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មួយដ�ើម្បីសរស�ើរនិងល�ើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដែលត្រូវទទួលសញ្ញាប័ត្រ។
ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ កម្មវិធីទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតទ�្បើងប្រយោជន៍ដ�ើម្បីអោយ
អ្នកបម្រើដំណឹងល្អមានឱកាសចែកចាយសេចក្តីអធិប្បាយ។ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃ
នេះប�ើសិនស្ថាប័នសិក្សាអប់រំមិនជ�ឿល�ើព្រះគម្ពីរនិងដំណឹងល្អទេ នោះកម្ម
វិធីសរស�ើរនិងល�ើកទឹកចិត្តនោះប្រហែលជាមិនមានគ្រីស្ទបរិស័ទអធិប្បាយ
ព្រះបន្ទូលនោះទេ ហ�

ើយខ្ញុំកម
៏ ិនស
 ្មានថាយ�ើងនឹងមា
 នសេចក្តីអធិប្បាយមួយ
នៅពេលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទទួលសញ្ញាប័ត្រនោះដែរ។ គេបានអញ្ជើញគ្រូជន
ជាតិយូដាម្នាក់ដែលខ្ញុំបានស្គាល់ទៅអធិប្បាយ។ គាត់ឆ្លាត គ
 ួរឲ្យចាប់ចិត្តនិង
គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ដូច្នេះខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលដែលការអធិប្បាយរបស់គាត់បាន
ល�ើកទឹកចិត្ត មានការអនុវត្ត និងពេញដោយគំនិត។ ការពិត វាជាសេចក្ដី
អធិប្បាយល្អបំផុតដែលខ្ញុំចងចាំ ខ្ញុំបានយល់ស្របជាមួយនឹងគ្រ
 ប់យ
 ៉ាងដែល
គាត់បាននិយាយដោយគ្មានការល�ើកលែង។
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នៅពេលកូនប្រុ
 សម្នាក់របស់ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងទទួលសញ្ញាប័ត្រ
មហាវិទ្យាល័យរបស់គាត់តែ
 ងតែប្រារព្ធធ្វក
ើ ម្មវ ិធីម
 ួយដ�ើម្បស
ី រស�ើរនិងល�
 ើក
ទឹកច
 ិត្តដល់ថ្នាក់ដែលត្រូវទទួលសញ្ញាប័ត្រ។ ជាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្មវិធីទាំងនេះ
 
ត្រូវបានបង្កើតទ�្បើងប្រយោជន៍ដ�ើម្បីអោយអ្នកបម្រើដំណឹងល្អមានឱកាស
ចែកចាយសេចក្តីអធិប្បាយ។ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះប�ើសិនស្ថាប័នសិក្សាអប់រំ
មិនជ�ឿល�ើព្រះគម្ពីរនិងដំណឹងល្អទេ នោះកម្មវិធីសរស�ើរនិងល�ើកទឹកចិត្ត
នោះប្រហែលជាមិនមានគ្រីស្ទបរិស័ទអធិប្បាយព្រះបន្ទូលនោះទេ ហ�ើយខ្ញុំ
ក៏មិនស្មានថាយ�ើងនឹងមានសេចក្តីអធិប្បាយមួយនៅពេលកូនប្រុសរបស់
ខ្ញុំទទួលសញ្ញាប័ត្រនោះដែរ។ គេបានអញ្ជើញគ្រូជនជាតិយូដាម្នាក់ដែលខ្ញុំ
បានស្គាល់ទៅអធិប្បាយ។ គាត់ឆ្លាត គួរឲ្យចាប់ចិត្តនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍
ដូច្នេះខ្ញុំមិនភ្ញាកផ់ ្អើលដែលការអធិប្បាយរបស់គាត់បា
 នល�ើកទឹកចិត មា
្ត នការ
អនុវត្ត និងពេញដោយគំនិត។ ការពិត វាជាសេចក្ដីអធិប្បាយល្អបំផុតដែល
ខ្ញុំចងចាំ ខ្ញុំបានយល់ស្របជាមួយនឹងគ្រ
 ប់យ
 ៉ាងដែលគាត់បាននិយាយដោយ
គ្មានការល�ើកលែ
 ង។
បន្ទាបពី
់ ខ្ញុំបានស្តាប់សេចក្តីអធិប្បាយនោះខ្ញុំបានសញ្ជឹងគ
 ិតអំពីលក្ខណៈ
នៃការអធិប្បាយរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទសព្វថ្ងៃនេះ។ វាជាទូទៅមានការចាប់
អារម្មណ៍តិចជាងការអធិប្បាយរបស់គ្រូសាសនាយូដា ហ�ើយជារ�ឿយៗការ
អធិប្បាយរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមានអ្វីដែលគ្រូសាសនាយូដានឹងមិនយល់
ស្របនោះទេ។ គួរឲ្យសោកស្តាយមានសេចក្តីអធិប្បាយជាច្រើនដែលបាន
អធិប្បាយតាមទូរទស្សន៍ តាមវិទ្យុនិងអា
 សនាក្នុងព្រះវិហារមិនមា
 នអ្វីជាគ ្រីស្ទ
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បរិស័ទច្បាស់លាស់នោះទេ
 ។ សេចក្តីអធិប្បាយទាំងនោះ
 តែមា
 ន«សុភវិនិច្ឆ័យ 
ឬ ភាពឈ្លៀសវៃ» ដែលជាទូទៅមនុស្សមានឆន្ទៈល្អយល់ស្របជាមួយ។
ជារ�ឿយៗយ�ើងផ្តល់ប្រាជ្ញាអនុវត្តដដែលៗដែលអ្នកដទៃទ�ៀតផ្តល់ឲ្យដែរ
ប៉ុន្តែយ�ើងសំដៅទៅល�ើរ�ឿងក្នុងព្រះគម្ពីរឬល�ើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរផង
ដែរ។ មិត្តរបស់ខ្ញុំដែលជាគ ្រូសាសនាយូដាកប្រ
៏ រ�
ើ ឿងនិងគោ
 លការណ៍ចេញពី
ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងថ្មីផងដែរ ហ�ើយគាត់ធ្វើការនេះបានយ៉ាងល្អ។ ដូច្នេះ 
ត�ើកា
 រអធិប្បាយរបស់គ ្រីស្ទបរិស័ទគ
 ួរតែ
 មា
 នអ្វីដែលខុសពីគេ?
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វដ�
ើ ើម្បប្រោ
ី សលោះរាស្ត្ររបស់ទ្រ
 ង់
គឺជាគ្រឹះក្នុងកា
 រអធិប្បាយរបស់គ ្រីស្ទបរិស័ទ។ ដំណឹងល្អប្រកាសអំពីទ្រ
 ង់។
ដំណឹងល្អថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះវរបិតាដោយការថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះគ្រីស្ទ។
ប្រសិនប�ើយ�ើងយល់ខុសឬកាត់ស្រាយខុសថាព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកណានិងថា
អ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើ នោះយ�ើងធ្វើឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏អស់កល្បរបស់
យ�ើងមានគ្រោះថ្នាក់ហ�ើយ។ ដូច្នេះ នៅចំនុចកណ្តាលនៃសេចក្តីថ្លែងអំពី
សេចក្តីជំន�ឿក្រុមចម្រុះដំណឹងល្អគឺជាការប្រកាសទាក់ទងនឹងព្រះយេស៊ូវ
គ្រីស្ទនិងការងារប្រោសលោះដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់។ នេះគឺជាចំនុចកណ្តាល
នៃអ្វីដែលយ�ើងបង្រៀននិងអ
 ធិប្បាយ។

ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាដ៏អស់កល្ប
«យ�ើងជ�ឿថា ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់និងការស្តាប់បង្គាប់ចំពោះ

ព្រះវរបិតា...»។១ តាំងពីដ�ើម សេចក្តីថ្លែងអំពីសេចក្តីជំន�ឿរបស់យ�ើងឆ្លើយ
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សំនួរនេះ «ត�ើហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វ?ើ » មានតែការ
ពន្យល់ម
 ួយដែលយ�ើងរ�ៀនបានពីព្រះគម្ពីរគឺ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស្រឡាញ់យ�ើង
មិនមែនដោយសារយ�ើងជាអ្នកណាទេ តែដោយសារទ្រង់ជាអ្នកណាវិញ។
ក្រៅពីសេចក្តីស្រឡាញ់ នោះយ�ើងមិនអាចយល់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាន
ឡ�ើយ។ សេចក្តីស្រឡាញ់ជំរុញឲ្យទ្រង់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់បានធ្វើ។
ប្រសិនប�ើយ�ើងមិនអាចទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់ នោះយ�ើងក៏មិនអាច
ទទួលយកព្រះគ្រីស្ទបានដែរ។ ប្រសិនប�
 យើ �ើងម
 ិនអា
 ចផ្តល់សេចក្ស្រ
តី ឡាញ់
នោះយ�ើងក៏មិនអាចបម្រើព្រះគ្រីស្ទបានដែរ។ សេចក្តីជំរុញដ៏ប្រស�ើរពីខាង
ក្រោយគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនិងការទង្វើរបស់ទ្រង់ ហ�ើយពីខាងក្រោយការ
លះបង់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់សម្រាប់យ�ើង គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់
ដែលយ�ើងមិនស
 មនឹងទ
 ទួល។
អ្វីដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នេះកាន់តែអស្ចារ្យនោះគឺថា នៅមុន
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកផែនដី ទ្រង់បានគង់នៅជាអង្គបុគ្គលទីពីរនៃ
ភាពជាព្រះអម្ចាស់ ជាព្រះរាជបុត្រាដ៏អស់កល្បជានិច្ចរបស់ព្រះ។ យ៉ូហាន
សរសេរថា «កាលដ�ើមដំបូងមានព្រះបន្ទូល ព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹង
ព្រះ ហ�ើយព្រះបន្ទូលនោះ

ឯងជាព្រះ» (យ៉ូហាន ១: ១)។ យ៉ូហានក៏ហៅទ្រង់
ថា «ព្រះរាជបុត្រាតែមួយ» (យ៉ូហាន ១: ១៤)។២ ទ្រង់«បានគង់ន ៅមុនអ
 ស់
ទាំងលោកិយជាព្រះនៃព្រះ ជាពន្នៃ
លឺ ព
 ន្លឺ» (គោលជំន�ឿណាយស�ៀ Nicene
Creed)។ ទ្រង់មា
 នអំណរបរិសុទតា
្ធ ំងពីអស់កល្ប មា
 នភាពស្មើនឹងព្រះវរបិតា
និងព ្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ទ្រង់ម
 ិនត្
 រូវការមិត្តភ័កព្រោះ
្ដិ
ទ្រង់មា
 នទំនាក់ទំនង
7
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យ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងស្កប់ព្រះទ័យជាមួយព្រះវរបិតាហ�ើយមានអស់ទាំងសេ
 ចក្តី
រីករា
 យដ៏អស់កល្បជានិច្ច។
សេចក្ស្រ
តី ឡាញ់ដែលជំរុញឲ្យទ្រ
 ង់លះចោលពីបរិយាកាសដែលមានពរ
របស់ទ្រង់ហ�
 ើយយាងម
 កផែនដីនេះ
 គ
 ឺជាសេចក្ស្រ
តី ឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់
យ�ើងដូចជាព្រះវរបិតារ បស់ទ្រ
 ង់ស្រ
 ឡាញ់យ�ើងដែរ! ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូល
ថា ទ្រង់បានយាងមកធ្វតា
ើ មបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាទ្រ
 ង់ ហ�
 ើយ
បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាទ្រ
 ង់គ
 ឺថា រាស្ត្ររបស់ទ្រង់បានសង្គ្រោះ។
ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមានចំណែកទាំងស្រុ
 ងនៅក្នុងបំណងព្រះហឫទ័យដោយ


