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អនកខលះគិតថ រពះបនមនែផនករដល៏អអសច រយសរមបពិ់ភពេលក បុ៉ែនតរពះបនបេងកតទងំអស់េដយមនិរជបថ

មនុសសនឹងបៈេបរនឹងរពះអងគេហយករបៈេបររបស់មនុសសបនបំផល ញែផនកររបស់រពះ ដូេចនះរពះរតូវបេងកតែផនករថមី
េដមបេីដះរសយបញហ េនះ។ េនះមនិែមនគឺជអវែីដលរពះគមពរីបេរងៀនេនះេទ។  

រពះមនិដូចជរដឋ ភបិលែដលេឆលយតបចំេពះសថ នភពែដលមនិបនេមលេឃញជមុន នងិផល ស់បដូរនេយបយ
ពីេរពះមនរពឹតតិករណ៍េកតេឡងែដលេគមនិបនដឹងជមុនេនះេទ។ រទងម់និដូចជអនកវទិយសរសតែដលពិេសធនេ៍មល
ករងរអវី ឬសហរគិនពណិជជកមមែដលេជគជយ័េដយសរករែសវងរកគំនិតថមីៗ េឆលយតបចំេពះេសចកតីរតូវករែដលេលច
េទបងេផសងៗេនះេទ។ 

ករនពួំកមនុសសមនបបេទឯជីវតិអស់កលបជនិចចតមរយៈរពះរគីសទែតងែតជែផនកររបស់រពះ។ រពះជមច ស់បន
សនយនឹងរបទនជីវតិអស់កលបជនិចច «មុនអស់ទំងកលបែតេនេពលកំណតេ់នះេទបបនសំែដងេចញឱយសគ ល់រពះ
បនទូលរទង»់ (ទីតុស ១:២-៣)។១ មុនេពលរទងប់នបេងកតពភិពេលក រពះបនទតេឃញអំណរែដលនឹងមកពីករេរបស
េលះពួកមនុសសមនបបជេរចនេចញពីទវបីនិមយួៗៃនពិភពេលក និងរគបទ់ងំជំនននិ់មយួៗេពញកនុងរបវតតសិរសត។ 
េដយដឹងអំពីអវែីដលរពះអងគរតូវេធវ េនះរទងប់នកំណតរ់ពះទយ័េធវករេនះ។  

េនះគឺជមូលេហតុែដលរពះគមពរីពិពណ៌នអំពីរពះរគីសទថ «កូនេចៀមរតូវេគសមល បត់ងំពីកំេណ តេលកិយមក» 
(វវិរណៈ ១៣:៨)។ ករសុគតរបស់រពះរគីសទេនេលេឈឆក ងមនិែមនជគំនិតថមរីបស់រពះេដមបេីឆលយតបចំេពះជយ័ជំនះ
របស់សតងំេនកនុងសួនចបរេអែដន ឬេនេពលមនុសសពិតជមនិអចសត បប់ងគ បត់មរកឹតយវនិយ័ទងំដបរ់បករេនះេទ។ 
ករេរបសេលះពួកមនុសសមនបបេចញពីជតិសសនទ៍ងំអស់តមរយៈរពះេយសូ៊វរគីសទគឺជែផនកររបស់រពះតងំពី
មុនដបូំង។  

ែផនកររបស់រពះខុសពីែផនកររបស់េយង។ េនេពលេយងនិយយថ «ខញុ ំនឹងញំុអហរេពលរពឹកជមយួអនកេនៃថង
អងគ រេរកយ» ខញុមំននយ័ថ «សនមតថ់ខញុេំនរស់ ខញុមំនមេធយបយេធវដំេណ រ ខញុមំនិមនករបនទ នេ់ផសងេទៀត េហយថ
េភជនីយដឋ នេបកនងិមនលកអ់ហរេពលរពឹក េនះខញុនឹំងជួបអនកេនៃថងអងគ រ»។  

ែផនកររបស់េយងអរស័យេលរេបៀបែដលរពឹតតកិរណ៍មនដំេណ រករ េហយថេយងមនសមតថភពបំេពញ
សេរមចវែដរឬយ៉ងណ។ មនករជេរចនកនុងជីវតិែដលេកតេឡងេលសពីកររគបរ់គងរបស់េយង។  
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បុ៉ែនតរទងម់នអធិបតីភព។រទងបំ់េពញសេរមចែផនកររបស់រទងេ់នកនុងេពលេវលនិងេដយអំណចរបស់រទងផ់ទ ល់ 
េហយគម ននរណមន កអ់ចបញឈបឬ់ររងំរទងប់នេទបយ។ រពះរជបយ៉ងចបស់លស់អំពីរគបក់រទងំអស់ែដលរទង់
កំពុងេធវកនុងរគបចំ់នុចកនុងរបវតិតសិរសតកនុងជតិសសននិ៍មួយៗកនុងពិភពេលក េហយតមរយៈរពឹតតកិរណ៏និមយួៗកនុងជិវតិ
របស់អនក។  

េនះគួរែតកំសនតចតិតេយង។ គម នអវែីដលអនកធល បប់នេធវ ឲយរពះភញ កេ់ផអលេនះេទ។ គម នអវែីដលបនេកតេទបងចំេពះ
អនកែដលរពះមនិដឹងជមុនេនះេទបយ។ គម នអវែីដលអនកេធវ េហយគម នអវេីកតេទបងចំេពះអនកែដលអចររងំរពះពីករ
បំេពញសេរមចែផនកររបស់រទង ់ ឬពនយតឺរទងេ់នះេទបយ។ េសចកដីពិតែដលថ រទងម់នអធិបតីយភព មននយ័យ៉ង
េនះ។ 

រពះដឹងយ៉ងចបស់អំពីអវីែដលរទងកំ់ពុងេធវ។ អនកអចមនទំនុកចតិតកនុងករដឹងថ រពឹតតិករណ៏េផសងៗកនុងជិវតិរបស់អនក
មនិេលសពីកររគបរ់គងរបស់រពះអងគ ឬបនេកតេទបងេដយៃចដនយេនះេទ បុ៉ែនតសថិតកនុងរពះហសតរបស់រពះែដលមន
ែផនករែដលរពះជមច ស់បនេរគងទុកេដយេសចកដីរសឡញ់សរមបអ់នក។ ពួករគីសទបរស័ិទមនអំណរកនុងករដឹងថ 
ែផនកររបស់រពះនឹងនេំទកនក់របងហ ញសិរលីអដធំ៏បំផុតរបស់រទង ់ េហយនិងអំណរដធំ៏បំផុតសរមបរ់បជររសតរបស់
រទង។់  

ខញុអំេញជ ញអនកឲយចូលរួមជមួយខញុកំនុងករេធវដំេណ រកតែ់ខសេរឿងរបស់រពះគមពរីែដលរពះេបកសំែដងអំពីភពរុងេរឿងៃន
េគលបំណងដអ៏សច រយរបស់រទងែ់ដលរគបដណត បត់ងំពីអតីតកលអស់កលបជនិចចរគបជំ់ននរ់បវតតសិរសតរបស់មនុសស
េទដល់អនគតអស់កលបជនិចច។  

េយងចបេ់ផតមេនកនុងរពះគមពរីសញញ ចស់ែដលរពះេបកសំែដងករបេងកតែផនកររបស់រទង។់ បនទ បម់ក កនុងកណឌ
ដំណឹងលអ េយងេមលេលរេបៀបរពះេយសូ៊វរគីសទសេរមចបនរគបក់រែដលែផនកររតូវករសេរមចបន។ េនចុងបញចប ់
េយងេមលេលសំបុរតេផសងៗកនុងរពះគមពរីសញញ ថមី េហយរកីរយ ពីេរពះរពះវញិញ ណបរសុិទធរបទនរគបទ់ងំអស់ែដលរពះ
បនសនយ េហយរគបទ់ងំអស់ែដលរពះរគីសទសេរមចបនកនុងជីវតិរបជររសតទងំអស់របស់រពះ។  

រពះរពះរពះរពះមនមនមនមនរពះបនទូលរពះបនទូលរពះបនទូលរពះបនទូលរបកសរបកសរបកសរបកសករករករករសនយសនយសនយសនយមួយៈ េរឿងមួយៈ េរឿងមួយៈ េរឿងមួយៈ េរឿងកនុងកនុងកនុងកនុងរពះគមពរីរពះគមពរីរពះគមពរីរពះគមពរីសញញសញញសញញសញញ ចស់ចស់ចស់ចស់    
រពះបេញចញែផនកររបស់រទងត់មរយៈសកមមភពរបពីំរែដលេពញេដយេសចកតសីនយសរមប់របជររសតទងំអស់

របស់រទង។់  

ករករករករបងករបងករបងករបងករបេងកតបេងកតបេងកតបេងកត    
«កលេដមដំបូងេទបយ រពះបនបេងកតៃផទេមឃនិងែផនដ»ី(េលកុបបតត ិ ១:១)។ មុនេពលែដលរពះជមច ស់បេងកតរបស់

សពវសរេពរមនិមនអវីេនះេទបយ េលកែលងែតរពះ។ រពះបនបេងកតរបស់សពវសរេព េហយរបស់សពវសរេពជរបស់
ផងរទង។់ «ែផនដីនិងសរេពេនែផនដីជរបស់ផងរពេយហូវ៉ រពមទងំេលកយិ និងបណត អនកែដលេនេលេលកិយផង» 
(ទំនុកដំេកង ២៤:១)។  

ចូរេមលអវែីដលរពះបនបេងកត។ ចូរេមលេទេមឃ វរបកសអំពីករងររបស់រពះហសតរពះ។ ចូរសត បពួ់កសតវបកស ី
ពួកវេធវបនទ ល់េដយករយករពះទយ័ទុកដកដ់ទ៏នភ់លនរ់បស់រពះ។ រគបទ់ងំរគបហ់មិះេធវបនទ ល់ពីរពះេចសត ររបស់
រទង។់ េពលៃថងរះមតងៗនិយយអំពីេសចកតេីសម ះរតងរ់បស់រទង។់ «ៃផទេមឃសំែដងពីសិរលីអៃនរពះ េហយលំហរអកសក៏
បងហ ញករែដលរពះហសតរទងេ់ធវ......ឯពកយសំដី ឬភសេនះគម នឮេទបយ» (ទំនុកដំេកង ១៩:១-៣)។  

របស់សពវសរេពរែដលរពះអងគបេងកតឆលុះឲយេឃញសិរលីអរបស់រពះ បុ៉ែនតរពះបនេធវករពិេសសមយួេនេពលរទងប់ន
បេងកតមនុសសរបុសរសីេដមដំបូង។ េយងដឹងករេនះេដយេរពះរពះបនមនបនទូលថ 
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«ចូរេយងេធវមនុសសឱយដូចជរូបេយង ឱយមនភពដូចេយង េហយឱយមនអំណចេលរតីសមុរទ សតវេហរេលអកស 
និងសតវេជង៤ ែដលេនេលែផនដីទងំមូល រពមទំង សតវលូនវរ ែដលវរេនែផនដីផង»(េលកុបបតត ិ១:២៦)។ 

រពះបនបេងកតមនុសសរបុសមនុសសរសីេនកនុងរូបភពៃនរទង។់ េនះជមូលហតុែដលេយងខុសពតិីណជតិ សតវ
ពហនៈ មចឆ  និងបកស។ី ពួកវរតូវបនបេងកតេដយរពះ បុ៉ែនតមនែតមនុសសេទែដលរតូវបនបេងកតឲយដូចជរពះ។ ករេនះ
ផតល់ឲយជីវតិរបស់មនុសសនូវតៃមលពិេសសដចេ់ដយែទបក។  

រពះបនេរជសេរ សនអំនកឲយមនជវីតិ។ រទងម់និែដលបេងកតនរណមន កឲ់យដូចជអនកពីមុនមកេទ េហយរទងនឹ់ងមនិ 
ែដលបេងកតនរណមន កឲ់យដូចអនកមតងេទៀតេនះែដរ។ អនកមនិែមនេកតមកេដយៃចដនយេនះេទបយ។ អនករតូវបនបេងកត
េដយរពះ េហយអនករតូវបនបេងកតសរមបរ់ពះ។ េគលបំណងធំបំផុតៃនជវីតិរបស់អនកគឺថ អនកគួរែតឆលុះឲយេគេឃញ
សិររីុងេរឿងរបស់រពះេយសូ៊រគីសទ។ អនករតូវបនបេងកតេដមបថីវ យសិរលីអដល់រពះ េហយេដមបរីកីរយជមយួនងឹរទង់
អស់កលបជនិចច។  

េតរពះអងគបនសនយអវ?ី រពះបនសនយនឹងរបទនជិវតិដល់មនុសសែដលឆលុះឲយេឃញសិររុីងេរឿងរបស់រទង។់  
រពះគមពរីមនិែដលពនយល់យ៉ងចបស់លស់អំពីេដមកំេណ តរបស់ករអរកកេ់នះេទ ែតវរបបេ់យងថ រពះបនដក ់

មនុសសរបុសនិងមនុសសរសីេនកនុងសួនចបរមយួែដលមនរគបយ៉់ងលអ។ អហររបស់ពួកេគមនេនេលេដមេឈ េគ
េពញចិតតនឹងករងររបស់េគសហភពនិងអំណរកនុង អពហ៍ពិពហ៍របស់ពួកេគបនេពញេលញ េហយពួកេគបនរស់េន
មនទំនកទំ់នងជមយួរពះែដលបនេលចមកឯពួកេគ េហយេដរជមយួពួកេគេនកនុងសួនចបរ។  

មនេដមេឈមយួេដមកនុងសួនចបរែដលេហថ «េដមដឹងខុសរតូវ» េហយរពះបនរបបម់នុសសរបុសនិងមនុសសរសី
មនិឲយបរេិភគែផលពីេដមេនះេទ (េលកុបបតត ិ ២:១៧)។ េដយសរែតរគបយ៉់ងែដលពួកេគបនដឹងគឺលអ េនះករមយួ
ែដលពួកេគអចទទួលបនពីករមនិសត បប់ងគ បរ់ពះគឺជករដឹងអំពីករអរកក។់ សតវពស់បនមកលបួងពួកេគេដយករ
ដឹងអំពីករអរកកេ់ហយេនះជអវែីដលពួកេគបនេរជសេរ ស។ កនុងសកមមភពមនិសត បប់ងគ បរ់ពះ ពួកេគបនទទួលករ
ដឹងអំពីករអរកក ់ េហយេយងទងំអស់គន កជ៏បក់នុងវតងំពីេពលេនះមក។ បុ៉ែនតរពះបនរបកសេសចកតសីនយមយួេផសង
េទៀត។  

េសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតវីនិវនិវនិវនិសសសស    
រពះបនមនបនទូលេទសតវពស់ែដលរបកសបណត ស (េនកនុងភសេហេរបរ (េហយភសអងេ់គលស) េលកុបបតតិ 

៣:១៤ មនពកយ«បណត ស» បុ៉ែនតរពះគមពរីែខមរខវះពកយេនះ)។ ដកប់ណត សរមននយ័ថកំណតឲ់យមនេសចកតវីនិស។ 
រពះកំពុងមនបនទូលនឹងសតវពស់ថ «អវីែដលឯងបនេធវនឹងមនិេនជរហូតេទ។ ឯងនឹងរតូវវនិស េហយនិងអវទីងំអស់
ែដលអរកកនឹ់ងរតូវវនិសជមយួនងឹឯង»។ បណត សររបស់រពះេលសតវពស់េបកទវ រេសចកតីសងឃមឹសរមបេ់យង។  
រចួរពះបនមនបនទូលេទអ័ដមថ «ដីរតូវបណត សេដយេរពះឯង» (េលកុបបតតិ ៣:១៧)។ ដីមនិបនេធវអវី
ខុសេនះេទ! អ័ដមសមនឹងទទួលបណត សេដយេរពះអំេពបបរបស់គត។់ បុ៉ែនតរពះបនបែងវរបណត សេចញ
ពីមនុសសរបុសនិងមនុសសរសីេទេលដីេដមបពួីកេគអចរតូវបនផសះផសរជមយួនឹងរពះ ជំនួសឲយកររតូវវនិស
ជមយួនឹងសតវពស់។  

េតរពះសនយអវ?ី រពះសនយបំផល ញករអរកក ់េហយដកយកបណត សរេចញពីេលកិយ។ 
េតករេនះនឹងេកតេទបងយ៉ងដូចមតច? រពះបនមនបនទូលេទកនស់តងំថ«អញនឹងេធវឱយឯង េហយនឹងរសដី គឺទងំ

