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េនេពលកូនរបុសមន ករ់បស់ខញុបំនបញចបក់រសិកសនិងទទួលសញញ បរ័តមហវទិយល័យរបស់គតែ់តងែតរបរពធេធវកមមវ ិ

ធីមយួេដមបសីរេសរនិងេលកទឹកចតិតដល់ថន កែ់ដលរតូវទទួលសញញ បរ័ត។ ជរបវតតសិរសត កមមវធីិទងំេនះរតូវបនបេងកត
េទបងរបេយជនេ៍ដមបេីអយអនកបេរមដំណឹងលអមនឱកសែចកចយេសចកតីអធបិបយ។ បុ៉ែនតសពវៃថងេនះេបសិនសថ បន័
សិកសអបរ់មំនិេជឿេលរពះគមពរីនិងដំណឹងលអេទ េនះកមមវធីិសរេសរនិងេលកទឹកចិតតេនះរបែហលជមនិមនរគីសទបរស័ិទ
អធិបបយរពះបនទូលេនះេទ េហយខញុ ំកម៏និសម នថេយងនឹងមនេសចកតីអធិបបយមយួេនេពលកូនរបុសរបស់ខញុទំទួល
សញញ បរ័តេនះែដរ។ េគបនអេញជ ញរគូជនជតយូិដមន កែ់ដលខញុបំនសគ ល់េទអធិបបយ។ គតឆ់ល ត គួរឲយចបចិ់តត និង
គួរឲយចបអ់រមមណ៍ ដូេចនះខញុមំនិភញ កេ់ផអលែដលករអធិបបយរបស់គតប់នេលកទឹកចិតត មនករអនុវតត និងេពញេដយ
គំនិត។ ករពតិ វជេសចកដអីធិបបយលអបំផុតែដលខញុ ំចងច ំ ខញុ ំបនយល់រសបជមយួនឹងរគបយ៉់ងែដលគតប់ននិយយ
េដយគម នករេលកែលង។  
បនទ បពី់ខញុបំនសត បេ់សចកតអីធិបបយេនះ ខញុបំនសញជ ឹងគតិអំពីលកខណៈៃនករអធិបបយរបស់រគីសទបរស័ិទសពវៃថង

េនះ។ វជទូេទមនករចបអ់រមមណ៍តចិជងករអធបិបយរបស់រគសូសនយូដ េហយជេរឿយៗករអធិបបយរបស់
រគីសទបរស័ិទមនិមនអវីែដលរគូសសនយូដនឹងមនិយល់រសបេនះេទ។ គួរឲយេសកសត យមនេសចកតអីធិបបយជេរចន
ែដលបនអធិបបយតមទូរទសសន ៍ តមវទិយុនិងអសនកនុងរពះវហិរមនិមនអវជីរគីសទបរស័ិទចបស់លស់េនះេទ។ 
េសចកតអីធិបបយទំងេនះែតមន «សុភវនិិចឆយ័ ឬ ភពេឈលៀសៃវ» ែដលជទូេទមនុសសមនឆនទៈលអយល់រសបជមយួ។ 
ជេរឿយៗេយងផតល់របជញ អនុវតតដែដលៗែដលអនកដៃទេទៀតផតល់ឲយែដរ បុ៉ែនតេយងសំេដេទេលេរឿងកនុងរពះគមពរីឬេល
េសចកតពិីតរបស់រពះគមពរីផងែដរ។ មតិតរបស់ខញុ ំែដលជរគូសសនយូដកេ៏របេរឿងនិងេគលករណ៍េចញពីរពះគមពរីសញញ
ចស់និងថមផីងែដរ េហយគតេ់ធវករេនះបនយ៉ងលអ។ ដូេចនះ េតករអធិបបយរបស់រគីសទបរស័ិទគួរែតមនអវែីដលខុសពី
េគ? 
រពះេយសូ៊វរគីសទនិងអវីែដលរទងប់នេធវេដមបេីរបសេលះររសតរបស់រទងគឺ់ជរគឹះកនុងករអធិបបយរបស់រគីសទ

បរស័ិទ។ ដំណឹងលអរបកសអំពីរទង។់ ដំណឹងលអថវ យសិរលីអដល់រពះវរបតិេដយករថវ យសិរលីអដល់រពះរគីសទ។ របសិន
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េបេយងយល់ខុសឬកតរ់សយខុសថរពះរគីសទជអនកណនិងថអវែីដលរពះរគីសទបនេធវ េនះេយងេធវឲយេសចកតសីេរងគ ះ
ដអ៏ស់កលបរបស់េយងមនេរគះថន កេ់ហយ។ ដូេចនះ េនចំនុចកណត លៃនេសចកតីែថលងអំពីេសចកតជំីេនឿរកុមចរមុះដំណឹងលអ
គឺជកររបកសទកទ់ងនឹងរពះេយសូ៊វរគីសទនិងករងរេរបសេលះដអ៏សច រយរបស់រទង។់ េនះគជឺចំនុចកណត លៃនអវី
ែដលេយងបេរងៀននងិអធិបបយ។  

រពះរពះរពះរពះរគសីទរគសីទរគសីទរគសីទជជជជរពះរពះរពះរពះរជបុរតរជបុរតរជបុរតរជបុរតដ៏ដដ៏៏ដអ៏ស់កលបអស់កលបអស់កលបអស់កលប    
 «េយងេជឿថ េដយសរេសចកតរីសឡញ់និងករសត បប់ងគ បចំ់េពះរពះវរបិត...»។១ តំងពីេដម េសចកតែីថលងអំពី

េសចកតីជំេនឿរបស់េយងេឆលយសំនួរេនះ «េតេហតុអវរីពះេយសូ៊វរគីសទេធវអវែីដលរទងប់នេធវ?» មនែតករពនយល់មយួែដល
េយងេរៀនបនពីរពះគមពរីគ ឺ រពះេយសូ៊វរគសីទរសឡញ់េយងមនិែមនេដយសរេយងជអនកណេទ ែតេដយសររទងជ់
អនកណវញិ។ េរកពីេសចកតរីសឡញ់ េនះេយងមនិអចយល់អំពីរពះេយសូ៊វរគសីទបនេទបយ។ េសចកតីរសឡញ់ជរុំញឲយ
រទងេ់ធវអវីៗទងំអស់ែដលរទងប់នេធវ។ របសិនេបេយងមនិអចទទួលយកេសចកតរីសឡញ់ េនះេយងកម៏និអចទទួល
យករពះរគសីទបនែដរ។ របសិនេបេយងមនិអចផតល់េសចកតីរសឡញ់ េនះេយងកម៏និអចបេរមរពះរគីសទបនែដរ។ 
េសចកតជំីរុញដរ៏បេសរពីខងេរកយរគបទ់ងំរពះបនទូលនិងករទេងវរបស់រទង ់ េហយពីខងេរកយករលះបងដ់ធំ៏េធងរបស់
រទងស់រមបេ់យង គឺជេសចកតរីសឡញ់របស់រទងែ់ដលេយងមនិសមនឹងទទួល។  
អវែីដលេធវឲយេសចកតីរសឡញ់េនះកនែ់តអសច រយេនះគឺថ េនមុនរពះេយសូ៊វរគីសទបនយងមកែផនដី រទងប់ន

គងេ់នជអងគបុគគលទីពីរៃនភពជរពះអមច ស់ ជរពះរជបុរតដអ៏ស់កលបជនចិចរបស់រពះ។ យូ៉ហនសរេសរថ «កល
េដមដំបូងមនរពះបនទូល រពះបនទូលកគ៏ងេ់នជមយួនឹងរពះ េហយរពះបនទូលេនះឯងជរពះ» (យ៉ូហន ១:១)។ យូ៉ហនក៏
េហរទងថ់ «រពះរជបុរតែតមយួ» (យ៉ូហន ១:១៤)។២ រទង ់«បនគងេ់នមុនអស់ទងំេលកិយ ជរពះៃនរពះ ជពនលឺៃន
ពនលឺ» (េគលជំេនឿណយេសៀ Nicene Creed)។ រទងម់នអំណរបរសុិទធតងំពអីស់កលប មនភពេសមនឹងរពះវរបតិនិង
រពះវញិញ ណបរសុិទធ។ រទងម់និរតូវករមតិត ភក័តេរពះរទងម់នទំនកទំ់នងយ៉ងជិតសនិទធនងិសកបរ់ពះទយ័ជមួយរពះវរបិត
េហយមនអស់ទងំេសចកតរីកីរយដអ៏ស់កលបជនចិច។  
េសចកតរីសឡញ់ែដលជំរុញឲយរទងល់ះេចលពបីរយិកសែដលមនពររបស់រទងេ់ហយយងមកែផនដីេនះគឺជ

េសចកតរីសឡញ់របស់រទងស់រមបេ់យង ដូចជរពះវរបិតរបស់រទងរ់សឡញ់េយងែដរ! រពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ 
រទងប់នយងមកេធវតមបំណងរពះហឫទយ័របស់រពះវរបិតរទង ់ េហយបំណងរពះហឫទយ័របស់រពះវរបិតរទងគឺ់ថ 
ររសតរបស់រទងប់នសេរងគ ះ។ រពះរជបុរតៃនរពះមនចំែណកទងំរសុងេនកនុងបំណងរពះហឫទយ័េដយេសចកតី
រសលញ់េនះ ែដលជេសចកតរីសឡញ់ដប៏រសុិទធ  េហយេពញេដយរពះគុណែដលមនុសសនិងេទវតមនិអចយល់បន។  

រពះរពះរពះរពះរគសីទរគសីទរគសីទរគសីទជជជជរពះរពះរពះរពះអងគអងគអងគអងគសេរងគ ះសេរងគ ះសេរងគ ះសេរងគ ះរបស់របស់របស់របស់េយងែដលេយងែដលេយងែដលេយងែដលបនទ បខលួនបនទ បខលួនបនទ បខលួនបនទ បខលួន    
«រពះរជបុរតែដលគងេ់នអស់កលបជនិចចបនយកកំេណ តជមនុសស»លកខណៈគួរឲយកតស់មគ ល់មយួរបស់រពះ

េយសូ៊វរគីសទគឺករបនទ បខលួនរបស់រទង។់ េយងមនិអចយល់អំពីជេរមៃនករបនទ បខលួនែដលបនតរមូវឲយលះេចលបលល័ងក
សថ នសួគម៌កេកតជមនុសសេនេលែផនដីជមយួរសតីអនកែរសចំករមន កប់នេនះេទបយ។ េគបននិពនធកំណពយនិង
បទចេរមៀងសរេសរតេមកងរបព់នក់នុងេគលបំណងបរយិយអំពីេសចកតពិីតដអ៏សច រយេនះ។  

ŪĮйΒ₣ðЯřŲŌĕЮŲЧ₤Β₤сĈе₣ļĮũН₣ЮũЩ₣  
ЮŢŎ⅜ũЮ₤ş˝ŉБŪ₤ŵŀс Ū◦₣сģĕŪĳ◦ġĠсďŪ˝ 
Ū◦₣сģĕŲйЮČŲĠŲųњ₣̨ũĠ₤сŪ◦₣сņ˝υ₤ĖС̋ ₤ĳſ 
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Ū◦₣сģĕŲйЮČŲŪĮйŬĄǻе₣ŪŁŲЮŢŎĳġС₣˝Ю‗ŉ Э₣ ņ˝υЮŪŁŲ 
ŪĮйΒ₣ðЯřŲŌĕЮŲЧ₤Β₤сĈе₣ļĮũН₣ЮũЩ₣ 
ŪÐĠсĈе₣Β₤сЮŢŎ⅜ũЮ₤ş˝ŉБŪ₤ΐŀс ģĕŪĳ◦ġĠсďŪ˝¤ư 
បុ៉លចូលរួមេរចៀងថ «េទះេបរទងម់នរូបអងគជរពះ កេ៏ដយ គងែ់តមនិបនរបេ់សចកតែីដលេសមនឹងរពះេនះ ទុកជ

