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ពួកជំនំុរបស់រពះេយសូ៊វរគីសទ គឺជរកុមមនុសសដសំ៏ខនបំ់ផុតេនកនុងពិភពេលក។ មនមនុសសជេរចនរតូវបន
សេរងគ ះេចញពីករអរកក ់ និងេសចកតអីស់សងឃមឹតមរយៈករបេរមរបស់ពួកជំនំុ។ ពួកជំនំុរបកសអំពីជីវតិថមេីទកនអ់រយ
ធមទ៌ងំមូល។ ពួកជំនំុគជឺមនុសសមយួរកុមែដលសគ ល់ និងេបកសំែដងសិរលីអរបស់រពះ។ េតករជួបជំុរបស់មនុសសណ
អចទទួលករសរេសរែបបេនះបនឬេទ?១ 

រគីសទបរស័ិទមិនេរចននកេ់ទែដលបនដឹងអំពីលកខណៈដអ៏សច រយរបស់ពួកជនំុំរបស់ពួកេគ។ បីបនួឆន កំនលងេទ ខញុ ំ
បនកំពុងនេំលក យូ៉ហន សតុត John Stott េទកែនលងែដលគតអ់ធបិបយ ជទែីដលខញុបំនសួរគតអំ់ពីអវែីដលគត់
បនគិតថ ជេគលលិទធែិដលពួករគីសទបរស័ិទសហសមយ័រពេងយកេនតយជងេគបំផុត។ ខញុបំនគិតថ គតនឹ់ងនយិយ
ថ «េគលលិទធអំិពរីពះ» (ទសសនៈរបស់េយងអំពីរពះមនករមតិទប) ឬ «េគលលិទធិអំពីេសចកតីសេរងគ ះ» (រេបៀបេយង
ែសវងរកេសចកដសីេរងគ ះែដលពឹងែផអកេលខលួនឯងេពក)។ ខញុបំនភញ កេ់ផអលែដលឮគតន់យិយថ «េគលលិទធអំិពីពួកជំនំុ»។ 
ខញុបំនគិតថ េគលលិទធិអំពពួីកជំនំុ មនិសំខនដូ់ចជេគលលិទធេិផសងៗេទៀតេនះេទ េហយវមនិែមនជេគលលិទធែិដល
េគរពេងយកេនតយបំផុតេទ។ ប៉ុែនតបនទ បពី់ខញុពិំចរណេលេសចកតបីេរងៀនរបស់រពះគមពរីអំពីពួកជំនុំ េនះខញុបំនផល ស់បតូរ
គំនិតរបស់ខញុ។ំ ពួកជំនំុរបស់រពះេយសូ៊វរគសីទ គឺជចំនុចសំខនៃ់នែផនកររបស់រពះសំរបរ់បស់សពវសរេព។  

ពួកពួកពួកពួកជនំុំជនំុំជនំុំជនំុំ    និងនិងនិងនិងេគលេគលេគលេគលបណំងបណំងបណំងបណំងរបស់របស់របស់របស់រពះជមច ស់រពះជមច ស់រពះជមច ស់រពះជមច ស់    
េយងតមរពះគមពរី រពះកំពុងបំេពញសេរមចែផនករណ៍មយួសំរបស់កលេលក។ រទងកំ់ពុងេធវរបស់សពវសរេពជ

ថមេីឡងវញិ េដមបជីសិររុីងេរឿងរបស់រទង។់ បុ៉លសរេសរេទកនពួ់កអនកេជឿកនុងរកុងេអេភសូរថ រពះកំពុង «បំរពួមរគប់
ទងំអស់កនុងរពះរគីសទ ទងំរបស់េនសថ នសួគ ៌ នងិរបស់េនែផនដីផង« (េអេភសូរ ១:១០)។២ ពីរបខីគមពរីបនទ បម់កេទៀត 
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បុ៉លពនយល់យ៉ងចបស់អំពីកែនលងែដល «ករបំរពួម» េនះកំពុងេកតេទបងៈ «រពះបនរបទនរពះរគសីទឲយមកេធវជសិរស
េលរគបទ់ងំអស់ដល់ពួកជំនំុ» (េអេភសូរ ១:២២)។  

គួរឲយអសច រយណស់ែដលពួកជំនំុ គឺជចំនុចកណត លៃនែផនកររបស់រពះ។ ពួកជនំុំ គឺជចំនុចកណត លៃនករងររបស់
រពះេនកនុងេលកិយ ជកែនលងែដល «រគបទ់ងំអស់» រតូវបនពរងួមជមយួគន េនេរកមរពះរគីសទ។ េបសិនេយងចងេ់ឃញ
អវែីដលរពះកំពុងេធវេនេលែផនដីេនះ (េហយេតអនកណចងប់តប់ងអ់វីែដលអសច រយយ៉ងេនះ?) េយងរតូវែតេមលេទឯពួក
ជំនំុ។ េយងេមលេឃញមនុសសបនរួបរួមគន  និងបនេពញេដយេសចកតេីពរេពញរបស់រពះែតេនកនុងពួកជំនំុបុ៉េណណ ះ 
(េអេភសូរ ១:២៣, ៣:១៩)។  

ទំនកទំ់នងរវងរពះរគីសទ និងពួកជំនំុ គឺមនភពជិតសនិទធណស់។ ពួកជំនំុ គឺជរូបកយរបស់រពះរគីសទ េហយ
រពះរគីសទ គឺជសិរសរបស់ពួកជំនំុ (កូលុ៉ស ១:១៨)។ ពួកជនំុំមនអំណចរបស់រពះជមច ស់ ែដលរទងប់នេធវករេនកនុង
រពះរគីសទេដយបនេរបសរពះរគីសទឲយរស់េទបងវញិ  (េអេភសូរ ១:១៩-២០)។ ពួកជំនំុរស់េនេដយេសចកតរីសលញ់
របស់រពះរគីសទ (េអេភសូរ ៥:២)។ ពួកជំនំុេបកសំែដងេសចកតីេពរេពញរបស់រទង ់ (កូលុ៉ស ២:៩-១០)។ ពួកជំនុំ គឺជ «
មនុសសថម»ី ែដលទទួលបនេសចកតីេពរេពញរបស់រពះរគីសទ។ ពួកជំនំុ គឺជកូនរកមុរំបស់រទង ់ (េអេភសូរ ៥:២៥-២៧)។ 
ពួកជនំុំ គឺជមន កែ់ដលរទងចិ់ញច ឹម និងថន កថ់នមដូចជសចឈ់មរបស់រទងផ់ទ ល់ (េអេភសូរ ៥:២៩)។ ពួកជំនំុ គឺជកែនលង
ែដលរពះវរបិតទុករបជញ របស់រទង ់ (េអេភសូរ ៣:២១)។ ពួកជំនំុ គឺជកែនលងែដលរពះទទួលសិររុីងេរឿងទងំអស់ (
េអេភសូរ ៣:២១)។ ពួកជំនំុ គឺជពនលឺរបស់រពះ ជករទទួលជមុននូវសិរលីអរបស់សថ នសួគ ៌(េអេភសូរ ១:១៨)។  

ររសតររសតររសតររសតរបស់របស់របស់របស់រពះរពះរពះរពះជជជជរកមុរកមុរកមុរកមុរគសួររគសួររគសួររគសួរមយួមយួមយួមយួ    
រេបៀបលអបំផុតេដមបយីល់ពួកជំនំុរបែហលជរកុមរគួសរមយួែដលជបងបអូនតមរយៈឈម។ រូបភពេនះពនយល់អំពី

ទំនកទំ់នងជិតសនិទធរបស់វជមយួនឹងរពះរគីសទផង េហយនិងមនិែមនជរពះរគីសទអងគរទងផ់ទ ល់េនះេទ។ សមជិកពួកជំនំុ 
គឺជ «បងបអូនតមឈម»។ ពួកេគមនរពះវរបិតែតមយួែដលបនដកេ់ឈម ះឲយអស់ទងំរគួសរេនសថ នសួគ ៌ នងិេល
ែផនដីផង (េអេភសូរ ៣:១៤)។ ពួកេគមនបងរបុសែតមួយជរពះរគីសទ (េហរពឺ ២:១៧) ែដលេលហិតរបស់រទងែ់ដល
បនរសកេ់នេលេឈឆក ងបនផសះផសពួកេគជមយួរពះវរបិតែដលគងេ់នសថ នសួគ ៌ (កូលុ៉ស ១:២០)។ េហយពួកេគរួប
រួមគន ជមយួបងបអូនរសីរបុសរបស់ពួកេគេនកនុងរពះរគសីទ (កូលុ៉ស ១:២) ែដលរតូវបនផសះផសជមយួគន េទវញិេទមក
េដយសរេលហិតៃនេឈឆក ងែតមយួ (េអេភសូរ ២:១៣)។  

ពួកជំនំុជរកុមរគួសរមយួពិេសស េហយជចំនុចកណត លៃនករងររបស់រពះកនុងករបងករបេងកត។ េយងមនិគួរភញ ក់
េផអលេទ ពីេរពះរពះែតងែតបនេធវករតមរយៈរកុមរគួសរ។ ចបពី់េដមដំបូង រពះបនេបកសំែដងែផនករណ៍របស់រទង់
តមរយៈរគួសរ។ ករេមលរតទបបេ់ទកនុងរបវតតសិរសត និងករេមលរតទបបេ់ទរគួសរដំបូងបំផុត ែដលជរគួសរ
របស់អដ័ម និងេអវ៉ នឹងជួយ េយងឲយយល់អំពីតួនទីដសំ៏ខនពិ់េសសរបស់ពួកជំនំុ។ កររួបរួមរបស់អដ័ម និងេអវ៉ គឺជ
រូបភពមយួអំពីពួកជនំុំរបស់រពះេយសូ៊វរគីសទែដលបនមកតមេរកយ។  

រគសូររគសូររគសូររគសូរដំបូងដំបូងដំបូងដំបូង    
ៃថងទីរបមំយួៃនករបងករបេងកត េនែតេធវឲយេយងមនករេសងចសរេសរ។ គឺបនទ បពី់រពះបនបេងកតសន រពះហសតដ៏

អសច រយបំផុតរបស់រទង ់ គឺមនុសស េហយរបទនឲយមនុសសនូវសថ នបរមសុខេនសួនចបរដល៏អរបណិតមយួ។ អដ័មពិតជ
មនិបនខវះខតអវេីសះេទបយ។ គតប់នទទួលអំេណយទនដអ៏សច រយមយួពីរពះហសតរបកបេដយេសចកតរីសលញ់របស់
រពះអទិករ។ បុ៉ែនតគួរឲយភញ កេ់ផអលែដលគតពិ់តជបនខវះរបស់មយ៉ង។ អវែីដល «មនិលអ» បុរសឯេកបនខវះ «អនកជំនួយ» 
មន កែ់ដលដូចជរូបគត ់ (េលកុបបតត ិ ២:១៨)។ គតរ់គនែ់តជសេមលៀកបំពកម់យួែផនកៃនសេមលៀកបំពកែ់ដលមនពីរែផនក 
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េហយមយួែផនកេទៀតមនិេនជមយួគតេ់នះេទ។ គតម់និរតឹមែតបនខវះៃដគូមន កេ់ទ បុ៉ែនតសំខនជ់ងេនះគឺ គតម់និអច
បំេពញសេរមចេគលបំណងរបស់គតេ់នកនុងរបស់សពវសរេពបនេនះេទបយ។  

រពះបនបេងកតមនុសសឲយមនភពដូចជអងគរទង ់េដមបេីបកសំែដងភពដូចគន របស់រពះអទិករ  (េលកុបបតត ិ១:២៦)។ 
គតម់និអចេធវករេនះេដយខលួនឯងបនេទ។ ដូេចនះ េនេពលរពះបនបេងកតមនុសស េនះរពះបនបេងកតេគេទបង «ជ
របុសជរសី» (េលកុបបតត ិ១:២៧)។ និយយតមរេបៀបេផសង រទងប់នបេងកតមនុសសជរគួសរមយួ ែដលមនទំនកទំ់នង
រវងមនុសស ែដលវជករធមមតេនកនុងរគបរ់គួសរទងំអស់។ េដយសររពះរទងផ់ទ ល់ គឺជរគួសរមយួែដល
មនទំនកទំ់នង (រពះវរបតិ រពះរជបុរត និងរពះវញិញ ណបរសុិទធ) េនះេយងមនិភញ កេ់ផអលេទ កនុងករែដលេយងមនភព
ដូចជអងគរទងម់ននយ័ថ េយងនឹងសថិតកនុងទំនកទំ់នងរគួសរ។ ដូេចនះ ករេបកសំែដងភពដូចជអងគរទងត់រមូវឲយមន
យ៉ងេហចណស់មនុសសពីរមន ក។់ មនុសសរតូវករជនួំយេដមបបំីេពញសេរមចកររតស់េហដខ៏ពស់របស់េគ។ មនុសសរតូវ
កររគួសរមយួ។  