ពូជឯងនិងពូជនង មនេសចកដខីម ងំនឹងគន  ពូជនងនឹងកិនកបលឯង េហយឯងនឹងចឹកែកងេជងេគ»(េលកុបបតត៣ី:១៥)។ 
មនុសសជតិែតងែតមនជេមល ះជមយួនឹងករអរកក។់ ករេនះគឺពិតសរមបម់នុសសមន ក់ៗ េនកនុងវបបធមនិ៌មយួៗកនុង

ជំនននិ់មយួៗ។ បុ៉ែនតរពះបនមនបនទូលអំពីពូជពងសែដលជមន កែ់ដលនឹងមកកនុងែខសរបវតតសិរសតរបស់មនុសសជតិ 
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េហយេកតពីរសតីមក។ មន កេ់នះនឹងឈរេនខងេយង។ រទងនឹ់ងឈរជមយួេយងកនុងជេមល ះដធំ៏េនះ េហយេធវករ
សរមបេ់យងេដមបរីបឆងំនឹងអំណចទងំអស់របស់ករអរកក។់ សតងំនឹងចឹកែកងេជងរបស់រទង ់ បុ៉ែនតសូមបែីតសតវ
ពស់ចឹកែកងេជងរបស់រទងក់េ៏ដយ កអ៏នកេជងឯករបស់េយងនងឹកិនកបលរបស់សតវពស់។  

ជីវតិរបស់អដ័មនិងេអវ៉បនបនតេនខងេរកសួនចបរេអែដន។ រពះគុណៃនរពះបនសេរងគ ះពួកេគេចញពីករវនិនចិឆយ័
ភល មៗ េហយបនផតល់ឲយពួកេគនូវេសចកតសីងឃមឹែដលពួកេគនឹងរតូវបនសត រេទបងវញិ បុ៉ែនតពួកេគបនរកេឃញភល មថ 
មនករផល ស់បតូរដអ៏រកកេ់នកនុងខលួនពួកេគនិងជំុវញិ ែដលេនះមកពីេគមនិសត បប់ងគ បរ់ពះជមច ស់េនកនុងសួនចបរេអែដន
។ 

រគួសរដំបូងរបស់មនុសសជតិរតូវបនែបកបកេ់នេពលកអីុនបនសមល បេ់អបិលជបអូនខលួន េហយបនរស់េនកនុង
ជីវតិភយ័ខល ចថ ទេងវររបស់គតនឹ់ងរតូវបនេគសងសឹក (េលកុបបតត ិ៤)។ េយងេមលេឃញរួចេហយថ ករដឹងពីករ 
អរកកគឺ់ជបញហ មយួ។ វបនបំែបកមនុសសរបុសនិងមនុសសរសីេចញពីរពះរួចេទេហយ។ ឥទបូវេនះវកំពុងបំែបកបំបក់
រកុមរគួសរមយួ។  

េនេពលអំេពហឹងសបនេកនេទបង មនុសសបនមកផតុគំន េដមបសីងសងទី់រកុងមយួ េដយសងឃមឹថ សនតសុិខរួមគន នឹង
ជដេំណះរសយ (េលកុបបតត ិ១១)។ បុ៉ែនតេទះេបករសងសងទី់រកុងបនចបេ់ផតមេដយេសចកតសីងឃមឹដធំ៏កេ៏ដយ កវ៏
បនបញចបេ់ដយករខកចិតតេនេពលមនុសសរតូវកំចតកំ់ចយេទទិសខងេជង ខងតបូង ខងេកត នងិខងលិច េដយ
េសចកតភីយ័ខល ចនិងែបកែខញកេដយភស។  

បនទ បម់ករពះបនេរជសេរ សបុរសមន កេ់ចញពីពូជអំបូរនិងជតសិសនទ៍ងំអស់កនុងេលកិយ។  

កកកកររររេរជសេរជសេរជសេរជសេរ សេរ សេរ សេរ ស    
«អញនឹងឲយពរដល់ឯង...ឯងនឹងបនេធវជទីបេញចញពរ...រគបទ់ងំរគួេនែផនដីនឹងបនពរេដយសរឯង» (េលកុបបតតិ 

១២:២-៣)។ អរ័បហំមនិដឹងអវទីងំអស់អំពីរពះ។ គតគឺ់ជអនកថវ យបងគរូំបរពះែដលរស់េនកនុងេសចកតីងងឹតខងវញិញ ណ
ទងំរសុង (យូ៉េសវ ២៤:២)។ បុ៉ែនតរពះបនយងមកកនុងជីវតិរបស់គតេ់ដយគម នករអេញជ ញេហយផល ស់ែរបគតជ់េរៀង
រហូត។ 

របសិនេបរពះបនរងច់អំនកឬខញុសំម័រគចិតតេដរតមរទង ់ េនះរទងនឹ់ងេនែតកំពុងរងច់េំយង។ គម នអនកណែសវងរករទង់
េនះេទ (រ ៉ូម ៣:១១)។ គម នអនកណេសះ! តមនិសសយ័របស់េយងគឺេយងេគចេចញពីរពះ។ របសិនេបេយងែសវងរករទង ់
េនះេដយេរពះរទងប់នចបេ់ផតមែសវងរកេយងជមុនេហយទញេយងេទឯរទងេ់ទ។ រពះបនបញជ កច់បស់ចំេពះ
អរ័បហំថ េនះគឺជអវីែដលរទងម់នរពះទយ័េធវេនកនុងជីវតិរបស់មនុសសពីរគបជ់តិសសនេ៍នេលែផនដី។ រពះនឹង
របមូលមនុសសពីរគបជ់តិសសនន៍ងិភស ពីរគបកំ់រតឹករសិកសនងិរបកចំ់ណូល េហយនពួំកេគេទកនុងចំេណះដឹងេពញ
េលញេលរពះពររបស់រទង។់  

េតរពះកំពុងែតសនយអវឥីទបូវេនះ? រពះសនយនឹងរបទនពរដល់មនុសសពីរគបជ់តសិសន។៍ 
រពះពរេនះនឹងមនិមកដល់មនុសសពីរគបជ់តិសសនត៍មរយៈអរ័បហំផទ ល់ ឬតមរយៈពូជពងសរបស់គតជ់ទូេទ

េនះេទ បុ៉ែនតនឹងមកតមរយៈេកមងមន កែ់ដលេហថ «ពូជ» ែដលនឹងេកតកនុងែខសរសទបយរបស់អរ័បហំ (កទបទី 
៣:១៦)។ េនះជមូលេហតុែដលរពះគមពរីសញញ ចស់បនតនិទនេរឿងរបស់ពូជពងសរបស់អរ័បហំ។  

អរ័បហំនិងសរ៉បនចស់េហយ េហយពួកេគគម នកូនេនះេទ។ បុ៉ែនតតមរយៈករអសច រយរបស់រពះគុណៃនរពះ 
សរ៉បនមនៃផទេពះកនុងវយ័ចំណស់របស់នង េហយបនបេងកតកូនរបុសមន កេ់ឈម ះថ អីុសក។ កូនរបុសរបស់អីុសក 
េឈម ះយ៉កុប បនមនកូនរបុសចំនួនដបពី់រនកែ់ដលបនកល យជឪពុករបស់ពូជអំបូរទងំដបពី់ររបស់អីុរសែអល។  
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រពះបនយករពះទយ័ទុកដកស់រមបរ់គួសរែដលរកីផសយេនះកនុងរេបៀបពិេសសមយួ។ េនេពលអំណតប់ន
គំរមកំែហងជីវតិរបស់ពួកេគ រពះបនរបទនអហរដល់ពួកេគេនកនុងរសុកេអសីុពទ។ េរចនឆន បំនទ ប ់ រពះបនរបទនពរ
ដល់ពួកេគេដយករចំេរ នពួកមនុសសរបស់ពួកេគេដមបឲីយរគួសរែដលរកីផសយពចីំនួនចិតសិបនកប់នេកនដល់សហគម
នម៍យួែដលមនមនុសសចំនួនរបែហលពីរលននកក់នុងកំទបុងេពលរបែហលបនួរយឆន ។ំ  

េគបនេមលងយរបជររសតរបស់រពះេនេពលពួកេគបនេកនចំនួនមនុសស។ ពួកសសនេ៍អសីុពទបនេធវទុកខេគេដយ
ភពសហវខល ងំបំផុតេហយពួកអុរីសែអលបនកល យេទជទសករេនកនុងរសុកេអសីុពទ។ ប៉ុែនតរពះបនទតេឃញកររង
ទុកខរបស់ពួកេគ េហយមនេសចកតេីមតត ករុណចំេពះពួកេគ។  

េសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតេីរបសេរបសេរបសេរបសេលះេលះេលះេលះ    
រពះអមច ស់បនមនបនទូលថ «អញបនេឃញេសចកតេីវទនរបស់ររសតអញែដលេនរសុកេអសីុពទ...ដូេចនះអញបនចុះ

មកេដមបនឹីងជួយ េដះេគឲយរួចេចញពីកណត បៃ់ដៃនពួកសសនេ៍អសីុពទ អញនឹងនេំគេទបងេចញពីរសុកេនះ េទឯរសុក
យ៉ងលអដធំ៏ទូលយ ជរសុកែដលមនទឹកេដះនិងទឹកឃមុ ំហូរេហៀរវញិ» (នកិខមនំ ៣:៧-៨)។ រពះបនេលកបុរសមន កេ់ទបង
គឺម៉ូេស េហយបញជូ នគតេ់ទឯេសតចរបស់េអសីុពទែដលមនិេជឿរពះអមច ស់ជមយួនឹងេសចកតបីងគ បេ់នះ «ចូរេដះែលងររសត
របស់អញ» (និកខមនំ ៥:១)។ េសតចមនិបនទទួលសគ ល់អំណចរបស់រពះេនះេទ ដូេចនះេសតចបនបដិេសធេសចកតបីងគ ប់
របស់រពះ េហយករ៏តូវទទួលករវនិនចិឆយ័របស់រពះ។ រពះបនបញជូ នេរគះកចមយួរកុមែដលបននេំទដល់ករវនិនចិឆយ័ែដល
វនិសមយួែដលមនេសចកតីសល បេ់ពញទឹកដីេអសីុពទទងំមូល។  

មុនេពលរពះបនបញជូ នករវនិនចិឆយ័េនះ រទងប់នរបទនឲយររសតរបស់រទងនូ់វេសចកតបីងគ បនិ់ងេសចកតីសនយមយួៈ 
រគួសរនិមយួៗរតូវសមល បេ់ចៀមមយួេហយយកឈមរបស់វលបេលរកបទវ ររបស់េគេដមបបីងហ ញថេសចកតសីល បប់នមក
ដល់ផទះរបស់ពួកេគរួចេទេហយ (និកខមនំ ១២:៧)។ បនទ បម់ករពះបនមនបនទូលថ «កលណអញេឃញឈមេនះ
អញនឹងរលំងផុតពីឯងរល់គន េទ» (នកិខមនំ ១២:១៣)។ 

េនយបៃ់នពធីិបុណយរលំង យញញបូជរបស់រពះបននរំរសតរបស់រទងេ់ចញពីទសភព េហយបនរេំដះពួកេគេចញពី
ករវនិនចិឆយ័របស់រទង។់ បនទ បពី់េនះរពះបនេធវសមពនធេមរតីជមយួពួកេគ «អញនងឹេដរេនកណត លពួកឯង រពមទងំេធវជ
រពះដល់ឯងរល់គន  េហយឯងរល់គន នងឹេធវជររសតដល់អញ» (េលវវីនិយ័ ២៦:១២)។  

រពះបនរបទនឲយររសតរបស់រទងនូ់វបទបញជ និងយញញ បូជ។ េយងរតូវករបទបញជ េដយេរពះរពះេហឲយររសតរបស់
រទងេ់ដរេនកនុងផលូវរបស់រទង។់ អស់អនកណែដលទទួលរពះនមរបស់រទងរ់តូវមនអតតចរតិរបស់រទង។់ បុ៉ែនតររសតរបស់រពះ
រតូវករេលសជងរកឹតយវនិយ័េទេទៀត។ េយងរតូវករយញញ បូជេដយេរពះេទះអស់ពីសមតថភពរបស់េយង កេ៏យង
េនែតជពួកមនុសសមនបបែដលខវះមនិដល់សិរលីអរបស់រពះដែដល។  

ររសតរបស់រពះរតូវបនរេំដះេចញពីករវនិនចិឆយ័េដយឈមរបស់េចៀមមួយែដលេគសមល ប។់ កនុងរេបៀបដូចគន  
ទំនកទំ់នងរបស់ពួកេគជមយួរពះរតូវរទរទងេ់ដយយញញ បូជែដលបនផតល់ឲយសរមបអំ់េពបបរបស់ពួកេគ។ េតអវែីដល
រពះកំពុងសនយឥទបូវេនះ? រពះសនយនឹងផសះផសរពួកមនុសសមនបបនឹងអងគរទងត់មរយៈយញញបូជមយួ។  

ររសតរបស់រពះមនិបនសកបចិ់តតនងឹអវែីដលរពះបនរបទនឲយេនះេទ គឺពួកេគចងប់នេសតចមយួអងគ។ រពះបនរបទន
េសតចមយួអងគែដលពួកេគចងប់ន េហយេសតចេនះគឺជមហនតរយដល់ពួកេគវញិ។ បនទ បម់ករពះបនរបទនេសតចមយួ
អងគេទៀតដល់ពួកេគ គឺដវឌី េហយរពះបនរបទនេសចកតីសនយពេិសសមយួដល់ដវឌី។  

អំណចអំណចអំណចអំណចរគប់រគប់រគប់រគបរ់គងរគងរគងរគង    
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«អញនឹងតងំពូជពងសែដលេកតពឯីងមក ឲយេសយរជយេទបងជំនួសឯង េហយអញនឹងតំងរជយវឲយខជ បខ់ជួនេទបង។ 
គឺវែដលនឹងសអ ងវហិរមយួសរមបេ់ឈម ះអញ េហយអញនឹងតងំបលល័ងៃនរជយវឲយេនសថិតេសថរជដរបេទ» 
(២សំយូ៉ែអល ៧:១២-១៣)។  

ររសតរបស់រពះបនមនរពះពររបស់រទងក់នុងកំទបុងេពលរបស់េសតចដវឌីែដលេលសជងអវីៗ ទងំអស់ែដលពួកេគបន
ដឹងពមុីន។ ររសតរបស់រពះបនរុងេរឿងេដយពួកខម ងំសរតូវរបស់ពួកេគរតូវចុះចញ់ េហយរពំែដនរបស់ពួកេគមនសនតិ
សុខលអ។ បុ៉ែនតេតអវនីងឹេកតេទបងបនទ បពី់ដវឌី? 

រគបឪ់ពុកទងំអស់ចងប់នលអបំផុតសរមបកូ់នរបុសរបស់ខលួនដូេចនះដវឌីចបអ់រមមណ៍ចំេពះរពះេនេពលរទង់
បនមនបនទូលអំពពូីជពងសរបស់ដវឌីៈ រពះសនយនឹងេលកបុរតរបស់ដវឌីផទ ល់ េហយនឹងតងំរជយរបស់ដវឌី។ បុរត
របស់ដវឌីនឹងបំេពញសេរមចេសចកតសីងឃមឹរបស់ដវឌីកនុងករសងសងតំ់ណកម់យួសរមបរ់ពះនមរពះ។  

បនទ បម់ករពះបនរបទនេសចកតសីនយដអ៏សច រយមយួែដលដវឌីរតូវែតអងគុយចុះទទួលយកវ។ រពះបនសនយនងឹតងំ
រជយរបស់បុរតរបស់ដវឌីជដរបេទ េហយរទងប់នមនបនទូលថ «អញនឹងេធវជឪពុកដល់វ េហយវនឹងបនជ
កូនដល់អញ» (២សំយូ៉ែអល ៧:១៤)។ ដំបូងេសចកតីសនយេនះសំេដេលសទបូម៉ូនជបុរតរបស់ដវឌីែដលរគងរជយ
បនទ បពី់ដវឌី។ បុ៉ែនតេសចកតសីនយអំពីរជយវងសដអ៏ស់កលបជនិចចរបស់ដវឌី (២សំយូ៉េអល ៧:១៦) របេមលទុកជមុនអំពី
បុរតមយួែដលនឹងធំជងទងំដវឌីនិងសទបូម៉ូនេទេទៀត។ េតរជយបលល័ងណមយួែដលនឹងគងេ់នជដរបេទ? េហយ
េតបុរតរបស់ដវឌីកអ៏ចជបុរតរបស់រពះែដរយ៉ងដូចេមដច? 

