
ពរជ័យៃន ពះគមពីរ  
ែអលេឌរ ឌី ថត គីសូហឺសិន 

ៃនកូរ ៉មុៃនពួក វកដប់ពីរនក់  

 

 េនៃថងទី  6 ែខ តុ  ឆន ំ 1536 បុរសកំសត់មន ក់ តវបនដឹកនំេចញគុគងងឹតមួយេន ប ទ 

វលិវរ័េឌ ជិត បុ៊សេសល េប៊លជីម។ អស់រយៈេពល បែហលជជិតមួយឆន ំកនះ  ែដលបុរសមន ក់េនះ បន

រងទុកខលំបកេនកនុង ភពឯកេករ េនកនុងគុកដ៏ កខក់មួយ។ ឥឡូវេនះ េនខងេ កជញជ ំង ប ទ អនក

េទស តវបនចងភជ ប់េទនឹង បេងគ លមួយ។ គត់មនេពលេដមបីបនឺសេមងអធិ នចុងេ កយខំងៗ 

ពីមុនគត់ តវ ប ជីវតិេ យករពយួរកថ « ពះអមច ស់ សូមេបក ពះេនតេសចៃន បេទសអង់េគស»។ 

រេំពចេនះរបូកយរបស់គត់ តវបនដុតេនឯ បេងគ លេនះ។ េតបុរសេនះគឺជនរ  េតេទសកំហុស

អីែដលអជញ ធរទំងែផនកនេយបយ និងែផនក សនបនផនទ េទសដល់គត់? គត់េឈម ះ វ ិលិម 

ធីនេឌល បទឧ កិដរបស់គត់េ យ រគត់បកែ ប និងេបះពុមព ពះគមពីរបរសុិទធជភ រអង់េគស។  

 

េ ក ធីនេឌល បនេកតេនកនុង បេទសអង់េគសកនុងអំឡុងេពលែដល កូលុមបុ៊ស េធដំេណ រ មទូកេទ

ទីប េមរកិ គត់បនទទួលករអប់រេំនម វទិយល័យ អក់ស៊ត និងេខម បី៊ច  េហយបនទ ប់មកបនកយ

េទជសមជិក សនកតូលីក។ គត់េចះ បំបីភ យ៉ង ទ ត់ជំនញរមួទំងភ  កិច េហេ ពរ 

និង ំង។ េ ក ធីនេឌល គឺជសិស ែដលមនជំេន ស៊ប់ចំេពះ ពះគមពីរបរសុិទធ េហយមនចំេណះ

ដឹងយ៉ង ជលេ ជចំេពះ ពះគមពីរ ែដលគត់ វ ជវ ទំងបពជិត និងអនកមិនែមនបពជិត បនបងក

បញដល់គត់យ៉ងខំង។ ផទុយេទវញិ គត់ មនករ បែកក ជមួយនឹងបពជិតមន ក់ ែដល បែកកជំទស់

េទនឹងករយក ពះគមពីរមកឱយមនុស ធមម ។ េ ក ធីនេឌល បនសចច ថ៖   ប៉សិនេប ពះទុកជីវតិឱយ

ខញុំែតបនិចេទ ត ខញុំនឹងេធឱយេកមង បសកំពុងែតពយួរ ស់មន ក់ េចះដឹង ពះគមពីរ េ ចនជង សេមចសងឃផទ ល់!” 

