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នៅង្លកូនពបុសម្្ក់របស់ខ្ញំបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងទទួល

សញ្្ប័ពត្ ហាវិទ្យាល័�របស់គាត់ដតងដតពបារ្្ធង្វើក្្មវិ្រី

្ួ�ងដើ្្បរីសរងសើរនិងងលើកទឹកចិត្ដល់ថ្្ក់ដដលពតរូវទទួលសញ្្ប័ពត។

ជាពបវតិ្សា្ស្ក្្មវិ្រីទាំងងនរះពតរូវបានបងងកើតងទ្បើងពបងោជន៍ងដើ្្បរីងោ�

អ្នកបងព្ើដំណឹងល្អមនឱកាសដចកចា�ងសចក្រីអ្ិប្បា�។ប៉ុដន្ស្វថ ង្ៃ

ងនរះងបើសិនសា្្ប័នសិក្សាអប់រំ្ ិនងជឿងលើព្រះ្្្រីរនិងដំណឹងល្អងទងនរះក្្ម

វិ្រីសរងសើរនិងងលើកទឹកចិត្ងនរះពបដែលជា្ ិនមនព្រីស្ទបរិស័ទអ្ិប្បា�

ព្រះបន្ទទូលងនរះងទងែើ�ខ្ញំក៏្ ិនសា្្នថង�ើងនឹងមនងសចក្រីអ្ិប្បា�្ ួ�

ងៅង្លកូនពបុសរបស់ខ្ញំទទួលសញ្្ប័ពតងនរះដដរ។ង្បានអងញជើញព្រូជន

ជាតិ�ូដាម្្ក់ដដលខ្ញំបានសា្្ល់ងៅអ្ិប្បា�។គាត់ឆ្្ត្ ួរឲ្យចាប់ចិត្និង

្ួរឲ្យចាប់ោរ្្មណ៍ដូងច្នរះខ្ញំ្ ិនភ្្ក់ង្្អើលដដលការអ្ិប្បា�របស់គាត់បាន

ងលើកទឹកចិត្មនការអនុវត្និងង្ញងដា�្ ំនិត។ការ្ ិតវាជាងសចក្រី

អ្ិប្បា�ល្អបំ្ុតដដលខ្ញំចងចាំខ្ញំបាន�ល់ពសបជា្ួ�នឹងព្ប់ោ៉្ងដដល

គាត់បាននិោ�ងដា�គា្្នការងលើកដលង។
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សេចក្តីស្រោេសោះក្នុង្្ះ្្តីេ្ទ

ងៅង្លកូនពបុសម្្ក់របស់ខ្ញំបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងទទួលសញ្្ប័ពត

្ហាវិទ្យាល័�របស់គាត់ដតងដតពបារ្្ធង្វើក្្មវិ្រី្ ួ�ងដើ្្បរីសរងសើរនិងងលើក

ទឹកចិត្ដល់ថ្្ក់ដដលពតរូវទទួលសញ្្ប័ពត។ជាពបវត្ិសា្ស្ក្្មវិ្រីទាំងងនរះ

ពតរូវបានបងងកើតងទ្បើងពបងោជន៍ងដើ្្បរីងោ�អ្នកបងព្ើដំណឹងល្អមនឱកាស

ដចកចា�ងសចក្រីអ្ិប្បា�។ប៉ុដន្ស្វថ្ងៃងនរះងបើសិនសា្្ប័នសិក្សាអប់រំ

្ិនងជឿងលើព្រះ្្្រីរនិងដំណឹងល្អងទងនរះក្្មវិ្រីសរងសើរនិងងលើកទឹកចិត្

ងនរះពបដែលជា្ ិនមនព្រីស្ទបរិស័ទអ្ិប្បា�ព្រះបន្ទទូលងនរះងទងែើ�ខ្ញំ

ក៏្ ិនសា្្នថង�ើងនឹងមនងសចក្រីអ្ិប្បា�្ ួ�ងៅង្លកូនពបុសរបស់

ខ្ញំទទួលសញ្្ប័ពតងនរះដដរ។ង្បានអងញជើញព្រូជនជាតិ�ូដាម្្ក់ដដលខ្ញំ

បានសា្្ល់ងៅអ្ិប្បា�។គាត់ឆ្្ត្ួរឲ្យចាប់ចិត្និង្ ួរឲ្យចាប់ោរ្្មណ៍

ដូងច្នរះខ្ញំ្ ិនភ្្ក់ង្្អើលដដលការអ្ិប្បា�របស់គាត់បានងលើកទឹកចិត្មនការ

អនុវត្និងង្ញងដា�្ ំនិត។ការ្ ិតវាជាងសចក្រីអ្ិប្បា�ល្អបំ្ុតដដល

ខ្ញំចងចាំខ្ញំបាន�ល់ពសបជា្ួ�នឹងព្ប់ោ៉្ងដដលគាត់បាននិោ�ងដា�

គា្្នការងលើកដលង។

បន្្ប់្ រីខ្ញំបានសា្្ប់ងសចក្រីអ្ិប្បា�ងនរះខ្ញំបានសញជឹង្ ិតអំ្រីលក្ខណៈ

ថនការអ្ិប្បា�របស់ព្រីស្ទបរិស័ទស្វថ្ងៃងនរះ។វាជាទូងៅមនការចាប់

ោរ្្មណ៍តិចជាងការអ្ិប្បា�របស់ព្រូសាសន�ូដាងែើ�ជាងរឿ�ៗ ការ

អ្ិប្បា�របស់ព្រីស្ទបរិស័ទ្ ិនមនអវរីដដលព្រូសាសន�ូដានឹង្ ិន�ល់

ពសបងនរះងទ។្ ួរឲ្យងសាកសា្្�មនងសចក្រីអ្ិប្បា�ជាងពចើនដដលបាន

អ្ិប្បា�រា្ទូរទស្សន៍រា្វិទ្យញនិងោសនក្នញងព្រះវិហារ្ ិនមនអវរីជាព្រីស្ទ
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លោក សែន ឌី វីល ែុន

បរិស័ទច្បាស់លាស់ងនរះងទ។ងសចក្រីអ្ិប្បា�ទាំងងនរះដតមន«សុភវិនិច្័�

ឬភ្ង្្ៀសថវ»ដដលជាទូងៅ្ នុស្សមនឆន្ទៈល្អ�ល់ពសបជា្ួ�។

ជាងរឿ�ៗង�ើង្ ្ល់ពបាជា្្អនុវត្ដដដលៗដដលអ្នកដថទងទៀត្ ្ល់ឲ្យដដរ

ប៉ុដន្ង�ើងសំងៅងៅងលើងរឿងក្នញងព្រះ្្្រីរឬងលើងសចក្រី្ ិតរបស់ព្រះ្្្រីរ្ ង

ដដរ។្ ិត្របស់ខ្ញំដដលជាព្រូសាសន�ូដាក៏ងពបើងរឿងនិងងគាលការណ៍ងចញ្ រី

ព្រះ្្្រីរសញ្្ចាស់និង្ ្មរី្ ងដដរងែើ�គាត់ង្វើការងនរះបានោ៉្ងល្អ។ដូងច្នរះ

ងតើការអ្ិប្បា�របស់ព្រីស្ទបរិស័ទ្ ួរដតមនអវរីដដលខុស្រីង្?

ព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទនិងអវរីដដលពទង់បានង្វើងដើ្្បរីងពបាសងលារះរា្ស្របស់ពទង់

្ឺជាព្ឹរះក្នញងការអ្ិប្បា�របស់ព្រីស្ទបរិស័ទ។ដំណឹងល្អពបកាសអំ្រីពទង់។

ដំណឹងល្អថ្្�សិរីល្អដល់ព្រះវរបិរាងដា�ការថ្្�សិរីល្អដល់ព្រះព្រីស្ទ។

ពបសិនងបើង�ើង�ល់ខុសឬកាត់ពសា�ខុសថព្រះព្រីស្ទជាអ្នកណានិងថ

អវរីដដលព្រះព្រីស្ទបានង្វើងនរះង�ើងង្វើឲ្យងសចក្រីសង្គ្្រះដ៏អស់កល្បរបស់

ង�ើងមនងពគារះថ្្ក់ងែើ�។ដូងច្នរះងៅចំនុចកណា្្លថនងសចក្រីដ្្ងអំ្រី

ងសចក្រីជំងនឿពកុ្ចព្ុរះដំណឹងល្អ្ ឺជាការពបកាសទាក់ទងនឹងព្រះង�ស៊ូវ

ព្រីស្ទនិងការគរងពបាសងលារះដ៏អសា្្រ្យរបស់ពទង់។ងនរះ្ ឺជាចំនុចកណា្្ល

ថនអវរីដដលង�ើងបងពងៀននិងអ្ិប្បា�។

្្ះ្្តីេ្ទជា្្ះរាជបុ្រាដ៏អេ់កល្ប
«ង�ើងងជឿថងដា�សារងសចក្រីពសឡាញ់និងការសា្្ប់បគ្្ប់ចំងោរះ

ព្រះវរបិរា...»។1រាំង្ រីងដើ្ងសចក្រីដ្្ងអំ្រីងសចក្រីជំងនឿរបស់ង�ើងងឆ្ើ�
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សេចក្តីស្រោេសោះក្នុង្្ះ្្តីេ្ទ

សំនួរងនរះ«ងតើងែតុអវរីព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទង្វើអវរីដដលពទង់បានង្វើ?»មនដតការ

្ន្យល់្ ួ�ដដលង�ើងងរៀនបាន្ រីព្រះ្្្រីរ្ ឺព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទពសឡាញ់ង�ើង

្ិនដ្នងដា�សារង�ើងជាអ្នកណាងទដតងដា�សារពទង់ជាអ្នកណាវិញ។

ងពរៅ្ រីងសចក្រីពសឡាញ់ងនរះង�ើង្ ិនោច�ល់អំ្រីព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទបាន

ង�ើ�។ងសចក្រីពសឡាញ់ជំរុញឲ្យពទង់ង្វើអវរីៗ ទាំងអស់ដដលពទង់បានង្វើ។

ពបសិនងបើង�ើង្ ិនោចទទួល�កងសចក្រីពសឡាញ់ងនរះង�ើងក៏្ ិនោច

ទទួល�កព្រះព្រីស្ទបានដដរ។ពបសិនងបើង�ើង្ ិនោច្ ្ល់ងសចក្រីពសឡាញ់

ងនរះង�ើងក៏្ ិនោចបងព្ើព្រះព្រីស្ទបានដដរ។ងសចក្រីជំរុញដ៏ពបងសើរ្ រីខាង

ងពកា�ព្ប់ទាំងព្រះបន្ទទូលនិងការទងងវើរបស់ពទង់ងែើ�្ រីខាងងពកា�ការ

លរះបង់ដ៏្ ំង្ងរបស់ពទង់សពមប់ង�ើង្ឺជាងសចក្រីពសឡាញ់របស់ពទង់

ដដលង�ើង្ ិនស្នឹងទទួល។

អវរីដដលង វ្ើឲ្យងសចក្រីពសឡាញ់ងនរះកាន់ដតអសា្្រ្យងនរះ្ ឺថងៅ្ុន

ព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទបានោង្ កដ្នដរីពទង់បាន្ ង់ងៅជាអង្គបុ្្គលទរី្ រីរថន

ភ្ជាព្រះអម្្ស់ជាព្រះរាជបុពរាដ៏អស់កល្បជានិច្ចរបស់ព្រះ។�៉ូហាន

សរងសរថ«កាលងដើ្ដំបូងមនព្រះបន្ទទូលព្រះបន្ទទូលក៏្ ង់ងៅជា្ ួ�នឹង

ព្រះងែើ�ព្រះបន្ទទូលងនរះឯងជាព្រះ»(�៉ូហាន1:1)។�៉ូហានក៏ងៅពទង់

ថ«ព្រះរាជបុពរាដត្ ួ�»(�៉ូហាន1:14)។2ពទង់«បាន្ ង់ងៅ្ ុនអស់

ទាំងងលាកិ�ជាព្រះថនព្រះជា្ ន្ឺថន្ ន្ឺ»(ងគាលជំងនឿណា�ងសៀNicene

Creed)។ពទង់មនអំណរបរិសុទ្ធរាំង្ រីអស់កល្បមនភ្ងស្មើនឹងព្រះវរបិរា

និងព្រះវិញ្្ណបរិសុទ្ធ។ពទង់្ ិនពតរូវការ្ ិត្ភ័ក្ិងពោរះពទង់មនទំនក់ទំនង
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ោ៉្ងជិតស្និទ្ធនិងសកប់ព្រះទ័�ជា្ួ�ព្រះវរបិរាងែើ�មនអស់ទាំងងសចក្រី

រីករា�ដ៏អស់កល្បជានិច្ច។

ងសចក្រីពសឡាញ់ដដលជំរុញឲ្យពទង់លរះងចាល្ រីបរិោកាសដដលមន្ រ

របស់ពទង់ងែើ�ោង្ កដ្នដរីងនរះ្ ឺជាងសចក្រីពសឡាញ់របស់ពទង់សពមប់

ង�ើងដូចជាព្រះវរបិរារបស់ពទង់ពសឡាញ់ង�ើងដដរ!ព្រះង�ស៊ូវបានមនបន្ទទូល

ថពទង់បានោង្ កង្វើរា្ បំណងព្រះែឫទ័�របស់ព្រះវរបិរាពទង់ងែើ�

បំណងព្រះែឫទ័�របស់ព្រះវរបិរាពទង់្ ឺថរា្ស្របស់ពទង់បានសង្គ្្រះ។

ព្រះរាជបុពរាថនព្រះមនចំដណកទាំងពសុងងៅក្នញងបំណងព្រះែឫទ័�ងដា�

ងសចក្រីពសលាញ់ងនរះដដលជាងសចក្រីពសឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធងែើ�ង្ញងដា�

ព្រះ្ុណដដល្ នុស្សនិងងទវរា្ ិនោច�ល់បាន។

្្ះ្្តីេ្ទជា្្ះអង្គេស្គ្រះរបេ់ស�ើងដដលបន្ទាបខ្លួន

«ព្រះរាជបុពរាដែលគង់នៅអស់កល្បជានិច្ចបានយកកំន�ើតជាមនុស្ស»

លក្ខណៈ្ ួរឲ្យកត់សម្្ល់្ ួ�របស់ព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទ្ ឺការបន្្បខ្លួនរបស់

ពទង់។ង�ើង្ ិនោច�ល់អំ្រីជងពរៅថនការបន្្បខ្លួនដដលបានតព្រូវឲ្យលរះ

ងចាលបល្័ងកសា្្នសួ្៌្ កងកើតជា្ នុស្សងៅងលើដ្នដរីជា្ួ�្ស្រីអ្នកដពស

ចំការម្្ក់បានងនរះង�ើ�។ង្បាននិ្ន្ធកំណា្្យនិងបទចងព្ៀងសរងសើរ

តង្កើងរាប់ោន់ក្នញងងគាលបំណងបរិោ�អំ្រីងសចក្រី្ ិតដ៏អសា្្រ្យងនរះ។

ព្រះអង្គដដលមនងលើសអស់ទាំងភ្រុងងរឿង

ងដា�សារងសចក្រីពសលាញ់ពទង់បានពត�ប់ជាពក
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ពទង់បានលរះងចាលបល្័ងករបស់ពទង់្ កឯស្នទូកសតវ

ពទង់បានលរះងចាលព្រះរាជវាំងពកាលងដា�ត្បទូងកងណដៀង្កឯងពកាល

ព្រះអង្គដដលមនងលើសអស់ទាំងភ្រុងងរឿង

ព្ប់ទាំងអស់ងដា�សារងសចក្រីពសឡាញ់បានពត�ប់ជាពក។៣

ប៉ុលចូលរួ្ងពចៀងថ«ងទារះងបើពទង់មនរូបអង្គជាព្រះក៏ងដា�្ង់ដត

្ិនបានរាប់ងសចក្រីដដលងស្មើនឹងព្រះងនរះទុកជាងសចក្រីដដល្ ួរកាន់ខា្្ប់

ង�ើ�្ឺពទង់បានលរះបង់ព្រះអង្គពទង់្ក�ករូបភ្ជាបាវបងព្ើវិញព្្

ទាំងពបសូត្ កមនរូបភ្ជា្ នុស្ស្ ងងែើ�ដដលង�ើញពទង់មនភ្ជា

្នុស្សដូងចា្្រះងនរះក៏បន្្បព្រះអង្គពទង់ទាំងចុរះចូលសា្្ប់បគ្្ប់រែូតដល់

ទរី្ រណៈ្ឺពទង់ទទួលសុ្តជាប់ងលើង្ើឆ្្ង្ ង»(ភរីលរី្2:6-8)។

ការបន្្បខ្លួនងនរះចាំបាច់សពមប់្ នុស្សជាតិងដើ្្បរីបានសង្គ្្រះងចញ

្រីសា្្នភ្របស់ង�ើង។ង�ើង្ ិនបានសង្គ្្រះងចញសា្្នភ្របស់ង�ើង

ងដា�ការខិតខំរបស់្ នុស្សបានងនរះងទ។អវរីដដលព្រះង�ស៊ូវបានង្វើសពមប់

ង�ើងងនរះង�ើង្ ិនោចង្វើសពមប់ខ្លួនង�ើងបានង�ើ�។្្ទូវដត្ ួ�ដដល

ង�ើងោចបានសង្គ្្រះ្ ឺងដា�ព្រះោងចុរះ្ កសា្្នភ្លំបាករបស់ង�ើង

ងៅក្នញងងលាកិ�ដដលធ្្ក់ចុរះងនរះ។ពទង់ពតរូវដតោង្ កងែើ�ទទួល�ក

ង�ើងងែើ�ងនរះ្ ិតជាអវរីដដលពទង់បានង្វើ។

ង�ើងដបងដចកជរីវិតរបស់ព្រះង�ស៊ូវជា្ រីរដ្្នករា្ពបវត្ិសា្ស្ការបន្្ប

ខ្លួនរបស់ពទង់និងការតង្កើងង�ើងរបស់ពទង់។ងៅង្លង�ើងនិោ�អំ្រីការ

បន្្បខ្លួនរបស់ពទង់្ ្្មរាង�ើងរួ្បញ្ចទូលទាំងការ�កនិស្ស័�ជា្ នុស្សរបស់



10

លោក សែន ឌី វីល ែុន

ពទង់ការចុរះចូលទាំងពសុងរបស់ពទង់ចំងោរះពកឹត្យវិន័�របស់ព្រះងែើ�ការរង

ទុក្ខការសុ្តនិងការបញ្ចញរះក្នញង្ ្នទូររបស់ពទង់។អ្នកោចង�ើញការងនរះងៅក្នញង

ងសចក្រីដ្្ងអំ្រីងសចក្រីជំងនឿរបស់ង�ើង។ចំនុចនរី្ួ�ៗថនការបន្្បខ្លួនរបស់

ពទង់សំខាន់សពមប់ងសចក្រីងពបាសងលារះរបស់រា្ស្របស់ព្រះដូងច្នរះងែើ�វាជា

ការពតឹ្ពតរូវនិងល្អសពមប់ង�ើងងជឿងលើការទាំងងនរះសញជឹង្ ិតងលើការទាំង

ងនរះអបអរសាទរការទាំងងនរះងែើ�រស់ងៅងដា�ការអនុវត្ការទាំងងនរះ។

ការ យក និែ្ស័យ ជា មនុែ្ស របែ់ ទ្រង់ 

«ព្រះបន្ទទូលបានពត�ប់ជាសាច់ឈា្ជាព្រះង្ញងលញជា្ នុស្សជាតិ

ង្ញងលញ្ ឺបុ្្គលម្្ក់ដដលមននិស្ស័�្ រីរ។្នុស្សងឈា្្រះង�ស៊ូវដដល

ជាព្រះដ្សុរីថនសាសន៍អ៊ីពសាដអលដដលព្រះបានសន្យាថនឹងោង្ កពទង់

បានចាប់កំងណើតរា្រ�ៈការចាប់ទុំថ្្ទដ៏អសា្្រ្យ្ ឺព្រះវិញ្្ណបរិសុទ្ធងែើ�ក៏

ពបសូត្ ក្ រីពក្ុំព្ែ្មចារីងឈា្្រះនងម៉្រា»។ការចាប់កំងណើតនិងការពបសូត

្ករបស់ព្រះង�ស៊ូវ្ ិនពគាន់ដតការ្ ិន្ ្្មរានិងអសា្្រ្យប៉ុងណាណ្រះងទប៉ុដន្វា

្ិងសសដាច់ងដា�ដ�ក។ងៅក្នញងព្រះ្្្រីរសញ្្ចាស់មនការចាប់កំងណើត

និងការងកើត្ ិន្ ្្មរាខ្រះដូចជាអ័ពបាហាំ(ោ�ុងរៅសិបពបាំបួនឆ្្ំ)និងសារា៉្

(ោ�ុងរៅសិបឆ្្ំ)្ ្ល់កំងណើតដល់អ៊ីសាក។ក៏មនការចាប់កំងណើត្ ិងសស

របស់សាំ�ូដអល(1សាំ�ូដអល1)សាំសុន(ងៅហា្្�1៣)និង�៉ូហាន

បាទរីស្ទ(លូកា1)ប៉ុដន្ការងកើត្ កទាំងងនរះក៏ដូចជាការងកើត្ កង្្សងៗងទៀត

ដដលធ្្ប់ងកើតមនបានោក់្ ័ន្ធនឹងឪ្ុកម្្�ជា្ នុស្ស។
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មនដតក្នញងករណរីរបស់ព្រះង�ស៊ូវ្ រីភូ្ិណាសាដរែតប៉ុងណាណ្រះ្ ឺជា្ នុស្ស

ជាតិដដលបានចាប់កំងណើតនិងបានពបសូពត្ ក្ រីម្្�និងព្រះ។អស់ជា

ងពចើនឆ្្ំងែើ�សូ្្បរីដតស្វថ ង្ៃអ្នកខ្រះបាននិោ�ថងសចក្រី្ ិតដដលថ

ការពបសូពត្ ករា្្ស្រីពក្ុំព្ែ្មចារី្ ឺល្អប៉ុដន្្ ិនចាំបាច់្ឺជាងរឿងដដល

ង�ើង្ ិន្ ួរងឈា្្រះគា្្ងនរះងទ។្ ្ទញ�ងៅវិញអ្នកងទវសា្ស្ដ៏អសា្្រ្យងលាក

ោថន់ណាងសៀសAthanasius(2៩6-៣7៣្.ស)បានបងពងៀនថ

ព្រះព្រីស្ទចាំបាច់ពតរូវ្ កជា្ នុស្សង្ញងលញ្ រីងពោរះព្រះោចសង្គ្្រះដត

អវរីដដលព្រះព្រីស្ទបានពត�ប់្ កជាប៉ុងណាណ្រះដូងច្នរះពបសិនងបើព្រះព្រីស្ទ្ ិន

ដ្នជា្ នុស្សង្ញងលញងនរះងទ្នុស្ស្ ិនោចបានសង្គ្្រះង្ញងលញ

្ងដដរ។ងលាកោន់ដស្Anselm(10៣៣-110៩)បានបងពងៀនថ

ព្រះព្រីស្ទពតរូវដតជាព្រះង្ញងលញងដើ្្បរីឲ្យ�ញ្ញបូជារបស់ពទង់ព្ប់ពគាន់

សពមប់រា្ស្ទាំងអស់របស់ព្រះងបើ្ ិនដូងច្នរះព្រះព្រីស្ទពគាន់ដតជា្ នុស្ស

ម្្ក់ប៉ុងណាណ្រះងែើ�្ នុស្សម្្ក់្ ិនោចជំនួសងលើសជាង្ នុស្សម្្ក់ងទៀត

ងនរះង�ើ�។

ង�ើងងៅដតងជឿការងនរះងៅស្វថ្ងៃ្ ិនដ្នងដា�សារដតងលាកោនដស្

និងងលាកោថន់ណាងសៀសបានបងពងៀនវាងនរះងទប៉ុដន្ងដា�សារដតការ

សរងសររបស់ម៉្ថ�និងលូកា(ដដលបណា្្លងដា�ព្រះ)បងពងៀនងសចក្រី្ ិត

ងនរះ(ម៉្ថ�1លូកា1-2)។ងតើង�ើងោច�ល់អំ្រីជងពរៅថនការបន្្បខ្លួន

របស់ព្រះព្រីស្ទងៅក្នញងការ�កនិស្ស័�ជា្ នុស្សបានងដា�រងបៀបណា?ងបើ

សិនប៊ីលនិងង្លរីនដាងែ្គតដដលជា្ ហាងសដ្រី្ ិភ្ងលាកបានចាកងចញ
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្រីព្រះរាជវាំងរបស់្ ួកង្ងែើ�បានរស់ងៅកណា្្លតំបន់ពករីពកKiberaងៅ

NairobiពបងទសKenyaងនរះសក្្មភ្ងនរះងៅដត្ ិនងស្មើនឹងកំរឹតថនការ

ដដលព្រះង�ស៊ូវបានពទាំពទង្វើជា្ នុស្សងនរះងទ។ព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្្រះ

ដ៏មនងសចក្រីពសឡាញ់្ ្៉ងរះែ្នន៎!

ការ ចុះ ចូល ទាំង ទែុង របែ់ ទ្រង់ ចំលោះ ទ្ះវរបិតា 

«ពទង់បានសា្្ប់បគ្្ប់ោ៉្ងព្ប់លក្ខណ៍ដល់ព្រះវរបិរាពទង់ដដល្ ង់ងៅ

សា្្នសួ្៌បានរស់ងៅជរីវិតដដលគា្្នបាបងសារះបានង្វើទរីសំគាល់អសា្្រ្យជា

ងពចើន»។្ ិនសូវ�ូរប៉ុន្្នកន្ងងៅព្រះវិហាររបស់ខ្ញំងឈា្្រះថព្ិសងបង្ើរាន

ទរី្រីរ(2ndPresbyterian)ងៅក្នញងMemphis,Tennesseeបាន្ ្ល់ឲ្យពប្ន្ធ

ខ្ញំនិងខ្ញំនូវង្លងវលាសំរាក្ ួ�ងែើ�បានចំណា�បួនសបា្ែ៍ង្វើដំងណើរជុំ

វិញ។ងរៀងរាល់ថ្ងៃោទិត្យង�ើងបានងៅ្ ួកជំនុំង្្សងៗ គា្្ងែើ�ង�ើងបានភ្្ក់

ង ្្អើលង្លឮ្ ួកព្រូអ្ិប្បា�ដដលងៅឆ្្�្ រីគា្្រាប់រ�្ រី�ទូដ្៉ពតង វ្ើការសូ្

ងទាសដល់ពកុ្ជំនុំរបស់្ ួកង្្ រីរោទិត្យជាប់គា្្សពមប់ការ្ ិនអត់្ ្មត់ភ្

ងឆវឆវនិងភ្គា្្នងសចក្រីង្រា្្របស់ព្រះព្រីស្ទ។ខ្ញំងស្ទើរដត្ ិនងជឿអវរីដដល

ខ្ញំបានកំ្ុងសា្្ប់ឮងទ។ងតើ្ ួកង្�ល់អំ្រីការអនុវត្ដដល្ ក្ រីងគាលលទ្ធិ

ខុសឆ្គងរបស់្ ួកង្ដដរឬងទ?ងតើ្ ួកង្ដឹងថងបើសិនព្រះព្រីស្ទជាអ្នកមន

បាបម្្ក់ក្នញងកព្ិតណាក៏ងដា�ងនរះពទង់ជា�ញ្ញបូជា«ដដលពបម្»្ិន

ស្នឹង្ ួនសពមប់អំង្ើបាបរបស់ង�ើងដដរឬងទ?