េនេពលេយងេធវដំេណ រឆលងកតេ់រឿងេនកនុងរពះគមពរីសញញ ចស់ េយងកំពុងសងសងរូ់បភពមយួៃនែផនកររបស់រពះ 
េហយនឹងរូបភពៃនមន កែ់ដលនឹងរបទនអវែីដលរពះសនយនឹងរបទនជវីតិដល់មនុសសែដលនឹងបេញចញសិរលីអរបស់រទង ់
េដយសនយនឹងបំផល ញករអរកកេ់ហយយកេលកិយេចញពីបណត សររបស់វ សនយនឹងរបទនពរដល់មនុសសពីរគប់
ជតសិសន ៍េហយសនយនឹងផសះផសរពួកមនុសសមនបបនឹងអងគរទងត់មរយៈយញញបូជមយួសរមបអំ់េពបប។  

មន កែ់ដលនងឹបំេពញសេរមចេសចកតីសនយេនះ នឹងេកតពីរសតីមន ក ់ រទងនឹ់ងជពូជរបស់អរ័បហំ និងជពូជពងសរបស់
ដវឌី ជេសតចមយួអងគែដលនឹងនរំពះពរៃនកររគបរ់គងរបស់រពះ។ រពះនឹងេធវជឪពុករបស់រទង ់ េហយរទងនឹ់ងជកូន
របស់រពះ។ រពះនឹងតំងបលល័ងករជយរបស់រទងជ់ដរបេទ។ េតឥឡូវ េនះរពះកំពុងសនយអំពីអវ?ី រពះសនយថ ររសតរបស់
រទងនឹ់ងរស់េនេរកមរពះពរៃនកររគបរ់គងរបស់រទងជ់ដរបេទ។  

បនទ បពី់ដវឌីមនរជយវងសបនតមកេទៀត ខលះលអ បុ៉ែនតភគេរចនអរកក។់ ររសតរបស់រពះបនថវ យបងគរំពះដៃទនិង
បនេដរតមផលូវរបស់រពះដៃទទងំេនះ។ រពះបនបញជូ នអនកនសំរែដលេហថ «ពួកេហរ» េដមបេីហឲយររសតរបស់រទង់
រតទបបម់កករសត បប់ងគ បវ់ញិ។ េសទររគបេ់ពលពួកេគរពេងយកេនតយនឹងរពះរជសររបស់ពួកេហរ។ដូេចនះ រពះែដល
មនរពះបនទូលមនិែដលបរជយ័ បនេធវសកមមភពេដមបដីកវ់និយ័និងែកែរបររសតរបស់រទង។់  

ករករករករែកែកែកែកែរបែរបែរបែរប    
«ដបតិរពះេយហូវ៉រទងម់នបនទូលដូេចនះ លុះកលបនសេរមចរគប៧់០ឆន េំនរកុងបប៊ឡូីនេហយ េនះអញនឹងេរបស

ឯងរល់គន  េហយនឹងេធវសេរមចដល់ឯងរល់គន  តមពកយលអរបស់អញេដយេធវឲយឯងរល់គន វលិមកឯទីេនះវញិ ដបតិ
រពះេយហូវ៉រទងម់នបនទូលថ អញសគ ល់េសចកតែីដលអញគិតពដីេំណ រឯងរល់គន  មនិែមនគិតេធវេសចកតីអរកកេ់ទ 
គឺគិតឲយបនេសចកតសុីខវញិ េដមបដីល់ចុងបំផុត ឲយឯងរល់គន បនេសចកតសីងឃមឹ» (េយេរម២៩:១០-១១)។ 

ខម ងំសរតូវបនលុកលុយទកឹដីែដលរពះបនរបទនឲយររសតរបស់រទង ់េហយររសតរបស់រទងរ់តូវបននិរេទស។ ពួកេគ
បនរស់េនបប៊ឡូីនេរកមករដកវ់និយ័របស់រពះ េហយបនសំអតផលូវរបស់ពួកេគតមរយៈទុកខលំបកនិងករែរបចិតត
អស់រយៈេពលចិតសិបឆន ។ំ  
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បុ៉ែនតសូមបែីតកនុងករដកវ់និយ័ធងនធ់ងនបំ់ផុតែបបេនះកេ៏ដយ ករ៏ពះកំពុងេធវឲយេគលបំណងរបស់រទងចំ់េរ នេទមុខ
សរមបរ់រសតរបស់រទងែ់ដរ។ រពះទទួលយកេយងេនកនុងអំេពបបរបស់េយង បុ៉ែនតរទងម់និែដលទុកេយងរស់េនេនកនុង
អំេពបបរបស់េយងេនះេទបយ។ រទងម់និឈបនឹ់ងេហេយងឲយេដរតមផលូវរបស់រទង ់ េហយមនិឈបនឹ់ងែកែរបេយង
េនេពលេយងឃល តឆង យពីផលូវរបស់រទងេ់នះេទបយ។  

េនេពលករងរេរបសេលះរបស់រពះេនកនុងជីវតិបនចបស់ពវរគប ់ េនះអនកនឹងរសលញ់រពះេដយអស់អំពីចិតត 
អស់អំពីគំនិត អស់អំពរីពលឹង និងអស់អំពីកំលំង រពមទងំនឹងរសលញ់អនកជិតខងរបស់អនកដូចជខលួនឯង េហយអនកនឹង
ែចករែំលកេសចកតអីំណរៃនេសចកតរីសលញ់េនះជមយួររសតទងំអស់របស់រពះអស់កលបជនិចច។  

រហូតដល់ៃថងេនះ រពះនឹងមនិសរមកេនេពលររសតរបស់រទងេ់នជបជ់មយួអំេពបបែដលរទងប់នរបបេ់យងឲយ
េបះបងេ់ចលរួចមកេហយេនះេទ។ រពះមនិមនេគលបំណង នពួំកមនុសសមនបបែដលមនិបនផល ស់ែរបនិងេនអតម
និយមចូលេទកនុងេសចកតីអំណរៃនជីវតិអស់កលបេនះេទបយ។ រពះេហឲយេយងមកឯករសត បប់ងគ ប ់ េហយេនេពលេយង
បដិេសធករេហរបស់រទង ់ េនះេយងគួរែតរពឹំងចងម់ករស់េនេរកមករដកវ់និយ័េដយកតរីសលញ់របស់រទងែ់ដលមនិ
អនុញញ តឲយេយងេទចុះ។  

បនទ បពី់ចិតសិបឆន  ំ រពះបននរំរសតែដលរតូវវយផច លរបស់រទងរ់តទបបម់កទឹកដីសនយវញិ។ ករសត រេទបងវញិេនះ
គឺជករអសច រយៃនរពះគុណៃនរពះែដលហកដូ់ចជមនិអចេទរួច។ បុ៉ែនតបនទ បម់ករពះបនរបទនឲយបុរសមន កនូ់វនិមតិត
មយួអំពីអវែីដលរទងេ់ហៀបនឹងេធវ។  

កកកកររររសត រសត រសត រសត រេទបងេទបងេទបងេទបងវញិវញិវញិវញិ    
«រួចរទងម់នបនទូលមកខញុ ំថ កូនមនុសសេអយ ឆអងឹទងំេនះជពួកវងសអីុរសែអលទំងមូល េមល េគនិយយថ ឆអងឹ

េយងរល់គន សងួតែហងេហយ ទីសងឃមឹរបស់េយងកប៏តអ់ស់េទ េយងរល់គន រតូវកតេ់ចញរស ឡះផង ដូេចនះ ចូរ
ទយរបបេ់គថ រពះអមច ស់េយហូវ៉រទងម់ន បនទូលដូេចនះ មន លររសតអញេអយ អញនឹងេបកផនូរេខម ចរបស់ឯងរល់គន  
េហយនឹងេធវឲយឯងរល់គន េឡងេចញពីផនូរមក រួចនឹងនឯំងឲយ ចូលេទកនុងរសុកអីុរសែអលវញិឱររសតអញេអយ ឯងរល់
គន នងឹដឹងថ អញេនះជរពះេយហូវ៉ពិត កនុងកលែដលអញេបកផនូររបស់ឯង ឲយឯងបនេឡងេចញពីេនះមក» 
(េអេសគល៣៧:១១-១៣)។ 

េសចកតសីនយរបស់រពះធំអសច រយែដលេសចកតជំីេនឿេដរេរទតរទតេនមុខពួកវ។ ដូចជេសចកដីសនយែដលរពះអងគបន
របកសដល់ររសតរបស់រពះេនកនុងសមយ័េអេសគល។ រកុងេយរូសទបមឹេនបកែ់បក របជជនរបស់រកុងេនះភគេរចន
បនរតេ់ភៀសខលួនឬបនសល ប ់ េហយអស់អនកែដលេនមនជីវតិគឺជអនករតូវនិរេទសេនកនុងបប៊ទីបូនេរកមរបបមយួែដល
មនិអនុញញ តេដះែលងពួកេគេនះេទ។  

ររសតរបស់រពះបនដឹងអំពីេសចកតសីនយរបស់រទង ់ បុ៉ែនតេគេឃញេសចកតវីនិសែដលមកេដយករអរកក ់ ដូេចនះរពះពរ
របស់រពះេលរគបជ់តិសសន ៍និងអំណរៃននគររបស់ដវឌីហកដូ់ចជេនឆង យពីជវីតិរបចៃំថងរបស់ពួកេគខល ងំណស់។ វ
ជករពិបកសរមបរ់រសតរបស់រទងក់នុងករេរចៀងសរេសររទងេ់នកនុងទឹកដីដៃទេនះ។  

បនទ បម់ករពះបនរបទនឲយេហរេអេសគលនូវនិមតិតមយួែដលគតប់នេឃញរជលងភនែំដលមនឆអងឹសងួត។ រូបភព
េនះសីុគន នឹងអរមមណ៍របស់ររសតរបស់រពះែដលកំពុងនិយយថ «ឆអងឹេយងរល់គន សងួតែហងេហយ ទសីងឃមឹរបស់េយងក៏
បតអ់ស់េទ េយងរល់គន រតូវកតេ់ចញរសទបះផង» (េអេសគល ៣៧:១១)។ ពួកេគបនមនអរមមណ៍ថ សថ នភព
របស់ពួកេគគឺអស់សងឃមឹ។  

េនកនុងនិមតិត េអេសគលបនរបកសរពះបនទូលៃនរពះេទកនឆ់អងឹទងំេនះ េហយេនេពលគតប់នរបកស េនះ
ឆអងឹបនផគុគំន ។ បនទ បម់កឆអងឹទងំេនះរគបេដយសៃស សចនិ់ងែសបក េហយវញិញ ណរបស់រពះបនផលុជីំវតិេទកនុងសក
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សពទងំេនះ ដូចែដលរទងប់នផលុជីំវតិេទកនុងអដ័មផងែដរ។ រពះបនកំពុងនមំកនូវជីវតិថមេីចញពីផនូរ។ េតអវីែដលរពះ
សនយឥទបូវេនះ? រពះសនយជីវតិថមេីចញពីផនូរ។  

ករករករករសននិសននិសននិសននដិឋ នដឋ នដឋ នដឋ ន    
រពះគមពរីសញញ ចស់គឺជេរឿងៃនេសចកតីសនយដអ៏សច រយរបស់រពះ។  

១. រពះសនយនងឹរបទនជីវតិដល់មនុសសែដលឆលុះបញច ំងសិរលីអរបស់រទង។់ 
២. រពះសនយនឹងបំផល ញកអរកក ់និងនេំលកយិេចញពីបណត សររបស់វ។  
៣. រពះសនយនឹងរបទនពរដល់មនុសសរគបជ់តិសសន។៍  
៤. រពះសនយនងឹផសះផសរពួកមនុសសមនបបនឹងរទងត់មរយៈយញញបូជមយួសរមបអំ់េពបប។  
៥. រពះសនយថ ររសតរបស់រទងនឹ់ងរស់េនេរកមរពះពរៃនកររគបរ់គងរបស់រទងជ់ដរបេទ។  
៦. រពះសនយថ ររសតទងំអស់របស់រទងន់ងឹេដរកនុងផលូវរបស់រទង។់ 
៧. រពះសនយនឹងនមំកនូវជីវតិថមេីចញពីផនូរ។  
ទងំេនះគឺជេសចកតសីនយដអ៏សច រយ។ មនែតរពះេទែដលអចេធវករសនយទងំេនះ េហយមនែតរពះេទែដលអច

បំេពញេសចកតីសនយទងំេនះបន។ េដមបដីងឹអំពីរេបៀបែដលរទងប់នេធវករេនះ េហយេដមបេីមលេឃញរេបៀបេសចកដី
សនយទងំេនះទកទ់ងនងឹជីវតិរបស់អនក េនះេយងងកមកឯរពះគមពរីសញញ ថមវីញិមតង។  

រពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទបេំពញបេំពញបេំពញបេំពញសេរមចេសចកតីសេរមចេសចកតីសេរមចេសចកតីសេរមចេសចកតសីនយៈ េរឿងសនយៈ េរឿងសនយៈ េរឿងសនយៈ េរឿងកនុងកនុងកនុងកនុងកណឌកណឌកណឌកណឌ ដណឹំងដណឹំងដណឹំងដណឹំងលអលអលអលអ    
រពះេធវករសនយដធំ៏អសច រយែដលមនែតរទងផ់ទ ល់េទែដលអចបំេពញសេរមចពួកវបន ដូេចនះរពះបនយកនសិស័យ

ជមនុសសេនកនុងរពះេយសូ៊វរគីសទ។  រពះអទិករបនចូលេទកនុងសន រពះហសតរបស់រទងផ់ទ ល់។ រពះបនយងមកេហយ
ឈរជមយួនឹងេយង េធវករសរមបេ់យង េដមបបំីេពញសេរមចេសចកតសីនយរបស់រទងផ់ទ ល់។ រពះបនទូលែដលគងេ់ន
ជមួយរពះ េហយរពះបនទូលេនះឯងជរពះ េហយរគបទ់ងំអស់បនេកតមកេដយសររទង ់ បនរតទបបជ់សចឈ់ម
និងគងេ់នកណត លពួកេយង (យ៉ូហន ១:២, ១៤)។ 

ករករករករយកយកយកយកនិសសយ័និសសយ័និសសយ័និសសយ័ជជជជមនុសសមនុសសមនុសសមនុសស    
«េទវតកេ៏ឆលយថរពះវញិញ ណបរសុិទធនឹងយងមកសណឋិ តេលនងេហយរពះេចសត ៃនរពះដខ៏ពស់បំផុតនឹងមករគប

បងំនងេដយរសេមលេហតុដូេចនះបុរតបរសុិទធែដលនងឹរបសូតមកេនះរតូវេហថជរពះរជបុរតៃនរពះ» (លូក 
១:៣៥)។ 

េទវតបនរបកសេទនងម៉រថ រពះេយសូ៊វនឹងជ «រពះរជបុរតៃនរពះដខ៏ពស់បំផុត» េហយជ «រពះរជបុរតៃន
រពះ» (លូក ១:៣២, ៣៥) េហយម៉ថយកតរ់តថ រទងគឺ់ជ «រពះអងគគងជ់មយួនឹងេយងខញុ ំ» (ម៉ថយ ១:២៣)។ 
យូ៉ហនបរយិយអំពរីទងជ់រពះបនទូលៃនរពះែដលរតទបបជ់សចឈ់ម (យូ៉ហន ១:១៤)។  

រពះបនរបកសេសចកតសីនយរបស់រទងត់មរយៈរពះបនទូល។ បនទ បម់កេនេពលរពះបនទូលរបស់រទងរ់តទបបជ់សច់
ឈម េនះរពះបនរបទនេសចកតសីនយរបស់រទង។់ មនែតរពះេទែដលអចរបទនអវែីដលរពះបនសនយ។ េនះជមូល
េហតុែដលករសរេសរតេមកងនិងករអររពះគុណរបស់រគសីទបរស័ិទផសរភជ បយ៉់ងជិតសនិទធជមយួនឹងករសរភពថ 
រពះេយសូ៊វគឺជរពះ េហយថ រពះេយសូ៊វគឺជមនុសស។ រពះរគីសទកប៏នរបសូរតមកដូចេយងបនេកតមកែដរ  
េដមបរីស់ជីវតិរបស់េយង និងសល បក់រសល បរ់បស់េយង។ រទងប់នយងមកឯេយង េហយឈរជមយួេយងេដមបេីធវករ 
ជំនួសេយង។ កនុងនមជរពះេនះរទងរ់បទនអវែីដលរពះបនសនយ កនុងនមជមនុសស េនះរទងរ់បទនអវែីដល 
រពះបនសនយជមយួេយង។ 
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េទវតកប៏នរបកសផងែដរថ រពះេយសូ៊វគឺបរសុិទធៈ «បុរតបរសុិទធ» (លូក ១:៣៥)។ េនះគឺជអវីែដលមនិែដលបន
េឃញពីមុនមកកនុងរបវតតសិរសតរបស់េលកិយេហយនឹងមនិែដលបនេឃញមតងេទៀតេនះែដរៈ មនុសសមន កែ់ដលមន
លកខណៈបរសុិទធ។ រពះរគីសទមនសិទធិរស់េនសថ នសួគេ៌ហយមនសមតថភពនអំនកដៃទេទកនទី់េនះជមយួរទង ់ពីេរពះ
រទងគឺ់ជរពះ។  