គត់បនែសងរកករអនុមតិ ពីអនកមនសិទធអំ ចកនុង ពះវ ិ រ េដមបីេរ បចំបកែ ប ពះគមពីរ បរសុិទធជ

ភ អង់េគស េដមបីឱយមនុស ទំងអស់ ច ន េហយអនុវតន៍ ម ពះបនទូលរបស់ ពះ។ សំេណ របស់ 

គត់ តវបនបដិេសធ---េ យ រទស នៈទូេទមួយ ចំនួន ែដល គប់ គងករ ជបចូលេផ ងេទកនុង

ពះគមពីរ បុ៉ែនពួកបពជិតទំងេនះ ភ័យខចថ អំ ចៃន ពះវ ិ រ គឺ ដូចគន នឹងករ “េបះែកវមុករបស់

ខួនេនមុខ ជក”  េទះជយ៉ង កី  េ ក ធីនេឌល បនទទួលេធករបកែ ប។ េនកនុង ឆន ំ 1524 គត់

បនេធដំេណ រេទកន់ បេទស លឺម៉ង េ យេ បេឈម ះែកងកយ ែដលេពលេនះភគេ ចន គត់បន 

រស់េនេ យ ក់ មសថិតេនេ កម ករេចទ បកន់ និងករចប់ខួន។ េ យបនទទួលជំនួយពីមិត 

ែដលមន ភកីភពមន ក់ េ ក ធីនេឌល ចេបះពុមពករបកែ ប ពះគមពីរសញញ ថមីជភ អង់េគស 

េហយេ កយមកបកែ ប ពះគមពីរសញញ ចស់។ ពះគមពីរបរសុិទធ តវបនេគលួចនំចូល បេទសអង់េគស 

ែដល ជត មវករមួយយ៉ងខំង េហយមនតៃមយ៉ងខពស់ពីសំ ក់អនកែដលមនលទធភពទិញ។ 

មនករែចកចយយ៉ងទូលំទូ យបុ៉ែនជសមង ត់។ អជញ ធរបនដុតេចល ករថតចមងទំងអស់ែដល



ពួកេគរកេឃញ។ បុ៉ែនេទះជយ៉ង កី កិចចកររបស់ េ ក ធីនេឌល បនកយជ គឹះេសទរែតទំង

សងចំេពះករបកែ ប ពះគមពីរបរសុិទធជភ អង់េគសនេពលអនគត ែដលភគេ ចន តវបនេគ

គ ល់ថ ជករបកែ បរបស់ឃីងេជមស៍។ 1  

 

េ ក វលិិម ធីនេឌល មិនែមនជមនុស ទីមួយ ឬមនុស ចុងេ កយៃនអស់អនកែដលេនកនុង បេទស និង

កនុងភ  ជេ ចនែដលមនករលះបង់េនះេទ សូមបីែតដល់ចំណុចែដល តវ ប់កី េដមបីនំយក ពះ

បនទូលរបស់ ពះ េចញផុត ពីទី ប់អួ។ េយងមនករដឹងគុណយ៉ងធំេធងចំេពះពួកេគ។ េយង បែហល

ជជំពក់ពួកេ ម ះ តង់ែដលបនកត់  និងបនរក ពះបនទូលទំងអស់ជេ ចនឆន ំមកេហយ ជញឹក

ញប់េ យករេធពលកមមយ៉ងផចិតផចង់ និងករលះបង់--- មូ៉េស េអ យ អ័ ប ំ យូ៉ ន បុ៉ល នីៃហ 

មរ ៉ៃូណ យូ៉ែសប សមីធ និងអនកដៃទ េទ តជេ ចន។ េតពួកេគបនដឹង អំពី រៈសំខន់ៃន ពះគមពីរអីខះ 

ែដលេយងក៏ តវករដឹងផងែដរេនះ? េតមនុស េនកនុង សតវត រទី៍ 16 ៃន បេទស អង់េគស ែដលបន

ចំ យលុយយ៉ងេ ចន និងេលក ក់មកេលខួននូវករ បថុយនឹងេ គះថន ក់ េដមបីមន ពះគមពីរបរសុិទធ 

បនយល់េឃញថេយងក៏គួរែតមនករយល់ដឹង ដូេចនះផងែដររេប ប ?  