សេចក្ស្រ
តី លាញ់នោះដែលជាសេចក្ស្រ
តី ឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធ  ហ�ើយពេ
 ញដោយ
ព្រះគុណដ ែលមនុស្សនិងទេ
 វតាមិនអា
 ចយល់បាន។

ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យ�ើងដែលបន្ទាបខ្លួន
«ព្រះរាជបុត្រាដែលគង់នៅអស់កល្បជានិច្ចបានយកកំណ�ើតជាមនុស្ស»
លក្ខណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺការបន្ទាបខ្លួនរបស់
ទ្រង់។ យ�ើងម
 ិនអាចយល់អំពីជ
 ម្រៅនៃកា
 របន្ទាបខ
 ្លួនដ ែលបានតម្រូវឲ
 ្យលះ
ចោលបល្ល័ង្កស្ថានសួគ៌មកក�ើតជាមនុស្សនៅល�ើផែនដីជាមួយស្ត្រីអ្នកស្រែ
ចំការម្នាក់បាននោះឡ�ើយ។ គេបាននិពន្ធកំណាព្យនិងបទចម្រៀងសរស�ើរ
តម្កើងរា
 ប់ពា
 ន់ក្នុងគោ
 លបំណងបរិយាយអំពីសេ
 ចក្ព
តី ិតដ
 ៏អស្ចារ្យនេះ
 ។
ព្រះអង្គដ ែលមានល�ើសអស់ទាំងភាពរុងរ�
 ឿង
ដោយសារសេចក្ស្រ
តី លាញ់ទ្រង់បា
 នត្រឡប់ជា
 ក្រ
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សេចក្តីប ្រោសលោះក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
ទ្រង់បា
 នលះចោលបល្ល័ងរ្ក បស់ទ្រង់ម
 កឯស្នូកសត្វ
ទ្រង់បា
 នលះចោលព្រះរាជវាំងក្រា
 លដោយត្បូងក
 ណ្ដៀង មកឯក្រោល
ព្រះអង្គដ ែលមានល�ើសអស់ទាំងភាពរុងរ�
 ឿង
គ្រប់ទា
 ំងអស់ដោយ

សារសេចក្ស្រ
តី ឡាញ់ បានត្រឡប់ជា
 ក្រ។៣

ប៉ុលចូលរួមច្រៀងថា  «ទោះប�ើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះ ក៏ដោយ គង់តែ
មិនបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះ ទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់
ឡ�ើយ គឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់ មកយករូបភាពជាបាវបម្រើវិញព្រម
ទាំងប្រសូតម
 កមានរូបភាព
 ជាម
 នុស្សផ
 ង ហ�ើយដែលឃ�ើញទ្រង់មា
 នភាពជា
មនុស្សដូច្នោះ នោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រ
 ង់ទាំងចុះច
 ូលស
 ្តាប់បង្គាប់ រហូតដល់
ទីមរណៈ គឺទ្រ
 ង់ទ
 ទួលសុគតជាប់ល�
 ើឈ�ើឆ្កាងផង» (ភីលីព ២: ៦-៨)។
ការបន្ទាបខ្លួននេះចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សជាតិដ�ើម្បីបានសង្គ្រោះចេញ
ពីស្ថានភាពរបស់យ�ើង។ យ�ើងមិនបានសង្គ្រោះចេញស្ថានភាពរបស់យ�ើង
ដោយការខិតខំរបស់ម
 នុស្សបាននោះទេ។ អ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់
យ�ើង នោះយ�ើងមិនអាចធ្វើសម្រាប់ខ្លួនយ�ើងបានឡ�ើយ។ ផ្លូវតែមួយដែល
យ�ើងអាចបានសង្គ្រោះគ
 ឺ ដោយព្រះយាងចុះម
 កស្ថានភាព
 លំបាករបស់យ�ើង
នៅក្នុងលោកិយដែលធ្លាក់ចុះនេះ។ ទ្រង់ត្រូវតែយាងមកហ�ើយទទួលយក
យ�ើង ហ�
 ើយនេះ
 ព
 ិតជា
 អ្វីដែលទ្រង់បា
 នធ្វើ។
យ�ើងបែងចែកជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាពី
 រផ្នែកតាម
 ប្រវត្តិសាស្ត្រ ការបន្ទាប
ខ្លួនរបស់ទ្រ
 ង់និងការតម្កើងឡ �ើងរបស់ទ្រ
 ង់។ នៅពេលយ�ើងនិយាយអំពីការ
បន្ទាបខ្លួនរបស់ទ្រ
 ង់ ធម
 តា
្ម យ�ើងរួមបញ្ចូលទាំងការយកនិស្ស័យជាមនុស្សរបស់
9
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ទ្រង់ការចុះចូលទាំងស្រុងរបស់ទ្រង់ចំពោះក្រឹត្យវិន័យរ បស់ព្រះ ហ�ើយការរង
ទុក្ខ ការសុគតនិងការបញ្ចុះក្នុងផ្នូ
 ររបស់ទ្រ
 ង់។អ្នកអា
 ចឃ�ើញការនេះន ៅក្នុង
សេចក្ថតី ្លែងអំពីសេ
 ចក្តីជំន�ឿរបស់យ �ើង។ ចំនុចនីមួយៗនៃការបន្ទាបខ្លួនរបស់
ទ្រង់ស
 ំខាន់សម្រាប់សេ
 ចក្ប្រោ
តី សលោះរបស់រាស្ត្ររបស់ព្រះ ដូច្នេះហ�
 ើយវាជា
ការត្រឹមត្
 រូវនិងល្អសម្រាប់យ�ើងជ�ឿល�ើការទាំងនេះ  សញ្ជឹងគ
 ិតល�
 ើការទាំង
នេះអបអរសាទរការទាំងនេះ ហ�ើយរស់ន ៅដោយការអនុវត្តកា
 រទាំងនេះ។

ការយកនិស្ស័យជា
 មនុស្សរបស់ទ្រង់
«ព្រះបន្ទូលបានត្រឡប់ជាសាច់ឈាមជាព្រះពេញលេញជាមនុស្សជាតិ

ពេញលេញគឺបុគ្គលម្នាក់ដែលមាននិស្ស័យពីរ។ មនុស្សឈ្មោះយេស៊ូវដែល
ជាព្រះមែស៊ីនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលព្រះបានសន្យាថានឹងយាងមកទ្រង់
បានចាប់កំណ�ើតតាម
 រយៈការចាប់ទផុំ ្ទៃដ៏អស្ចារ្យគ
 ឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទហ�
្ធ ើយក៏
ប្រសូតមកពីក្រមុំព្រហ្មចារីឈ្មោះ

នាងម៉ារា»។  ការចាប់កំណ�ើតនិងការប្រសូត
មករបស់ព្រះយេស៊ូវម
 ិនគ្រា
 ន់តែកា
 រមិនធម
 តា
្ម និងអ
 ស្ចារ្យប
 ៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវា
 
ពិសេសដាច់ដោយឡែក។ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មា
 នការចាប់កំណ�ើត
និងការក�ើតម
 ិនធម
 តា
្ម ខ្លះ ដូចជាអ័ប្រាហាំ(អាយុកៅសិបប្រា
 ំបួនឆ)្នាំ និងសារ៉ា
(អាយុកៅសិបឆ្នាំ) ផ្តល់កំណ�ើតដល់អ៊ីសាក។ ក៏មានការចាប់កំណ�ើតព
 ិសេស
របស់សាំយូអែល(១សាំយូអែល ១) សាំសុន(ចៅហ្វាយ ១៣) និងយ
 ៉ូហាន
បាទីស្ទ (លូកា ១) ប៉ុន្តែការក�ើតម
 កទាំងនេះ
 ក៏ដូចជាការក�ើតម
 កផ្សេងៗទ�ៀត
ដែលធ្លាប់ក�ើតមា
 នបានពាក់ព័នន
្ធ ឹងឪ
 ពុកម
 ្តាយជាម
 នុស្ស។
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មានតែក្នុងករណីរបស់ព្រះយេស៊ូវពី
 ភូមិណាសារ៉ែតប៉ុណ្ណោះគ
 ឺជាមនុស្ស
ជាតិដែលបានចាប់កំណ�ើតនិងបានប្រសូត្រមកពីម្តាយនិងព្រះ។ អស់ជា
ច្រើនឆ្នាំ ហ�ើយសូម្បីតែសព្វថ្ងៃ អ្នកខ្លះបាននិយាយថា សេចក្តីពិតដែលថា
ការប្រសូត្រមកតាមស្ត្រីក្រមុំព្រហ្មចារីគឺល្អ ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ គឺជារ�ឿងដែល
យ�ើងមិនគួរឈ្លោះគ្នានោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញអ្នកទេវសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យ លោក
អាថាន់ណាស�ៀស Athanasius (២៩៦-៣៧៣ គ.ស) បានបង្រៀនថា
ព្រះគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវមកជាមនុស្សពេញលេញ  ពីព្រោះព្រះអាចសង្គ្រោះតែ
អ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទបានត្រឡប់មកជាប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះប្រសិនប�ើព្រះគ្រីស្ទមិន
មែនជាម
 នុស្សពេញលេញនោះទេ ម

នុស្សមិនអា
 ចបានសង្គ្រោះពេញលេញ
ផងដែរ។ លោក អាន់សែម  Anselm (១០៣៣-១១០៩) បានបង្រៀនថា 
ព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែជាព្រះពេញលេញដ�ើម្បីឲ្យយញ្ញបូជារបស់ទ្រង់គ្រប់គ្រាន់
សម្រាប់រាស្ត្រទាំងអស់របស់ព្រះ ប�ើមិនដូច្នេះ  ព្រះគ្រីស្ទគ្រាន់តែជាមនុស្ស
ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយមនុស្សម្នាក់មិនអាចជំនួសល�ើសជាងមនុស្សម្នាក់ទ�ៀត
នោះឡ�ើយ។
យ�ើងន ៅតែជ�ឿការនេះន ៅសព្វថ្ងៃ ម
 ិនមែ
 នដោយសារតែលោ
 ក អានសែម
និងលោ
 ក អាថាន់ណាស�ៀស បានបង្រៀនវានោះទេ ប៉ុន្តែដោយ

សារតែកា
 រ
សរសេររបស់ម៉ាថាយនិងលូកា(ដែលបណ្តាលដោយ

ព្រះ)បង្រៀនសេចក្ព
ដី ិត
នេះ(ម៉ាថាយ ១ លូកា ១-២)។ ត�ើយ�ើងអាចយល់អំពីជម្រៅនៃការបន្ទាបខ្លួន
របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងការយកនិស្ស័យជាមនុស្សបានដោយរប�ៀបណា? ប�ើ
សិនប៊ីល និងមេ
 លីនដា ហ្គេត ដែលជាមហាសេដ្ឋីពិភពលោកបានចាកចេញ
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ពីព្រះរាជវាំងរបស់ព
 ួកគេ ហ�ើយបានរស់ន ៅកណ្តាលតំបន់ក្ក្រ
រី Kibera នៅ
Nairobi ប្រទេស Kenya នោះសកម្មភាពនោះនៅតែមិនស្មើនឹងកំរឹតនៃការ
ដែលព្រះយេស៊ូវបានទ្រាំទ្រធ ្វើជាមនុស្សនោះទេ។ ព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ
ដ៏មានសេចក្ស្រ
តី ឡាញ់ម្ល៉េះហ្
 ន៎!