ករជួបជំុគន របស់រពះនិងមនុសសេនកនុងរពះេយសូ៊វរគសីទែដលជរពះអងគបរសុិទធ េបកទវ រេសចកតសីងឃមឹសរមបេ់យង។ 
េនះជេគលបំណងៃនករយកនិសសយ័ជមនុសស។ បណឌិ ត ចន កលវនិ និយយអំពីករេនះបនយ៉ងលអ។ 

ЮŢŎ⅜ũŪĮйďŌĆ ₤сņЊĕЮşй⅜ų ĠсЮ΅ЧŎņĕН₤℮ņЊĕΖşĘĖ йЮŲЧЮ₤ş˝ŚБ⅜ų Ġс ŪĮйЮŎ₤пРŷģĕũУņĈе₣ďŪĮй
ĩ₣ĕЊ₣ďņĕН₤℮ĩ₣ЮřЧņġБ▫ſ ŎŠųФĕ(ďũРĠŁŎũĠ₤сņĕН₤℮)ďŎŃňĠРďЁŏĊУĕĕЕ₣ģĠĕЊ₣ĘĖ йЮŲЧЮ₤ş˝ŚБ⅜ų Ġс
ЮŢŎΒе₧şũĠ₤сŪ◦₣с̋ ĖО₣ĜņďŪĮйďŌĆ ₤с¤Ư 

 

េសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតលីបួងលបួងលបួងលបួង    
«រឯីរពះេយសូ៊វរទងប់នេពញជរពះវញិញ ណបរសុិទធ កវ៏លិពីទេនលយ័រដនម់កវញិ េនះរពះវញិញ ណ នេំទេនទរីេហ

សថ ន រទងរ់តូវអរកសលបួងកនុងរវង៤០ៃថង មិនបនេសយអវេីសះេនេវលេនះ លុះផុតៃថងទងំេនះមក រទងក់ឃ៏ល ន» 
(លូក៤:១-២)។ 

រពះរគីសទបនរបឈមនឹងសតងំេនេពលរពះវញិញ ណបននរំទងឲ់យរតូវសតងំលបួង េហយរពះរគីសទបនឈនះរតង់
ចំណុចែដលអដ័មបនចញ់។ អរកសបនលបួងរពះេយសូ៊វបីដង ដូចែដលវបនេធវជមយួេអវ៉និងអដ័មែដរ។ ភព 
រសបគន គឺចបស់លស់ បុ៉ែនតេយងមនិរតូវេភលចភពខុសគន េនះេទ។  

បរសិថ នគឺពតិជខុសគន ។ េអវ៉និងអដ័មបនរបឈមនឹងេសចកតលីបួងេនកនុងសួនចបរមយួែដលមនែផលេឈរបទនឲយ
េនេលេដមេឈេផសងៗេនជំុវញិពួកេគ។រពះរគីសទបនរបឈមនឹងេសចកតលីបួងេនកនុងទីរេហសថ នែដលគម នអហរ 
េហយរទងឃ់ល ន។  

មយួេទៀត សតងំបនមករករសតីេនកនុងសួនចបរ។ បុ៉ែនតរពះរគីសទយងេទរកសតងំេនកនុងទីរេហសថ ន។ 
រពះវញិញ ណបរសុិទធបននរំទងេ់ទកនុងកររបឈមនឹងអរក័ស។ រពះរគីសទបនចបេ់ផតមកររបឈមជមយួនងឹសតងំ។  

ភពខុសគន ែដលធំបំផុតគឺលទធផល។អដ័មបនចញ់ រពះរគសីទបនឈនះ។ បនទ បពី់លបួងរពះរគីសទ សតំងរតូវបន
បងខំឲយដកថយ «រហូតដល់េពលេវលលអមយួ»(លូក ៤:១៣)។ ករយកឈនះេលរពះអងគបរសុិទធេដយេសចកតលីបួងគពិឺតជ
េទមនិរួចេនះេទបយ។  

ជយ័ជំនះរបស់រពះរគីសទេលេសចកតលីបួងមនសរៈសំខនដ់ធំ៏េធងសរមបេ់យង។ ករបរជយ័របស់អដ័មបននមំក
នូវទុកខេវទនសរមបេ់យង។ គតប់នហុចបនតលទធផលៃនករបរជយ័របស់គតដ់ល់មនុសសទងំអស់។ តមនិសសយ័របស់
េយង េយងជរបស់អដ័មែដលបនបរជយ័។ េយងមនចំែណកកនុងករបរជយ័របស់គត។់ េយង «េនកនុងអំេពបប»  
(រ ៉ូម ៣:៩)។  

បុ៉ែនតជយ័ជំនះរបស់រពះរគីសទនមំកនូវេសចកតីសងឃមឹសរមបេ់យង។ ដូចជអដ័មបនហុចបនតលទធផលៃនករបរជយ័
របស់គតដ់ល់មនុសសទងំអស់ែដលមនជីវតិមកពអីដ័ម េនះរពះរគសីទបនរបទនបនតលទធផលៃនជយ័ជំនះ របស់រទង់
ដល់មនុសសទងំអស់ែដលទញយកជីវតិថមពីីរទង។់ េដយរពះគុណតមរយៈេសចកតីជំេនឿ េយងជរបស់រពះរគសីទែដល
បនជយ័ជំនះ។ េយងមនចំែណកេនកនុងជយ័ជំនះរបស់រទង។់ េយង «េនកនុងរពះគុណ» (រ ៉ូម ៦:១៤)។  

េសចកតកំីេសយរបស់អដ័មែដលបនបរជយ័គឺេនកនុងអនក ដូេចនះចូរចយំមរបឆងំនឹងេសចកតលីបួង។ បុ៉ែនតកំលំង
របស់រពះរគីសទែដលបនជយ័ជំនះកេ៏នកនុងអនកេដយរពះវញិញ ណបរសុិទធផងែដរ ដូេចនះេនេពលេយងរតូវេសចកតលីបួង 
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េនះេយងអចឈរេនមមំនួ។ បនទ បពី់ជយ័ជំនះ របស់រទងេ់នកនុងទីរេហសថ ន «រពះេយសូ៊វរទងវ់លិេទ រសុកកលីេទប
វញិ ទំងមនរពះេចសត រៃនរពះវញិញ ណសណឋិ តេលរទង ់ េនះមនលឺលបពីរីទងសុ់សសយទូទងំកនុងរសុកេនជំុវញិ» 
(លូក ៤:១៤)។ អវែីដលបនេកតេទបងបនទ បម់កេទៀតនឹងជួយ អនកឲយយល់អំពជីវីតិរបស់េយងេនកនុងេលកិយសពវៃថងេនះ
។  

ករករករករបដិេសធបដិេសធបដិេសធបដិេសធ    
«រពះវញិញ ណរពះអមច ស់សណឋិ តេលខញុ ំ ពីេរពះរទងប់នចកេ់របងតងំខញុ ំ ឲយផសយដំណឹងលអ ដល់មនុសសទល័រក 

រទងប់នចតខ់ញុ ំឲយមក េដមបនឹីងេរបសមនុសសែដលមនចិតតសេរងង េហយរបកសរបបពី់េសចកតេីរបសេលះ ដល់
ពួកេឈលយ និងេសចកតភីលេឺឡងវញិដល់មនុសសខវ ក ់ េហយេអយេដះមនុសសែដលរតូវេគជិះជនេ់អយរួច   រពមទងំ
របកសរបបពី់ឆន ែំដលរពះអមច ស់កំណតទុ់ក...កលពួកអនកេនកនុងសលរបជំុបនឮេសចកតីទំង េនះេហយេគមន
េពញេដយេសចកតេីរកធ» (លូក៤:១៨-១៩,២៨)។ 

ចូររសេមរសៃមថ៉ មនហវូងមនុសសតូចបនផតុ ំគន េនកនុងសលរបជំុេនេពលរពះេយសូ៊វអនបទគមពរីេហយពនយល់អំពី
អតថនយ័របស់វ។ រពះបនទូលរបស់រទងេ់ពញេដយេសចកតសីងឃមឹ បុ៉ែនតមនុសសមនិេឆលយតបេដយអំណរេទ ែតេដយកំហឹង
វញិ។ ពួកេគ «មនកំហឹង»។ េទះេបរពះេយសូ៊វរគសីទយងមកេហយបនជួយ មនុសស កច៏បពី់ដំបូងមនមនុសសខលះបន
បដិេសធរទង ់េហយៃផទេរឿងេនះបនតេពញកនុងកណឌ ដំណឹងលអ។  

េពលមយួេទៀត រពះេយសូ៊វបនពយបលបុរសពិកៃដមន ក។់ វគជឺករអសច រយខល ងំណស់ បុ៉ែនតសូមកតស់មគ ល់ករ
េឆលយតបមកវញិៈ ពួកផរ៉សីុ «មនេសចកតេីឃរេឃេពរេពញកពិ៏េរគះគន ពីករអវែីដលរតូវេធវដល់រពះេយសូ៊វ» (លូក 
៦:១១)។េពលមយួេទៀត រពះរគីសទបនេដញអរក័សេចញពីបុរសមន កែ់ដលបនេធវឲយសហគមនភ៍យ័តកស់លុតេដយអំេព
ហឹងសររបស់គត។់ បុ៉ែនតេនេពលមនុសសបនេឃញបុរសេនះអងគុយទងំេសលៀកសំេលៀកបំពកេ់ហយដឹងខលួនរតឹមរតូវវញិ 
េនះពួកេគបនេហឲយរពះេយសូ៊វចកេចញពតំីបនេ់នះវញិ (លូក ៨:៣៧)។  

ករបដិេសធេនះបនេទបងដល់ចំនុចកំពូលេនេពលហវូងមនុសសទទូចឲយរពះេយសូ៊វរតូវជបឆ់ក ង។ ពីទបុតបនពយយ
មអនតរគមន ៍ បុ៉ែនត «ែតេគែរសកទទូចជខល ំង ទងំសូមឲយឆក ងរទងវ់ញិ េហយសែរមករបស់ជនទងំេនះ និងពួកសរងគ ជក៏
បនឈនះ» (លូក ២៣:២៣)។  

េយងរស់េនកនុងេលកិយែដលបដិេសធរពះរគសីទ។ អនកមនិអចយល់អំពីេលកិយែដលេយងរស់េនកនុងេនះេទ
រហូតដល់អនកយល់ករេនះ: រពះរគីសទ «បនយងមកគងេ់នែផនដីរបស់រទង ់ ែតររសតរទងម់និទទួលរទងេ់សះ» (យ៉ូហន 
១:១១)។  

េនេពលេរគះធមមជតិេកតេទបង មនុសសសួរថ «េតេហតុអវីរពះមនិេធវអវជីមយួេរឿងហនងឹអញច ឹង?» បុ៉ែនតេនេពលរទង់
បនយងមកនិងបនេធវឲយពយុះសងប ់ េយងបនបដិេសធរទងេ់ទវញិ។ េនេពលខម នក់េំភលងេធវឲយសលេរៀនភយ័រនធត ់
េយងសួរថ «េតេហតុអវរីពះមនិេធវអវីជមយួេរឿងហនងឹអញច ឹង?»ប៉ែុនតេនេពលរទងប់នយងមកេដញអរក័ស េនះេយងែបរជ
បនសំុឲយរទងច់កេចញេទវញិ។ េនេពលេយងមនជមងមឺហរកីេយងសួរថ «េតេហតុអវរីពះមនិេធវអវជីមយួជមងេឺនះអញច ឹង
?» បុ៉ែនតេនេពលរទងប់នយងមកនិងបនពយបលអនកជមង ឺេនះមនុសសបនបដេិសធរទងេ់ទវញិ។  

«រទងប់នយងមកគងេ់នែផនដរីបស់រទង ់ ែតររសតរទងម់និទទួលរទងេ់សះ»។ អរគុណរពះអងគែដលវមនិបញចបេ់ន
ទីេនះេនេទបយ។ «បុ៉ែនតអស់អនកណែដលទទួលរទង ់ េនះរទងប់នរបទនអំណច ឲយបនរតទបបជ់កូនរពះ» (យ៉ូហន 
១:១២)។  

េនះគឺជឋនៈរបស់េយងជពួករគីសទបរស័ិទៈ េយងរស់េនកនុងេលកយិែដលបដិេសធរពះរគីសទ េហយេពរេពញ 
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េដយអំេពបបនិងេសចកតសីល ប ់បុ៉ែនតេយងជរបស់រគួសរមយួែដលសរេសរតេមកងរពះរគីសទេហយេពរេពញេដយជវីតិនិង
អំណរទងំអស់របស់រគួសរេនះ។ េយងមនករឈចឺបរ់បស់េលកិយែដលធល កចុ់ះេនះ េហយមនេសចកតសីងឃមឹរបស់
អស់អនកែដលេនកនុងរពះរគីសទផងែដរ។ េលកិយបដិេសធរទង ់ េហយរពះេយសូ៊វបនយងេទបងេលភនមំយួជមយួសិសសបី
នករ់បស់រទង។់  

រពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទេទេទេទេទជមនជមនជមនជមនរូបរូបរូបរូបរងរងរងរងែបលកែបលកែបលកែបលក    
«កលរទងកំ់ពុងែតអធិសឋ ន េនះែបបភពរពះភរកតរទងក់ផ៏ល ស់ែរប េហយរពះពរសតរតឡបជ់សរពត» (លូក

៩:២៩)។ 
េពរតុស យ៉កុប នងិយូ៉ហនបនេមលេឃញសិរលីអ ភពភល ឺ និងភពរុងេរឿងរបស់រពះេយសូ៊វរគីសទ។ពួកេគបនេមល

េឃញអវែីដលពួកេទវតេឃញេនេលសថ នសួគ ៌ េហយអវែីដលៃថងមយួែភនកមនុសសរគបគ់ន នឹងេមលេឃញផងែដរ។ េតពនលឺ
ចងំែភលតៗរបស់េផលតបេនទ រភលយ៉ឺងណ? រពះេយសូ៊វ(ែដលបុរសទងំេនះបនសគ ល់ជមតិតសមល ញ់) គឺជភពភលៃឺនសិរលីអ
របស់រពះវរបិត (េហេរពរ ១:៣)។  

បុ៉ែនតមនបុរសពីរនកេ់ទៀត  ម៉ូេស នងិេអលីយ៉ បនេលចមកកនុងភពរុងេរឿងែដលមនសិរលីអ េហយនិយយ 
ជមួយរពះេយសូ៊វ (លូក ៩:៣០-៣១)។ ម៉ូេសនងិេអលីយ៉បនរស់េននិងបនសល បរ់បរ់យឆន មុំន។ ឥទបូវេនះពួកេគបន
េលចមកកនុងចំែណកៃនសិរលីអរបស់រពះេយសូ៊វ។  

បនទ បម់កសេមលងរបស់រពះដម៏នអំណចរពះេចសត របនមនបនទូលពីពពកមកថ «េនះជកូនសងួនភញ អញ ចូរឲយសត ប់
តមចុះ» (លូក ៩:៣៥)។ េលកិយសពវៃថងបដិេសធរពះរគសីទ។  បុ៉ែនតរពះេហអនកឲយអនកសត បត់មរទង។់ 
រពះបនេរជសេរ សរទង ់េហយរទងអ់ចនមំនុសសសល បចូ់លេទកនុងសិរលីអ។ 

សិសសទងំបនីកេ់នះមនិបនសន កេ់នេលភនេំនះេទ។ ពពករសតប់ត ់ ម៉ូេសនិងេអលីយ៉កប៏នបតេ់ទ េហយរពះ
ភរ័កដរបស់រពះេយសូ៊វបនរតទបបជ់ធមមតដូចែដលពួកេគធល បប់នេឃញពីមុន។ ពួកសិសសរតូវែតរស់េដយេសចកតជំីេនឿ
ដូចជេយងែដរ េហយេនេពលពួកេគបនចុះមកពីេលភន ំ ពួកេគបនេដររតទបបេ់ទកនុងេលកិយែដលេពញេដយករ
អរកកដ់ស៏េមបមនិងេសចកតីរតូវករយ៉ងខល ងំ។ 

ករករករករជប់ជប់ជប់ជបឆ់ក ងឆក ងឆក ងឆក ង    
«កលមកដល់កែនលងែដលេហថភនលំលកបលេហយ េគឆក ងរទងេ់នទីេនះ» (លូក ២៣:៣៣)។ អំេពបបរបស់