ប៉ុដន្សូ្សរងសើរតង្កើងព្រះអង្គព្រះ្្្រីរពបកាសថពទង់្ ឺ�ញ្ញបូជា
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ដ៏មនតំថល្ ួ�សពមប់ង�ើង្រីងពោរះពទង់្ ិនដដលង្វើបាបងៅក្នញង្ ំនិត

ោក្យស្្រីឬការពបព្ឹត្ងបើងទារះពទង់ពតរូវល្បលួងដូចង�ើងព្ប់ោ៉្ងទាំងអស់

ក៏ងដា�។្ិនពតឹ្ដតជរីវិតរបស់ពទង់ជា�ញ្ញបូជា្ ួ�ដដលព្រះវរបិរាោច

ទទួលបានសពមប់អំង្ើបាបរបស់ង�ើងងនរះងទប៉ុដន្ព្រះ្្្រីរបងពងៀន្ ងដដរ

ថពទង់ស្វព្រះទ័�ដាក់អង្គពទង់ងៅងពកា្អំណាចពកឹត្យវិន័�ងដើ្្បរីឲ្យពទង់

ោចសងព្ចបានឲ្យង�ើងទាំងអស់គា្្នូវអវរីដដលឪ្ុកដំបូងរបស់ង�ើងអ័ដា្

បានបរាជ័�ង្វើ។ព្រះង�ស៊ូវបាន«្កចាប់កំងណើតនឹង្ស្រី...ងពកា្អំណាច

ថនពកឹត្យវិន័�»(កាឡាទរី4:4-7)បានកាត់ដស្បក(លូកា2)មនឪ្ ុកម្្�

(លូកា2)ងែើ�បានទទួលបុណ្យពជ្ ុជទឹកងដា��៉ូហានបាទរីស្ទ(�៉ូហាន

1)ងដើ្្បរីបំង្ញសងព្ចងសចក្រីសុចរិតទាំងអស់ជំនួសង�ើង។

កា រ រង ្រុក្ខ  ការ ែុគត  និង ការ បញ្នុះ ក្នុង ផ្នូរ របែ់ ទ្រង់ 

«បានជាប់ឆ្្ងនៅនពរោមអំណាចប៉ុនទាស្ ីឡាត»់ព្រះង�ស៊ូវបានរងទុក្ខ

ជាងពចើនងៅកំ�ញងង្លបរីឆ្្ំថន្ ័ន្ធកិច្ចជាសាធរណៈរបស់ពទង់ការទា្

ទាររបស់អ្នកពករីពកអ្នក្ ិការអ្នកទុរ្តការស្អប់ងខ្ើ្្ រី្ ួកអ្នកដឹកនំសាសន

ការ្ ិនងជឿរបស់្ ួកសិស្សរបស់ពទង់ផ្្ល់និងភ្ងោរងៅរបស់្ ួករែូម៉្ំង

ងៅក្នញងអ៊ីពសាដអល។ប៉ុដន្ការរងទុក្ខដ៏្ ំបំ្ុតបាន្ ក្ រីព្រះវរបិរារបស់ពទង់

ផ្្ល់។ងៅ�ប់្ ុនការជាប់ឆ្្ងរបស់ពទង់ក្នញងសួនច្បារដ្តងសម៉្នរីពទង់

បានអ្ិសា្្នងដា�តប់ពប្ល់ោ៉្ងខា្្ំងថ«ឱព្រះវរបិរាងអើ�ងបើសិនជា

ពទង់ស្វព្រះែឫទ័�ងនរះសូ្�កដ្ងងនរះងចញ្ រីទូលបង្គំងៅប៉ុដន្កុំរា្
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ចិត្ទូលបង្គំង�ើ�សូ្រា្ដតព្រះែឫទ័�ពទង់វិញ»(លូកា22:42)។

បន្្ប់្ ក្ រីងលើង្ើឆ្្ងក្នញងការបំង្ញសងព្ចទំនុកដំងកើងអំ្រីព្រះដ្សុរី

(ទំនុកដំងកើង22)ព្រះង�ស៊ូវបាន្ ន្ឺសំង�ងជាខា្្ំងងៅកាន់ព្រះវរបិរា

ពទង់ថ«ឱព្រះអង្គៗ ថនទូលបង្គំងអើ�ងែតុអវរីបានជាពទង់ងចាលទូលបង្គ?ំ»

(ម៉្ថ�27:46)។

ងែតុអវរីបានជាព្រះអនុញ្្តឬកំណត់ជា្ុនឲ្យមនការអ�ុត្ិ្ ្៌ដូចងនរះ?

(កិច្ចការ2:22-2៣)។្្្រីរកូរា៉្នបងពងៀនចង្្ើ�្ ួ�ចំងោរះសំនួរងនរះថ

ព្រះង�ស៊ូវ្ ិតជា្ ិនបានសុ្តងនរះងទ។្ ឺជា្ នុស្សម្្ក់ង្្សងងទៀតដដល

បានសា្្ប់(�ូដាស)ដដលពគាន់ដតង្ើលដូចជាព្រះង�ស៊ូវប៉ុងណាណ្រះ។្្្រីរ

កូរា៉្នបងពងៀនថងហារាសុចរិតដូចជាព្រះង�ស៊ូវ្ ិនោចពតរូវង្បគ្្ប់បងន្្ក

បានងទ្ ឺព្រះ្ិនអនុញ្្តងនរះង�ើ�។ប៉ុដន្អសា្្រ្យខា្្ំងណាស់ព្រះ្ិនពគាន់

ដតអនុញ្្តការសុ្តងនរះប៉ុដន្ការងនរះជាដ្នការណ៍របស់ព្រះអង្គចាប់រាំង

្រីអស់កល្បជានិច្ច្ ក(1ង្ពតុស1:1៩-20)។ងដា�សារពទង់ពសឡាញ់

ង�ើងព្រះង�ស៊ូវបានរងទុក្ខការងថកទាបបំ្ុតថនការពតរូវង្វា�ដំនិងឆ្្ង

ដូចជាឧពកិដ្ជន្ ្្មរាដដរ។ងនរះជាងសចក្រីពសឡាញ់ដ៏អសា្្រ្យ!

្្ះ្្តីេ្ទជា្្ះអមាចាេ់ដដលរោនសលើកតស្កើង

ង�ើងពគាន់ដតោចពសង្ើពសថ្អំ្រីការអស់សង្ឃឹ្ងសងៃៀ្សា្្ត់របស់្ ួកសិស្ស

ងៅថ្ងៃងៅរ៍បន្្ប់្ រីការជាប់ឆ្្ងរបស់ព្រះង�ស៊ូវ។្ ួកង្បានងជឿថពទង់្ ឺជា

ព្រះដ្សុរីដដល្ ួកង្បានរង់ចាំជា�ូរ្ កងែើ�។ប៉ុដន្ព្ប់គា្្ដឹងថតួនទរី
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របស់ព្រះដ្សុរី្ ឺព្ប់ព្ងងែើ�ពបងោជន៍ងដើ្្បរីងោ�ងសា�រាជ្យ្ួកង្

ពតរូវដតងៅរស់។ប៉ុដន្ង្ង�ើញថព្រះង�ស៊ូវបានសុ្តងែើ�។ការសុ្ត

របស់ពទង់្ ្ទញ�នឹងអវរីដដល្ ួកង្បានសា្្ប់ឮនិងង�ើញងៅក្នញងពទង់អស់រ�ៈ

ង្លបរីឆ្្ំដដល្ ួកង្បានរួ្ដំងណើរជា្ ួ�ពទង់។

្ួកង្បានបងព្ើជា្ួ�ពទង់បានបរិងភ្ជា្ួ�ពទង់បានង្ងជា្ួ�

ពទង់ងែើ�បានអ្ិសា្្នជា្ួ�ពទង់ងែើ�្ ួកង្្ ិនដដលបានសា្្ប់ឮោក្យ

ស្្រីដដលមនបាប្ ិនដដលបានង�ើញឥរិោប្្ ិនល្អឬ្ ិនដដលបានង�ើញ

ការខវរះងសចក្រីពសឡាញ់ចំងោរះអ្នកខវរះខាតងែើ�្ ួកង្្ ិនដដលបានង�ើញ

ថពទង់បានចាញ់្ ួកប្វជិតនិង្ ួកអ្នកពបាជ្ងនរះង�ើ�។្ ួកង្បានង�ើញ

ពទង់ង្វើឲ្យខ្យល់និងរលកសងៃប់បងណដញោរក្ស្្យាបាល្ នុស្សខា្្ក់ងែើ�

ងពបាស្ នុស្សសា្្ប់ឲ្យរស់ងទ្បើងវិញ។្ួកង្បានងៅពទង់ថ«ព្រះព្រីស្ទ»

ងែើ�ពទង់បានធន្ ួកង្ថព្រះវិញ្្ណបរិសុទ្ធបានងបើកសំដដងងសចក្រី

្ិតងនរះងៅកាន់្ ួកង្។ព្ប់ោ៉្ងចង្អញលថពទង់ជាព្រះដ្សុរី។ងតើពទង់

ោចបានសុ្តោ៉្ងង្៉ចងៅ?

ងៅព្ឹកថ្ងៃោទិត្យបន្្ប់្ រីការជាប់ឆ្្ងងៅថ្ងៃសុពករបស់ពទង់្ស្រីខ្រះ

បាន�កងព្ឿងពកអូបងៅឯ្ ្នទូររបស់ព្រះង�ស៊ូវងដើ្្បរីដ្រក្សានិងងគារ្ស្

របស់ពទង់។្ួកង្បានកា្្�ជាសាក្សរីជា្ នុស្សដំបូងចំងោរះការអសា្្រ្យ

្ំបំ្ុត។ព្រះង�ស៊ូវបានសុ្តងែើ�ប៉ុដន្ឥ�ទូវងនរះពទង់ងៅរស់!អវរីដដល

្ួកអ្នកងទវសា្ស្ងៅថការងលើកតង្កើងរបស់ព្រះព្រីស្ទបានចាប់ង្្ើ្

ងែើ�។ការងលើកតង្កើងរបស់ព្រះព្រីស្ទមនការរស់ងទ្បើងវិញ្ រីសុ្តរបស់
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ពទង់ការោងពត�ប់ងៅវិញរបស់ពទង់ការអង្គញ�ងៅខាងសា្្ំថដព្រះវរបិរា

និងការោងពត�ប់្ កវិញដ៏មនសិរីល្អរបស់ពទង់។

ការ រែ់ ្ ី ែុគត ល្រ្បើង វិញ របែ់ ទ្រង់ 

«លុរះែល់ថ្ងៃទីបីស្ពទង់ក៏បានរស់្ ីសុគតន�ើងវិញ»ការរស់ងទ្បើងវិញ្ រី

សុ្តរបស់ព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទ្ ឺជាព្ឹត្ិការណ៍្ ំបំ្ុតថនការគរងពបាសងលារះ

ដ៏វិងសសវិសាលរបស់ព្រះ្ ឺវិងសសវិសាលជាងការដញកទឹកស្ុពទឬការ

ង្វើឲ្យភ្នំសុរីណា�រញជលួ�ឬការបាក់រលំរបស់កំដ្ងពកុងង�រីខូរឬជ័�ជំនរះ

របស់ដាវីឌងលើកូលរីោ៉្តងៅងទៀត។អន្តរបស់សា្្ព្រះែស្ោពស័�

ងលើសក្្មភ្ដ៏អសា្្រ្យរបស់ព្រះងនរះ(្ឺការរស់ង�ើងវិញរបស់ព្រះព្រីស្ទ)។

ងសចក្រីសង្ឃឹ្របស់អ្នកងជឿនិ្ួ�ៗ ោពស័�ទាំងពសុងងលើងសចក្រី្ ិតថន

ព្ឹត្ិការណ៍ពបវត្ិសា្ស្ងនរះ។

ការរស់្ រីសុ្តង�ើងវិញរបស់ព្រះព្រីស្ទ្ ិនដូចជា(ដូចជាអ្នកខ្រះអរះោង)

ពគាន់ដតជា្ ំនិត្ ួ�ដដល្ ិនដ្នជា«ការរស់ងទ្បើងវិញខាងវិញ្្ណ»ប៉ុងណាណ្រះ

ងទប៉ុដន្ជាការរស់ងទ្បើងវិញខាងរូបកា�ដដលបាន្ ឺចាប់និងសុ្តងៅងលើ

ង្ើឆ្្ង្ ងដដរ។ងនរះ្ ឺជាអវរីដដល្ ួកសិស្សដំបូងបានពបកាសោ៉្ងមន

អំណាចោ៉្ងកា្្ហាននិងឥត្ ប់្ រថ«ព្រះពទង់បានងលើកព្រះង�ស៊ូវ

ងនរះដដលអ្នករាល់គា្្បានឆ្្ងឲ្យពទង់ង្វើជាព្រះអម្្ស់ងែើ�ជាព្រះព្រីស្ទ

្ង»(កិច្ចការ2:៣6)។្ ួកសិស្សបានមនអំណរថពកដលង្ រីងពោរះព្រះអម្្ស់

របស់្ ួកង្ពតរូវបានងដារះរួចងទាស្ ិតងែើ�បានងលើកតង្កើងោ៉្ងខ្ស់បំ្ុត
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«ដតខាងឯព្រះវិញ្្ណថនងសចក្រីបរិសុទ្ធងនរះបានសំដដង្ កច្បាស់ថពទង់ជា