េសចកតែីដលគួរកនខ់ជ បេ់ទបយ គឺរទងប់នលះបងរ់ពះអងគរទង ់មកយករូបភពជបវបេរមវញិ រពមទងំរបសូរតមកមនរូប
ភពជមនុសសផង េហយែដលេឃញរទងម់នភពជមនុសសដូេចន ះ េនះកប៏នទ បរពះអងគរទង ់ ទងំចុះចូលសត បប់ងគ ប ់
រហូតដល់ទីមរណៈ គរឺទងទ់ទួលសុគតជបេ់លេឈឆក ងផង» (ភលីីព ២:៦-៨)។  
ករបនទ បខលួនេនះចបំចស់រមបម់នុសសជតិេដមបបីនសេរងគ ះេចញពីសថ នភពរបស់េយង។ េយងមនិបនសេរងគ ះ

េចញសថ នភពរបស់េយងេដយករខិតខំរបស់មនុសសបនេនះេទ។ អវែីដលរពះេយសូ៊វបនេធវសរមបេ់យង េនះេយង
មនិអចេធវសរមបខ់លួនេយងបនេទបយ។ ផលូវែតមយួែដលេយងអចបនសេរងគ ះគឺ េដយរពះយងចុះមកសថ នភពលំបក
របស់េយងេនកនុងេលកិយែដលធល កចុ់ះេនះ។ រទងរ់តូវែតយងមកេហយទទួលយកេយង េហយេនះពិតជអវីែដលរទង់
បនេធវ។  
េយងែបងែចកជីវតិរបស់រពះេយសូ៊វជពីរែផនកតមរបវតតសិរសត ករបនទ បខលួនរបស់រទង ់ និងករតេមកងេឡងរបស់រទង់

។ េនេពលេយងនិយយអំពីករបនទ បខលួនរបស់រទង ់ ធមមតេយងរួមបញចូ លទងំករយកនសិសយ័ជមនុសសរបស់រទង ់ ករ
ចុះចូលទងំរសុងរបស់រទងចំ់េពះរកឹតយវនិយ័របស់រពះ េហយកររងទុកខ ករសុគត និងករបញចុ ះកនុងផនូររបស់រទង។់ អនក
អចេឃញករេនះេនកនុងេសចកតែីថលងអំពេីសចកតីជំេនឿរបស់េយង។ ចំនុចនិមយួៗៃនករបនទ បខលួនរបស់រទងសំ់ខន់
សរមបេ់សចកតេីរបសេលះរបស់ររសតរបស់រពះ ដូេចនះេហយវជកររតឹមរតូវនិងលអសរមបេ់យងេជឿេលករទងំេនះ  
សញជ ឹងគិតេលករទងំេនះ អបអរសទរករទងំេនះ េហយរស់េនេដយករអនុវតតករទងំេនះ។ 

ករករករករយកយកយកយកនិសសយ័និសសយ័និសសយ័និសសយ័ជជជជមនុសសមនុសសមនុសសមនុសសរបស់របស់របស់របស់រទង់រទង់រទង់រទង ់   
«រពះបនទូលបនរតឡបជ់សចឈ់មជរពះេពញេលញជមនុសសជតិេពញេលញគឺបុគគលមន កែ់ដលមននិសសយ័ពីរ។ 

មនុសសេឈម ះេយសូ៊វែដលជរពះែមសីុៃនសសនអីុ៍រសែអលែដលរពះបនសនយថនឹងយងមករទងប់នចបកំ់េណ ត
តមរយៈករចបទំុ់ៃផទដអ៏សច រយគឺរពះវញិញ ណបរសុិទធេហយករ៏បសូតមកពីរកមុរំពហមចរេីឈម ះនងម៉រ»។  ករចប់
កំេណ តនិងកររបសូរតមករបស់រពះេយសូ៊វមនិរគនែ់តករមនិធមមតនងិអសច រយបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតវពិេសសដចេ់ដយ
ែទបក។ េនកនុងរពះគមពរីសញញ ចស់មនករចបកំ់េណ តនិងករេកតមនិធមមតខលះ ដូចជអរ័បហំ (អយុេកសិបរបបំនួ
ឆន )ំ និងសរ៉ (អយុេកសិបឆន )ំ ផតល់កំេណ តដល់អីុសក។ កម៏នករចបកំ់េណ តពិេសសរបស់សំយ៉ូែអល 
(១សំយ៉ូែអល ១) សំសុន (េចហវ យ ១៣) និងយូ៉ហនបទីសទ (លូក ១) បុ៉ែនតករេកតមកទងំេនះកដូ៏ចជករេកតមក
េផសងៗេទៀតែដលធល បេ់កតមន បនពកព់ន័ធនឹងឪពុកមត យជមនុសស។  
មនែតកនុងករណីរបស់រពះេយសូ៊វពីភូមណិសែរត៉បុ៉េណណ ះគឺជមនុសសជតិែដលបនចបកំ់េណ តនិងបនរបសូរត

មកពមីត យនិងរពះ។ អស់ជេរចនឆន  ំ េហយសូមបែីតសពវៃថង អនកខលះបននិយយថ េសចកតពិីតែដលថកររបសូរតមកតម
រសតីរកមុរំពហមចរគឺីលអ បុ៉ែនតមនិចបំច ់គឺជេរឿងែដលេយងមនិគួរេឈល ះគន េនះេទ។ ផទុយេទវញិ អនកេទវសរសតដអ៏សច រយ 
េលក អថនណ់េសៀស Athanasius (២៩៦-៣៧៣ គ.ស) បនបេរងៀនថ រពះរគីសទចបំចរ់តូវមកជមនុសសេពញ
េលញ  ពីេរពះរពះអចសេរងគ ះែតអវែីដលរពះរគីសទបនរតទបបម់កជបុ៉េណណ ះ ដូេចនះរបសិនេបរពះរគីសទមនិែមនជមនុសស
េពញេលញេនះេទ មនុសសមនិអចបនសេរងគ ះេពញេលញផងែដរ។ េលក អនែ់សម Anselm (១០៣៣-១១០៩) 
បនបេរងៀនថ រពះរគីសទរតូវែតជរពះេពញេលញេដមបឲីយយញញ បូជរបស់រទងរ់គបរ់គនស់រមបរ់រសតទងំអស់របស់រពះ 
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េបមនិដូេចនះ រពះរគីសទរគនែ់តជមនុសសមន កបុ៉់េណណ ះ េហយមនុសសមន កម់និអចជំនួសេលសជងមនុសសមន កេ់ទៀត
េនះេទបយ។  
េយងេនែតេជឿករេនះេនសពវៃថង មនិែមនេដយសរែតេលក អនែសម និងេលក អថនណ់េសៀស បនបេរងៀន

វេនះេទ បុ៉ែនតេដយសរែតករសរេសររបស់ម៉ថយនិងលូក(ែដលបណត លេដយរពះ) បេរងៀនេសចកដពិីតេនះ 
(ម៉ថយ ១ លូក ១-២)។ េតេយងអចយល់អំពីជេរមៃនករបនទ បខលួនរបស់រពះរគសីទេនកនុងករយកនិសសយ័ជមនុសស
បនេដយរេបៀបណ? េបសិនប៊លី និងេមលីនដ េហគត ែដលជមហេសដឋពិីភពេលកបនចកេចញពីរពះរជវងំរបស់
ពួកេគ េហយបនរស់េនកណត លតំបនរ់កីរក Kibera េន Nairobi របេទស Kenya េនះសកមមភពេនះេនែតមនិេសម
នឹងកំរតឹៃនករែដលរពះេយសូ៊វបនរទរំទេធវជមនុសសេនះេទ។ រពះអងគជរពះអងគសេរងគ ះដម៏នេសចកតីរសឡញ់េមលះ៉ហន៎! 

ករករករករចុះចុះចុះចុះចូលចូលចូលចូលទងំទងំទងំទងំរសងុរសងុរសងុរសងុរបស់របស់របស់របស់រទង់រទង់រទង់រទងចំ់េពះចំេពះចំេពះចំេពះរពះរពះរពះរពះវរបិត វរបិត វរបិត វរបិត     
«រទងប់នសត បប់ងគ បយ៉់ងរគបល់កខណ៍ដល់រពះវរបិតរទងែ់ដលគងេ់នសថ នសួគប៌នរស់េនជីវតិែដលគម នបប

េសះបនេធវទីសំគល់អសច រយជេរចន»។  មនិសូវយូរបុ៉នម នកនលងេទ រពះវហិររបស់ខញុេំឈម ះថ រពិសេបេធរនទីពីរ 
េនកនុង Memphis, Tennessee បនផតល់ឲយរបពនធខញុនិំងខញុ ំនូវេពលេវលសំរកមយួ េហយបនចំណយបនួសបត ហ៍េធវ
ដំេណ រជំុវញិ។ េរៀងរល់ៃថងអទិតយេយងបនេទពួកជនំុំេផសងៗគន  េហយេយងបនភញ កេ់ផអលេពលឮពួករគូអធិបបយ ែដល
េនឆង យពីគន របរ់យគីឡូែមរ៉ត េធវករសូមេទសដល់រកុមជំនំុរបស់ពួកេគ ពីរអទតិយជបគ់ន សរមបក់រមនិអតធ់មត ់ ភព
េឆវឆវ និងភពគម នេសចកតីេមតត របស់រពះរពះរគីសទ។ ខញុ ំេសទរែតមនិេជឿអវែីដលខញុ ំបនកំពុងសត បឮ់េទ។ េតពួកេគយល់អំពី
ករអនុវតតែដលមកពេីគលលិទធខុិសឆគងរបស់ពួកេគែដរឬេទ? េតពួកេគដឹងថ េបសិនរពះរគីសទជអនកមនបបមន កក់នុង
ករមតិណកេ៏ដយ េនះរទងជ់យញញបូជ «ែដលរបមថ» មនិសមនឹងធួនសរមបអំ់េពបបរបស់េយងែដរឬេទ? 
បុ៉ែនតសូមសរេសរតេមកងរពះអងគ រពះគមពរីរបកសថ រទងគឺ់យញញ បូជដម៏នតំៃលមយួសរមបេ់យង ពីេរពះរទងម់និ

ែដលេធវបបេនកនុងគំនិត ពកយសមត ីឬកររបរពឹតត េបេទះរទងរ់តូវលបួងដូចេយងរគបយ៉់ងទងំអស់កេ៏ដយ។ មនិរតឹមែត
ជីវតិរបស់រទងជ់យញញ បូជមយួែដលរពះវរបិតអចទទួលបនសរមបអំ់េពបបរបស់េយងេនះេទ បុ៉ែនតរពះគមពរីបេរងៀន
ផងែដរថ រទងស់ពវរពះទយ័ដកអ់ងគរទងេ់នេរកមអំណចរកឹតយវនិយ័េដមបឲីយរទងអ់ចសេរមចបនឲយេយងទងំអស់គន នូវ
អវែីដលឪពុកដំបូងរបស់េយង អដ័ម បនបរជយ័េធវ។ រពះេយសូ៊វបន «មកចបកំ់េណ តនឹងរសតី...េរកមអំណចៃនរកឹតយ
វនិយ័» (កទបទី ៤:៤-៧) បនកតែ់សបក (លូក ២) មនឪពុកមត យ (លូក ២) េហយបនទទួលបុណយរជមុជទឹកេដយ
យូ៉ហនបទទសី (យូ៉ហន ១) េដមបបំីេពញសេរមចេសចកតសុីចរតិទងំអស់ជនួំសេយង។  