េយងបនឈនដល់ករអរកកខ់ល ំងបំផុតរបស់វេនឯេឈឆក ង េហយវរតូវបនេបកសំែដងេនឯេឈឆក ងផងែដរ។ េយង
ទងំអស់គន មនិសត បត់មេសចកតបីងគ បរ់បស់រពះ បនទ បម់កេយងបនឆក ងរពះរជបុរតៃនរពះ។ករវនិនចិឆយ័របស់រពះរតូវែត
ធល កម់កេលមនុសសជតិ បុ៉ែនតរពះបនបែងវរករវនិនចិឆយ័ែដលេយងសមនឹងទទួលេទកែនលងមយួេផសងេទៀត។  

េនេពលពួកទហ៊នកំពុងដំរពះេយសូ៊វភជ បនឹ់ងេឈឆក ង រពះអមច ស់របស់េយងបនអធិសឋ នថ «ឱរពះវរបិតេអយ 
សូមអតេ់ទសដល់អនកទងំេនះផង ដបតិេគមនិដឹងជេគេធវអវេីទ» (លូក ២៣:៣៤)។ េនេពលរពះេយសូ៊វបនមនបនទូល
ដូចេនះ រទងល់ះេចលអងគរទងេ់នេរកមករវនិនចិឆយ័របស់រពះ។ រទងដឹ់ងថករវនិនចិឆយ័នឹងមកដល់េនៃថងេនះ េហយវបន
មកែមន។ បុ៉ែនតរទងប់នែរសកអងវរេទកនរ់ពះវរបិតថ «សូមកុំឲយវធល កម់កេលពួកេគេទបយ។ សូមឲយវធល កម់កេលទូល
បងគំវញិចុះ»។  

េនះគឺជអវែីដលបនេកតេទបងេនកល់វ៉រ។ី ករដកទ់ណឌ កមមេរពះែតអំេពបបរបស់អនករតូវបនផទុកេទេលរពះេយសូ៊
វវញិ។ រពះជមច ស់អតេ់ទសេយងតមរយៈកររងទុកខនងិករសុគតរ់បស់រទងេ់នេលេឈឆក ងជំនួសអនក។ បណត សរ
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បនធល កេ់ទេលរពះេយសូ៊វពីេរពះរទង ់ «បនផទុកអំេពបបរបស់េយង» (១េពរតុស ២:២៤)។ ទមងនេ់ទសរបស់េយង
បនដកេ់លរទង ់(េអសយ ៥៣:៦) េហយរទងប់នរតទបបជ់យញញបូជសរមបអំ់េពបបរបស់េយង។  

េនេពលអំេពបបរបស់េយងបនឈនដល់ចំនុចកំពូលរបស់វ េសចកតរីសលញ់របស់រពះរតូវបនបងហ ញេដយ
សិរលីអ។ េបសិនអនកសងស័យអំពីេសចកតីរសលញ់របស់រពះសរមបអ់នក សូមេមលេទឯេឈឆក ងចុះ។ គម នេសចកតី
រសលញ់ណែដលេសមនឹងេសចកតរីសលញ់េនះេទបយ។ េសចកតីរសលញ់របស់រពះសរមបេ់យងេនកនុងរពះរគីសទគធំឺេធង
ជងែដលេយងធល បរ់សៃមេ៉ទេទៀត។  

ករករករកររស់រស់រស់រស់ពីសុគតពីសុគតពីសុគតពីសុគតេទបងេទបងេទបងេទបងវញិវញិវញិវញិ    
«រទងម់នរពះជនមរស់េទបងវញិេហយ មនិគងេ់នទីេនះេទ» (លូក ២៤:៦)។ េពលរពឹកែដលរពះអមច ស់រស់ពីសុគត់

េទបងវញិ រសតីមយួរកុមបនេទឯផនូរែដលេគបនដំកល់សពរបស់រពះេយសូ៊វ េហយពួកេគេឃញថផនូរេនទេទ។ ដំណឹងលអ
ែដលពួកេគបនឮគមឺនិែមន «រពះេយសូ៊វេនរស់» េទ បុ៉ែនត «រទងម់នរពះជនមរស់េទបងវញិេហយ»។ រពះរជបុរតៃន
រពះបនេនរស់េលសថ នសួគមុ៌នេពលរទងប់នយងមកយកនិសសយ័ជមនុសស។ រទងអ់ចបនរតទបបេ់ទសថ នសួគ៌
វញិេដយចកេចលរូបកយែដលរតូវជបឆ់ក ងទុកេនកនុងផនូរ។ ពួកេទវតអចបននិយយថ «សពរបស់រទងេ់នកនុងផនូរ 
បុ៉ែនតសូមកំុខល ច 
វញិញ ណរបស់រទងគ់ងេ់នជមួយរពះវរបតិេនេលសថ នសួគ»៌។ បុ៉ែនតករេធវដូចេនះមនិអចបនបំេពញសេរមចេគល
បំណងេរបសេលះរបស់រពះសរមបេ់យងបនេនះេទ។  

េនេពលរពះបនបេងកតពួកេទវត រទងប់នបេងកតពួកេគជវញិញ ណេដយគម នរូបកយ េហយេនេពលរទងប់នបេងកត
សតវ រទងប់នបេងកតពួកវជរូបកយេដយគម នវញិញ ណឬរពលឹង។ បុ៉ែនតរទងប់នបេងកតេយងពិេសសេដយែទបកេដយរួម
បញចូ លរូបកយនិងវញិញ ណជមយួគន ។  

េសចកតសីល បបំ់ែបកអវែីដលរពះបនដកប់ញចូ លគន ។ វគឺជកររលំយលកខណៈរបស់េយងេចល េហយេនះជមូល
េហតុែដលេសចកតសីល បគឺ់ជខម ងំសរតូវដអ៏រកកដូ់េចនះ។ ប៉ុែនតរពះរគីសទបនយងកតេ់សចកតសីល ប ់ បនឈនះេលេសចកតី
សល ប ់ េហយបនយងេចញពីេសចកតីសល ប។់ រទងប់នយងមកេដមបេីរបសេលះជីវតិ(រពលឹង និងរូបកយ) របស់អនក 
េហយដកអ់នករល់គន េទចំេពះរពះវរបិតេដយឥតមនកែនលងបេនទ សបន រពមទងំមនចិតតេរតកអរផង (យូដស 
២៤)។  

បនទ បម់ករពះរគសីទបនេបកគំនតិរបស់ពួកសិសសេដមបឲីយពួកេគអចេមលេឃញថ រពះរជសរទងំរសុងរបស់រពះ
គមពរីនេំទដល់ និងហូរេចញពីករសុគតនិងកររស់េទបងវញិរបស់រទង។់ រទងប់នរបបពួ់កេគថ «រពះរគីសទរតូវរងទុកខ
លំបក េហយេនៃថងទីបីរទងនឹ់ងរស់ពីសល បេ់ទបងវញិ េហយរតូវឲយករែរបចិតតនិងេសចកតីេរបសឲយរួច បនរបកសរបប់
អស់ទងំសសន ៍េដយនូវរពះនមរទង»់ (លូក ២៤:៤៥-៤៧)។  

រពះរគីសទមនភពចបស់លស់នងឹរពះរជសរែដលពួកសវក័រតូវែតរបកសៈ ករែរបចិតត និងេសចកតីអតេ់ទសបប។ 
ករែរបចិតតមននយ័ថ អនកផល ស់បតូរគំនិតរបស់អនកទងំរសុងពីអំេពបបរបស់អនក េហយតរមងឥ់រយិបថទងំមូលេឆព ះេទ
កនរ់ពះេយសូ៊វរគីសទ។ អនកផត ចខ់លួនេចញពកីរបដិេសធរបស់េលកិយចំេពះរពះេយសូ៊វ  េហយអនកឈរជមយួរទងេ់ដយ
ទុកចតិតេលេសចកតេីមតត ករុណរបស់រទង ់និងដកខ់លួនរបស់អនកេនេរកមអំណចរបស់រទង។់  

េសចកតអីតេ់ទសមននយ័ថ រពះេយសូ៊វេអបរកេសបអនកេនកនុងេសចកតរីសលញ់។ រទងសំ់អតេទសកំហុសរបស់
អនក ផសះផសរអនកនឹងរពះវរបិត េហយចូលមកកនុងជីវតិរបស់អនកតមរយៈរពះវញិញ ណបរសុិទធរបស់រទង ់ េហយរបទន
អំណចឲយអនករស់េនកនុងជីវតិថមែីដលេពរេពញេដយេសចកតជំីេនឿនិងេសចកតសីត បប់ងគ បែ់ដលរទងេ់ហអនកមកេនះ។  

ករករករករេលកេលកេលកេលកេទបងេទបងេទបងេទបងេទេទេទេទសថ នសួគ៌សថ នសួគ៌សថ នសួគ៌សថ នសួគរ៌បស់របស់របស់របស់រពះេយសូ៊វរពះេយសូ៊វរពះេយសូ៊វរពះេយសូ៊វ    



14 
 

«រួចរទងប់នេលករពះហសតេទបងរបទនពរឲយ។ កំពុងែដលរទងរ់បទនពរ េនះរពះវរបិតបនែញករទងេ់ចញពីេគ 
េលកេទបងេទសថ នសួគេ៌ទ» (លូក ២៤:៥០-៥១)។ ករេមលេឃញចុងេរកយរបស់ពួកសិសសេទេលរពះេយសូ៊វគឺ
េឃញរទងប់នេលករពហសតេទបងរបទនពរពួកេគ។ ករងរធួននឹងបបេនេលេឈឆក ងរបស់រពះរគីសទរតូវបនរួចជ
េរសច។ បុ៉ែនតករងររបទនពរដល់ពួកសិសសបនបនតសូមបែីតរទងប់នយងេទសថ នសួគវ៌ញិកេ៏ដយ។ េសចកតពិីតដ៏
អសច រយេនះរតូវែតដកជ់បេ់នកនុងចិតតនិងគំនិតរបស់ពួកសិសសតមរយៈករេលកេទបងេទេលសថ នសួគរ៌បស់រពះរគីសទ។ 

សពវៃថងេនះេនខងសត ំរពះហសតរបស់រពះវរបិត រពះរគីសទបនតរបទនពរដល់មនុសស។ រពះហសតរបស់រទងម់និេលក
របឆងំទស់នឹងេយងេនះេទ បុ៉ែនតរពះអងគជអនកទូលអងវរជំនួសេយងវញិ។ រទងម់និមនបនទូលកតេ់ទសមកកនេ់យង
េនះេទ បុ៉ែនតអំពីរពះពរវញិ។ រពះបនទូលរបស់រទងគឺ់ជជីវតិ។ េនេពលអនក «េនកនុងរពះរគីសទ» រគបយ៉់ងែដលជរបស់
រទងក់ល យេទជរបស់អនក។ ករសុគតរបស់រទងេ់ដមបផីទុកអំេពបបគជឺរបស់អនក ជីវតិរស់ពីករសុគតរ់បស់រទងគឺ់ជរបស់
អនក េហយៃថងមយួអនកនឹងរតទបបជ់អនករួមចំែណកកនុងករេលកេទបងេទេលសថ នសួគវ៌ញិរបស់រទងផ់ងែដរ។  

ŪĮйΒŌĆ ₤сŪ◦₣сĕЕ₣ŗ₣şНйĮБ⅜□ ĕ₤УÐхņ˝ ЮŢŎЯŪ₤˝Ġİð ĠсņУŎŪĮйό₤ť Ĉе₣Ōĕο₤Юņų₣ņΉЮ◦ŷ″ ĕЊ₣
ЯŪĳũĠ₤сŪĮйĩ₣ ЮĜйĮУ˝⅜ų Ġс̋ ĖО₣ŪĮйŪÐБ₤ĀĕЕ₣ũ₤сЮ◦ġЧ₣ ŷЋŀďņНĕĠ₣∆₤с (ĮУ˝ΒĖ˝ЮĄЩЯřŲģĕđų₣ŁĳсЮ₤ş˝ŉБ
⅜ų Ġсņ˝υŷĳŉŌĕũĠ₤сŪĮйЮŎ₤пРŷ) ũУşЮŎЧ₣ŬŲсýĖ ЯřŲ е̋ĮН₣Яĳũ₤сЮĝ ˝єĕЕ₣ģĕЮŲЧ˝Ю◦ġЧ₣Юĉ˝ĖО₣ĮĮ˝
ďņУŎýĖ Ĉе₣Β₤с ЮřЧņġБЁŏģĕĄУĠĄНеďņУŎŪĮйΒŌĆ ₤сЮĝĜΖŁ₤¤ (ơЯℓ₤⅝◦ġСĕЊş ̉:ờ-ớ)¤   

េនេពលរពះរគីសទយងមកកនុងសិរលីអ របជររសតទងំអស់របស់រទងនឹ់ងមនចំែណកកនុងករេលកេទបងេទេលសថ ន
សួគរ៌បស់រទង។់ រូបកយរបស់អស់អនកែដលបនសល បនឹ់ងបនេរបសឲយរស់េទបងវញិ េហយរបជររសតរបស់រពះែដលបន
េរបសេលះកនុងរពះរគីសទ នឹងេនជមយួរទងអ់ស់កលបជនិចច។  

ករករករករសននិសននិសននិសននដិឋ នដឋ នដឋ នដឋ ន    
េនះគឺជអវែីដលរពះសនយនឹងេយងេនកនុងរពះរគីសទ។ រពះេយសូ៊វបនយងមក េហយបនរស់េន េហយបន

សុគតេដមបៈី 
១. េយងកល យជសន រពះហសតថមែីដលមនរូបភពៃនរពះយ៉ងេពញេលញ។  
២. េយងរតូវបនសេរងគ ះេចញពីបណត សររបស់ករអរកក។់  
៣. េយងរកីរយនឹងរពះពររបស់រពះជមយួនឹងរកុមមនុសសែដលបនេរបសេលះដធំ៏ពីរគបជ់តិសសន។៍  
៤. េយងរតូវបនផសះផសរនឹងរពះតមរយៈរពះរគីសទែដលបនរបទនអងគរទងជ់យញញ បូជសរមបអំ់េពបបរបស់េយង
។  

៥. េយងរស់េនេរកមរពះពរៃនកររគបរ់គងរបស់រពះអស់កលបជនិចច។  
៦. េយងេដរកនុងផលូវរបស់រពះ រសលញ់រទងេ់ដយអស់ពីចិតត េហយរសលញ់អនកជិតខងរបស់េយងដូចជខលួនឯង។  
៧. េយងទទួលបនជីវតិថមេីចញពីផនូរ។  
រពះេបះរតេលេសចកតីសនយទងំអស់របស់រទងេ់ដយពកយថ «បទ» េនកនុងរពះេយសូ៊វ (២កូរនិថូស ១:២០)។ 

រពះេយសូ៊វគឺជេភលងេខៀវសរមបេ់សចកតសីនយទងំអស់របស់រពះ េហយអនកអចមនទំនុកចិតតទងំរសុងថ រគបយ៉់ង
ែដលរពះបនសនយគឺជរបស់អនកេនកនុងរទង។់  

បនទ បម់កេទៀត េយងងកេទកណឌ សំបុរតកនុងរពះគមពរីសញញ ថមមីតងែដលេយងេមលេឃញអំពីរេបៀបែដលរពះ វញិញ ណ
បរសុិទធអនុវតតរគបក់រទងំអស់ែដលរពះរគីសទបនសេរមចេនកនុងជីវតិរបស់ររសតរបស់រទង។់  
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ពួកជនុំំពួកជនុំំពួកជនុំំពួកជនុំរំបកសរបកសរបកសរបកសេសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតសីនយៈ េរឿងសនយៈ េរឿងសនយៈ េរឿងសនយៈ េរឿងេនកនុងេនកនុងេនកនុងេនកនុងកណឌកណឌកណឌកណឌ កចិចកចិចកចិចកចិចករករករករ    
មុនេពលរពះេយសូ៊វបនយងេទសថ នសួគវ៌ញិ រទងប់នសនយនងឹបញជូ នរពះវញិញ ណបរសុិទធមកកនពួ់កសិសស។ រពះ