 

មិនយូរបុ៉នម នមុនេពលគត់ ប់ ពយករ ី លម៉ បន បគល់ផទ ំងចំ ពិសិដដល់កូន បសរបស់គត់ 

េហេលមិន ។ គត់បនរលឹំកដល់ េហេលមិនថ ពះគមពីរបន «ព ងីក ម រតី បជជនេនះ ែមនេហយបន

បរវិតមនុស ជេ ចន អំពី កំហុសៃនផូវរបស់ខួន េហយបននំេគេ យ គ ល់ ពះរបស់េគ េដមបីឱយបន

ករសេ ងគ ះដល់ ពលឹងេគ» ( លម៉ 37:8 )។ គត់ក៏បនបញជ ឱយេហេលមិន រក ផទ ំងចំ រេនះទុក 

េដមបី មរយៈផទ ំងចំ រទំងេនះ ពះ ច «បងញ ពះេច របស់ ទង់ដល់ពួកជំនន់េ កយ» 

( លម៉  37:14 )។  

 

មរយៈ ពះគមពីរ ពះពិតជ ច «បងញ ពះេច របស់ ទង់» េដមបីសេ ងគ ះ និងេលកតំេកងកូនេច

របស់ ទង់។ មរយៈ ពះបនទូលរបស់ ទង់ ដូច លម៉ បននិយយថ ទង់បនព ងីក ម រតីរបស់េយង 

េដមបីបំភឺឱយេឃញពីកំហុស និងភពខុសឆគង េហយនំេយងេទរកករែ បចិត និងរកី យកនុង ពះេយសូ៊វ 

គីសទ ែដលជ ពះអងគេ បសេ ះរបស់េយង។  

 

ពះគមពីរព ងីក ម រតីរបស់េយង  

  

ពះគមពីរព ងីក ម រតីរបស់េយង មរយៈករជួយេយងឱយែតងែតចងចំ ពះអមច ស់ និងទំនក់

ទំនងរបស់េយងជមួយ ទង់ និងជមួយ ពះបិ ។ ពះគមពីររលឹំកដល់េយង នូវអីែដលេយងបន គ ល់េន

កនុងជីវតិមុនជីវតិេនះ របស់េយង។ េហយ ពះគមពីរបនព ងីករចងចំរបស់េយង េនកនុងវញិញ ណមួយេផ ង

េទ ត មរយៈករបេ ង នេយងអំពីយុគសម័យ បជជន និង ពឹតិករណ៍ននែដលេយងមិនបនជួបនូវ



បទពិេ ធន៍ទំងេនះេ យផទ ល់។ េយងទំង អស់គន គម ននរ មន ក់មនវតមន េមលេឃញករែញក

សមុ ទ កហម េហយបនឆងកត់ចេនះទឹកេទ ែផនកមខ ង េទ តេឡយ។ េយងមិនបនេនទីេនះេដមបីឮ

េទសនកថេនេលភនំ មិនបនេមលេឃញ រស់េឡងវញិ ពី ប់ មិនបនេមលេឃញករឈឺចប់

របស់ ពះអងគសេ ងគ ះេនកនុងសួនចបរែគតេសម៉នី និងេនេលេឈឆក ង េហយេយង មិនបនេនជមួយ

ម៉រ ីេដមបីឮេទវ ពីអងគេធទីបនទ ល់េនទីផនូរទេទថ ពះេយសូ៊វបនរស់េឡងវញិពីសុគតេហយេនះេទ។ 

អនកនិងខញុំមិនបនេដរេទមុខមន ក់មងកនុងចំេ មហូងមនុស េនេលែដនដីបរបូិរ េនេពល ពះអងគសេ ងគ ះ 