រពះបនរបទនេសចកតបីងគ បដ់អ៏សច រយមយួដល់រគួសរដំបូង។ ភល មៗបនទ បពី់រពះបនបេងកតអដ័មនិងេអវ៉ឲយមន
ភពដូចជអងគរទង ់ េនះរទងប់នបងគ បពួ់កេគថ «ចូរបេងកតកូនឲយចំេរ នជេរចនេទបង ឲយមនេពញពសេលែផនដីចុះ 
េហយរតូវបរងក បែផនដី» (េលកុបបតត ិ ១:២៨)។ េទះេបេនះដូចជេសចកតបីងគ បម់យួែដលអចនឲំយមនបញហ មយួ (
មនុសសេរចនេពក) វគឺជេសចកតបីងគ បែ់ដលនេំទដល់រពះពរសំរបពិ់ភពេលក។ តមរយៈកររតស់េហមនុសសឲយ
បេងកតរគួសរជេរចន េនះរពះសពវរពះហឫទយ័បំេពញែផនដីេដយរកុមមនុសសែដលមនទំនកទំ់នងគន  េហយសំែដងរូប
អងគរទងេ់ដមបឲីយវតតមនៃនមនុសសែដលរតូវបនបេងកតេឡងដូចរទង ់ បនបរងក បរបស់សពវសរេពទងំអស់។ េរកមរពះ
រជរកឹតយដម៏នអធបិតីភពរបស់រពះែដលមនរបជញ ទងំអស់ េនះរគួសរគឺជវធីិសរសតកនុងករេធវឲយមនុសសែដលរតូវ
បនបេងកតេឡងដូចរទងប់នរកីផសយេពញេលែផនដី។  

ររសតររសតររសតររសតរបស់របស់របស់របស់រពះ រូបរពះ រូបរពះ រូបរពះ រូបអងគអងគអងគអងគរពះរពះរពះរពះ    និងនិងនិងនិងរពះរពះរពះរពះរគីសទរគីសទរគីសទរគីសទ    
បុ៉ែនតេតរកុមរគួសរអចរកីផសយភពដូចរពះយ៉ងដូចេមដច? េតពកយ «ដូចជរូបរពះ» និង «ភពដូចរពះ» មននយ័

យ៉ងដូចេមតច? េនកនុងរបវតតសិរសត សំនួរទងំេនះបននឲំយមនករប៉នស់ម នជេរចន ពីេរពះកណឌ េលកុបបតត ិ (កដូ៏ចជ
រពះគមពរីសញញ ចស់ទងំមូល) មនិបនពនយល់េរចនអំពីអតថនយ័ៃនពកយទងំេនះេនះេទ។ េហតុេនះេហយបនជ ពួករគូ
បេរងៀនសសនយូ៍ដែដលបនរស់េនកនុងចេនល ះរពះគមពរីសញញ ចស់ និងសញញ ថម ី បនបេងកតគំនិតផទ ល់ខលួនរបស់ពួកេគ 
េហយេធវឲយរូបភពរបស់រពះមនទំនកទ់ំនងជមយួសិរលីអរបស់រពះ។ ករេបកសែមតងរូបភពដូចរពះ គឺជករឆលុះបញច ំង
សិរលីអរបស់រទង។់ េដយសររពះមនិបនបណត លឲយមនករកតរ់សយ េនះវអចហកដូ់ចជមនិទកទ់ងនឹងេយងេន
សពវៃថងេនះេទ បុ៉ែនតសវក័ប៉ុល គឺជមន កៃ់នពួករគូបេរងៀនសសនយូ៍ដទងំេនះ ជផរ៉សីុែដលបនែរបចិតតទទួលយក
ជំេនឿរគីសទបរស័ិទ េហយគតប់នសរេសរកណឌ សំបុរតែដលគតប់នអះអងេទបងវញិ អំពីទំនកទំ់នងរវងរូបភពដូចរពះ 
និងសិរលីអរបស់រពះ។ េហយកណឌ សំបុរតទងំេនះែដលជសំបុរតរបស់សវក័បុ៉ល រតូវបនរពះបណត លឲយសរេសរេទបង! 
េនកនុងសំបុរតទងំេនះ បុ៉លបេរងៀនអំពីទំនកទំ់នងមយួរវងរូបភពដូចរពះ និងសិរលីអរបស់រពះេយសូ៊វរគីសទ។  

េយងតមបុ៉ល រពះរគីសទ គឺជរូបភព និងសិរលីអដឥ៏តេខច ះរបស់រពះ (២កូរនិថូស ៤:៤ កូលុ៉ស ១:១៥)។ ដូេចនះ 
អតថនយ័ៃនរូបភពដូចរពះែលងឥតចបស់លស់េទៀតេហយ គឺេយងរគនែ់តរតូវេមលេទឯសិរលីអរបស់រពះេនកនុងរពះភរ័ក
របស់រពះេយសូ៊វរគីសទបុ៉េណណ ះ (២កូរនិថូស ៤:៦)។ បទចេរមៀងលបលីបញេនកនុងភលីីព ២ របែហលពនយល់អំពរីូបភព
ដូចរពះបនកនែ់តចបស់លស់ជងកថខណ័ឌ េនកនុងករសរេសររបស់បុ៉ល។ បុ៉លសរេសរថ ែដលេទះេបរទងម់នរូប
អងគជរពះកេ៏ដយ (ពកយែដលេសទរែតមននយ័ដូចរូបភពដូចរពះ) គងែ់តមនិបនរបេ់សចកតីែដលេសមនឹងរពះេនះ ទុកជ
េសចកតែីដលគួរកនខ់ជ បេ់ទបយ គឺរទងប់នលះបងរ់ពះអងគរទង ់មកយករូបភពជបវបេរមវញិ រពមទងំរបសូរតមកមនរូប
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ជមនុសសផង េហយែដលេឃញរទងម់នភពជមនុសសដូេចន ះ េនះកប៏នទ បរពះអងគរទង ់ ទងំចុះចូលសត បប់ងគ ប ់ រហូត
ដល់ទីមរណៈ គឺរទងទ់ទួលសុគតជបេ់លេឈឆក ងផង (ែដលជកររបមថេមលងយយ៉ងធងនធ់ងរេនសមយ័េនះ) (ភលីីព 
២:៦-៨)។  

ឧតតមភពៃនករសុគតរបស់រពះរគីសទ គជឺករែដលរទងប់នចុះពីភពេសមនឹងរពះេទដល់ករសុគតេដយទបេថក
បំផុតេនកនុងរបវតតសិរសត ពី កមពស់ដខ៏ពស់េទដល់ជេរមដេ៏រជ និងពីចុងបំផុតមយួេទចុងបំផុតមយួេទៀត។ វគឺជគំរូៃន
េសចកតរីសលញ់ែដលលះបងល់អឥតេខច ះបំផុតកនុងរបវតតសិរសត។ េហយេយងតមបុ៉ល ករសុគតរបស់រពះរគីសទកជ៏ករ
េបកសែមតងចបស់បំផុតអំពីរូបភពដូចរពះេនះ។ េយងេមលេឃញភពដូចរពះវរបិតេនកនុងរពះេយសូ៊វ។ េនេលេឈ
ឆក ង េយងេមលេឃញរូបភពមយួអំពីលកខណៈរបស់រពះ ដូេចនះេហយ េឈឆក ងគជឺរូបភពមយួអំពីអវីែដលរកុមរគួសរ
ែដលរទងប់នបេងកតេនកនុងរូបភពដូចរទងគួ់រែតអនុវតតតម។ វគជឺរូបភពអំពីេសចកតរីសលញ់ែដលគម នរពំែដន។  

ររសតររសតររសតររសតរបស់របស់របស់របស់រពះ រូបរពះ រូបរពះ រូបរពះ រូបអអអអងគងគងគងគរពះរពះរពះរពះ    និងនិងនិងនិងេសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតីរសលញ់រសលញ់រសលញ់រសលញ់    
េនះរសបេទតមអវីែដលេយងដងឹអំពីរពះេនកែនលងដៃទេទៀតកនុងរពះគមពរី។ សវក័បុ៉លសរេសរថ «រពះគឺជេសចកតី

រសលញ់» (១យូ៉ហន ៤:៨, ១៦)។ េហយេសចកតរីសលញ់របស់រទងម់និដូចជេសចកតីរសលញ់ណទងំអស់េនេល
ែផនដីេនះេទ គឺខពស់ជងេសចកតីរសលញ់េសៗ មនលកខខណ័ឌ  តមមេនសេញចតនេទេទៀត។ េសចកតីរសលញ់
របស់រពះ គឺជេសចកតរីសលញ់ដអ៏សច រយ ែដលមនែតរពះអមច ស់ និងមនុសសែដលមនរូបភពរបស់រទងេ់ទែដលអចមន
។ វជេសចកតរីសលញ់ «ធំជង» (យ៉ូហន ១៥:១៣) វជេសចកតីរសលញ់ែដលសូ៊បតូររពះជនមជំនួសេយង (១យ៉ូហន 
៣:១៦) េហយលះបងរ់គបយ៉់ងេដមបេីរបសេលះអនកដៃទ (ម៉កុស ១០:៤៥)។ េលសពេីនះ វជេសចកតរីសលញ់រវង
រពះវរបិត រពះរជបុរត និងរពះវញិញ ណបរសុិទធ។ រពះវរបិតរសលញ់រពះរជបុរត (យូ៉ហណ ១៧:២៦) េហយ
រពះវញិញ ណបរសុិទធថវ យសិរលីអដល់រពះវរបិត និងរពះរជបុរត (យូ៉ហន ១៤:២៦)។  

អនកនិពនធជេរចនបនរបដូចេសចកតរីសលញ់ផទ ល់េនះ េទជលកខណៈេដយែទបករបស់រពះៃរតឯកេទវញិ។                    
«រពះគឺជេសចកតរីសលញ់ ែដលេសចកតរីសលញ់េនះមនេនជចបំច ់ និងអស់កលបជនិចចរវងរពះវរបិត រពះរជបុរត 
និងរពះវញិញ ណបរសុិទធ»។៣ រពះៃរតឯកេបកសែមតង «េសចកតរីសលញ់គម នរពំែដនេនកនុងទំនកទ់ំនង»។៤ «េសចកតី
រសលញ់ែដលលះបងខ់លួនឯងបនកំណតល់កខណៈៃនទំនកទំ់នងេនកនុងរពះៃរតឯក»។៥ «សូមបេីនមុនកំេណ តរបស់សពវ
សរេព េសចកតរីសលញ់របស់រពះគឺសំរបអ់នកដៃទ»។៦  

អវែីដលគួរឲយអសច រយបំផុតអំពីេសចកតីរសលញ់របស់រពះ េហយសំខនបំ់ផុតសំរបក់រយល់អំពីពួកជំនុំ គឺថ 
រពះអមច ស់ចងរ់បទនេសចកតរីសលញ់របស់រទងដ់ល់េយង មនិែមនេដយកររសលញ់េយងបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតេដយ
របដបេ់យងជមយួនឹងេសចកដីរសឡញ់េដមបឲីយេយងែចករែំលកេសចកតរីសលញ់េនះជមយួអនកដៃទផងែដរ។ ែដល
បនបេងកតេយងេនកនុងរូបភពដូចរទង ់ េនះរទងប់នរបទនឲយេយងនូវសមតថភពរសលញ់អនកដៃទដូចជេសចកតី
រសលញ់ែដលមនទំនកទំ់នងរវងគន េនកនុងរពះៃរតឯកផងែដរ។ េយងអចរសលញ់សមជិករកុមរគួសររបស់េយង
េដយេសចកតរីសលញ់ែដលឆលុះបញច ំងអំពីេសចកតីរសលញ់េនកនុងរពះៃរតឯក។  

េនេពលេយងបំេពញកតពវកិចចែដលរពះបនរបទនឲយេយង េនេពលរកុមរគួសរែដលរសឡញ់គន េពញទូទងំ
ពិភពេលក េនះេយងរតួតរតេលពិភពេលកកនុងរេបៀបែដលជួយ ដល់ពិភពេលក និងរគបទ់ងំអស់ែដលមនកនុង
ពិភពេលក។ តមរយៈរកុមរគួសរែដលបេញចញរូបភពរបស់រពះែដលលះបងរ់ពះជនមេពញទូទំងែផនដី េនះរបស់
សពវសរេពថវ យករអររពះគុណដល់រពះអទកិររបស់ខលួន។  
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ររសតររសតររសតររសតរបស់របស់របស់របស់រពះ រពះ រពះ រពះ រូបរូបរូបរូបអអអអងគងគងគងគរពះរពះរពះរពះ    និងនិងនិងនិងអំេពអំេពអំេពអំេពបបបបបបបប    
បុ៉ែនតមនបញហ មយួ។ ររសតរបស់រពះមនិបនេសម ះរតងចំ់េពះេសចកតីបងគ បរ់បស់រពះេទ។ ផទុយនឹងករបងហ ញេសចកតី

រសលញ់ែដលលះបងខ់លួនឯង េនះពួកេគរកផលរបេយជនសំ៍របខ់លួនឯងវញិ។ «កលរសតីបនេឃញ...េដម...េនះនងក៏
យកែផលេនះមកហូប...រពមទងំែចកដល់បតែីដរ» (េលកុបបតត ិ៣:៦)។ អំេពបបរបស់រគួសរដំបូងបនរតទបបជ់ករធល កចុ់ះ
របស់រគួសរទងំអស់េនេលែផនដី។ «រគបគ់ន បនេធវបប េហយខវះមនិដល់សិរលីអៃនរពះ» (រ ៉ូម ៣:២៣)។ ជំនួសឲយករ
រកីផសយសិរលីអៃនរូបភពដូចរពះេពញទូទងំែផនដី រគួសររបស់មនុសសបនេដញតមសិរលីអរបស់ពួកេគផទ ល់ េហយបន
ចមលង 

ភពងងឹតេនេលែផនដី។ កំហុសរបស់អដ័ម គជឺរបភពៃនបញហ ទងំអស់េនកនុងពិភពេលក។ ករបកែ់បកទងំអស់
េនកនុងទំនកទំ់នង មនិថជកររេំលភបំពន ជេមល ះរវងជតិសសន ៍ឬករមនិចុះសរមុងជអនតរជតិ េកតមកពីករបរជ័
យកនុងករសំែដងសិរលីអៃនេសចកតីរសលញ់របស់រពះ។  

េយងកំពុងសិកសអំពីររសតរបស់រពះ បុ៉ែនតអចមន ររសតរបស់រពះ ពីេរពះេសចកតរីសលញ់របស់រពះសំរបពួ់កមនុសស
មនបប គឺធំជងករកតេ់ទសរបស់រទងេ់លអំេពបបេទេទៀត។ រពះវរបិតៃនសថ នសួគពិ៌តជសអបេ់ខពមអំេពបប។ អំេព
បប គឺជកររបមថចំេពះរពះ។ វេធវឲយសិរលីអរបស់រពះកនុងពភិពេលកថយចុះ េហយវបំផល ញពនលឺែចងចងំរបស់មនុសស
របុសមនុសសរសីែដលរពះបនបេងកតកនុងរូបភពរបស់រទង។់ េតឪពុកខុសឬ េបគតទុ់កឲយកូនរបស់គតទ់ទួលលទធផលៃន
ករបះេបរ និងករគិតែតរបេយជនផ៍ទ ល់ខលួនរបស់កូនេនះ? 