កកកករររររងរងរងរងទុកខទុកខទុកខទុកខ    ករករករករសុគតសុគតសុគតសុគត    និងនិងនិងនិងករករករករបញចុ ះបញចុ ះបញចុ ះបញចុ ះកនុងកនុងកនុងកនុងផនូរផនូរផនូរផនូររបស់របស់របស់របស់រទង់រទង់រទង់រទង ់   
«បនជបឆ់ក ងេនេរកមអំណចបុ៉នទសពីឡត»់ រពះេយសូ៊វបនរងទុកខជេរចនេនកំទបុងេពលបីឆន ៃំនពន័ធកិចចជ

សធរណៈរបស់រទងៈ់ ករទមទររបស់អនករកីរក អនកពិករអនកទុរគត ៌ ករសអបេ់ខពមពីពួកអនកដឹកនំសសន ករមនិេជឿ
របស់ពួកសិសសរបស់រទងផ់ទ ល់ និងភពេឃេឃរបស់ពួក រ ៉ូមុងំេនកនុងអីុរសែអល។ បុ៉ែនតកររងទុកខដធំ៏បំផុតបនមកពី
រពះវរបិតរបស់រទងផ់ទ ល់។ េនយបមុ់នករជបឆ់ក ងរបស់រទងក់នុងសួនចបរេកេសម៉ន ីរទងប់នអធសិឋ នេដយតបរ់បមល់
យ៉ងខល ងំថ «ឱរពះវរបតិេអយ េបសិនជរទងស់ពវរពះឫហទយ័ េនះសូមយកែពងេនះេចញពីទូលបងគេំទ បុ៉ែនត កំុតម
ចិតតទូលបងគំេទបយ សូមតមែតរពះហឫទយ័រទងវ់ញិ» (លូក ២២:៤២)។ បនទ បម់កពីេលេឈឆក ងកនុងករបំេពញសេរមច
ទំនុកដំេកងអំពីរពះែមសសុ ី(ទំនុកដំេកង ២២) រពះេយសូ៊វបនពនលឺសំេលងជខល ងំេទកនរ់ពះវរបិតរទងថ់ «ឱរពះអងគៗ ៃន
ទូលបងគំេអយ េហតុអវីបនជរទងេ់ចលទូលបងគំ?» (ម៉ថយ ២៧:៤៦)។  
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េហតុអវបីនជរពះអនុញញ តឬកំណតជ់មុនឲយមនករអយុតតធិមដូ៌ចេនះ? (កិចចករ ២:២២-២៣)។ គមពរីគូរ៉នបេរងៀន
ចេមលយមយួចំេពះសំនួរេនះថ រពះេយសូ៊វពិតជមនិបនសុគតេនះេទ។ គឺជមនុសសមន កេ់ផសងេទៀតែដលបនសល ប ់
(យូដស) ែដលរគនែ់តេមលដូចជរពះេយសូ៊វបុ៉េណណ ះ។ គមពរីគូរ៉នបេរងៀនថ េហរសុចិរតដូចជរពះេយសូ៊វមនិអច
រតូវេគបងអ បប់េនថ កបនេទ គឺរពះមនិអនុញញ តេនះេទបយ។ ប៉ុែនតអសច រយខល ំងណស់ រពះមនិរគនែ់តអនុញញ តករសុគត
េនះ បុ៉ែនតករេនះជែផនករណ៍របស់រពះអងគចបត់ងំពីអស់កលបជនិចចមក (១េពរតុស ១:១៩-២០)។ េដយសររទង់
រសឡញ់េយង រពះេយសូ៊វបនរងទុកខករេថកទបបំផុតៃនកររតូវេគវយដំនិងឆក ងដូចជឧរកិដឋជនធមមតែដរ។ េនះជ
េសចកតរីសឡញ់ដអ៏សច រយ!   

រពះរពះរពះរពះរគសីទរគសីទរគសីទរគសីទជជជជរពះរពះរពះរពះអមច ស់អមច ស់អមច ស់អមច ស់ែដលែដលែដលែដលបនបនបនបនេលេលេលេលកកកកតេមកងតេមកងតេមកងតេមកង    
េយងរគនែ់តអចរសេមរសៃមអំពីករអស់សងឃមឹេសងៀមសង តរ់បស់ពួកសិសសេនៃថងេសរប៍នទ បពី់ករជបឆ់ក ងរបស់

រពះេយសូ៊វ។ ពួកេគបនេជឿថ រទងគឺ់ជរពះែមសសុែីដលពួកេគបនរងច់ជំយូរមកេហយ។ ប៉ុែនតរគបគ់ន ដឹងថ តួនទី
របស់រពះែមសសុគឺីរគបរ់គង េហយរបេយជនេ៍ដមបេីអយេសយរជយ ពួកេគរតូវែតេនរស់។ បុ៉ែនតេគេឃញថ រពះេយសូ៊វ
បនសុគតេហយ។ ករសុគតរបស់រទងផ់ទុយនឹងអវែីដលពួកេគបនសត បឮ់និងេឃញេនកនុងរទងអ់ស់រយៈេពលបីឆន ែំដល
ពួកេគបនរួមដំេណ រជមយួរទង។់  
ពួកេគបនបេរមជមយួរទង ់ បនបរេិភគជមយួរទង ់ បនេគងជមយួរទង ់ េហយបនអធិសឋ នជមយួរទង ់ េហយ

ពួកេគមនិែដលបនសត បឮ់ពកយសមតែីដលមនបប មនិែដលបនេឃញឥរយិបថមនិលអ ឬមនិែដលបនេឃញករខវះ
េសចកតរីសឡញ់ចំេពះអនកខវះខត េហយពួកេគមនិែដលបនេឃញថរទងប់នចញ់ពួកបពវជិតនិងពួកអនករបជញេនះ
េទបយ។ ពួកេគបនេឃញរទងេ់ធវឲយខយល់និងរលកសងប ់ បេណត ញអរកស ពយបលមនុសសខវ ក ់ េហយេរបសមនុសសសល ប់
ឲយរស់េទបងវញិ។ ពួកេគបនេហរទងថ់ «រពះរគីសទ» េហយរទងប់នធនពួកេគថ រពះវញិញ ណបរសុិទធបនេបកសែមតង
េសចកតីពិតេនះេទកនព់ួកេគ។ រគបយ៉់ងចងអុលថ រទងជ់រពះែមសសុ។ី េតរទងអ់ចបនសុគតយ៉ងេមច៉េទ? 
េនរពឹកៃថងអទិតយបនទ បព់កីរជបឆ់ក ងេនៃថងសុរករបស់រទង ់ រសតីខលះបនយកេរគឿងរកអូបេទឯផនូររបស់រពះេយសូ៊វ

េដមបែីថរកសនិងេគរពសពរបស់រទង។់ ពួកេគបនកល យជសកសជីមនុសសដំបូងចំេពះករ អសច រយធំបំផុត។ រពះេយសូ៊វ
បនសុគតេហយ ប៉ុែនតឥទបូវេនះរទងេ់នរស់! អវែីដលពួកអនកេទវសរសតេហថ ករេលកតេមកងរបស់រពះរគីសទបនចបេ់ផតម
េហយ។ ករេលកតេមកងរបស់រពះរគីសទមនកររស់េទបងវញិពីសុគតរបស់រទង ់ ករយងរតទបបេ់ទវញិរបស់រទង ់ ករ
អងគុយេនខងសត ំៃដរពះវរបិត និងករយងរតទបបម់កវញិដម៏នសិរលីអរបស់រទង។់  

ករករករកររស់រស់រស់រស់ពីពីពីពីសុគតសុគតសុគតសុគតេទបងេទបងេទបងេទបងវញិវញិវញិវញិរបស់របស់របស់របស់រទង់រទង់រទង់រទង ់   
 «លុះដល់ៃថងទីបីសពរទងក់ប៏នរស់ពសុីគតេឡងវញិ»កររស់េទបងវញិពីសុគតរបស់រពះេយសូ៊វរគីសទគឺជរពឹតតកិរណ៍

ធំបំផុតៃនករងរេរបសេលះដវ៏េិសសវសិលរបស់រពះ គឺវេិសសវសិលជងករែញកទឹកសមុរទ ឬករេធវឲយភនសីុំណយ
រញជួយ ឬករបករ់លំរបស់កំែផងរកុងេយរខូី ឬជយ័ជំនះរបស់ដវឌីេលកូលីយ៉តេទេទៀត។ អនគតរបស់សន រពះហសត
អរស័យេលសកមមភពដអ៏សច រយរបស់រពះេនះ(គឺកររស់េឡងវញិរបស់រពះរគីសទ)។ េសចកតសីងឃមឹរបស់អនកេជឿនិមយួៗ
អរស័យទងំរសុងេលេសចកតពិីតៃនរពឹតតកិរណ៍របវតតសិរសតេនះ។  
កររស់ពីសុគតេឡងវញិរបស់រពះរគីសទមនិដូចជ(ដូចជអនកខលះអះអង)រគនែ់តជគំនិតមយួែដល មនិែមនជ «ករ

រស់េទបងវញិខងវញិញ ណ» បុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតជកររស់េទបងវញិខងរូបកយែដលបនឈចឺបនិ់ងសុគតេនេលេឈ
ឆក ងផងែដរ។ េនះគឺជអវែីដលពួកសិសសដំបូងបនរបកសយ៉ងមនអំណចយ៉ងកល ហន និងឥតឈបឈ់រថ «រពះរទង់
បនេលករពះេយសូ៊វេនះ ែដលអនករល់គន បនឆក ង ឲយរទងេ់ធវជរពះអមច ស់ េហយជរពះរគីសទផង» (កចិចករ ២:៣៦)។ 
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ពួកសិសសបនមនអំណរៃរកែលងពីេរពះរពះអមច ស់របស់ពួកេគរតូវបនេដះរួចេទសពិតេហយបនេលកតេមកងយ៉ង
ខពស់បំផុត «ែតខងឯរពះវញិញ ណៃនេសចកតបីរសុិទធ េនះបនសំែដងមកចបស់ថ រទងជ់រពះរជបុរតរបស់រពះពិត ទំង
មនរពះេចសត ផង េដយរទងប់នរស់ពីសល បេ់ទបងវញិ គឺជរពះេយសូ៊វរគីសទ ជរពះអមច ស់ៃនេយងរល់គន » (រ ៉ូម ១:៤)។  

ករករករករេលេលេលេលកកកកេទបងេទបងេទបងេទបងេទេទេទេទសថ នសថ នសថ នសថ នសួគ៌សួគ៌សួគ៌សួគរ៌បស់របស់របស់របស់រទង់រទង់រទង់រទង ់   
«េហយកប៏នយងេទឯសថ នសួគវ៌ញិ»។ ពួកសិសសមនអំណរមនិរគនែ់តេដយសររពះេយសូ៊វេនរស់បុ៉េណណ ះេទ 