ព្រះរាជបុពរារបស់ព្រះ្ិតទាំងមនព្រះងចសា្្្ ងងដា�ពទង់បានរស់្ រីសា្្ប់

ងទ្បើងវិញ្ ឺជាព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទជាព្រះអម្្ស់ថនង�ើងរាល់គា្្»(រែូ្1:4)។

ការ លលើ ក ល្រ្បើង លៅ ស្ថាន ែួគ៌ របែ់ ទ្រង់ 

«ន�ើយក៏បានយាងនៅឯស្្នសួគ៌វិញ»។្ ួកសិស្សមនអំណរ្ ិនពគាន់ដត

ងដា�សារព្រះង�ស៊ូវងៅរស់ប៉ុងណាណ្រះងទប៉ុដន្ក៏ងដា�សារ្ ួកង្បានង្ើល

ង�ើញពទង់ោងងៅសា្្នសួ្៌វិញ្ ងដដរ(លូកា24កិច្ចការ1)។ពទង់បាន

�ក្ ្នរះងលើអស់ទាំង្ ួកខា្្ំងសពតរូវរបស់ពទង់និងរបស់ង�ើងងដា�ង្ើឆ្្ង

នឹងការរស់ង�ើ�វិញរបស់ពទង់ងែើ�ងៅចំងោរះ្ ុខ្ ួកសិស្សពទង់ោង

ពត�ប់ងៅសា្្នសួ្៌វិញក្នញងន្ជាងស្ច។ពទង់ដលងងៅងពកា្្ ងពមងការ

ោពកក់របស់្ ួកផរីសុរី្ងពមងការោពកក់របស់្ ួកសាឌូសុរីឬភ្សាហាវ

ងោរងៅរបស់្ ួករែូ្ម៉្ំងងទៀតងែើ�។ថកផស្រីឡាត់និងបាវពោវរបស់

្ួកង្ឬសារំាងផ្្ល់ដលងោចងពបើកម្្ំងបា�្ កងលើពទង់ងទៀតងែើ�។

ពទង់បានងលើកងៅសា្្នសួ្៌្ ង់ងៅសា្្ំព្រះែស្របស់ព្រះវរបិរាង្វើជាងស្ច

ងែើ�មនសុវត្ិភ្សន្ិភ្និងអំណរដ៏ងៅអស់កល្បជានិច្ច។

ចូរង្ើល្ នុស្សបរិសុទ្ធទស្សនរីភ្មនង្ញងដា�សិរីល្អ

ចូរង្ើល្ នុស្សដដលមនទុក្ខលំបាក

បាន្ កដ្នដរីត�ុទ្ធងែើ�ពត�ប់ងៅសា្្នសួ្៌ងដា�ជ័�ជំនរះ

ព្ប់ទាំងជង្គង់លុតចុរះថ្្�បង្គំពទង់
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រាជាភិងសកឲ្យពទង់រាជាភិងសកឲ្យពទង់

រាជាភិងសកឲ្យពទង់រាជាភិងសកឲ្យពទង់…

ចូរសា្្ប់អស់អ្នកដដលដពសកសាទរ!

ចូរសា្្ប់ត្ន្រីជ័�ជំនរះដ៏លាន់រំ្ង!

ព្រះង�ស៊ូវោងងៅទរីខ្ស់បំ្ុត

ទស្សនរីភ្្ ្ល់អំណរដ៏្ ំថពកដលង!

រាជាភិងសកឲ្យពទង់!រាជាភិងសកឲ្យពទង់

ងស្ចងលើអស់ទាំងងស្ចងែើ�ព្រះអម្្ស់ងលើអស់ទាំងព្រះអម្្ស់!

ងស្ចងលើអស់ទាំងងស្ចងែើ�ព្រះអម្្ស់ងលើអស់ទាំងព្រះអម្្ស!់4

 ទ្ះទគីែ្ទ គង់ លៅ ខាង ស្ដាំ ទ្ះវរបិតា 

«ក្នញងន្ពទង់ជាងស្ចដ៏ជាអ្នកសពងរួបសពងរួ្ពទង់្ ង់ងៅខាងសា្្ំថនព្រះដ៏ជា

ព្រះវរបិរាព្ប់ព្ងទាំងងៅសា្្នសួ្៌និងដ្នដរីងដា�នូវអស់ទាំងអ្ិបងត�្យ

ភ្របស់ព្រះងែើ�ពទង់ជាសង្្ចសង្ឃនិងជាអ្នកការោរក្រីដ៏សុចរិតរបស់ង�ើង

រាល់គា្្។»។ប៉ុន្្នឆ្្ំ្ ុនខ្ញំបានកំ្ុងដឹកនំពកុ្ព្រូ្ គ្្លងបសកជននិងប្រី

ពប្ន្ធរបស់្ ួកង្សពមប់ងសចក្រីអ្ិសា្្ន។្ ុនង្លង�ើងបានអ្ិសា្្នខ្ញំ

សូ្ឲ្យ្ ួកង្បិទដភ្នករបស់្ ួកង្ងែើ�នឹកក្នញង្ ងន្តិអំ្រីព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទ។

្ួ�ដភ្តងពកា�្ កខ្ញំបានសូ្ឲ្យ្ ួកង្ដចកចា�នូវអវរីដដល្ ួកង្បានង�ើញ

ងៅក្នញង្ ងន្តិរបស់្ ួកង្។្នុស្សម្្ក់បានង�ើញថព្រះង�ស៊ូវកំ្ុង

ពសលាញ់និងពបទាន្ រដល់កូនងក្មងម្្ក់ងទៀតបានង�ើញពទង់កំ្ុងបងពងៀន
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ែវទូង្ នុស្សម្្ក់ងទៀតបានង�ើញថពទង់កំ្ុងង្វើឲ្យនំបុ័ងនិងពតរីងកើនចំនួន

ម្្ក់ងទៀតបានង�ើញថពទង់កំ្ុងអ្ិសា្្នងៅក្នញងសួនច្បារដ្តងសម៉្នរី។

រា្រ�ៈការ្ ិចារណាង�ើងបាន�ល់ថរូបភ្អំ្រីពទង់ទាំងអស់របស់

ង�ើង្ ឺងៅង្ល្ ុនការងលើកងទ្បើងងៅសា្្នសួ្៌។ការនឹកក្នញង្ ងន្តិអំ្រី

ព្រះង�ស៊ូវរបស់ង�ើងខុស្ រីសា្្នភ្របស់ពទង់បច្ចញប្បន្នងនរះ។ការងលើកតង្កើង

របស់ព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទ្ ិនពគាន់ដតជាព្ឹត្ិការណ៍ពបវត្ិសា្ស្ប៉ុងណាណ្រះងទប៉ុដន្

ក៏ជាងសចក្រី្ ិតបច្ចញប្បន្ន្ ងដដរ។ព្រះង�ស៊ូវដលងមនសាច់ឈា្ងៅងទៀត

ងែើ�ប៉ុដន្ងៅក្នញងសិរីល្អដដល្ ិនងចរះ្ ុករលួ�វិញ។ងៅង្លសាវ័ក�៉ូហាន

ង�ើញព្រះង�ស៊ូវងៅក្នញងនិ្ិត្ងនរះ�៉ូហានង�ើញព្រះង�ស៊ូវរា្សា្្នភ្

របស់ពទង់បច្ចញប្បន្នងនរះងែើ�គាត់ដួលដូចជាសា្្ប់(វិវរណៈ1:17)។

ព្រះព្រីស្ទដដលបានងលើកតង្កើងនិងមនសិរីរុងងរឿងនិងអំណាចព្រះងចសា្្

ងនរះ្ឺជាព្រះព រ្ីស្ទដដល�៉ូហានបានសា្្ល់ពសឡាញ់ថ្្�បង្គំនិងបងព្ើ។

ឥ�ទូវងនរះព្រះព្រីស្ទព្ប់ព្ងជាងស្ចសព្ុរះសព្រួលទូលអងវរជំនួសង�ើង

ព្ប់ព្ងង�ើងនិងការោរង�ើង។ពទង់បាន�ករូបសាច់របស់ង�ើងងៅក្នញង

ព្រះថពតឯកជាកដន្ងដដលពទង់ជាអ្នកតំណាងឥតងខា្្រះរបស់ង�ើងងែើ�ពទង់

ការោរង�ើងជាដរាបងៅ។ដូងច្នរះង�ើងគា្្នអវរី្ ួរឲ្យភ័�ខា្្ចងនរះងទ្ឺពតរូវ

ងកាតខា្្ចព្រះអង្គដត្ួ�ប៉ុងណាណ្រះ(ម៉្ថ�10:28)។

ការ យាង ទតឡប់ មក វិញ ទបកប លោយ ែិរីល្អ របែ់ ទ្រង់ 

ព្រះព្រីស្ទនឹងោងពត�ប់្ កវិញងៅក្នញងសិរីល្អងដើ្្បរីង្វើឲ្យព្ប់ោ៉្ងបាន
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ង្ញងលញងែើ�ទទួលតំដណងជាងស្ចង្ញសិទ្ធិនិងព្រះអម្្ស់ដដល

បានងលើកតង្កើងដដលងលាកិ�ទាំង្ ូលរួបរួ្ងៅក្នញងការសរងសើរតង្កើង្ ិន

ងចរះចប់(ងអងភសូរ1:10)។

្្ះ្្តីេ្ទជាអ្កតំណាងនិងអ្កជំនួេរបេ់ស�ើង
«ង�ើងងជឿថងដា�សារការ�កកំងណើតជា្ នុស្សព្រះជន្មរស់ងៅការសុ្ត

ការរស់ង�ើវិញនិងការោងង�ើងងៅសា្្នសួ្៌វិញរបស់ពទង់ងនរះព្រះង�ស៊ូវ

ព រ្ីស្ទពទង់បានង្វើជាអ្នកតំណាងនិងជំនួសឲ្យង�ើងរាល់គា្្។ពទង់ង្វើដូងចា្្រះ្ ឺ

ងដើ្្បរីឲ្យង�ើងដដលងៅក្នញងពទង់ោចកា្្�ជាងសចក្រីសុចរិតរបស់ព្រះ»។ង�ើង

មនងែតុ្ លព្ប់ពគាន់ងដើ្្បរីសរងសើរតង្កើងនិងពសលាញ់ព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទ្ វរី

ងបើង�ើងពគាន់ដតដឹងចំនុចង្្សងៗដដលពតរូវបាន្ ិភក្សាងៅក្នញងជំ្ូកងនរះរួចងៅ

ងែើ�ប៉ុងណាណ្រះ(ដូចជាភ្ជាព្រះអស់កល្បជានិច្ចរបស់ពទង់ការសា្្ប់បគ្្ប់

ងដា�ងសចក្រីពសលាញ់របស់ពទង់ចំងោរះព្រះវរបិរារបស់ពទង់ការបន្្បខ្លួន

របស់ពទង់ងែើ�និងសិរីល្អខ្ស់បំ្ុតរបស់ពទង់ងៅខាងសា្្ំព្រះែស្របស់

ព្រះ)។ងទារះោ៉្ងណាព្រះ្្្រីរ្ ្ល់ឲ្យង�ើងនូវងែតុ្ លងទៀតងដើ្្បរីពសឡាញ់

និងបងព្ើពទង់។ព្ប់ោ៉្ងដដលពទង់បានង្វើ្ឺពទង់បានង្វើសពមប់ង�ើង។

ពទង់បានងកើត្ កក្នញងងលាកិ�ងនរះសពមប់ង�ើង(កាឡាទរី4:4-7)

ពទង់ពតរូវជាប់ឆ្្ងជំនួសអំង្ើបាបរបស់ង�ើង(កាទ្បាទរី៣:1៣)ពទង់ពតរូវ

បានងពបាសឲ្យរស់ងទ្បើងវិញងដើ្្បរីព្រះអង្គនឹងរាប់ង�ើងជាសុចរិត(រែូ្4:2៥)

ពទង់បានងលើកងទ្បើងងៅសា្្នសួ្៌ងដើ្្បរីងរៀបចំកដន្ងសពមប់ង�ើង(�៉ូហាន
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14:12)។បទ្ ្្រីរពបាប់ង�ើងថព្រះព រ្ីស្ទបានង្វើការងនរះងដា�ព្រះអង្គ

កា្្�ជាអង្គជំនួសងដើ្្បរីពទង់ោចង្វើជំនួសង�ើងនូវអវរីដដលង�ើង្ ិនោចង្វើ

សពមប់ខ្លួនឯងបាន។ងសចក្រី្ ិតងនរះស្ិតចំកណា្្លងសចក្រីជំងនឿរបស់ព្រីស្ទ

បរិស័ទងែើ�ងបើសិនជាគា្្នងសចក្រី្ ិតងនរះងនរះដំណឹងល្អបាត់បង់អំណាច

្ិងសសរបស់ខ្លួនងែើ�។

សាសនជាងពចើនបងពងៀនង�ើងថង�ើងពតរូវការដកទព្ង់ងែើ�សាសន

ខ្រះ្ ្ល់ឲ្យង�ើងនូវ្ ំរូដ៏អសា្្រ្យដដលង�ើង្ ួរដតដងណដើ្រា្ដូចជាអ័ពបាហាំ

និង្ ៉ូងស(សាសន�ូដា)ព្រះង�ស៊ូវ(ជំងនឿព្រីស្ទបរិស័ទ)្ ហាម៉្ត់

(សាសនអ៊ីសា្្្)ព្រះ្ុទ្ធនិងដាថទ្បទ្បាម៉្DalaiLama(្ុទ្ធសាសន)

