ុរដដរ។ លៅទវាី្រអាក�វាិកការរញជាួ យម្ៃសភាព្ងៃៃ់្ងៃរ

ដូចលៅអលឺរ ៉្ុរដដរ។ ដផ្្កដ៏្ំមួយនៃព្រលទសអា�់លជៀរព៍តរូវវនិាសខូច។ មហា 

រ�កដ៏្ំមួយបាៃលបាកលៅល�ើល្្រសមុពទនៃព្រលទសលអសប៉ាញ ៃិងអាក�វាិក 

ពតបាក់ល�្រទីពករុងទំាង្ុ៉រន្ាៃលនារះបាត់លៅ។ 

 

ពពហស្បតិ៍-១ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៤៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:កា� លណារះ ៃឹង ម្ៃ ទី សំគ្�់ លៅ ក្ុង ពពរះអាទិត្យ ក្ុង 

ពពរះចៃទោ ៃិង ក្ុង អស់ ទំាង ្ ក យ ល�ើយ លៅ ល�ើ ដផ្ៃដី ៃឹង ម្ៃ លសចក្តី �ំបាក 

លៅ ពគ្់រ ទំាង សាសៃ៍ ៃិង លសចក្តី ទ័� គំៃិត លោយ លពររះ សូរ សៃ្ធឹក រ្រស់ 

សមុពទ ៃិង រ�ក។ �ូកា ២១:២៥

 ភ្ំទំាងឡាយ «ក្ុងចំលណាមភ្ំ្ំ្ំរផុ្តលៅព្រលទសព័រទុយល�្គ បាៃ 

ញ័ររលង្គើដូចលគចា្់រអពងរួៃពីបាតលពកាម ល�ើយភ្ំខលរះបាៃរល្រើកកំពូ�ដ្រក 

ខ្ចា យធ្ល ក់ទំាងដំុ្ំៗ ចុរះលៅក្ុងពជ�ងលពជារះ ដូចលគចា្់រលបារះដូលច្ារះ។  

គលឺម្ៃទំាងលភលើងផ្ងដដរ ល្រះលចញអំពីភ្ំទំាងលៃរះ»។



ទំព័រ-270- មហាវវិាទ

 លៅឯទីពករុង�ីស្ិៃ «ម្ៃឮសៃ្ធឹកដូចជាផ្្គរោៃ់លៅខ្ងលពកាមដី 

មួយរលំពចលពកាយមក សសា្់រដតម្ៃការរញជាួ យយ៉ាងខ្ល ំងមួយ ល្វាើឱ្យទីពករុង 

មួយដផ្្ក្ំពតរូវរ�ំ។ ក្ុងរយៈកា�ព្រដ��ជាពបំាមួយនាទី ្រណា្ត ជៃពបំាមួយ

មុលឺៃនាក់ពតរូវវនិាសអៃ្តរាយ។ មុៃដំ្ូរងសមុពទបាៃនាចលៅឱ្យលៅរងីសងៃួត 

រចួទឹកក៏�ូរកំ�ុកមកវញិ ល�ើងដ�់ជាងហាសិ្រ�វាុីត (១៥ដម៉ពត) 

�ួសពីកម្ស់្ម្តា»២។

 «ការកលពកើកដីលៃរះបាៃលកើតល�ើងលៅន្ងៃសី� លៅន្ងៃដដ�វហិារទំាង

ឡាយកំពុងជួ្រជំុលពញលោយមៃុស្សម្្ ល�ើយម្ៃមៃុស្សតិចណាស់ដដ�

បាៃលគចរចួ»៣។ មៃុស្សម្្ទំាងឡាយបាៃភ័យរៃ្ធត់ដ៏រកដ្លងពំុបាៃល�ើយ។ 

គ្្ៃៃរណាម្្ក់យំលសាកលទ វា�ួសពីលចញទឹកដភ្កលៅល�ើយ។ លគនំាគ្្រត់ 

សស ម្តងលៅលណរះ ម្តងលៅលណារះ ទំាងវលងវាងវងាវា ៃ់លោយភ័យតក់សលុត ៃិង 

ភ្ាក់លផ្្អើ�ជាខ្ល ំង លគគក់កបា� ៃិងគក់លដើមពទរូងល�ើយដសសកល�ើង 

«មីលសរខ័ីរលឌៀ! ដ�់ទី្រញចា ្់រលោកីយ៍ល�ើយ» ពួកម្្ត យៗលភលចកូៃខលួៃម្្ក់ៗ

គិតដតពីឱ្រពកលសា្ររ្ូរសំណាកល ើ្ឆ្ក ងលពញខលួៃ រត់ចុរះរត់ល�ើង។ 

ជាអកុស� លពចើៃនាក់នំាគ្្រត់លៅរកកដៃលងពជកលកាៃក្ុងវហិារ ដតវត្ុស័ក្តិ

សិទ្ធិដដ�តមក�់លៅទីលនារះ បាៃលៅជាឥតព្រលយាជៃ៍ទំាងអស់ សតវាលោក 

កម្សត់នំាគ្្ឱ្រអាសនាជាអាសារឥតការ ទំាងរ្ូរសំណាក ទំាងពួកសង្ 

ៃិង្រណា្ត ជៃ ពតរូវបាៃក្់រជាមួយគ្្លៅក្ុងគំៃរបាក់ដ្រកលនារះលៅ។

ព្រះអាទិ្រ្យ ៃិងព្រះចៃទាលៅជាងងឹ្រ

 ២៥ឆំ្្លពកាយមក ទីសម្្គ �់្រនាទោ ្់រក៏បាៃលកើតល�ើង ដូចម្ៃដចង

លៅក្ុង្រទទំនាយពពរះអាទិត្យ ៃិងពពរះចៃទោលៅជាងងឹត។ លព�លវោនៃការ 

សលពមចលៃរះ បាៃចង្អុ�្រងាហា ញយ៉ាងចបាស់លៅក្ុង្រទសៃទោនារ្រស់ពពរះអង្គ 

សលកងា្គ រះជាមួយៃឹងពួកសិស្សលៅល�ើភ្ំអូ�ីវ «្ុ៉រដៃ្ត លៅលពកាយពគ្លសចក្តី 

លវទនាលៃរះ ន្ងៃៃឹងលៅជាងងឹត ដខៃឹងដ�ងភលលឺ»។ ម៉្កុស ១៣:២៤។ ១២៦០ 



លសចក្តីសៃយាអំពីដំលណើ រយាងមកវញិរ្រស់ពពរះពគីសទោ-ទំព័រ-271-

ន្ងៃឬឆំ្្ បាៃ្រញចា ្់រលៅឆំ្្១៧៩៨។ ២៥ឆំ្្មុៃ ការល្វាើទុក្ខល្រៀតល្រៀៃ លសទោើរដត 

្្់រដ�ងម្ៃទំាងសសរុងលៅល�ើយ។ ្រនាទោ ្់រពីការល្វាើទុក្ខល្រៀតល្រៀៃលៃរះ ន្ងៃ 

ៃឹងបាៃលៅជាងងឹត។ ្រទទំនាយលៃរះ ពតរូវបាៃសលពមចលៅន្ងៃទី១៩ ដខឧសភា 

ឆំ្្១៧៨០។

 សាក្សីម្្ក់លៅរដ្ម៉្សា្ូសិៃ បាៃពិពណ៌នាពពឹត្តិការណ៍លៃរះដូច

តលៅ៖ «ម្ៃដំុពពកល្្ដ៏ពកាស់មួយ បាៃពគ្រដណ្ត ្់រលៅល�ើនផ្ទោលម�ទំាងមូ� 

លៅស�់ដតរមឹខ្ងល�ើលជើងលម�ដត្រៃ្តិច្ុ៉រលណាណ រះ ល�ើយក៏ចា្់រលផ្្តើមងងឹត 

ស៊ល្់រ ដូចលៅលម៉្ង៩យ្់រនារដូវលរៅ្ត ...»។

 «្រណា្ត ជៃទំាងឡាយចា្់រលផ្្តើមម្ៃចិត្តភ័យខ្ល ច ពពរួយបារម្ភ ៃិង 

លងឿង្ងៃ�់។ ពួកសសីៗបាៃនំាគ្្្រលៅម្ត់ទាវា រសមលឹងលមើ�លៅក្ុង 

លទសភាពល្្ងងឹត ពួកព្ររុសៗបាៃពត�្់រមកពីកដៃលងល្វាើការលៅទីវា� ពួក

ជាងល ើ្បាៃទុកលចា�ព្រោ្់រព្រោរ្រស់ខលួៃ ជាងដដកទុកលចា�� ពួក 

ជំៃួញចាកលចា�តុ។ សាោលរៀៃ ឱ្យសិស្សលចញលៅផ្ទោរះវញិ កូៃសិស្សនំាគ្្

ព្រញា្់រព្រញា�់សំលៅលៅលគ�ោ្ៃទំាងញា្់រញ័រ។ ពួកអ្កល្វាើដំលណើ រ បាៃ 

្្់រ ្្អ កលៅៃឹងផ្ទោរះចម្ក រជិតខ្ង។ ពគ្់រទំាងចិត្ត ៃិង្រ្ូររម្ត់បាៃសួរថ្ 

‘ស្អីមកល�ើយ?‘ លមើ�លៅដូចជាមហាព្ុយរះសង្រាល�ៀ្រៃឹង្រកសកង្គរុ្រមក

ល�ើ ឬហាក់ដូចជាន្ងៃនៃទី្រញចា ្់រនៃរ្រស់សពវាសារលពើពតរូវមកដ�់ដូលច្ារះ»។

 «លទៀៃ ៃិងឧសពតរូវបាៃដុតល�ើងភលលឺចិដញចា ង ដូចលៅរាពតីគ្្ៃដខររះនា 

រដូវសលឹកល ើ្ពជរុរះ...។ ពួកសតវា្រក្សី្រកសានំាគ្្ល�ើរលខ្ៀវខ្្រចូ�សំ្ុរក សតវា

រ�ៃៈព្រមូ�ផ្្តុំគ្្ក្ុងទីវា� ដសសកពទ�ឹងអលឺងកងោយ�ំជាមួយ 

សំល�ងកដងក្រ ៃិងកា្អ ត់ ចា្រយំកលញជា ៀវតាមទម្ល ្់រលព�ោងៃ ចរ្រស់ខលួៃ ពជឹង 

ៃិងព្រលចៀវ នំាគ្្ល�ើរខ្វា ត់ដខវាង។ ្ុ៉រដៃ្ត មៃុស្សជាតិលគដឹងថ្ រាពតីកា�ពំុ 

ទាៃ់មកដ�់លៅល�ើយលទ...»។

 «ពករុមជំៃំុមកជួ្រជំុគ្្លៅជាលពចើៃ...កដៃលង។ ខគម្ីរសពម្្់រ 

អ្ិ្របាយលោយឥតលពពៀងទុក ហាក់ដូចជាបាៃចង្អុ�្រងាហា ញផ្ទោួៃៗ ៃូវភាព



ទំព័រ-272- មហាវវិាទ

ងងឹតដដ�សស្រលៅៃឹង្រទទំនាយក្ុងពពរះគម្ីរ...។ ភាពងងឹតបាៃលកើៃល�ើង 

កាៃ់ដតខ្ល ំងល�ើង ្រនាទោ ្់រពីលម៉្ង១១ពពឹក្រៃ្តិច»៤។

 «លៅតំ្រៃ់ភាគលពចើៃនៃព្រលទស ម្ៃភាពងងឹតខ្ល ំងណាស់ មៃុស្ស

ម្្ពំុអាចលមើ�ល�ើញលម៉្ងលៅៃឹងនា�ិកា ឬទទួ�ទាៃ ឬល្វាើកិចចាការផ្ទោរះ 

លោយគ្្ៃពៃលលឺលទៀៃបាៃល�ើយ»៥ ។

សុព្រ-២ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៤៦ ខព្រះ

គម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពពរះអាទិត្យ ៃឹង ដព្រ លៅ ជា ងងឹត ល�ើយ ពពរះចៃទោ ៃឹង លៅ ជា ឈាម 