ការចុះចូលទា
 ំងស្រុងរបស់ទ្រង់ចំពោះព្រះវរបិតា
«ទ្រង់បានស្តាប់បង្គាប់យ៉ាងគ្រប់លក្ខណ៍ដល់ព្រះវរបិតាទ្រង់ដែលគង់នៅ

ស្ថានសួគ៌បានរស់នៅជីវិតដែលគ្មានបាបសោះបានធ្វើទីសំគាល់អស្ចារ្យជា
ច្រើន»។  មិនសូវយ
 ូរប៉ុន្មានកន្លងទ ៅ ព្រះវិហាររបស់ខឈ្មោះ
្ញុំ
ថា ព្រិសបេធ�ើរាន
ទីពីរ(2nd Presbyterian) នៅក្នុង Memphis, Tennessee បានផ្តល់ឲ្យប្រពន្ធ
ខ្ញុំនិងខ្ញុំនូវពេ
 លវេលាសំរាកមួយ ហ�ើយបានចំណាយបួនសបា្តហ៍ធ្វើដំណ�ើរជុំ
វិញ។ រ�ៀងរាល់ថ្ងៃអា
 ទិត្យយ �ើងបានទៅពួកជំនផុំ ្សេងៗគ
 ្នា ហ�ើយយ�ើងបានភ្ញាក់
ផ្អើលពេលឮពួកគ ្រូអធិប្បាយ ដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នារាប់រយគីឡូម៉ែត្រ

 ធ
 ្វើការសូម
ទោសដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព
 ួកគេ ពីរអាទិត្យជាប់គ
 ្នាសម្រាប់ការមិនអត់ធ
 ្មត ភាព
់

ឆេវឆាវនិងភាពគ្មានសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ ខ្ញុំស្ទើរតែមិនជ�ឿអ្វីដែល
ខ្ញុំបានកំពុងស្តាប់ឮទេ។ ត�ើពួកគេយល់អំពីការអនុវត្តដែលមកពីគោលលទ្ធិ
ខុសឆ្គងរបស់ពួកគេដែរឬទេ? ត�ើពួកគេដឹងថា ប�ើសិនព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកមាន
បាបម្នាក់ក្នុងក
 ម្រិតណា
 ក៏ដោយ នោះទ្រ
 ង់ជា
 យ
 ញ្ញបូជា«ដែលប្រមាថ» មិន
សមនឹងធ
 ួនស
 ម្រាប់អំព�បា
ើ បរបស់យ �ើងដែរឬទេ?
ប៉ុន្តែសូមសរស�ើរតម្កើងព្រះអង្គ ព្រះគម្ពីរប្រកាសថា ទ្រង់គឺយញ្ញបូជា
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ដ៏មានតំលៃមួយសម្រាប់យ�ើង ពីព្រោះទ្រង់មិនដែលធ្វើបាបនៅក្នុងគំនិត
ពាក្យសម្ដី ឬការប្រព្រឹត្ត ប�ើទោះទ្រង់ត្រូវល្បួងដូចយ�ើងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់
ក៏ដោយ។ មិនត្រឹមតែជីវិតរបស់ទ្រង់ជាយញ្ញបូជាមួយដែលព្រះវរបិតាអាច
ទទួលបានសម្រាប់អំព�ើបាបរបស់យ �ើងនោះទេ ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបង្រៀនផងដែរ
ថា ទ្រង់សព្វព្រះទ័យដាក់អង្គទ្រ
 ង់ន ៅក្រោមអំណាចក្រឹត្យវិន័យដ�
 ើម្បីឲ្យទ្រ
 ង់
អាចសម្រេចបានឲ្យយ �ើងទាំងអស់គ
 ្នានូវអ្វីដែលឪពុកដំបូងរបស់យ �ើងអ័ដាម 
បានបរាជ័យធ ្វើ។ ព្រះយេស៊ូវបាន«មកចាប់កំណ�ើតនឹងស្ត
 ្រី...ក្រោមអំណាច
នៃក្រឹត្យវិន័យ» (កាឡាទី ៤: ៤-៧) បានកាត់ស្បែក(លូកា ២) មានឪព
 ុកម្តាយ 
(លូកា ២) ហ�ើយបានទទួលបុណ្យជ្រ
 ម
 ុជទឹកដោយ

យ៉ូហានបាទីស្ទ(យ៉ូហាន
១) ដ�ើម្បប
ី ំពេញសម្រេចសេចក្ស
តី ុចរិតទា
 ំងអស់ជំនួសយ�ើង។

ការរងទុក្ខការសុគតនិងការបញ្ចុះក្នុងផ្នូររបស់ទ្រង់
«បានជាប់ឆ្កាងនៅក្រោមអំណាចប៉ុនទាសពីឡាត់» ព្រះយេស៊ូវបានរងទុក្ខ

ជាច្រើននៅកំឡុងពេលបីឆ្នាំនៃព័ន្ធកិច្ចជាសាធារណៈរបស់ទ្រង់ ការទាម
ទាររបស់អ្នកក្
 ក្រ 
រី អ្នកព
 ិការអ្នកទុរគត ការស្អប់ខ្ពើមពី
 ពួកអ្នកដឹកនាំសាសនា 
ការមិនជ�
 ឿរបស់ព
 ួកសិស្សរបស់ទ្រ
 ង់ផ្ទាល់និងភាព
 ឃោរឃៅរបស់ពួករ៉ូម៉ាំង
នៅក្នុងអ៊ីស្រាអែល។ ប៉ុន្តែការរងទុក្ខដធ
៏ ំបំផុតបានមកពីព្រះវរបិតារបស់ទ្រ
 ង់
ផ្ទាល់។ នៅយប់មុនការជាប់ឆ្កាងរបស់ទ្រង់ក្នុងសួនច្បារគែតសេម៉ានី ទ្រង់
បានអធិស្ឋានដោយតប់ប្រមល់យ៉ាងខ្លាំងថា «ឱព្រះវរបិតាអ�ើយ ប�ើសិនជា
ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យ នោះសូមយកពែងនេះចេ
 ញពីទូលបង្គំទ ៅ ប៉ុន្តែ កុំតាម
13
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ចិត្តទូលបង្គំឡ�ើយ  សូមតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ» (លូកា ២២: ៤២)។
បន្ទាប់មកពីល�ើឈ�ើឆ្កាងក្នុងការបំពេញសម្រេចទំនុកដំក�ើងអំពីព្រះមែស៊ី 
(ទំនុកដំក�ើង ២២) ព្រះយេស៊ូវបានពន្លឺសំឡេងជាខ្លាំងទៅកាន់ព្រះវរបិតា
ទ្រង់ថា «ឱព្រះអង្គៗនៃទូលបង្គំអ�ើយ ហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ចោលទូលបង្គំ?»
(ម៉ាថាយ ២៧: ៤៦)។
ហេតុអ្វីបានជាព្រះអនុញ្ញាតឬ
 កំណត់ជាមុនឲ
 ្យមា
 នការអយុត្តិធមដ
៌ ូចនេះ?
(កិច្ចការ ២: ២២-២៣)។ គម្ពីរកូរ៉ានបង្រៀនចម្លើយមួយចំពោះសំនួរនេះថា 
ព្រះយេស៊ូវព
 ិតជាមិនបានសុគតនោះទេ
 ។ គឺជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទ�ៀតដែល
បានស្លាប់ (យូដាស) ដែលគ្រាន់តែម�ើលដូចជាព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះ។ គម្ពីរ
កូរ៉ានបង្រៀនថា ហោរាសុចរិតដូចជាព្រះយេស៊ូវម
 ិនអា
 ចត្រូវគេ
 បង្អាប់បន្ថោក
បានទេ គឺព្រះមិនអនុញ្ញាតនោះ
 ឡ �ើយ។ ប៉ុន្តែអស្ចារ្យខ
 ្លាំងណាស់ព្រះមិនគ្រា
 ន់
តែអនុញ្ញាតការសុគតនេះ ប៉ុន្តែការនេះជាផែនការណ៍របស់ព្រះអង្គចាប់តា
 ំង
ពីអស់កល្បជានិចម
្ច ក(១ពេត្រុស ១: ១៩-២០)។ ដោយសារទ្រង់ស្រ
 ឡាញ់
យ�ើងព្រះយេស៊ូវបានរងទុក្ខការថោកទាបបំផុតនៃការត្រូវគេវាយដំនិងឆ្កាង
ដូចជាឧក្រិដ្ឋជ
 នធមតា
្ម ដែរ។ នេះជាសេចក្ស្រ
តី ឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យ!

ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ដែលបានល�ើកតម្កើង
យ�ើងគ្រា
 ន់តែ
 អា
 ចស្រម�ើស្រមៃអំពីការអស់សង្ឃឹមស្ង
 ៀមស្ងាត់របស់ពួកសិស្ស
នៅថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីការជាប់ឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវ។ ពួកគេ
 បានជ�ឿថា ទ្រង់គ
 ឺជា
ព្រះមែស៊ីដែលពួកគេ
 បានរង់ចាំជាយូរមកហ�ើយ។ ប៉ុន្តែគ្រ
 ប់គ
 ្នាដឹងថា 
 តួនាទី
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របស់ព្រះមែស៊ីគឺគ្រប់គ្រង ហ�ើយប្រយោជន៍ដ�ើម្បីអោយសោយរាជ្យ ពួកគេ
ត្រូវតែនៅរស់។ ប៉ុន្តែគេឃ�ើញថា ព្រះយេស៊ូវបានសុគតហ�ើយ។ ការសុគត
របស់ទ្រង់ផ្ទុយនឹងអ្វីដែលពួកគេបានស្តាប់ឮនិងឃ�ើញនៅក្នុងទ្រង់អស់រយៈ
ពេលបីឆ្នាំដែលពួកគេ
 បា
 នរួមដ
 ំណ�ើរជា
 មួយទ្រង់។
ពួកគេបានបម្រើជាមួយទ្រង់បានបរិភោគជាមួយទ្រង់បានគេងជាមួយ
ទ្រង់ ហ�ើយបានអធិស្ឋានជាមួយទ្រង់ ហ�
 ើយពួកគេមិនដែលបានស្តាប់ឮពាក្យ
សម្ដីដែលមានបាប មិនដែលបានឃ�ើញឥរិយាបថមិនល្អ ឬមិនដែលបានឃ�ើញ
ការខ្វះសេចក្ស្រ
តី ឡាញ់ចំពោះអ្នកខ្វះខាត ហ�ើយពួកគេ
 ម
 ិនដែលបានឃ�ើញ
ថាទ្រង់បានចាញ់ព
 ួកបព្វជិតនិងព
 ួកអ្នកប្រា
 ជ្ញនោះឡ�ើយ។ ពួកគេបានឃ�ើញ
ទ្រង់ធ្វើឲ្យខ្យល់និងរលកស្ងប់ បណ្តេញអារក្ស ព្យាបាលមនុស្សខ្វាក់ ហ�ើយ
ប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ទ�្បើងវិញ។ ពួកគេបានហៅទ្រង់ថា  «ព្រះគ្រីស»្ទ
ហ�ើយទ្រង់បានធានាពួកគេថា  ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប�ើកសំដែងសេចក្តី
ពិតនោះទៅកាន់ពួកគេ។ គ្រប់យ៉ាងចង្អុលថា ទ្រង់ជាព្រះមែស៊ី។ ត�ើទ្រង់
អាចបានសុគតយ៉ាងម៉េចទៅ?
នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីការជាប់ឆ្កាងនៅថ្ងៃសុក្ររបស់ទ្រង់ ស្ត្រីខ្លះ
បានយកគ្រឿងក្រអូបទៅឯផ្នូររបស់ព្រះយេស៊ូវដ�ើម្បីថែរក្សានិងគោរពសព
របស់ទ្រង់។ ពួកគេបានក្លាយជាសាក្សីជាមនុស្សដំបូងចំពោះការ អស្ចារ្យ
ធំបំផុត។ ព្រះយេស៊ូវបានសុគតហ�ើយ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទ្រង់នៅរស់! អ្វីដែល
ពួកអ្នកទេវសាស្ត្រហៅថា  ការល�ើកតម្កើងរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចាប់ផ្តើម
ហ�ើយ។ ការល�ើកតម្កើងរបស់ព្រះគ្រីស្ទមានការរស់ទ�្បើងវិញពីសុគតរបស់
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ទ្រង់ការយាងត្រឡប់ទៅវិញរបស់ទ្រង់ការអង្គុយនៅខាងស្តាំដៃព្រះវរបិតា 
និងកា
 រយាងត្រឡប់ម
 កវិញដ
 មា
៏ នសិរីល្អរបស់ទ្រ
 ង់។