រគីសទនឹងយងរតទបបេ់ទរពះវរបិតេនេលសថ នសួគ ៌ បុ៉ែនតវតតមននិងអំណចរបស់រទងេ់នជមយួពួកេគេដយរពះ
វញិញ ណបរសុិទធ។ េសចកតីសនយរបស់រពះរគសីទរតូវបនបំេពញសេរមចេនៃថងបុណយទី៥០។ េពរតុសបននិយយេទកន់
ហវូងមនុសសដធំ៏ពីរគបជ់តិសសនែ៍ដលបនរបជំុគន កនុងេយរូសទបមឹ។ គតប់នពណ៌នអំពីជីវតិ ករសុគត និងកររស់
េទបងវញិពីសុគតរបស់រពះេយសូ៊វ េហយបនទ បម់កគតប់នេពញេដយរពះវញិញ ណបរសុិទធ េហយគតរ់បកសថ «រពះ 
រទងប់នេលករពះេយសូ៊វេនះ  ែដលអនករល់គន បនឆក ង ឲយរទងេ់ធវជរពះអមច ស់េហយជរពះរគីសទផង» (កចិចករ 
២:៣៦)។  
មនុសសបនេជឿយ៉ងចបស់េលអវែីដលេពរតុសកំពុងរបបពួ់កេគ។ េបសិនពួកេគអតេ់ជឿ ពូកេគបនជែជករបឆងំឬ
បនេដរេចញេទ។ បុ៉ែនតេនះមនិែមនជរបតតកិមមរបស់ពួកេគេទ។ «កលេគបនឮ (សររបស់េពរតុសអំពីរពះ
េយសូ៊វ) េនះេគមនេសចកតីចកចុ់ចកនុងចិតត កសួ៏រេពរតុសនិងពួកសវក័ដៃទេទៀតថ «បងបអូនេអយ េតេយងខញុ ំ
រតូវេធវដូចេមតច?» (កិចចករ ២:៣៧)។  

េពរតុសបនេឆលយតបថ «ចូរអនករល់គន ែរបចិតតចុះ» (កិចចករ ២:៣៨)។ ករេនះសំខន។់ េសចកតជំីេនឿពិតរួមបញចូ ល
ទងំករែរបចិតត េហយករែរបចិតតពិតរួមបញចូ លទងំេសចកតជំីេនឿ។ េសចកតជំីេនឿនិងករែរបចិតតគឺដូចជរជុងទងំពរីរបស់
កកម់យួ គឺអនកមនិអចមនមយួេដយគម នមយួេទៀតេនះេទ។ េសចកតីជំេនឿនិងករែរបចិតតចបេ់ផតមជមយួគន េនេពលអនក
េមលេឃញេសចកតរីសលញ់និងេសចកតេីមតត ករុណរបស់រពះសរមបអ់នកេនកនុងរពះេយសូ៊វរគីសទ។  

េពរតុសបនបនតថ «ចូរអនករល់គន ែរបចិតតចុះ េហយទទួលបុណយរជមុជទកឹទងំអស់គន  េដយនូវរពះនមរពះេយសូ៊វ
រគីសទ» (កិចចករ ២:៣៨)។ េពរតុសរបបពួ់កេគឲយទទួលរពះអមច ស់រពះេយសូ៊វរគីសទជសធរណៈ េហយទទួលករ
ចំណំសញញ  និងរតរបស់េសចកតសីនយរបស់រពះ។ រពះសនយរបទនករអតេ់ទសអំេពបបនិងអំេណយទនៃនរពះ
វញិញ ណបរសុិទធដល់អស់អនកែដលរទងេ់ហ (កចិចករ ២:៣៨-៣៩)។ រពះនឹងអតេ់ទសឲយអនក។ រទងនឹ់ងផសះផសរអនកនឹង
អងគរទង។់ រពះរគីសទនឹងរបទនឲយអនកនូវជវីតិថមីេដយរពះវញិញ ណបរសុិទធែដលរទងនឹ់ងរបទនឲយអនក។  

េយងគួរែតចងចថំ េពរតុសកំពុងនិយយេនកនុងទីរកុងែតមួយែដលជកែនលងរពះេយសូ៊វរតូវបនេគឆក ងកលហសិប
ៃថងមុនេនះេទ។ អនកខលះែដលេនទីេនះកនុងៃថងបុណយទី៥០ គឺបនេនកនុងចំេណមហវូងមនុសសែដលបនែរសកឲយេគឆក ង
រទង ់បនយំថ «ចូរឲយឈមវធល កម់កេលេយងរល់គន  និងកូនេចរបស់េយងចុះ» (ម៉ថយ ២៧:២៥)។ េពរតុសនយិយ
អំពីករអតេ់ទសនិងអំេណយទនៃនរពះវញិញ ណេទកនម់នុសសទងំេនះថ «ដបតិេសចកតីសនយេនះ គឺសនយដល់អនក
រល់គន  និងកូនេចអនករល់គន  រពមទងំអស់អនកែដលេនឆង យែដរ គដឺល់អស់អនកណែដលរពះអមច ស់ជរពះៃនេយង
រល់គន រទងនឹ់ងេហ» (កិចចករ ២:៣៩)។  

េសចកតសីនយគឺសរមប ់«អនក»។ េបសិនអនកេជឿេលរពះ អមច ស់េយសូ៊វរគីសទេហយងកេចញពីអំេពបបរបស់អនក េនះ
រពះនឹងអតេ់ទសរគបក់រទងំអស់ែដលអនកបនេធវ។ រទងន់ងឹរបទនរពះវញិញ ណបរសុិទធដល់អនក ជួយ អនកឲយមនេសរភីព
ពីផលូវចស់ េហយរស់េនជជីវតិថមវីញិ។  

េសចកតសីនយគឺសរមប ់ «កូនេចរបស់អនក»។ េនះមននយ័ថ វមនិកំណតែ់តមនុសសមយួជនំនែ់ដលបនរស់េន
កលពីពីរពនឆ់ន កំនលងេទេនះេទ។ វមនិរតូវជបគ់ងំកនុងអតីតកលេនះេទ។ េសចកតសីនយេនះមនិេចះហួសសមយ័េនះ
េទបយ។ វឆលងកតជ់េរចនសតវតស េហយវគឺសរមបេ់យងេនៃថងេនះ។  
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េសចកតសីនយគឺសរមបអ់ស់អនកែដលេន «ឆង យ»។ េសចកតីសនយឲយបនទទួលករអតេ់ទសនិងជីវតិថមកីនុងរពះេយសូ៊វ
រគីសទគឺសរមបម់នុសសមកពីរបវតតខុិសៗគន ។ េបសិនអនកមនអរមមណ៍ថឆង យពរីពះេនៃថងេនះ េនះេសចកតសីនយេនះ
គឺសរមបអ់នកេហយ។  

រពះបនសនយថ តមរយៈពូជរបស់អរ័បហំ មនុសសរគបជ់តិសសនេ៍នេលែផនដីនឹងបនរពះពរ។ ករអតេ់ទស
និងជវីតិថមកីនុងរពះេយសូ៊វរគីសទគឺជេសចកតសីនយរបស់រពះ សរមបម់នុសសមកពី អរហិក អសីុ អេមរកិ អឺរ ៉ុប អូរសត លី 
និងអងត់កទិច។ េបសកកមមរបស់ពួកជំនំុគឺរតូវែតយកដំណឹងលអរបស់រពះេយសូ៊វរគីសទេនះេទកនម់នុសសរគបគ់ន ។  

េសចកតសីនយគឺ សរមប«់អស់អនកណែដលរពះអមច ស់រទងនឹ់ងេហ»។ រទងេ់ហតមរយៈដំណឹងលអ។ រពះបនកំពុង
េហមនុសសទងំេនះែដលេនទីេនះ េនេពលេពរតុសកំពុងនយិយអំពីរពះរគីសទ។ រពះកំពុងេហអនកេនៃថងេនះ េនេពល
អនកអនដំណឹងលអ។ មនករអតេ់ទសនិងជីវតិថមសីរមបអ់នកេនកនុងរពះេយសូ៊វរគីសទេនៃថងេនះ។  

រពះរពះរពះរពះវញិញ ណវញិញ ណវញិញ ណវញិញ ណបរសុិទធបរសុិទធបរសុិទធបរសុិទធរបទនរបទនរបទនរបទនេសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតសីនយៈសនយៈសនយៈសនយៈ    េរឿងេរឿងេរឿងេរឿងកនុងកនុងកនុងកនុងកណឌកណឌកណឌកណឌ សបុំរតសបុំរតសបុំរតសបុំរតកនុងកនុងកនុងកនុងរពះរពះរពះរពះគមពរីគមពរីគមពរីគមពរីសញញសញញសញញសញញ ថមីថមីថមីថម ី   
េតជីវតិថមីកនុងរពះរគីសទេនះដូចជអវ?ី េតមនអវីេកតេទបងេនេពលរពះវញិញ ណបរសុិទធរបទនេសចកតសីនយរបស់រពះ

េនកនុងមនុសសមន កែ់ដលែរបចិតតេជឿ? េតអវែីដលរពះបនេធវសរមបអ់នកនិងកនុងអនកតមរយៈរពះេយសូ៊វរគីសទ? 
កណឌ សំបុរតកនុងរពះគមពរីសញញ ថមនីេំយងចូលកនុងេសចកតីសនយរបស់រពះេដមបបីងហ ញេយងអំពីរគបយ៉់ងែដលជរបស់

េយងកនុងរពះេយសូ៊វរគីសទ។ ខញុចំងឲ់យអនកេមលេឃញរគបក់រងរេរបសេលះទងំអស់របស់រពះេនកនុងជិវតិរបស់មនុសស
មន ក។់ វចបេ់ផតមេដយករែកជថមេីទបងវញិ។  

ករករករករែកែកែកែកជជជជថមីថមថីមីថមេីទបងេទបងេទបងេទបងវញិៈ អនកវញិៈ អនកវញិៈ អនកវញិៈ អនកមនមនមនមនជីវតិជីវតិជីវតិជីវតិថមីថមថីមីថមី    
«សូមសរេសរដល់រពះដជ៏រពះវរបិតៃនរពះេយសូ៊វរគីសទជរពះអមច ស់ៃនេយងរល់គន ែដលរទងប់នបេងកតេយង

េឡងជថមតីមេសចកតេីមតត ករុណដធំ៏របស់រទងេ់ដមបឱីយេយងរល់គន បនេសចកតីសងឃមឹដរ៏ស់េដយសររពះេយសូ៊វរគី
សទរទងរ់ស់ពីសល បេ់ឡងវញិ...ដបតិរពះបនបេងកតអនករល់គន ជថមមីនិែមនពីពូជែដលែតងែតពុករលួយេនះេទគឺពីពូជែដល
មនិេចះពុករលួយវញិគឺជរពះបនទូលដរ៏ស់េហយេនជបល់ប ់» (១េពរតុស១:៣,២៣)។ 

េនេពលរពះបនបេងកតៃផទេមឃនងិែផនដី ភពរបស់េយងខូចេហយេនទេទ មនសុទធងងតឹរគបេលជេរមទឹក។ រពះ 
វញិញ ណរបស់រពះបនេររេនេលៃផទទឹក (េលកុបបតត ិ ១:២) បនទ បម់ករពះបនមនបនទូលឲយមនពនលឺកនុងភពងងឹត េហយ
បននឲំយមនជីវតិេនកនុងពិភពេលក។ រពះបនបេងកតេសភណ័ឌ ភពរបស់ែផនដ។ី រពះវញិញ ណដែដលែដលបនេររេល
ៃផទទកឹេនេពលករបងកបេងកតគឺដូចជខយល់ផលុចូំលេទកនុងជីវតិរបស់មនុសស (យ៉ូហន ៣:៨)។ រទងរ់បទនពនលឺដល់មនុសស
ែដលមនិអចេមលេឃញសិរលីអរបស់រពះរគីសទ (២កូរនិថូស ៤:៤) េហយរទងន់ជីំវតិថមដីល់មនុសសែដលសល បខ់ងឯរពះ 
(េអេភសូរ ២:១)។  

រពះេយសូ៊វមនបនទូលថរពះវញិញ ណបេងកតវញិញ ណ (យូ៉ហន ៣:៦)។ េនេពលរពះវញិញ ណបរសុិទធែកអនកេទបងជថមី 
េនះរទងែ់កែរបរពលឹងរបស់អនកេដមបឲីយអនករសលញ់រពះរគីសទ ទុកចតិត និងេដរតមរទងេ់ដយេសរ ី េដយគំនិតនងិចិតតថមី
។ រពះេយសូ៊វពិពណ៌នករអសច រយេនះថ «បនេកតជថម»ី ឬ «បនេកតពីរពះវញិញ ណ» (យ៉ូហន ៣:៧-៨)។ ពីខង
េរកយករេជឿទងំអស់មនរពះគុណដអ៏សច រយែដលែកេយងជថមីេទបងវញិ។  

ករែកជថមេីទបងវញិនិងេសចកតីជំេនឿគួរែតនអំនកឲយថវ យបងគ។ំ កូនរពះរតូវបនេគសគ ល់និងែបលកពីេគេដយេសចកតី
ជំេនឿេនកនុងរពះអមច ស់េយសូ៊វរគីសទ។ «អស់អនកណែដលទទួលរទង ់គអឺស់អនកណែដលេជឿដល់រពះនមរទង ់ េនះរទង់
បនរបទនអំណច ឲយបនរតទបបជ់កូនរពះ» (យូ៉ហន ១:១២)។  
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េតេហតុអវអីនកបនេជឿបុ៉ែនតអនកដៃទមនិបនេជឿេទវញិ? រពះ(មនិែមនអនក)េផតមករែកអនកជថមេីទបងវញិ។ រពះបនេបក
ែភនករបស់អនកឲយេមលេឃញសិរលីអរបស់រពះរគីសទ។ រពះវញិញ ណបរសុិទធបនេររេលភពងងតឹៃនជីវតិរបស់អនក េហយបន
េធវឲយអនកកល យជសន រពះហសតថមេីនកនុងរពះរគសីទ។  

េតអនកេមលេឃញថ រពះបនេធវករអសច រយេនកនុងរពលឹងរបស់អនកគឺបនរបទនជិវតិថមពីសីថ នេលដល់អនកែដរឬេទ? 
រពះបនរបទនចិតតថមដីល់អនក។ រទងប់នដកវ់ញិញ ណរបស់រទងក់នុងអនក។ រទងប់នរបទនឲយអនកនូវកំេណ តថមេីនកនុង
េសចកតសីងឃមឹដរ៏ស់តមរយៈកររស់ពសុីគតេ់ទបងវញិរបស់រពះេយសូ៊វរគសីទ (១េពរតុស ១:៣)។  

ករករករកររបួរបួរបួរបួរមួៈ អនករមួៈ អនករមួៈ អនករមួៈ អនកេនកនុងេនកនុងេនកនុងេនកនុងរពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទ    
«េតអនករល់គន មនិដឹងេទឬអីថេយងទងំបុ៉នម នែដលបនទទួលបុណយរជមុជកនុងរពះេយសូ៊វរគីសទេនះគឺបនទទួល

រជមុជកនុងេសចកតីសុគតៃនរទងែ់ដរ? ដូេចនះេយងបនរតូវកបជ់មួយនឹងរទងេ់ហយេដយទទួលរជមុជកនុងេសចកតសីល ប់
េដមបឱីយេយងបនេដរកនុងជីវតិែបបថមដូីចជរពះរគីសទបនរស់ពីសល បេ់ឡងវញិេដយសរសិរលីអៃនរពះវរបិតែដរ។» (រ ៉ូម 
៦:៣-៤)។ 

េនេពលខញុេំធវបុណយរជមុជទកឹឲយេគ ខញុពំនលចិពួកេគចុះេទកនុងទឹក។ េនេពលរពះរគីសទបនេធវពធីិរជមុជឲយមនុសសមន ក់
េដយរពះវញិញ ណបរសុិទធ អនកេនះរតូវបនពនលចិ «េទកនុងរពះវញិញ ណ» ដូេចនះេហយអនកេនះរតូវបនរួបរួមជមួយនឹង
រពះរគីសទ។ កររួបរួមជមយួនឹងរពះរគីសទេនះគឺជេសចកតពិីតដអ៏សច រយែដលពិធីបុណយរជមុជទឹកចងអុលេទកន។់ តម
រពះគមពរីសញញ ថម ីេលក ម៉ទីន លូធឺ ពិពណ៌នអំពីកររួបរមួរបស់រគីសទបរសិស័ទជមយួនឹងរពះរគីសទេដយករេរបេរឿងអំពី
អពហ៌ពិពហ៌ៈ 