ខុងជឺ(សាសនខុងជឺ)...ល។ប៉ុដន្មនដតសាសន្ ួ�(ជំងនឿព្រីស្ទបរិស័ទ

ដដលងជឿងលើដំណឹងល្អ)បងពងៀនង�ើងថមនម្្ក់ង្្សងងទៀតបានជំនួស

ង�ើងងដា�1.បានរស់ជរីវិតបរិសុទ្ធងនរះរួចងែើ�2.ទទួល�កទណ្ឌក្្ម

ដដលង�ើងស្នឹងទទួលសពមប់អំង្ើបាបរបស់ង�ើងងែើ�៣.បានទទួល

ជរីវិតដដលរស់្ រីសុ្តងទ្បើងវិញនិងឋានៈដដលងលើកតង្កើងងដើ្្បរីឲ្យង�ើង

(និោ�ខាងព្លឹងវិញ្្ណ)បានអង្គញ�ងៅខាងសា្្ំព្រះែស្របស់ព្រះរួច

ងៅងែើ�។ងនរះ្ ឺជាងសចក្រីោ្៌កំបាំងថនងសចក្រីជំងនឿរបស់ព្រីស្ទបរិស័ទ

(កូល៉ុស1:2៥,1 រ្ី្៉ូង្៣:16): រា្រ�ៈជរីវិតជាអង្គជំនួសនិងការសុ្ត

របស់ព្រះអម្្ស់ព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទរបស់ង�ើងង�ើងពត�ប់ជាងសចក្រីសុចរិត

របស់ព្រះ(2កូរិន្ូស៥:21)។
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ជីវិត សៃល គ្មាន បាប ជំនួែ លយើង 

ព្រះ្្្រីរបងពងៀនថអ័ដា្ដដលជា្ នុស្សដំបូង្ ិតជាអ្នកតំណាងដំបូងរបស់

ង�ើង(រែូ្៥:12)។ក្នញងន្ជាអ្នកតំណាងរបស់ង�ើងងបើសិនគាត់បានជ័�

ជំនរះងនរះង�ើងក៏បានជ័�ជំនរះប៉ុដន្ងបើសិនគាត់បានបរាជ័�ងនរះង�ើងក៏

បរាជ័�្ ងដដរ។គាត់បានបរាជ័�។ង�ើងបានបរាជ័�។គាត់បានង្វើបាប

ដូងច្នរះង�ើងង្វើបាប។គាត់បានពត�ប់ជា្ នុស្សមនបាបដូងច្នរះង�ើង្ ឺជា

្ួក្ នុស្សមនបាប។ងតើការងនរះអ�ុត្ិ្្៌ងទ?ងតើអ្នក្ ិតថអ្នកោចង្វើបាន

ពបងសើរជាងអ័ដា្ដដរងទ?ងបើអ្នក្ ិតដូងច្នរះងនរះជាអំនួតរបស់អ្នកបញ្្ក់ថ

អ្នកជា្ នុស្សមនបាប្ ្ងងទៀតងែើ�។

ងទារះោ៉្ងណាសាច់ងរឿង្ ឺថបន្្ប់្ រីការធ្្ក់ចុរះរបស់្ នុស្សព្រះបាន

សន្យាភ្្្ៗថនឹងពបទានអ្នកតំណាង្ ្មរី្ ួ�ជា្ ូជរបស់ងអវ្៉ាដដលនឹងកិន

ខា្្ំងសពតរូវ(សារាំង)របស់ង�ើង(ងលាកុប្បត្ិ៣:1៥)។ព្រះង�ស៊ូវ្ ឺជា

្ូជងនរះជាអ័ដា្ទរី្ រីរងែើ�ពទង់បានរស់ងៅោ៉្ងឥតងខា្្រះជំនួសង�ើងងដើ្្បរី

ងៅង្លង�ើងងជឿទុកចិត្ងលើពទង់ងនរះង�ើងទទួលបាន្ លពបងោជន៍ដដល

្កអំ្រីការសា្្ប់បគ្្ប់ឥតងខា្្រះរបស់ពទង់ចំងោរះព្រះវរបិរា។ព្ប់ោ៉្ងដដល

ពទង់បានង្វើចូលក្នញងកំណត់ពរារបស់ង�ើង។ងៅង្លព្រះង្ើល«កំណត់ពរា

ការពបព្ឹត»្របស់្ ួកព្រីស្ទបរិស័ទងនរះពទង់ង្ើលង�ើញកំណត់ពរាដដល

ព្រះរាជបុពរាសងៃលួនភ្្របស់ពទង់្ ឺព្រះង�ស៊ូវបានសងព្ចបាន។ព្រះបានរាប់

ទុកង�ើងមនជរីវិតសុចរិតដ៏ឥតងខា្្រះដដលព្រះរាជបុពរាបានរស់។វាជាការ្ ិត

ដដលព្រះង�ស៊ូវបានរស់ងៅក្នញងជរីវិតដដលគា្្នបាបជំនួសង�ើង។
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ការ ែុគត ៃ៏ ឈឺ ចាប់ មួយ ជំនួែ លយើង 

ជាងរឿ�ៗ ង�ើងបា៉្ន់ពបមណងលើទំែំថនអំង្ើបាបរបស់ង�ើង(និងលទ្ធ្ល

្ក្ រីអំង្ើបាបរបស់ង�ើង)ខុសោ៉្ងខា្្ំង។ជាលទ្ធ្លថនការធ្្ក់ចុរះរបស់

អ័ដា្ងនរះង�ើង្ ឺជា្ ួក្ នុស្សមនបាបងែើ�មនងទាសដដលពតរូវទទួល

ងសចក្រីងពកា្របស់ព្រះង�ើង្ ុករលួ�ក្នញងព្ប់ចំនុចថនលក្ខណៈរបស់ង�ើង

ង�ើងដាច់ងចញ្ រីព្រះបានពត�ប់ជាខា្្ំងសពតរូវរបស់ពទង់ងែើ�ង�ើងគា្្ន

ងសចក្រីសង្ឃឹ្ខាងសរីល្្៌និងព្លឹងវិញ្្ណងដើ្្បរីផ្្ស់ប្ទូរឬសង្គ្្រះខ្លួន

ឯងងនរះងទ។មនដតការសុ្តជំនួសរបស់ព្រះអម្្ស់ព្រះង�ស៊ូវប៉ុងណាណ្រះ

ដដលោចងដារះពសា�បញ្្ដ៏្ ងៃន់្ងៃរទាំងងនរះបាន។

ព្រះង�ស៊ូវបានសុ្តជំនួសង�ើង។ពទង់្ ិនស្នឹងសុ្តងនរះងទ។

ង�ើងងទស្នឹងសា្្ប់។ពទង់បានសុ្តងដា�ងពោរះព្រះបានដាក់អំង្ើបាប

របស់ង�ើងងៅងលើព្រះរាជបុពរាសងៃលួនភ្្របស់ពទង់ផ្្ល់សពមប់សិរីល្អរបស់

ពទង់និង្ រីព្រះ្ុណគា្្នកំណត់របស់ពទង់ចំងោរះង�ើង។ងែើ�រា្រ�ៈ

ការសុ្តជា�ញ្ញបូជារបស់ពទង់ងនរះព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទបាន្ ្ទញកអំង្ើបាប

របស់ង�ើងងៅក្នញងរូបកា�ពទង់ងែើ��កវាងចញឆ្្�្ រីង�ើង។�៉ូហាន

បាទរីស្ទនិោ�ចង្អញលបគ្្ញងៅកាន់ព្រះង�ស៊ូវថ«នុរះន៏កូនងចៀ្ថនព្រះ

ដដលងដារះបាប្ នុស្សងលាក»(�៉ូហាន1:2៩,៣6)។ព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទ

បានងដារះបាបរបស់ង�ើងងដា�ការ�កបាបរបស់ង�ើងដាក់ងលើអង្គពទង់។

«ព្រះពទង់បានង វ្ើឲ្យពត�ប់ជាតួបាបជំនួសង�ើងរាល់គា្្វិញងដើ្្បរីឲ្យង�ើង

រាល់គា្្បានពតទ្បប់ងៅជាងសចក្រីសុចរិតរបស់ព្រះងដា�នូវព្រះអង្គងនរះឯង»
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(2កូរិន្ូស៥:21)។

ប៉ុល្ ន្យល់អំ្រី្ ូលងែតុដដលព្រះង�ស៊ូវ្ ិតជាបានសុ្តងៅងលើ

ង្ើឆ្្ង«ព្រះព្រីស្ទពទង់បានងលារះង�ើងរាល់គា្្ឲ្យរួច្ រីងសចក្រីបណា្្សា

របស់ពកឹត្យវិន័�ងដា�ពទង់ពតរូវបណា្្សាជំនួសង�ើងរាល់គា្្(ដ្បិតមន

ងសចក្រីដចងទុក្ កថ«បណា្្សាងែើ�អ្នកណាដដលពតរូវ្ ្យលួរងៅងលើង្ើ»“ 

(កាឡាទរី៣:1៣)។រា្រ�ៈការពតរូវបណា្្សាជំនួសង�ើងព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទ

បានង្វើឲ្យសងៃប់ងសចក្រីងពកា្ដ៏សុចរិតរបស់ព្រះចំងោរះអស់អ្នកដដលង្វើបាប

្ឺព្រះព រ្ីស្ទបានថ្្�ដគ្្�ឲ្យង�ើងរួច្ រីងសចក្រីងពកា្របស់ព្រះ។ពទង់

បដងវរងសចក្រីងពកា្របស់ព្រះងចញ្ រីង�ើង។ពទង់បានបំង្ញងសចក្រីតព្រូវ

ថន�ុត្ិ្្៌របស់ព្រះ។�ញ្ញបូជាជំនួសងនរះចាំបាច់សពមប់ងសចក្រីសង្គ្្រះ

របស់ង�ើង្ រីងពោរះ«ឯអ្នកណាដដលងជឿដល់ព្រះរាជបុពរាងនរះមនជរីវិតដ៏

ងៅអស់កល្បជានិច្ចងែើ�ដតអ្នកណាដដល្ ិនព្្ងជឿដល់ព្រះរាជបុពរាវិញ

ងនរះនឹង្ ិនង�ើញជរីវិតងសារះង�ើ�្ ឺងសចក្រីងពកា្របស់ព្រះដតងៅជាប់ងលើ

អ្នកងនរះឯង»(�៉ូហាន៣:៣6)។

ប៉ុល្ ិ្ណ៌នង�ើងងៅក្នញងលក្ខខណ្ឌធ្្ក់ចុរះថ«សា្្ប់ក្នញងការរំលង

ងែើ�ក្នញងអំង្ើបាប(របស់ង�ើង)....ងែើ�ជាប់ក្នញងងសចក្រីខា្្ល់»(ងអងភសូរ

2:1,៣)។ដតព្រះព្រីស្ទបានសុ្តជំនួសង�ើងក្នញងកាលដដលង�ើងជាខា្្ំង

សពតរូវរបស់ព្រះនិងងៅមនបាបងៅង�ើ�(រែូ្៥:8)។ទរីបំ្ុតឈា្

របស់ព្រះព្រីស្ទ�ញ្ញបូជាសុ្តរបស់ពទង់សពមប់ង�ើង្្សរះ្ ្សាង�ើងនឹង

ព្រះងដើ្្បរីឲ្យង�ើងទទួលបានភ្ស្និទ្ធសា្្លជា្ ួ�ពទង់ដដលង�ើងបានបាត់
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បង់ងៅក្នញងសួនច្បារងអដដនងដា�សារអំង្ើបាបរបស់ង�ើង។ប៉ុលនិោ�

ដូចងនរះថ«ព្ប់ទាំងអស់ក៏្ ក្ រីព្រះដដលពទង់បាន្ ្សរះ្ ្សាង�ើងនឹងព្រះអង្គ

ពទង់ងដា�សារព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទងែើ�បានពបទានការគរ្ ្សរះ្ ្សាងនរះ្ ក

ង�ើងខ្ញំដដរ្ ឺ្ រីដំងណើរដដលព្រះពទង់្ ង់ក្នញងព្រះព្រីស្ទកំ្ុង្ ្សរះ្ ្សាងលាកិ�

នឹងអង្គពទង់ឥតពបកាន់ងទាសង្ងទៀតងែើ�ពទង់បានពប្ល់ព្រះបន្ទទូល្ រីការ

្្សរះ្ ្សាងនរះ្ កង�ើងខ្ញំ»(2កូរិន្ូស៥:18-1៩)។ការសុ្តដ៏្ ឺចាប់

របស់ពទង់្ ឺងដើ្្បរីជំនួសង�ើង។

ការ រែ់ ្ ី ែុគត ល្រ្បើង វិញ ៃ៏ មាន ជ័យ ជំនះ ែទមាប់ លយើង 

ងដា�សារអំង្ើបាបងនរះង�ើងបានពត�ប់ជាងៅងពកា្អំណាចទុក្ខងវទន

របស់ជរីវិតងនរះងសចក្រីសា្្ប់និងសា្្ននរកដ៏ងៅអស់កល្ប។ងដា�សារការគរ

ជំនួសនិងងពបាសងលារះរបស់ពទង់ងនរះព្រះង�ស៊ូវបានមនជ័�ជំនរះងលើអំង្ើ

បាបងសចក្រីសា្្ប់និងអំណាចទាំងអស់ដដលចង់បំផ្្ញង�ើង។ងដា�សារ

ការរស់្ រី្ ្នទូរងទ្បើងវិញរបស់ពទង់ងនរះជាចុងបំ្ុតនិងជាដរាបងៅង�ើងបាន

រាប់ជាសុចរិតងៅចំងោរះព្រះងែើ�បានរស់ងទ្បើងវិញ្ កកាន់ជរីវិត្ ្មរីដ៏ងៅអស់

កល្បជានិច្ច។រា្រ�ៈងសចក្រីជំងនឿក្នញងព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទងនរះខាងវិញ្្ណ