មុៃ ដដ� ន្ងៃ ្ ំ គួរ ដសង្ ខ្ល ច រ្រស់ ពពរះលយ�ូវ៉ា បាៃ មក ដ�់។ យូ៉ដអ� ២:៣១

ព្រះចៃទាដពបលៅដូចជាឈ្ម

 «គ្្ៃភាពងងឹតនៃរាពតីណាចដមលក ល�ើយគួរឱ្យខ្ល ចជាងរាពតីនៃន្ងៃ

លនារះល�ើយ ្វាីល្រើម្ៃពពរះចៃទោលសទោើរលពញវង់ក៏លោយ ក៏ពំុអាចលមើ�ល�ើញរ្រស់ 

ណាមួយបាៃល�ើយ លវៀរដ�ងដតលោយពៃលលឺលភលើងចលងកៀង ឬលភលើងលទៀៃ ល�ើយ 

លៅលព�ដដ�លមើ�ពីផ្ទោរះអ្កជិតខ្ង ឬពីទីកដៃលងឆ្ងៃ យៗ លគល�ើញដតពៃលលឺ 

្រលុងៗ មិៃខុសគ្្ពីភាពងងឹតនៃព្រលទសលអសីុពទោល�ើយ កំារស្ីហាក់ដូចជាពំុ 

អាចលពជៀតចូ�ក្ុងភាពងងឹតបាៃទា�់ដតលសារះ»៦។ «ព្រសិៃល្រើរា�់តួអង្គ 

នៃពៃលលឺ ពតរូវបាៃលសសា្របំាងលោយមល្់រដដ�ពៃលលឺមិៃអាចលពជៀតចូ�បាៃ ឬក៏ 

ពតរូវកម្ចា ត់លចញបាត់អស់លៅ លនារះភាពងងឹតពំុបាៃដ�់សភាពសូៃ្យសលុង 

ដ្រ្រលៃរះល�ើយ»៧។ ្រនាទោ ្់រពីរក់កណា្ត �អពធ្ពត ភាពងងឹតក៏បាៃរសាត់ 

បាត់លៅ ល�ើយពពរះចៃទោបាៃល�ចមកឱ្យល�ើញ មុៃដំ្ូរង្រង្អស់ម្ៃ 

ពទង់ពទាយដូចជាឈាម។

 ន្ងៃទី១៩ ឧសភា ១៧៨០ ម្ៃកត់ពតាលៅក្ុងព្រវត្តិសាសស្តថ្ជា «ន្ងៃ 

ងងឹត»។ តំាងពីសម័យលហារាមូ៉លសរ�ូតមក ពំុដដ�ម្ៃភាពងងឹតណាម្ៃ

សភាពសូៃ្យសលុង ល�ើយម្ៃរយៈកា�យូរដ្រ្រលៃរះល�ើយ។ ការពិពណ៌នា 

លោយអ្កបាៃល�ើញ ទ្ោ �់ គលឺជាការ្រៃទោរនៃរក្យកត់ពតា លោយលហារា 



លសចក្តីសៃយាអំពីដំលណើ រយាងមកវញិរ្រស់ពពរះពគីសទោ-ទំព័រ-273-

យូ៉ដអ�កា�ពី២៥០០ឆំ្្មុៃថ្៖ «ពពរះអាទិត្យៃឹងដព្រជាងងឹត ល�ើយពពរះ 

ចៃទោៃឹងលៅជាឈាម មុៃដដ�ន្ងៃ្ំគួរដសងៃងខ្ល ចរ្រស់ពពរះលយ�ូវ៉ាបាៃមក 

ដ�់»។ យូ៉ដអ� ២:៣១។

 «កា�ណាការទំាងលៃរះចា្់រតំាងលកើតមក» ពពរះពគីសទោម្ៃ្រៃទោូ� 

«លនារះឱ្យអ្ករា�់គ្្លងើ្រលមើ�លៅល�ើ ពីលពររះលសចក្តីលពបាសលោរះរ្រស់អ្ក

រា�់គ្្ជិតដ�់ល�ើយ»។ ពទង់ម្ៃ្រៃទោូ�រក្យលព្រៀ្រព្រដូចលៅពួកសិស្ស 

អំពីលដើមោវា ថ្ «កា�ណាវាោស់ល�ើង លនារះអ្ករា�់គ្្យ�់ល�ើញលោយ

ខលួៃឯងថ្ រដូវលរៅ្ត ជិតដ�់ល�ើយ កា�ណាអ្ករា�់គ្្ល�ើញការទំាងលៃរះ 

លកើតមក លនារះពតរូវដឹងថ្ៃគរពពរះជិតដ�់ល�ើយ យ៉ាងដូលច្ារះដដរ»។ �ូកា 

២១:២៨,៣០,៣១។

 ្ុ៉រដៃ្ត លៅក្ុងពករុមជំៃំុ លសចក្តីសសឡាញ់ចំលររះពពរះពគីសទោៃិងជំលៃឿចំលររះ 

ដំលណើ រយាងមកជាល�ើកទីពីររ្រស់ពទង់ លចរះដតពតជាក់លៅ។ អ្កដដ�តំាង 

ខលួៃថ្ជា្រណា្ត ជៃរ្រស់ពពរះអង្គ ពំុបាៃលមើ�ល�ើញលសចក្តីដណនំារ្រស់ពពរះ

អង្គសលកងា្គ រះ ដដ�ទាក់ទងៃឹងទីសម្្គ �់នៃដំលណើ រល�ចមករ្រស់ពទង់លទ។ 

លគបាៃល្វាសព្រដ�សៃឹងលគ្��ទ្ធិស្តីអំពីដំលណើ រយាងមកជាល�ើកទីពីរ 

រ�ូតទា�់ដតដ�ងរវរីវ�់ ល�ើយលភលចទំាងសសរុងលៅ ជាពិលសសលៅព្រលទស 

អាលមរកិដតម្តង។ ការជក់ចិត្តតាមរកពបាក់ ការសវារះដសវាងរកព្រជាព្ិរយ ៃិង 

អំណាច បាៃ្រណា្ត �ឱ្យមៃុស្សទុកន្ងៃដ៏ឱឡារកិ (គលឺលព�ដដ�ស្ាៃភាព 

្រចចាុ្រ្ៃ្លៃរះៃឹងពតរូវបាៃកៃលងបាត់លៅ) លៅក្ុងអនាគតដ៏យូរអដងវាងឯៃុរះ។

 ពពរះអង្គសលកងា្គ រះពទង់ម្ៃ្រៃទោូ�ជាមុៃ អំពីសភាពនៃការជំព្់រដួ� 

ដដ�ៃឹងលកើតម្ៃលៅមុៃលព�ពទង់យាងមកជាល�ើកទីពីរ។ ចំលររះអស់អ្ក 

រស់លៅនាលព�លនារះ ការពពម្ៃោស់លតឿៃរ្រស់ពពរះពគីសទោគលឺ៖ «ចូរអ្ករា�់ 

គ្្ព្រយ័ត្ខលួៃ ដពកងចិត្តអ្ករា�់គ្្កំពុងដតផ្ទោុកៃូវលសចក្តីវក់ ៃិងសីុផឹ្ក ល�ើយ 

ៃិងលសចក្តីខវា�់ខ្វា យក្ុងជីវតិ លនារះលោដតន្ងៃលនារះមកដ�់អ្ករា�់គ្្ភាល ម 

ដូលច្រះចូរចំាយាមចុរះ ល�ើយអ្ិស្ាៃជាៃិចចា លដើម្ីឱ្យបាៃរា្់រជាគួរ ៃិងរចួពី



ទំព័រ-274- មហាវវិាទ

ការទំាងលៃរះដដ�ពតរូវមកល�ើយឱ្យបាៃ្រលៅមុខកូៃមៃុស្សផ្ង»។ �ូកា 

២:៣៤,៣៦។

 ជាការចំាបាច់ណាស់ដដ�មៃុស្សភ្ាក់រឭកល�ើង លដើម្ីលរៀ្រចំខលួៃ 

សពម្្់រពពឹត្តិការណ៍ដ៏មលហាឡារកិ ដដ�ទាក់ទងលៅៃឹងទី្រញចា ្់រនៃលព� 

ទុកឱ្យដព្រចិត្ត។ «ដ្ិតន្ងៃនៃពពរះលយ�ូវ៉ា្ំនពកដ�ង ល�ើយគួរដសង្ខ្ល ច 

ណាស់ លតើអ្កណាអាចៃឹង្ៃ់លៅបាៃ»។ លតើៃរណាអាច្របាៃលៅលព� 

ពទង់ល�ចមក ទំាង «ម្ៃពពរះលៃពត្ររសុិទ្ធនពកដ�ង ៃឹងទតលមើ�ការអាពកក់ 

មិៃបាៃ ក៏ៃឹងពិៃិត្យលមើ�ការទុចចារតិមិៃបាៃដដរ» លនារះ? «អញៃឹងល្វាើលទាស 

ដ�់លោកីយ៍ លោយលពររះអំលពើអាពកក់រ្រស់លគ ពពមទំាងមៃុស្សដដ� 

ព្រពពឹត្ត្រទអាពកក់ លោយលពររះអំលពើទុចចារតិរ្រស់លគផ្ង អញៃឹង្ំរបាត់ 

លសចក្តីល្្ើងន្្រ្រស់ពួកអំៃួត ល�ើយៃិង្រនាទោ ្រ្រលន្ាកឫកខ្ស់រ្រស់មៃុស្ស

កាចអាពកក់»។ «លទារះទំាងពបាក់ ៃិងម្សរ្រស់លគ ក៏មិៃអាចៃឹងជួយលគឱ្យ 

រចួ» «ពទព្យសម្ត្តិរ្រស់លគៃឹងពតរូវរ្ឹរជាៃ់ ល�ើយផ្ទោរះលគៃឹងពតរូវលចា�សាងៃ ត់ 

ទលទ»។ យូ៉ដអ� ២:១១; ហាបាគុក ១:១៣; លអសាយ ១៣:១១; លស្នា 

១:១៨,១៣។ 

សៅរ៍-៣ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៤៧  

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:ពពរះលយ�ូវ៉ា ពទង់ បាៃ ម្ៃ ពពរះ្រៃទោូ� ថ្ លទារះ ល្រើ 

យ៉ាង លនារះ ក៏ លោយ ចូរ ឲ្យ ឯង រា�់ គ្្ វ�ិ មក ឯ អញ ឲ្យ អស់ អំពី ចិត្ត លោយ តម 

អត់ ល�ើយ យំ ពិោ្រ ពពម ទំាង លៅលសាក ឥ�ូវ លៃរះ ចុរះ មិៃ ពតរូវ ឲ្យ ដ�ក អាវ 

ខលួៃ លទ គលឺ ពតរូវ ដ�ក ចិត្ត វញិ ល�ើយ វ�ិ មក ឯ ពពរះលយ�ូវ៉ា ជា ពពរះ នៃ ឯង ចុរះ 

ដ្ិត ពទង់ ព្រក្រ លោយ ពពរះគុណ ៃឹង លសចក្តី លមតា្ត ករណុា ពទង់ យលឺត ៃឹង ខ្្�់ 

ល�ើយ ក៏ ម្ៃ លសចក្តី ស្រ្ុរស ជា ្ររ្ូិររ ពទង់ ម្ៃ ពពរះ�ឫទ័យ សា្ត យ លោយ 

ពតរូវ វាយ ច្ា � លគ ដដរ។ យូ៉ដអ� ២:១២-១៣

ព្រះបៃទាូលដាសល់្រឿៃ



លសចក្តីសៃយាអំពីដំលណើ រយាងមកវញិរ្រស់ពពរះពគីសទោ-ទំព័រ-275-

 ក្ុងការព្រលមើ�លមើ�លៅន្ងៃដ៏្ំលនារះ ពពរះ្រៃទោូ�នៃពពរះបាៃពតាស់ 

ដ�់្រណា្ត ជៃពពរះអង្គ ឱ្យដសវាងរកពពរះភ័កក្តពទង់លោយការដព្រចិត្ត៖

 «ន្ងៃនៃពពរះលយ�ូវ៉ាកំពុងមក ក៏ជិតដ�់ល�ើយ»។ «ចូរដញកលព� 

លចញសពម្្់រតមអត់ ចូរព្រកាសឱ្យម្ៃជំៃំុមុតមំ្ចុរះ ពតរូវឱ្យព្រមូ�ពួកជៃ 

ល�ើយដញកពួកជំៃំុលចញជា្ររសុិទ្ធ ចូរព្រជំុពួកចាស់ៗ ល�ើយព្រមូ�កូៃ 

លក្ង៖...ពតរូវឱ្យពួកសង្ ជាពួកអ្កល្វាើការងារថ្វា យពពរះលយ�ូវ៉ាបាៃយំលៅ 

កណា្ត �បំាងសាច ៃិងអាសនា»។ «ចូរឱ្យឯងរា�់គ្្វ�ិមកឱ្យអស់អំពីចិត្ត 

លោយតមអត់ ល�ើយយំពិោ្រ ពពមទំាងលៅលសាកឥ�ូវលៃរះចុរះ៖ មិៃពតរូវ 

ឱ្យដ�កអាវខលួៃលទ គលឺពតរូវដ�កចិត្តវញិ ល�ើយវ�ិមកឯពពរះលយ�ូវ៉ាជា 

ពពរះនៃឯងចុរះ ដ្ិតពទង់ព្រក្រលោយពពរះគុណ ៃិងលសចក្តីលមតា្ត ករណុា ពទង់ 

យលឺតៃឹងខ្្�់ ល�ើយក៏ម្ៃលសចក្តីស្រ្ុរសជា្ររ្ូិររ»។ យូ៉ដអ� ២:១,១៥-

១៧,១២,១៣។

 លដើម្ីលរៀ្រចំមៃុស្សឱ្យ្រមំ្លៅក្ុងន្ងៃនៃពពរះ កិចចាការដ៏្ំនៃ�ទ្ធិដក

ទពមង់ពតរូវដត្រញចា ្់រសពវាពគ្់រ។ លៅក្ុងលសចក្តីលមតា្ត ករណុារ្រស់ពទង់ ពទង់

ល�ៀ្រៃឹង្រញជាូ ៃពពរះរាជសារលៅោស់លតឿៃរាសស្តរ្រស់ពពរះអង្គ ពពមទំាង 

ដឹកនំាពួកលគឱ្យលរៀ្រចំជាលសសច សពម្្់រដំលណើ រយាងមករ្រស់ពពរះអង្គ។

 ការពពម្ៃោស់លតឿៃលៃរះ គលឺបាៃដចងលៅក្ុងគម្ីរវវិរណៈជំពូក១៤។ 

ពតង់លៃរះគលឺជាពពរះរាជសារពតីគុណ សដម្តងលចញមកជាលសចក្តីព្រកាសពបា្់រ 

លោយតួម្ៃជីវតិនៃស្ាៃសួគ៌ ្រនាទោ ្់រមកលទើ្រម្ៃកូៃមៃុស្សយាងមកលដើម្ី

ពចរូតកាត់ «ចពមរូតនៃដផ្ៃដី»។ លហារាបាៃល�ើញលទវតាលហារះ «កាត់កណា្ត � 

លម� ទំាងម្ៃដំណឹង�្អដ៏អស់ក�្ជាៃិចចា សពម្្់រៃឹងដ្លងពបា្់រដ�់ 

មៃុស្សលៅដផ្ៃដី គលឺដ�់ពគ្់រអស់ទំាងសាសៃ៍ ពគ្់រពូជអំ្ូររ ពគ្់រភាសា 

ល�ើយពគ្់រទំាងពគរួសារដដរ។ លទវតាលនារះ ្រៃលលឺសំល�ងយ៉ាងខ្ល ំងថ្ ចូរលកាត 

ខ្ល ចដ�់ពពរះ ល�ើយសរលសើរសិរ�ី្អរ្រស់ពទង់ចុរះ ដ្ិតលព�ដដ�ពទង់ពតរូវ 

ជំៃំុជពមរះ លនារះបាៃមកដ�់ល�ើយ ចូរពកា្រថ្វា យ្រង្គំដ�់ពពរះដ៏្រលងកើតនផ្ទោ



ទំព័រ-276- មហាវវិាទ

លម� ដផ្ៃដី សមុពទ ៃិងរៃ្ធទឹកទំាង្ុ៉រន្ាៃចុរះ»។ វវិរណៈ ១៤:៦,៧។

 ពពរះរាជសារលៃរះគលឺជាដផ្្កមួយនៃ «ដំណឹង�្អដ៏លៅអស់ក�្»។ កិចចា

ការអ្ិ្របាយផ្្សពវាផ្សាយពតរូវបាៃផ្ទោុក ្្ត ក់ចំលររះមៃុស្ស។ ពួកលទវតា្ររសុិទ្ធ 

ជាអ្កតដពមតពមង់ ្ុ៉រដៃ្តការព្រកាសផ្សាយពិតពបាកដនៃដំណឹង�្អ ពតរូវល្វាើ

ល�ើងលោយអ្ក្រលពមើរ្រស់ពពរះពគីសទោលៅដផ្ៃដី។ ពួកជៃម្ៃជំលៃឿលស្ារះ 

ពតង់ ដដ�សា្ត ្់រ្រងា្គ ្់រចំលររះពពរះ្រៃទោូ�ោស់លតឿៃរ្រស់ពពរះវញិ្ញា ណ្ររសុិទ្ធ

នៃពពរះ ល�ើយៃិងលសចក្តី្រលពងៀៃនៃពពរះ្រៃទោូ�ពពរះអង្គ ៃឹងពតរូវព្រកាស 

លសចក្តីពពម្ៃលៃរះ។ ពួកលគបាៃខំព្ឹរងដសវាងរកតពមិរះ ៃិងលយា្រ�់អំពីពពរះ 

«ដ្ិតការដដ�បាៃលនារះ វលិសសជាងបាៃពបាក់លៅលទៀត ល�ើយកនពមអំពី 

លនារះមក ក៏ព្រលសើរជាងម្សសុទ្ធផ្ង»។ «លសចក្តីលមពតីមិពតរ្រស់ពពរះ 

លយ�ូវ៉ា លៅជាមួយៃឹងអ្កណាដដ�លកាតខ្ល ចដ�់ពទង់ ពទង់ៃឹងសដម្តងឱ្យ

លគសា្គ �់លសចក្តីសញ្ញា រ្រស់ពទង់»។ សុភាសិត ៣:១៤; ទំៃុកតំលកើង 

២៥:១៤។

ព្រះរាជសារបាៃពប្លជ់ូៃលដាយជៃរាបោប

 ព្រសិៃល្រើពួកអ្កលចរះដឹងខ្ងសាសនា ម្ៃចិត្តលជឿលស្ារះពតង់ ចំា 

យាមលោយយកចិត្តទុកោក់ ល�ើយសសាវពជាវ្រទគម្ីរលោយឧសសា�៍ 

អ្ិស្ាៃ លនារះពួកលគៃឹងដឹងលព�លវោជាមិៃខ្ៃ។ ្រទទំនាយពបាកដជា 

ៃឹងល្រើកសដម្តងដ�់ពួកលគឱ្យដឹង ៃូវពពឹត្តិការណ៍ដដ�ៃឹងល�ៀ្រលកើតល�ើង។ 

្ុ៉រដៃ្តពពរះរាជសារពតរូវបាៃដចកចាយលោយជៃរា្រទា្រវញិ។ អស់អ្កដដ� 

ល្វាសព្រដ�ស ពំុពពមដសវាងរកពៃលលឺលៅលព�ដដ�អាចដសវាងរកល�ើញលនារះ ៃឹង 

ពតរូវលចា�ឱ្យស្ិតលៅក្ុងភាពងងឹត។ ្ុ៉រដៃ្ត ពពរះអង្គសលកងា្គ រះពទង់ព្រកាស 

្រញ្ជា ក់ថ្ «អ្កណាដដ�តាមខ្ុំ លនារះមិៃដដ�លដើរក្ុងលសចក្តីងងឹតល�ើយ 

គលឺៃឹងម្ៃពៃលលឺនៃជីវតិវញិ»។ យូ៉ហាៃ ៨:១២។ ចំលររះអ្កលនារះ កំារស្ីនៃ ក្ យ 

នៃស្ាៃសួគ៌ៃឹងពតរូវបាៃ្រញជាូ ៃមកដណនំាឱ្យលៅរកលសចក្តីពិត។

 លៅពគ្ពពរះពគីសទោយាងមកជាល�ើកទីមួយ ពួកសង្ ៃិងពួកអាចារ្យ 



លសចក្តីសៃយាអំពីដំលណើ រយាងមកវញិរ្រស់ពពរះពគីសទោ-ទំព័រ-277-

នៃទីពករុង្ររសុិទ្ធ ព្រដ��ជាបាៃយ�់ដឹងៃូវ «ទីសម្្គ �់នៃលព�លវោ» 

ល�ើយព្រកាសពបា្់រពីដំលណើ រយាងមករ្រស់ពពរះអង្គសៃយា។ លហារាមីកា 

បាៃឱ្យលឈ្ារះទីកដៃលងពទង់ព្រសូត លហារាោៃីដយ៉�បាៃ្រញ្ជា ក់អំពីលព� 

លវោ ៃិងពពឹត្តិការណ៍។ មីកា ៥:១; ោៃីដយ៉� ៩:២៥។ ពួកលមដឹកនំាជូវ ពំុ 

អាចលោរះសាថ្ខលួៃពំុដឹងបាៃល�ើយ។ ការមិៃដឹងរ្រស់ពួកលគ ជា�ទ្ធផ្�

នៃការល្វាសព្រដ�សដ៏លររលពញលៅលោយបា្រ។ 

 

អាទិត្យ-៤ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៤៨ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដូលច្រះ ពពរះពគីសទោ ក៏ ដ្រ្រ យ៉ាង លនារះ ដដរ ដដ� ពទង់ បាៃ 

ថ្វា យ ពពរះអង្គ ពទង់ ១ ដង ល�ើយ លោយ លពររះ បា្រ រ្រស់ មៃុស្ស ជា លពចើៃ លនារះ 

ពទង់ ៃឹង ល�ច មក ម្តង លទៀត លពរៅ ពី លរឿង អំលពើ បា្រ គលឺ សំរា្់រ ៃឹង ជួយ សលកងា្គ រះ 

ដ�់ អស់ អ្ក ដដ� រង់ចំា ពទង់។ ល�លពពើរ ៩:២៨

 ពួកចាស់ទំុអីុសសាដអ� គួរដតបាៃសិកសាលោយការចា្់រអារម្ណ៍ 

យ៉ាងខ្ល ំង អំពីទីកដៃលង លព�លវោ ៃិងស្ាៃភាពនៃពពឹត្តិការណ៍ដ៏្ំ លៅក្ុង 

ព្រវត្តិសាសស្តសាក�លោក លរ�គលឺដំលណើ រយាងមកនៃពពរះរាជ្ុរពតារ្រស់ 

ពពរះ។ ្រណា្ត ជៃគួរដតបាៃរង់ចំាទទួ�សាវា គមៃ៍ដ�់ពពរះអង្គសលកងា្គ រះនៃ 

លោកីយ៍។ ្ុ៉រដៃ្ត លៅឯល្រល្ល�ិម អ្កដំលណើ រដ៏លខសារះល�វាើយពីរនាក់ អំពី 

ណាសាដរត៉ បាៃល្វាើដំលណើ រ្លងកាត់តាម្រលណា្ត យផ្លូវតូចចលង្អៀតល�ើយឆ្ងៃ យ 

លៅកាៃ់ដផ្្កខ្ងលកើត្ំរផុ្តនៃទីរមួសសរុក ខំដសវាងរកទំាងអស់សង្ឹមៃូវទីស្ាក់ 

អាសស័យសពម្្់ររាពតីលនារះ។ គ្្ៃផ្ទោរះណាល្រើកទាវា រទទួ�លគលសារះ។ ទី្ំរផុ្ត 

លគក៏រកបាៃលពកា�សតវារដ�កោច់លោចមួយល្វាើជាទីពជកអាសស័យ ពតង់លនារះ

ល�ើយជាកដៃលងដដ�ពពរះអង្គសលកងា្គ រះនៃលោកីយ៍បាៃព្រសូតមក។

 ពួកលទវតា ពតរូវបាៃចាត់ឱ្យនំាយកដំណឹងរកីរាយ លៅដ�់អស់អ្ក 

ដដ�បាៃលរៀ្រចំចំាទទួ� ល�ើយក៏ជាអ្កៃឹងនំាយកលៅពបា្់រលោយអំណរ

ផ្ង។ ពពរះពគីសទោបាៃ�ំឱៃអង្គពទង់ មកយកៃិស្ស័យជាមៃុស្សជាតិ ទទួ� 
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រងទុក្ខលវទនាដ៏�ួស�្ត់ លោយបាៃព្រគ�់ពព�ឹងពទង់ ល្វាើជាយញញា្ូរជា 

សពម្្់រអំលពើបា្រ។ លទារះ្ីរស្ិតក្ុងសភាព្រនាទោ ្រអង្គល�ើយក៏លោយ ក៏ពួក 

លទវតាពបាថ្្ឱ្យពទង់ដ៏ជាពពរះរាជ្ុរពតានៃពពរះដ៏ខ្ស់ បាៃល�ចមកលៅចំលររះ 

មៃុស្ស ជាមួយៃឹងសភាពន្ល្្ូរ ៃិងសិរ�ី្អ ឱ្យសមៃឹង�ក្ខណៈរ្រស់ពពរះ 

អង្គដដរ។ លតើពួកអ្ក្ំនៃដផ្ៃដី ៃឹងព្រមូ�គ្្មកឯរដ្ធ្ៃីអីុសសាដអ� 

លដើម្ីទទួ�សាវា គមៃ៍ពទង់ឬលទ? លតើពពួកលទវតាៃឹង្រងាហា ញពទង់ដ�់ 

្រណា្ត ជៃដដ�កំពុងទៃទោឹងចំាឬ?