Ю₤ş˝ŉБĄеЮĕЩ...ũУĠũУņŪĮŲЕ₣ďņУŎĕЕ₣ŪĮйŪÐБ₤ĀřРşď Р̋ĕŪ˝ņНеũУĠũУņďņУŎĕЕ₣˝Рĕ е̋ЮŵйũĠ₤сĜ₣Яřũ¤ 
″ņũŎкЮ₤ş˝ŉБΖℓх˝еģе₣Юĕй řРşď⅜ŷћ˝ĠЮŪ₣Эĕ▫ ŪĮйŪÐБ₤ĀĕЊ₣ŪĮŲЕ₣Ūĳ◦ġĠсď⅜şсЯĳņУŎ Ю Ӵ́ŎЮĠЧ₤Њĕ
ĮУ˝ЮÐď⅜şсЯĳņУŎЮ Ӵ́ŎŌĕΖĵ х̈́ĮЊĵ΅хĮЊĳŪģ˝řņУŎũǻ₣ĮУ˝ЮÐ...ЮĜйŌĕĕњŎ▫ŪÐĠсŗл ₣ЯřŲ
ĮУ˝ЮÐŌĕ ĮУ˝ЮÐŌĕũУņýĖ ...¤ ЮŢŎЮ΅ĳНЮĜй ŪĮŲЕ₣ЯřŲЮĄЩΖşΒУĳΒеĮБ₤ЊũВŲ∆Юĝ˝ĖО₣ΒſБЯřŲŪĮйŪÐБ₤ĀŌĕ 
řРşďǻďũĠ₤сŪĮŲЕ₣ЮĜйĬĀ ŲсЯřũ¤ư 

ខញុបំនកំពុងគតិថមីៗេនះអំពីមនុសសេនកនុងពួកជំនំុែដលេយងបនបេរមកនុងរបេទសអងេ់គលស េហយករខិតខំែតបនតិច
បនតួចែដលខញុបំនអវេីដមបរីកសទំនកទំ់នងជមយួពួកេគ។ ខញុកំប៏នកំពុងគិតអំពីគេរមងេផសងៗេទៀតែដលខញុមំនករយឺត
យ៉វ េហយខញុបំនកំពុងគតិថខញុគឺំជមនុសសអនម់ន ក។់ េពលរពឹកបនទ ប ់ របពនធរបស់ខញុ ំ ខរនិ Karen កំពុងអងគុយេនឯតុ
សរេសរសំបុរតបុណយណូែអល។ នងេផញរបណ័ណ ជងមួយរយេទរបេទសអងេ់គលស ែដលបណ័ណ និមយួៗមនកំណតរ់ត
សរេសរេដយៃដ េហយនងចុះហតថេលខេលបណ័ណ ទងំេនះថ «ពីខរនិ នងិខូលីន(ខញុ ំ)»។  

ខញុបំនកំពុងគតិអំពីភពបរជយ័របស់ខញុ ំកនុងកររកសទំនកទំ់នងជមយួនឹងមនុសសទងំេនះ បុ៉ែនតតមពិតខញុបំនសរេសរ
សំបុរតេទកនពួ់កេគជេរៀងរល់ឆន អំស់រយៈេពលដបប់នួឆន មុំន! ខញុមំនិបនេធវករេនះេដយៃដខលួនឯងេនះេទ បុ៉ែនត
េនេពលខញុដឹំងថ ខញុរំួបរួមជមយួរបពនធរបស់ខញុ ំ ខញុ ំមនអំណរេដយេរពះខញុមំនចំែណកកនុងអវែីដលនងបនេធវ។ សំបុរត
មយួបនេផញរេទេដយនូវេឈម ះរបស់ខញុជំេរៀងរល់ឆន !ំ 

រពះរគីសទបនេធវសរមបេ់យងនូវអវីែដលេយងបនបរជយ័េធវសរមបខ់លួនឯង។ រទងម់នជីវតិបរសុិទធែដលេយងមនិ
បនរស់េនេហយមនិមនសមតថភពរស់េន។ បុ៉ែនតេនេពលេយង «េនកនុងរពះរគសីទ» រគបទ់ងំអស់ែដលរទងប់នេធវ
គឺជរបស់េយង ជីវតិ ករសុគត ់ និងកររស់ពីសុគតរ់បស់រទង ់មនេឈម ះរបស់េយងេនពីេលដូចជទងំអស់េនះជរបស់
េយងផទ ល់ែដរ។  

កររួបរួមជមយួរពះរគីសទមននយ័ថរទងរ់តូវេគវយភជ បេ់ទនងឹេឈឆក ង េហយេយងបនរបជ់សុចរតិ។ 
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ករករករកររប់រប់រប់របជ់ជជជសុចរតិសុចរតិសុចរតិសុចរតិ    
«ដូេចនះែដលេយងរល់គន បនរបជ់សុចរតិេដយករេជឿេនះេឈម ះថេយងបនេមរតីនឹងរពះេដយសររពះេយសូ៊វ

រគីសទជរពះអមច ស់ៃនេយងរល់គន េហយ» (រ ៉ូម ៥:១)។«បនរបជ់សុចរតិ» គឺជពកយតមផលូវចបបែ់ដលពិពណ៌នអំពី
សលរកមមយួ។ េនេពលរពះរបម់នុសសមន កជ់សុចរតិ រទងរ់បកសថអនកេនះសុចរតិ។ េនេពលរទងក់តេ់ទស រទង់
របកសថមនុសសមន កម់នេទស។ កររបជ់សុចរតិនិងករកតេ់ទសគឺអំពីករទទួលសគ ល់អវមីយួែដលពិតរបកដ
េហយ។  

េនេពលយុតតធិមឈ៌នះ មនុសសមនេទសនឹងរតវូបនេគកតេ់ទស េហយមនុសសឥតេទសនឹងរតូវបនេគេដះែលង។ 
កររតូវបនេដះែលងមនិេធវឲយមនុសសមន កឥ់តមនេទសេនះេទ វជភពឥតេទសរបស់មនុសសេទែដលនឲំយមនករ
េដះែលង។ កនុងរេបៀបដូចគន  កររតូវកតេ់ទសមនិេធវឲយមនុសសមន កក់ល យជឧរកដិឋជនេនះេទ វគជឺេទសឧរកដិឋរបស់
មនុសសេទែដលនឲំយមនករកតេ់ទស។  

សរមបយុ់តតធិម ៌ េយងគួរែតរពឹំងឲយរពះកតេ់ទសពួកមនុសសមនបប េហយរបម់នុសសសុចរតិជសុចរតិ។ បុ៉ែនត
ទីេនះមនករមយួែដលពតិជអសច រយៈ រពះរបពួ់កមនុសសមនបបជសុចរតិ។ ចូរទុកឲយករផទុយគន ដធំ៏េនះចូលេរជ 
េទកនុងគំនិតរបស់អនកចុះ។ រពះរបពួ់កមនុសសមនបបជសុចរតិ! េតរទងអ់ចេធវយ៉ងេនះេដយរេបៀបណ? 

រពះបនរបទនរពះេយសូ៊វជករថវ យដងវ យឲយរួចព ី េសចកតីេរកធសរមបអំ់េពបបរបស់េយង (រ ៉ូម ៣:២៥)។ េនះ
មននយ័ថ េនេពលរពះេយសូ៊វបនសុគត េសចកតេីរកធនិងភពជខម ងំសរតូវទងំអស់ែដលរពះមនចំេពះ អំេពបប 
េសចកតអីរកក ់ និងករអរកករ់តូវបនផទុកេទេលរទង។់ ដូចជែពងមយួែដលេពញេដយករវនិនចិឆយ័របស់រពះ េនះ
រពះេយសូ៊វបនផឹកវរហូតដល់អស់។ េនេលេឈឆក ងរពះរគីសទបនទទួលយកករវនិនចិឆយ័របស់រពះេដយសរែតអំេពបប
របស់េយង។  

េសចកតជំីេនឿបរងួបបរងួមេយងជមយួរពះរគីសទ េហយេនេពលេយង «េនកនុងរពះរគសីទ» រពះរបអំ់េពបបទងំអស់
របស់េយងជរបស់រទង ់ េហយេសចកតីសុចរតិទងំអស់របស់រទងជ់របស់េយង។ រទងប់នផទុកករកតេ់ទសរបស់េយង 
េហយេយងបនរបជ់សុចរតិេនកនុងរទង។់ តមរយៈេឈឆក ង រពះបនបងហ ញយុតតិធមរ៌បស់រទងដូ់េចនះេហយរពះអងគរប់
អស់អនកែដលមនេសចកតីជំេនឿេលរពះេយសូ៊វជសុចរតិ (រ ៉ូម ៣:២៦)។  

របសិនេបរពះរបែ់តមនុសសសុចរតិជសុចរតិ េនះេតេយងអចមនេសចកតសីងឃមឹពីណមក? ដំណឹងលអគឺថ រពះរប់
មនុសសទុចចរតិជសុចរតិ (រ ៉ូម ៤:៥)។ េដយសរេសចកតីជំេនឿបរងួបបរងួមេយងជមយួរពះេយសូ៊វរគីសទ េនះអំណចៃន
យញញ បូជធួននឹងបបរបស់រទងរ់តទបបជ់របស់េយងវញិ។ េយងរតូវបនេដះែលងេចញពីេសចកតភីយ័ខល ចៃនករកត់
េទសអំេពបបនិងេទសកំហុសរបស់េយង េហយេយងរតូវបននមំកកនុងេសចកតីរសលញ់ដអ៏សច រយ។  

ករករករករទទួលទទួលទទួលទទួលយកយកយកយកជជជជកូនកូនកូនកូនចិញច ឹមៈ រពះចិញច ឹមៈ រពះចិញច ឹមៈ រពះចិញច ឹមៈ រពះរសលញ់រសលញ់រសលញ់រសលញ់អនកអនកអនកអនក    
«ែតលុះេវលកំណតប់នមកដល់ េនះរពះរទងប់នចតរ់ពះរជបុរតរទង់ឱយមកចបកំ់េណ តនឹងរសតី គឺេកតេរកម

អំណចៃនរកិតយវនិយ័េដមបនឹីងេលះពួកអនកែដលេនេរកមរកិតយវនិយ័ របេយជនឱ៍យេយងបនទទួលសគុណ ទុកជ
កូនចិញច ឹមេហយេដយេរពះអនករល់គន ជកូន បនជ រពះរទងច់តរ់ពះវញិញ ណៃនរពះរជបុរតរទង ់ ឱយមកកនុងចតិតអនក
រល់គន  ឱយបនលេឺឡងថ អប័ប រពះវរបិតេអយដូេចនះអនករល់គន មនិែមនជបវបំេរ េទៀតេទ គឺជកូនវញិ េហយេបជកូន 
េនះនឹងបនមរដកៃនរពះ េដយសររពះរគីសទែដរ។» (កឡទី ៤:៤-៧)។ 

តមរយៈរពះរគីសទ រពះទទួលយកេយងជកូនចិញច ឹមេនកនុងរគួសររបស់រទងេ់ហយរសឡញ់េយងជកូនរបុសនិងកូន
រសីរបស់រទងផ់ទ ល់។ គម នបទពិេសធនៃ៍នេសចកតរីសលញ់ណអចេរបៀបេធៀបនឹងេសចកតរីសលញ់ែដលរពះមន
សរមបអ់នកេនកនុងរពះរគសីទេនះេទ។ មនុសសមន ករ់បែហលសបថថនឹងរសលញ់េយង «ដរបណេយងទំងពីរេនរស់» 
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បុ៉ែនតរពះសបថថនឹងរបទនេសចកតីរសលញ់របស់រទងម់កកនុងជីវតិរបស់េយង និងសរមបភ់ពអស់កលបជនិចច។ គម នអនក
ណេផសងេទៀតអចនិយយមកកនេ់យងថ «អញនឹងមនិចកេចញពីឯង កម៏និេបះបងេ់ចលឯងេទបយ» 
(េហេរពរ១៣:៥)។  

រពះរសលញ់េយងេដយេសចកតរីសលញ់ដេ៏ន អស់កលបជនិចច។ េនះមននយ័ថ រពះបនរសលញ់េយងេនមុន
េយងបនេកតមក េហយកេ៏នមុនកំេណ តេលកយិេទេទៀត។ រពះរគសីទបនគិតអំពេីយងេនេពលរទងប់នយងមកកនុង
េលកយិ េនេពលរទងរ់តូវជបឆ់ក ង េហយេនេពលរទងប់នរស់ពីករសុគតេ់ទបងវញិ។  

វគឺជករងរពិេសសរបស់រពះវញិញ ណបរសុិទធកនុងករេធវឲយេយងេជឿថ េយងគឺជកូនសងួនភញ មន ករ់បស់រពះ។ «េសចកតី
រសលញ់របស់រពះបនផសយមកសពវកនុងចិតតេយងរល់គន  េដយសររពះវញិញ ណបរសុិទធ ែដលរពះ បនរបទនមកេយង
េហយ» (រ ៉ូម ៥:៥)។ រពះវញិញ ណេធវឲយេសចកតរីសលញ់របស់រពះពិតរបកដេនកនុងបទពិេសធនរ៍បស់េយង។ រទងភ់ជ ប់
េយងេទនឹងេសចកតីពិតៃនេសចកតីរសលញ់របស់រពះសរមបេ់យងែដលរតូវបនបងហ ញេនេលេឈឆក ង។  

េរឿងបញហ មួយែដលអនកនឹងរបឈមេនកនុងជីវតិជរគីសទបរស័ិទគឺ រតូវបញឈបទំ់លបយ់កអរមមណ៍ឬបទពេិសធន៍
ឬសថ នភពរបស់េយងមកេធវជមូលដឋ នរគឹះៃនជំេនឿរបស់េយងអំពីេសចកដរីសឡញ់របស់រពះអងគ។ សភវគតិរបស់េយង
គឺមនអរមមណ៍ថ រពះរសលញ់េយងេនេពលេយងមនសុខភពលអ មនករងរលអ េហយជីវតិដំេណ រេទមុខបនលអ
របេសរ។ ប៉ុែនតេនេពលករអរកកេ់កតេទបងកនុងជីវតិរបស់េយង សភវគតិដំបូងរបស់េយងគឺ រតូវសងសយ័អំពេីសចកតី
រសលញ់របស់រពះ។  

អវែីដលេយងគួរែតេធវគឺ រតូវរលឹំកខលួនេយងអំពីករសំែដងេសចកតីរសលញ់ែដលវស់សទងម់និបនរបស់រពះេនេលេឈ
ឆក ង។ «ឯរពះអងគែដលមនិបនសំៃចទុកនូវរពះរជបុរតរទងប់េងកតគឺបនបញជូ នរទងេ់ទជំនួសេយងរល់គន េនះេតមន
ទំនងអវឱីយរទងម់និរបទនរគបទ់ំងអស់មកេយងជមយួនឹងរពះរជបុរតរទងេ់នះផង» (រ ៉ូម ៨:៣២)។ 

ករករករករែញកែញកែញកែញកជជជជបរសុិទធៈ អនកបរសុិទធៈ អនកបរសុិទធៈ អនកបរសុិទធៈ អនកនឹងនឹងនឹងនឹងបនបនបនបនបរសុិទធបរសុិទធបរសុិទធបរសុិទធ    
«សូមឱយរពះៃនេសចកតីសុខសនតែញកអនករល់គន េចញជបរសុិទធសពវរគបេ់ហយឱយទំងរពលឹងនិងវញិញ ណេហយរូប

កយទងំមូលបនបរមុងទុកឥតេសហមងដរបដល់រពះេយសូ៊វរគីសទជរពះអមច ស់ៃនេយងរទងយ់ងមករពះែដលបនេហ
អនករល់គន រទងេ់សម ះរតងរ់ទងនឹ់ងេធវសេរមចករេនះ។» (១ែថសសឡូនចី ៥:២៣-២៤)។ 

រពះវញិញ ណបរសុិទធមនតួនទីនរំគីសទបរស័ិទឲយបនរកីចេរមនកនុងជីវតិបរសុិទធែដលរពះេហឲយេយងរស់េន។  េដយ
សរករងរេនះរពះវញិញ ណបរសុិទធបនែញកេយងជបរសុិទធ។  វគឺជបំណងចិតតរបស់រគីសទបរស័ិទ។ អភបិល ែរល៉ 
Ryle នយិយថៈ  

ņĕН₤℮ļÐЮŪşЧĕ₤₣−ЕņЮĉ⅜□ ĕ₤УÐхЮĝЮĮŲĮУ˝ЮÐ⅜ų Ġс ĠлНЯĕŉņĕН₤℮ĳЊşĳУşЮ₣Щ₣đĞŲс▫ ЮĳЧĮУ˝ЮÐĕЕ₣ ũВ˝ŬŎ
ď⅜□ ĕ₤УÐхЮĠЧ₤ЊĕĮУ˝ЮÐģĕЮĉřŲс◦БЮĜйιŗл ₣₧? ⅜□ ĕ₤УÐхÐЙď˝Яĕų₣ĠũЋ₤Н◦ċ...ЮĳЧņĕН₤℮ЯřŲņЊĕģĕ
Яŀ˝ďĠũЋ₤Н◦ċΖşЮĊſЧΒſБЮĝ⅜□ ĕ₤УÐхЮĠЧ₤ЊĕýĳсģĕЮĉřŲс◦БЮĜй?̉ 