ង�ើងបានងពបាសឲ្យរស់ជា្ ួ�ពទង់រួចរាល់ងៅងែើ�ងែើ�ថ្ងៃ្ ួ�ង�ើងនឹង

ពត�ប់ដូចជាពទង់ងៅក្នញងរូបកា�្ ្មរីដដលរស់្ រីសា្្ប់ងទ្បើងវិញដដរ។អន្ត

របស់ង�ើងជាប់ទាក់ទងោ៉្ងជិតសិ្នទជា្ួ�ពទង់ងដា�ការបន្្បខ្លួនរបស់

ង�ើងពត�ប់ជាកាបន្្បខ្លួនរបស់ពទង់ងនរះការតង្កើងងទ្បើងរបស់ពទង់បាន
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ពតទ្បប់ជាការតង្កើងងទ្បើងរបស់ង�ើង្ ងដដរ។ង�ើងបានរស់ងទ្បើងវិញង�ើង

បានងលើកងទ្បើងងៅឯព្រះវត្មនព្រះង�ើងព្ប់ព្ងជា្ ួ�ព្រះព្រីស្ទថ្ងៃ្ ួ�

ង�ើងនឹងដូចជាពទង់ងៅក្នញងរូបកា�ឧត្្។ការរស់្ រីសុ្តងទ្បើងវិញដដល

មនជ័�ជំនរះរបស់ពទង់្ ឺសពមប់ង�ើង។

ការ លលើក ល្រ្បើង លៅ ស្ថាន ែួគ៌ ៃ៏ មាន ែិរីល្អ ែទមាប់ លយើង 

ងៅង្លព្រះង�ស៊ូវ្ ង់ជា្ួ�្ ួកសិស្សរបស់ពទង់ងៅបន្ទប់ខាងងលើ(�៉ូហាន

1៣-17)ពទង់បានពជាបថ្ ួកង្្ ប់បារ្្ភ្ រីងពោរះពទង់នឹងចាកងចញ្រី្ ួកង្

នង្លអន្ត។ពទង់បាន្ ន្យល់្ ួកង្ថមន្ រីរោ៉្ងការចាកងចញរបស់

ពទង់នឹងនំ្ កនូវការល្អ។ទរី្ួ�ពទង់នឹងបញជទូនព្រះវិញ្្ណបរិសុទ្ធ្ កកាន់

្ួកង្។ព្រះវិញ្្ណបរិសុទ្ធ្ ឺជាព្រះដ៏ជាជំនួ�ដដលនឹងដឹកនំងលើកទឹកចិត្

និងបងពងៀន្ ួកង្។ទរី្រីរពទង់នឹងោងងៅដំណាក់របស់ព្រះវរបិរាពទង់ងដើ្្បរី

ងរៀបចំកដន្ង្ ួ�សពមប់្ ួកង្។

ងៅង្លខ្ញំងៅងក្មងង្លសំខាន់្ ួ�ក្នញងជរីវិតរបស់ខ្ញំ្ ឺង្លខ្ញំងៅសួរ

សុខទុក្ខោ�ដដលជាម្្�របស់ម្្�របស់ខ្ញំ្ ួ�ឆ្្ំ្ ្ងងែើ�ង�ើងបាន

សា្្ក់ងៅក្នញង្ ្ទរះតូចរបស់គាត់រ�ៈង្លងពចើនថ្ងៃ។គាត់បានរស់ងៅក្នញងភូ្ិ

តូចងៅជនបទដក្បរតំបន់ភ្នំ។ពបដែលជាអ្នកឆងៃល់ថងែតុអវរីបានជាងក្មង

ោ�ុពបាំបរីឆ្្ំរីករា�នឹងការងៅងលងកដន្ង្ ួ�ដដលគា្្នទូរទស្សន៍គា្្ន

រារាងបាល់ទរះគា្្នពបដាប់ងក្មងងលងទំងនើបៗងែើ�មនតូចលក់ឥវា៉្ន់តូច

្ួ�ងៅឯ្ ្ទូវអញ្ចឹង។ងដា�ងពោរះដតោ�បានកំ្ុងរង់ចាំ្ ួកង�ើងអស់



27

សេចក្តីស្រោេសោះក្នុង្្ះ្្តីេ្ទ

ជាងពចើនដខ។ង្លង�ើង្ កដល់គាត់កំ្ុងរង់ចាំង�ើងងៅ្្ទរះពតង់ឯទា្្រ។

ង�ើងបានរត់ងៅងដើ្្បរីឲ្យគាត់ងោបង�ើងងដា�ក្រីពសឡាញ់។គាត់បានដាក់

ស្្មតិន្ឲ្យង�ើង។ង�ើងបានងទ្បើងបន្ទប់ង្ងរបស់ង�ើងងៅជាន់ខាងងលើ

ដដលមនដំបូលស័ងកសរីដដលមនសំង�ង្ ្ង់ខា្្ំងង្លងភ្ៀងងៅង្ល�ប់

ងែើ�បន្្ប់្ កគាត់បានងរៀបចំោហារនិងបដង្អ្ឆ្្ញ់្ ិសារសពមប់្ ួក

ង�ើង។ង�ើងបានងដើរងលងកាត់ភ្នំងែើ�ង្វើសក្្មភ្្ ្្មរាដដលោ�

គាត់ងពគាងទុកសពមប់ង�ើង។ដំបូងបង្អស់ង�ើងរីករា�ងដា�ងពោរះងសចក្រី

ពសឡាញ់របស់ោ�ចំងោរះង�ើង។

ងបើសិនោ�របស់ខ្ញំដដលមនោ�ុចិតសិបពបាំឆ្្ំមនពទ្្យស្្បត្ិតិច

តួចោចងពតៀ្ងរៀបចំកដន្ងដដល្ ួរឲ្យសប្បា�រីករា�សពមប់ខ្ញំបានងតើអ្នក

ោចនឹកក្នញង្ ងន្ តិអំ្រីអវរីដដលព្រះអម្្ស់ព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទដដលមនពទ្្យ

ស្្បត្ិងពចើន្ ែិមមនអំណាចគា្្នកំណត់និងមនងសចក្រីពសលាញ់គា្្ន

ព្ំដដននឹងង្វើសពមប់ង�ើងបានងទ?ពទង់ទន្ទឹងរង់ចាំការ្ កដល់របស់ង�ើង

ពទង់មនស្្មតិន្សពមប់រា្ស្ម្្ក់ៗរបស់ពទង់ពទង់បានងពតៀ្ងរៀបចំ

កដន្ងងដើ្្បរីឲ្យង�ើងមនអំណរជាដរាបងៅ។ង�ើងនឹងដែលក្នញង្ ហាស្ុពទ

ថនងសចក្រីពសឡាញ់របស់ពទង់សពមប់ង�ើង។ការងលើកងទ្បើងងៅសា្្នសួ្៌

របស់ពទង់្ ឺសពមប់ង�ើង។

្្ះ្្តីេ្ទជាសេចក្តីេង្ឃឹ្ដត្ ួ�្ ត់របេ់ស�ើង
«ង�ើងងជឿថគា្្នងសចក្រីសង្គ្្រះងដា�សារអ្នកណាងទៀតងសារះដ្បិតងៅងពកា្
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ង្�គា្្នន្ងឈា្្រះណាងទៀតបានពបទាន្ ក្ នុស្សងលាកឲ្យង�ើងរាល់គា្្

បានសង្គ្្រះងនរះង�ើ�»។អស់ជាងពចើនសតវត្ស្ ួកអ្នក្ ិនងជឿបានពបម្

ង្ើលគ�ចំនុចខ្រះៗ ថនងសចក្រីជំងនឿរបស់ព្រីស្ទបរិស័ទ។ចំនុចទាំងងនរះរួ្

ទាំងងសចក្រី្ ុករលួ�ថនចិត្របស់្ នុស្សភ្ឥតពបងោជន៍របស់្ នុស្ស

ក្នញង្ ្យាោ្សង្គ្្រះខ្លួនឯងងចញ្ រីលក្ខខណ្ឌបាត់បង់របស់ខ្លួនងែើ�និង

ងសចក្រី្ ិតអំ្រីសា្្ននរក។ងៅក្នញងស្័�សាវ័កប៉ុលក៏មនងសចក្រីបងពងៀន

របស់ព្រីស្ទបរិស័ទដដល្ ួកអ្នក្ ិនងជឿបានពបម្ង្ើលគ�្ ងដដរដូចជា

ការជំនុំជំររះរបស់ព្រះងលើអ៊ីពសាដអល្ ួកជំនុំរាប់បញ្ចទូល្ ួកសាសន៍ដថទ

និងងសរីភ្របស់ព្រីស្ទបរិស័ទ្ រីច្បាប់្ ិ្រីសាសនក្នញងព្រះ្្្រីរសញ្្ចាស់។

ងសចក្រី្ ិតដដលពបម្ង្ើលគ�ខា្្ំងបំ្ុតងៅក្នញងស្័�ងនរះពបដែល

ជាងសចក្រីបងពងៀនរបស់ព្រះ្្្រីរដដលថព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទជា្ ្ទូវដត្ ួ�្ ត់

ងៅកាន់ជរីវិតអស់កល្ប។ងែតុ្ លសពមប់ការពបម្ង្ើលគ�្ ឺច្បាស់ថ

្ួកព្រីស្ទបរិស័ទកំ្ុងពបកាសថមនដត្ ួកង្ងទដដលសា្្ល់និងពបកាសអំ រ្ី

ព្រះ្ិតដត្ ួ�ដ៏មនព្រះជន្មរស់ងែើ�អ្នកង្្សងងទៀត្ ឺខុសងែើ�ថលទ្ធ្ ល

ថនការខុសរបស់្ ួកង្្ ឺមនភ្ងោរងៅោ៉្ងខា្្ំង(ធ្្ក់ចូលបឹងងភ្ើង)។

ងលើស្ រីងនរះព្រីស្ទបរិស័ទខ្រះហាក់ដូចជា្ ិនព្រួ�បារ្្ភអំ្រីការវិនិច្័�

ដដលអ្នក្ ិនងជឿនិងពកុ្សាសនដថទងទៀតនឹងទទួល។ដូងច្នរះងតើងែតុអវរី

ង�ើងដដលងៅក្នញងពកុ្ចព្ុរះដំណឹងល្អនឹងង្វើឲ្យងសចក្រី្ ិតងនរះជាការងប្ជា្្

របស់ង�ើងខាងងសចក្រី្ ិតដដល្ ិនោចបដិងស្ងបារះងចាលបាន?ង�ើងង្វើ

ដូចងនរះងដា�ងពោរះ:
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1.ងបើសិន្ នុស្សម្្ក់្ ិនទទួល�កងសចក្រី្ ិតងនរះអស់្ រីចិត្ងនរះ

ងទងនរះគាត់្ ិន�ល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះព្រីស្ទទាល់ដតងសារះ។

ងបើសិនង�ើងងជឿងលើអវរីដដលព្រះ្្្រីរបងពងៀនអំ្រីលក្ខណៈោពកក់

របស់្ នុស្សជាតិដដលធ្្ក់ចុរះ(ងសចក្រី្ ុករលួ�ខាងសរីល

្្៌របស់ង�ើងងសចក្រីសា្្ប់ខាងវិញ្្ណរបស់ង�ើងការជំនុំជំររះ

សុចរិតរបស់ព្រះនំឲ្យង�ើងធ្្ក់សា្្ននរកអស់កល្បជានិច្ច)ងនរះ

ង�ើងនឹង�ល់និងងជឿោ៉្ងច្បាស់លាស់ងលើដំងណារះពសា�

ដដលព្រះពបទានឲ្យដដលជា្ ្ទូវដត្ ួ�ដដលោចងពបាសងលារះ

ង�ើងងចញ្ រីលក្ខខណ្ឌោពកក់របស់ង�ើង។ងដា�សារង�ើង្ ិន

មនងសចក្រីសុចរិតរបស់ខ្លួនឯងងនរះង�ើងពតរូវដតទុកចិត្ងលើ

ងសចក្រីសុចរិតរបស់ព្រះព្រីស្ទដត្ួ�្ ត់។ងដា�សារង�ើងបាន

សា្្ប់ងៅក្នញងការរំលងនិងអំង្ើបាបរបស់ង�ើងងនរះង�ើងពតរូវដត

ទទួល�កការអសា្្រ្យថនជរីវិតរស់្ រីសុ្តងទ្បើងវិញ្ រីព្រះព្រីស្ទ។

ងដា�សារ�ុត្ិ្ ្៌របស់ព្រះដដលពបឆំងនឹងអំង្ើបាបរបស់ង�ើង

ពតរូវដតផ្្ប់ព្រះែឫទ័�ព្រះ(្ឺព្រះអង្គពតរូវដាក់ទណ្ឌក ្្មងលើអំង្ើ

បាបរបស់ង�ើង)ងនរះង�ើងពតរូវដតទទួលបានការ្ ួននឹងបាបដដល

ជំនួសនិងឥតងខា្្រះរបស់ព្រះព្រីស្ទ។ងដា�សារង�ើង្ ិនោច្ ក

ឯព្រះងដា�្ ឹងដ្្អកងលើអំង្ើល្អរបស់ង�ើងបានង�ើងពតរូវដត្ ឹង

ដ្្អកងលើការការោររបស់ព្រះព្រីស្ទសពមប់ង�ើងងៅ្ ុខបល្័ងករបស់

ព្រះ។ទាំងងនរះ្ ឺជាការសងព្ចបាន្ ិងសសរបស់ការគរងពបាស
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ងលារះរបស់ព្រះព្រីស្ទដដលងដារះពសា�បញ្្អំង្ើបាបរបស់ង�ើង។