ែដលមន ពះជនមរស់ េឡងវញិ បន អេញជ ញឱយ ទ ប ន មែដកេគល និងេថប ពះបនទ ទង់េសមជំ 

េ យទឹកែភនកេនះែដរ។ េយងមិនបនលុតជងគង់េន ជិតយូ៉ែសប សមីធ េនកនុងៃ ពពិសិដ និងបនសមឹង

េមល ពះវរបិ  និង ពះជបុ េនះែដរ។ បុ៉ែនេយងបនដឹងេរ ង ៉ វ ទំងអស់េនះ និងេរ ងជេ ចនេទ ត 

េរ ង ៉ វេ ចនជងេនះេយងបនដឹង ពីេ ពះេយងមន កំណត់ កនុង ពះគមពីរ េដមបីព ងីកដល់ ម រតីរបស់

េយង េដមបីបេ ង នេយងនូវអីែដលេយងមិនដឹង។  េយងេនេពលែដលករណ៍ ទំងេនះ បន ជបចូល

កនុងចិតគំនិតរបស់េយង េនះេសចកីជំេន របស់េយង ក៏បនចក់ឬសគល់េទេល ពះ និង ពះ បុ  

ជទី ស ញ់របស់ ទង់។  

 

ពះគមពីរក៏បនព ងីក ម រតីរបស់េយង មរយៈករជួយេយងមិនឱយេភចនូវអីែដលេយង និងមនុស

ជំនន់មុនរបស់ េយងបនេរ ន។ អស់អនកែដលមិនមន ឬមិនេអេពរនឹងផទ ំងចំ រ ពះបនទូលរបស់ ពះ 

េនទីបំផុតឈប់មនជំេន េល ទង់ េហយក៏បនេភចពីេគលបំណងៃនជីវតិរបស់ពួកេគ។ អនកនឹងចងចំ

េត មន រៈសំខន់យ៉ង សំ ប់ បជជន លីៃហកនុងករនំយកផទ ំងចំ រមសេទជមួយពួកេគ 

េពលែដលពួកេគបនចកេចញពីេយរូ ឡឹម។ ពះគមពីរទំងេនះ គឺជគនឹះសំ ប់ចំេណះដឹងអំពី ពះ និង

ស មប់ ករេ បសេ ះ នេពលអនគតរបស់ ពះ គីសទ។ មិនយូរបុ៉នម នបនទ ប់ មក លីៃហ គម ន ពះគមពីរ 

េហយេនេពល កូនេចរបស់លីៃហបនជួប បទះ បែហលជបី បួនរយឆន ំេ កយមក តវបនកត់

ថ៖ «ភ របស់ពួកេគបនកយេទជែ ប បល... េហយពួកេគមិនទទួល គ ល់ ពះបងកបេងកតរបស់

ពួកេគេទ» (េ មៃណ 1:17 )។  

 

េនកនុងជំនន់របស់ េ ក ធីនេឌល ភពអវជិជ យ៉ងខំងខចំេពះ ពះគមពីរ ពីេ ពះ បជជនខះ ពះគមពីរ

បរសុិទធ ជពិេសស េនកនុងភ ែដលពួកេគ ចយល់។ បចចុបបននេនះ ពះគមពីរបរសុិទធ និងគមពីរដៃទេទ ត

ងយ សលនឹងមនេនកនុងៃដ បុ៉ែនមនចំនួនមនុស ែដលមិនេអេពនឹង ពះគមពីរកន់ែតេ ចន ពីេ ពះ

ពួកេគនឹងមិនេបក ពះគមពីរេទ។ ជលទធផលពួកេគ បនបំេភចនូវអីែដលជីដូនជី របស់ពួកេគបនដឹង។  

 

ពះគមពីរ បឆំងនឹងភពខុសឆគង  

  