យូ៉ហន អូវនិ John Owen បនសរេសរអំពីគំនិតដូចគន េនះ: 
ýŊ ĕÐеĕЊĳ₧ЯřŲŲĞБŲĞЙιŌĕЮŪýй▫Ė с̋ď₣ÐеĕЊĳЮĕйЮ◦ ÐЙ▫ņĕН₤℮ŌĖ с̋ЯřŲņЊĕģĕЯŀ˝ďĠũЋ₤Н◦ċ ņЊĕŪĳСŷ
ģĕЮĊſЧЁŏĠũЋ₤Н◦ċЮĝ˝ĖО₣ĄБŷЋĳũĠ₤сýĳс ÐУũŪĳСŷģĕŎ˝ņ˝˝ĖО₣ŪĮйĮũЯřŲŌĕЮ₤ş˝ŉБ ũВ˝ŬŎũĠ₤сŪĮй(⅜□ ĕ₤УÐх
)¤ņĕН₤℮ЯĠĠЮĜйņЊĕΖş ũВ˝ŬŎĕЕ₣ŪĮйģĕЮ◦ ι˝єŪĮйņЊĕΖşďũİſ ĕсřŲсĮУ˝ЮÐĩ₣Яřũ¤ ļĮĠũЋ₤Н◦ċ
Юĝ⅜□ ĕ₤УÐхÐЙΟĳЮžĆ й ĠлНЯĕŉǻЯĳ₣ЯĳŪĳСŷģĕČĠсЮĩŉЧņЮĝ˝ĖО₣Юŵ Њ̋ŎЮĕй¤̣ 

កររបជ់សុចរតិនិងករែញកជបរសុិទធែតងែតមនជមយួគន េនកនុងរពះរគីសទ េហយរេបៀបែដលករទងំពីរមន 
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ទំនកទំ់នងនឹងគន គឺសំខនណ់ស់កនុងករយល់អំពីដំណឹងលអ។  កំហុសសមញញបំផុតពីរគឺករេធវឲយករទងំពីររចទបគំន ឬ
ដចេ់ចញពីគន ។ កររចទបេំកតេទបងេបសិនអនកគិតថ ករឈររបស់អនកជមយួរពះ(ករែដលរពះជមច ស់ទទួលអនកេទ
សថ នសួគ)៌ពឹងែផអកេលជីវតិរបស់អនក។ វមនិពឹងែផអកដូេចន ះេទ។ អនករតូវបនរបជ់សុចរតិេដយសរេសចកតីជំេនឿេជឿដល់
ករងរចបស់ពវរគបរ់បស់រពះរគីសទ។  

គំនិតមយួដខុ៏សគិតថ េដយសរែតេយងរតូវបនរបជ់សុចរតិេដយេសចកតជំីេនឿែតមួយគត ់ េនះេយងមនិចបំច់
រតូវសត បប់ងគ បរ់ពះរគីសទ គឺករសត បប់ងគ បរ់ពះរគីសទមនិសំខនេ់នះេទ។  គំនិតេនះខុសពេីរពះករសដ បប់ងគ បពិ់តជ
សំខន។់  រពះរគីសទរបទនរពះពរៃនកររបជ់សុចរតិនិងករែញកជសុចរតិ។ េនេពលេយងទទួលរពះរគីសទេដយ
េសចកតជំីេនឿ អំេណយទនទងំេនះកល យជរបស់េយងទំងអស់។ គម នអនកណមន កម់នអំេណយទនមយួេហយអត់
អំេណយទនមយួេទៀតេនះេទ។ េនះជមូលេហតុែដលរពះគមពរីនិយយថ «េបអនកណគម នេសចកតបីរសុិទធ េនះ
មនិែដលេឃញរពះអមច ស់េទបយ» (េហរពឺ ១២:១៤)។ េនះមនិមននយ័ថ េយងបនសេរងគ ះេដយភពបរសុិទធ បុ៉ែនត
មននយ័ថករេដញតមេសចកតបីរសុិទធគឺជភសតុតងែដលេយងេនកនុងរពះរគីសទែដលរបេ់យជសុចរតិេដយរពះេល
ហិតរបស់រទង។់  

បុ៉លអធិសឋ នឲយពួកអនកេជឿថ «សូមឲយរពះៃនេសចកតសុីខសនត ែញកអនករល់គន េចញជបរសុិទធសពវរគប»់ េហយ
េយងកគួ៏រែតអធិសឋ នថ រពះអងគនឹងែញកេយងជបរសុិទធផងែដរ។ បុ៉ែនតករែញកជបរសុិទធកជ៏េសចកតសីនយមួយែដរ 
«រពះែដលបនេហអនករល់គន  រទងេ់សម ះរតង ់រទងនឹ់ងេធវសេរមចករេនះ» (១ែថសសទបូនិច ៥:២៣-២៤)។  

ចូររបកនខ់ជ បនូ់វេសចកតសីនយេនះ េនេពលអនកធល កទឹ់កចិតតេដយកងវះភពរកីចេរមនេនកនុងជីវតិ។ អវីែដលរពះគុណ
របស់រពះបនចបេ់ផតមេនកនុងអនក នឹងបនសេរមចសរមបសិ់រលីអរបស់រទងេ់ហយនិងសរមបអ់ំណររបស់អនក។ រពះនឹង
របទនឲយអនកនូវបំណងចិតតរបស់អនក។ អនកនឹងបនរតទបបដូ់ចជរូបអងគៃនរពះរជបុរតរទងេ់នអស់កលបជនិចច (រ ៉ូម 
៨:២៩)។  

ករករករករទទួលទទួលទទួលទទួលសិរលីអៈ អនកសិរលីអៈ អនកសិរលីអៈ អនកសិរលីអៈ អនកនឹងនឹងនឹងនឹងបេញច ញបេញច ញបេញច ញបេញច ញសិរលីអសិរលីអសិរលីអសិរលីអរបស់របស់របស់របស់រពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទរពះរគីសទ    
«កលណរពះរគីសទដជ៏ជីវតិៃនេយង បនេលចមក េនះអនករល់គន នងឹេលចមកកនុងសិរលីអជមយួនងឹរទងែ់ដរ» 

(កូលុ៉ស ៣:៤)។ ជីវតិរបស់េយងេនមនកររបឆងំគន ជេរចនេនេទបយ។ េនះគឺជករពិតសរមបរ់គីសទបរស័ិទរគបរូ់ប។ 
េយងរសលញ់រពះរគីសទ បុ៉ែនតេយងមនអរមមណ៍ថ េលកិយ សចឈ់ម និងសតងំទញេយង។ េយងទុកចិតតរពះរគីសទ 
បុ៉ែនតេយងតយុទធនឹងករសងសយ័និងេសចកតភីយ័ខល ចជេរចន។ េយងមនជីវតិថមកីនុងរពះរគីសទ បុ៉ែនតកនុងេពលជមយួគន រូប
កយរបស់េយងេនេរកមអំណចរបស់ជំងឺ ភពចស់ និងេសចកតសីល ប។់  

ពួករគីសទបរស័ិទមនកររបឆងំគន ជេរចនេនកនុងជិវតិ ប៉ុែនតវនឹងមនិែតងែតដូេចន ះេទ។  េសចកតរីសលញ់របស់អនក
សរមបរ់ពះរគីសទនឹងបនេពញេលញ េសចកតជំីេនឿរបស់អនកនឹងរតូវបនេមលេឃញចបស់ េហយអនកនឹងមនអំណរៃនជីវតិ
អស់កលបជនិចចេនកនុងរូបកយែដលរស់េទបងវញិ។ អនកនឹងេនជមយួរពះរគីសទកនុងសិរលីអអស់កលបជនិចច។  

មនិរតឹមែតអនកនឹងេនកនុងសិរលីអរបស់រពះរគីសទេទ ែតសិរលីអរបស់រទងក់េ៏នកនុងអនកផងែដរ។ បុ៉លនិយយថ «ខញុរំប់
អស់ទងំេសចកតីទុកខលំបកេនជនេ់នះ ថជេសចកតមីនិគួរេរបៀបផទមឹនឹងសិរលីអ ែដលនឹងេបកសំែដងមកឲយេយងរល់គន
េឃញេនះេទ» (រ ៉ូម ៨:១៨)។ ជវីតិរគីសទបរស័ិទរបស់អនកដូចជេដមេឈកនុងរដូវរងរ។ វេមលេទដូចជគម នផលែផល បុ៉ែនត
វេនរស់ េហយេពលនិទឃរដូវមកដល់ វនងឹលូតលស់។ សិរលីអេពញេលញរបស់វេនែតរតូវបនេឃញ។  

ករេរៀនគិតអំពីសិរលីអនេពលអនគតរបស់អនកទុកជមុនគឺជគុណរបេយជនដ៍ធំ៏េនកនុងជីវតិរគីសទបរស័ិទ។ េយងរតូវ
ែតចងចេំសចកតពិីតេនះ េនេពលវេមលេទហកដូ់ចជរគបយ៉់ងរបឆងំនឹងេយង។ េលកបុ៉លបនេធវែបបេនះ «េហតុ
េនះេយងខញុមំនិណយចតិតេទបយ...ដបតិេសចកតទុីកខលំបកយ៉ងរសលរបស់េយងខញុ ំែដលេនែតមយួែភលតេនះ េនះបេងកត
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ឲយេយងខញុមំនសិរលីអយ៉ងធងនេ់លសលប ់ ដេ៏នអស់កលបជនិចចវញិ (២កូរនិថូស ៤:១៦-១៧)។ សវក័បុ៉លកំពុងរបប់
េយងេដយបទពិេសធនផ៍ទ ល់ខលួនរបស់គតអំ់ពីរេបៀបេធវឲយរបកដថ េយងមនិណយចិតត។  

រពះេធវករតមរយៈទុកខលំបកកនុងជវីតិរបស់អនករបេយជនេ៍ដមបេីយងឆលុះរពះរគីសទេនកនុងជវីតិរបស់អនកែដលនឹង 
ឋតិេថរសរមបសិ់រលីអរបស់រទង ់ និងសរមបអំ់ណររបស់អនកេនអស់កលបជនិចច។ េនៃថងេនះ េយងនឹងទទួលរគបទ់ងំ
អស់ែដលរពះសនយឲយ: 

១. េយងនឹងឆលុះបេញចញឲយេឃញេយងដូចរូបអងគរទងយ៉់ងេពញេលញ។  
២. េយងរតូវបនសេរងគ ះេចញពីករអរកកដ់ជ៏បណត ស។  
៣.េយងនឹងមនចំែណកកនុងអំណរៃនជិវតិអស់កលបជនិចចជមយួនឹងរកុមមនុសសែដលបនេរបសេលះពីរគបជ់តិ

សសន។៍  
៤. េយងនឹងចូលេទកនុងវតតមនរបស់រពះពេីរពះរពះអងគបនេរបសេលះេយងេដយរពះេលហិតរបស់រពះេយសូ៊វ។  
៥. េយងរស់េនេរកមរពះពរៃនកររគបរ់គងនគររបស់រពះអស់កលបជនិចច។  
៦. េយងនឹងរសលញ់រពះេដយអស់ពីចិតត េហយរសលញ់អនកជិតខងរបស់េយងដូចជខលួនឯង។  
៧. េយងនឹងមនអំណរអស់លបជនិចចេនកនុងជីវតិថមីរបស់េយងតមរយៈរពះអមច ស់រពះេយសូ៊វរគីសទ។ 

ករករករករេធវេធវេធវេធវឲយឲយឲយឲយេពេពេពេពញញញញេលញៈ េយងេលញៈ េយងេលញៈ េយងេលញៈ េយងនឹងនឹងនឹងនឹងជួបជួបជួបជួបរពះរពះរពះរពះ    
«រួចខញុ ំេឃញៃផទេមឃថមីនិងែផនដថីម ី ដបតិៃផទេមឃមុននិងែផនដីមុនបនកនលងបតេ់ទេហយ កគ៏ម នសមុរទេទៀតេទបយ» 

(វវិរណៈ ២១:១)។ យូ៉ហនបនេឃញៃផទេមឃថមនិីងែផនដីថមី មនិែមនែផនដីខុសគន េទ បុ៉ែនតគឺែផនដីថមមីយួ។ ែផនដីេនះជ
ចុងេរកយនឹងបនេរបសេលះេចញពីបណត ស េហយនឹងបនរេំដះេចញពីចំណងពុករលួយរបស់វ (រ ៉ូម ៨:២១)។  

បនទ បម់កយ៉ូហនបនេឃញ «ទរីកុងដប៏រសុិទធ គឺជរកុងេយរូសទបមឹថម ីចុះពីសថ នសួគម៌កអំពីរពះ»(វវិរណៈ ២១:២)។ 
ទីរកុងេនះមនទវ រចូលែបរេទទិសខងេជង ខងតបូង ខងេកត និងខងលិច ែដលបងហ ញថ រពះបនបំេពញសេរមច
េសចកតសីនយរបស់រទងក់នុងកររបមូលសហគមនម៍នុសសពីរគបជ់តិសសនេ៍នេលែផនដី េហយនពំួកេគេទកនុងអំណរៃន
ជីវតិេនកនុងនគរដអ៏ស់កលបជនិចចរបស់រទង។់  

រូបភពែតមួយមនិរគបរ់គនេ់ដមបសំីែដងសិរលីអៃនអវីែដលរពះរគសីទបនេរៀបចំសរមបេ់យងេនះេទបយ។ ដូេចនះ េលស
ពីទីរកុងែដលយូ៉ហនបនេឃញរូបភពកូនរកមុែំតងខលួនយ៉ងសអ តសរមបប់តរីបស់នងផងែដរ (វវិរណៈ ២១:២)។ 
រពះរគីសទគឺជចំនុចកណត លៃនអំណររបស់សថ នសួគ ៌េហយអំណរទងំអស់របស់េយងនឹងបនេនកនុងរទង។់  

យូ៉ហនបនលឺសំេលងខល ងំមយួពីបលល័ងកេនសថ នសួគថ៌ «េមលេរងឧេបសថរបស់រពះ បនេនជមយួនឹងមនុសស
េហយ រទងនឹ់ងគងេ់នជមួយនឹងេគ េគនឹងេធវជររសតរបស់រទង ់ េហយរពះអងគរទងក់នឹ៏ងេធវជរពះដល់េគ» (វវិរណៈ 
២១:៣)។ រគបយ៉់ងែដលបំែបកេយងេចញពីរពះបនបតអ់ស់េហយ។ រពះែចករែំលកជីវតិអស់កលបជនិចចជមយួនឹង 
មនុសសែដលបនេរបសេលះរបស់រទង។់ រពះនឹងជូតអស់ទំងទឹកែភនកេចញពីែភនករបស់អនក។ ររសតរបស់រពះនងឹែលង
មនទុកខលំបកេទៀតេហយ នឹងែលងមនេសចកតីសល ប ់ឬេសកសេរងង ឬេសចកតយំីទួញ ឬេសចកតឈីចឺបេ់ទៀតេហយ។  

ករករករករសននដិឋ នសននដិឋ នសននដិឋ នសននដិឋ ន    
រពះបនេធវេសចកតសីនយដអ៏សច រយែដលមនែតរពះេទែដលអចរបទនឲយ។ េសចកតសីនយទងំេនះរតូវបនបំេពញ

សំេរចេនកនុងរពះេយសូ៊វរគីសទ ែដលជរពះបនទូលបនរតទបបជ់សចឈ់ម។ េសចកតសីនយទងំេនះរួមមន ករែកជថមី
េទបងវញិ កររួបរួមជមួយរពះរគីសទ កររបជ់សុចរតិ ករទទួលជកូនចិញច ឹម ករែញកជបរសុិទធ រពះអងគនឹងេលកតេមកង
េយងេឡង េហយនិងេសចកតសីនយអំពីអំណរដអ៏ស់កលបជនិចចេនកនុងករេធវឲយេគលបំណងេរបសេលះរបស់រពះបន
េពញេលញ។ 
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េសចកតសីនយទងំេនះគឺសរមបអ់ស់អនកណែដលេនកនុងរពះេយសូ៊វរគីសទ។ វអចជរបស់អនក។ េសចកតីសនយគឺ
សរមបអ់នករល់គន នងិកូនេចរបស់អនករល់គន  នងិសរមបអ់ស់អនកែដលេនឆង យែដរ។ ចូរែរបចតិត។ ចូរេជឿេលរពះ អមច ស់
រពះេយសូ៊វរគីសទ។ េដយេសចកតីជំេនឿ អនករល់គន នឹងបនជិវតិេដយសររពះនមរទង ់(យូ៉ហន ២០:៣១)។  
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