 ម្ៃលទវតាមួយអង្គ លហារះមកកាៃ់ដផ្ៃដី លដើម្ីលមើ�ឱ្យដឹងថ្ម្ៃ 

ៃរណាខលរះ បាៃលរៀ្រចំទទួ�សាវា គមៃ៍ពពរះលយសូ៊វ។ ្ុ៉រដៃ្ត លោកពំុបាៃ ម្ៃ 

ឮស្ូរសំល�ងណាមួយ សរលសើរថ្លព�លវោនៃដំលណើ រយាងមករ្រស់ពពរះ 

ដមស្ុសី ជិតមកដ�់ល�ើយលនារះលទ។ លទវតាបាៃលហារះពីល�ើទីពករុងលពជើសលរ ើស 

ៃិងពពរះវហិារ ជាទីកដៃលងដដ�វត្តម្ៃពិលសសម្ៃលៅទីលនារះជាលពចើៃយុគ 

សម័យមកល�ើយ ្ុ៉រដៃ្ត លៅទីលនារះក៏លៅដតម្ៃការពពលងើយកលៃ្តើយដដដ�។ 

ពួកសង្នៃភាពអ្ិកអ្ម ៃិងអំៃួតបាៃថ្វា យយញញា្ូរជាលស្ាកលពគ្ក។ ពួក 

្រសីុិបាៃព្រកាសដ�់្រណា្ត មៃុស្សលោយសំល�ងខ្ល ំងៗ ឬអ្ិស្ាៃ ជូៃ 

ពរលោយអំៃួត លៅៃឹងម្ត់ផ្លូវ។ ពួកលស្តច ពួកទស្សៃវទូិ ៃិងពួកពគរូសាសនា 

ទំាងអស់គ្្ ពំុម្ៃលអើលពើចំលររះលសចក្តីពិតដ៏អសាចា រ្យដដ�ពពរះអង្គសលកងា្គ រះ 

រ្រស់មៃុស្សល�ៀ្រៃឹងល�ចមកលនារះល�ើយ។

 ក្ុងក្តីលសងៃើចចិត្តជាខ្ល ំង អ្កនំាសារនៃៃគរស្ាៃសួគ៌ ក៏ល�ៀ្រដតៃឹង  

ពត�្់រលៅវញិជាមួយដំណឹងដ៏គួរខ្្សលអៀៃ សសា្់រដតល�ើញអ្កគងាវា � 

មួយពករុមកំពុងចំាយាម�វាូងសតវា។ លៅលព�លគសមលឹងលមើ�លៅល�ើលម�ដ៏ 

លររលពញលៅលោយ ក្ យលពរងពរត លគបាៃរពឹំងគិតអំពី្រទទំនាយនៃពពរះ

ដមស្ុសីដដ�ៃឹងពតរូវមក ល�ើយក៏ទៃទោឹងចំាៃូវដំលណើ រយាងមករ្រស់ពពរះអង្គ 

សលកងា្គ រះនៃលោកីយ៍លៃរះលទៀតផ្ង។ ទីលៃរះល�ើយជាពករុមដដ�បាៃលរៀ្រចំចំា

ទទួ�ពពរះរាជសារនៃស្ាៃសួគ៌។ រលំពចលនារះសសា្់រដតសិររីងុលរឿងនៃៃគរ 



លសចក្តីសៃយាអំពីដំលណើ រយាងមកវញិរ្រស់ពពរះពគីសទោ-ទំព័រ-279-

ស្ាៃសួគ៌បាៃលជារជៃ់លពញល�ើទីវា� ម្ៃពពួកលទវតាដ៏រា្់រមិៃអស់បាៃ 

ល�ចមក ហាក់ដូចជាអំណរលនារះ្ំល្ងលពកណាស់ ចំលររះអ្កនំាសារមួយ 

រ្ូរដដ�ពតរូវនំាពីស្ាៃសួគ៌ សំល�ងមួយ�វាូង្ំក៏ផ្ទោុរះលពចៀងល�ើងៃូវ្រទៃគរ

រាជ ជា្រទដដ�ជាតិសាសៃ៍ទំាងអស់នៃលសចក្តីសលកងា្គ រះ ៃឹងពតរូវលពចៀង 

ល�ើងលៅន្ងៃមួយថ្៖ «សួស្តីដ�់ពពរះលៅស្ាៃសួគ៌ដ៏ខ្ស់្ំរផុ្ត ល�ើយលសចក្តី 

សុខសាៃ្តលៅដផ្ៃដីលៅកណា្ត �មៃុស្សដដ�ជាទីគ្្់រពពរះ�ឫទ័យពទង់» 

�ូកា ២:១៤។

 លរឿងដ៏អសាចា រ្យលៅល្រល្ល�ិមលៃរះ ជាលមលរៀៃដ៏�្អណាស់! ជាលរឿង 

ដដ�ស្តី្រលនាទោ សដ�់ជំលៃឿ ការម្ៃឫកខ្ស់ ៃិងភាពស្តុកស្តម្ភ ទ្ោ �់ខលួៃ 

រ្រស់លយើង។ ជាលរឿងដដ�ោស់លតឿៃលយើង ឱ្យភ្ាក់រឭកដពកងលោលយើងលៅ

ដតមិៃបាៃយ�់ដឹងអំពីទីសម្្គ �់នៃលព�លវោ ល�ើយលៅជាពំុបាៃដឹងៃូវ 

ន្ងៃនៃដំលណើ រយាងមក។

 ពំុដមៃម្ៃដតពួកគងាវា �ដ៏រា្រទា្រ្ុ៉រលណាណ រះលទ ដដ�ពួកលទវតាបាៃ 

រកល�ើញថ្កំពុងចំាលមើ�ដំលណើ រយាងមករ្រស់ពពរះដមស្ុសី។ លៅក្ុងដដៃដី 

នៃពួកកាៃ់សាសនាដនទ ក៏ម្ៃអស់អ្កកំពុងរកលមើ�ពទង់ដដរ អ្កម្ៃ អ្ក 

ខ្ង់ខ្ស់ ៃិងអ្កពបាជ្ ជាពួកទស្សៃវទូិនៃព្រលទសខ្ងលកើត។ លៅក្ុងគម្ីរ 

ល�លពពើរ ពួកលគបាៃលរៀៃយ�់ដឹងអំពីពពរះដ៏ជា ក្ យដដ�ររះលចញពីពតកូ�

យ៉ាកុ្រ។ លោយលសចក្តីពបាថ្្ដ៏ខ្ល ំងកាល  ពួកលគបាៃរង់ចំាដំលណើ រយាងមក 

រ្រស់ពពរះអង្គ ដដ�មិៃពគ្ៃ់ដតជា «លសចក្តីលោរះទុក្ខរ្រស់សាសៃ៍អីុសសាដអ�» 

្ុ៉រលណាណ រះលទ ដតជា «ពៃលលឺសពម្្់រ្ំរភលលឺដ�់សាសៃ៍ដនទ» ៃិង «ជាលសចក្តី 

សលកងា្គ រះដ�់ចុងដផ្ៃដី្ំរផុ្ត» លទៀតផ្ង។ �ូកា ២:២៥,៣២; កិចចាការ 

១៣:៤៧។ ក្ យដដ�បាៃ្រញជាូ ៃមកពីស្ាៃសួគ៌ បាៃនំាជៃចដមលកនៃសាសៃ៍ 

ដនទឱ្យមករកទីកំលណើ តនៃពពរះឱរស។

 «អស់អ្កដដ�រង់ចំាពទង់» ពពរះពគីសទោៃឹងពតរូវ «ល�ចមកជាល�ើកទីពីរ 

លពរៅពីលរឿងអំលពើបា្រគលឺសពម្្់រៃឹងជួយសលកងា្គ រះ»។ ល�លពពើរ ៩:២៨។ មិៃ 
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ខុសគ្្ពីដំណឹងពពរះអង្គព្រសូតលទ ពពរះរាជសារពីដំលណើ រយាងមកជាល�ើកទី

ពីរ ពំុបាៃពជា្រលៅក្ុងគំៃិតនៃពួកលមដឹកនំាសាសនាលទ។ ពួកលគបាៃ 

្រដិលស្ពៃលលឺអំពីស្ាៃសួគ៌ លម៉្ល រះល�ើយពួកលគពំុពតរូវបាៃរា្់រ្រញចាូ �លៅក្ុង 

ជំពូក ដដ�សាវក័្ុ៉រ�បាៃពិពណ៌នាលនារះល�ើយ៖ «ដត្រង្រ្អូៃលអើយ អ្ករា�់ 

គ្្មិៃដមៃលៅក្ុងលសចក្តីងងឹត ឱ្យន្ងៃលនារះបាៃមកដ�់អ្ករា�់គ្្ដូចជា

លចារលនារះលទ៖ អ្ករា�់គ្្សុទ្ធដតជាពួកនៃពៃលលឺ ល�ើយជាពួកនៃន្ងៃ លយើងមិៃ 

ដមៃជាពួកនៃយ្់រ ឬនៃលសចក្តីងងឹតល�ើយ»។ ដ្សសា�ូៃីចទី១ ៥:៤,៥។

 ពួកអ្កយាម លៅល�ើជញ្ជា ំងពករុងសីុយូ៉ៃ គួរដតជាអ្កទីមួយដដ� 

ទទួ�ដំណឹងអំពីពពរះអង្គសលកងា្គ រះយាងមក គួរដតជាអ្កទីមួយដដ�ពតរូវ 

ព្រកាសពបា្់រថ្ ពទង់ជិតយាងមកល�ើយ។ ្ុ៉រដៃ្តពួកលគលៅពពលងើយ លៅលព� 

ដដ�មៃុស្សម្្កំពុងលដក�ង់�ក់លៅក្ុងអំលពើបា្ររ្រស់ខលួៃ។ ពពរះលយសូ៊វ 

បាៃទតល�ើញវហិារពពរះអង្គ ដូចជាលដើមោវា ឥតម្ៃផ្� ដដ�ពគ្រដណ្ត ្់រ 

លោយសលឹកជាលពចើៃ ដតឥតម្ៃដផ្ល។ វញិ្ញា ណនៃការ្រនាទោ ្រខលួៃពិតពបាកដ 

ការលសាកសា្ត យ ៃិងជំលៃឿ ល�ើញថ្ម្ៃការខវារះខ្ត។ ម្ៃដតក្តីអំៃួត 

លសចក្តីៃិយមផ្លូវការ ការគិតព្រលយាជៃ៍ ទ្ោ �់ខលួៃ ៃិងអំលពើសងកត់សងកិៃ។ 

វហិារដដ�ជំព្់រដួ� បាៃ្ិរទដភ្កចំលររះទីសម្្គ �់នៃលព�លវោ។ ពួកលគ 

បាៃចាកលចញអំពីពពរះ ល�ើយក៏្ំរដ្រកខលួៃលចញពីលសចក្តីសសឡាញ់រ្រស់ 

ពទង់។ លៅលព�ដដ�ពួកលគបាៃ្រដិលស្ពំុពពមសពម្រតាម�ក្ខៃ្តិកៈ លសចក្តី 

សៃយារ្រស់ពទង់ពំុបាៃសលពមចដ�់ពួកលគល�ើយ។

 ម្ៃអ្កតំាងខលួៃថ្ជាសិស្សរ្រស់ពពរះពគីសទោជាលពចើៃ បាៃ្រដិលស្ 

មិៃទទួ�ពៃលលឺអំពីស្ាៃសួគ៌។ ដូចជាពួកជូវពីសម័យលដើមដដរ ពួកលគពំុបាៃដឹង 

ៃូវលព�លវោពពរះអង្គយាងមកលទ។ ពពរះអម្ចា ស់បាៃរ�ំងលចា�ពួកលគ ល�ើយ 

លៅសដម្តងលសចក្តីពិតរ្រស់ពទង់ដ�់មៃុស្ស ដូចជាពួកគងាវា �លៅល្រល្ល�ិម 

ៃិងពួកលហារពីទិសខ្ងលកើត ដដ�បាៃខំយកចិត្តទុកោក់ចំលររះអស់ទំាង 

ពៃលលឺដដ�ខលួៃបាៃទទួ�។
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១៨

្ៃ្លឺ្្មីលៅដផៃដី្្មី

ច័ន្ទ-៥ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៤៩ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:អញ បាៃ ្រលពងៀៃ ឯង ក្ុង ផ្លូវ នៃ ពបាជ្ា អញ បាៃ នំា ឯង លៅ 

ក្ុង អស់ ទំាង ផ្លូវ ពចក នៃ លសចក្តី លទៀង ពតង់ កា� ណា ឯង លដើរ លៅ លនារះ ជំហាៃ 

ឯង ៃឹង មិៃ លទើសទា�់ ល�ើយ កា� ណា ឯង រត់ លនារះ ឯង ៃឹង មិៃ ចំព្់រ ល�ើយ។ 

សុភាសិត ៤:១១-១២

 ជៃដដ�ពពរះបាៃលពជើសលរ ើស លដើម្ីដឹកនំាក្ុងការព្រកាសផ្សាយអំពី

ការយាងមកជាល�ើកទីពីររ្រស់ពពរះពគីសទោ គលឺជាកសិករលស្ារះពតង់ ៃិងព្រក្រ 

លោយគៃលង្ម៌ម្្ក់ ដដ�ចង់ដឹងលសចក្តីពិតយ៉ាងអស់ពីចិត្ត។ ដូចជាអ្កដក 

ទពមង់ជាលពចើៃលទៀតដដរ លោកវលិ�លៀម មិល�លើរ (William Miller) បាៃព្រ�ូក 

ៃឹងភាពទ័�ពក ៃិងបាៃលរៀៃលមលរៀៃនៃការ�រះ្រង់ខលួៃ។ 

 សូម្ីដតលៅក្ុងវយ័កុម្រ គ្ត់បាៃ្រងាហា ញកម្ល ំង្រញ្ញា ខ្ល ំងល�ើសពី

្ម្តា។ លៅលព�គ្ត់បាៃចលពមើៃវយ័ល�ើង គ្ត់ម្ៃគំៃិតរ�័សរ�ួៃ ៃិង 

ដុរះពជរះថ្ល  ល�ើយក៏ម្ៃតលពមកលសសកឃ្ល ៃៃូវចំលណរះវជិាជា លទៀតផ្ង។ ការ 

ចូ�ចិត្តសិកសា ៃិងការទម្ល ្់រគិតពិចារណាលោយព្រយ័ត្ព្រដយង ពពមទំាង 

ការររិះគៃ់ដ៏ដិតោ� បាៃល្វាើ ឱ្យគ្ត់កាល យជាមៃុស្សម្ៃលយា្រ�់លពរៅពជរះ 

ៃិងម្ៃទស្សៃៈដ៏ទូ�ំទូោយម្្ក់។ គ្ត់ម្ៃចរយិាសម្ត្តិខ្ងសី�្ម៌ 

ដដ�គ្្ៃៃរណាអាច្រលនាទោ សបាៃ ៃិងម្ៃកិត្តិយសដ៏គួរឱ្យពចដណៃ។ 

គ្ត់បាៃម្ៃកិត្តិនាម�្អ ក្ុងតំដណងសីុវ�ិ ៃិងលយាធ្។ ពទព្យសម្ត្តិ ៃិង 

កិត្តិយស ហាក់្ីរដូចជារត់មករកគ្ត់ដតម្តង។

 ក្ុងវយ័កុម្រ គ្ត់បាៃ្លងកាត់ឥទ្ធិព�សាសនា។ លៅក្ុងវយ័ជំទង់ 
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គ្ត់បាៃចូ�ក្ុងសង្គមពួកលទពៃិយម លោយលគម្ៃឥទ្ធិព�ខ្ល ំង លពររះ 

ភាគលពចើៃជាព�រដ្�្អ ម្ៃចិត្តអាណិតលមតា្ត  ៃិងចិត្តជួយសលកងា្គ រះគ្្។ លោយ 

រស់លៅក្ុងវជិាជា ស្ាៃពគីសាទោ ៃ ចរតិ�ក្ខណៈរ្រស់លគពតរូវបាៃដកនច្លៅតាម 

្ររយិាកាសជំុវញិខលួៃលគ។ គុណសម្ត្តិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម ដដ�ល្វាើឱ្យលគលគ្រព គលឺ 