ពះបនេ ប ពះគមពីរេដមបីែកតំរវូគំនិតភន់ ចឡំ វបបធម៌ខុសឆគង និងអំេពបបែដលបំផិចបំផញ។ 



ពះគមពីរ គឺជឪពុក មយដ៏ទន់ភន់ ែដលនឹងកត់បនយករឈឺចប់ និងទុកខ ពយែដលមិនចំបច់ េហយ

េនកនុងេពលដែដលេនះជួយេយងឱយ ដឹងពីសកនុពលដ៏េទវភពរបស់េយង។ ឧទហរណ៍ ពះគមពីរ បន

បងខូចកិតយនុភពទស នៈវទូិបុ ណ ែដលបនែ បកយេទជមន បជ បិយ៍ភពេនជំនន់របស់េយង--- 

ទស នៈរបស់ កូរហូីរ គឺគម នបទ ន សីលធម៌ពិត បកដេទ គឺថ «មនុស គប់របូបនចំេរ នេឡង សប

មករឈសៃវរបស់ខួន េហយមនុស គប់របូ ដេណ មយក សប មកមំង របស់ខួន េហយអីៗក៏

េ យែដលមនុស បន ប ពឹតគឺគម នេទសេ ះ «េហយ កល  មនុស ប់េទ េនះគឺជចុងបំផុត

េហយ» ( លម៉ 30:17--18 )។ លម៉ ែដលបន បឈមមុខជមួយ និងកូរហូីរ គឺមិនបនទុកឱយកូន

បសរបស់គត់ កូរ ី នតុន េនកនុងកីសង ័យអំពីភពជក់ែសង និង រៈធតៃន កមសីលធម៌ ដ៏េទវភព

េនះេទ។ កូរ ី នតុ ប ពឹតបបចំេពះកររមួេភទ េហយឪពុករបស់គត់បននិយយេទកន់គត់ េ យ

កី ស ញ់ បុ៉ែនចបស់ ស់ថ៖ «កូន បសរបស់ឪពុកេអយ េតកូនពំុដឹងេទឬថ អំេពទំងេនះគឺជអំេព

គួរឱយេខពមេឆមបំផុតជងបបទំងអស់ េ កពីករខច យឈមជនឥតេទស ឬបដិេសធ ពះវញិញ ណបរសុិទធ

បុ៉េ ះ?» ( លម៉ 39:5 )។  

 

េប កេឡកេទេ កយវញិជេ ចនសតវត រក៍នងេទេហយ មកទល់នឹងបចចុបបននេនះក៏មនមនុស ជេ ចន 

ែដលបន បឆំងនឹង លម៉ អំពីភពអសីលធម៌ដ៏ធងន់ធងរេនះ។ អនកេផ ងេទ ត បន បែកកថ មិនែមន

ជេរ ង ច់ខតេទ ឬ េសចកី ស ញ់របស់ ពះមិន មឃត់េទ។ ពួកេគបននិយយថ បសិនេបមន

ពះ េនះ ទង់នឹងអត់េទស ចំេពះ អំេពបប និងអំេព កក់ទំងអស់ ពីេ ពះេសចកី ស ញ់របស់ ទង់

ចំេពះេយង--- គឺមិនចំបច់ តវករករែ បចិតេទ ឬ គន់ែតករ រភពធមម ៗេនះ គប់ គន់េហយ។ 

ពួកេគបន សៃមថ ពះេយសូ៊វ គន់ែតចង់ឱយមនុស  េធករ សំ ប់យុតិធម៌សងគមែតបុ៉េ ះ បុ៉ែន ទង់

មិនប៉ះពល់ដល់ជីវតិ និង កបបកិរយិ ផទ ល់ខួនេឡយ។ 2 បុ៉ែនជ ពះៃនេសចកី ស ញ់ មិនទុកឱយ

េយងេរ នសូ តពីបទពិេ ធន៍ មិនលែដលថ៖ «េសចកីទុចចរតិពំុែដលជ សុភមងគលេឡយ» ( លម៉  

41:10 សូមេមលផងែដរ េហេលមិន 13:38 )។ បទបញញតិ របស់ ទង់គឺជសេមងពិតៗ និងករពរខួនេយង

ពីករឈឺចប់។ ពះគមពីរបនបញជ ក់យ៉ងចបស់ ស់ថ សុភមងគលគឺមិន ស័យេលករបដិេសធ

េសចកីយុតិធម៌ៃន ពះេនះេទ ឬក៏ពយយមេច ស ងពីផលវបិកៃនអំេពបបេនះែដរ ផទុយេទវញិ គឺ

មរយៈករែ បចិត និងករអភ័យេទស មរយៈ ពះគុណៃនដងយធួនៃន ពះ ជបុ របស់ ពះ

បុ៉េ ះ (សូមេមល លម៉ 42 )។  

 