ការរស់ពីសុគតទ�្បើងវ ិញរបស់ទ្រង់
«លុះដល់ថ្ងៃទីបីសពទ្រង់ក៏បានរស់ពីសុគតឡ�ើងវិញ» ការរស់ទ�្បើងវិញពី

សុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ ្រីស្ទគឺជាព្រឹតកា
្តិ រណ៍ធំបំផុតនៃ
 ការងារប្រោសលោះ
ដ៏វិសេសវិសាលរបស់ព្រះ គឺវិសេសវិសាលជាងការញែកទឹកសមុទ្រ ឬការ
ធ្វើឲ្យភ្នំស៊ីណាយរញ្ជួយ ឬការបាក់រលំរបស់កំផែងក្រុងយេរីខូរ ឬជ័យជំនះ
របស់ដាវីឌល�ើកូលីយ៉ាតទៅទ�ៀត។ អនាគតរបស់ស្នាព្រះហស្តអាស្រ័យ
ល�ើសកម្មភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះនេះ(គឺការរស់ឡ�ើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទ)។
សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកជ�ឿនិមួយៗអាស្រ័យទាំងស្រុងល�ើសេចក្តីពិតនៃ
ព្រឹតកា
្តិ រណ៍ប្រវត្សា
តិ ស្ត្រនេះ។
ការរស់ពីសុគតឡ�ើងវិញរបស់ព្រះគ្រីសម
្ទ ិនដូចជា( ដូចជាអ្នកខ្លះអះអាង)
គ្រាន់តែ
 ជាគំនិតម
 ួយដែល មិនមែនជា «ការរស់ទ�្បើងវិញខាងវិញ្ញាណ» ប៉ុណ្ណោះ
ទេប៉ុន្តែជាការរស់ទ�្បើងវិញខាងរូបកាយដែលបានឈឺចាប់និងសុគតនៅល�ើ
ឈ�ើឆ្កាងផងដែរ។ នេះគឺជាអ្វីដែលពួកសិស្សដំបូងបានប្រកាសយ៉ាងមាន
អំណាចយ៉ាងក្លាហាន និងឥតឈប់ឈរថា «ព្រះទ្រង់បានល�ើកព្រះយេស៊ូវ
នេះ ដែលអ្នករាល់គ្នាបានឆ្កាង ឲ្យទ្រង់ធ្វើជាព្រះអម្ចាស់ ហ�ើយជាព្រះគ្រីស្ទ
ផង» (កិច្ចការ ២: ៣៦)។ ពួកសិស្សបានមានអំណរក្រៃលែ
 ងពីព្រោះព្រះអម្ចាស់
របស់ពួកគេត្រូវបានដោះរួចទោ
 សពិតហ�
 ើយបានល�ើកតម្កើងយ
 ៉ាងខ្ពស់បំផុត
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សេចក្តីប ្រោសលោះក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
«តែខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃ
 សេ
 ចក្តីបរិសុទ្ធ នោះបានសំដែងមកច្បាស់ថា ទ្រ

ង់ជា

ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះពិត ទាំងមានព្រះចេស្ផ
ដា ង ដោយទ្រង់បានរស់ពី
 ស្លាប់
ទ�្បើងវិញ គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយ �ើងរាល់គ្នា» (រ៉ូម ១: ៤)។

ការល�ើក
 ទ�្បើងទៅស្ថានសួគ៌របស់ទ្រង់
«ហ�ើយក៏បានយាងទៅឯស្ថានសួគ៌វិញ»។ ពួកសិស្សមានអំណរមិនគ្រា
 ន់តែ

ដោយសារព្រះយេស៊ូវន ៅរស់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក
 ៏ដោយសារពួកគេបានម�ើល
ឃ�ើញទ្រង់យា
 ងទៅស្ថានសួគ៌វិញផ
 ងដែរ(លូកា ២៤ កិច្ចការ ១)។ ទ្រង់បាន
យកឈ្នះល�ើអស់ទាំងពួកខ
 ្មាំងសត្រូវរបស់ទ្រ
 ង់និងរបស់យ �ើងដោយ

ឈ�ើឆ្កាង
នឹងការរស់ឡ�ើយវិញរបស់ទ្រង់ ហ�ើយនៅចំពោះមុខពួកសិស្ស ទ្រង់យាង
ត្រឡប់ទ ៅស្ថានសួគ៌វិញក្នុងនាម
 ជាស្តេច។ ទ្រង់លែ
 ងនៅក្រោមគម្រោងការ
អាក្រក់រ បស់ព
 ួកផា
 រីស៊ី គម្រោងការអាក្រក់រ បស់ព
 ួកសា
 ឌូស៊ី ឬភាពសាហាវ
ឃោរឃៅរបស់ព
 ួករ ៉ូមម
 ៉ាំងទ�ៀតហ�ើយ។ កៃផាស ពីឡាត់ និងបា
 វព្រាវរបស់
ពួកគេ ឬសាតាំងផ្ទាល់លែងអាចប្រើកម្លាំងបាយមកល�ើទ្រង់ទ�ៀតហ�ើយ។
ទ្រង់បានល�ើកទៅស្ថានសួគ៌គង់ន ៅស្តាំព្រះហស្តរបស់ព្រះវរបិតាធ្វើជាស្តេ
 ច
ហ�ើយមានសុវត្ថិភាពសន្តិភាពនិងអ
 ំណរដន៏ ៅអស់កល្បជានិច្ច។
ចូរម�
 ើល ម
 នុស្សបរិសុទ្ធទស្សនីភាពមា
 នពេញដោយសិរីល្អ
ចូរម�
 ើលម
 នុស្សដែលមានទុកល
្ខ ំបាក
បានមកផែនដីត
 យុទហ�
្ធ ើយត្រឡប់ទ ៅស្ថានសួគ៌ដោយជ័យជំនះ
គ្រប់ទា
 ំងជង្គងល
់ ុតចុះថ
 ្វាយបង្គំទ្រ
 ង់
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រាជាភិសេកឲ្យទ្រង់រាជាភិសេកឲ្យទ្រង់
រាជាភិសេកឲ្យទ្រង់រាជាភិសេកឲ្យទ្រង់…

ចូរស
 ្តាប់អស់អ្នកដ ែលស្រែកសាទរ!
ចូរស
 ្តាប់តន្ត្ជ
រី ័យជំនះដ៏លាន់រំពង!
ព្រះយេស៊ូវយា
 ងទៅទីខ្ពស់បំផុត
ទស្សនី ភាពផ្តល់អំណរដធ
៏ ំក្រៃលែ
 ង!
រាជាភិសេកឲ្យទ្រង់! រាជាភិសេកឲ្យទ្រង់
ស្តេចល�ើអស់ទាំងស្តេច ហ�ើយព្រះអម្ចាស់ល�ើអស់ទាំងព្រះអម្ចាស!់
ស្តេចល�ើអស់ទាំងស្តេច ហ�ើយព្រះអម្ចាស់ល�ើអស់ទាំងព្រះអម្ចាស!់ ៤

ព្រះគ្រីស្ទគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតា
«ក្នុងនាម
 ទ្រង់ជាស្តេ
 ចដ៏ជាអ្នកសង្រួបសង្រួមទ្រ
 ង់គ
 ង់ន ៅខាងស្តាំនៃព្រះដ៏ជា

ព្រះវរបិតាគ្រប់គ្រ
 ងទាំងន ៅស្ថានសួគ៌និងផែ
 នដដោយ
ី
នូវអស់ទាំងអធិបតេយ្យ
ភាពរបស់ព្រះហ�ើយទ្រ
 ង់ជាសម្តេចសង្ឃនិងជាអ្នកការពារក្តីដ៏សុចរិតរបស់យ �ើង
រាល់គ្នា។»។  ប៉ុន្មានឆ្នាំមុនខ្ញុំបានកំពុងដឹកនា
 ំក្រុមគ ្រូគង
 ្វាល បេសកជននិងប្តី
ប្រពន្ធរបស់ព
 ួកគេសម្រាប់សេ
 ចក្តីអធិស្ឋាន។ មុនពេ
 លយ�ើងបានអធិស្ឋានខ្ញុំ
សូមឲ្យពួកគេបិទភ្នែ
 ករបស់ព
 ួកគេ ហ�ើយនឹកក្នុងមនោគ