រពះរពះរពះរពះសេរងគ ះសេរងគ ះសេរងគ ះសេរងគ ះររសតររសតររសតររសតរបស់របស់របស់របស់រទង់រទង់រទង់រទង ់   
បុ៉ែនតគួរឲយអសច រយណស់ែដលរពះវរបិតៃនសថ នសួគរ៌បស់េយងបេងកតែផនករណ៍សេរងក ះសំរបម់នុសសជតិ។ រទង់

េរជសេរ សរគួសរមយួេចញពីរគួសរជេរចន េហយបេរងៀនរគួសរេរជសតំងេនះឲយបេញចញសិរលីអៃនរូបភពរបស់រទង់
េទកនុងេលកិយមតងេទៀត។ ទីមយួ រពះបនរតស់េហរគូសររបស់ណូេអ ែដលរពះរកសពីទឹកជនំន ់ ឲយបេងកតកូនចំេរ ន
េរចនេទបងពសេពញែផនដី (េលកុបបតត ិ ៩:១)។ គួរឲយេសកសត យ ណូេអ និងពូជពងសរបស់គតធ់ល កចូ់លេទកនុងអំេព
បបែដលបនបំផល ញអដ័ម និងេអវ៉។  

ដូេចនះ រពះេរជសេរ សរគួសរមយួេទៀតតមរយៈពធយុេកអរ័បហំ េហយបនតងំឲយពូជពងសរបស់គតេ់ធវជអនកែដល
រគបទ់ងំរគួរេនែផនដីនឹងបនពរេដយសរគត ់ (េលកុបបតត ិ១២:៣)។ បុ៉ែនតរគួសរេនះកធ៏ល កចូ់លកនុងអំេពបបែដរ បន
កតប់នថយសិរលីអ និងរូបភពដូចរពះមកកនែ់តតិចជងេគលបំណងេដមរបស់រពះជមច ស់េទេទៀត។ មតងេហយមតងេទៀត 
រពះែកររសតរបស់រទងជ់ថមេីទបងវញិេដយេលកជតិសសនអីុ៍រសែអលជំននថ់មេីទបង េហយេហពួកេគមកឯភពេសម ះ
រតងចំ់េពះសម័ពនធេមរតីរបស់រទង ់ េហយេបកសំែដងលកខណៈរបស់រទងេ់ពញទំងែផនដី។ បុ៉ែនតមតងេហយមតងេទៀត េទះបី
អីុរសែអលមតងមក លមនភពេជគជយ័កេ៏ដយ កអីុ៏រសែអលបរជយ័កនុងកររស់ដល់ករមិតៃនកររតស់េហរបស់ខលួនែដរ
។  

ចបស់ណស់ថ រគួសររបស់រពះមនិអចេធវតមេសចកតីបងគ បរ់បស់រពះបនេទ។ រគួសររបស់រពះអសមតថភពពី
បណតូ លខងកនុងរបស់ខលួន មនិថវ យសិរលីអដល់រពះេនះេទបយ។ ជរគួសររបស់រពះ ែតគិតអំពីរបេយជនសំ៍របខ់លួនឯង។ 
េដយសរចិតតរងឹចេចសរបស់អីុរសែអល េនះពួកេគមនិេធវជររសតែដលរពះសពវរពះហឫទយ័េនះេទ។  

ភពបរជយ័របស់ររសតែដលរពះបនេរជសតំង មនិបនេធវឲយរពះភញ កេ់ផអល ឬបនបំផល ញែផនករណ៍របស់រទង់
សំរបស់ន រពះហសតេនះេទបយ។ ែផនកធំបំផុតៃនែផនករណ៍េនមនិទនម់កដល់េនេទបយេទ េហយរពះគមពរីសញញ ចស់
ផតល់ភសតុតងអំពីករេបកសំែដងចុងេរកយរបស់ែផនករណ៍េនះ។ រពះនឹងតងំ «សមពន័ធេមរតីថមីនឹងពួកវងសអុរីសែអល» 
ែដលនឹងេដះយកអំេពបបេចញ។ «អញនឹងដករ់កឹតយវនិយ័របស់អញេនកនុងខលួនេគ ទំងចរកឹេនកនុងចិតតេគ» (េយេរម 
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៣១:៣១-៣៣)។ «អញនឹងឲយឯងមនចតិតថម.ី...អញនឹងដកវ់ញិញ ណរបស់អញេនកនុងឯងរល់គន » (េអេសគល ៣៦:២៦-
២៧)។  

តមរយៈរពះវញិញ ណរបស់រទង ់រពះនឹងដកចិ់តតថមីេនកនុងមនុសស ែដលតមរកឹតយវនិយ័ខងកនុង ែដលសវក័បុ៉លេហថ 
រកឹតយវនិយ័ៃនេសចកតីរសលញ់ «ដបតិរកឹតយវនិយ័ទងំមូល បនសេរមចមកកនុងពកយែតមយួម៉តេ់នះថ ‘ចូរឯងរសលញ់
អនកជតិខងឲយ ដូចខលួនឯង'» (កទបទី ៥:១៤)។ េនះជេសចកតីសនយដអ៏សច រយមយួ។ ពីដំបូងរពះមនរពះហឫទយ័បេងកត
រគួសរថមីមយួែដលមនចិតតដចេ់ចញពីអំេពបប េហយេពញេដយរកឹតយវនិយ័ៃនេសចកតីរសលញ់តមរយៈកមល ងំពកីរគង់
េនរបស់រពះវញិញ ណៃនរពះ។ សរពះហសតរងច់រំគួសរែបបេនះេដយអនទះសរ! 

ទំនយទំនយទំនយទំនយអំពីអំពីអំពីអំពីរបជរបជរបជរបជររសតររសតររសតររសតថមីថមថីមីថមី    
េហរេអសយបនទយអំពីរគួសរែដលរពះនងឹបេងកតេទបងវញិេនះ។ គតនិ់យយថ «អីុរសែអល» ថមគីឺជអនក

បេរមរបស់រពះអមច ស់ែដលនឹងេធវជ «ពនលភឺលដឺល់អស់ទងំសសន ៍ េដមបឲីយេសចកតីសេរងគ ះរបស់អញដល់រហូតចុងែផនដី
បំផុត» (េអសយ ៤២:៦, ៤៩:៦)។ េអសយមនិេបកសំែដងឲយបនេពញេលញថេពលណរគួសរេនះនងឹមកេនះេទ 
បុ៉ែនតគតពិ់តជផតល់នូវភសតុតងសំខន។់ បុរតមយួនងឹេកត (េអសយ ៩:៦-៧) េហយបុរតេនះនឹងរតទបបជ់អនកបេរមមន ក់
ែដលរទរំទកររងទុកខដធំ៏ (េអសយ ៥២:១៣-៥៣:១២)។  

េនចំនុចេនះ ភសតុតងកនែ់តពិបកយល់។ េពលខលះអនកបំេរ ដូចជរគួសររបស់រពះ (េអសយ ៤១:៨) េហយេពលខលះ
ដូចជបុគគលមន ក ់ (េអសយ ៤៩:៦-៧)។ អនកអនចបស់ជឆងល់ថ េតអនកបំេរ  (ែដលកររងទុកខរបស់ខលួននឹងនេំទដល់
មនុសសជតិថមមីយួ) អចជមនុសសមយួរកុមផង នងិជបុគគលមន កផ់ងបនែដរឬ? បុ៉ែនតកនុងរបវតតសិរសតេរកយមក វរតទបប់
ជមនភពចបស់លស់ គបុឺរតមយួបនេកតកនុងេបេថលហិម។ «លុះេវលកំណតប់នមកដល់ េនះរពះរទងប់នចត់
រពះរជបុរតរទងឲ់យមក» (កទបទី ៤:៤)។  

រពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទ    និងនិងនិងនិងររសតររសតររសតររសតរបស់របស់របស់របស់រពះរពះរពះរពះ    
បុរតេនះ រពះនមេយសូ៊វ ជរពះែមសីុ ឋនៈជរពះអមច ស់ បនបំេពញសំេរចែផនករណ៍អស់កលបជនចិចែដល

េអសយបនទយ។ សវក័បុ៉លពនយល់អំពីែផនករេនះបែនថមេទៀតថ «គឺជេសចកតអីថកំ៌បងំែដលលកទុ់ក តងំពី
អស់កលបេរៀងរល់តំណតមក ែតឥទបូវេនះ  បនេបកសំែដងឲយពួកបរសុិទធរទងស់គ ល់ គឺថរពះរគីសទរទងស់ណឋិ តកនុងអនក
រល់គន  ែដលជទីសងឃមឹយ៉ងឧតតម» (កូលុ៉ស ១:២៦-២៧)។ តមរយៈរពះរគីសទេហយរពះរគីសទគងក់នុងេយង េនះវតត
មនគងេ់នរបស់រពះែដលេហររបកសបនមកដល់េហយ គឺថសិរលីអៃនរូបភពដូចរពះេនកនុងចិតតរបស់មនុសស រកឹតយ
វនិយ័ៃនេសចកតរីសលញ់ខងកនុងយកឈនះអំេពបប។ រពះរគសីទ (ែដលបនសុគតេនេលេឈឆក ង គឺជករបញជ កយ៉់ង
ឥតេខច ះអំពីេសចកតីរសលញ់របស់រពះ) ឥទបូវេនះយងមកគងក់នុងេយងេហយ។ េសចកតីរសលញ់របស់រពះអចមនភព
ឥតេខច ះកនុងចិតតរបស់េយងេដយេរពះវតតមនគងេ់នរបស់រពះរគសីទ (១យូ៉ហន ៤:១២)។  

រូបរូបរូបរូបកយកយកយកយរពះរគីសទៈ ផទ ល់រពះរគីសទៈ ផទ ល់រពះរគីសទៈ ផទ ល់រពះរគីសទៈ ផទ ល់ខលួនខលួនខលួនខលួន    និងនិងនិងនិងសមូសមូសមូសមូហហហហភពភពភពភព    
េដយសរេយងកំពុងេផត តេលលកខណៈ និងតួនទីរបស់ពួកជំនំុ េនះវចបំចែ់ដលេយងរតូវយល់ថ រពះបនរបទន

េសចកតរីសលញ់របស់រពះរគីសទឲយមកេនកនុងចិតតមនុសសជេរចន។ េនេពលសវក័បុ៉លសរេសរថ «រពះរគីសទរទងស់ណឋិ ត
កនុងអនករល់គន  ែដលជទីសងឃមឹយ៉ងឧតតម» េនះគតប់នេរបសពវនមពហុវចចនៈ «អនករល់គន » ែដលបងហ ញថ វគឺជ
រពះពរែដលរពះរបទនឲយមនុសសមយួរកុម។ 

រពះរគីសទពិតជគងក់នុងចិតតរបស់បុគគលមន ក ់ បុ៉ែនតមនិែមនជចិតតែដលដចឆ់ង យពីចិតតេផសងៗេទៀតេនះេទ។ វគឺជ
រគួសរែដលរពះរគីសទយងមកគងស់ណឋិ ត (២កូរនិថូស ៤:៦)។ េតេយងេមលេឃញរគួសរែដលេពញេដយេសចកតី



8 
 

រសលញ់េនះេនឯណ? រពះគមពរីបញជ កច់បស់លស់ថ វគឺេនកនុងរូបកយែដលមនសិរសជរពះេយសូ៊វរគីសទ វគឺ
េនកនុងពួកជំនំុែដលមនរពះនមរបស់រទង។់  