ពះគមពីរបនបេ ង នេយងអំពីេគលករណ៍ និងតៃមៃនសីលធម៌ែដលចំបច់ េដមបីរក តៃមេនកនុង

សងគមសីុវលិ រមួទំងេសចកីសុចរតិ ករទទួលខុស តវ តៃមខួនឯង ភកីភព និងេសចកីសបបុរស។ េយង

រកេឃញភពរស់រេវ ក េនកនុងករពិពណ៌នៃនពរជ័យទំង យ ែដលបនមកពីករេគរពចំេពះេគល

ករណ៍ពិតដ៏ដូចជេ កនដកមមែដលេកតមន េនេពលបុគគល និង រយធម៌ទំងមូលបនេបះបង់

េចល។ មិនថជ បជជនរ ៉មូ ជនជតិ េមរកិសម័យថមី ឬទីកែនង េផ ងេទ ត ែដលេសចកីពិត



ៃន ពះគមពីរ តវបនេគមិនេអេព ឬេបះបង់េចល សីលធម៌ដ៏ចំបច់ែដលជ មូល ន គឹះៃនសងគមបន

បក់ែបក េហយបនពុកផុយ។ េនេពលេនះ គឺគម នអីបនបន ល់ទុកសំ ប់ ទ ទង់ករ ថ បន ែដល ទ

ទង់សងគមេនះេឡយ។  

 

ពះគមពីរនំេយងេទកន់ ពះ គីសទ ែដលជ ពះេ បសេ ះរបស់េយង  

 

 េនទីបញច ប់េនះ េគលបំណងដ៏សំខន់ៃន ពះគមពីរទំងអស់ គឺេដមបីបំេពញ ពលឹងរបស់េយង

ជមួយេសចកីជំេន េល ពះ ជ ពះវរបិ  និង ពះ ជបុ របស់ ទង់គឺ ពះេយសូ៊វ គីសទ--- េសចកីជំេន

ែដលពួកេគមន គឺករេជ េទេលែផនកររបស់ ពះវរបិ សួគ៌សំ ប់ជីវតិរែមង ប់ និងជីវតិដ៏េន

អស់កលបរបស់េយង និងេសចកីជំេន េទេល ដងយធួន ពមទំងកររស់េឡងវញិរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ 

ែដលេធឱយែផនករៃនសុភមងគល ចេកតមន េសចកីជំេន េដមបីេធឱយដំណំឹងលៃន ពះកយជផូវៃន

ជីវតិរបស់េយង និងេសចកីជំេន េដមបីដឹងថ៖ « ទង់ជ ពះដ៏ពិតែតមួយ និង ពះេយសូ៊វ គីសទ ែដល [ ទង់] 

បនចត់ឱយមកផង» (យូ៉ ន 17:3 )។  

 

លម៉ បននិយយថ ពះបនទូលរបស់ ពះ គឺដូចជ គប់ពូជែដលបន ំេនកនុងដួងចិតរបស់េយង 

ែដលផល់ផលឱយនូវ េសចកីជំេន េនេពលែដល ចប់េផមដុះេនកនុងខួនេយង (សូមេមល លម៉ 

32:27--43 សូមេមលផងែដរ រ ៉មូ 10:13--17 គ. និង ស.  50:14 )។ េសចកីជំេន មិនែមនបនមក មរយៈ