តិអំពីព្រះយេស៊ូវគ ្រីស្ទ។
មួយភ្លែតក្រោយមកខ្ញុំបានសូមឲ្យព
 ួកគេចែកចាយនូវអ្វីដែលពួកគេបានឃ�ើញ
នៅក្នុងមនោគតិរបស់ពួកគេ។ មនុស្សម្នាក់បានឃ�ើញថា  ព្រះយេស៊ូវកំពុង
ស្រលាញ់និងប្រ
 ទានពរដល់កូនក្មេ
 ងម្នាក់ទ�ៀតបានឃ�ើញទ្រង់កំពុងបង្រៀន
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ហ្វូងមនុស្សម្នាក់ទ�ៀតបានឃ�ើញថា ទ្រង់កំពុងធ្វើឲ្យនំបុ័ងនិងត្រីក�ើនចំនួន
ម្នាក់ទ�ៀតបានឃ�ើញថា ទ្រង់ក
 ំពុងអ
 ធិស្ឋានន ៅក្នុងស
 ួនច្បារគែតសេម៉ានី។
តាមរយៈការពិចារណា យ�ើងបានយល់ថា រូបភាព
 អំពីទ្រ
 ង់ទាំងអស់របស់
យ�ើងគឺនៅពេលមុនការល�ើកទ�្បើងទៅស្ថានសួគ៌។ ការនឹកក្នុងមនោគតិអំពី
ព្រះយេស៊ូវរបស់យ �ើងខុសពីស្ថានភាពរបស់ទ្រង់បច្ចុប្បន្ននេះ
 ។ ការល�ើកតម្កើង
របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនគ្រា
 ន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រ
 វត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេ 
 ប៉ុន្តែ
ក៏ជាសេចក្ព
តី ិតបច្ចុប្បន្នផ
 ងដែរ។ព្រះយេស៊ូវលែងមានសាច់ឈាមទៅទ�ៀត
ហ�ើយ ប៉ុន្តែន ៅក្នុងសិរីល្អដែលមិនចេះ
 ព
 ុករលួយវិញ។ នៅពេលសាវ័កយ
 ៉ូហាន
ឃ�ើញព្រះយេស៊ូវន ៅក្នុងនិមិត នោះ
្ត
យ
 ៉ូហានឃ�ើញព្រះយេស៊ូវតាមស
 ្ថានភាព
របស់ទ្រ
 ង់ប
 ច្ចុប្បន្ននេះ
 ហ�
 ើយគាត់ដួលដូចជាស្លាប់(វិវរណៈ ១: ១៧)។
ព្រះគ្រីស្ទដែលបានល�ើកតម្កើងនិងមា
 នសិរីរុងរ�ឿងនិងអំណាចព្រះចេស្តា
នេះ គឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលយ៉ូហានបានស្គាល់ ស្រឡាញ់ថ្វាយបង្គំនិងបម្រើ។
ឥឡូវនេះព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងជាស្តេចសម្រុះសម្រួល ទូលអង្វរជំនួសយ�ើង
គ្រប់គ្រងយ�ើងនិងការពារយ�ើង។ ទ្រង់បានយករូបសាច់របស់យ�ើងទៅក្នុង
ព្រះត្រៃឯកជាកន្លែងដែលទ្រង់ជា
 អ្នកតំណាងឥតខ្ចោះរបស់យ�ើងហ�
 ើយទ្រង់
ការពារយ�ើងជាដរាបទៅ។ ដូច្នេះ យ�ើងគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះទេ គឺត្រូវ
កោតខ្លាចព្រះអង្គតែម
 ួយប
 ៉ុណ្ណោះ(ម៉ាថាយ ១០: ២៨)។

ការយាងត្រឡប់មកវិញប្រកបដោយសិរីល្អរបស់ទ ្រង់
ព្រះគ្រីស្ទនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងសិរីល្អដ�ើម្បីធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងបាន
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ពេញលេញ ហ�ើយទទួលតំណែងជាស្តេចពេញសិទ្ធិនិងព្រះអម្ចាស់ដែល
បានល�ើកតម្កើងដែលលោកិយទាំងមូលរួបរួមន ៅក្នុងការសរស�ើរតម្កើងម
 ិន
ចេះចប់(អេភេសូរ ១: ១០)។

ព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកតំណាងនិងអ្នកជំនួសរបស់យ �ើង
«យ�ើងជ�ឿថាដោយសារការយកកំណ�ើតជា
 មនុស្សព្រះជន្មរ ស់នៅការសុគត

ការរស់ឡ�ើវិញនិងកា
 រយាងឡ�ើងទ ៅស្ថានសួគ៌វិញរបស់ទ្រង់នោះ

ព្រះយេស៊ូវ
គ្រីស្ទទ្រង់បានធ្វើជាអ្នកតំណាងនិងជំនួសឲ្យយ �ើងរាល់គ្នា។ទ្រង់ធ ្វើដូច្នោះគ
 ឺ
ដ�ើម្បីឲ្យយ �ើងដែលនៅក្នុងទ្រ
 ង់អា
 ចក្លាយជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះ»។  យ�ើង
មានហេតុផលគ្រប់គ្រា
 ន់ដ�ើម្បីសរស�ើរតម្កើងនិងស្រ
 លាញ់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ថ្វី
ប�ើយ �ើងគ្រាន់តែដឹងចំនុចផ ្សេងៗដែលត្រូវបានពិភាក្សាន ៅក្នុងជំពូកនេះ
 រួចទ ៅ
ហ�ើយប៉ុណ្ណោះ(ដូចជាភាព
 ជាព្រះអស់កល្បជានិច្ចរបស់ទ្រ
 ង់ការស្តាប់បង្គាប់
ដោយសេចក្ស្រ
តី លាញ់របស់ទ្រ
 ង់ច
 ំពោះព្រះវរបិតារ បស់ទ្រ
 ង់ការបន្ទាបខ្លួន
របស់ទ្រង់ ហ�ើយនិងសិរីល្អខ្ពស់បំផុតរបស់ទ្រង់នៅ ខាងស្តាំព្រះហស្តរបស់
ព្រះ)។ ទោះយ៉ាងណា ព្រះគម្ពីរផ្ត
 ល់ឲ្យយ�ើងនូវហេ
 តុផលទ�ៀតដ�ើម្បស្រ
ី ឡាញ់
និងប
 ម្រើទ្រ
 ង់។ គ្រប់យ
 ៉ាងដែលទ្រង់បា
 នធ្វ គ
ើ ទ្រ
ឺ ង់បា
 នធ្វស
ើ ម្រាប់យ�ើង។
ទ្រង់បានក�ើតមកក្នុងលោកិយនេះសម្រាប់យ�ើង (កាឡាទី ៤: ៤-៧)
ទ្រង់ត្រូវជាប់ឆ្កាងជំនួសអំព�ើបាបរបស់យ�ើង (កាទ្បាទី ៣: ១៣) ទ្រង់ត្រូវ
បានប្រោសឲ្យរស់ទ�
 ្បើងវិញដ�
 ើម្បីព្រះអង្គនឹងរាប់យ �ើងជា
 សុចរិត (រ៉ូម ៤: ២៥)
ទ្រង់បានល�ើកទ�
 ្បើងទ ៅស្ថានសួគដ�
៌ ើម្បរ�
ី ៀបចំកន្លែងសម្រាប់យ �ើង(យ៉ូហាន
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១៤: ១២)។ បទគម្ពីរប្រាប់យ�ើងថា  ព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើការនេះដោយព្រះអង្គ
ក្លាយជាអង្គជំនួស ដ�ើម្បីទ្រង់អាចធ្វើជំនួសយ�ើងនូវអ្វីដែលយ�ើងមិនអាចធ្វើ
សម្រាប់ខ្លួនឯងបាន។សេចក្ព
ដី ិតនេះ
 ស្ថិតចំកណ្តាលសេ
 ចក្តីជំន�ឿរបស់គ្រីស្ទ
បរិស័ទ ហ�ើយប�ើសិនជាគ្មានសេ
 ចក្ព
ដី ិតនេះ នោះ

ដំណឹងល្អបាត់បង់អំណាច
ពិសេសរបស់ខ្លួនហ�
 ើយ។
សាសនាជាច្រើនបង្រៀនយ�ើងថា យ�ើងត្រូវការកែទម្រង់ ហ�
 ើយសាសនា
ខ្លះផ្ត
 ល់ឲ្យយ �ើងនូវគ
 ំរូដ៏អស្ចារ្យដែលយ�ើងគួរតែ
 ដណ្ដើមតាម
 ដូចជាអ័ប្រាហាំ
និងម៉ូសេ  (សាសនាយូដា) ព្រះយេស៊ូវ (ជំន�ឿគ្រីស្ទបរិស័ទ) មហាម៉ាត់
(សាសនាអ៊ីស្លាម) ព្រះពុទ្ធ និងដាទ្បៃទ្បាម៉ា  Dalai Lama (ពុទ្ធសាសនា)
ខុងជ
 ឺ (សាសនាខុងជ)ឺ ...ល។ ប៉ុន្តែមា
 នតែសាសនាមួយ(ជំន�ឿគ្រីស្ទបរិស័ទ
ដែលជ�ឿល�ើដំណឹងល្អ) បង្រៀនយ�ើងថា  មានម្នាក់ផ្សេងទ�ៀតបានជំនួស
យ�ើងដោយ ១. បានរស់ជីវិតបរិសុទ្ធនោះរួចហ�ើយ ២. ទទួលយកទណ្ឌកម្ម
ដែលយ�ើងសមនឹងទទួលសម្រាប់អំព�ើបាបរបស់យ �ើង ហ�ើយ៣. បានទទួល
ជីវិតដែលរស់ពីសុគតទ�្បើងវិញ និងឋានៈដែលល�ើកតម្កើង ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើង
(និយាយខាងព្រលឹងវ ិញ្ញាណ)បានអង្គុយនៅខាងស្តាំព្រះហស្តរបស់ព្រះរួច
ទៅហ�ើយ។ នេះគឺជាសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃសេចក្តីជំន�ឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ
(កូល៉ុស ១
 : ២៥, ១ធីម៉ូថេ ៣: ១៦): តាមរយៈជីវិតជាអង្គជំនួសនិងការសុគត
របស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ ្រីស្ទរបស់យ �ើង យ
 �ើងត្រឡប់ជា
 សេចក្ស
តី ុចរិត
របស់ព្រះ (២កូរិនថូស ៥: ២១)។
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ជីវិតដែលគ្មានបាបជំនួសយ�ើង
ព្រះគម្ពីរបង្រៀនថា អ័ដាមដែលជាម
 នុស្សដំបូង ពិតជាអ្នកតំណាងដំបូងរបស់
យ�ើង(រ៉ូម ៥: ១២)។ ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរបស់យ �ើង ប�
 ើសិនគាត់បានជ័យ
ជំនះ នោះយ�ើងក៏បានជ័យជំនះប៉ុន្តែប�ើសិនគាត់បានបរាជ័យ នោះយ�ើងក៏
បរាជ័យផងដែរ។ គាត់បានបរាជ័យ។យ�ើងបានបរាជ័យ។ គាត់បានធ្វើបាប
ដូច្នេះយ�ើងធ្វើបាប។ គាត់បានត្រឡប់ជាមនុស្សមានបាប ដូច្នេះយ�ើងគឺជា
ពួកម
 នុស្សមានបាប។ ត�ើការនេះអយុត្តិធមទេ
៌ ? ត�ើអ្នកគ
 ិតថា
 អ្នកអា
 ចធ្វើបាន
ប្រស�ើរជាងអ័ដាមដែរទេ? ប�ើអ្នកគ
 ិតដូច្នេះ នោះជាអំនួតរបស់អ្នកបញ្ជាកថា
់ 
អ្នកជា
 មនុស្សមានបាបម្តងទ�ៀតហ�ើយ។
ទោះយ៉ាងណា សាច់រ�ឿងគឺថា បន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះរបស់ម
 នុស្សព្រះបាន
សន្យាភ្លាមៗថានឹងប្រទានអ្នកតំណាងថ្មីមួយជាពូជរបស់អេវ៉ាដែលនឹងកិន
ខ្មាំងសត្រូវ (សាតាំង) របស់យ�ើង  (លោកុប្បត្ដិ ៣: ១៥)។ ព្រះយេស៊ូវគឺជា
ពូជនោះ 

ជាអ័ដាមទពី
ី រ ហ�ើយទ្រង់បានរស់ន ៅយ៉ាងឥតខ្ចោះជំនួសយ�ើងដ�ើម្បី
នៅពេលយ�ើងជ�ឿទុកចិតល�
្ត ើទ្រង់ នោះ