ឥទបូវេនះេយងអចយល់អំពីភពអសច រយរបស់សហគមនប៍រសុិទធេនះ។ បុ៉ែនតមុននឹងេយងបេរងៀនអំពីករជបទ់កទិ់ន
េផសងៗ ជករសំខនេ់យងរតូវយល់ចំនុចសំខនម់យួៈ ថវេីបេយងកល យជសមជិកកនុងពួកជំនំុេដយទេទ េយងទទលួបន
តមរយៈតៃមលដៃ៏ថលែតប៉ុេណណ ះ។ តមនិសសយ័របស់េយង េយងមនេពញេដយអំេពបប េហយពិតជមនិសមនឹងទទួលវតត
មនរបស់រពះគងេ់នកនុងេយងេនះេទបយ។ េនេលេឈឆក ង កនុងសកមមភពលះបងរ់ពះជនមែដលជរពឹតតកិរណ៍ដអ៏សច រយ
បំផុតកនុងរបវតតសិរសតរបស់មនុសសជតិ េនះរពះរគីសទបនលុបបំណុលអំេពបបរបស់េយងេចល េហយបនរបទន
េសចកតសុីចរតិរបស់រទងម់កដល់េយង (កូលុ៉ស ២:១៣-១៤, ២កូរនិថូស ៥:២១)។  

មនិរគនែ់តប៉ណណឹ ងេទ បុ៉ែនតរទងក់ប៏នផត ចចំ់ណងៃនអំេពបបេដយករេធវជមនុសសដំបូងែដលរស់េនេពញមយួជីវតិ
េដយមិនែសវងរករបេយជនផ៍ទ ល់ខលួន េហយរទងប់នចុះចូលករសុគតគួរឲយអម៉ស់េនេលេឈឆក ង (១យូ៉ហន ៣:៥)។ 
តមរយៈករយកឈនះអំេពបបកនុងរេបៀបពរីេនះ (គឺករសងៃថលទណឌ កមមរបស់អំេពបប និងកំចតអ់ំណចរបស់អំេពបប
េចល) េនះរពះរគសីទេធវឲយេយងសមនឹងទទួលសមជិកភពេនកនុងសហគមនប៍រសុិទធរបស់រទង។់ ដូេចនះ េយងអចកល យ
ជអវៈយវៈៃនរូបកយរពះរគីសទបនតមរយៈយញញ បូជរបស់រទងែ់តបុ៉េណណ ះ។  

ជេរឿយៗណស់ េយងគិតអំពីេឈឆក ងែតកនុងនយ័ករអនុវតតរបស់វចំេពះបុគគលបុ៉េណណ ះ។ តមរយៈដំណឹងលអរបស់
រពះេយសូ៊វរគីសទ បុគគលមន ក់ៗ អចបនសេរងគ ះពីេសចកតេីរកធរបស់រពះ និងទទួលបនកែនលងេនកនុងសថ នសួគ។៌ េយង
មនិគួរកតប់នថយេសចកតីពិតទងំេនះ បុ៉ែនតេយងគួរែតសរេសរតេមកងរពះ ពីេរពះរទងស់េរងគ ះបុគគលមន ក់ៗ ។ េបសិនេយង
កំណតផ់លែផលៃនករងររបស់រពះរគីសទកនុងករសេរងគ ះបុគគលមន ក់ៗ ែតបុ៉េណណ ះ េនះេយងបនអនរពះគមពរីខុសេហយ។ 
រពះអងគបនដកអ់ស់អនកែដល រពះរគីសទបនផសះផស េនកនុងរូបកយរពះរគីសទ (ែដលជរកុមមយួ)។ «េយងបនទទួល
បុណយរជមុជចូលកនុងរូបកយែតមយួ េដយសររពះវញិញ ណែតមយួ» (១កូរនិថូស ១២:១៣)។ ពិេសសជងេនះេទេទៀត 
រូបកយរួបរួមេនះ ែដលជររសតរបស់រពះែដលរពះរគីសទេទបែតបនបេងកតេទបងវញិេនកនុងរទង ់ មនសរៈសំខនចំ់េពះ
ែផនករណ៍របស់រពះសំរបស់ន រពះហសត។  

រូបរូបរូបរូបកយកយកយកយរពះរគីសទៈរពះរគីសទៈរពះរគីសទៈរពះរគីសទៈ    េនេនេនេនកនុងកនុងកនុងកនុងតំបន់តំបន់តំបន់តំបន ់   និងនិងនិងនិងជជជជសកលសកលសកលសកល    
ពួកជំនំុរបស់រពះេយសូ៊វរគីសទគឺជរូបកយយ៉ងធំមយួ ជសហគមនស៍កលៃនពួកអនកេជឿកនុងរពះរគីសទ។ និយយតម

រេបៀបេផសង វគឺជពួកជំនំុសកលមយួ។ បុ៉ែនត (េហយេនះជភពខុសគន មយួដសំ៏ខន)់ កមល ងំៃនពួកជនំុំសកលពឹងពកេ់ល
កមល ងំៃនពួកជំនំុកនុងតំបន។់ ែផនករណ៍របស់រពះសំរបស់ន រពះហសតកំពុងែតបំេពញសំេរចកនុងជំនំុកនុងតំបន។់ េនះជមូល
េហតុែដលសវក័បុ៉លអធិសឋ នយ៉ងពិេសសសំរបពួ់កជំនំុកនុងតំបនក់នុងរសុកកទបទី រកុងេអេភសូរ សួរសុខទុកខពួកជំនំុកនុង
តំបនក់នុងរកុងកូរនិថូស និងរកុងភលីីព េហយសរេសរសំបុរតេទកនពួ់កជំនំុកនុងតំបនក់នុងរកុងរ ៉ូម និងរកុងែថសសទបូនិច។ 
ជេរឿយៗេយងកតរ់សយសំបុរតទងំេនះេដយផទ ល់ខលួនេនកនុងករអនរពះគមពរីផទ ល់ខលួនរបស់េយង បុ៉ែនតសំបុរតទងំ
េនះដំបូងរតូវបនសរេសរេដមបេីរបៀនរបេដសហគមនម៍នុសសែដលេហថ ពួកជំនុកំនុងតំបន។់  

ែផនករណ៍របស់រពះកនុងសេរងគ ះមនុសសមយួរកុមគឺជែផនករណ៍ែដលមនភពវយ័ឆល ត។ ពិភពេលក គជឺករ
របមូលផតុ ំៃនទំនកទំ់នងរបស់មនុសស ែដលទំនកទំ់នងភគេរចនរតូវបនែបកបកេ់ដយសរករមនិរសុះរសួលគន  និង
ជេមល ះ រតូវបនបំផល ញេដយអំេពបបែដលអតម និយម។ ករមនិរួបរួមគន មនេនរគបក់រមតិ រួមទំងរកុមែដលមនចំនួន
មនុសសតិចតួច ឧទហរណ៍ អពហ៌ពពិហ៌ (ជតិ៥០ភគរយៃនជីវតិអពហ៌ពិពហ៌េនអេមរកិខងេជងបញចបេ់ដយករ
ែលងលះ) េហយរមួទំងរកុមែដលមនចំនួនមនុសសេរចន ឧទហរណ៍ ជតិសសន ៍(ែដលថមីៗេនះមនសរងគ មជិតែសសិប
បនេកតេទបងជអនតរជតិ) និងទំហំរកុមទងំអស់េនកនុងចេនល ះេនះ (ែដលមនជេមល ះរវងេភទ ជតិសសន ៍ គណបកស
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នេយបយ ជំនន ់ និងទំនកទំ់នងដៃទេទៀតជេរចន)។ ករែបកបក ់ និងករែបងែចកេនកនុងទំនកទំ់នង គឺជភពងងឹត
ដធំ៏បំផុតកនុងពិភពេលករបស់េយង។  

ករករករកររួបរួបរួបរួបរួរួរួរួមមមមកនុងកនុងកនុងកនុងពួកពួកពួកពួកជនំុំជនំុំជនំុំជនំុំ    
បុ៉ែនតរពះអងគបនរបទនសមតថភពឲយពួកជំនំុកនុងតំបនេ់ដមបយីកឈនះភពងងឹតេនះ ។ រគួសររបស់រពះមនកររួបរួម

រងឹមមំយួ។ រពះបនផសះផសទំនកទំ់នងែដលបនែបកបក។់ សូមបែីតពួកយូដ នងិពួកសសនដ៍ៃទ ជតិពនធុែដលលបី
ខងសំអបគ់ន េទវញិេទមក កប៏នមកផតុគំន េនកនុងរូបកយែតមយួផងែដរ។ យ៉ងដូចេមតច? ពួកេគ «បនមកជិតវញិ 
េដយសររពះរគីសទ» (េអេភសូរ ២:១៣)។ ពួកេគបន «ផសះផសនឹងរពះកនុងរូបកយែតមយួ េដយសរេឈឆក ង រពមទងំ
រងំបេ់សចកតសំីអបគ់ន » (េអេភសូរ ២:១៦)។ រពះរគីសទបនយកឈនះេលអំេពបប នងិអំណួតែដលែបកបកទំ់នកទំ់នង 
េហយរុះជញជ ំងៃនករែបកបក ់ នងិបេងកតមនុសសថមីមយួកនុងរគួសរែដល «តំណកទ់ងំមូលបនផគុភំជ បគ់ន  ទងំចំេរ នេទបង
ជវហិរបរសុិទធកនុងរពះអមច ស់....សំរបជ់លំេនៃនរពះេដយនូវរពះវញិញ ណ» (េអេភសូរ ២:១៥, ១៩-២២)។  

តមរយៈរពះរគីសទ រពះកំពុងបេងកតតំណករ់បស់រទងេ់នកនុងរគួសរេនះ។ េនះគឺជករលអ ពីេរពះេសចកតរីសលញ់
ែដលលះបងរ់ពះជនមរបស់រទងគ់ងក់នុងចិតតរបស់មនុសសបរសុិទធទងំេនះ (រគួសរបរសុិទធេនះ) និងរតឹចំណងសមជិកឲយកន់
ែតមនទំនកទំ់នងរងឹម ំ េហយរគួសរែដលេទបរួបរួមគន គឺជេសចកតីសងឃមឹសំរបរ់កុមរគួសរែដលែបកបកេ់នកនុង
េលកយិ។ តមរយៈពួកជំនំុកនុងតំបនចំ់េរ នេទបងនិងបំេពញែផនដី េនះមនុសសកនុងេលកិយែដលរស់េនកនុងទំនកទំ់នង
បកែ់បកនឹងេមលេឃញថ កររួបរួមរបស់រគីសទបរស័ិទបនថវ យសិរលីអដល់រពះរគសីទ។   

អំណយអំណយអំណយអំណយទនទនទនទនខងខងខងខងវញិញ ណវញិញ ណវញិញ ណវញិញ ណ    
អស់អនកែដលបនេកតជថមកីនុងរពះរគីសទមកដល់ពួកជំនំុេដយមនអំេណយទនមយួពីរពះែដលរបកបេដយ

រពះគុណ ែដលជអំេណយទនរបស់រពះវញិញ ណបរសុិទធ និងជេទពេកសលយពិេសសេដយែទបក។ វអចជ
អំេណយទនខងករបំេរ  ឬខងករបេរងៀន ឬខងេសចកតីជំេនឿ ឬករងររដឋបល ឬរបេភទអំេណយទនេផសងេទៀត 
(សំរបប់ញជ ីអំេណយទន សូមេមលរ ៉ូម ១២:៦-៨, ១កូរនិថូស ១២:៧-១០)។  

េយងមនិគួរបងអ កទឹ់កចិតត ឬឲយតៃមលទបេទេលអំេណយទនណមយួេនះេទបយ គឺអំេណយទននិមយួៗេបក
សំែដងអំពីរពះគុណដអ៏សច រយរបស់រពះ ែដលបនរបទនឲយ «តមខន តអំេណយទនៃនរពះរគីសទ» (េអេភសូរ ៤:៧) 
េហយអំេណយទននិមយួៗមនរបសិទធភិព «គឺជរពះវញិញ ណែតមយួែដលរបទនឲយ» (១កូរនិថូស ១២:១១)។ រពះ
ែចកអំេណយទនដល់ររសតរបស់រទងត់មែដលរទងស់ពវរពះហឫទយ័ ធនថពួកជំនំុកនុងតំបនម់នធនធនែដលេគរតូវ
ករេដមបចំីេរ នលូតលស់េដយយល់ដល់សិរលីអរបស់រទង ់ គឺរទងដ់កចុ់ះនូវ «អវៈយវៈនិមយួៗ កនុងរូបកយតមរពះ
ហឫទយ័រទង»់ (១កូរនិថូស ១២:១៨)។  