ករសិក មឯក រពីបុ ណ មភ  ទំងេនះសុទធ ធេនះេទ។ មិនែមនបនមកពីករជីក

កកយ ឬរកុរកៃនបុ ណវទូិេនះេទ។ មិនែមនបនមក មរយៈករេធពិេ ធន៍របស់អនកវទិយ ស

េនះេទ។ េហយ ក៏មិនបនមក មរយៈ ករេធជ ក ីចំេពះ អពភូតេហតុទំង យេនះែដរ។ ករណ៍

ទំងេនះ ចបំេរ ឱយពីករបញជ ក់អំពីេសចកីជំេន  ឬកនុងេពលែដលមនឧបសគគ បុ៉ែន មិនបេងកតេសចកី

ជំេន េនះេទ។ េសចកីជំេន បនមកពី ក ីៃន ពះវញិញ ណបរសុិទធដល់ ពលឹងរបស់េយង មរយៈ

ពះវញិញ ណេទ ពះវញិញ ណ ដូចជេនេពលែដលេយងបនឮ ឬបន ន ពះបនទូលរបស់ ពះ។ េហយ

េសចកីជំេន  នឹងកន់ែតចំេរ នវយ័ េនេពលែដលេយងបនទទូលទននូវ ពះបនទូលេ យខជ ប់ខជួន។  

 

ដំេណ រេរ ងកនុង ពះគមពីរបងញពីេសចកីជំេន អនកដៃទបំេរ ឱយករព ងឹងដល់េសចកីជំេន របស់េយង។ 

េយងសូមរលឹំក េឡងវញិពីេសចកីជំេន របស់េមបញជ កររ ៉មូ ែដលអនុញញ តឱយ ពះ គីសទ ពយបលអនកបំេរ 

របស់គត់ េទះបីជគត់ មិនបនេឃញ ទង់កី (សូមេមល ម៉ថយ 8:5--13 ម៉កុស 7:25--30 ) និង

ករពយបលរបស់កូន សី សន៍ដៃទ មន ក់ ពីេ ពះែតមយែដលមនករបនទ បខួន ពមទទួលយករេប ប

ដូចជកំេទចែដលធក់ចុះពីតុមច ស់  (សូមេមល ម៉ថយ 15:22--28 )។ េយងបនឮសែ មកដ៏ឈឺចប់

របស់ យូ៉ប ថ៖ «េទះេប ទង់សំ ប់ខញុំក៏េ យ គង់ែតខញុំនឹង ទុកចិតដល់ ទង់ែដរ» (យូ៉ប 13:15 ) គត់ែថង

ទំងទឹកែភនកថ៖ «បុ៉ែនឯខញុំៗដឹងថ អនកែដលេ ះខញុំ ទង់មន ពះជនមរស់េន េហយដល់ជន់េ កយ ទង់



នឹងមកឈរេនេលែផនដី... [េហយ] េ កពី ងកយេនះខញុំនឹងបនេឃញ ពះ» (យូ៉ប  19:25 )។ េយង

បនឮ និងេសចកីក ន បកបេ យករេបជញ ចិតរបស់ពយករេីកមងខញីមន ក់ ែដល តវ បនមនុស េពញ

វយ័ជេ ចននក់សប់េខពម និងេធទុកខបុកេមនញដ៏ែសនជូរចត់--- «ខញុំបនេឃញករនិមិត ខញុំដឹងថខញុំបន 

េឃញករនិមិត េហយខញុំពំុ ចបដិេសធេរ ងេនះ ឬក៏ ៊ នេធយ៉ងដូេចនះបនេឡយ» (យូ៉ែសប សមីធ-- 

បវតិ 1:25 )។  

 

ពីេ ពះពួកេគបនអធិបបយអំពីេគលលទធិ ៃន ពះ គីសទ េនះ ពះគមពីរទំង យរមួជមួយភពជៃដគូ 

ៃន ពះវញិញ ណ បរសុិទធ ែដលមនតួនទីែថងជ ក ី ពី ពះវរបិ  និង ពះ ជបុ  (សូមេមល នីៃហទី 3  

11:32 )។ េហតុដូេចនះ េហយករ ន ពះគមពីរគឺជវធីិមួយែដលេយង ចទទួល ពះវញិញ ណបរសុិទធ។ ជ

ករពិត ស់ ពះគមពីរ តវបន បទនឱយ មរយៈ ពះវញិញ ណបរសុិទធ ំងពីដំបូង (សូមេមល េព តសទី 

2  1:21 និង គ. និង ស.  20:26--27; 68:4 )  េហយ ពះវញិញ ណដូចគន េនះក៏បនបញជ ក់ពីេសចកីពិតដល់