ព្រះង�ស៊ូវបានមនបន្ទទូលថ«ខ្ញំជា្ ្ទូវជាងសចក្រី្ ិតងែើ�ជា

ជរីវិតងបើ្ ិន្ ករា្ខ្ញំងនរះគា្្នអ្នកណាងៅឯព្រះវរបិរាបាន

ង�ើ�»(�៉ូហាន14:6)។

2.ងបើសិនមន្ ្ទូវង្្សងងទៀតង�ើងោចទទួលបានជរីវិតអស់កល្បងនរះ

ព្រះនឹងមនងទាសសពមប់ែិង្សា�ុត្ិ្្៌ដ៏្ ំបំ្ុតងៅក្នញងពបវត្ិ

សា្ស្របស់សកលងលាក។រា្រងបៀប្ ួ�ការជាប់ឆ្្ងរបស់

ព្រះព្រីស្ទ្ ឺជាការអ�ុត្្ ្៌ដ៏ខា្្ំងបំ្ុតងៅក្នញងពបវត្ិសា្ស្។

ដូចជាង�ើងបានង្ើលង�ើញព្រះង�ស៊ូវ្ ឺ្ នុស្សដត្ ួ�ដដល្ ិន

ដដលបងញ្ចញោក្យសំដរីមនបាប្ិនដដលមន្ ំនិតោពកក់ឬ្ ិន

ដដលង្វើបាបងនរះង�ើ�។ពទង់បានបងព្ើអ្នកពករីពកងដា�ងសចក្រី

ពសឡាញ់ពទង់មនងសចក្រីង្រា្្ករុណាចំងោរះអ្នកទន់ងខ្សា�និង

អ្នកក្្សត់ងែើ�ពទង់បាន្ ្យាបាលអ្នកជ្ងៃឺ។ពទង់្ ឺជា្ នុស្ស

ជាតិដ៏អសា្្រ្យបំ្ុតដដលបានរស់ងៅប៉ុដន្ពទង់បានរងទុក្ខទណ្ឌក្្ម

ឧពកិដ្ក្្មដ៏្ ងៃន់្ងៃរជាងង្ងៅក្នញងពបវត្ិសា្ស្ងៅវិញ។កាន់ដត

អសា្្រ្យងៅងទៀតព្រះបានកំណត់ការងនរះឲ្យងកើតងទ្បើង្ឺពទង់បាន

ពប្ល់ព្រះរាជបុពរារបស់ពទង់ងៅ្ នុស្សោពកក់ងដើ្្បរីទទួលទុក្ខ

ទណ្ឌក្្មថនងសចក្រីសា្្ប់ងៅងលើង្ើឆ្្ង(កិច្ចការ2:2៣)។ងបើ

សិនមន្ ្ទូវង្្សងងទៀតងដើ្្បរីឲ្យ្ នុស្សបានសង្គ្្រះងចញ្ រីសា្្ន
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ភ្បាបរបស់្ ួកង្ងែើ�ងបើសិនព្រះមនដ្នការណ៍ទរី្រីរដដល

បានពបសិទ្ធិភ្ងនរះង�ើងពតរូវដតសន្និដា្្នថការសុ្តរបស់

ព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទ្ ិតជា្ ិនចាំបាច់សពមប់ងសចក្រីសង្គ្្រះរបស់

្ួក្ នុស្សមនបាបង�ើ�។ង�ើងពតរូវដតសន្និដា្្នបដន្្ងទៀតថ

ព្រះបានង្វើអំង្ើអ�ុត្្ ្៌ជាឥតពបងោជន៍និងោពកក់បំ្ុត។ប៉ុដន្

ព្រះង�ស៊ូវ្ ឺជា្ ្ទូវដត្ ួ�្ ត់ដូងច្នរះងែើ�ព្រះរាជពកឹត្យដ៏្ ុឺងម៉្ត់

របស់ព្រះក្នញងការ�កព្រះរាជបុពរាដត្ ួ�របស់ពទង់ជា�ញ្ញបូជា

្ិនដ្នជាសក្្មភ្អ�ុត្ិ្្៌ដ៏្ ំបំ្ុតងនរះងទប៉ុដន្ជាសក្្ម

ភ្ថនងសចក្រីពសលាញ់ដ៏្ ំង្ងបំ្ុតដដលបានសងព្ចបានវិញ។

៣.ងបើសិនមន្ ្ទូវង្្សងងទៀតងដើ្្បរីបានសង្គ្្រះងនរះវាពតរូវដត្ ឹងដ្្អក

ងលើការពបព្ឹត្ខាងសរីល្ ្៌របស់្ នុស្ស្រីងពោរះដំណឹងល្អរបស់

ព្រីស្ទបរិស័ទ្ ឺជា្ ្ទូវដត្ ួ�្ ត់ដដល្ នុស្សោចទទួលងសចក្រី

សង្គ្្រះងដា�សារព្រះ្ុណដូងច្នរះងសចក្រីសង្គ្្រះរា្្ ្ទូវណា

ង្្សងងទៀតពបឆំងផ្្ល់នឹងងសចក្រីសង្គ្្រះងដា�សារព្រះ្ុណដត

្ួ�្ ត់ងែើ�ជា្ ិងសសងៅក្នញងសំបុពតទាំងអស់របស់ប៉ុល។ងបើ

សិនមន្ ្ទូវដថទងទៀតងដើ្្បរីបានសង្គ្្រះងនរះព្រះ្ុណនឹងកា្្�

ងៅជាឥតពបងោជន៍និងគា្្នពបសិទ្ធិភ្ដូងច្នរះងែើ�នឹង្ ិនមន

ដំណឹងល្អរបស់ព្រីស្ទបរិស័ទងសារះង�ើ�។

4.ងបើសិនមន្ ្ទូវថនងសចក្រីសង្គ្្រះង្្សងងទៀតងនរះ្ ្ទញ�នឹង
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ងសចក្រីដ្្ងច្បាស់លាស់របស់ព្រះ្្្រីរងនរះងទ(�៉ូហាន14:6

កិច្ចការ4:12រែូ្៣:1៩-20,1្រី្៉ូង្2:៥-6)។ងបើសិន

ជាព្រះ្្្រីរ្ ិនបងពងៀនោ៉្ងពតឹ្ពតរូវអំ្រីងគាលលទ្ធិដ៏សំខាន់

បំ្ុត(ដំណឹងល្អ)ងនរះងតើង�ើងោចទុកចិត្ងលើភ្ពតឹ្ពតរូវរបស់

ព្រះ្្្រីរងៅក្នញងដ្្នកង្្សងងទៀតបានោ៉្ងដូចង្្ច?

៥.ងបើសិនមន្ ្ទូវថនងសចក្រីសង្គ្្រះង្្សងងទៀតង�ើងោចសន្បាន

ថងសចក្រីសង្គ្្រះងនរះពតរូវកំណត់ទុកសពមប់អស់អ្នកដដល្ ិន

ដដលសា្្ប់ឮដំណឹងល្អងែើ�ចង់ងៅសា្្នសួ្៌។ប៉ុដន្ងតើអវរីង្វើឲ្យ

្នុស្ស្ ិតថ្នុស្សចង់ងៅសា្្នសួ្?៌ព្រះ្្្រីរបងពងៀនថរា្ស្

សា្្នសួ្៌្ ិតចង់សរងសើរតង្កើងព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទដដលជាការ្ ួ�

ដដលអ្នក្ ិនងជឿង្ច្ ិនចង់ង្វើ។អស់អ្នកណាដដល្ ិនពសលាញ់

ព្រះព្រីស្ទងនរះបានង្ើលគ�សា្្នសួ្៌ងែើ�(្រីងពោរះងៅសា្្ន

សួ្៌ង�ើងសរងសើរព្រះព្រីស្ទស្ិតងស្រអស់កល្បជានិច្ច)។្៉្យាងវិញ

ងទៀតង�ើង្ ិតជាោចនិោ�ថគា្្នអ្នកណាម្្ក់ដដល្ ិតជា

ប៉ងចង់ងៅសា្្នសួ្៌នឹងពតរូវកាត់ងចាលងទ។ព្រះពបទានឲ្យទឹកចិត្

របស់្ នុស្សមនបាបនូវការប៉ងចង់ងៅសា្្នសួ្៌រា្រ�ៈដតការ

ឮនិងងជឿងលើដំណឹងល្អដូងច្នរះការសា្្ប់បគ្្ប់របស់្ ួកជំនុំចំងោរះ

ងបសកក្្មដ៏អសា្្រ្យ(ម៉្ថ�28:17-20)្ឺមនសារៈសំខាន់

ខា្្ំងណាស់។
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អស់អ្នកដដលបានទទួលងសចក្រីពសឡាញ់របស់ព្រះរា្រ�ៈព្រះង�ស៊ូវ

បានងពបាសងលារះង្្ ិនភ្្ក់ង្្អើលចំងោរះការដដលព្រះពបទាន្ ្ទូវដត្ ួ�្ ត់

ងដើ្្បរីបានសង្គ្្រះងនរះងទដតគាត់កាន់ងសងៃើចសរងសើរ្រីងពោរះព្រះអង្គ្ ិន

ចាំបាច់ពតរូវពបទានងសចក្រីសង្គ្្រះងសារះ។ងៅង្លសិស្សព រ្ីស្ទបរិស័ទរីក

ចងព្ើនក្នញងការ�ល់អំ្រីខ្លួនឯងដឹងអំ្រីភ្ោរា្្និ�្ខា្្ំងរបស់ខ្លួនអំនួត

ការប៉ងង្វើព្ងងើ�កងន្ើ�ចំងោរះងសចក្រីពតរូវការរបស់អ្នកដថទនិងការបរះ

ងបារដដល្ ិនោចងដារះសារបានរបស់ខ្លួនចំងោរះពកឹត្យវិន័�ដ៏បរិសុទ្ធរបស់

ព្រះដ៏មនអំណាចព្រះងចសា្្ងនរះគាត់ងសងៃើចសរងសើរចំងោរះងសចក្រីសប្បញរស

ងសចក្រីអត់្្មត់ងសចក្រីង្រា្្ករុណានិងងសចក្រីងសា្្រះពតង់របស់ព្រះវិញ។

ងតើងែតុអវរីព្រះសង្គ្្រះ្ នុស្ស?សពមប់សិរីល្អរបស់ពទង់។ងនរះ្ ឺជា្ ូល

ងែតុដដលពទង់ងបើកសំដដងព្រះ្ុណរបស់ពទង់ចំងោរះ្ ួក្ នុស្សមនបាប

ដដល្ ិនស្នឹងទទួលងសចក្រីសង្គ្្រះ។្ួកព្រីស្ទបរិស័ទ្ ិនដដលបាន

និ្ន្ធបទចងព្ៀងសរងសើរតង្កើងដដលមនចំណងងជើងថ«�ុត្ិ្ ្៌ដ៏អសា្្រ្យ»

ឬ«ងសចក្រីងពកា្ដ៏អសា្្រ្យ»។ងសចក្រីងពកា្និង�ុត្ិ្្៌របស់ពទង់្ ិនង្វើឲ្យ

ង�ើងភ្្ក់ង្្អើលងនរះងទ។ព្រះបានព្មនង�ើងអំ្រីងសចក្រីងពកា្របស់ពទង់

ងៅក្នញងសួនច្បារងអដដន។ងទ្ួកព្រីស្ទបរិស័ទបានដតងបទ«ព្រះ្ុណដ៏

អសា្្រ្យ»(AmazingGrace)(�៉ូហាននិវតុនJohnNewton)។

ក្នញងចំងណា្្ ួកអ្នកដឹកនំសាសនទាំងអស់ដដលបានអរះោងជួ�ដឹក

នំនិងសង្គ្្រះ្ នុស្ស្ឺមនដតព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទងទដដល្ ិតជាបានង្វើការ

ទាំងងនរះងែើ�ពទង់បានង្វើការទាំងងនរះងដា�ការលរះបង់ព្រះងលាែិតរបស់
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ពទង់ផ្្ល់។