យ�ើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដែល
មកអំពីការស្តាប់បង្គាប់ឥតខ្ចោះរបស់ទ្រង់ចំពោះព្រះវរបិតា។ គ្រប់យ
 ៉ាងដែល
ទ្រង់បានធ្វើចូលក្នុងកំណត់ត្ រារបស់យ�ើង។ នៅពេលព្រះម�ើល«កំណត់ត្ រា
ការប្រព្រឹត»្ត របស់ពួកគ្រីស្ទបរិស័ទ នោះទ្រង់ម�ើលឃ�ើញកំណត់ត្រាដែល
ព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់គ
 ឺព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចបាន។ ព្រះបានរាប់
ទុកយ �ើងមានជីវិតសុចរិតដ៏ឥតខ្ចោះដែលព្រះរាជបុត្រាបានរស់។ វាជាការពិត
ដែលព្រះយេស៊ូវបានរស់ន ៅក្នុងជ
 ីវិតដ ែលគ្មានបាបជំនួសយ�ើង។
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ការសុគតដ៏ឈឺចាប់មួយជំនួសយ�ើង
ជារ�ឿយៗយ�ើងប៉ាន់ប្រមាណល�ើទំហំនៃអំព�ើបាបរបស់យ�ើង (និងលទ្ធផល
មកពីអំព�ើបាបរបស់យ �ើង) ខុសយ៉ាងខ្លាំង។ ជាលទ្ធផលនៃការធ្លាក់ចុះរបស់
អ័ដាម នោះយ�ើងគឺជាពួកមនុស្សមានបាបហ�ើយមានទោសដែលត្រូវទទួល
សេចក្ក្រោធ
តី
របស់ព្រះ យ�ើងព
 ុករលួយក្នុងគ្រ
 ប់ចំនុចនៃ
 លក្ខណៈរបស់យ �ើង
យ�ើងដាច់ចេញពីព្រះ បានត្រឡប់ជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ទ្រង់ ហ�ើយយ�ើងគ្មាន
សេចក្តីសង្ឃឹមខាងសីលធម៌និងព្រលឹងវិញ្ញាណដ�
 ើម្បីផ្លាស់ប្តូរឬសង្គ្រោះខ្លួន
ឯងនោះទេ។ មានតែការសុគតជំនួសរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះ
ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាដធ្ង
៏ ន់ធ្ងរទាំងនេះបា
 ន។
ព្រះយេស៊ូវបានសុគតជំនួសយ�ើង។ ទ្រង់មិនសមនឹងសុគតនោះទេ។
យ�ើងទេសមនឹងស្លាប់។ ទ្រង់បានសុគតដោយព្រោះព្រះបានដាក់អំព�ើបាប
របស់យ�ើងទៅល�ើព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់ផ្ទាល់សម្រាប់សិរីល្អរបស់
ទ្រង់និងពីព្រះគុណគ្មានកំណត់របស់ទ្រង់ចំពោះយ�ើង។ ហ�ើយតាមរយៈ
ការសុគតជាយញ្ញបូជារបស់ទ្រង់ នោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានផ្ទុកអំព�ើបាប
របស់យ�ើងនៅក្នុងរូបកាយទ្រង់ ហ�ើយយកវាចេញឆ្ងាយពីយ�ើង។ យ៉ូហាន
បាទីស្ទនិយាយចង្អុលបង្ហាញទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថា «នុះន៏ កូនច�ៀមនៃព្រះ
ដែលដោះបាបមនុស្សលោក» (យ៉ូហាន ១: ២៩, ៣៦)។ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
បានដោះបាបរបស់យ�ើងដោយការយកបាបរបស់យ�ើងដាក់ល�ើអង្គទ្រង់។
«ព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាប ជំនួសយ�ើងរាល់គ្នាវិញ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើង

រាល់គ្នាបានត្រទ្បប់ទ ៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនូវព្រះអង្គនោះ

ឯង»
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(២កូរិនថូស៥: ២១)។
ប៉ុលពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវពិតជាបានសុគតនៅល�ើ
ឈ�ើឆ្កាង «ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានលោះយ�ើងរាល់គ្នា ឲ្យរួចពីសេចក្តីបណ្តាសា
របស់ក្រឹត្យវិន័យ ដោយទ្រង់ត្រូវបណ្តាសាជំនួសយ�ើងរាល់គ្នា (ដ្បិតមាន
សេចក្ចែ
តី ងទុកម
 កថា «បណ្តាសាហ�
 ើយអ្នកណា
 ដែលត្រូវព
 ្យួរន ៅល�ើឈ�ើ»“
(កាឡាទី ៣: ១៣)។ តាមរយៈការត្រូវបណ្តាសាជំនួសយ �ើងព្រះយេស៊ូវគ ្រីស្ទ
បានធ្វើឲ្យស្ងប់សេចក្តីក្រោធដ៏សុចរិតរបស់ព្រះចំពោះអស់អ្នកដែលធ្វើបាប
គឺព្រះគ្រីស្ទ បានថ្វាយដង្វាយឲ្យយ�ើងរួចពីសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះ។ ទ្រង់
បង្វែរសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះចេញពីយ�ើង។ ទ្រង់បានបំពេញសេចក្តីតម្រូវ
នៃយុត្តិធម៌របស់ព្រះ។ យញ្ញបូជាជំនួសនេះចាំបាច់សម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះ
របស់យ�ើងពីព្រោះ «ឯអ្នកណាដែលជ�ឿដល់ព្រះរាជបុត្រា នោះមានជីវិតដ៏
នៅអស់កល្បជានិច្ចហ�ើយ តែអ្នកណាដែលមិនព្រមជ�ឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញ
នោះនឹងមិនឃ �ើញជីវិតសោះឡ�ើយ គឺសេចក្ក្រោធ
តី
របស់ព្រះតែនៅជាប់ល�
 ើ
អ្នកនោះ

ឯង» (យ៉ូហាន ៣: ៣៦)។
ប៉ុលពិពណ៌នាយ�ើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌធ្លាក់ចុះថា  «ស្លាប់ក្នុងការរំលង
ហ�ើយក្នុងអំព�ើបាប (របស់យ�ើង)....ហ�ើយជាប់ក្នុងសេចក្តីខ្ញាល់» (អេភេសូរ
២: ១, ៣)។ តែព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយ�ើងក្នុងកាលដែលយ�ើងជាខ្មាំង
សត្រូវរបស់ព្រះ និងនៅមានបាបនៅឡ�ើយ (រ៉ូម  ៥: ៨)។ ទីបំផុត ឈាម
របស់ព្រះគ្រីស្ទ យញ្ញបូជាសុគតរបស់ទ្រង់សម្រាប់យ�ើង ផ្សះផ្សាយ�ើងនឹង
ព្រះ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងទទួលបានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយទ្រង់ដែលយ�ើងបានបាត់
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បង់នៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដោយសារអំព�ើបាបរបស់យ�ើង។ ប៉ុលនិយាយ
ដូចនេះថា «គ្រប់ទាំងអស់កម
៏ កពីព្រះ ដែលទ្រង់បានផ្សះផ្សាយ �ើងនឹងព្រះអង្គ
ទ្រង់ ដោយ

សារព្រះយេស៊ូវគ ្រីស ហ�
្ទ ើយបានប្រទានការងារផ្សះផ្សានោះ

មក
យ�ើងខ្ញុំដែរ គពី
ឺ ដំណ�ើរដែលព្រះទ្រង់គ
 ង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទកំពុងផ
 ្សះផ្សាលោ
 កិយ
នឹងអ
 ង្គទ្រ
 ង់ឥតប្រកាន់ទោ
 សគេទ�
 ៀត ហ�ើយទ្រង់បានប្រគល់ព្រះបន្ទូលពី
 ការ
ផ្សះផ្សានោះមកយ�ើងខ្ញុំ» (២កូរិនថូស ៥: ១៨-១៩)។  ការសុគតដ៏ឈឺចាប់
របស់ទ្រ
 ង់គ
 ឺដ�ើម្បជ
ី ំនួសយ �ើង។

ការរស់ពីសុគតទ�្បើងវ ិញដ៏មានជ័យជំនះសម្រាប់យ�ើង
ដោយសារអំព�ើបាប នោះយ�ើងបានត្រឡប់ជានៅក្រោមអំណាចទុក្ខវេទនា
របស់ជីវិតនេះ សេ

ចក្តីស្លាប់និងស
 ្ថាននរកដន៏ ៅអស់កល្ប។ ដោយសារការងារ
ជំនួសនិងប្រោ
 សលោះរបស់ទ្រ
 ង់ នោះ

ព្រះយេស៊ូវបានមានជ័យជំនះល�ើអំព�ើ
បាប សេចក្ស
តី ្លាប់និងអ
 ំណាចទាំងអស់ដែលចង់ប
 ំផ្លាញយ�ើង។ ដោយសារ
ការរស់ពីផ្នូរទ�្បើងវិញរបស់ទ្រង់ នោះជាចុងបំផុតនិងជាដរាបទៅយ�ើងបាន
រាប់ជា
 សុចរិតន ៅចំពោះព្រះ ហ�ើយបានរស់ទ�
 ្បើងវិញម
 កកាន់ជីវិតថ្មី
 ដន៏ ៅអស់
កល្បជានិច្ច។ តាមរយៈសេចក្ជ
តី ំន�ឿក្នុងព ្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ នោះខាងវិញ្ញាណ
យ�ើងបានប្រោសឲ្យរស់ជាមួយទ្រង់រួចរាល់ទ ៅហ�ើយ ហ�ើយថ្ងៃមួយយ �ើងនឹង
ត្រឡប់ដូចជាទ្រ
 ង់ន ៅក្នុងរូបកាយថ្មីដែលរស់ពីស្លាប់ទ�្បើងវិញដែរ។ អនាគត
របស់យ�ើងជាប់ទាក់ទងយ៉ាងជិតសិ្នទជាមួយទ្រ
 ង់ ដោយការបន្ទាបខ្លួនរបស់
យ�ើងត្រឡប់ជាកាបន្ទាបខ្លួនរបស់ទ្រង់ នោះការតម្កើងទ�្បើងរបស់ទ្រង់បាន
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លោក សែនឌី វីលសុន

ត្រទ្បប់ជាការតម្កើងទ�
 ្បើងរបស់យ �ើងផងដែរ។ យ�ើងបានរស់ទ�
 ្បើងវិញ យ
 �ើង
បានល�ើកទ�
 ្បើងទ ៅឯព្រះវត្តមា
 នព្រះ យ�ើងគ្រ
 ប់គ្រ
 ងជាម
 ួយព្រះគ្រីស្ទថ្ងៃម
 ួយ
យ�ើងនឹងដូចជាទ្រង់នៅក្នុងរូបកាយឧត្តម។ ការរស់ពីសុគតទ�្បើងវិញដែល
មានជ័យជំនះរបស់ទ្រ
 ង់គ
 ឺសម្រាប់យ�ើង។

ការល�ើកទ�្បើងទៅស្ថានសួគ៌ដ៏មានសិរីល្អសម្រាប់យ�ើង
នៅពេលព្រះយេស៊ូវគ
 ង់ជាមួយពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ន ៅបន្ទប់ខាងល�ើ(យ៉ូហាន
១៣-១៧) ទ្រង់បានជ្រាបថា ពួកគេថប់បារម្ភពីព្រោះ