បាៃទទួ�មកលោយសារពពរះគម្ីរ ដតលគបាៃ្រដងវារអំលណាយទាៃដ៏�្អ 

វលិសសទំាងលៃរះ លដើម្ី្រលញចា ញឥទ្ធិព�ទាស់ៃឹងពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះវញិ។ 

លគក៏បាៃនំាមិល�លើរឱ្យលជឿតាមមតិរ្រស់លគ។

 ការ្រកសសាយ្្ីៗពី្រទគម្ីរ បាៃ្រងាហា ញៃូវភាព�ំបាកដដ�លមើ�

លៅទំៃងជាលោរះសសាយពំុបាៃ ដតជំលៃឿ្្ីរ្រស់គ្ត់ ក្ុងកា�ដដ�កំពុងទុក

ពពរះគម្ីរលោយដ�ក គលឺគ្្ៃផ្្ត�់អវាីព្រលសើរជាងលសារះ ល�ើយគ្ត់ក៏លៅដតមិៃ 

សក្់រចិត្ត។ ្ុ៉រដៃ្ត លៅលព�លោកមិល�លើរចលពមើៃអាយុបាៃ៣៤ឆំ្្ ពពរះវញិ្ញា ណ

្ររសុិទ្ធបាៃល្វាើឱ្យគ្ត់យ�់ៃូវ�ក្ខណៈរ្រស់គ្ត់ ថ្ជាអ្កម្ៃបា្រ។ គ្ត់

បាៃល្វាងយ�់ថ្�ួសពីលសចក្តីសាល ្់រលៅ គលឺគ្្ៃការធ្នាថ្ម្ៃ 

សុភមង្គ�ល�ើយ។ អនាគតលមើ�លៅសសអា្់រល�ើយល្្ងងឹត។ ស្តីពី 

អារម្ណ៍រ្រស់គ្ត់លៅពគ្លៃរះ គ្ត់ម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖

 «នផ្ទោលម�បាៃដូចជាដដកទង់ដដងលៅល�ើកបា�ខ្ុំ ល�ើយដផ្ៃដីបាៃ

ដូចជាដដកលពកាមលជើងខ្ុំ...កា�ណាខ្ុំគិតខ្ល ំងល�ើង លសចក្តីសៃ្ិោ្ៃកាៃ់ដត

ស្ិតលៅរសលពញទីកដៃលង រកសលពមចអវាីមិៃបាៃ។ ខ្ុំខំ្្់រគិតដដរ ដតពំុ 

អាចទ្់រគំៃិតខ្ុំបាៃ។ ខ្ុំបាៃពទរុឌលពទាមដមៃដទៃ ្ុ៉រដៃ្តមិៃដឹងពីលដើមល�តុ។ 

ខ្ុំបាៃរអូ៊ ៃិងត្អូញដត្អរ ្ុ៉រដៃ្ត មិៃដឹងត្អូញពីៃរណា។ ខ្ុំដឹងថ្ម្ៃកំ�ុសអវាី 

មួយល�ើយ ្ុ៉រដៃ្ត មិៃដឹងរកកំដណយ៉ាងណា ឬពីទីណា»។

មិលល្ើររកលឃើញមិ្រ្ម្ាក់

 គ្ត់បាៃម្ៃព្រសាសៃ៍ថ្៖ «មួយរលំពចលនារះ ចរតិ�ក្ខណៈនៃពពរះ 

អង្គសលកងា្គ រះ បាៃល ្្ត តលៅក្ុងចិត្តខ្ុំយ៉ាងចបាស់។ ទំៃងដូចជាម្ៃ្ុរគ្គ� 

មួយអង្គដដ��្អន្លថ្ល វលិសស ៃិងព្រក្រលោយលសចក្តីអាណិតលមតា្ត  ល�ើយ
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លោរះអំលពើល�្ើសរ្រស់លយើងមកោក់ល�ើអង្គពទង់ ព្រលយាជៃ៍ឱ្យលយើងបាៃរចួ

ពីការទទួ�ពិៃ័យនៃអំលពើបា្រ...្ុ៉រដៃ្ត សំណួរល�ចល�ើងថ្ ល្វាើលម្តចអាច 

្រញ្ជា ក់ ថ្ម្ៃ្ុរគ្គ�ដូចលៃរះបាៃ? លពរៅពីពពរះគម្ីរ ខ្ុំដឹងថ្មិៃអាចរកភ័ស្តុតាង 

ថ្ម្ៃពពរះអង្គសលកងា្គ រះដូចលៃរះលទ ឬសូម្ីលៅ្ររលោកនាយក៏គ្្ៃផ្ង...»។ 

 

អង្គារ-៦ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ ទំៃុកតលមកើង ជំពួក  ១៥០ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ដត ផ្លូវ រ្រស់ មៃុស្ស សុចរតិ ល្ៀ្រ ដូច ជា ពៃលលឺ ដដ� កំពុង ដត 

ររះ ល�ើង ដដ� ភលលឺ កាៃ់ ដត ខ្ល ំង ល�ើង ដរា្រ ដ�់ លពញ កំឡាំង។ សុភាសិត 

៤:១៨

 «ខ្ុំបាៃដឹងថ្ ពពរះគម្ីរបាៃល�ើកសដម្តងៃូវពពរះអង្គសលកងា្គ រះ ដូចខ្ុំ 

ពតរូវការ ល�ើយខ្ុំបាៃ្ុញ្្់រក្ុងចិត្ត លោយពំុយ�់ថ្ ល�តុអវាីបាៃជា 

លសៀវលៅដដ�គ្្ៃវញិ្ញា ណសណិ្ត ម្ៃលគ្�ការដដ�សមៃឹងដផ្ៃដី 

ដដ�លររលពញលៅលោយបា្រកម្លៃរះ? ខ្ុំមិៃហ៊ាៃសារភាពថ្ ពពរះគម្ីរគលឺ

ជាការល្រើកសដម្តងមកពីពពរះ។ ្រទគម្ីរទំាងលនារះបាៃជាទីរកីរាយចិត្ត ល�ើយ 

ក្ុងពពរះពគីសទោ ខ្ុំម្ៃមិត្តសម្ល ញ់ម្្ក់។ ចំលររះខ្ុំ ពពរះអង្គសលកងា្គ រះ គលឺជាពពរះ 

ដ៏ឧត្តុងឧត្តម្ំរផុ្ត ក្ុងចំលណាមមៃុស្សរា្់ររៃ់នាក់ ចំដណកឯ្រទគម្ីរវញិ 

ដដ�ពីលដើមពិបាកយ�់ល�ើយផ្ទោុយគ្្លនារះ ឥ�ូវលៃរះបាៃកាល យលៅជា 

ចលងកៀងដ�់លជើងខ្ុំ ៃិងជាពៃលលឺ្ំរភលលឺផ្លូវរ្រស់ខ្ុំ...។ ខ្ុំបាៃរកល�ើញពពរះដ៏ជា 

អម្ចា ស់ជា្្ោក្ុងកណា្ត �មហាសាគរនៃជីវតិខ្ុំ។ ឥ�ូវលៃរះ ពពរះគម្ីរបាៃ

កាល យជាលមលរៀៃមួយដ៏្ំចំលររះខ្ុំ ល�ើយខ្ុំអាចៃិយាយលោយលស្ារះពតង់ថ្ 

ខ្ុំបាៃសិកសាលោយអំណរជាខ្ល ំង...។ ខ្ុំបាៃ្ងៃ�់ថ្ ល�តុអវាីបាៃជាមិៃបាៃ 

ល�ើញលសាភណភាព ៃិងសិរ�ី្អកា�ពីមុៃ ល�ើយក៏ៃឹងលកាតថ្លចរះ 

្រដិលស្លចា�លកើតពីកា�លនារះ...។ ខ្ុំដ�ងម្ៃចិត្តចង់អាៃអវាីៗលផ្្សងលទៀត

ទំាងអស់ ល�ើយតំាងចិត្តលពក្រយកពបាជ្ាពីពពរះវញិ»។១

 លោកមិល�លើរ បាៃ្រងាហា ញជំលៃឿរ្រស់គ្ត់ក្ុងទីសាធ្រណៈ ្ុ៉រដៃ្តមិត្ត 
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លភឿៃរ្រស់គ្ត់ដដ�មិៃលជឿ បាៃល�ើកមកៃូវចំណុចទំាងលនារះ ដដ�ខលួៃគ្ត់ 

ទ្ោ �់បាៃជំទាស់ៃឹងពពរះគម្ីរជាញឹកញយ។ គ្ត់បាៃដវកដញកថ្ ល្រើពពរះ 

គម្ីរជាការល្រើកសដម្តងមកពីពពរះ លនារះពតរូវដតម្ៃការសស្រគ្្។ គ្ត់បាៃ 

តំាងចិត្តសិកសា្រទគម្ីរ ល�ើយរកលមើ�ថ្លតើលសចក្តីផ្ទោុយគ្្ទំាង្ុ៉រន្ាៃ ៃឹង 

អាចសពម្រគ្្បាៃ ឬមិៃបាៃ។

 លោយទុកសពវានា្ិ្របាយលចា�លោយដ�ក គ្ត់បាៃលផ្ទោៀង្រទគម្ីរ

មួយៃឹង្រទគម្ីរមួយលទៀតលោយលព្រើខលយាងលៅដក្រសៃលឹក ៃិងលមរក្យជា 

ជំៃួយ។ ចា្់រពីគម្ីរលោកុ្រ្ត្តិ លោយអាៃម្តងមួយខៗ ល�ើយកា�ល្រើ 

ល�ើញអវាីមិៃចបាស់ គ្ត់បាៃលផ្ទោៀងជាមួួយខលផ្្សងលទៀត ដដ�ស្តីពីព្រធ្ៃ 

ដដដ� តាមទម្ល ្់រគ្ត់។ រក្យៃីមួយៗក្ុងព្រលយាគ គលឺសំខ្ៃ់ទំាងអស់។ 

លម៉្ល រះល�ើយកា�ណាគ្ត់ព្រទរះឃ្ល ដដ�ពិបាកយ�់ គ្ត់រកចលមលើយលៅ 

ដផ្្កលផ្្សងលទៀតនៃ្រទគម្ីរ។ គ្ត់បាៃសិកសាលោយការអ្ិស្ាៃជាខ្ល ំង 

លដើម្ីសូមៃូវការយ�់ដឹងពីពពរះ ល�ើយបាៃពិលសា្លសចក្តីពិតនៃកាព្យ 

លឃ្ល ងរ្រស់អ្កកវទំីៃុកតំលកើង៖ «ការល្រើកសដម្តងពពរះ្រៃទោូ�ពទង់ លនារះផ្សាយ 

ពៃលលឺលចញ ក៏ល្វាើឱ្យមៃុស្សលឆ្ត�ងៃង់ម្ៃលយា្រ�់»។ ទំៃុកតំលកើង 

១១៩:១៣០។

 គ្ត់បាៃសិកសាគម្ីរោៃីដយ៉� ៃិងវវិរណៈលោយចំណង់យ៉ាងខ្ល ំង 

ល�ើយបាៃយ�់ថ្ៃិមិត្តរ្ូរទំាងឡាយដដ�ទាក់ទងៃឹង្រទទំនាយ ៃឹងអាច 

យ�់បាៃ។ គ្ត់បាៃយ�់ថ្ អស់ទំាងរ្ូរភាព រក្យលព្រៀ្រល្ៀ្រ ៃិងភាព 

ដូចគ្្។�។ គលឺពៃ្យ�់លៅខ្រៃ្ត្រនាទោ ្់រ ឬម្ៃៃិយមៃ័យលៅខលផ្្សងលទៀត 

ល�ើយការទំាងលៃរះ គលឺសពម្្់រឱ្យបាៃយ�់តាមដតលសចក្តីដដ�ដចងមក។ ការ 

ខិតខំរ្រស់គ្ត់បាៃទទួ�មកវញិៃូវការចលពមើៃមួយកពមិតម្តងៗ។ គ្ត់បាៃ

តាមោៃលោយសៃ្សឹមៗៃូវដខ្ស្រទទំនាយដ៏សំខ្ៃ់។ ពួកលទវតានៃស្ាៃសួគ៌ 

បាៃដណនំាគំៃិតគ្ត់។

 គ្ត់បាៃយ�់ថ្ ទស្សៃៈដដ�លគៃិយម ស្តីពីរយៈលព�មួយរៃ់
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ឆំ្្លៅល�ើដផ្ៃដី មុៃទី្ំរផុ្តនៃពិភពលោក គលឺពំុបាៃគំ្ពទលោយពពរះ្រៃទោូ� 

រ្រស់ពពរះលទ។ លគ្��ទ្ធិលៃរះ ដដ�ចង្អុ�លៅឯសៃ្តិភាពមួយរៃ់ឆំ្្ មុៃ 

ការយាងមករ្រស់ពពរះអម្ចា ស់ គលឺផ្ទោុយៃឹងលសចក្តី្រលពងៀៃរ  ្រស់ពពរះពគីសទោ ៃិង 

ពួកសាវក័ពទង់ ដដ�បាៃដ្លងថ្ សសរូវៃិងសសដងៃឹងដុរះជាមួយគ្្រ�ូតដ�់

ចពមរូត ដដ�ជាទី្ំរផុ្តនៃពិភពលោក ល�ើយថ្ «ពួកអាពកក់ ៃិងពួក្លបាក 

ៃឹងម្ៃជំលៃឿៃលជឿៃលៅខ្ងលសចក្តីអាពកក់កាៃ់ដតខ្ល ំងល�ើង»។ ្ីមូ៉ល្ទី២ 

៣:១៣។

ការយងមករបសព់្រះព្ីសទា

 ពករុមជំៃំុជំនាៃ់ពួកសាវក័ ពំុបាៃលជឿតាមលគ្��ទ្ធិនៃការ្ំរ ល្ ស់ 

្ំរដព្រពិភពលោក ៃិងការដដ�ពពរះពគីសទោពទង់លសាយរាជ្យខ្ងពព�ឹង 

វញិ្ញា ណលទ។ �ុរះដ�់សតវត្សទី១៨ លទើ្រពួកពគីសាទោ ៃបាៃទទួ�លជឿ�ទ្ធិ

លៃរះជាទូលៅ។ �ទ្ធិលៃរះបាៃល្វាើឱ្យមៃុស្សគិតថ្ ការយាងមករ្រស់ពពរះ 

អម្ចា ស់លនារះគលឺលៅឆ្ងៃ យណាស់ ពពមទំាង្រងាក រមិៃឱ្យលគយកចិត្តទុកោក់ៃឹង

ទីសម្្គ �់ទំាងឡាយ ដដ�ពបា្់រពីការយាងមករ្រស់ពទង់ផ្ង។ វាបាៃល្វាើឱ្យ 

មៃុស្សជាលពចើៃខជាីខ្ជា  ឥតលរៀ្រចំខលួៃចំាជួ្រពពរះអម្ចា ស់រ្រស់ខលួៃ។

 លោកមិល�លើរបាៃយ�់ពីការយាងមករ្រស់ពពរះពគីសទោ ដូចដដ�បាៃ

្រលពងៀៃយ៉ាងចបាស់ក្ុង្រទគម្ីរ។ «ពពរះអម្ចា ស់ពទង់ៃឹងយាងចុរះពីស្ាៃសួគ៌

មក លោយដសសក្រងា្គ ្់រមួយពពរះឱស ្ទំាងម្ៃឮសលមលងមហាលទវតា ៃិងដពត 

រ្រស់ពពរះផ្ង»។ លគ «ៃឹងល�ើញកូៃមៃុស្ស មកល�ើពពកលៅល�ើលម� ម្ៃ 

ទំាងពពរះលចសា្ត  ៃិងសិរ�ី្អជាខ្ល ំង»។ «លពររះដំលណើ រដដ�កូៃមៃុស្សមក 

លនារះៃឹងដូចជាលផ្លក្រលនាទោ រដដ�ភលលឺលផ្លកៗ ពីទិសខ្ងលកើតដ�់ទិសខ្ង�ិច 

ដដរ»។ «កូៃមៃុស្សៃឹងមកក្ុងសិរ�ី្អលោក ម្ៃទំាងពួកលទវតា្ររសុិទ្ធ 

ទំាងអស់គ្្»។ «ល�ើយលោកៃឹងចាត់ពួកលទវតារ្រស់លោកឱ្យមកលោយ 

សូរផ្លុំដពតជាខ្ល ំង លទវតាទំាងលនារះៃឹងព្រមូ�ពួកលរ ើសតំាងរ្រស់លោក»។ 

ដ្សសា�ូៃីចទី១ ៤:១៦,១៧; ម៉្ថ្យ ២៤:៣០,២៧; ២៥:៣១; ២៤:៣១។
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ពុធ-៧ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពួក  ១ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:លពររះ ពពរះអម្ចា ស់ ពទង់ ៃឹង យាង ចុរះ ពី ស្ាៃសួគ៌ មក លោយ 

ដសសក ្រងា្គ ្់រ ១ ពពរះឱស ្ទំាង ម្ៃ ឮ សំល�ង មហា លទវតា ៃិង ដពត រ្រស់ ពពរះ 

ផ្ង លនារះ ពួក សាល ្់រ ក្ុង ពពរះពគីសទោ ៃឹង រស់ ល�ើង វញិ ជា មុៃ ្រង្អស់ រចួ លយើង រា�់ 