អនក និងដល់ខញុំ។ ចូរសិក ពះគមពីរេ យ បង បយតន័ និង យកមកពិេ គះគន ។ ចូសញជ ឹងគិត េហយ

អធិ នពីេរ ងទំងេនះ។ ពះគមពីរគឺជវវិរណៈ េហយ នឹងនំមកនូវវវិរណៈ បែនថមេទ ត។  

 

ចូរពិចរ អំពីទំហំៃនពរជ័យរបស់េយងកនុងករមន ពះគមពីរបរសុិទធ និងទំព័រៃន ពះគមពីរបែនថម បែហល

ជ 900 េទ ត រមួទំង ពះគមពីរមរមន េគលលទធិ និងេសចកីសញញ  និងែកវមុកដ៏មនតៃមមហិម។ បែនថម

ពីេលេនះេទ ត ចូលេធករពិចរ ថ ពកយេពចន៍ែដលពយករមីន ប សន៍ គឺបនេឆព ះេទមុខេ យ

រ ពះវញិញ ណបរសុិទធ បនេរ បចំ ែដល ពះអមច ស់បនេ ថ ពះគមពីរ (សូមេមល គ. និងស.68:2--4 ) 

ែដលបនហូរចូលមកកន់េយង មរយៈទូរទស ន៍ វទិយុ អិុនធឺែណត ផក យរណប សីុឌី ឌីវឌីី និង មរយៈ

ករេបះពុមព។ ខញុំ ច ម នបនថេនកនុង បវតិ ស មិនធប់មនមនុស បនទទួលពរជ័យពី ពះគមពីរ

ដ៏បរសុិទធយ៉ងេ ចនែបបេនះេឡយ េហយមិនែតបុ៉េ ះ បុរស សី គប់របូ និងកុមរ ចមន ពមទំង

ចសិក ពះគមពីរេចញពី ពះគមពីរបស់គត់ផទ ល់ ែដលជអតថបទដ៏ពិសិដ េនះ ែដលភគេ ចនមនេន

កនុងភ របស់គត់ផទ ល់។ ឱេតករណ៍េនះអ ច រយយ៉ង  េប បជជនជំនន់ វលិិម ធីនេឌល មន

ពះគមពីរទំងេនះដូចគន  ពមទំងពួកបរសុិទធេនកនុងសម័យកន់កប់ តត មុន! ជករពិត ស់ ជ

មួយនឹងពរជ័យទំងេនះ ពះអមច ស់បន បប់េយងថ េយង តវេ ប ពះគមពីរឱយបនញឹកញប់ ពះគមពីរ

ទំងេនះ គឺមហិមជង ពះគមពីរជំនន់មុន។ ចូរេយងទទួលទន ពះបនទូលរបស់ ពះ គីសទឱយបនខជ ប់ខជួន 

េនះ នឹង បប់អនកនូវ ករណ៍ទំង យែដលអនកគួរេធ (សូមេមល នីៃហទី 2 32:3 )។ ខញុំបនសិក និង

ពិចរ អំពី ពះគមពីរទំង យ  េហយេនកនុងអំឡុងេពលបុណយអីុេសទរេនះ ខញុំសូមែថងទីបនទ ល់របស់ខញុំ

េទកន់អនកអំពី ពះវរបិ  និង ពះ ជបុ  ដូចែដលបនេបកសែមងេនកនុង ពះគមពីរបរសុិទធ េនកនុង

ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។  
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