ទ្រ
 ង់នឹងចាកចេញពីពួកគេ
នាពេលអនាគត។ ទ្រង់បានពន្យល់ព
 ួកគេថា មានពីរយ៉ាងការចាកចេញរបស់
ទ្រង់នឹងនា
 ម
ំ កនូវការល្អ។ ទីមួយ ទ្រង់នឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទម
្ធ កកាន់
ពួកគេ
 ។ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទគ
្ធ ឺជាព្រះដ៏ជាជំនួយដែលនឹងដឹកនា
  ល�
ំ ើកទឹកចិត្ត
និងប
 ង្រៀនពួកគេ។ ទីពីរ ទ្រង់នឹងយា
 ងទៅដំណាក់របស់ព្រះវរបិតាទ្រ
 ង់ដ�
 ើម្បី
រ�ៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់ពួកគេ។
នៅពេលខ្ញុំនៅក្មេង ពេលសំខាន់មួយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺពេលខ្ញុំទៅសួរ
សុខទុក្ខយាយដែលជាម្តាយរបស់ម្តាយរបស់ខ្ញុំមួយឆ្នាំម្តង ហ�ើយយ�ើងបាន
ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះតូចរបស់គាត់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃ។ គាត់បានរស់នៅក្នុងភូមិ
តូចនៅជនបទក្បែរតំបន់ភ្នំ។ ប្រហែលជាអ្នកឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាក្មេង
អាយុប្រាំបីឆ្នាំរីករាយនឹងការទៅលេងកន្លែងមួយដែលគ្មានទូរទស្សន៍ គ្មាន
តារាងបាល់ទះ គ្មានប្រដាប់ក្មេងលេងទំន�ើបៗ ហ�ើយមានតូចលក់ឥវ៉ាន់តូច
មួយនៅឯផ្លូវអញ្ចឹង។ ដោយព្រោះតែយាយបានកំពុងរង់ចាំពួកយ�ើងអស់
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ជាច្រើនខែ។ ពេលយ�ើងមកដល់ គាត់កំពុងរង់ចាំយ�ើងនៅផ្ទះត្រង់ឯទ្វារ។
យ�ើងបានរត់ទៅដ�ើម្បីឲ្យគាត់អោបយ�ើងដោយក្តីស្រឡាញ់។ គាត់បានដាក់
សម្មតិនាមឲ្យយ�ើង។ យ�ើងបានទ�្បើងបន្ទប់គេងរបស់យ�ើងនៅជាន់ខាងល�ើ
ដែលមានដំបូលស័ង្កសីដែលមានសំឡេងថ្លង់ខ្លាំងពេលភ្លៀងនៅពេលយប់
ហ�ើយបន្ទាប់មកគាត់បានរ�ៀបចំអាហារនិងបង្អែមឆ្ងាញ់ពិសារសម្រាប់ពួក
យ�ើង។ យ�ើងបានដ�ើរលេងកាត់ភ្នំ ហ�ើយធ្វើសកម្មភាពធម្មតាដែលយាយ
គាត់គ្រោងទុកសម្រាប់យ �ើង។ ដំបូងបង្អស យ
់ �ើងរីករាយដោយព្រោះសេចក្ដី
ស្រឡាញ់របស់យាយ

ចំពោះយ�ើង។
ប�ើសិនយាយរបស់ខ្ញុំដែលមានអាយុចិតសិបប្រា
 ំឆ្នាំមានទ្រព្យសម្បត្តិតិច
តួច អា
 ចត្រៀមរ�ៀបចំកន្លែងដែលគួរឲ្យសប្បាយរីករាយសម្រាប់ខ្ញុំបាន ត�ើអ្នក
អាចនឹកក្នុងមនោ

គតិអ
 ំពីអ
 ្វីដែលព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានទ្រព្យ
សម្បត្ច្រ
តិ ើនមហ
 ិមា មា
 នអំណាចគ្មានកំណត់និងមា
 នសេចក្ស្រ
តី លាញ់គ្មាន
ព្រំដ ែននឹងធ ្វើសម្រាប់យ �ើងបានទេ? ទ្រង់ទន្ទឹងរង់ចា
 ំការមកដល់របស់យ �ើង
ទ្រង់មានសម្មតិនាមសម្រាប់រាស្ត្រម្នាក់ៗរបស់ទ្រង់ ទ្រង់បានត្រៀមរ�ៀបចំ
កន្លែងដ�ើម្បីឲ្យយ �ើងមា
 នអំណរជាដរាបទៅ។ យ�ើងន
 ឹងហ ែលក្នុងមហាសមុទ្រ
នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យ�ើង។ ការល�ើកទ�្បើងទៅស្ថានសួគ៌
របស់ទ្រ
 ង់គ
 ឺសម្រាប់យ�ើង។

ព្រះគ្រីស្ទជាសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់រ បស់យ�ើង
«យ�ើងជ�ឿថាគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទ�ៀតសោះដ្បិតន ៅក្រោម
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មេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទ�
 ៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយ �ើងរាល់គ្នា
បានសង្គ្រោះនោះឡ �ើយ»។  អស់ជាច្រើនសតវត្សពួកអ
 ្នកម
 ិនជ�
 ឿបានប្រមាថ
ម�ើលងាយចំនុចខ្លះៗនៃសេចក្តីជំន�ឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ។ ចំនុចទាំងនេះរួម
ទាំងសេចក្តីពុករលួយនៃចិត្តរបស់មនុស្ស ភាពឥតប្រយោជន៍របស់មនុស្ស
ក្នុងព្យាយាមសង្គ្រោះខ្លួនឯងចេញពីលក្ខខណ្ឌបាត់បង់របស់ខ្លួន ហ�ើយនិង
សេចក្តីពិតអំពីស្ថាននរក។ នៅក្នុងសម័យសាវ័កប៉ុលក៏មានសេចក្តីបង្រៀន
របស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលពួកអ្នកមិនជ�ឿបានប្រមាថម�ើលងាយផងដែរដូចជា
ការជំនុំជំរះរបស់ព្រះ ល�ើអ៊ីស្រាអែល ពួកជំនុំរាប់បញ្ចូលពួកសាសន៍ដទៃ
និងសេ
 រីភាពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទពី
 ច្បាប់ព
 ិធីសាសនាក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់។
សេចក្ព
តី ិតដែលប្រមាថម�
 ើលងាយ

ខ្លាំងបំផុតន ៅក្នុងសម័យនេះ
 ប្រហ
 ែល
ជាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរដែលថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាផ្លូវតែមួយគត់
ទៅកាន់ជីវិតអស់កល្ប។ ហេតុផ
 លសម្រាប់ការប្រមាថម�
 ើលងាយ

គឺច្បាស់ថា 

ពួកគ ្រីស្ទបរិស័ទកំពុងប្រ
 កាសថា មានតែព
 ួកគេទេដែលស្គាល់និងប្រកាសអំពី
ព្រះពិតតែ
 ម
 ួយដ៏មានព្រះជន្មរស់ ហ�
 ើយអ្នកផ ្សេងទ�ៀតគឺខុស ហ�ើយថាលទ្ធផល
នៃការខុសរបស់ព
 ួកគេគឺមានភាពឃ ោរឃៅយ៉ាងខ
 ្លាំង (ធ្លាក់ចូលបឹងភ្ល
 ើង)។
ល�ើសពីនេះ គ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះហាក់ដូចជាមិនព្រួយបារម្ភអំពីការវិនិច្ឆ័យ
ដែលអ្នកមិនជ�ឿនិងក្រុមសាសនាដទៃទ�ៀតនឹងទទួល។ ដូច្នេះ ត�ើហេតុអ្វី
យ�ើងដែលនៅក្នុងក្រុមចម្រុះដំណឹងល្អនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីពិតនេះជាការប្ដេជ្ញា
របស់យ�ើងខាងសេចក្តីពិតដែលមិនអាចបដិសេធបោះ

ចោលបាន? យ�ើងធ្វើ
ដូចនេះដោយព្រោះ:
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១.	ប�ើស
 ិនម
 នុស្សម្នាក់មិនទ
 ទួលយ
 កសេចក្ព
តី ិតនេះ
 អ
 ស់ពីចិតនោះ
្ត

ទេ នោះគាត់មិនយ
 ល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីសទា
្ទ ល់តែសោះ

។
ប�ើស
 ិនយ �ើងជ�ឿល�ើអ្វីដែលព្រះគម្ពីរប
 ង្រៀនអំពីល
 ក្ខណៈអាក្រក់
របស់ម
 នុស្សជាតិដែលធ្លាក់ចុះ  (សេចក្ព
តី ុករលួយខាងសីល
ធម៌រ បស់យ �ើង សេចក្ស
តី ្លាប់ខាងវិញ្ញាណរបស់យ�ើងការជំនុំជំរះ
សុចរិតរ បស់ព្រះនាំឲ្យយ �ើងធ្លាកស
់ ្ថាននរកអស់កល្បជានិច)្ច  នោះ
យ�ើងនឹងយ
 ល់និងជ�
 ឿយ៉ាងច្បាស់លា
 ស់ល�ើដំណោះស្រាយ


ដែលព្រះប្រទានឲ្យដែលជាផ
 ្លូវតែ
 ម
 ួយដែលអាចប្រោសលោះ
យ�ើងចេ
 ញពីលក្ខខណ្ឌអាក្រ

ក់រ បស់យ �ើង។ ដោយសារយ�ើងមិន
មានសេចក្ស
តី ុចរិតរ បស់ខ្លួនឯ
 ង នោះយ�ើងត្
 រូវតែ
 ទ
 ុកច
 ិត្តល�ើ
សេចក្ស
តី ុចរិតរ បស់ព្រះគ្រីសតែម
្ទ ួយគ
 ត់។ ដោយសារយ�ើងបាន
ស្លាបន់ ៅក្នុងកា
 ររំលងនិងអ
 ំព�បា
ើ បរបស់យ �ើង នោះយ�ើងត្រូវតែ
 
ទទួលយកការអស្ចារ្យនៃ
 ជ
 ីវិតរ ស់ពីសុគតទ�្បើងវ ិញពីព្រះគ្រីស្ទ។
ដោយសារយុត្តិធមរ៌ បស់ព្រះដែលប្រឆាំងន
 ឹងអ
 ំព�បា
ើ បរបស់យ�ើង
ត្រូវតែ
 ផ
 ្គាប់ព្រះហឫទ័យព ្រះ (គឺ ព្រះអង្គត្
 រូវដា
 ក់ទណ្ឌកម្មល�ើអំព�ើ
បាបរបស់យ �ើង) នោះយ�ើងត្
 រូវតែ
 ទ
 ទួលបានការធួនន
 ឹងបាបដែល
ជំនួសនិងឥ
 តខ្ចោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ ដោយសារយ�ើងមិនអា
 ចមក
ឯព្រះដោយពឹងផ ្អែកល�
 ើអំព�ល
ើ ្អរបស់យ �ើងបាន យ�ើងត្រូវតែ
 ព
 ឹង
ផ្អែកល�
 ើការការពាររបស់ព្រះគ្រីសស
្ទ ម្រាប់យ �ើងនៅមុខប
 ល្ល័ង្ករបស់
ព្រះ។ ទាំងនេះ
 គ
 ឺជាការសម្រេចបានពិសេសរបស់ការងារប្រោស
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លោះរបស់ព្រះគ្រីសដ្ទ ែលដោះស្រាយ

បញ្ហាអំព�បា
ើ បរបស់យ�ើង។
ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា 
 «ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្ព
តី ិត ហ�ើយជា
ជីវិត ប�
 ម
ើ ិនម
 កតាមខ្ញុំ នោះគ្មានអ្នកណា
 ទ ៅឯព្រះវរបិតាបា
 ន
ឡ�ើយ» (យ៉ូហាន ១៤: ៦)។
២.	ប�ើស
 ិនមា
 នផ្លូវផ ្សេងទ�ៀតយ�ើងអាចទទួលបានជីវិតអ
 ស់កល្ប នោះ