គ្្ ដដ� កំពុង ដត រស់ លៅ ក៏ ៃឹង បាៃ ល�ើក ល�ើង លៅ ក្ុង ពពក ជា មួយ គ្្ ទំាង 

អស់ លដើម្ី ឲ្យ បាៃ ជួ្រជំុ ៃឹង ពពរះអម្ចា ស់ លៅ នា អាកាស យ៉ាង លនារះ លយើង ៃឹង 

លៅ ជា មួយ ៃឹង ពពរះអម្ចា ស់ ជា ដរា្រ លៅ។ ដ្សសា�ូៃីចទី១ ៤:១៦-១៧

 លៅលព�ពទង់យាងមក អ្កសាល ្់រដដ�សុចរតិ ៃឹងពតរូវបាៃល�ើក 

ល�ើង ល�ើយអ្កសុចរតិដដ�លៅរស់ ៃឹងពតរូវបាៃ្ំរ ល្ ស់្ំរដព្រ។ «លយើង 

ទំាងអស់គ្្ៃឹងមិៃលដក�ក់លទ ដតទំាងអស់គ្្ៃឹងបាៃ ល្ ស់ដព្រក្ុងមួយ 

រលំពចវញិ គលឺក្ុងមួយ្៉រព្ិរចដភ្ក្ុ៉រលណាណ រះ ក្ុងកា�ដដ�ឮសូរដពតលពកាយ 

្រង្អស់ ដ្ិតដពតៃឹងឮល�ើងដមៃ លនារះពួកសាល ្់រៃឹងរស់ល�ើងវញិ មិៃពុក 

រ�ួយលទៀតល�ើយ រចួលយើងរា�់គ្្ៃឹងបាៃ ល្ ស់ដព្រលៅ។ ដ្ិតពតរូវដតរ្ូរ 

កាយដ៏ពុករ�ួយលៃរះ បាៃព្រោ្់រលោយលសចក្តីមិៃពុករ�ួយវញិ ល�ើយរ្ូរ 

កាយដដ�រដមងសាល ្់រលៃរះ ពតរូវដតព្រោ្់រលោយលសចក្តីដដ�មិៃលចរះសាល ្់រ 

វញិដដរ»។ «ពួកសាល ្់រក្ុងពពរះពគីសទោ ៃឹងរស់ល�ើងវញិជាមុៃ្រង្អស់ រចួលយើង 

រា�់គ្្ដដ�កំពុងរស់លៅ ក៏ៃឹងបាៃល�ើកល�ើងលៅក្ុងពពកជាមួយគ្្ទំាង

អស់ លដើម្ីឱ្យបាៃជួ្រជំុៃឹងពពរះអម្ចា ស់លៅល�ើអាកាសយ៉ាងលនារះ លយើងៃឹង

លៅជាមួយៃឹងពពរះអម្ចា ស់ជាលរៀងដរា្រលៅ»។ កូរៃិ្ូសទី១ ១៥:៥១-៥៣; 

ដ្សសា�ូៃីចទី១ ៤:១៦,១៧។

 មៃុស្ស ក្ុងសណ្ាៃ្ម្តារ្រស់លគ គលឺរដមងសាល ្់រ ៃិងពុករ�ួយ ឯ 

ៃគររ្រស់ពពរះវញិគលឺៃឹងមិៃលចរះពុករ�ួយល�ើយ។ ដូលច្រះល�ើយបាៃជា 

មៃុស្សដដ�ម្ៃសណ្ាៃ្ម្តាលៃរះ មិៃអាចចូ�លៅក្ុងៃគររ្រស់ពពរះ 

បាៃលទ។ លៅលព�ពពរះលយសូ៊វយាងមក ពទង់ៃឹងផ្្ត�់អមតភាពដ�់រាសស្ត 

ពទង់ ល�ើយ្រនាទោ ្់រមក ពទង់លៅពួកលគឱ្យពគងៃគរស្ាៃសួគ៌ ដដ�ជាមត៌ក 
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រ្រស់លគរ�ូតមកដ�់ឥ�ូវលៃរះ។

បទ្ម្ីរ ៃិងលដំាប់ល្លលវោ

 ខទំាងលៃរះ ៃិង្រទគម្ីរលផ្្សងៗលទៀត បាៃ្រញ្ជា ក់ដ�់លោកមិល�លើរ

យ៉ាងចបាស់ថ្ ការម្ៃសៃ្តិភាពទូទំាងសក�លោក ៃិងការតំាងៃគររ្រស់

ពពរះលៅល�ើដផ្ៃដីលយើង គលឺលកើតល�ើង្រនាទោ ្់រពីការយាងមកជាល�ើកទីពីរ។ 

ម៉យាងលទៀត ស្ាៃភាពពិភពលោក សមសស្រគ្្ៃឹងការពិពណ៌នានៃទំនាយ

លៅន្ងៃចុងលពកាយលនារះផ្ង។ លសចក្តីលៃរះ បាៃ្រង្ខំឱ្យគ្ត់សលពមចលសចក្តី 

សៃ្ិោ្ៃថ្អំ�ុងលព�ទុកសពម្្់រដផ្ៃដី ក្ុង�ក្ខណៈ្រចចាុ្រ្ៃ្លៃរះ គលឺ 

ល�ៀ្រៃឹងផុ្តល�ើយ។

 «ភ័ស្តុតាងមួយព្រលភទលទៀត ដដ�្៉ររះរ�់ដ�់គំៃិតខ្ុំយ៉ាងខ្ល ំង» 

គ្ត់ម្ៃព្រសាសៃ៍ «គលឺ�ំោ្់រលព�លវោនៃ្រទគម្ីរ...។ ខ្ុំបាៃសសាវពជាវ 

ល�ើញថ្ ពពឹត្តិការណ៍ដដ�បាៃទាយរចួល�ើយ ល�ើយបាៃសលពមចជា 

ញយៗលៅអតីតកា� លពចើៃដតលកើតល�ើងក្ុងអំ�ុងលព�មួយ។ ពពឹត្តិការណ៍ 

...ដដ�លៅកា�លនារះពគ្ៃ់ដតជាទំនាយ្ុ៉រលណាណ រះ...ពតរូវបាៃសលពមចដូចបាៃ 

ទាយទុក»២។

់ លៅលព�គ្ត់បាៃរកល�ើញអំ�ុងលព�លវោ ដដ�ោតសៃ្ធឹងលៅ

ដ�់ការយាងមកជាល�ើកទីពីររ្រស់ពពរះពគីសទោ គ្ត់បាៃចាត់ទុកលព�លនារះ 

ថ្ជា «លព�លវោដដ�បាៃតំាងជាមុៃ» ជាលព�លវោដដ�ពពរះបាៃ្រងាហា ញ 

ដ�់អ្ក្រលពមើរ្រស់ពទង់។ «លសចក្តីដដ�បាៃល្រើកសដម្តងមកទំាង្ុ៉រន្ាៃ

លនារះលសសចលៅលយើងរា�់គ្្ ល�ើយៃិងកូៃលៅលយើងជាលរៀងដរា្រវញិ»។ 

ពពរះលយ�ូវ៉ាពទង់ម្ៃ្រៃទោូ�ថ្ ពទង់ «ៃឹងមិៃល្វាើដូលច្ារះល�ើយ ល�ើកដតពទង់

សដម្តងឱ្យពួកលហារាជាអ្ក្រលពមើពទង់ល�ើញគំៃិតោក់បំាងរ្រស់ពទង់»។ 

លចាទិយកថ្ ២៩:២៩; លអមុ៉ស ៣:៧។ សិស្សនៃពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះអាចរក

ល�ើញៃូវពពឹត្តិការណ៍ដ៏អសាចា រ្យ ក្ុងព្រវត្តិសាសស្តរ្រស់មៃុស្ស ដដ�្រទគម្ីរ 

បាៃពៃ្យ�់យ៉ាងចបាស់។
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 «ខ្ុំបាៃលជឿចបាស់ក្ុងខលួៃដមៃដទៃ» មិល�លើរបាៃម្ៃព្រសាសៃ៍ «ថ្

អស់ទំាង្រទគម្ីរដដ�បាៃព្រទាៃមកលោយការ្រណា្ត �ពីពពរះ គលឺសុទ្ធដត 

ម្ៃព្រលយាជៃ៍ ល�ើយបាៃសរលសរលោយជៃ្ររសុិទ្ធ លៅលព�ពពរះវញិ្ញា ណ 

សណិ្តល�ើលគ ល�ើយក៏បាៃសរលសរ ‘សពម្្់រៃឹង្រលពងៀៃដ�់លយើងរា�់គ្្ 

លដើម្ីឱ្យលយើងម្ៃលសចក្តីសង្ឹម លោយលសចក្តីអត់្្ត់ ៃិងលសចក្តីកំសាៃ្ត 

ចិត្តលោយសារគម្ីរ‘។...ដូលច្រះល�ើយខ្ុំគិតថ្ ក្ុងការពយាយាមៃឹងយ�់អំពីអវាី

ដដ�ពពរះពទង់ពជា្រថ្សមៃឹងសដម្តងមកលយើងលនារះ ខ្ុំគ្្ៃសិទ្ធិៃឹងលមើ�រ�ំង 

អំ�ុងលព�នៃការទស្សៃ៍ទាយបាៃល�ើយ»៣។  

 

ពពហស្បតិ៍-៨ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពួក  ២ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ក៏ ពបា្់រ ខ្ុំ ថ្ ដៃ អញ ៃឹង ឲ្យ ឯង ដឹង ពី ការ ដដ� ពតរូវ មក 

ក្ុង លព� ចុង ្ំរផុ្ត នៃ លសចក្តី គ្្ៃ់ក្ាញ់ ដ្ិត ការ ជាក់ ដស្តង លៃរះ សំលៅ លៅ ពគ្ 

ចុង ្ំរផុ្ត។ ោៃីដយ៉� ៨:១៩

 ទំនាយដដ�្រងាហា ញយ៉ាងចបាស់ជាងលគ ពីលព�លវោនៃការយាង 

មកជាល�ើកទីពីរ គលឺោៃីដយ៉� ៨:១៤ ដដ�ដចងថ្ «ដរា្រដ�់បាៃកៃលង 

២៣០០ពពឹក ៃិងោងៃ ចលៅ លនារះលទើ្រទី្ររសុិទ្ធៃឹងបាៃសា្អ តល�ើងវញិ»។ លោយ 

យកពពរះគម្ីរមក្រកសសាយ្រទគម្ីរ លោកមិល�លើរបាៃយ�់ថ្ មួយន្ងៃ ក្ុង 

ៃិមិត្តរ្ូរនៃ្រទទំនាយ តំណាងមួយឆំ្្។ គ្ត់បាៃយ�់ថ្ រយៈកា� 

២៣០០ន្ងៃក្ុងទំនាយ ឬ២៣០០ឆំ្្ ៃឹងពៃយារ�ួសលព�កំណត់សពម្្់រ 

សាសៃ៍អីុសសាដអ� លម៉្ល រះល�ើយមិៃអាចសំលៅលៅលរាងឧលបាស្ក្ុងលព�

កំណត់លនារះលទ។

 លោកមិល�លើរបាៃទទួ�លជឿទស្សៃៈដដ�លគៃិយម ដដ�ក្ុងយុគ 

សម័យពគីសាទោ ៃ ដផ្ៃដីគលឺជា «លរាងឧលបាស្» លម៉្ល រះល�ើយ ក៏យ�់ថ្ការ 

សម្្អ តលរាងឧលបាស្ដដ�បាៃទាយក្ុងោៃីដយ៉� ៨:១៤ លនារះ គលឺតំណាង 

ការសម្្អ តដផ្ៃដី លោយលភលើងលៅលព�ពពរះពគីសទោយាងមកជាល�ើកទីពីរ។ ល្រើ 
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រកចំណុចចា្់រលផ្្តើមរយៈលព�២៣០០ន្ងៃលនារះល�ើញពតឹមពតរូវ គ្ត់សលពមច 

លសចក្តីថ្ៃឹងអាចរកល�ើញលព�លវោនៃការយាងមកជាល�ើកទីពីរបាៃ។ 

ការរកលឃើញនៃតារាងល្លលវោនៃទំនាយ

 លោកមិល�លើរបាៃ្រៃ្តការពិៃិត្យ្រទទំនាយទំាងឡាយទំាងយ្់រទំាង 

ន្ងៃ ្លក់លៅៃឹងការសិកសាៃូវអវាីដដ�ឥ�ូវបាៃល�ចល�ើងជាការសំខ្ៃ់ដ៏ 

អសាចា រ្យ។ លៅក្ុងជំពូកទីពបំា្ីរនៃគម្ីរោៃីដយ៉� គ្ត់បាៃរកចំណុចចា្់រ 

លផ្្តើមនៃអំ�ុងលព�២៣០០ន្ងៃមិៃល�ើញលសារះ។ លទវតាការពពីដយ៉�ដដ�ពតរូវ 

បាៃ្រញ្ជា ឱ្យលៅពៃ្យ�់ទស្សៃៃិមិត្តដ�់ោៃីដយ៉� បាៃ្រលងហាើ្រឱ្យគ្ត់ 

យ�់ដត្រៃ្តិច្រៃ្តួច្ុ៉រលណាណ រះ។ លៅលព�ការល្វាើទុក្ខ្ុរកលម្ញដ៏អាពកក់ដដ� 

ៃឹងធ្ល ក់ដ�់ពពរះវហិារ ពតរូវបាៃល្រើកសដម្តងដ�់លហារាក្ុងទស្សៃៃិមិត្ត គ្ត់ 

ក៏ពទំាលទៀតដ�ងបាៃ។ ោៃីដយ៉�បាៃ «លខសារះល�វាើយ ល�ើយ្លឺអស់្ួរៃដ្់រ 

ន្ងៃ»។ «ខ្ុំក៏អសាចា រ្យក្ុងចិត្តពីដំលណើ រការជាក់ដស្តងលនារះ» គ្ត់បាៃម្ៃ 

ព្រសាសៃ៍ «្ុ៉រដៃ្តគ្្ៃអ្កណាយ�់លសារះ»។ ោៃីដយ៉� ៨:២៧។

 ដតពពរះបាៃម្ៃ្រៃទោូ�ដ�់អ្កនំាសារពទង់ថ្៖ «ចូរឱ្យមៃុស្សលៃរះ 

យ�់ការជាក់ដស្តងចុរះ»។ ក្ុងលសចក្តីលគ្រពព្រតិ្រត្ត លទវតាក៏បាៃពត�្់រលៅ 

ោៃីដយ៉�វញិ ល�ើយម្ៃ្រៃទោូ�ថ្៖ «លយើងបាៃលចញមកឥ�ូវ លដើម្ីៃឹងឱ្យ 

អ្កម្ៃពបាជ្ា ល�ើយៃិងលយា្រ�់...ដូលច្រះចូរពិចារណាលសចក្តីលៃរះ ល�ើយ 

យ�់ការជាក់ដស្តងចុរះ»។ ចំណុចសំខ្ៃ់មួយលៅក្ុងជំពូក៨ ពតរូវបាៃទុក 

លចា�ពំុបាៃពៃ្យ�់ លរ�គលឺអំ�ុងលព�២៣០០ន្ងៃ។ ដូលច្រះល�ើយ លទវតាក៏

្រៃ្តការពៃ្យ�់លោយសងកត់លៅល�ើលព�លវោម្តងវញិ៖

 «ពគ្់រ៧០អាទិត្យបាៃកំណត់ដ�់សាសៃ៍ឯង ៃឹងដ�់ទីពករុង្ររសុិទ្ធ 

រ្រស់ឯង...ដូលច្រះពតរូវឱ្យដឹង ល�ើយយ�់ថ្ ចា្់រតំាងពីលចញ្រងា្គ ្់រឱ្យតំាង 

ពករុងលយរសូា�ិម ល�ើយសង់ល�ើងវញិដរា្រដ�់អ្កដដ�ចាក់លព្រងតំាង

លនារះ គលឺជាអ្កកំពូ�្រណា្ត ច់ លនារះពតរូវជាចំៃួៃ៧អាទិត្យ ៃិង៦២អាទិត្យ រចួ 

លៅពគ្ពជរួ�ពចា�់ លនារះទីពករុងៃឹងបាៃសង់ល�ើងវញិ ម្ៃទំាងផ្លូវទាវា រ ៃិង 



ព ៃលលឺ្្ីលៅដផ្ៃដី្្ី-ទំព័រ-291-

កំដផ្ងផ្ង។ �ុរះលពកាយពី៦២អាទិត្យលនារះលៅ លនារះអ្កដដ�បាៃចាក់លព្រង 

តំាងល�ើង ៃឹងពតរូវ ្្ត ច់លចញវញិឥតម្ៃទាក់ទងៃឹងអវាីល�ើយ៖...ល�ើយពទង់

ៃឹងតំាងសញ្ញា យ៉ាងមុលឺងម៉្ត់ៃឹងមៃុស្សជាលពចើៃលៅរវាង១អាទិត្យ ដតដ�់ 

រក់កណា្ត �អាទិត្យលនារះ ពទង់ៃឹងល្វាើឱ្យការថ្វា យយញញា្ូរជា ៃិងតងាវា យ 

ដ�ងម្ៃតលៅលទៀត»។ ោៃីដយ៉� ៨:១៦ ៩:២២,២៣; ២៤-២៧។

 ពពរះបាៃ្រញជាូ ៃលទវតាលៅោៃីដយ៉� លដើម្ីពៃ្យ�់ចំណុចដដ�គ្ត់

ពំុបាៃយ�់ លរ�គលឺខដដ�ដចងថ្ «ដរា្របាៃកៃលង២៣០០ពពឹក ៃិងោងៃ ច 

លៅ លនារះលទើ្រទី្ររសុិទ្ធៃឹងបាៃសា្អ តល�ើងវញិ»។ ពពរះ្រៃទោូ�ដំ្ូរងរ្រស់ 

លទវតាគលឺ «ពគ្់រចិតសិ្រអាទិត្យបាៃកំណត់ដ�់សាសៃ៍ឯង ៃឹងដ�់ទីពករុង 

្ររសុិទ្ធរ្រស់ឯង»។ រក្យថ្ កំណត់ គលឺម្ៃៃ័យថ្ « ្្ត ច់លចញ»។ ចិតសិ្រ 

អាទិត្យ ឬ៤៩០ឆំ្្ គលឺៃឹងពតរូវ ្្ត ច់លចញ ជាពិលសសពីពួកជូវ។

សុព្រ-៩ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពួក  ៣ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ពគ្់រ ៧០ អាទិត្យ បាៃ កំណត់ ដ�់ សាសៃ៍ ឯង ៃិង ដ�់ ទី 

ពករុង ្ររសុិទ្ធ រ្រស់ ឯង លដើម្ី ៃឹង រ�ំត់ ្ំរបាត់ អំលពើ រ�ំង ៃិង ល្វាើ ឲ្យ អំលពើ បា្រ ផុ្ត 