េនះគឺជករសំខនបំ់ផុតកនុងករយល់អំពីអំេណយទនខងវញិញ ណៈ រពះវញិញ ណបរសុិទធជអនករបទនអំេណយទន
ទងំេនះសំរបជ់េសចកតីលអរបស់អវៈយវៈរបស់រូបកយ េដមបេីធវឲយរូបកយបនចំេរ នលូតលស់ «សអ ងរូបកយរពះរគីសទ
េទបង»(េអេភសូរ ៤:១២)។ េនេពលសមជិកពួកជំនំុេរបអំេណយទនរបស់ខលួនកនុងរេបៀបេនះ (គឺសំរបអ់នកដៃទ) េហយ
េនេពលមនុសសមន ក់ៗ កំពុងជួយ គន ខងវញិញ ណ េនះនងឹមនលទធផលអសច រយ គឺសមជិកពួកជំនុំមនកររួបរួមគន យ៉ង
អសច រយ។ «ែដលរូបកយទងំមូលបនផគុេំឡង េហយភជ បគ់ន មកអំពីរទង ់ េដយសររគបទ់ងំសនល កែ់ដលផគតផ់គងឲ់យ 
តមខន តករងររបស់អវៈយវៈនិមយួៗ េនះរូបកយបនបេងកនេទបង េដមបនឹីងសអ ងខលួន កនុងេសចកតរីសលញ់» (េអេភសូរ 
៤:១៦)។ ករពិតែមនេហយ! 
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េនេពលមនុសសេរបអំេណយទនរបស់ពួកេគសំរបអ់វៈយវៈដៃទេទៀតរបស់រូបកយេដយសបបុរស េនះពួកេគអូស
ទញអនកដៃទចូលមកកនុងរូបកយ។ ពួកេគអូសទញអនកដៃទេដយករចកច់ងហូរខលួនរបស់ពួកេគេចញ។ េនេពលអវៈយវៈ
និមយួៗរបស់រូបកយបំេរ អនកដៃទ េនះអវៈយវៈទងំអស់ករ៏តទបបេ់ទជកនែ់តរួបរួមគន េឡង េដមបពួីកេគចបេ់ផតមដូចជ
រពះរគីសទ។  

សមជិកពួកជំនំុ កំពុងែចកចយេសចកតរីសលញ់របស់រពះរគីសទែដលមនកនុងខលួនពួកេគ។ ករបងហ ញេសចកតី
រសលញ់របស់រពះរគីសទកំណតល់កខណៈរបស់ពួកជំនំុេហយេគទទួលបន «ខន តកំពស់ៃនេពរេពញផងរពះរគីសទ» 
(េអេភសូរ ៤:១៣) េហយ «ធំេទបងខងឯរគបក់រទងំអស់កនុងរទង ់ ែដលរទងជ់សិរសរ គឺជរពះរគសីទ» (េអេភសូរ 
៤:១៥)។ េនេពលមនុសសេមលេឃញរូបកយរបស់មនុសសែបបេនះ េនះពួកេគេមលេឃញរពះអមច ស់េយសូ៊វ។  

អំណចអំណចអំណចអំណច((((កមល ងំកមល ងំកមល ងំកមល ងំ    ឬឬឬឬ    របសិទធភិពរបសិទធភិពរបសិទធភិពរបសិទធភិព))))របស់របស់របស់របស់ពួកជំនំុពួកជំនំុពួកជំនំុពួកជំនំុ    
 ជីវតិពួកជំនំុែបបេនះមនអំណចធំេធងណស់។ វដូចជកររលយនុយេកលែអអ៊ញច ឹង។ អតូមជែផនកែដលតូច និង

ពិបកេមលេឃញបំផុតេនកនុងធមមជតិ បុ៉ែនតេនេពលរបស់តូចទងំពរីេនះរលយចូលគន  េនះនឹងបេងកតបនរបតតិកមមែដល
មនថមពលដខ៏ល ងំសេមបម។ េនេពលអតូមែដលរលយខលះៗរតូវលយចូលអតូមេផសងៗេទៀត េនះវអចបេងកតឲយ
មនថមពលរគបរ់គនែ់ដលអចផតល់ពនលឺដល់ទីរកុងទងំមូលបន។   

ែតថមពលពីកររួមបញចូ លគន របស់នុយេកលែអ ៊ គឺតូចណស់ េបេរបៀបេធៀបនងឹអំណចេនកនុងពួកជំនំុកនុងតំបនម់យួ។ 
េនេពលសមជិកពួកជំនំុកនុងតំបនរ់សលញ់គន េទវញិេទមកេដយេសចកតីរសលញ់របស់រពះរគីសទ េនះពួកេគកំពុងនំ
ពនលឺខងវញិញ ណេទកនេ់លកិយមួយែដលសល បក់នុងភពងងឹតេហយ។ េសចកតីរសលញ់េនកនុងពួកជំនំុកនុងតំបនប់ងហ ញ
ជីវតិដល់មនុសសទងំអស់េនកនុងេលកិយែដលមនករមនិរសុះរសួលគន  និងករបកែ់បកគន ។ េសចកដរីសឡញ់របស់
េយងនឹងបណត លឲយមនុសសជេរចនសរេសរតេមកងដល់របភពៃនេសចកតរីសលញ់េនះ (ម៉ថយ ៥:១៦)។  

េសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតរីសលញ់រសលញ់រសលញ់រសលញ់    និងនិងនិងនិងពួកជំនំុពួកជំនំុពួកជំនំុពួកជំនំុ    
េដយេហតុេនះ សវក័បុ៉លដស់េតឿនពួកជនំុំកនុងតំបនយ៉់ងខជ បខ់ជូនថ«ចូរបែនថមទងំេសចកតីរសឡញ់ែថមេទៀត ជ

ចំណងៃនេសចកតីរគបល់កខណ៍»(កូលុ៉ស ៣:១៤) «កំុឱយជំពកអ់វីដល់អនកណេឡយ ជពំកប់នែតេសចកតីរសឡញ់ដល់គន
េទវញិេទមកបុ៉េណណ ះ ដបតិអនកែដលរសឡញ់ដល់េគ-េនះបនេធវសំេរចតមរកិតយវនិយ័េហយ»(រ ៉ូម ១៣:៨) «ឥឡូវេនះ 
េនមនេសចកតជំីេនឿ េសចកតីសងឃមឹ និងេសចកតីរសឡញ់ ទងំ៣មុខេនះ ែតេសចកតីែដលវេិសសជងេគ គឺជ
េសចកតីរសឡញ់។»(១កូរនិថូស ១៣:១៣) «រតូវឱយបំេរ គន េទវញិេទមកេដយេសចកតីរសឡញ់វញិ ដបតិរកិតយវនិយ័ទងំ
មូលបនសំេរចមកកនុងពកយែត ១ ម៉តេ់នះថ ចូរឯងរសឡញ់ អនកជិតខង ដូចខលួនឯង»(កឡទី ៥:១៣-១៤) «សូមឱយ
រពះអមច ស់ចំេរ នេសចកតីរសឡញ់របស់អនករល់គន  ឱយបនេពញេពរហូរេហៀរដល់គន េទវញិេទមក» (១ែថសសឡូនីច 
៣:១២)។  

សវកយូ៉ហនបនសរេសរថ «េនះឯងជេសចកតីែដលអនករល់គន បនឮពេីដមេរៀងមក គឺថ រតូវឱយេយងរសឡញ់គន
េទវញិេទមក» (១យ៉ូហន ៣:១១) «េយងរតូវរសឡញ់គន េទវញិេទមក ដបតិេសចកតរីសឡញ់មកពីរពះ »(១យ៉ូហន 
៤:៧)។ សវកេពរតុសបនសរេសរថ «មុនដបូំងបងអស់រតូវឱយអនករល់គន មនេសចកតរីសឡញ់គន »(១េពរតុស ៤:៨)។  
ករដស់េតឿនទងំេនះមនរបភពពីរពះបនទូលរបស់រពះេយសូ៊វ «េគនឹងដឹងថ អនករល់គន  ជសិសសរបស់ខញុ ំ េដយសរ 
េសចកតីេនះឯង គឺេដយ អនករល់គន  មនេសចកតីរសឡញ់ ដល់គន េទវញិេទ មក»(យូ៉ហន ១៣:៣៥)។  េសចកដី
រសឡញ់ គឺជខលមឹសរៃនរគួសររបស់រពះជមច ស់។  
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សំបុរតរបស់ពួកសវក័េពរេពញេដយគំរូៃនរេបៀបេសចកតរីសលញ់េនះរតូវបនរអនុវតត «ចូរយកអសគន េទវញិេទ
មក យ៉ងេនះេទបបនសំេរចតមរកិតយវនិយ័ៃនរពះរគីសទ» (កឡទី ៦:២)  «កំុេអយរគបគ់ន ែសវងរកែតរបេយជនផ៍ទ ល់
ខលួនេទបយ រតូវែសវងរកចំេពះអនកដៃទផង។  រតូវែតមនគំនិតគតិដូចជរពះរគីសទេយសូ៊វវញិ» (ភលីីព ២:៤-៥)  «ចូរេដញ
តមករលអជដរប ដល់គន េទវញិេទមក េហយដល់មនុសសផងទងំឡយែដរ»(១ែថសសឡូនចី ៥:១៥)  «ចូរមនចិតត
សបបុរសនឹងគន េទវញិេទមក រពមទំងមនចិតតទនស់េនត ស េហយអតេ់ទសគន » (េអេភសូរ ៤:៣២)  «ចូរអរសបបយ ជ
មយួនឹងអនកណែដលអរសបបយ េហយយំជមួយនឹងអនកណែដលយផំង ចូរឱយមនគំនិតរពមេរពៀងគន េទវញិេទមក»
(រ ៉ូម ១២:១៥-១៦)។  េដយសរមនិមនែដនកំណតចំ់េពះរេបៀបែដលពួកជំនំុេបកសំែដងេសចកតីរសលញ់ឥតរពំែដន
របស់រពះរគីសទ េនះមនគំរូៃនករបងហ ញេសចកតីរសលញ់ជេរចនេទៀត។ គឺជេសចកតរីសលញ់ែដលរកគិតមនិយល់ (
េអេភសូរ ៣:១៩)។  

មនិមនភសរបស់មនុសសែដលអចបញជ កអំ់ពីសរៈសំខនៃ់នេសចកតីរសលញ់េនះឲយបនេពញេលញេនះេទបយ។ 
ពួកជនំុំកនុងតំបន ់ និងេសចកតីរសលញ់ែដលពួកជំនំុសំែដងេឡងគឺជថន បំនសបែតមយួសំរបេ់លកិយែដលបនបតប់ងក់នុង
អំេពបបនិងកតីអស់សងឃមឹ។ មនុសសសពវៃថងកំពុងពយយមខិតេទមុខ និងរទរទងអ់វែីដលមនរសបរ់បកបេដយអតថនយ័ 
បុ៉ែនតេនែតលិចលុងកនុងភពមនិចបស់លស់ និងកររចបូករចបល់។ ពួកេគែសវងរកៃដគូ បុ៉ែនតរតទបបជ់ឯកេក។ ពួកេគ
ែសវងរកករធន ប៉ុែនតពួកេគមនករសងសយ័។ ពួកេគចងប់នសនតសុិខយ៉ងខល ងំ បុ៉ែនតពួកេគេពរេពញេដយករថប់
បរមភេទវញិ។  

មនុសសមនករេនឿយហត ់ ជបអ់នទ កក់នុងភពងងឹតជមយួភពសកបស់កល់ែតបនតចិបនតួច បុ៉ែនតពួកេគរតេ់ទរកអវីៗ ែដល
អចេធវឲយពួកេគរសកទុកខ ែដលអចទញពួកេគេចញពីជីវតិឥតខលឹមសររបស់ពួកេគ ដូចជែខសភពយនត ករញំុរសេបៀរ 
ទំនកទំ់នង បទចេរមៀង។ េនេពលករទងំេនះបរជយ័មនិអចជួយ ពួកេគបន េនះពួកេគកច៏បេ់ផតមសងឃមឹថ នឹងមន
មនុសសមន កអ់ចដឹកនពួំកេគេទរកអវមីយួែដលលអ អវមីយួែដលអចបំបតក់តីអស់សងឃមឹ និងេធវឲយពួកេគមនសងឃមឹ។  

មនករមយួែដលអចជួយ ពួកេគ បន។ វមនពនលឺភលែឺចងចងំែដលផល ស់ែរបអវីៗ ែដលេនជំុវញិវ។ េនះគឺជរូបកយ
របស់រពះរគីសទ។ ករេមលេឃញសមជិកពួកជំនំុរសលញ់គន េទវញិេទមក េហយេរបអំេណយទនែដលរពះរបទនឲយ 
េដមបបំីេរ អនកដៃទ គឺជករេបកសំែដងនូវេសចកតរីសលញ់របស់រពះេយសូ៊វរគីសទ គឺជករេមលេឃញពនលឲឺយកនែ់តខល ងំ
ជងពួកអនកមនិេជឿអចយល់បន។ េសចកតីរសលញ់េនកនុងពួកជនំុំសំែដងេចញពអីវីែដលសងគមឥតមន។ េបសិនឥតមន
េសចកតរីសលញ់េនះេទ េនះរពលឹងកល យជរសេពននិងសល ប។់ មនុសសទងំអស់ (មនិថេគសគ ល់ឬកអ៏ត)់ ចងប់ន
េសចកតរីសលញ់េនះ។ វគឺជេសចកតរីសលញ់ែដលមនែតេនកនុងពួកជំនំុកនុងតំបនបុ៉់េណណ ះ។  

ពួកជំនំុពួកជំនំុពួកជំនំុពួកជំនំុែដលែដលែដលែដលសេរមចសេរមចសេរមចសេរមចេបសកកមមេបសកកមមេបសកកមមេបសកកមម    
ចំនុចេនះនេំយងេទកនសំ់នួរដសំ៏ខនម់យួ។ េតពួកជំនំុកនុងតំបននឹ់ងបំេពញសំេរចេគលបំណងរបស់ខលួន េហយ