បុ៉ែនតកេ៏ដយសរពួកេគបនេមលេឃញរទងយ់ងេទសថ នសួគវ៌ញិផងែដរ (លូក ២៤ កិចចករ ១)។ រទងប់នយកឈនះ
េលអស់ទងំពួកខម ងំសរតូវរបស់រទងនិ់ងរបស់េយងេដយេឈឆក ងនឹងកររស់េឡយវញិរបស់រទង ់េហយេនចំេពះមុខពួក
សិសស រទងយ់ងរតទបបេ់ទសថ នសួគវ៌ញិកនុងនមជេសតច។ រទងែ់លងេនេរកមគេរមងករអរកករ់បស់ពួកផរ៉សីុ 
គេរមងករអរកករ់បស់ពួកសឌូសីុ ឬភពសហវេឃេឃរបស់ពួករ ៉ូមមុងំេទៀតេហយ។ ៃកផស ពីទបត ់ និងបវរពវ
របស់ពួកេគ ឬសតងំផទ ល់ែលងអចេរបកមល ងំបយមកេលរទងេ់ទៀតេហយ។ រទងប់នេលកេទសថ នសួគគ៌ងេ់នសត ំរពះ
ហសតរបស់រពះវរបិតេធវជេសតច េហយមនសុវតថភិព សនតិភពនងិអំណរដេ៏នអស់កលបជនិចច។  

şРũЮņЧŲ ņĕН₤℮ĠũЋ₤Н◦ċ ◦₤℮ĕБŎļĮŌĕЮĮŀЮŢŎ₤ЊũВŲ∆к 
şРũЮņЧŲņĕН₤℮ЯřŲŌĕ◦Н˝šŲеģ˝ 
ģĕņ˝ЯĩĕřБĳŎН◦ċЮ Ӵ́ŎŪĳΌĠсЮĉ⅜□ ĕ₤УÐхЮŢŎĄњŎĄеĕй 
ŪÐĠсĈе₣Ą₣ð₣сŲНĳşНй▫ſ ŎĠ₣ðеŪ◦₣с 
ŬďķЊЮ₤˝ЁŏŪ◦₣с ŬďķЊЮ₤˝ЁŏŪ◦₣с 
ŬďķЊЮ₤˝ЁŏŪ◦₣с ŬďķЊЮ₤˝ЁŏŪ◦₣сÉ 
 şРũ⅜ŉ ĠсΒ₤сΒĖ˝ЯřŲЯŪ₤˝⅜◦ũ! 
şРũ⅜ŉ ĠсĳūĕŉБĄњŎĄеĕйřєŵĕсũжĮ₣! 
ŪĮйЮŎ₤пРŷŗ₣Юĉ◦БŠį₤сĠеĩНĳ 
◦₤℮ĕБļĮĩŉŲсΒе‗ũřєĊеаŪ˝ЯŲ₣! 
ŬďķЊЮ₤˝ЁŏŪ◦₣с! ŬďķЊЮ₤˝ЁŏŪ◦₣с 
Ю₤ŉşЮŲЧΒ₤сĈе₣Ю₤ŉş Ю Ӵ́ŎŪĮйΒŌĆ ₤сЮŲЧΒ₤сĈе₣ŪĮйΒŌĆ ₤с! 
Ю₤ŉşЮŲЧΒ₤сĈе₣Ю₤ŉş Ю Ӵ́ŎŪĮйΒŌĆ ₤сЮŲЧΒ₤сĈе₣ŪĮйΒŌĆ ₤с!̉ 

រពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទគង់គង់គង់គងេ់នេនេនេនខងខងខងខងសដសំដសំដសំដ ំរពះរពះរពះរពះវរបិតវរបិតវរបិតវរបិត    
«កនុងនមរទងជ់េសតចដជ៏អនកសរងួបសរងួមរទងគ់ងេ់នខងសត ំៃនរពះដជ៏រពះវរបិតរគបរ់គងទងំេនសថ នសួគនិ៌ង

ែផនដីេដយនូវអស់ទងំអធិបេតយយភពរបស់រពះេហយរទងជ់សេមតចសងឃនិងជអនកករពរកតដីសុ៏ចរតិរបស់េយងរល់
គន ។»។  បុ៉នម នឆន មំុនខញុបំនកំពុងដឹកនរំកុមរគូគងវ ល េបសកជន និងបតរីបពនធរបស់ពួកេគសរមបេ់សចកតអីធិសឋ ន។ មុន
េពលេយងបនអធសិឋ ន ខញុសូំមឲយពួកេគបិទែភនករបស់ពួកេគ េហយនឹកកនុងមេនគតិអំពីរពះេយសូ៊វរគីសទ។ មយួ
ែភលតេរកយមក ខញុបំនសូមឲយពួកេគែចកចយនូវអវីែដលពួកេគបនេឃញេនកនុងមេនគតិរបស់ពួកេគ។ មនុសសមន កប់ន
េឃញថ រពះេយសូ៊វកំពុងរសលញ់និងរបទនពរដល់កូនេកមង មន កេ់ទៀតបនេឃញរទងកំ់ពុងបេរងៀនហវូងមនុសស មន ក់
េទៀតបនេឃញថ រទងកំ់ពុងេធវឲយនំបុង័និងរតីេកនចំនួន មន កេ់ទៀតបនេឃញថ រទងកំ់ពុងអធសិឋ នេនកនុងសួនចបរ
េកតេសម៉នី។  
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តមរយៈករពចិរណ េយងបនយល់ថ រូបភពអំពីរទងទ់ងំអស់របស់េយងគេឺនេពលមុនករេលកេទបងេទសថ ន
សួគ។៌ ករនឹកកនុងមេនគតិអំពីរពះេយសូ៊វរបស់េយងខុសពីសថ នភពរបស់រទងប់ចចុបបននេនះ។ ករេលកតេមកងរបស់រពះ
េយសូ៊រគីសទមនិរគនែ់តជរពឹតតិករណ៍របវតតសិរសតបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតកជ៏េសចកតពិីតបចចុបបននផងែដរ។ រពះេយសូ៊វែលងម
នសចឈ់មេទេទៀតេហយ បុ៉ែនតេនកនុងសិរលីអែដលមនិេចះពុករលួយវញិ។ េនេពលសវក័យូ៉ហនេឃញរពះេយសូ៊វ
េនកនុងនិមតិត េនះយូ៉ហនេឃញរពះេយសូ៊វតមសថ នភពរបស់រទងប់ចចុបបននេនះេហយគតដ់ួលដូចជសល ប ់ (វវិរណៈ 
១:១៧)។  
រពះរគីសទែដលបនេលកតេមកងនិងមនសិររុីងេរឿងនិងអំណចរពះេចសត េនះ គឺជរពះរគីសទែដលយូ៉ហនបនសគ ល់ 

រសឡញ់ ថវ យបងគំនិងបេរម។ ឥទបូវេនះរពះរគីសទរគបរ់គងជេសតចសរមុះសរមួល ទូលអងវរជំនួសេយង រគបរ់គងេយង 
និងករពរេយង។ រទងប់នយករូបសចរ់បស់េយងេទកនុងរពះៃរតឯកជកែនលងែដលរទងជ់អនកតំណងឥតេខច ះរបស់
េយងេហយរទងក់រពរេយងជដរបេទ។ ដូេចនះ េយងគម នអវគួីរឲយភយ័ខល ចេនះេទ គឺរតូវេកតខល ចរពះអងគែតមយួ
បុ៉េណណ ះ (ម៉ថយ ១០:២៨)។  

ករករករករយងយងយងយងរតរតរតរតទបប់ទបប់ទបប់ទបបម់កមកមកមកវញិវញិវញិវញិរបកបរបកបរបកបរបកបេដយេដយេដយេដយសិរលីអសិរលីអសិរលីអសិរលីអរបស់របស់របស់របស់រទង់រទង់រទង់រទង ់   
រពះរគីសទនឹងយងរតទបបម់កវញិេនកនុងសិរលីអេដមបេីធវឲយរគបយ៉់ងបនេពញេលញ េហយទទួលតំែណងជេសតច

េពញសិទធនិិងរពះអមច ស់ែដលបនេលកតេមកង ែដលេលកិយទងំមូលរួបរូមេនកនុងករសរេសរតេមកងមនិេចះចប ់
(េអេភសូរ ១:១០)។  

រពះរពះរពះរពះរគសីទរគសីទរគសីទរគសីទជជជជអនកអនកអនកអនកតណំងតណំងតណំងតណំងនិងនិងនិងនិងអនកអនកអនកអនកជនួំសជនួំសជនួំសជនួំសរបស់របស់របស់របស់េយងេយងេយងេយង    
«េយងេជឿថេដយសរករយកកំេណ តជមនុសសរពះជនមរស់េនករសុគតកររស់េឡវញិនិងករយងេឡងេទ

សថ នសួគវ៌ញិរបស់រទងេ់នះរពះេយសូ៊វរគីសទរទងប់នេធវជអនកតំណងនិងជំនួសឲយេយងរល់គន ។រទងេ់ធវដូេចន ះគឺេដមបី
ឲយេយងែដលេនកនុងរទងអ់ចកល យជេសចកតសុីចរតិរបស់រពះ»។  េយងមនេហតុផលរគបរ់គនេ់ដមបសីរេសរតេមកងនិង
រសលញ់រពះេយសូ៊វរគីសទ  ថវេីបេយងរគនែ់តដឹងចំនុចេផសងៗែដលរតូវបនពិភកសេនកនុងជំពូកេនះរួចេទេហយបុ៉េណណ ះ 
(ដូចជភពជរពះអស់កលបជនិចចរបស់រទង ់ ករសត បប់ងគ បេ់ដយេសចកតរីសលញ់របស់រទងចំ់េពះរពះវរបិតរបស់រទង ់
ករបនទ បខលួនរបស់រទង ់ េហយនិងសិរលីអខពស់បំផុតរបស់រទងេ់ន ខងសត ំរពះហសតរបស់រពះ)។ េទះយ៉ងណ រពះគមពរី
ផតល់ឲយេយងនូវេហតុផលេទៀតេដមបរីសឡញ់និងបេរមរទង។់ រគបយ៉់ងែដលរទងប់នេធវ គឺរទងប់នេធវសរមបេ់យង។  
រទងប់នេកតមកកនុងេលកយិេនះសរមបេ់យង (កទបទី ៤:៤-៧) រទងរ់តូវជបឆ់ក ងជំនួសអំេពបបរបស់េយង 

(កទបទី ៣:១៣) រទងរ់តូវបនេរបសឲយរស់េទបងវញិេដមបរីពះអងគនឹងរបេ់យងជសុចរតិ (រ ៉ូម ៤:២៥) រទងប់នេលក
េទបងេទសថ នសួគេ៌ដមបេីរៀបចំកែនលងសរមបេ់យង (យ៉ូហន ១៤:១២)។ បទគមពរីរបបេ់យងថ រពះរគីសទបនេធវករេនះ
េដយរពះអងគកល យជអងគជំនួស េដមបរីទងអ់ចេធវជំនួសេយងនូវអវីែដលេយងមនិអចេធវសរមបខ់លួនឯងបន។ េសចកដីពិត
េនះសថិតចំកណត លេសចកតជំីេនឿរបស់រគសីទបរស័ិទ េហយេបសិនជគម នេសចកដពិីតេនះ េនះដំណឹងលអបតប់ងអ់ំណច
ពិេសសរបស់ខលួនេហយ។  
សសនជេរចនបេរងៀនេយងថ េយងរតូវករែកទរមង ់ េហយសសនខលះផតល់ឲយេយងនូវគំរដូអ៏សច រយែដលេយងគួរ