លៅ ល�ើយ ឲ្យ បាៃ ្ ួៃ ៃឹង អំលពើ ទុចចារតិ ពពម ទំាង នំា លសចក្តី សុចរតិ ដ៏ លៅ 

អស់ក�្ ជាៃិចចា ចូ� មក ៃិង ្ិរទ ពតា ការ ជាក់ ដស្តង ៃិង លសចក្តី ទំនាយ ល�ើយ 

ៃឹង ចាក់ លព្រង តំាង អ្ក ដ៏ ្ររសុិទ្ធ ្ំរផុ្ត ល�ើង។ ោៃីដយ៉� ៩:២៤

អំ�នុងល្ល្ីរចាប់លផ្ើមជាមួយោ្

 ្ុ៉រដៃ្ត លតើលគពតរូវបាៃ ្្ត ច់លចញពីអវាី? លោយ២៣០០ន្ងៃជាអំ�ុងលព� 

ដតមួយគត់ ដដ�ដចងលៅក្ុងជំពូក៨ អំ�ុងលព�៧០អាទិត្យពតរូវដតម្ៃ 

ចំដណកក្ុង២៣០០ន្ងៃ។ អំ�ុងលព�ពីរពតរូវដតចា្់រលផ្្តើមជាមួយគ្្ ៧០ 

អាទិត្យចា្់រលផ្្តើមពី «ការលចញ្រងា្គ ្់រ» លដើម្ីជួសជុ� ៃិងសង់ពករុង 

លយរសូា�ិមល�ើងវញិ។ ល្រើអាចរកល�ើញន្ងៃទីនៃការ្រងា្គ ្់រលៃរះ លនារះក៏អាច 

រកល�ើញចំណុចចា្់រលផ្្តើមនៃ២៣០០ន្ងៃដដរ។



ទំព័រ-292- មហាវវិាទ

 ក្ុងជំពូកទីពបំាពីរនៃគម្ីរដអសរ៉ា ម្ៃល�ើញ្រញញាត្តិ ដដ�បាៃលចញ 

ក្ុងឆំ្្៤៥៧ មុៃកំលណើ តពពរះពគីសទោ លោយលអើថ្លសុើកលសស ជាលស្តចនៃ 

ព្រលទសលពើសីុ។ លស្តច្ីរ ក្ុងការចា្់រលផ្្តើមលចញ្រងា្គ ្់រ ៃិងការ្រញចា ្់រលសចក្តី 

្រងា្គ ្់រលនារះ បាៃសលពមច្រទទំនាយ ល�ើយពតរូវកត់ជាលសចក្តីលផ្្តើមនៃ២៣០០

ន្ងៃ។ លោយយកឆំ្្៤៥៧មុៃកំលណើ តពពរះពគីសទោ លៅលព�ពកិត្យពកមបាៃ 

សរលសររចួល�ើយ មកល្វាើជាកា�្ររលិច្ទនៃការ «លចញ្រងា្គ ្់រ» ពគ្់រទំាង 

ចំណុចនៃអំ�ុងលព�៧០អាទិត្យ ល�ើញថ្បាៃសលពមចសពវាពគ្់រ។

 «ចា្់រតំាងពីលចញ្រងា្គ ្់រឱ្យតំាងលយរសូា�ិមល�ើយសង់ល�ើងវញិ 

ដរា្រដ�់អ្កដដ�ចាក់លព្រងតំាងលនារះ គលឺជាអ្កកំពូ�្រណា្ត ច់ លនារះពតរូវជា 

ចំៃួៃពបំាពីរ ៃិង�ុកសិ្រពីរអាទិត្យ» ឬ៤៨៣ឆំ្្។ ្រញញាត្តិរ្រស់លស្តច 

លអើថ្លសុើកលសស បាៃលចញជាផ្លូវការលៅរដូវសលឹកល ើ្ររុះក្ុងឆំ្្៤៥៧ មុៃ 

កំលណើ តពពរះពគីសទោ។ ចា្់រពីន្ងៃលៃរះ រយៈលព�៤៨៣ឆំ្្ោតសៃ្ធឹងរ�ូតដ�់ 

រដូវសលឹកល ើ្ររុះ លៅគ.ស.២៧។ លៅលព�លនារះ ្រទទំនាយពតរូវបាៃសលពមច។ 

លៅក្ុងរដូវសលឹកល ើ្ររុះនៃគ.ស.២៧ លោកយូ៉ហាៃបាៃល្វាើ្ុរណ្យពជមុជទឹក

ឱ្យពពរះពគីសទោ ល�ើយពទង់បាៃទទួ�ការចាក់លព្រងតំាងរ្រស់ពពរះវញិ្ញា ណ 

្ររសុិទ្ធ។ ្រនាទោ ្់រពី្ុរណ្យពជមុជទឹករ្រស់ពទង់មក ពទង់បាៃយាងលៅសសរុក 

កា�ីល� «ព្រកាសពបា្់រពីដំណឹង�្អនៃៃគរពពរះថ្ លព�លវោ បាៃសលពមច 

ល�ើយ»។ ម៉្កុស ១:១៤,១៥។ 

ដំណឹងលអែបាៃពបោៃដល់្ ិេ្លោក

 «ល�ើយពទង់ៃឹងតំាងសញ្ញា យ៉ាងមុលឺងម៉្ត់ៃឹងមៃុស្សជាលពចើៃលៅរវាង

អាទិត្យ» លៃរះជារយៈលព�ពបំាពីរឆំ្្ចុងលពកាយ សពម្្់រពួកអីុសសាដអ�។ 

លៅក្ុងអំ�ុងលព�លៃរះ ពីគ.ស.២៧ លៅគ.ស.៣៤ ពពរះពគីសទោ ៃិងពួកសាវក័ 

រ្រស់ពទង់បាៃផ្សាយដំណឹង�្អ ជាពិលសសដ�់ពួកជូវ។ ការ្រងា្គ ្់ររ្រស់ពពរះ 

អង្គសលកងា្គ រះគលឺ៖ «កំុឱ្យអ្ករា�់គ្្ដ្ររលៅតាមផ្លូវរ្រស់សាសៃ៍ដនទ ឬចូ�

លៅក្ុងទីពករុងណាមួយរ្រស់សាសៃ៍សាម៉្រលី�ើយ ចូរលៅឯលចៀមបាត់្រង់ 
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រ្រស់វងសាៃុវង្សនៃពួកអីុសសាដអ�វញិ»។ ម៉្ថ្យ ១០:៥,៦។

 «ដតដ�់រក់កណា្ត �អាទិត្យលនារះ ពទង់ៃឹងល្វាើឱ្យការថ្វា យយញញា្ូរជា 

ៃិងតងាវា យ ដ�ងម្ៃតលៅលទៀត»។ លៅក្ុងគ.ស.៣១ ្ីរឆំ្្កៃលរះ្រនាទោ ្់រពី 

្ុរណ្យពជមុជទឹករ្រស់ពទង់មក លគបាៃឆ្ក ងពពរះអម្ចា ស់រ្រស់លយើង។ លោយ

យញញា្ូរជាដ៏្ំបាៃថ្វា យលៅកា�់វ៉ារ ីៃិមិត្តរ្ូរតំណាងៃូវអវាីដដ�ៃឹងលកើត

ល�ើង ពតរូវបាៃលកើតមកពិត។ អស់ទំាងយញញា្ូរជា ៃិងការថ្វា យតងាវា យនៃព្រព័ៃ្ធ 

យញញាពិ្ីៃឹងពតរូវដ�ងម្ៃតលៅលទៀត។

 អំ�ុងលព�៤៩០ឆំ្្ទុកសពម្្់រពួកជូវ បាៃផុ្តលៅគ.ស.៣៤។ លៅ 

លព�លនារះ តាមការព្រពពឹត្តរ្រស់ពករុមព្ឹរកសាដសៃ�ីុពឌិៃជូវ (ពករុមព្ឹរកសាជាៃ់

ខ្ស់នៃសាសៃ៍អីុសសាដអ�) ព្រលទសជាតិបាៃ្រដិលស្ដំណឹង�្អ លោយ 

ការសម្ល ្់រលោកលសទ្ោ ៃ ៃិងការល្វាើទុក្ខលទាសដ�់អ្កលដើរតាមពពរះពគីសទោ។ 

្រនាទោ ្់រមក ដំណឹងនៃលសចក្តីសលកងា្គ រះ ក៏ពតរូវបាៃព្រទាៃដ�់ពិភពលោក។ 

លោយលពររះការល្វាើទុក្ខ្ុរកលម្ញ ពួកសាវក័បាៃលភៀសខលួៃលចញពីលយរសូា�ិម 

លៅពគ្់រទីកដៃលង ផ្សាយដំណឹង�្អ។ កិចចាការ ៨:៤។

 រ�ូតមកដ�់លព�លៃរះ ពគ្់រទំាងចំណុចនៃ្រទទំនាយគលឺបាៃ 

សលពមចជាស្ាពរ។ អំ�ុងលព�ចិតសិ្រអាទិត្យគលឺចបាស់ជាចា្់រលផ្្តើមលោយ

គ្្ៃចមងៃ�់ លៅឆំ្្៤៥៧មុៃកំលណើ តពពរះពគីសទោ ល�ើយច្់រលៅឆំ្្៣៤គ.ស.។ 

៧០អាទិត្យ (៤៩០ន្ងៃ) ដកលចញពី២៣០០ន្ងៃលៅល�ើញលៅស�់១៨១០ន្ងៃ

លទៀត។ ្រនាទោ ្់រពី៤៩០ន្ងៃកៃលងផុ្តលៅ រយៈលព�១៨១០ន្ងៃ គលឺលៅមិៃទាៃ់ 

បាៃសលពមចលទ។ រា្់រពីឆំ្្៣៤លៅ រយៈលព�១៨១០ឆំ្្ ពតរូវ្រៃ្តលៅដ�់ឆំ្្ 

១៨៤៤។ ដូលច្រះ ២៣០០ន្ងៃនៃោៃីដយ៉� ៨:១៤ ពតរូវផុ្តក្ុងឆំ្្១៨៤៤។ លៅ

ទី្ំរផុ្តនៃអំ�ុងលព�នៃ្រទទំនាយដ៏អសាចា រ្យលៃរះ «ទី្ររសុិទ្ធៃឹងបាៃសា្អ ត 

ល�ើងវញិ»។ ដូលច្រះ លព�លវោនៃការោងសម្្អ តទី្ររសុិទ្ធ ដដ�លគលជឿលសទោើរ

ដតពគ្់រគ្្ថ្ៃឹងលកើតល�ើងលៅពគ្យាងមកជាល�ើកទីពីរ ក៏ពតរូវបាៃ្រងាហា ញ 

ឱ្យល�ើញ។
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សៅរ៍-១០ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពួក  ៤ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាសប្តា ហ៍:លៅ ពគ្ លនារះ មីដក� ជា មហា លទវតា ដដ� ដំណាង 

ពួក កូៃ លៅ រ្រស់ សាសៃ៍ អ្ក លោក ៃឹង ្ រ ល�ើង ក៏ ៃឹង ម្ៃ ពគ្ លវទនា ជា 

ខ្ល ំង ដ�់ លម៉លរះ បាៃ ជា ចា្់រ តំាង ពី ម្ៃ ៃគរ ដរា្រ ដ�់ លវោ លនារះ ឯង លនារះ មិៃ 

ដដ� លកើត ម្ៃ យ៉ាង ដូលច្ារះ ល�ើយ ល�ើយ លៅ ពគ្ លនារះ សាសៃ៍ អ្ក ៃឹង បាៃ 

លពបាស ឲ្យ រចួ គលឺ អស់ អ្ក ណា ដដ� ម្ៃ កត់ ទុក ក្ុង ្រញជា ី។ ោៃីដយ៉� ១២:១

លសចក្ីសៃ្ិដា្ឋ ៃដ៏អសា្ច រ្យ

 កា�លដើមដំ្ូរង លោកមិល�លើរពំុបាៃៃឹងស្ាៃថ្វាអាចសលពមច 

លសចក្តីលៅជាដូលច្រះលសារះ។ ខលួៃគ្ត់ ទ្ោ �់ លមើ�លៅ�ទ្ធផ្�នៃការលសុើ្រ 

អលងកតរ្រស់គ្ត់ ដូចជាមិៃអសាចា រ្យអវាីលទ។ ្ុ៉រដៃ្ត ភ័ស្តុតាងនៃ្រទគម្ីរ ល�ើញ

ថ្ចបាស់ពៃ់លពករកទុកលចា�លោយដ�កពំុបាៃ។

 លៅឆំ្្១៨១៨ គ្ត់បាៃលជឿជាក់ចបាស់ថ្ លៅក្ុងអំ�ុងលព� 

ព្រដ��២៥ឆំ្្លទៀត ពពរះពគីសទោៃឹងល�ចមករលំោរះរាសស្តពទង់។ «ខ្ុំពំុចា្់រពតរូវ 

ការៃិយាយលទ» មិល�លើរម្ៃព្រសាសៃ៍ «ពីអំណរក្ុងចិត្តខ្ុំ ក្ុងទស្សៃៈនៃ 

អនាគតដ៏រកីរាយ ឬពីការទៃទោឹងចំាដ៏អៃទោរះអដៃទោងនៃពព�ឹងខ្ុំ លដើម្ីចូ�រមួក្ុង

អំណរនៃអ្កដដ�បាៃលពបាសលោរះ...ឱ លសចក្តីពិតល�ចលចញមកអីក៏ចបាស់ 

ៃិងរងុលរឿងលម៉លរះ�្ន៎!...»

 «ខ្ុំម្ៃការចំដ្រងចិត្តជាខ្ល ំង ស្តីពីភារកិចចារ្រស់ខ្ុំលៅដ�់ពិភពលោក 

លោយសារដតភ័ស្តុតាងលៃរះ»៤។ គ្ត់ម្ៃអារម្ណ៍ថ្ ភារកិចចារ្រស់គ្ត់គលឺ 

លដើម្ីដចកចាយដ�់អ្កដនទៃូវពៃលលឺដដ�គ្ត់បាៃទទួ�។ គ្ត់បាៃដឹងជា 

មុៃថ្ៃឹងម្ៃការព្រឆំ្ងពីពួកអ្កឥតពពរះក្ុងខលួៃ ្ុ៉រដៃ្ត គ្ត់ទុកចិត្តថ្ អស់

ទំាងអ្កពគីសាទោ ៃៃឹងអរស្របាយក្ុងលសចក្តីសង្ឹមនៃការជួ្រពពរះអង្គ 

សលកងា្គ រះជាមិៃខ្ៃ។ គ្ត់បាៃអ�់ដអកៃឹង្រងាហា ញលសចក្តីសង្ឹមនៃការ 

រលំោរះដ៏រងុលរឿង ដដ�ៃឹងពតរូវបាៃសលពមចយ៉ាងឆ្្់រៗលៃរះ លពររះដពកងលោ 

ខុស ល�ើយនំាលគឱ្យវលងវាង។ ដូលច្រះ គ្ត់ក៏ពិៃិត្យល�ើងវញិ ល�ើយពិចារណា
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យ៉ាងព្រយ័ត្ព្រដយងៃូវពគ្់រទំាងលសចក្តីពិបាកយ�់ទំាង្ុ៉រន្ាៃដដ�ល�ច 

ដ�់គំៃិតគ្ត់។ ្រនាទោ ្់រពី ចំណាយលព�អស់ពបំាឆំ្្ គ្ត់បាៃលជឿចបាស់ថ្ 

ស្ាៃភាពរ្រស់គ្ត់គលឺម្ៃភាពពតឹមពតរូវពិត។

«ចូរលៅពបាប់ដល់្ ិេ្លោក»

 «លៅលព�ខ្ុំព្រក្រកិចចាការរ្រស់ខ្ុំ» គ្ត់បាៃម្ៃព្រសាសៃ៍ «ព្រលយាគ 

លៃរះបាៃឮលៅក្ុងពតលចៀកខ្ុំជាៃិចចា គលឺ ‘ចូរលៅពបា្់រពិភពលោកពីលសចក្តី 

លពគ្រះថ្្ក់រ្រស់លគ‘។ ខលៃរះលៅអដណ្ត តក្ុងចិត្តខ្ុំជា្់រ៖ ‘កា�ណាអញពបា្់រ

ដ�់មៃុស្សអាពកក់ថ្ ឱមៃុស្សអាពកក់លអើយ ឯងៃឹងពតរូវសាល ្់រជាពិត ដតឯង

មិៃពៃ្យ�់ពបា្់រមៃុស្សអាពកក់លនារះលទ ដូលច្រះមៃុស្សអាពកក់លនារះៃឹងសាល ្់រ 

ក្ុងអំលពើទុចចារតិរ្រស់ខលួៃដមៃ ដតអញៃឹងទាមទារឈាមវាពីនដឯងវញិ‘។ ខ្ុំ 

គិតថ្ ព្រសិៃល្រើអាចពពម្ៃមៃុស្សទុចចារតិបាៃ លនារះពួកលគជាលពចើៃៃឹងដព្រ 

ចិត្ត ដតល្រើមិៃពពម្ៃលគលទ ខ្ុំព្រដ��ជាអ្ករ៉ា្់ររងល�ើឈាមលគល�ើយ»។ 

រក្យទំាងលនារះកាៃ់ដតល�ចល�ើងម្តងល�ើយម្តងលទៀតក្ុងចិត្តគ្ត់៖ «ចូរលៅ 

ពបា្់រដ�់ពិភពលោក ដតអញៃឹងទារឈាមវាពីនដឯងវញិ»៥។ គ្ត់បាៃ 

រង់ចំាអស់រយៈកា�ពបំា្ួរៃឆំ្្ ្រៃទោុកលៅដតសងកត់ល�ើខលួៃគ្ត់ ដត�ុរះដ�់ឆំ្្ 

១៨៣១ គ្ត់បាៃដ្លងពបា្់រមូ�ល�តុនៃជំលៃឿរ្រស់គ្ត់ក្ុងទីសាធ្រណៈជា 

ល�ើកដំ្ូរង។

 គ្ត់ម្ៃអាយុហាសិ្រឆំ្្ល�ើយ មិៃធ្ល ្់រៃិយាយក្ុងទីសាធ្រណៈ 

លទ ដតលសចក្តីពយាយាមរ្រស់គ្ត់បាៃ�ុច�ទ្ធផ្��្អ។ លសចក្តីអ្ិ្របាយ 

ទីមួយរ្រស់គ្ត់ បាៃល្វាើឱ្យមៃុស្សភ្ាក់ពីសាសនា។ ម្ៃដ្់រ្ីរពគរួសារ 

ល�ើកដ�ងដតពីរនាក់លចញ បាៃដព្រចិត្តលជឿ។ លគបាៃ្រង្ខំគ្ត់ឱ្យលៅ 

អ្ិ្របាយលៅកដៃលងលផ្្សងលទៀត ល�ើយអ្កម្ៃបា្របាៃដព្រចិត្តលៅលសទោើរដត 

ពគ្់រកដៃលង។ ពួកពគីសាទោ ៃបាៃម្ៃចិត្តក្តុកក្តួ�ៃឹងការឧទទោិសលៅរកពពរះកាៃ់

ដតខ្ល ំងល�ើង ល�ើយអ្កកាៃ់ជំលៃឿលទពៃិយម ៃិងអ្កមិៃលជឿ ពតរូវបាៃលគនំា

ឱ្យសា្គ �់លសចក្តីពិតនៃពពរះគម្ីរ។ ការផ្សាយរ្រស់គ្ត់បាៃរជួំ�ចិត្តគំៃិត 
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សាធ្រណជៃ ៃិង្រញ្ឈ្់រភាព្លក់ៃឹងលោកីយ៍ ៃិងភាពលពតកពតអា� 