បេញចញពនលឺែចងចងំេនកនុងេសចកតងីងឹតែដរឬេទ? េហយេតពួកជំនំុកនុងតំបនន់ងឹបងហ ញេសចកតរីសលញ់ែដលរពះវរបិត 
រពះរជបុរត និងរពះវញិញ ណបរសុិទធមនចំេពះគន េទវញិេទមកែដរឬេទ? ប៉ុលអងវរករបងបអូនរបុសរសីកនុងរពះរគសីទថ 
ទុកជយ៉ងណកេ៏ដយ ពួកេគគួរែតេធវឲយេសចកតរីសលញ់របស់ពួកេគបនចំេរ នេទបង េហយរកសរកររួបរួមគន ឲយបន។ 

řРЮşĖй ЮĠЧ₤ЊĕďŌĕЮ₤ş˝ŉБŢ₤сЮĳЩĕ₧˝ĖО₣ŪĮйŪÐБ₤Ā ιЮ₤ş˝ŉБ е̋⅜ĕŉ₧ũĠ₤сĩ₣Ю₤ş˝ŉБŪ₤◦Ĥŀс ιЮ₤ş˝ŉБ
ŪĠ˝Ġ₧ĩ₣ŪĮй ŷЋŔň ‗ ιЮ₤ş˝ŉБℓĖЊĳℓĖņ ĕЊ₣Ю₤ş˝ŉБΖ‗ЊĳΖ₤Рũ₧ ЮĜйşРũĠеЮĮŀЮ₤ş˝ŉБΒе‗ũũĠ₤сŠńО е
ЮŢŎΒĖ˝ŬŲсýĖ ŌĕÐеĕЊĳ ŌĕЮ₤ş˝ŉБŪ₤◦ĤŀсЯĳơ Ĉе₣ũУĠũУņşЊĳŉýĖ  Ю Ӵ́ŎÐЊĳЯĳĩųСŷơřРşýĖ şНй Н̋еЮΖŎЮĊſЧ
ΒſБЮŢŎĈ₤сЯ◦₣ýĖ  ιЮŢŎЮ₤ş˝ŉБΒеĕУĳΟĳŪĠЮŗĄĕчЮ◦ġЧŎ ЯĳşРũŬĠсΖĕЮÐЮΖŎЮŲЧ₤ď₣ŠųФĕЮŢŎşЊĳŉ
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₤НļĮ ŷЋŀ Н̋еЮΖŎŪÐĠсýĖ Я₤ſ₣ũ˝ЯĳŪĠЮŗĄĕчĬĀ ŲсŠųФĕЮ◦ġЧŎ ŪĳСŷЯ₤ſ₣ũ˝şеЮĵйΒĖ˝řа◦ĩ₣¤ ŪĳСŷЯĳŌĕÐеĕЊĳ
ÐЊĳřРşďŪĮйŪÐБ₤ĀЮŎ₤пРŷ ŷЋŀ (ķБŲБĮ Ư:ơ-̣)¤ 

មនករជេរចនែដលពឹងែផអកេលកររួបរួមរបស់ពួកជំនំុកនុងតំបន។់ េយងរតូវែតរកសករពរកររួបរួមកនុងពួកជំនំុេដយ
ចិតតឧសសហ៌។  

េយងអចអររពះគុណរពះែដលពួកជនំុំមនិរតូវករពឹងែផអកេលកមល ងំខលួនឯងេដមបបីំេពញសំេរចេបសកកមមេនះ។ រពះ
អមច ស់ជួយ ឲយរូបកយរបស់រទងប់នបរសុិទធ។ េនកនុងអធិបតីភពរបស់រទង ់ រទងន់រំរសតរបស់រទងេ់ទកនុងកររងទុកខ 
ពីេរពះតមរយៈកររងទុកខ រទងអ់ចជរមុះេចលនូវអំណួតែដលបេងកតករបកែ់បកេនកនុងពួកជំនំុបនយ៉ងងយ។ 
និយយតមពកយេផសង រពះបនទ បចិតតរបស់េយង (មនិអចមនេសចកតរីសលញ់ពិតរបកដេទ េបសិនមនិមនករបនទ ប
ខលួន) េដយករដកទុ់កខលំបកេយងតមរេបៀបជេរចនដូចជរទងប់នេធវដល់រពះរគីសទផងែដរ។ រទងេ់ហររសតរបស់រទង់
ឲយ «ផទុកេសចកតសុីគតរបស់រពះអមច ស់េយសូ៊វេនកនុងរូបកយ» (២កូរនិថូស ៤:១០) េហយឲយ «បំេពញេសចកតេីវទនណ
របស់រពះរគីសទែដលខវះខត» (កូលុ៉ស ១:២៤)។ េដយកររតទបបក់នែ់ត «ដូចជ [រពះរគសីទ] កនុងេសចកតសីល ប»់ (ភលីីព 
៣:១០) េដយកររទរំទនងឹករេបះបងេ់ចល និងករបដិេសធែដលរពះអមច ស់រទងផ់ទ ល់បនរទរំទ (២កូរនិថូស 
១៣:៤) េនះសមជិកេរតៀមខលួនជេរសចេដមប ី «េបកសំែដងជីវតិរបស់រពះេយសូ៊វេនកនុងរូបកយរបស់ពួកេគ» (
២កូរនិថូស ៤:១០)។ វមនិែមនជេរឿងែបលកែដលេលកយិបដិេសធេយង េនេពលេយងេបកសំែដងេសចកតរីសលញ់
ែដលផទុយនឹងអំណួតរបស់េលកិយ នងិគំេរៀមកំែហងដល់េលកិយ នងិផលូវរបស់វេនះេទ។ ពួករគីសទបរស័ិទមនករ
េបតជញ ចិតតកនុងករបងហ ញជិវតិថមេីទកនម់នុសសកនែ់តេរចនេទបងៗ បណត លឲយមន «េសចកតីអររពះគុណចេរមនជបរបូិរ
េទបង ដល់សិរលីអៃនរពះេលសេទេទៀត» (២កូរនិថូស ៤:១៥)។ េនេពលកររងទុកខមកពរីពះហសតៃនអធិបតីភពរបស់រពះ 
េនះកររងទុកខេនះបេងកតឲយមនេសចកតរីសលញ់ េហយជទីបនទ ល់ែដលភលែឺចងចងំេនកនុងេលកិយ (១េពរតុស ១:៦-
៧)។  

ពួកជនុំំពួកជនុំំពួកជនុំំពួកជនុំ ំ   និងនិងនិងនិងករករករករន ំន ំន ំនដំណឹំងលអដណឹំងលអដណឹំងលអដណឹំងលអេទេទេទេទកន់កន់កន់កនអ់នកអនកអនកអនកដៃទដៃទដៃទដៃទ    
ពួកជំនំុកនុងតំបនរ់តូវែតករពរកររួបរួមខងកនុងរបស់ខលួន េហយេលសពីេនះេទេទៀតពួកជំនំុកនុងតំបនក់រ៏តូវែតសំែដង

កររួបរួមេទដល់អស់អនកែដលេនខងេរកពួកជនំុំផងែដរ។ និយយតមពកយេផសង ររសតថមរីបស់រពះមនិរតូវមនគំនិត
ចេងអៀតចងអល់េនះេទ។ វជែផនកៃនែផនករណ៍របស់រពះកនុងករេរបរគួសរេនះ (រូបកយរពះរគសីទ) េដមបសំីែដងសិរលីអ
របស់រទងេ់ទកនេ់លកិយ។ «ពួកសសនដ៍ៃទនឹងដងឹថ អញេនះជរពះេយហូវ៉ពិត កនុងកលែដលអញបនែញកជ
បរសុិទធកនុងពួកឯងេនចំេពះែភនកេគ....េនះជរពះបនទូលៃនរពះអមច ស់េយហូវ៉» (េអេសគល ៣៦:២៣)។ បុ៉ែនតសូមបែីត
ពួកជនំុំែដលយល់រសបនឹងកររតស់េហឲយបេញចញពនលេឺទកនេ់លកិយខងេរក កអ៏ចជំពបក់នុងទីបនទ ល់របស់ខលួនផង
ែដរ។ ពួកេគអចទកទ់ញមនុសសមកពួកជំនំុតមរេបៀបរបស់េលកយិ ករផល ស់បតូររេបៀបថវ យបងគ ំ រេបៀបេសលៀកពក ់
េហយបតូរខលមឹសរេសចកតអីធិបបយឲយរសបតមផលូវែដលេលកិយចងស់ត ប ់និងទទួលយក។  

រេបៀបទកទ់ញមនុសសឲយមកពួកជំនំុែបបេនះពតិជខុសឆគង។ េនេពលពួកជំនំុកនុងតំបនប់៉ុនប៉ងផតល់ឲយមនុសសនូវអវី
ែដលពួកេគចងប់ន េនះពួកជំនុំកំពុងរបឆងំនងឹេគលបំណងរបស់ដំណឹងលអរបស់រពះរពះរគីសទេហយ។ ពួកជំនុំែដលេធវ
រេបៀបេនះរតូវផល ស់បតូរអវែីដលពួកេគេធវ េហយបងហ ញថ អនកេដរតមរពះរគីសទពិតរបកដពិតជសល បខ់ងឯករចងប់ន
របស់ពួកេគ េហយពួកេគលះកតចិ់តតខលួនឯងេចល ទងំផទុកេឈឆក ងេលខលួនមកតមរពះេយសូ៊វ (ម៉កុស ៨:៣៤-៣៥)។ 
មនិដងឹថ ពួកជនំុំជេរចនអចងកេចញពីរេបៀបែដលពួកេគធល បេ់របេដមបទីកទ់ញមនុសសឬយ៉ងណេទ។  
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ដំណឹងលអដំណឹងលអដំណឹងលអដំណឹងលអរបស់របស់របស់របស់រពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទខុសខុសខុសខុសែបលកែបលកែបលកែបលកពីពីពីពីេលកិយេលកិយេលកិយេលកិយ    
ពួកជំនំុកនុងតំបនរ់តូវចងចថំ ករែដលេគេធវឲយខុសខល ំងបំផុតពីេលកិយមនរបេយជនបំ៏ផុតសំរបេ់លកិយ។ ពួក

ជំនំុមនិចបំចព់យយមេធវខលួនឲយខុសេនះេទ គចឺបំចរ់តឹមែតេធវជអវីែដលរពះបនេហេគឲយេធវ ែតបុ៉េណណ ះ គឺជពនលែឺចង
ចងំៃនេសចកតីរសលញ់របស់រពះរគីសទ ែបបមនិអតម នយិម ។ េហយពួកជនំុំរសលញ់េលកិយេដយករេធវដូចេនះ (
េដយករមនិេដរតមេលកិយ េហយករេធវឲយខុសពីេលកិយ)។ វជសកមមភពៃនេសចកតីរសលញ់កនុងករអធបិបយ
េសចកតីពិតៃនរពះបនទូលរពះ និងដំណឹងលអមនិេចះែរបរបួលរបស់រពះេយសូ៊វេទកនេ់លកិយែដលចងែ់តេដរតមេសចកតី
ជំេនឿរបស់ពួកេគផទ ល់។ វជសកមមភពៃនេសចកតីរសលញ់ែដលេយងេរចៀងបទចេរមៀងថវ យបងគំរបស់រគសីទបិរស័ទ និង
សរេសរតេមកងរពះរគីសទេនកនុងេលកិយែដលេពញេដយកតអីស់សងឃមឹ និងបទចេរមៀងេរកៀមរក។ំ វជសកមមភពៃន
េសចកតរីសលញ់ែដលេយងផតល់ឲយពួកអនកមកថមនូីវេសចកតីេមតត ករុណែដលេយងេឃញេនកនុងេឈឆក ងរបស់រពះរគសីទ។ 
ពួកជនំុំកនុងតំបនរ់សលញ់េលកិយខល ងំបំផុតេនេពលខលួនពិតជមន និងបងហ ញនូវអវីែដលេលកិយមនិមន។  

េលក ម៉ទី ទបយដចន Martyn Lloyd-Jones ែដលជអនកអធិបបយដអ៏សច រយកនុងសតវតសទី ២០ បនេលកទឹកចិតត
ដល់ពួកជំនំុសមយ័របស់គតថ់ៈ 

ĮУ˝ŪÐБ₤ĀĠũЋ₤њ◦Ή с̋řРşďžų şļĮŠН₤ЯĠų˝ĮБЮŵ Њ̋Ŏ¤ řРЮşĖй ЮŎЧ₣ĠлНĕĠл₣ЮĊſЧЁŏĮУ˝ĄеĕНеŌĕŪĠďŪĠЊŎļĮ 
ĕЊ₣Ĉ˝сĈŀřŲсņĕН₤℮....(ĠлНЯĕŉ) Юŵ Њ̋ŎũжĮЕ₣ş₣сЁŏŪÐБ₤ĀĠũЋ₤њ◦ŠН₤ЯĠų̋ ĮБŠųФĕ řРЮşĖйЮ Ӵ́Ŏ Юŵ Њ̋ŎŌĕ
Ūģďń ņУŎЯřŲΒĖ˝ЮĉĮУ˝ĄеĕНеЮ◦ЬĳĈĳсΟĳŌĕ....ЮĠЧ₤Њĕ (ņĕН₤℮ŌĖ с̋) ŌĕΖũņŊ‗ч₤НŠŪ₤ФŲ˝ĖО₣ĮУ˝ĄеĕНе₧
ņУŎЮŢŎΟĳģĕЮĄЩЮŲЧŪĮйŪÐБ₤ĀďŪĮйΒ₣ð₤Юūİð йЮĜйЮ◦ ЮĜйĮУ˝ĄеĕНеЮĜйņЊĕЯņĕďĮУ˝ĄеĕНеĮЊĳŪģ˝ř
ЮĜйЮ◦ġЧŎ ĠлНЯĕŉď˝Яĕų₣ е̋⅜ĕŉ ι˝ųЕĠņУŎĠлНЮ₧‼ й¤́  