ែតដេណដ មតមដូចជ អរ័បហំ និងម៉ូេស (សសនយូដ) រពះេយសូ៊វ (ជំេនឿរគសីទបរស័ិទ) មហម៉ត ់ (សសនអុសីល ម) 
រពះពុទធ និងដៃទបទបម៉ Dalai Lama (ពុទធសសន) ខុងជឺ (សសនខុងជឺ)...ល។ បុ៉ែនតមនែតសសនមយួ (ជំេនឿ
រគីសទបរស័ិទែដលេជឿេលដំណឹងលអ) បេរងៀនេយងថ មនមន កេ់ផសងេទៀតបនជំនួសេយងេដយ ១. បនរស់ជីវតិបរសុិទធ
េនះរចួេហយ ២. ទទួលយកទណឌ កមមែដលេយងសមនឹងទទួលសរមបអំ់េពបបរបស់េយង េហយ ៣. បនទទួលជីវតិ
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ែដលរស់ពីសុគតេទបងវញិ និងឋនៈែដលេលកតេមកង េដមបឲីយេយង (នយិយខងរពលឹងវញិញ ណ) បនអងគុយេនខងសត ំ
រពះហសតរបស់រពះរួចេទេហយ។ េនះគឺជេសចកតីអថកំ៌បងំៃនេសចកតីជំេនឿរបស់រគីសទបរស័ិទ (កូលុ៉ស ១:២៥, ១ធីម៉ូេថ 
៣:១៦): តមរយៈជីវតិជអងគជំនួសនិងករសុគតរបស់រពះអមច ស់រពះេយសូ៊វរគីសទរបស់េយង េយងរតទបបជ់េសចកតី
សុចរតិរបស់រពះ (២កូរនិថូស ៥:២១)។  

ជីវតិជីវតិជីវតិជីវតិែដលែដលែដលែដលគម នគម នគម នគម នបបបបបបបបជំនួសជំនួសជំនួសជំនួសេយងេយងេយងេយង    
រពះគមពរីបេរងៀនថ អដ័មែដលជមនុសសដំបូង ពិតជអនកតំណងដំបូងរបស់េយង (រ ៉ូម ៥:១២)។ កនុងនមជអនក

តំណងរបស់េយង េបសិនគតប់នជយ័ជំនះ េនះេយងកប៏នជយ័ជំនះ ប៉ុែនតេបសិនគតប់នបរជយ័ េនះេយងក៏
បរជយ័ផងែដរ។ គតប់នបរជយ័។ េយងបនបរជយ័។ គតប់នេធវបប ដូេចនះេយងេធវបប។ គតប់នរតទបបជ់
មនុសសមនបប ដូេចនះេយងគឺជពួកមនុសសមនបប។ េតករេនះអយុតតិធមេ៌ទ? េតអនកគិតថអនកអចេធវបនរបេសរជង
អដ័មែដរេទ? េបអនកគិតដូេចនះ េនះជអំណួតរបស់អនក បញជ កថ់អនកជមនុសសមនបបមតងេទៀតេហយ។  
េទះយ៉ងណ សចេ់រឿងគឺថ បនទ បពី់ករធល កចុ់ះរបស់មនុសស រពះបនសនយភល មៗថនឹងរបទនអនកតំណងថមមីួយ 

ជពូជរបស់េអវ៉ែដលនឹងកិនខម ងំសរតូវ (សតងំ) របស់េយង  (េលកុបបតត ិ៣:១៥)។ រពះេយសូ៊វគឺជពូជេនះ ជអដ័ម
ទីពីរ េហយរទងប់នរស់េនយ៉ងឥតេខច ះជំនួសេយងេដមបេីនេពលេយងេជឿទុកចតិតេលរទង ់ េនះេយងទទួលបនផល
របេយជនែ៍ដលមកអំពីករសត បប់ងគ បឥ់តេខច ះរបស់រទងចំ់េពះរពះវរបិត។ រគបយ៉់ងែដលរទងប់នេធវចូលកនុងកំណត់
រតរបស់េយង។ េនេពលរពះេមល «កំណតរ់តកររបរពឹតត» របស់ពួករគីសទបរស័ិទ េនះរទងេ់មលេឃញកំណតរ់តែដល
រពះរជបុរតសងួនភង របស់រទងគឺ់រពះេយសូ៊វបនសេរមចបន។ រពះបនរបទុ់កេយងមនជវីតិសុចរតិដឥ៏តេខច ះែដល
រពះរជបុរតបនរស់។ វជករពិតែដលរពះេយសូ៊វបនរស់េនកនុងជីវតិែដលគម នបបជំនួសេយង។  

ករករករករសុគតសុគតសុគតសុគតដ៏ដដ៏៏ដឈ៏ឺឈឈឺឺឈចឺប់ចប់ចប់ចបម់យួជំនួសមយួជំនួសមយួជំនួសមយួជំនួសេយងេយងេយងេយង    
ជេរឿយៗេយងប៉នរ់បមណេលទំហំៃនអំេពបបរបស់េយង (និងលទធផលមកពីអំេពបបរបស់េយង) ខុសយ៉ងខល ងំ។ 

ជលទធផលៃនករធល កចុ់ះរបស់អដ័ម េនះេយងគឺជពួកមនុសសមនបបេហយមនេទសែដលរតូវទទួលេសចកតីេរកធ
របស់រពះ េយងពុករលួយកនុងរគបចំ់នុចៃនលកខណៈរបស់េយង េយងដចេ់ចញពីរពះ បនរតទបបជ់ខម ងំសរតូវរបស់រទង ់
េហយេយងគម នេសចកតសីងឃមឹខងសីលធមនិ៌ងរពលឹងវញិញ ណេដមបផីល ស់បតូរ ឬសេរងគ ះខលួនឯងេនះេទ។ មនែតករ
សុគតជំនួសរបស់រពះអមច ស់រពះេយសូ៊វបុ៉េណណ ះែដលអចេដះរសយបញហ ដធ៏ងនធ់ងរទងំេនះបន។  
រពះេយសូ៊វបនសុគតជំនួសេយង។ រទងម់និសមនឹងសុគតេនះេទ។ េយងេទសមនឹងសល ប។់ រទងប់នសុគតេដយ

េរពះរពះបនដកអំ់េពបបរបស់េយងេទេលរពះរជបុរតសងួនភញ របស់រទងផ់ទ ល់សរមបសិ់រលីអរបស់រទងនិ់ងពរីពះគុណ
គម នកំណតរ់បស់រទងចំ់េពះេយង។ េហយតមរយៈករសុគតជយញញ បូជរបស់រទង ់ េនះរពះេយសូ៊វរគីសទបនផទុកអំេព
បបរបស់េយងេនកនុងរូបកយរទង ់ េហយយកវេចញឆង យពីេយង។ យូ៉ហនបទទសីនិយយចងអុលបងហ ញេទកន់
រពះេយសូ៊វថ «នុះន ៏កូនេចៀមៃនរពះ ែដលេដះបបមនុសសេលក» (យូ៉ហន ១:២៩, ៣៦)។ រពះេយសូ៊វរគសីទបនេដះ
បបរបស់េយងេដយករយកបបរបស់េយងដកេ់លអងគរទង។់ «រពះរទងប់នេធវឲយរតទបបជ់តួបប ជំនួសេយងរល់គន
វញិ េដមបឲីយេយងរល់គន បនរតទបបេ់ទជេសចកតសុីចរតិរបស់រពះេដយនូវរពះអងគេនះឯង» (២កូរនិថូស ៥:២១)។  
បុ៉លពនយល់អំពីមូលេហតុែដលរពះេយសូ៊វពិតជបនសុគតេនេលេឈឆក ងៈ «រពះរគីសទរទងប់នេលះេយងរល់គន  

ឲយរួចពីេសចកតីបណត សររបស់រកឹតយវនិយ័ េដយរទងរ់តូវបណត សរជនួំសេយងរល់គន  (ដបតិមនេសចកតែីចងទុកមកថ «
បណត សរេហយអនកណែដលរតូវពយួរេនេលេឈ»» (កទបទី ៣:១៣)។ តមរយៈកររតូវបណត សរជំនួសេយង រពះ
េយសូ៊វរគីសទបនេធវឲយសងបេ់សចកតេីរកធដសុ៏ចរតិរបស់រពះចំេពះអស់អនកែដលេធវបប គឺរពះរគីសទ បនថវ យដងវ យឲយ
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េយងរួចពីេសចកតីេរកធរបស់រពះ។ រទងប់ែងវរេសចកតេីរកធរបស់រពះេចញពីេយង។ រទងប់នបំេពញេសចកតតីរមូវៃន
យុតតធិមរ៌បស់រពះ។ យញញបូជជំនួសេនះចបំចស់រមបេ់សចកតីសេរងគ ះរបស់េយងពីេរពះ «ឯអនកណែដលេជឿដល់រពះ
រជបុរត េនះមនជីវតិដេ៏នអស់កលបជនិចចេហយ ែតអនកណែដលមនិរពមេជឿដល់រពះរជបុរតវញិ េនះនឹងមនិេឃញ
ជីវតិេសះេទបយ គឺេសចកតីេរកធរបស់រពះែតេនជបេ់លអនកេនះឯង» (យូ៉ហន ៣:៣៦)។  
បុ៉លពិពណ៌នេយងេនកនុងលកខខណឌ ធល កចុ់ះថ «សល បក់នុងកររលំងេហយកនុងអំេពបប (របស់េយង)....េហយជបក់នុង

េសចកតខីញ ល់» (េអេភសូរ ២:១, ៣)។ ែតរពះរគីសទបនសុគតជំនួសេយងកនុងកលែដលេយងជខម ងំសរតូវរបស់រពះ និង
េនមនបបេនេទបយ (រ ៉ូម ៥:៨)។ ទីបំផុត ឈមរបស់រពះរគីសទ យញញបូជសុគតរបស់រទងស់រមបេ់យង ផសះផសេយង
នឹងរពះ េដមបឲីយេយងទទួលបនភពសនិទធសន លជមយួរទងែ់ដលេយងបនបតប់ងេ់នកនុងសួនចបរេអែដនេដយសរអំេព
បបរបស់េយង។ ប៉ុលនិយយដូចេនះថ «រគបទ់ំងអស់កម៏កពីរពះ ែដលរទងប់នផសះផសេយងនឹងរពះអងគរទង ់ េដយ
សររពះេយសូ៊វរគីសទ េហយបនរបទនករងរផសះផសេនះមកេយងខញុែំដរ គឺពដំីេណ រែដលរពះរទងគ់ងក់នុងរពះរគីសទ កំពុង
ផសះផសេលកិយនឹងអងគរទង ់ ឥតរបកនេ់ទសេគេទៀត េហយរទងប់នរបគល់រពះបនទូលពីករផសះផសេនះមកេយងខញុ ំ» 
(២កូរនិថូស ៥:១៨-១៩)។  ករសុគតដឈ៏ចឺបរ់បស់រទងគឺ់េដមបជីនួំសេយង។ 