លៅសម័យលនារះ។ 

 

អាទិត្យ-១១ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពួក  ៥ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ល�ើយ ពួក អ្ក ដដ� លដក �ក់ លៅ ក្ុង ្ ូ�ី ដី ៃិង ភ្ាក់ ល�ើង 

វញិ ជា លពចើៃ គលឺ ខលរះ ឲ្យ បាៃ ជីវតិ រស់ លៅ អស់ក�្ ជាៃិចចា ៃិង ខលរះ ឲ្យ បាៃ លសចក្តី 

អាម៉្ស់ ខ្្ស ល�ើយ ឲ្យ បាៃ ជា ទី លខ្ើមល្្អើម លៅ អស់ក�្ ជាៃិចចា វញិ។ 

ោៃីដយ៉� ១២:២

 ក្ុងកដៃលងជាលពចើៃ ពពរះវហិារលសទោើរដតពគ្់រគណៈបាៃល្រើកចំ�រដ�់

គ្ត់ ល�ើយការអលញជា ើញទំាងលនារះលពចើៃដតមកពីពគរូគងាវា �។ ក្ួៃរ្រស់គ្ត់ 

មួយ គលឺមិៃអ្ិ្របាយក្ុងកដៃលងណាដដ�លគមិៃអលញជា ើញ ្ុ៉រណណឹ ងល�ើយសំ

ណូមពរលចរះដតធ្ល ក់មករ�ូតដ�់ត្រវញិពំុបាៃ ល�ើយពតរូវ្រដិលស្អស់ 

រក់កណា្ត �។ មៃុស្សជាលពចើៃបាៃលជឿដ�់ភាពចបាស់ោស់ ៃិងដ�់ការ

យាងមករ្រស់ពពរះពគីសទោដដ�ជិតមកដ�់ ៃិងលសចក្តីពតរូវការលរៀ្រចំខលួៃ 

រ្រស់លគ។ លៅក្ុងទីពករុង្ំៗខលរះ អ្កជួញលពគឿងសសវងឹបាៃយកហាង�ក់ដូរ

ល្វាើជាកដៃលងព្រជំុ។ ្រៃទោ្់រល�ងដ�្ងពតរូវបាៃ្ំរដ្រកលចា�។ អ្កមិៃលជឿ ល�ើយ 

សូម្ីដតមៃុស្សឥតសី�្ម៌ជាទី្ំរផុ្ត ក៏បាៃ ល្ ស់ដព្រដដរ។ ការព្រជំុ 

អ្ិស្ាៃបាៃល្វាើល�ើងលោយគណៈលផ្្សងៗ លស្តើរដតរា�់លម៉្ង អ្កជំៃួញជួ្រ 

ព្រជំុលៅន្ងៃពតង់ លដើម្ីអ្ិស្ាៃ ៃិងសរលសើរពពរះ។ ឥតម្ៃការរលំជើ្ររជួំ� 

�ួសល�តុលទ។ ការងាររ្រស់គ្ត់ ដូចជាពួកអ្កដកទពមង់ពីលដើមដដរ គលឺតពមង់ 

លៅរកការពបា្់រឱ្យអ្កម្ៃលយា្រ�់បាៃលជឿ ៃិងល្វាើឱ្យស្ារតីភ្ាក់រ�ឹកល�ើង 

ជាជាងរជួំ�មលនាសលញចា តនា។

 ក្ុងឆំ្្១៨៣៣ លោកមិល�លើរបាៃទទួ�សញ្ញា ្រពតអ្ិ្របាយពីពពរះ 

វហិារបា្រទីសទោ។ ពគរូគងាវា �មួយចំៃួៃ្ំក្ុងគណៈគ្ត់បាៃទទួ�សា្គ �់ 

កិចចាការរ្រស់គ្ត់ ល�ើយគ្ត់បាៃ្រៃ្តការងារលៃរះគលឺលោយការយ�់ពពមជា 
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ផ្លូវការរ្រស់ពួកលគ។ គ្ត់បាៃល្វាើដំលណើ រ ៃិងផ្្សពវាផ្សាយឥត្្់រ្រ ល�ើយ 

ឥតដដ�ម្ៃពបាក់ចំណូ�ពគ្់រពគ្ៃ់ លដើម្ីៃឹងលោរះសសាយពបាក់ចំណាយ

នៃការល្វាើដំលណើ រលៅទីកដៃលងដដ�លគអលញជា ើញលទ។ ដូលច្រះ កិចចាការសាធ្រណៈ 

រ្រស់គ្ត់ ពតរូវបាៃពឹងរក់យ៉ាង្ងៃៃ់លៅល�ើពទព្យសម្ត្តិរ្រស់គ្ត់។

«ផ្្ក យៃឹងធ្្ក់» មក

 ក្ុងឆំ្្១៨៣៣ សញ្ញា ចុងលពកាយបាៃល�ចល�ើង ដដ�បាៃសៃយា

លោយពពរះអង្គសលកងា្គ រះថ្ជាសញ្ញា នៃការយាងមកជាល�ើកទីពីរ៖ « ក្ យៃឹង 

ធ្ល ក់ចុរះពីល�ើលម�»។ ល�ើយយូ៉ហាៃលៅក្ុងគម្ីរវវិរណៈបាៃដ្លងថ្៖ 

« ក្ យលៅល�ើលម�ក៏ធ្ល ក់មកល�ើដផ្ៃដី ដូចជាលដើមោវា ដដ�ពតរូវខ្យ�់្ំ 

ពគវាត់្រណា្ត ច់ដផ្លខចាីលចា�លចញ»។ ម៉្ថ្យ ២៤:២៩; វវិរណៈ ៦:១៣។ 

ទំនាយលៃរះបាៃសលពមចយ៉ាងអសាចា រ្យ ក្ុងការធ្ល ក់អាចម៍ ក្ យដូចជាលភលៀង 

មួយលមយ៉ាង្ំ លៅន្ងៃទី១៣ ដខវចិ្ិកា ១៨៣៣ ដដ�ជាការសដម្តងដ៏អសាចា រ្យ 

ៃិងដ៏យូរ្ំរផុ្តក្ុងកំណត់ព្រវត្តិសាសស្ត។ «មិៃដដ�ម្ៃលភលៀងធ្ល ក់ខ្ល ំងជាង

អាចម៍ ក្ យធ្ល ក់មកល�ើដផ្ៃដីលទ ពីទិសខ្ងលកើត ខ្ង�ិច ខ្ងលជើង ៃិង 

ខ្ងត្ូង គលឺដូចគ្្ទំាងអស់។ ក្ុងរក្យមួយម៉្ត់ នផ្ទោលម�ទំាងមូ�ហាក់្ីរ 

ដូចជាល្វាើច�នា...ពីលម៉្ងពីរពពឹករ�ូតដ�់ន្ងៃពតង់ លម�សាងៃ ត់ពជងំល�ើយ 

ឥតពពក លភលើងភលលឺចិដញចា ងចិញ្ចា ចបាៃជរះមកឥត្្់រ្រក្ុងនផ្ទោលម�ទំាង

មូ�»៦។ «វាហាក់្ីរដូចជា�វាូង ក្ យទំាងមូ� បាៃព្រមូ�គ្្មកចំណុចមូួូយ 

ល�ើយបាញ់ចុរះលពកាមពពមៗគ្្ លោយម្ៃល�្ឿៃនៃលផ្លក្រលនាទោ រ ដ�់ពគ្់រ 

ដផ្្កនៃលជើងលម�។ ដតមិៃលៃឿយ�ត់លសារះ ក្ យរា្់ររៃ់បាៃធ្ល ក់យ៉ាង 

រ�័ស្រៃ្ត្រនាទោ ្់រគ្្ ដូចជា្រលងកើតសពម្្់រ្ុរណ្យទាៃ»៧។ «លព្រៀ្រដូច ៃឹង 

លដើមោវា ដផ្លវា លៅលព�ពតរូវបាៃ្រក់លបាកលោយព្ុយរះដ៏ខ្ល ំងដូលច្ារះ គួរឱ្យ 

អសាចា រ្យពៃ់លពកណាស់»៨។

 លៅក្ុង ទស្សនាវដ្តីនៃរណិជជាកម្ (Journal of Commerce) ព្រចំារដ្ 

ញូយ៉ក ន្ងៃទី១៤ វចិ្ិកា ឆំ្្១៨៣៣ ម្ៃអត្្រទដ៏ដវងមួយស្តីពីបាតុភូតលៃរះ 
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ថ្៖ «គ្្ៃទស្សៃ ៈវទូិ ឬៃិស្សិតណាបាៃពបា្់រ ឬចុរះទុកពពឹត្តិការណ៍ ដូចបាៃ 

លកើតល�ើងពីម្សិ�មិញលៃរះលទ។ ្ុ៉រដៃ្ត លហារាម្្ក់បាៃទាយយ៉ាងចបាស់កា�

ពីមួយរៃ់ពបំា្ីររយឆំ្្មុៃ ព្រសិៃល្រើលយើងយ�់រក្យថ្ ក្ យធ្ល ក់ ម្ៃៃ័យ 

ថ្ ក្ យដមៃដទៃធ្ល ក់មកពីល�ើលម�លនារះ»។ 

 លៃរះល�ើយជាការសដម្តងសញ្ញា ចុងលពកាយ្ំរផុ្តអំពីសញ្ញា ទំាងឡាយ

នៃការយាងមករ្រស់ពទង់។ ពពរះលយសូ៊វបាៃពបា្់រលៅពួកសាវក័ថ្៖ «កា� 

ណាល�ើញការទំាងលៃរះលកើតមក លោកជិតមកដ�់ល�ើយ ក៏លៅម្ត់ទាវា រ 

ផ្ង»។ ម៉្ថ្យ ២៤:៣៣។ មៃុស្សជាលពចើៃដដ�បាៃល�ើញ ក្ យធ្ល ក់ បាៃ

គិតថ្វាជាដំណឹងនៃការវៃិិច្័យដដ�ៃឹងមកដ�់។

 លៅឆំ្្១៨៤០ ការសលពមច្រទទំនាយដ៏អសាចា រ្យមួយលទៀតបាៃរលំជើ្រ 

រជួំ�មៃុស្សពគ្់រទីកដៃលង។ ពីរឆំ្្កៃលងលៅលនារះ លោកយូសាយ �ិច 

(Josiah Litch) បាៃលបារះពុម្ភការល្រើកសដម្តងនៃវវិរណៈជំពូក៩ ទាយពីការ 

រ�ំនៃអាណាចពកអូ្ូដម៉ៃ «ក្ុងឆំ្្១៨៤០ក្ុងដខសីហា»។ ពីរ្ីរន្ងៃមុៃៃឹង 

ទំនាយបាៃសលពមច គ្ត់បាៃសរលសរថ្៖ «វាៃឹងលកើតល�ើងពិតលៅន្ងៃទី១១ 

សីហា គ.ស.១៨៤០ ជាន្ងៃដដ�អំណាចអូ្ូដម៉ៃក្ុងពករុងខៃ់ស្តិៃ្ិៃូភ� 

ៃឹងព្រដ��បាក់ដ្រក»៩។

ច័ន្ទ-១២ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពួក  ៦ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ: ដត ចំដណក អ្ក ឱ ោៃីដយ៉� លអើយ ចូរ ្ិរទ បំាង រក្យ ទំាង 

លៃរះ ល�ើយ ្ិរទ ពតា លសៀវលៅ លៃរះ ទុក ដរា្រ ដ�់ ពគ្ ចុង ្ំរផុ្ត ចុរះ មៃុស្ស ជា 

លពចើៃ ៃឹង ខំ រក យ�់ ល�ើយ ចំលណរះ ៃឹង បាៃ ចំលរ ើៃ ល�ើង។ ោៃីដយ៉� ១២:៤

ការទស្សៃ៍ោយព្ររូវបាៃសលពមច

 លៅក្ុងលព�កំណត់លនារះ ព្រលទសទួរគីបាៃយ�់ពពមទទួ�លសចក្តី

ការររនៃអំណាចសម្័ៃ្ធមិត្តអលឺរ ៉្ុរ ល�ើយក៏ពតរូវបាៃស្ិតលៅលពកាមការពគ្់រពគង 

នៃព្រលទសដដ�កាៃ់ជំលៃឿពពរះពគីសទោ។ ពពឹត្តិការណ៍លៃរះបាៃលកើតល�ើងដូច 
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បាៃទាយទុក។ មៃុស្សទំាងពួងបាៃលជឿពីរល្រៀ្រ្រកសសាយ្រទទំនាយដដ�

លោកមិល�លើរ ៃិងគូកៃរ្រស់គ្ត់បាៃលព្រើ។ អ្កម្ៃតពមិរះវជិាជា  ៃិងមុខ 

តំដណង បាៃរមួជាមួយៃឹងមិល�លើរ ក្ុងការអ្ិ្របាយ ៃិងការលបារះពុម្ភផ្សាយ

ទស្សៃៈរ្រស់គ្ត់។ ពីឆំ្្១៨៤០ លៅឆំ្្១៨៤៤ កិចចាការលៃរះបាៃចលពមើៃ 

យ៉ាងរ�័ស។

 លោកវលិ�លៀម មិល�លើរ ម្ៃស្ារតីខ្ល ំង ល�ើយបាៃទទួ�ពបាជ្ាពី 

ស្ាៃសួគ៌ដ្មលទៀត លោយគ្ត់ភាជា ្់រខលួៃៃឹងព្រភពពបាជ្ា។ លគបាៃលគ្រព 

គ្ត់លៅពគ្់រទីកដៃលងណាដដ�ម្ៃភាពលស្ារះពតង់ ៃិងសី�្ម៌ខ្ង់ខ្ស់។ 

លោយភាពឱៃ�ំលទាៃជាអ្កពគីសាទោ ៃ គ្ត់ម្ៃចិត្តទុកោក់ ៃិងសសស់្រស់ 

ដ�់ជៃទំាងឡាយ រង់ចំាសា្ត ្់រដ�់អ្កផ្ង ល�ើយ្លឹងដ្លងលយា្រ�់រ្រស់ 

លគ។ គ្ត់បាៃសាក�្ងពគ្់រទំាងពទឹស្តីលោយពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ ល�ើយ 

ការពិចារណា ៃិងតពមិរះវជិាជា នៃ្រទគម្ីរដ៏លពរៅពជរះរ្រស់គ្ត់ បាៃល្វាើឱ្យគ្ត់ 

ដឹងកំ�ុសបាៃ។

 ដតដូចជាពួកដកទពមង់កា�ពីលដើមដដរ ពួកពគរូសាសនា�្ីៗ ពំុបាៃ

ទទួ�សា្គ �់លសចក្តីពិតដដ�គ្ត់បាៃ្រៃលលឺល�ើងលទ។ លោយពួកលគទំាងលៃរះ 

ពំុអាចរកភ័ស្តុតាងក្ុង្រទគម្ីរមកគំ្ពទលគ្�ជំលៃឿរ្រស់ខលួៃបាៃ លគក៏លៅ 

រកលគ្��ទ្ធិរ្រស់មៃុស្ស ៃិងទំលៃៀមទម្ល ្់រនៃជីដូៃជីតារ្រស់លគ។ ្ុ៉រដៃ្ត 

ពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ គលឺជាទី្រនាទោ �់ដតមួយគត់ ដដ�ពួកអ្កផ្សាយដំណឹងអំពី 

លសចក្តីពិតនៃការយាងមករ្រស់ពពរះពគីសទោបាៃទទួ�។ អ្កព្រឆំ្ងបាៃលព្រើ

រក្យចំអក�ក�លឺយ លដើម្ីពយាបាទដ�់អ្កដដ�រង់ចំាពពរះអម្ចា ស់រ្រស់លគ

ទំាងអំណរ ៃិងខិតខំពយាយាមរស់លៅក្ុងជីវតិ្ររសុិទ្ធ ល�ើយទំៃុក្រពមរុងអ្ក

ដនទឱ្យលរៀ្រចំខលួៃសពម្្់រការយាងមករ្រស់ពទង់។ លគបាៃលចាទថ្ ការសិកសា 

អំពី្រទទំនាយទំាងឡាយនៃការយាងមករ្រស់ពពរះពគីសទោ ៃិងអំលពើទី្ំរផុ្តនៃ 

ពិភពលោក គលឺជាអំលពើបា្រមួយ។ ដូលច្រះ ល�ើយការផ្សាយដំណឹងដដ�លគ 

ចូ�ចិត្ត បាៃរលំ�ើងជំលៃឿក្ុងពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះលៅវញិ។ លសចក្តី្រលពងៀៃ 
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រ្រស់លគ បាៃល្វាើឱ្យមៃុស្សលកើតជាទមិ� ល�ើយមៃុស្សជាលពចើៃបាៃលដើរតាម