ពួកជំនំុកនុងតំបនរ់តូវែតបំេពញសំេរចេបសកកមមរបស់ខលួន កនុងនមជពួកជំនំុ ជរកុមមនុសសែដលមនករេបតជញ ចិតត
ចំេពះករអធិបបយដំណឹងលអែដលមនិែរបរបួលរបស់រពះេយសូ៊វរគីសទ។ ដណឹំងលអរតូវែតជចំនុចកណត លៃនពួកជំនំុ និង
រគបក់រទងំអស់ែដលពួកជំនំុេធវ។ េយងតមបុ៉ល េយងរតូវែតេដរតមេសចកតពិីតពីរេដមបរីកសដំណឹងលអឲយេនកណត ល
ពួកជនំុំៈ អធិបបយរពះរគីសទេយសូ៊វជរពះអមច ស់ និងខលួនេយងជពួកអនកបំេរ េដយសររពះេយសូ៊វ (២កូរនិថូស ៤:៥)។ 
េសចកតពិីតែដលថ រពះរគីសទេយសូ៊វជរពះអមច ស់ និងខលួនេយងជពួកអនកបេរមមនិបនេធវឲយពួករ ៉ូមមុងំែដលនិយម
វបបធមរ៌កិកកនុងសតវតសទីមយួចបអ់រមមណ៍ និងមនិបនេធវឲយមនុសសគតិថ េសចកតពិីតេនះគឺជយុទធសរសតមួយមន
របសិទធិភពកនុងករទកទ់ញមនុសសបតប់ងេ់នះេទបយ។ េទះជដូេចនះកដ ី ប៉ុលមនិផល ស់បតូរអវែីដលគតអ់ធិបបយេនះ
េទបយ។  

េនះគឺជខគមពរីែតមយួែដលបុ៉លេរបកិរយិស័ពទសំរបក់រអធិបបយមនកមមបទេលសពីមយួ ែដលកមមបទទីមយួ
របកសអំពីខលមឹសរ (រពះរគីសទេយសូ៊វជរពះអមច ស់) េហយកមមបទទីពីររបកសអំពីចរយិមយទ (ខលួនរបស់េយងជពួក
អនកបេរមរបស់អនករល់គន )។ េសចកតីពតិែដលថ រពេយសូ៊វគឺជរពះអមច ស់ េហយគត ់(បុ៉ល) គឺជអនកបេរមមន ក ់គសំឺខន់
ចំេពះសររបស់បុ៉ល។ េនេពលេយងេដរតមករដឹកនរំបស់បុ៉លេហយអធិបបយតមរេបៀបេនះ េហយេនេពល 
(ជលទធផល) ពួកជំនំុកនុងតំបនរ់តទបបជ់ពួកអនកបេរមដូចែដលបុ៉លជអនកបេរម (ឬដូចជរពះរគីសទជអនកបេរម (ម៉កុស 
១០:៣៥-៤៥) េនះករអធិបបយរបស់េយងនឹងមនិរគនែ់តមនភពេពញេលញេទ បុ៉ែនតអនកដៃទកអ៏ររពះគុណេដយសរ
េសចកតអីធិបបយរបស់េយងផងែដរ។  

ករករករករនំននំំនេំលកិយេលកិយេលកិយេលកិយមកមកមកមកថវ យថវ យថវ យថវ យរពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទ    
ពួកជំនំុណែដលបេរមេនកនុងសងគមែដលេគរស់េនដូចជរពះរគីសទបេរមេនកនុងសងគមែដលរទងគ់ងេ់ន េនះបនខិត

ខំនេំលកិយមកឯរពះរគសីទ េហយខិតខំនរំពះរគីសទេទកនេ់លកិយេហយ។ រេបៀបរបេសរបំផុតមួយកនុងករនេំលកិយ
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មកកនរ់ពះរគីសទ គឺរតូវអេញជ ញេលកិយមកកនុងកររបជំុគន របស់ពួកជំនំុ។ អនកអធិបបយ េលក ឆល េសពជិន Charles 
Spurgeon បននិយយថ «ខញុបំនមនអំណរេនេពលខញុបំនដឹងថ សមជិកពួកជំនំុរបស់ខញុ ំខិតខំយ៉ងខល ងំកនុងករនំ
ពួកមនុសសមនបបមកកររបជំុេដមបសីត បឮ់ដំណឹងលអ»។៨ គំនតិេនះផទុយនឹងអនកយុទធសរសតខងពួកជំនំុខលះន
សហសមយ័ែដលនយិយថ េយងរតូវែតេចញេទជួបពួកអនកមនិេជឿ េហយញំុកេហវេនេពលសំរកពីករងរ េនកែនលង
កំសនត េដមបបីេងកតទំនកទំ់នងគន ជមយួពួកេគ។  

វជករសំខនែ់ដលពួករគីសទបរស័ិទេធវករេនះេដមបជួីយ ពួកជំនំុកនុងតំបនរ់បកសដំណឹងលអ បុ៉ែនតេយងបតប់ងឱ់កស 
េហយេនេពលេយងខកខនអេញជ ញពួកអនកមនិេជឿឲយមកផទះរបស់េយង ែដលមនរគួសរៃនរពះរបជំុគន ថវ យបងគំរពះរគីសទ 
ែដលមនសមជិកសត បឮ់ដំណឹងលអែដលរតូវបនអធិបបយ និងអនុវតតយ៉ងេសម ះរតង ់ ែដលមនមនុសសបេរមគន េទវញិ
េទមកេដយេសចកតរីសលញ់ដអ៏សច រយរបស់រពះ ែដលមនរគួសរមយួកំពុងរស់េនយ៉ងេសម ះរតងក់នុងរូបភពដូចរពះ
េដយេដរតមគំរូៃនេសចកតរីសលញ់រវងរពះវរបិត រពះរជបុរត និងរពះវញិញ ណបរសុិទធ។ កនុងចំេណមទំនកទំ់នងែបក
បក ់ និងរគួសរមនិដំេណ រករ េតមនកែនលងណេផសងេទៀតែដលមនុសសេមលេឃញរេបៀបេធវជមនុសសែដលរបេសរជង
កនុងចំេណមរគួសររបស់រពះេនះ? េយងរតូវែតអេញជ ញេលកិយមកឯពួកជំនំុរបស់េយង។  

បុ៉លសរេសរអំពីរកុមមនុសសខុសៗគន េនកនុងពួកជំនំុ ដូចជបត ី និងរបពនធ ឪពុកមត យ និងកូន េចហវ យ និងអនកបេរម 
(េអេភសូរ ៥:២២-៦:៩ កូលុ៉ស ៣:១៨-៤:១)។ គូនិមយួៗតំណងឲយរគឹៈមយួកនុងចំេណមរគឹះទងំបីកនុងសងគម។  

សំរបបុ៉់ល ពួកជំនំុ គឺជកររបជំុគន កនុងសងគមែដលសំខន ់ និងតរមូវឲយេធវជគំរូដល់គូរបស់េលកិយ (បតនិីងរបពនធ 
ឪពុកមត យនិងកូន េចហវ យនិងអនកបេរម)។ ពួកជំនុំផតល់គំរូដល់េលកយិតមរយៈទំនកទំ់នងរបស់បតនីងិរបពនធ ឪពុក
មត យនិងកូន េចហវ យនិងអនកបេរមេនកនុងពួកជំនំុ។ ពួកជំនុំផតល់គំរូៃនអពហ៌ពិពហ៌ រកុមរគួសរ និងពណិជជកមមដល់
េលកយិ (សូមេមលមតងេទៀត េអេភសូរ ៥:២២-៦:៩ កូលុ៉ស ៣:១៨-៤:១)។ តមរយៈករបេញចញសិរលីអៃនេសចកតី
រសលញ់របស់រពះរគីសទ េនះគូនិមយួៗេបកសំែដងដល់េលកិយនូវរេបៀបរបេសរមយួកនុងករទំនកទំ់នងគន េទវញិ
េទមក។ បុ៉ែនត េលកិយអចេមលេឃញរេបៀបរបេសរជង (េហយេឆលយតបចំេពះគំរូរបស់េយងេដយករទុកចិតតកនុង
រពះរគីសទសំរបេ់សចកតសីេរងគ ះ) លុះណែតេយងអេញជ ញពួកេគចូលមកកនុងកររបជំុគន េនកនុងពួកជំនំុែតបុ៉េណណ ះ។  

ករករករករនំននំំនរំពះរពះរពះរពះរគីសទរគីសទរគីសទរគីសទមកមកមកមកឲយឲយឲយឲយេលកិយេលកិយេលកិយេលកិយ    
មនេគលបំណងទីពីរេនកនុងយុទធសរសតរបស់ពួកជំនំុគ ឺ ករនំរពះរគីសទមកកនេ់លកយិ។ ពួកជំនុ ំ និមយួៗ គួរែត

េដញតមករបេរមែដលពួកេគេធវជមយួគន ជរកុមកនុងទីរកុងរបស់ខលួន ែដលបេរមទងំពួកអនកជិតខង និងពួកខម ងំសរតូវ 
ខិតខេំលកសទួយលកខខណ័ឌ រស់េនរបស់អស់អនកែដលរតូវករបំផុត េហយបេងកតលកខខណ័ឌ ែដលមនុសសអចតសូ៊កនុងរេបៀប
ែដលរពះបនសពវរពះហឫទយ័។ នយិយតមពកយេផសង ពួកជំនំុគួរែតមនបំណងចិតតកនុងករបំេពញសំេរចេបសកកមម
របស់ខលួនកនុងករនេំសចកតរីសលញ់របស់រពះេទកនទ់រីកុង។ ទំងរពះគមពរីសញញ ចស់ (េអសយ ៥៨:៦-១០) និងរពះ
គមពរីសញញ ថមី (ម៉ថយ ២៥:៣៤-៤០) បងហ ញថ រពះរបទនឲយេបសកកមមេនះដល់ររសតរបស់រទង ់េហយេសចកតបីេរងៀន 
និងពន័ធកិចចរបស់រពះេយសូ៊វបងហ ញថ រទងប់នេធវេបសកកមមេនះ។  

េរឿងេរបៀបរបដូចអំពីសសនស៍ម៉រលីអគឺជគំរូមយួយ៉ងលអ។ េយងពរងីកផសយេសចកតីរសលញ់របស់រពះរគីសទ
េនេពលេយងេរ សបនជីវតិបកែ់បករបស់មនុសសែដលេនមុខេយង េលកពួកេគដកេ់លខនងេយងដូចជភពបកែ់បក
របស់ពួកេគជរបស់េយងែដរ។ េហយេយងនឹងបនតជួយ មនុសសែបបដូចេនះរហូតដល់ពួកេគបនជសះេសបយ «រុរំបសួឲយ 
យកេរបង និងរសចកល់ប នេំទផទះសរមក សងៃថលជំនួស បងហ ញេសចកតីេមតត ករុណ និងេធវជអនកជិតខងលអពិត
របកដ» (លូក ១០:៣៤-៣៧)។ េយងរតូវែតរសលញ់អនកជិតខងរបស់េយងដូចជខលួនឯង។ ពួកជំនំុកនុងតំបនគ់ួរែតេធវ
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ជអនកជិតខងលអបំផុតេនកនុងទីរកុងទងំអស់។ «េយងរតូវែតរសលញ់មនុសសរបុស និងមនុសសរសីេដមបនីំេគមកឯរពះ
េយសូ៊វ»។៩  

កនុងសមយ័រគីសទបរស័ិទដំបូង មនេរគឆលងដក៏ចសហវពីរបនវយរបហរចរកភពរ ៉ូមមុងំ។ សូមបែីតពួករគូេពរទ
ពូែកៗ កម៏និអចកំណតថ់ន ពំយបលេរគទងំេនះេទបយ េហយរគូេពរទជេរចន រួមទងំេវជជៈបណឌិ តលបេីឈម ះ េលក 
ហគ ទបនិ Galen បនេភៀសខលួនេចញពទីីរកុង េហយបនេធវដំេណ រេទជនបទេដមបេីគចេចញពីជមង។ឺ មនករេលកែលង
គួរឲយកតស់មគ ល់មយួ គឺសមជិករបស់ពួកជំនំុននៈ 