ករករករកររស់រស់រស់រស់ពីពីពីពីសុគតសុគតសុគតសុគតេទបងេទបងេទបងេទបងវញិវញិវញិវញិដ៏ដដ៏៏ដម៏នមនមនមនជ័ជជ័័ជយ័យយយជំនះជំនះជំនះជំនះសរមប់សរមប់សរមប់សរមប់េយងេយងេយងេយង    
េដយសរអំេពបប េនះេយងបនរតទបបជ់េនេរកមអំណចទុកខេវទនរបស់ជវីតិេនះ េសចកតីសល ប ់ និងសថ ននរកដ៏

េនអស់កលប។ េដយសរករងរជំនួសនិងេរបសេលះរបស់រទង ់ េនះរពះេយសូ៊វបនមនជយ័ជំនះេលអំេពបប 
េសចកតសីល ប ់   និងអំណចទងំអស់ែដលចងបំ់ផល ញេយង។ េដយសរកររស់ពីផនូរេទបងវញិរបស់រទង ់ េនះជចុងបំផុត
និងជដរបេទេយងបនរបជ់សុចរតិេនចំេពះរពះ េហយបនរស់េទបងវញិមកកនជី់វតិថមដីេ៏នអស់កលបជនិចច។ តម
រយៈេសចកតជំីេនឿកនុងរពះេយសូ៊វរគីសទ េនះខងវញិញ ណេយងបនេរបសឲយរស់ជមយួរទងរ់ួចរល់េទេហយ េហយៃថង
មយួេយងនឹងរតទបបដូ់ចជរទងេ់នកនុងរូបកយថមែីដលរស់ពីសល បេ់ទបងវញិែដរ។ អនគតរបស់េយងជបទ់កទ់ងយ៉ងជិត
សិនទជមយួរទង ់ េដយករបនទ បខលួនរបស់េយងរតទបបជ់កបនទ បខលួនរបស់រទង ់ េនះករតេមកងេទបងរបស់រទងប់ន
រតទបបជ់ករតេមកងេទបងរបស់េយងផងែដរ។ េយងបនរស់េទបងវញិ េយងបនេលកេទបងេទឯរពះវតតមនរពះ េយងរគប់
រគងជមយួរពះរគីសទ ៃថងមយួេយងនឹងដូចជរទងេ់នកនុងរូបកយឧតតម។ កររស់ពីសុគតេទបងវញិែដលមនជយ័ជំនះរបស់
រទងគឺ់សរមបេ់យង។  

ករករករករេលកេលកេលកេលកេទបងេទបងេទបងេទបងេទេទេទេទសថ នសថ នសថ នសថ នសួគ៌សួគ៌សួគ៌សួគដ៌៏ដដ៏៏ដម៏នមនមនមនសិរលីអសិរលីអសិរលីអសិរលីអសរមប់សរមប់សរមប់សរមបេ់យងេយងេយងេយង    
េនេពលរពះេយសូ៊វគងជ់មយួពួកសិសសរបស់រទងេ់នបនទបខ់ងេល (យូ៉ហន ១៣-១៧) រទងប់នរជបថ ពួកេគថប់

បរមភពីេរពះរទងនឹ់ងចកេចញពីពួកេគនេពលអនគត។ រទងប់នពនយល់ពួកេគថ មនពីរយ៉ងករចកេចញរបស់រទង់
នឹងនមំកនូវករលអ។ ទីមយួ រទងនឹ់ងបញជូ នរពះវញិញ ណបរសុិទធមកកនពួ់កេគ។ រពះវញិញ ណបរសុិទធគឺជរពះដជ៏ជំនួយ 
ែដលនឹងដឹកន ំ េលកទឹកចិតត និងបេរងៀនពួកេគ។ ទពីីរ រទងន់ងឹយងេទតំណករ់បស់រពះវរបិតរទងេ់ដមបេីរៀបចកំែនលង
មយួសរមបពួ់កេគ។  
េនេពលខញុំេនេកមង េពលសំខនម់យួកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំគឺេពលខញុំេទសួរសុខទុកខយយែដលជមត យរបស់មត យរបស់ខញុ ំ

មយួឆន មំតង េហយេយងបនសន កេ់នកនុងផទះតូចរបស់គតរ់យៈេពលេរចនៃថង។ គតប់នរស់េនកនុងភូមតូិចេនជនបទែកបរ
តំបនភ់ន។ំ របែហលជអនកឆងល់ថេហតុអវបីនជេកមងអយុរបបីំឆន រំកីរយនឹងករេទេលងកែនលងមយួែដលគម នទូរទសសន ៍
គម នតរងបល់ទះ គម នរបដបេ់កមងេលងទំេនបៗ េហយមនតូចលកឥ់វ៉នតូ់ចមយួេនឯផលូវអញច ឹង។ េដយេរពះែតយយ
បនកំពុងរងច់ពួំកេយងអស់ជេរចនែខ។ េពលេយងមកដល់ គតកំ់ពុងរងច់េំយងេនផទះរតងឯ់ទវ រ។ េយងបនរតេ់ទ
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េដមបឲីយគតេ់អបេយងេដយកតរីសឡញ់។ គតប់នដកស់មមតិនមឲយេយង។ េយងបនេទបងបនទបេ់គងរបស់េយងេន
ជនខ់ងេលែដលមនដំបូលស័ងកសីែដលមនសំេលងថលងខ់ល ងំេពលេភលៀងេនេពលយប ់ េហយបនទ បម់កគតប់នេរៀបចំ
អហរនិងបែងអមឆង ញ់ពិសរសរមបពួ់កេយង។ េយងបនេដរេលងកតភ់ន ំ េហយេធវសកមមភពធមមតែដលយយគត់
េរគងទុកសរមបេ់យង។ ដំបូងបងអស់ េយងរកីរយេដយេរពះេសចកដរីសឡញ់របស់យយចំេពះេយង។  
េបសិនយយរបស់ខញុែំដលមនអយុចិតសិបរបំឆន មំនរទពយសមបតតតិិចតួច អចេរតៀមេរៀបចំកែនលងែដលគួរឲយ

សបបយរកីរយសរមបខ់ញុបំន េតអនកអចនឹកកនុងមេនគតិអំពីអវីែដលរពះអមច ស់រពះេយសូ៊វរគីសទែដលមនរទពយសមបតតិ
េរចនមហិម មនអំណចគម នកំណត ់និងមនេសចកតរីសលញ់គម នរពំែដន នឹងេធវសរមបេ់យងបនេទ? រទងទ់នទងឹរងច់ំ
ករមកដល់របស់េយង រទងម់នសមមតិនមសរមបរ់រសតមន ក់ៗ របស់រទង ់ រទងប់នេរតៀមេរៀបចំកែនលងេដមបឲីយេយងមន
អំណរជដរបេទ។ េយងនឹងែហលកនុងមហសមុរទៃនេសចកតីរសឡញ់របស់រទងស់រមបេ់យង។ ករេលកេទបងេទសថ ន
សួគរ៌បស់រទងគឺ់សរមបេ់យង។  

រពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទជជជជេសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតសីងឃមឹសងឃមឹសងឃមឹសងឃមឹែតែតែតែតមួយមួយមួយមួយគត់គត់គត់គត់របស់របស់របស់របស់េយងេយងេយងេយង    
«េយងេជឿថគម នេសចកតសីេរងគ ះេដយសរអនកណេទៀតេសះដបតិេនេរកមេមឃគម ននមេឈម ះណេទៀតបន

របទនមកមនុសសេលកឲយេយងរល់គន បនសេរងគ ះេនះេឡយ»។  អស់ជេរចនសតវតសពួកអនកមនិេជឿបនរបមថេមល
ងយចំនុចខលះៗៃនេសចកតជីេំនឿរបស់រគីសទបរស័ិទ។ ចំនុចទំងេនះរួមទងំេសចកតពុីករលួយៃនចិតតរបស់មនុសស ភពឥត
របេយជនរ៍បស់មនុសសកនុងពយយមសេរងគ ះខលួនឯងេចញពីលកខខណឌ បតប់ងរ់បស់ខលួន េហយនិងេសចកតពិីតអំពីសថ ននរក
។ េនកនុងសមយ័សវក័ប៉ុលកម៏នេសចកតបីេរងៀនរបស់រគីសទបរស័ិទែដលពួកអនកមនិេជឿបនរបមថេមលងយផងែដរដូច
ជ ករជំនំុជំរៈរបស់រពះ េលអីុរសែអល ពួកជំនុរំបប់ញចូ លពួកសសនដ៍ៃទ និងេសរភីពរបស់រគីសទបរស័ិទពីចបបពិ់ធី
សសនកនុងរពះគមពរីសញញ ចស់។  
េសចកតពិីតែដលរបមថេមលងយខល ងំបំផុតេនកនុងសមយ័េនះរបែហលជេសចកតបីេរងៀនរបស់រពះគមពរីែដលថរពះ

េយសូ៊វរគីសទជផលូវែតមយួគតេ់ទកនជី់វតិអស់កលប។ េហតុផលសរមបក់ររបមថេមលងយគចឺបស់ថ ពួករគីសទ
បររស័ិទកំពុងរបកសថ មនែតពួកេគេទែដលសគ ល់និងរបកសអំពីរពះពិតែតមយួដម៏នរពះជនមរស់ េហយអនកេផសង
េទៀតគឺខុស េហយថលទធផលៃនករខុសរបស់ពួកេគគឺមនភពេឃេឃយ៉ងខល ងំ (ធល កចូ់លបឹងេភលង)។  
េលសពីេនះ រគីសទបរស័ិទខលះហកដូ់ចជមនិរពួយបរមភអំពីករវនិចិឆយ័ែដលអនកមនិេជឿនិងរកុមសសនដៃទេទៀតនឹង

ទទួល។ ដូេចនះ េតេហតុអវេីយងែដលេនកនុងរកុមចរមុះដំណឹងលអនឹងេធវឲយេសចកតពិីតេនះជករេបតជញ របស់េយងខងេសចកតី
ពិតែដលមនិអចបដេិសធេបះេចលបន? េយងេធវដូចេនះេដយេរពះ 
១. េបសិនមនុសសមន កម់និទទួលយកេសចកតពិីតេនះអស់ពីចិតតេនះេទ េនះគតម់និយល់ដំណឹងលអរបស់រពះរគីសទ

ទល់ែតេសះ។ េបសិនេយងេជឿេលអវីែដលរពះគមពរីបេរងៀនអំពីលកខណៈអរកករ់បស់មនុសសជតិែដលធល កចុ់ះ  
(េសចកតីពុករលួយខងសីលធមរ៌បស់េយង េសចកតសីល បខ់ងវញិញ ណរបស់េយង ករជំនុំជំរៈសុចរតិរបស់រពះនំ
ឲយេយងធល កស់ថ ននរកអស់កលបជនិចច) េនះេយងនងឹយល់និងេជឿយ៉ងចបស់លស់េលដំេណះរសយែដល
រពះរបទនឲយ ែដលជផលូវែតមយួែដលអចេរបសេលះេយងេចញពីលកខខណឌ អរកករ់បស់េយង។ េដយសរ
េយងមនិមនេសចកតសុីចរតិរបស់ខលួនឯង េនះេយងរតូវែតទុកចិតតេលេសចកតសុីចរតិរបស់រពះរគីសទែតមយួគត។់ 
េដយសរេយងបនសល បេ់នកនុងកររលំងនិងអំេពបបរបស់េយង េនះេយងរតូវែតទទួលយកករអសច យៃនជីវតិ
រស់ពីសុគតេទបងវញិពីរពះរគីសទ។ េដយសរយុតតធិមរ៌បស់រពះែដលរបឆងំនឹងអំេពបបរបស់េយងរតូវែតផគ ប់
រពះហឫទយ័រពះ (គឺ រពះអងគរតូវដកទ់ណឌ កមមេលអំេពបបរបស់េយង) េនះេយងរតូវែតទទួលបនករធួននងឹ
បបែដលជំនួសនងិឥតេខច ះរបស់រពះរគីសទ។ េដយសរេយងមនិអចមកឯរពះេដយពឹងែផអកេលអំេពលអរបស់
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េយងបន េយងរតូវែតពឹងែផអកេលករករពររបស់រពះរគីសទសរមបេ់យងេនមុខបលល័ងករបស់រពះ។ ទងំេនះគជឺ
ករសេរមចបនពេិសសរបស់ករងរេរបសេលះរបស់រពះរគីសទែដលេដះរសយបញហ អំេពបបរបស់េយង។ 
រពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ «ខញុ ំជផលូវ ជេសចកតីពិត េហយជជីវតិ េបមនិមកតមខញុ ំ េនះគម នអនកណេទឯរពះ
វរបតិបនេទបយ» (យូ៉ហន ១៤:៦)។  