កាមតណាហា រ្រស់ខលួៃ។ ្រនាទោ ្់រមក លគ្រងកលសចក្តីអាពកក់ លចាទការទំាងលៃរះ 

លៅល�ើពួកៃិវត្តកៈ (Adventists)។

 ក្ុងលព�ជាមួយគ្្ៃឹងការទាញពួកមៃុស្សដដ�ម្ៃពបាជ្ាយ៉ាង 

សៃ្ធឹកសនា្ធ ្់រលនារះ លឈ្ារះរ្រស់មិល�លើរ កពមម្ៃលចញក្ុងសារពត៌ម្ៃ 

ណាស់ ម្ៃដតការចំអក ឬការវាយព្រហារ្ុ៉រលណាណ រះ។ អ្កគ្្ៃពពរះក្ុងខលួៃ 

ដដ�ពួកពគរូសាសនាបាៃល�ើកទឹកចិត្តឱ្យម្ៃលគ្�ជំ�ររងឹមំ្ បាៃលព្រើការ

ព្រម្្ដ៏្ិុរៃព្រស្់រដ�់គ្ត់ៃឹងកិចចាការរ្រស់គ្ត់។ ជៃសក់សកូវដដ�បាៃ

ចាកលចញពី�ំលៅដ៏សុខសសរួ� លដើម្ីល្វាើដំលណើ រលោយ្រង់ពបាក់ខលួៃឯង លៅ

ល្វាើទី្រនាទោ �់ដ�់ពិភពលោកពីលសចក្តីពពម្ៃយ៉ាងចបាស់នៃការវៃិិច្័យដដ�

លៅជិត្រលងកើយ ពតរូវបាៃលគលៅថ្ជាមៃុស្សវលងវាងលៅវញិ។

ការចាប់ចិ្រ្លជឿ ៃិងការមិៃលជឿ

 មៃុស្សបាៃចា្់រចិត្តលជឿកាៃ់ដតខ្ល ំងល�ើង។ ពករុមជំៃំុបាៃលកើៃពី 

ចំៃួៃ្ួរៃដ្់រ ៃិងមួយរយលៅដ�់រា្់ររៃ់។ ្ុ៉រដៃ្ត មិៃយូរ្ុ៉រន្ាៃ ម្ៃការព្រឆំ្ង 

លកើតល�ើងទាស់ៃឹងអ្កដព្រចិត្តទំាងលៃរះ ល�ើយពពរះវហិារទំាងឡាយបាៃចា្់រ

លផ្្តើមោក់វៃ័ិយ ដ�់អ្កដដ�លជឿតាមទស្សៃៈរ្រស់លោកមិល�លើរ។ ការលៃរះ

បាៃល្វាើឱ្យគ្ត់ល្លើយត្រអំពីសាល ្រប៉ាការ្រស់គ្ត់ថ្៖ «ល្រើលយើងខុស សូម 

អ្ិស្ាៃ ល�ើយ្រងាហា ញលយើងផ្ង ថ្លយើងខុសពតង់ណា។ សូម្រងាហា ញលយើង

ពីពពរះ្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះ ថ្លយើងស្ិតក្ុងលសចក្តីខុស្្គងពិតដមៃ ឬយ៉ាងណា 

លពររះលយើងបាៃទទួ�រក្យចំអក�ក�លឺយពគ្់រពគ្ៃ់ល�ើយ។ ម្ៃដតពពរះ 

្រៃទោូ�រ្រស់ពពរះដតមួយ្ុ៉រលណាណ រះ ដដ�អាច ល្ ស់្រ្តូរទស្សៃៈរ្រស់លយើង

បាៃ។ ការសៃ្ិោ្ៃទំាងឡាយ ពតរូវបាៃលពគ្ងល�ើងលោយលចតនា ៃិង 

លោយការអ្ិស្ាៃយ៉ាងអស់ពីចិត្ត លោយលពររះលយើងល�ើញភ័ស្តុតាងក្ុង 

្រទគម្ីរ»១០។

 លៅលព�ភាពទុចចារតិនៃពួកមៃុស្សមុៃទឹកជំៃៃ់ បាៃល្វាើឱ្យពពរះនំាមក
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ៃូវទឹកជំៃៃ់ដ�់ដផ្ៃដី ពទ្ង់បាៃពបា្់រពីលគ្�្ំរណងរ្រស់ពទង់ជាមុៃរចួ

ល�ើយ។ ការផ្សាយដំណឹងឱ្យមៃុស្សដព្រចិត្តលនារះបាៃដ�់១២០ឆំ្្។ ្ុ៉រដៃ្ត 

លគមិៃបាៃលជឿលទ។ លគបាៃចំអកឱ្យអ្កនំាសាររ្រស់ពពរះ។ ល្រើដំណឹងរ្រស់ 

លោកណូលអលនារះពិត ល�តុអវាីបាៃជាអស់ទំាងពិភពលោកល�ើញល�ើយមិៃ

លជឿ? ការអរះអាងនៃមៃុស្សម្្ក់ទាស់ៃឹងពបាជ្ានៃមៃុស្សរា្់ររៃ់! លគមិៃ 

បាៃសា្ត ្់រការពពម្ៃ ឬរកជពមកក្ុងទូកល�ើយ។

 អ្កចំអកទំាងឡាយ បាៃចង្អុ�លៅៃឹងរដូវដដ�មិៃ ល្ ស់្រ្តូរ ៃិងលម� 

លខៀវសស�រះដដ�មិៃដដ�្រង្អុរលភលៀង។ លគបាៃចាត់ទុកទំាងសម្អ្់រថ្ អ្ក 

ផ្សាយដំណឹងនៃលសចក្តីសុចរតិ ជាមៃុស្សចមកួត។ លគបាៃ្រៃ្តការព្រពពឹត្ត 

អាពកក់រ្រស់លគល�ើសពីមុៃលៅលទៀត។ ្ុ៉រដៃ្ត ដ�់លព�កំណត់ពពរះៃឹងវៃិិច្័យ 

អ្កដដ�្រដិលស្លសចក្តីលមតា្ត ករណុារ្រស់ពទង់។

អង្គារ-១៣ ្រ្រ្កដា អំណាៃ ពពរះគម្ីរព្រចំាន្ងៃ៖ សុភាសិត ជំពួក  ៧ 

ខព្រះគម្ពីរព្រចំាថ្ងៃ:ចូរ រកសា ចិត្ត លោយ អស់ ពី ពយាយាម ដ្ិត អស់ ទំាង ផ្� នៃ 

ជីវតិ សុទ្ធ ដត លចញ ពី ក្ុង ចិត្ត មក។ សុភាសិត ៤:២៣

អ្កសង្សយ័ ៃិងអ្កមិៃលជឿ

 ពពរះពគីសទោបាៃដ្លងថ្ ដូចជាមៃុស្សលៅជំនាៃ់លោកណូលអ «ឥត 

បាៃដឹងខលួៃ...ទា�់ដតទឹកជៃ់ល�ើងយកលគទំាងអស់គ្្លៅ លនារះដ�់កា� 

ណាកូៃមៃុស្សមក ក៏លគៃឹងបាៃដូលច្ារះដដរ»។ ម៉្ថ្យ ២៤:៣៩។ លៅលព�

អ្កអរះអាងខលួៃថ្ជារាសស្តរ្រស់ពពរះ កំពុងរ្ួររមួៃឹងពិភពលោក ល�ើយលៅ 

លព�ភាពសម្ូររងុលរឿងនៃដផ្ៃដី កាល យលៅជាភាពសម្ូររងុលរឿងនៃពពរះវហិារ 

ល�ើយៃិងលៅលព�មៃុស្សទំាងអស់លមើ�លៅអនាគត ដដ�ចលពមើៃ�ូត 

ោស់រា្់រឆំ្្លៅដផ្ៃដី លនារះទី្ំរផុ្តនៃលសចក្តីសង្ឹមរ្រស់លគ ៃឹងបាៃដូច

ជាលផ្លក្រលនាទោ រជរះពៃលលឺយ៉ាងរ�័សយ៉ាងលនារះដដរ។ ដូចជាពពរះបាៃ្រញជាូ ៃអ្ក 

្រលពមើពទង់លៅពពម្ៃពីទឹកជំៃៃ់ដដ�ៃឹងមកដ�់ ពទង់ក៏្រញជាូ ៃអ្កនំាសារ
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ដដ�បាៃលពជើសលរ ើសលដើម្ីពបា្់រឱ្យលគដឹងពីការជិតមកដ�់នៃការជំៃំុជពមរះ

ចុងលពកាយដដរ។ ល�ើយដូចជាការល�ងលសើចក្ុងជំនាៃ់លោកណូលអ លដើម្ី 

ចំអកដ�់ការទស្សៃ៍ទាយរ្រស់អ្កផ្សាយនៃលសចក្តីសុចរតិលនារះ ក្ុងជំនាៃ់ 

លោកមិល�លើរ មៃុស្សជាលពចើៃដដ�អរះអាងថ្ជារាសស្តរ្រស់ពពរះ ក៏បាៃចំអក 

ដ�់រក្យពពម្ៃដដរ។

 គ្្ៃភ័ស្តុតាងជាក់ដស្តងណាលទៀត ដដ�្រងាហា ញថ្ពករុមជំៃំុបាៃ 

ឃ្ល តចាកពីពពរះ ជាងគំៃិតអាពកក់ដដ�បាៃរជួំ�លោយដំណឹងពីស្ាៃសួគ៌ 

លៃរះល�ើយ។

 អ្កដដ�បាៃទទួ�សា្គ �់លគ្��ទ្ធិនៃការយាងមកនៃពពរះពគីសទោ 

សូ៊ពទំាលទៀតដ�ងបាៃ។ «អវាីៗនៃភាពអស់ក�្ បាៃល�ចមកលគដូចជា 

ពិតៗ។ ស្ាៃសួគ៌បាៃលៅជិតលគ ល�ើយលគម្ៃអារម្ណ៍ថ្លគម្ៃកំ�ុស

លៅចំលររះពពរះ»១១។ លគបាៃ្រណា្ត �ពួកពគីសាទោ ៃឱ្យគិតថ្ លព�លវោខលី 

ណាស់ ល�ើយអវាីដដ�លគពតរូវល្វាើសពម្្់រអ្កផ្ង ពតរូវល្វាើឱ្យបាៃឆ្្់រ។ ភាព 

អស់ក�្ហាក់្ីរដូចជាបាៃល្រើកលៅចំលររះមុខលគ។ ពពរះវញិ្ញា ណរ្រស់ពពរះ 

បាៃព្រទាៃអំណាចដ�់ការដ្លងទី្រនាទោ �់រ្រស់លគ លដើម្ីលរៀ្រចំលគសពម្្់រ 

ន្ងៃរ្រស់ពពរះ។ ជីវតិព្រចំាន្ងៃរ្រស់លគ ជាលសចក្តី្រលនាទោ សដ�់ពករុមជំៃំុដដ� 

មិៃឧទទោិសរកពពរះ។ ពួកអ្កទំាងលៃរះ ពំុចង់ឱ្យម្ៃការរខំ្ៃដ�់លសចក្តី 

ស្របាយលភលើតលភលើៃ លសចក្តីរកពបាក់កាស ៃិងលសចក្តីលពតកពតអា�ៃឹង 

កិត្តិយសលោកីយ៍លទ។ ដូលច្រះល�ើយ បាៃជាម្ៃទំនាស់ៃឹងជំលៃឿនៃដំលណើ រ 

យាងមករ្រស់ពពរះពគីសទោ។

 អ្កព្រឆំ្ង បាៃពយាយាម្ំរបាក់ទឹកចិត្តមិៃឱ្យលសុើ្រអលងកត្រទគម្ីរ 

លោយ្រលពងៀៃថ្្រទទំនាយទំាងឡាយបាៃ្ិរទមិៃឱ្យយ�់។ ដូលច្រះ ពួក 

ព្ររូលតស្តង់បាៃលដើរតាមជំហាៃនៃវហិារកាតូ�ិករ ៉មូលៅវញិ។ វហិារព្ររូលតស្តង់ 

បាៃអរះអាងថ្ ពពរះ្រៃទោូ�ដ៏សំខ្ៃ់មួយដផ្្ក ដដ�ស្តីពីជំនាៃ់លយើងលៃរះ គលឺ 

ពំុអាចយ�់បាៃល�ើយ។ ពួកពគរូគងាវា �បាៃដ្លងថ្ គម្ីរោៃីដយ៉� ៃិង 
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វវិរណៈ គលឺសុទ្ធដតអា្៌កំបំាងដដ�ពំុអាចយ�់បាៃ។

 ្ុ៉រដៃ្ត ពពរះពគីសទោបាៃពបា្់រដ�់ពួកសាវក័រ្រស់ពទង់ ចំលររះរក្យរ្រស់ 

លហារាោៃីដយ៉�ដដ�ថ្ «អ្កណាដដ�អាៃលមើ� ឱ្យយ�់ចុរះ»។ ម៉្ថ្យ 

២៤:១៥។  ល�ើយការល្រើកសដម្តងគលឺ  ៃឹងពតរូវបាៃយ�់។ «លសចក្តីដដ�ពពរះ

លយសូ៊វពគីសទោបាៃល្រើកឱ្យល�ើញ ជាលសចក្តីដដ�ពពរះបាៃព្រទាៃមកពទង់ លដើម្ី 

ៃឹង្រងាហា ញដ�់ពួកបាវ្រលពមើពទង់ ឱ្យដឹងពីអស់ទំាងការដដ�្រៃ្តិចលទៀតៃឹង 

ពតរូវលកើតម្ៃមក...។ ម្ៃពរល�ើយ អ្កណាដដ� លមើ� ៃិងអស់អ្កណា 

ដដ� សា្ត ្់រ រក្យលពចៃ៍នៃទំនាយទំាងលៃរះ ល�ើយ ព្រពពឹត្តតាម លសចក្តីទំាង

្ុ៉រន្ាៃដដ�កត់ទុកលៃរះដដរ ដ្ិតឯលព�លវោលនារះជិតដ�់ល�ើយ»។ វវិរណៈ 

១:១-៣។

 «ម្ៃពរល�ើយ អ្កណាដដ�លមើ�» លពររះម្ៃអ្កដដ�ៃឹងមិៃ 

អាៃ។ «អស់អ្កណាដដ�សា្ត ្់រ» ម្ៃអ្កដដ�មិៃពពមសា្ត ្់រអវាីៗទំាងអស់ 

ដដ�ទាក់ទងៃឹងទំនាយ «ល�ើយព្រពពឹត្តតាមលសចក្តីទំាង្ុ៉រន្ាៃដដ�កត់ទុក

លៃរះដដរ» មៃុស្សជាលពចើៃបាៃ្រដិលស្លសចក្តី្រងា្គ ្់រលៅក្ុងលសចក្តីល្រើក 

សដម្តង ល�ើយគ្្ៃពួកលគណាម្្ក់អាចអរះអាងសូមពពរះពរដដ�ពតរូវបាៃ 

សៃយាលទ។

 ល�តុដូចលម្តច បាៃជាមៃុស្សហ៊ាៃ្រលពងៀៃថ្ ការល្រើកសដម្តងពីពពរះ 

វា�ួសពីការយ�់ដឹងរ្រស់មៃុស្ស? វាជាលសៀវលៅដដ�ល្រើកសដម្តង 

អា្៌កំបំាង ជាលសៀវលៅដដ�បាៃល្រើកឱ្យអាៃលទលតើ។ គម្ីរវវិរណៈតពមង់ 

គំៃិតលយើងលៅគម្ីរោៃីដយ៉�។ គម្ីរទំាងពីរលៃរះ ្រងាហា ញលមលរៀៃសំខ្ៃ់ៗស្តី

អំពីពពឹត្តិការណ៍ក្ុងទី្រញចា ្់រនៃព្រវត្តិសាសស្តពិភពលោក។

 លហារាយូ៉ហាៃបាៃល�ើញសភាពលពគ្រះថ្្ក់ វ្ិរត្តិ ៃិងការរលំោរះចុង 

លពកាយនៃរាសស្តរ្រស់ពពរះ។ គ្ត់បាៃកត់ទុកពពរះរាជសារចុងលពកាយ ដដ� 

ៃឹងលរៀ្រចំចពមរូតនៃដផ្ៃដី សពម្្់រោក់ជពងរុកស្ាៃសួគ៌ ឬក៏សពម្្់រលភលើង 

វនិាសកម្ លដើម្ីឱ្យអ្កណាដដ�ងាកលចញពីលសចក្តីខុសមកឯលសចក្តីពិត 
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ៃឹងអាចដឹងពីលពគ្រះថ្្ក់ ៃិងការ្៉ររះទង្គិចដដ�ៃឹងលកើតល�ើងដ�់លគ។

 ល�តុអវាីបាៃជាម្ៃការរា�ោ�ខ្ងភាព�ងៃង់ល ល្  ឥតយ�់ពីសំលណរ 

្ររសុិទ្ធដ៏សំខ្ៃ់មួយដផ្្កដូលច្រះ? វាជា�ទ្ធផ្�នៃការខិតខំសិកសារ្រស់ 

លស្តចនៃលសចក្តីងងឹត លដើម្ី្ំរ្ិរទពីមៃុស្សៃូវអវាីដដ�សដម្តងពីការលបាក 

្រលញ្្តរ្រស់វា។ លោយមូ�ល�តុលៃរះល�ើយ ពពរះពគីសទោដដ�ជាអ្កល្រើក 

សដម្តង ពទង់ទាយពបា្់រពីសកងា្គ មទាស់ៃឹងការល្រើកសដម្តង ល�ើយព្រទាៃពរ 

ដ�់អស់អ្កណាដដ�អាៃ សា្ត ្់រ ៃិងកាៃ់តាម្រទទំនាយលទៀតផ្ង។
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