ទ្ះទគីែ្ទ ជា ទគប់ ទាំង អែ់ ែទមាប់ លយើង 

ងសចក្រីដ្្ងអំ្រីងសចក្រីជំងនឿរបស់ពកុ្ចព្ុរះដំណឹងល្អនិោ�ថ«្រីងពោរះ

ពទង់បានងរីសអ្នកទាបងថកងៅងលាកិ�ងនរះនិង្ ួកអ្នកដដលង្ង្ើលគ�

ព្្ទាំងរបស់ដដលគា្្ន្ ងងដើ្្បរីនឹងងលើកងចាលរបស់ដដលមនងចញ

ពបងោជន៍កុំឲ្យ្ នុស្សណាបានអួតខ្លួនងៅចំងោរះព្រះង�ើ�្ ឺព្រះព្រីស្ទពទង់

បានពតលប់ជាពបាជា្្ដដល្ ក្រីព្រះងែើ�ជាងសចក្រីសុចរិតងសចក្រីបរិសុទ្ធនិង

ងសចក្រីងពបាសងលារះដល់ង�ើង្ ង»(សូ្ង្ើល1កូរិន្ូស1:28-៣0)។

ពបដែលថ្្ភឆ្្ំ្ ុនភ្្្ៗ បន្្ប់្ រីការថ្្�បង្គំង្លព្ឹកថ្ងៃោទិត្យខ្ញំ

បាន្ ិតថខ្ញំបានដចកចា�ងសចក្រីអ្ិប្បា�ដ៏ល្អ្ ួ�(មន្ ំនិតងទវសា្ស្

ល្អការកាត់ពសា�បានពតឹ្ពតរូវល្អនិងមនឧទាែរណ៍បញ្្ក់ល្អ)ងែើ�ខ្ញំ

បានទទួលការសរងសើរខ្រះៗ ្ រីសមជិក្ ួកជំនុំងដើ្្បរីអរះោងថការវា�តថ្្

របស់ខ្ញំពតឹ្ពតរូវ។បន្្ប់្ កមន្ស្រីចំណាស់ម្្ក់ងៅបន្្ប់្ រីការថ្្�បង្គំ

និោ�ជា្ួ�ខ្ញំ។ខ្ញំបានរំ្ឹងថគាត់មនងោបល់ពសងដៀងគា្្នឹងសមជិក

្ួកជំនុំដថទងទៀតប៉ុដន្ខ្ញំបានបន្្បខ្លួនងៅង្លគាត់បាននិោ�ថ«ងលាក

ព រ្ូអរ្ ុណសពមប់ងសចក្រីអ្ិប្បា�ដ៏ល្អរបស់ងលាកព្រូប៉ុដន្សបា្ែ៍ងពកា�

ងតើងលាកព្រូោចពបាប់្ ួកង�ើងអំ្រីព្រះង�ស៊ូវបានងទ?»ខ្ញំបានដឹងខ្លួនថ

ង្លងនរះខ្ញំបានបរាជ័�ក្នញងការង្វើឲ្យព្រះង�ស៊ូវជាព្ប់ទាំងអស់ងៅក្នញង

ការអ្ិប្បា�របស់ខ្ញំនិងក្នញងជរីវិតរបស់ខ្ញំ។
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ងដើ្្បរី�កព្រះព រ្ីស្ទជាព្ប់ទាំងអស់របស់ង�ើងង�ើងពតរូវដតង្វើការ្ រីរ

ោ៉្ង។ទរី្ួ�ង�ើងពតរូវដតង្វើឲ្យខ្លួនង�ើងទងទ។ង�ើងពបកាសអំ្រីពទង់

ពបាប់ដល់អ្នកដថទងៅង្លង�ើងដឹងថង�ើង្ ិតជាពតរូវការពទង់។សាវ័កប៉ុល

និោ�ថ្នុស្សខ្រះនឹង្ ិនបានព្ងន្រព្រះង�ើ�្ួក្ នុស្សកំ្ិត្ួក

ថ្្�បង្គំរូបព្រះ្ួកសហា�ស្មន់្ួក្ នុស្សរួ្ងភទជា្ ួ�ងភទដូចគា្្្ ួក

ងចារ្ ួក្ នុស្សងលាភ្ ួកពប្ឹក្ ួកត្មរះតិងដៀលនិង្ ួកប្ន់កំដែង។បន្្ប់

្កគាត់និោ�ថ«ឯ្ ួកអ្នករាល់គា្្ខ្រះ្ រីងដើ្ក៏ជា្ នុស្សោ៉្ងដូងចា្្រះដដរ»

(1កូរិន្ូស6:៩-11)។

ប៉ុលសរងសរ្ ណ៌នអំ្រីពបវត្ិរបស់្ ួកព្រីស្ទបរិស័ទពកុងកូរិន្ូសថ«ក្នញង

្ួកអ្នកដដលពទង់បានងៅ្ ិនសូវមនអ្នកពបាជ្ងពចើនខាងសាច់ឈា្ឬងពចើន

អ្នកមនអំណាចនិងងពចើនអ្នកដដលមនពតកូលខ្ស់ងនរះងទ»(1កូរិន្ូស

1:26-27)។ព្រះ្ិនបានងពជើសងរីសង�ើងងដា�សារង�ើងបានង្វើអវរីឬ

នឹងង្វើអវរីដដលស្នឹងទទួលព្រះ្ុណរបស់ពទង់ងនរះង�ើ�។ដតព្រះងពជើស

ងរីសង�ើងងដា�សារដតព្រះ្ុណដត្ ួ�ប៉ុងណាណ្រះ។ប៉ុល្ ន្យល់អំ្រីលទ្ធ្ល

ថនងសចក្រី្ ិតងនរះងៅងលើការវា�តថ្្ខ្លួនរបស់ង�ើងថ«ដូងច្នរះងសចក្រីអួត

ោងងៅឯណា?្ឺពតរូវងលើកងចាលងែើ�»(រែូ្៣:27)។ងបើសិនង�ើងបាន

សង្គ្្រះងដា�សារដំណឹងល្អងនរះទទួលសា្្ល់ថ«ក្នញងសាច់ឈា្ខ្ញំគា្្ន

អវរីល្អងទ»(រែូ្7:18)។

ទរី្រីរងបើសិនង�ើងពតរូវដត្ ប់អួតអំ្រីខ្លួនឯងងៅង្លង�ើង្ កឯព្រះព្រីស្ទ

ងនរះង�ើងក៏ពតរូវដតចាប់ង្្ើ្អួតងៅក្នញងព្រះព្រីស្ទវិញ។«ឯខ្ញំកុំបរីឲ្យខ្ញំអួតខ្លួន
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ង�ើ�អួតបានដត្ រីង្ើឆ្្ងថនព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទជាព្រះអម្្ស់ថនង�ើងរាល់

គា្្ប៉ុងណាណ្រះដដលងដា�សារពទង់ងនរះងលាកិ�បានពតរូវជាប់ឆ្្ងខាងឯខ្ញំ

ងែើ�ខ្ញំខាងឯងលាកិ�ដដរ»(កាឡាទរី6:14)។ឥ�ទូវង�ើងអួតបានដត

្ួ�្ឺអួត្ រីព្រះអង្គពទង់។ងស្ចដាវីឌបានបន្ឺថ«ព្លឹងរបស់ខ្ញំនឹងអួត

ដត្ រីព្រះង�ែូវា៉្.....ចូរតង្កើងព្រះង�ែូវា៉្ជា្ួ�នឹងខ្ញំចុរះចូរង�ើងព្្គា្្

ងលើកព្រះន្ពទង់ងទ្បើង»(ទំនុកដំងកើង៣4:2-៣)។ងតើងែតុអវរីង�ើងអួត្ រី

ពទង?់្ រីងពោរះពទង់ដត្ ួ�ដដលបានសងព្ចបាននូវព្ប់ោ៉្ងដដលមនតថ្្

ជាប់ងៅសពមប់ង�ើងដូចជាព្រះទទួល�កង�ើងងៅចំងោរះអង្គពទង់ងសចក្រី

អំណរក្នញងជរីវិតរបស់ង�ើងពបាជា្្ក្នញងការរស់ងៅរបស់ង�ើងនិងងសចក្រីសង្ឃឹ្

សពមប់អន្តរបស់ង�ើង។ពទង់្ ឺជាព្ប់ទាំងអស់របស់ង�ើង។ងដា�

សារងសចក្រីងពបាសងលារះដ៏មនសិរីល្អរបស់ពទង់សពមប់្ ួក្ នុស្សមនបាប

ព្រះព្រីស្ទបានពត�ប់ជាចំនុចកណា្្លថនជរីវិតរបស់ង�ើង។

ង�ើងោចសិក្សាដំណឹងល្អងដើ្្បរីង្ើលង�ើញថការ�កព្រះព្រីស្ទជា

ចំនុចកណា្្លថនជរីវិតរបស់ង�ើងមនន័�ោ៉្ងណា។ជាឧទាែរណ៍ងៅក្នញង

ដំណឹងល្អម៉្ថ�ង�ើងងរៀនបានថងបើសិនង�ើងមនជរីវិតដដលមនព្រះព្រីស្ទ

ជាចំនុចកណា្្លងនរះង�ើងថ្្�បង្គំឫទា្្នុភ្ព្រះអម្្ស់របស់ពទង់(ម៉្ថ�

2)ង�ើងងជឿព្រះរាជសាររបស់ពទង់(ម៉្ថ�4)ង�ើងសា្្ប់បគ្្ប់ងសចក្រី

បងពងៀនរបស់ពទង់(ម៉្ថ�៥-7)ង�ើងងៅព្រះថ«ព្រះវរបិរា»(ម៉្ថ�

6)ង�ើងទទួលបានការ្ ្យាបាលរបស់ពទង់(ម៉្ថ�8-៩)ង�ើងោក់្ ័ន្ធនឹង

ងបសកក្្មរបស់ពទង់(ម៉្ថ�10)ង�ើងលរីង្ើឆ្្ងរបស់ង�ើង(ម៉្ថ�
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16)ង�ើងពសលាញ់្ ួកជំនុំរបស់ពទង់(ម៉្ថ�18)ង�ើងពសឡាញ់ព្រះព្រីស្ទ

វិញ(ម៉្ថ�26)ង�ើងអួត្ រីង្ើឆ្្ងរបស់ពទង់(ម៉្ថ�27ង�ើងអប

អរសាទរការរស់្ រីសុ្តងទ្បើងវិញរបស់ពទង់(ម៉្ថ�28)។ងនរះ្ ឺជាជរីវិត

្ិតដដលមនព្រះព្រីស្ទជាចំនុចកណា្្ល។

ងដា�ងពោរះភ្ទងទរបស់ង�ើងនិងភ្ង្ញងលញរបស់ពទង់អំង្ើបាប

របស់ង�ើងនិងងសចក្រីសុចរិតរបស់ពទង់ងសចក្រីចំកួតរបស់ង�ើងនិងពបាជា្្របស់

ពទង់ងនរះមនការជាប់ទាក់ទងងៅនឹងការគរងពបាសងលារះព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទ

1.ង�ើងពតរូវដតដសវងរកងសចក្រីសកប់ចិត្ងៅក្នញងពទង់ដតប៉ុងណាណ្រះ។ចូរ

ង�ើង្ ប់រអ៊ូរទាំនិងខិតខំដសវងរកងសចក្រីរីករា�របស់ងលាកិ�

ងៅ។ងតើពទង់្ ិនព្ប់ពគាន់សពមប់ង�ើងឬ?ងបើសិនអ្នកមនពទង់

ងតើអ្នកោចសកប់ចិត្ជាងងនរះដដរងទ?ចូរង្ើលងៅឯងសចក្រីសកប់ចិត្

ង្ញងលញរបស់ប៉ុលងទារះបរីជាគាត់មនសា្្នភ្លំបាកង្្សងៗ

(សូ្ង្ើលភរីលរី្4:10-20)។

2.្ ័ន្ធកិច្ចព្រីស្ទបរិស័ទរបស់ង�ើងពតរូវដតងោរង្ញងដា�ដំណឹង

ល្អ្ ឺការអ្ិប្បា�និងការបងពងៀនរបស់ង�ើងពតរូវដតងផ្្តងលើ

ពទង់ការពបឹក្សាងោបល់របស់ង�ើងងៅក្នញង្ ួកជំនុំពតរូវដតងផ្្តងលើ

ទំនក់ទំនងរបស់ង�ើងជា្ ួ�ពទង់(ងនរះជាចំងលើ�ចុងងពកា�

បំ្ុតចំងោរះបញ្្ពបឹក្សាងោបល់ទាំងឡា�)ការថ្្�បង្គំនិង

ការពបជុំអ្ិសា្្នរបស់ង�ើងពតរូវដតងផ្្តងលើពទង់ព្ប់ទាំងក្្មវិ្រី
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និងងបសកក្្ម្ ួកជំនុំរបស់ង�ើងពតរូវដតបញ្ចប់ងៅក្នញងពទង់។ងនរះ

្ឺជា្ ូលងែតុដដលង�ើងង្វើដូងច្នរះងៅង្លង�ើងថ្្�សិរីល្អដល់

ព្រះអម្្ស់ព្រះង�ស៊ូវព្រីស្ទនិងរីករា�ក្នញងការគរងពបាសងលារះ

របស់ពទង់ងនរះង�ើងថ្្�សិរីល្អដល់ព្រះថពតឯកដដលបានសំដដង

អង្គពទង់ឲ្យង�ើងសា្្ល់ច្បាស់ងៅក្នញងព្រះព្រីស្ទ។

ងសចក្រីងពបាសងលារះរបស់ព្រះព្រីស្ទស្ិតងៅកណា្្លថនងទវសា្ស្ព្រីស្ទ

កំណត់
1. ទរីងនរះនិងង្ញក្នញងជំ្ូកងនរះ្ឺជាងសចក្រីដកពសង់ងចញ្រីងសចក្រីដ្្ងអំ

្រីងសចក្រីជំងនឿរបស់ពកុ្ចព្ុរះដំណឹងល្អ។

2. ខ្្្រីរងោងដដលពតរូវបានដកពសង់ងចញ្រីព្រះ្្្រីរដខ្មរបរិសុទ្ធ(1៩៥4)។

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