២. េបសិនមនផលូវេផសងេទៀតេយងអចទទួលបនជីវតិអស់លប េនះរពះនឹងមនេទសសរមបហឹ់ងសយុតតិធមដ៌ធំ៏បំផុត
េនកនុងរបវតតសិរសតរបស់សកលេលក។ តមរេបៀបមយួករជបឆ់ក ងរបស់រពះរគីសទគឺជករអយុតតធមដ៌ខ៏ល ងំ
បំផុតេនកនុងរបវតតសិរសត។ ដូចជេយងបនេមលេឃញ រពះេយសូ៊វគឺមនុសស ែតមយួែដលមនិែដលបេញចញ
ពកយសំដីមនបប មនិែដលមនគំនិតអរកក់ ឬមនិែដលេធវបបេនះេទបយ។ រទងប់នបេរមអនករកីរកេដយ
េសចកតរីសឡញ់ រទងម់នេសចកតេីមតត ករុណចំេពះអនកទនេ់ខសយនិងអនកកមសត ់េហយរទងប់នពយបលអនក
ជមង។ឺ រទងគឺ់ជមនុសសជតិដអ៏សច រយបំផុតែដលបនរស់េន បុ៉ែនតរទងប់នរងទុកខទណឌ កមមឧរកិដឋកមមដធ៏ងនធ់ងរជង
េគេនកនុងរបវតតសិរសតេទវញិ។ កនែ់តអសច រយេទេទៀត រពះបនកំណតក់រេនះឲយេកតេទបង គឺរទងប់នរបគល់
រពះរជបុរតរបស់រទងេ់ទមនុសសអរកកេ់ដមបទីទួលទុកខទណឌ កមមៃនេសចកតីសល បេ់នេលេឈឆក ង (កិចចករ 
២:២៣)។ េបសិនមនផលូវេផសងេទៀតេដមបឲីយមនុសសបនសេរងគ ះេចញពីសថ នភពបបរបស់ពួកេគ េហយេបសិន
រពះមនែផនករណ៍ទីពរីែដលបនរបសិទធភិព េនះេយងរតូវែតសននដិឋ នថ ករសុគតរបស់រពះេយសូ៊វរគសីទ
ពិតជមនិចបំចស់រមបេ់សចកតសីេរងគ ះរបស់ពួកមនុសសមនបបេទបយ។ េយងរតូវែតសននដិឋ នបែនថមេទៀតថ 
រពះបនេធវអំេពអយុតតធមជ៌ឥតរបេយជននិ៍ងអរកកបំ់ផុត។ បុ៉ែនតរពះេយសូ៊គឺជផលូវែតមយួគត ់ដូេចនះេហយរពះ
រជរកឹតយដមុ៏ងឺម៉តរ់បស់រពះកនុងករយករពះរជបុរតែតមយួរបស់រទងជ់យញញ បូជមនិែមនជសកមមភព
អយុតតធិមដ៌ធំ៏បំផុតេនះេទ បុ៉ែនតជសកមមភពៃនេសចកតរីសលញ់ដធំ៏េធងបំផុតែដលបនសេរមចបនវញិ។  

៣. េបសិនមនផលូវេផសងេទៀតេដមបបីនសេរងគ ះ េនះវរតូវែតពឹងែផអកេលកររបរពតឹតខងសីលធមរ៌បស់មនុសស 
ពីេរពះដណឹំងលអរបស់រគីសទបរស័ិទគឺជផលូវែតមយួគតែ់ដលមនុសសអចទទួលេសចកដសីេរងគ ះេដយសរ
រពះគុណ ដូេចនះេសចកតីសេរងគ ះតមផលូវណេផសងេទៀតរបឆងំផទ ល់នឹងេសចកតសីេរងគ ះេដយសររពះគុណែត
មយួគតេ់ហយ ជពិេសសេនកនុងសំបុរតទងំអស់របស់បុ៉ល។  េបសិនមនផលូវដៃទេទៀតេដមបបីនសេរងគ ះ េនះ
រពះគុណនឹងកល យេទជឥតរបេយជននិ៍ងគម នរបសិទធភិព ដូេចនះេហយនឹងមនិមនដំណឹងលអរបស់រគសីទបរស័ិទ
េសះេឡយ។  

៤. េបសិនមនផលូវៃនេសចកតីសេរងគ ះេផសងេទៀត េនះផទុយនឹងេសចកតែីថលងចបស់លស់របស់រពះគមពរីេនះេទ (យូ៉ហន 
១៤:៦ កចិចករ ៤:១២ រ ៉ូម ៣:១៩-២០, ១ធីម៉ូេថ ២:៥-៦)។ េបសិនជរពះគមពរីមនិបេរងៀនយ៉ងរតមឹរតូវអំពី
េគលលទធដិសំ៏ខនបំ់ផុត (ដំណឹងលអ) េនះេតេយងអចទុកចិតតេលភពរតឹមរតូវរបស់រពះគមពរីេនកនុងែផនក
េផសងេទៀតបនយ៉ងដូចេមតច? 

៥. េបសិនមនផលូវៃនេសចកតីសេរងគ ះេផសងេទៀត េយងអចសនតបនថ េសចកតសីេរងគ ះេនះរតូវកំណតទុ់កសរមបអ់ស់
អនកែដលមនិែដលសត បឮ់ដំណឹងលអ េហយចងេ់ទសថ នសួគ។៌ បុ៉ែនតេតអវេីធវឲយមនុសសគិតថ មនុសសចងេ់ទ
សថ នសួគ?៌ រពះគមពរីបេរងៀនថ ររសតសថ នសួគគិ៌តចងស់រេសរតេមកងរពះេយសូ៊វរគសីទែដលជករមយួែដលអនក
មនិេជឿេគចមនិចងេ់ធវ។ អស់អនកណែដលមនិរសលញ់រពះរគីសទ េនះបនេមលងយសថ នសួគេ៌ហយ(ពីេរពះ
េនសថ នសួគេ៌យងសរេសររពះរគីសទសថិតេសថរអស់កលបជនិចច)។ មយ៉ងវញិេទៀត េយងពិតជអចនិយយថ 
គម នអនកណមន កែ់ដលពិតជប៉ងចងេ់ទសថ នសួគនឹ៌ងរតូវកតេ់ចលេទ។ រពះរបទនឲយទឹកចិតតរបស់មនុសសមន
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បបនូវករប៉ងចងេ់ទសថ នសួគត៌មរយៈែតករឮនងិេជឿេលដំណឹងលអ ដូេចនះ ករសត បប់ងគ បរ់បស់ពួកជំនំុចំេពះ
េបសកកមមដអ៏សច រយ (ម៉ថយ ២៨:១៧-២០) គឺមនសរៈសំខនខ់ល ងំណស់។  

អស់អនកែដលបនទទួលេសចកតរីសឡញ់របស់រពះតមរយៈរពះេយសូ៊វបនេរបសេលះ េគមនិភញ កេ់ផអលចំេពះករ
ែដលរពះរបទនផលូវែតមយួគតេ់ដមបបីនសេរងគ ះេនះេទ ែតគតក់នេ់សងចសរេសរ ពីេរពះរពះអងគមនិចបំចរ់តូវរបទន
េសចកដសីេរងគ ះេសះ។ េនេពលសិសសរគីសទបរស័ិទរកីចេរមនកនុងករយល់អំពីខលួនឯង ដឹងអំពីភពអតម និយមខល ងំរបស់
ខលួន អំនួត ករប៉ងេធវរពេងយកេនតយចំេពះេសចកតីរតូវកររបស់អនកដៃទ និងករបះេបរែដលមនិអចេដះសរបនរបស់
ខលួនចំេពះរកឹតយវនិយ័ដប៏រសុិទធរបស់រពះដម៏នអំណចរពះេចសត េនះគតេ់សងចសរេសរចំេពះេសចកតីសបបុរស េសចកតីអត់
ធមត ់េសចកតេីមតត ករុណ និងេសចកតេីសម ះរតងរ់បស់រពះវញិ។  
េតេហតុអវរីពះសេរងគ ះមនុសស? សរមបសិ់រលីអរបស់រទង។់ េនះគឺជមូលេហតុែដលរទងេ់បកសែមតងរពះគុណរបស់

រទងចំ់េពះពួកមនុសសមនបបែដលមនិសមនឹងទទួលេសចកដីសេរងគ ះ។ ពួករគីសទបរស័ិទមនិែដលបននិពនធបទចេរមៀង
សរេសរតេមកងែដលមនចំណងេជងថ «យុតតធិមដ៌អ៏សច រយ» ឬ «េសចកតេីរកធដអ៏សច រយ»។ េសចកតីេរកធនិងយុតតធិមរ៌បស់
រទងម់និេធវឲយេយងភញ កេ់ផអលេនះេទ។ រពះបនរពមនេយងអំពីេសចកតេីរកធរបស់រទងេ់នកនុងសួនចបរេអែដន។ េទ ពួក
រគីសទបរស័ិទបនែតងបទ «រពះគុណដអ៏សច រយ» (Amazing Grace) (យូ៉ហន និវតុន John Newton).  
កនុងចំេណមពួកអនកដឹកនសំសនទងំអស់ែដលបនអះអងជួយ  ដឹកន ំ និងសេរងគ ះមនុសស គឺមនែតរពះេយសូ៊វ

រគីសទេទែដលពិតជបនេធវករទងំេនះ េហយរទងប់នេធវករទងំេនះេដយករលះបងរ់ពះេលហិតរបស់រទងផ់ទ ល់។  
រពះរគសីទរពះរគសីទរពះរគសីទរពះរគសីទជជជជរគប់រគប់រគប់រគប់ទងំទងំទងំទងំអស់អស់អស់អស់សរមប់សរមប់សរមប់សរមប់េយងេយងេយងេយង    
េសចកតែីថលងអំពីេសចកតីជំេនឿរបស់រកុមចរមុះដំណឹងលអនិយយថ «ពីេរពះរទងប់នេរ សអនកទបេថកេនេលកិយេនះ