ŪÐБ₤ĀĠũЋ₤њ◦ļÐЮŪşЧĕģĕĠİΆ ŀЮ₤ş˝ŉБŪ₤ŵŀсĕЊ₣ļĮЮ⅜Ŋ йŪĳ₣сΟĳŪĮеЯřĕ ÐЙņЊĕЯřŲÐЊĳΒеĮБ
ŪĠЮŗĄĕчĬĀ ŲсŠųФĕЮ◦ ĠлНЯĕŉÐЊĳЯĳΒеĮБŁũĄУŎΒĖ˝řа◦ ŷЋŀ¤ ЮŢŎņЊĕÐЊĳΒеĮБĄņĞЙ ĮУ˝ŪÐБ₤ĀĠũЋ₤њ◦ģĕĄУŎ
ΒĖ˝ĄņĞЙ ĩŉŲсŪÐĠсĈе₣Ю₤ş˝ŉБŪĳСŷŁũũĠ₤сĮУ˝ЮÐ ĕЊ₣ĠЮŪņЧĮУ˝ЮÐЮĝ˝ĖО₣ŪĮйŪÐБ₤Ā Ю Ӵ́Ŏģĕ◦◦УŲĄņĞЙĮБΒĖ˝ĄЊĳ
ž₣ũĠ₤сŠųФĕ Ю Ӵ́Ŏ є̋ģĕēų ˝сŠųФĕĘЙ ĕЊ₣ģĕ⅜ų ĠсďņУŎĮУ˝ЮÐ¤ơƠ  

ពួកអនកមនិេជឿបនេមលេឃញករលះបងរ់បស់ពួករគីសទបរស័ិទ េហយបនែរសកអបអរសទរថ «ចូរេមល ពួកេគ
រសលញ់គន េម៉លះហន៍!»។១១ កនុងនមជសមជិកពួកជំនំុសមយ័ទំេនប វជឯកសិទធិរបស់េយងកនុងករេដរតមតំែណលែដល
គួរឲយយកជគំរូ គិតអំពីយុទធសរសត និងអធិសឋ នយ៉ងេសម ះរតងេ់ដមបឲីយេយងជរកុមមយួអចរួមគន នយំកេសចកតី
រសលញ់របស់រពះរគីសទេទកនអ់នកខវះខតេនកនុងទីរកុងរបស់េយង េហយឲយេយងអចរស់េនខុសែបលកពីវបបធមរ៌បស់
េយងេដយកររស់េនតមសិរលីអៃនរូបភពរបស់រពះរគសីទេនកនុងវបបធមរ៌បស់េយង។ 

សថ នសថ នសថ នសថ នសួគ៌សួគ៌សួគ៌សួគម៌យួមយួមយួមយួែផនកែផនកែផនកែផនកេនេនេនេនេលេលេលេលែផនដីែផនដីែផនដីែផនដី    
ដូចែដលេយងេរៀនពីកណឌ េលកុបបតត ិ គឺរូបភពដូចរពះរតូវបំេពញែផនដី។ ដូចែដលេរៀនពីរពះរគីសទ េនះគឺជរូបភព

ែដលរតូវបនេបកសំែដងយ៉ងខពងខ់ពស់េនកនុងេសចកតរីសលញ់ែដលរទងល់ះបងខ់លួនឯងេនេឈឆក ង។ េនេពលេសចកតី
រសលញ់េនះចូលេទកនុងចិតតរបស់មនុសសមយួរកុម (ែដលេកតេទបងចំេពះែតអស់អនកែដលបនសអ តពីអំេពបប នងិបន
របជ់សុច រតិតមរយៈករងររបស់េឈឆក ងបុ៉េណណ ះ) េសចកតីរសលញ់េនះរស់េនកនុងរគួសររបស់រពះ េនកនុងពួកជំនំុ
របស់រពះេយសូ៊វរគីសទ។ េនេពលសមជិកពួកជនំុំកនុងតំបនរ់សលញ់គន េទវញិេទមកដូចជរពះវរបតិ រពះរជបុរត និង
រពះវញិញ ណបរសុិទធរសលញ់គន េទវញិេទមក េនះសិរលីអរបស់សថ នសួគច៌បេ់ផតមេបកសំែដងេនេលែផនដី។  

ខណៈេពលេយងកំពុងរស់េនេលែផនដីេនេទបយ ររសតរបស់រពះ (គអឺស់អនកែដលបនទទួលសមពន័ធេមរតីថម)ី សំទបងឹ
េទរកសិរលីអដរ៏បេសរៃរកែលងៃនមរតករបស់ពួកេគេនកនុងេយរូសទបមឹដជ៏សថ នសួគ ៌ (េអេភសូរ ១:១៨)។ េហយ
ជតសិសនទ៍ងំអស់ែដលឥតមនទំនកទំ់នងរួបរួមេដយសរអំណួត នឹងមកឯពនលឺរបស់រគួសរបរសុិទធមយួេនះ មកឯរូប
កយេរកមកបលែតមយួ មកឯមនុសសមយួរកុមកំពុងបេញចញរូបភពៃនេសចកតីរសលញ់របស់រពះ មកឯពួកជនំុំកំពុង
សំែដងេសចកតីរសលញ់របស់រពះវរបិត រពះរជបុរត នងិរពះវញិញ ណបរសុិទធ (េអសយ ៦០:១-១១)។  

ពួកពួកពួកពួកជំនំុជំនំុជំនំុជំនំុមនិមនិមនិមនិឥតឥតឥតឥតេខច ះេខច ះេខច ះេខច ះ    
េតពួកជំនំុកនុងតំបនម់យួអចសូ៊េនកនុងេបសកកមមដម៏នសិរលីអេនះបនយ៉ងដូចេមតច? ទីមយួ ពួកជំនំុនឹងសូ៊បនែត

ភពមនិឥតេខច ះបុ៉េណណ ះ។ ថវេីបេសចកតរីសលញ់ៃនរូបកយេនះបេញចញពនលឺដូចជពនលែឺចងចងំកនុងភពងងឹតកេ៏ដយ ករូ៏ប
កយេនះនឹងមនិបេងកតបនេលសជងរសមីដំបូងរបស់សិរលីអៃនសថ នសួគេ៌នះែដរ។ រូបកយរពះរគីសទេនមនិទនឥ់តេខច ះ
េនេរកមសិរសរបស់ខលួនេនេទបយ។ េនែតមនករែបកបក ់ និងអំេពបបេនកនុងទំនកទំ់នងរបស់េយងដែដល។ បុ៉ែនត 
េពលណរូបកយរពះរគសីទខវះមនិដល់សិរលីអៃនរពះ (េពលខលះធល កចុ់ះទបបំផុតែដលអចេមលេទបងេលែតបុ៉េណណ ះ)។ 
ទីពីរ ពួកជំនំុនឹងេងបេទបងសំទបងឹេទឯរពះេយសូ៊វរគសីទ េហយេមលសិរលីអរបស់រពះពីចំងយ េហយរតូវបនផល ស់ែរប
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េទជរូបភពដូចគន ពីកំរតឹសិរលីអមួយេទកំរតឹមយួបនទ បេ់ទៀត ពីករេបកសំែដងេសចកតីរសលញ់ែដលលះបងខ់លួនឯងែដល
រសអបេ់ទករេបកសំែដងមយួែដលភលជឺង (២កូរនិថូស ៣:១៨)។  

េផតេផតេផតេផត តតតតេលេលេលេលរពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទ    
ពួកជំនំុរតូវែតសំទបងឹេទឯរពះរគសីទ។ ពួកជំនំុរតូវផចងចិ់តតេទឯេសចកតីទងំអស់ែដលេនសថ នសួគ ៌ ែដលជកែនលងរពះ

គងេ់ន (កូលុ៉ស ៣:១-២).  ពួកជំនំុរតូវទនទងឹរងច់រំពះអងគសេរងគ ះែដលនឹងផល ស់រូបកយទបេថករបស់ខលួនឲយរតទបប់
ដូចជរូបអងគឧតតមរបស់រទង ់ េនេពលរទងម់កវញិ (ភលីីព ៣:២០-២១)។ េនេពលេយងេឃញរទងយ៉់ងចបស់ជចុង
េរកយ េនះេយងនឹងសគ ល់យ៉ងចបស់នូវេសចកតរីសលញ់ែដលរកគតិមនិយល់េនះ។ បនទ បពី់េនះ េយងនឹងបនដូច
រពះរគីសទ ដូចែដលរទងប់នេលចមក ដបតិែដលរទងយ៉់ងណ េនះេយងនឹងេឃញរទងយ៉់ងេនះឯង (១យូ៉ហន ៣:២-
៣)។  

រហូតដល់េពលេនះ ពួកជំនំុរកសករសំទបងឹេទឯរពះេយសូ៊វរគីសទ។ ករអធិបបយរបស់ពួកជំនំុ រតូវែតេផត តេល
រពះរគីសទេដយេសម ះរតង។់ ករថវ យបងគំរបស់ពួកជំនំុរតូវសរេសរតេមកងរពះរគីសទ។ ពួកជំនំុអបអរសទររពះរគីសទ
តមរយៈពិធីបុណយរជមុជទឹក និងពិធីេលៀងរបស់រពះអមច ស់។ អស់អនកណែដលទទួលបុណយរជមុជទឹក គឺបនទទួល
បុណយរជមុជេទកនុងរពះរគសីទ ជពេិសសេទកនុងេសចកតសុីគតរបស់រទង ់ (រ ៉ូម ៦:៣) េហយអស់អនកណបរេិភគនំបុង័និង
ផឹកពែីពង របកសករសុគតរបស់រពះអមច ស់រហូតដល់រទងយ់ងមកវញិ (១កូរនិថូស ១១:២៦)។ ករបនទ បខលួនៃនរពះ
េយសូ៊វគឺជគំរូេនេពលេយងវយរបេដសមជិកពួកជំនំុ (១កូរនិថូស ៥:៧)។  

រគបយ៉់ងទកទ់ងនឹងរពះរគីសទ គឺអវៈយវៈនិមយួៗទកទ់ងនឹងកបលរបស់ខលួន។ រពះរគីសទភជ បម់នុសសរគបគ់ន នងិរគប់
ករទងំអស់ (កូលុ៉ស ១:១៧-១៨)។ េលក ឆល េសពជិន ែដលបនបេរងៀនយ៉ងេរចនអំពីសរៈសំខនរ់បស់ពួកជនំុំកនុង
តំបន ់ បនអះអងថ គតពឹ់ងែផអកេលរពះរគីសទ «ខញុមំនិមនបំណងមកទីេនះេដយគម នរពះអមច ស់របស់ខញុ ំេនះេទ េហយ
េបសិនដំណឹងលអមនិពិតរបកដ េនះខញុគួំរែតសូមរពះឲយបំផល ញខញុកំនុងេពលេនះចុះ ពីេរពះខញុមំនិចងរ់ស់េនេទ េបសិនអនក
អចបំផល ញរពះនមរបស់រពះេយសូ៊វរគីសទបនេនះ»។១២  

ករករករករសននិសននិសននិសននិដឋ នដឋ នដឋ នដឋ ន    
ពួកជំនំុកនុងតំបនម់នកតពវកិចចដខ៏ពងខ់ពស់មយួ។ រពះបនរតស់េហពួកជំនំុេចញពីេលកិយ េហយេធវជពនលឺដល់

េលកយិវញិ េធវជរគួសររួបរួមមយួកនុងចំេណមរគួសរែបកបកជ់េរចនេនេលែផនដី េដមបឲីយរពះរគីសទគងក់នុងពួកេគ េធវ
ជមនុសសសំណពវរបស់រពះ េធវជសិរលីអៃនរូបភពរបស់រពះៃរតឯក និងេដមបសំីែដងេសចកតីរសលញ់ឥតរពំែដនរបស់េឈ
ឆក ង។ េនះេហយគឺជពួកជំនំុ ពួកជំនុកំនុងតំបន ់ររសតថមរីបស់រពះ។  

កណំត់កណំត់កណំត់កណំត ់   
១. ជំពូកេនះគឺជករអធិបបយតមែបបពនយល់េលចំនុចទីដបម់យួ «ររសតថមរីបស់រពះ» េនកនុងឯកសររគឹះរបស់រកុមចរមុះ

ដំណឹងលអ។ឯកសរនិងេសៀវេភរសវរជវ។  
២. ខគមពរីេយងែដលរតូវបនដករសងេ់ចញពីរពះគមពរីែខមរបរសុិទធ (១៩៥៤)។ 

៣. George M. Marsden, Jonathan Edwards: A Life (New Haven, CT: Yale University Press, 2003), 467. 

៤. Timothy Keller, Gospel Christianity (New York: Redeemer Presbyterian Church, 2003), 22. 

៥. Cornelius Plantinga, as quoted by Keller in Gospel Christianity, 16. 

៦. D. A. Carson, The Difficult Doctrine of the Love of God (Wheaton, IL: Crossway, 2000), 44. 
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៧. Quoted in Iain H. Murray, D. Martyn Lloyd-Jones: The First Forty Years 1899–1939 (Edinburgh: Banner of 

Truth, 1982), 141–42. 

៨. C. H. Spurgeon, Autobiography, vol. 2: The Full Harvest (Edinburgh: Banner of Truth, 1973), 246. 

៩. C. H. Spurgeon, Lectures to My Students (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1954), 344. 

១០. Dionysius, quoted by Eusebius in Eusebius: The History of the Church, trans. G. A. Williamson 

(Harmondsworth, UK: Penguin, 1965), 7.22. 

១១. Tertullian, The Ante-Nicene Fathers, ed. Alexander Roberts and James Donaldson (Grand Rapids, MI: 

Eerdmans, 1989), Apology 39. 

១២. C. H. Spurgeon, The New Park Street Pulpit (Pasadena, CA: Pilgrim, 1855), 1:208–9. 
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