និងពួកអនកែដលេគេមលងយរពមទំងរបស់ែដលគម នផងេដមបនីងឹេលកេចលរបស់ែដលមនេចញរបេយជនកំុ៍ឲយមនុ
សសណបនអតួខលួនេនចំេពះរពះេឡយគឺរពះរគីសទរទងប់នរតលបជ់របជញ ែដលមកពីរពះេហយជេសចកតសុីចរតិ
េសចកតបីរសុិទធនិងេសចកតីេរបសេលះដល់េយងផង» (សូមេមល១កូរនិថូស ១:២៨-៣០)។  
របែហលៃមភឆន មុំន ភល មៗបនទ បពី់ករថវ យបងគេំពលរពឹកៃថងអទិតយ ខញុបំនគិតថខញុបំនែចកចយេសចកតអីធិបបយដល៏អ

មយួ (មនគំនិតេទវសរសតលអ ករកតរ់សយបនរតឹមរតូវលអ និងមនឧទហរណ៍បញជ កល់អ) េហយខញុបំនទទួលករ
សរេសរខលះៗពីសមជិកពួកជំនំុេដមបអីះអងថករវយតៃមលរបស់ខញុ ំរតឹមរតូវ។ បនទ បម់កមនរសតីចំណស់មន កេ់នបនទ បពី់
ករថវ យបងគនិំយយជមយួខញុ។ំ ខញុបំនរពឹំងថគតម់នេយបល់រសេដៀងគន នឹងសមជិកពួកជំនំុដៃទេទៀត បុ៉ែនតខញុបំន
បនទ បខលួនេនេពលគតប់ននិយយថ «េលករគូ អរគុណសរមបេ់សចកតអីធិបបយដល៏អរបស់េលករគូ បុ៉ែនតសបត ហ៍
េរកយេតេលករគូអចរបបពួ់កេយងអំពីរពះេយសូ៊វបនេទ?» ខញុបំនដឹងខលួនថ េពលេនះខញុបំនបរជយ័កនុងករេធវឲយ
រពះេយសូ៊វជរគបទ់ងំអស់េនកនុងករអធិបបយរបស់ខញុនិំងកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។  
េដមបយីករពះរគសីទជរគបទ់ងំអស់របស់េយង េយងរតូវែតេធវករពីរយ៉ង។ ទីមយួ េយងរតូវែតេធវឲយខលួនេយងទេទ។ 

េយងរបកសអំពីរទងរ់បបដ់ល់អនកដៃទេនេពលេយងដឹងថេយងពិតជរតូវកររទង។់ សវក័បុ៉លនិយយថ មនុសសខលះ
នឹងមនិបនរគងនគររពះេទបយ ពួកមនុសសកំផិត ពួកថវ យបងគំរូបរពះ ពួកសហយសមន ់ ពួកមនុសសរួមេភទជមយួេភទដូច
គន ពួកេចរ ពួកមនុសសេលភ ពួករបមកឹ ពួកតមះតិេដៀល និងពួកបលនកំ់ែហង។ បនទ បម់កគតនិ់យយថ «ឯពួកអនករល់
គន ខលះ ពេីដមកជ៏មនុសសយ៉ងដូេចន ះែដរ» (១កូរនិថូស ៦:៩-១១)។  
បុ៉លសរេសរពណ៌នអំពីរបវតតរិបស់ពួករគសីទបរស័ិទរកុងកូរនិថូសថ «កនុងពួកអនកែដលរទងប់នេហ មនិសូវមនអនក

របជញេរចនខងសចឈ់ម ឬេរចនអនកមនអំណច និងេរចនអនកែដលមនរតកូលខពស់េនះេទ» (១កូរនិថូស ១:២៦-
២៧)។ រពះមនិបនេរជសេរ សេយងេដយសរេយងបនេធវអវី ឬនឹងេធវអវីែដលសមនងឹទទួលរពះគុណរបស់រទងេ់នះ
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េទបយ។ ែតរពះេរជសេរ សេយងេដយសរែតរពះគុណែតមយួបុ៉េណណ ះ។ បុ៉លពនយល់អំពីលទធផលៃនេសចកតពិីតេនះេន
េលករវយតៃមលខលួនរបស់េយងថ «ដូេចនះ េសចកតីអតួអងេនឯណ? គឺរតូវេលកេចលេហយ» (រ ៉ូម ៣:២៧)។ េបសិន
េយងបនសេរងគ ះេដយសរដំណឹងលអ េនះទទួលសគ ល់ថ «កនុងសចឈ់មខញុ ំ គម នអវលីអេទ» (រ ៉ូម ៧:១៨)។  
ទីពីរ េបសិនេយងរតូវែតឈបអ់តួអំពខីលួនឯងេនេពលេយងមកឯរពះរគីសទ េនះេយងករ៏តវូែតចបេ់ផតមអួតេនកនុងរពះ

រគីសទវញិ។ «ឯខញុ ំ កុបីំឲយខញុ ំអតួខលួនេទបយ អតួបនែតពីេឈឆក ងៃនរពះេយសូ៊វរគសីទ ជរពះអមច ស់ៃនេយងរល់គន បុ៉េណណ ះ 
ែដលេដយសររទង ់េនះេលកិយបនរតូវជបឆ់ក ងខងឯខញុ ំ េហយខញុ ំខងឯេលកិយែដរ» (កទបទី ៦:១៤)។ ឥទបូវេយង
អតួបនែតមយួ គឺអតួពីរពះអងគរទង។់ េសតចដវឌីបនបនលថឺ «រពលឹងរបស់ខញុនឹំងអតួែតពីរពះេយហូវ៉.....ចូរតេមកងរពះ
េយហូវ៉ជមយួនឹងខញុចុំះ ចូរេយងរពមគន េលករពះនមរទងេ់ទបង» (ទំនុកដំេកង ៣៤:២-៣)។ េតេហតុអវេីយងអតួពីរទង?់ 
ពីេរពះរទងែ់តមយួែដលបនសេរមចបននូវរគបយ៉់ងែដលមនតៃមលជបេ់នសរមបេ់យងដូចជ រពះទទួលយកេយងេន
ចំេពះអងគរទង ់ េសចកតីអំណរកនុងជីវតិរបស់េយង របជញ កនុងកររស់េនរបស់េយង និងេសចកតសីងឃមឹសរមបអ់នគតរបស់
េយង។ រទងគឺ់ជរគបទ់ងំអស់របស់េយង។ េដយសរេសចកតីេរបសេលះដម៏នសិរលីអរបស់រទងស់រមបពួ់កមនុសសមន
បប រពះរគីសទបនរតទបបជ់ចំនុចកណត លៃនជីវតិរបស់េយង។  
េយងអចសិកសដំណឹងលអេដមបេីមលេឃញថ ករយករពះរគសីទជចំនុចកណត លៃនជីវតិរបស់េយងមននយ័យ៉ង

ណ។ ជឧទហរណ៍េនកនុងដំណឹងលអម៉ថយ េយងេរៀនបនថ េបសិនេយងមនជីវតិែដលមនរពះរគីសទជចំនុច
កណត ល េនះេយងថវ យបងគឫំទធ នុភពរពះអមច ស់របស់រទង ់ (ម៉ថយ ២) េយងេជឿរពះរជសររបស់រទង ់ (ម៉ថយ ៤) 
េយងសត បប់ងគ បេ់សចកតបីេរងៀនរបស់រទង ់(ម៉ថយ ៥-៧) េយងេហរពះថ «រពះវរបិត» (ម៉ថយ ៦) េយងទទួលបន
ករពយបលរបស់រទង ់(ម៉ថយ ៨-៩) េយងពកព់ន័ធនឹងេបសកកមមរបស់រទង ់(ម៉ថយ ១០) េយងលីេឈឆក ងរបស់េយង 
(ម៉ថយ ១៦) េយងរសលញ់ពួកជំនំុរបស់រទង ់ (ម៉ថយ ១៨) េយងរសឡញ់រពះរគីសទវញិ (ម៉ថយ ២៦) េយងអតួពី
េឈឆក ងរបស់រទង ់(ម៉ថយ ២៧ េយងអបអរសទរកររស់ពីសុគតេទបងវញិរបស់រទង ់(ម៉ថយ ២៨)។ េនះគឺជជវីតិពិត
ែដលមនរពះរគីសទជចំនុចកណត ល។  
េដយេរពះភពទេទរបស់េយងនិងភពេពញេលញរបស់រទង ់ អំេពបបរបស់េយងនិងេសចកតីសុចរតិរបស់រទង ់

េសចកតចំីកួតរបស់េយងនិងរបជញ របស់រទង ់េនះមនករជបទ់កទ់ងេទនឹងករងរេរបសេលះរពះេយសូ៊វរគីសទៈ 
១. េយងរតូវែតែសវងរកេសចកតីសកបច់តិតេនកនុងរទងែ់តបុ៉េណណ ះ។ ចូរេយងឈបរ់អ៊រូទនិំងខិតខំែសវងរកេសចកតរីកីរយ

របស់េលកិយេទ។ េតរទងម់និរគបរ់គនស់រមបេ់យងឬ? េបសិនអនកមនរទង ់េតអនកអចសកបចិ់តតជងេនះែដរ
េទ? ចូរេមលេទឯេសចកតសីកបចិ់តតេពញេលញរបស់បុ៉លេទះបជីគតម់នសថ នភពលំបកេផសងៗ (សូមេមល 
ភលីីព ៤:១០-២០)។  

២. ពន័ធកិចចរគីសទបរស័ិទរបស់េយងរតូវែតេពរេពញេដយដំណឹងលអគឺ ករអធិបបយនិងករបេរងៀនរបស់េយងរតូវែត
េផត តេលរទង ់កររបឹកសេយបល់របស់េយងេនកនុងពួកជំនំុរតូវែតេផត តេលទំនកទំ់នងរបស់េយងជមយួរទង ់
(េនះជចំេលយចុងេរកយបំផុតចំេពះបញហ របឹកសេយបល់ទងំទបយ) ករថវ យបងគំនងិកររបជំុអធិសឋ នរបស់
េយងរតូវែតេផត តេលរទង ់រគបទ់ងំកមមវធីិនិងេបសកកមមពួកជនំុំរបស់េយងរតូវែតបញចបេ់នកនុងរទង។់ េនះគឺជ
មូលេហតុែដលេយងេធវដូេចនះ េនេពលេយងថវ យសិរលីអដល់រពះអមច ស់រពះេយសូ៊វរគីសទនិងរកីរយកនុងករងរ
េរបសេលះរបស់រទង ់េនះេយងថវ យសិរលីអដល់រពះៃរតឯក ែដលបនសំែដងអងគរទងឲ់យេយងសគ ល់ចបស់
េនកនុងរពះរគីសទ។  

េសចកតេីរបសេលះរបស់រពះរគីសទសថិតេនកណត លៃនេទវសរសតរគីសទបរស័ិទ។ សូមឲយវសថិតេនកណត លៃនចិតត
របស់រគីសទបរស័ិទផងែដរ។  
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កណំត់កណំត់កណំត់កណំត ់   
១. ទីេនះនិងេពញកនុងជំពូកេនះគឺជេសចកតីដករសង់េចញពីេសចកតែីថលងអំពីេសចកតីជំេនឿរបស់រកុមចរមុះ

ដំណឹងលអ។ 

២. ខគមពរីេយងែដលរតូវបនដករសងេ់ចញពីរពះគមពរីែខមរបរសុិទធ (១៩៥៤). 
៣. Frank Houghton, “Thou Who Wast Rich” (1894–1972). 

៤. Thomas Kelly, “Look, Ye Saints! The Sight Is Glorious” (1809). 