ព្រះនឹងមា
 នទោសសម្រាប់ហ
 ិង្សាយុត្តិធមដ
៌ ៏ធំបំផុតន ៅក្នុងប្រ
 វត្តិ
សាស្ត្ររបស់សកលលោក។ តាមរប�ៀបមួយការជាប់ឆ្កាងរបស់
ព្រះគ្រីសគ
្ទ ឺជាការអយុតធម
្ត ដ
៌ ៏ខ្លាំងបំផុតន ៅក្នុងប្រ
 វត្តិសាស្ត្រ។
ដូចជាយ�ើងបានម�ើលឃ�ើញ ព្រះយេស៊ូវគ
 ឺមនុស្សតែម
 ួយដែលមិន
ដែលបញ្ចេញពាក្យសំដីមានបាប មិនដ ែលមានគំនិតអាក្រ

ក់ ឬមិន
ដែលធ្វបា
ើ បនោះឡ�ើយ។ ទ្រង់បា
 នបម្រើអ
 ្នកក្
 ក្រ
រី ដោយ

សេចក្តី
ស្រឡាញ់ ទ្រង់មា
 នសេចក្មេត
តី
្តាករុណាច
 ំពោះអ្នកទ
 ន់ខ្សោយ

ន
 ិង
អ្នកក
 ម្សត់ ហ�ើយទ្រង់បា
 នព្យាបាលអ្នកជ
 ម្ងឺ។ ទ្រង់គ
 ឺជាមនុស្ស
ជាតិដ៏អស្ចារ្យប
 ំផុតដ ែលបានរស់នៅប៉ុន្តែទ្រ
 ង់បា
 នរងទុកទ
្ខ ណ្ឌកម្ម
ឧក្រិដ្ឋកម្មដ
 ធ្ង
៏ ន់ធ្ងរជាងគេន ៅក្នុងប្រ
 វត្តិសាស្ត្រទៅវិញ។ កាន់តែ
អស្ចារ្យទ ៅទ�ៀតព្រះបានកំណត់កា
 រនេះឲ
 ្យក�
 ើតទ�
 ្បើង គ
 ទ្រ
ឺ ង់បា
 ន
ប្រគល់ព ្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ទ ៅមនុស្សអាក្រ

ក់ដ�
 ើម្បទ
ី ទួលទុក្ខ
ទណ្ឌកម្មនៃ
 សេ
 ចក្ស
តី ្លាបន់ ៅល�ើឈ�ើឆ្កាង(កិចកា
្ច រ ២: ២៣)។ ប�ើ
សិនមានផ្លូវផ ្សេងទ�ៀតដ�ើម្បឲ
ី ្យមនុស្សបានសង្គ្រោះចេញពីស្ថាន
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ភាពបាបរបស់ព
 ួកគេ ហ�ើយប�ស
ើ ិនព្រះមានផែនការណ៍ទ
 ីពីរដែល
បានប្រសិទភាព
្ធិ  នោះយ �ើងត្រូវតែ
 ស
 ន្និដ្ឋានថា ការសុគតរបស់
ព្រះយេស៊ូវគ្រីសព
្ទ ិតជាមិនចា
 ំបាច់សម្រាប់សេចក្ស
តី ង្គ្រោះរបស់
ពួកម
 នុស្សមា
 នបាបឡ�ើយ។ យ�ើងត្រូវតែ
 ស
 ន្និដ្ឋានបន្ថែមទ�ៀតថា 
ព្រះបានធ្វអ
ើ ំព�អ
ើ យុតធម
្ត ជា
៌ ឥតប្រយោជន៍ន
 ិងអាក្រ

ក់ប
 ំផុត។ ប៉ុន្តែ
ព្រះយេស៊ូវគឺជាផ្លូវតែ
 ម
 ួយគត់ដូច្នេះហ�
 ើយព្រះរាជក្រឹត្យដ
 ម៉
៏ ឺងម
 ៉ាត់
របស់ព្រះក្នុងកា
 រយកព្រះរាជបុត្រាតែម
 ួយរបស់ទ្រង់ជា
 យញ្ញបូជា
មិនមែ
 នជាសកម្មភាព
 អយុត្តិធមដ
៌ ធ
៏ ំបំផុតនោះ

ទេ ប៉ុន្តែជា
 សកម្ម
ភាពនៃសេ
 ចក្ស្រ
តី លាញ់ដធ
៏ ំធេងបំផុតដ ែលបានសម្រេចបានវិញ។
៣.	ប�ើស
 ិនមា
 នផ្លូវផ ្សេងទ�ៀតដ�ើម្បបា
ី នសង្គ្រោះ នោះវាត្
 រូវតែ
 ព
 ឹងផ ្អែក
ល�ើការប្រព្រឹតខា
្ត ងសីលធមរ៌ បស់មនុស្ស ពីព្រោះ

ដ
 ំណឹងល្អរបស់
គ្រីស្ទបរិស័ទគ
 ឺជាផ្លូវតែ
 ម
 ួយគត់ដ ែលមនុស្សអាចទទួលសេចក្ដី
សង្គ្រោះដោយ

សារព្រះគុណដូច្នេះសេ
 ចក្ស
តី ង្គ្រោះតាមផ្លូវណា
 
ផ្សេងទ�ៀតប្រឆាំងផ
 ្ទាល់នឹងសេ
 ចក្ស
តី ង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណតែ
 
មួយគត់ហ�
 ើយជាពិសេសនៅក្នុងស
 ំបុត្រទា
 ំងអស់របស់ប៉ុល។  ប�ើ
សិនមានផ្លូវដ
 ទៃទ�ៀតដ�ើម្បបា
ី នសង្គ្រោះ នោះព្រះគុណន
 ឹងក
 ្លាយ
ទៅជាឥតប្រយោជន៍ន
 ិងគ
 ្មានប្រសិទភាព
្ធិ ដូច្នេះហ�
 ើយនឹងម
 ិនមា
 ន
ដំណឹងល្អរបស់គ ្រីស្ទបរិស័ទសោះ

ឡ�ើយ។
៤.	ប�ើស
 ិនមា
 នផ្លូវនៃ
 សេ
 ចក្ស
តី ង្គ្រោះផ្សេងទ�ៀត នោះផ្ទុយនឹង
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សេចក្តីថ្លែងច
 ្បាស់លា
 ស់របស់ព្រះគម្ពីរនោះ

ទេ 
 (យ៉ូហាន ១៤: ៦ 
កិចកា
្ច រ ៤: ១២ រ៉ូម ៣: ១៩-២០, ១ធីម៉ូថេ ២: ៥-៦)។ ប�ើស
 ិន
ជាព្រះគម្ពីរម
 ិនប
 ង្រៀនយ៉ាងត្រឹមត្រូវអ
 ំពីគោ
 លលទ្ធិដ៏សំខាន់
បំផុត (ដំណឹងល
 ្អ) នោះត�យើ �ើងអាចទុកច
 ិតល�
្ត ើភាពត្រឹមត្
 រូវរ បស់
ព្រះគម្ពីរន ៅក្នុងផ ្នែកផ ្សេងទ�ៀតបានយ៉ាងដូចម ្តេច?

៥.	ប�ើសិនមា
 នផ្លូវនៃ
 សេ
 ចក្ស
តី ង្គ្រោះផ្សេងទ�ៀត យ�ើងអាចសន្តបាន
ថា សេចក្តីសង្គ្រោះនោះ

ត្
 រូវក
 ំណត់ទ
 ុកស
 ម្រាប់អស់អ្នកដ ែលមិន
ដែលស្តាប់ឮដំណឹងល្អ ហ�ើយចង់ទៅស្ថានសួគ៌។ ប៉ុន្តែត�
 អ
ើ ្វីធ្វឲ
ើ ្យ
មនុស្សគ
 ិតថា
  មនុស្សចង់ទ ៅស្ថានសួគ?៌ ព្រះគម្ពីរប
 ង្រៀនថា រាស្ត្រ
ស្ថានសួគគ
៌ ិតច
 ង់ស
 រស�ើរតម្កើងព ្រះយេស៊ូវគ ្រីស្ទដែលជាការមួយ
ដែលអ្នកម
 ិនជ�
 ឿគេចមិនច
 ង់ធ ្វើ។ អស់អ
 ្នកណា
 ដែលមិនស្រ
 លាញ់
ព្រះគ្រីស នោះ
្ទ
បានម�ើលងាយស្ថានសួគហ�
៌ ើយ( ពីព្រោះនៅស្ថាន
សួគ៌យ�ើងសរស�ើរព្រះគ្រីសស
្ទ ្ថិតស្ថេ
 រអស់កល្បជានិច)្ច ។ ម៉្យាងវិញ
ទ�ៀត យ
 �ើងព
 ិតជា
 អាចនិយាយថា គ្មានអ្នកណា
 ម្នាក់ដែលពិតជា
 
ប៉ងច
 ង់ទ ៅស្ថានសួគ៌នឹងត្
 រូវកា
 ត់ចោលទេ។ ព ្រះប្រទានឲ្យទឹកច
 ិត្ត
របស់ម
 នុស្សមានបាបនូវកា
 រប៉ងច
 ង់ទ ៅស្ថានសួគ៌តាមរយៈតែកា
 រ
ឮនិងជ�
 ឿល�ើដំណឹងល
 ្អដូច្នេះការស្តាប់បង្គាប់របស់ព
 ួកជំនច
ុំ ំពោះ
បេសកកម្មដ
 ៏អស្ចារ្យ ( ម៉ាថាយ ២៨: ១៧-២០) គឺមា
 នសារៈសំខាន់
ខ្លាំងណាស់។
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អស់អ្នកដែលបានទទួលសេ
 ចក្ស្រ
តី ឡាញ់របស់ព្រះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវ
បានប្រោសលោះ គេម
 ិនភ្ញាកផ់ ្អើលចំពោះការដែលព្រះប្រទានផ្លូវតែ
 ម
 ួយគត់
ដ�ើម្បីបានសង្គ្រោះនោះទេ តែគាត់កាន់ស្ងើចសរស�ើរ ពីព្រោះព្រះអង្គមិន
ចាំបាច់ត្រូវប្រទានសេចក្ដីសង្គ្រោះសោះ។ នៅពេលសិស្សគ្រីស្ទបរិស័ទរីក
ចម្រើនក
 ្នុងកា
 រយល់អំពីខ
 ្លួនឯ
 ងដឹងអ
 ំពីភាព
 អាត

្មានិយមខ
 ្លាំងរបស់ខ្លួនអំនួត
ការប៉ងធ្វើព្រង�ើយកន្តើយចំពោះសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកដទៃ និងការបះ
បោរដែលមិនអាចដោះសារបានរបស់ខ្លួនចំពោះក្រឹត្យវិន័យដ៏បរិសុទ្ធរបស់
ព្រះដ៏មានអំណាចព្រះចេស្នោះ
ដា
គាត់ស្ងើចសរស�ើរចំពោះសេចក្តីសប្បុរស
សេចក្តីអត់ធ្មត សេ
់ ចក្មេត
តី
្តាករុណា និងសេ
 ចក្ស្មោះ
តី
ត្រង់រ បស់ព្រះវិញ។
ត�ើហេ
 តុអ្វីព្រះសង្គ្រោះម
 នុស្ស? សម្រាប់សិរីល្អរបស់ទ្រង់។ នេះ
 គឺជាមូល
ហេតុដែលទ្រង់ប�ើកសំដែងព្រះគុណរបស់ទ្រង់ចំពោះពួកមនុស្សមានបាប
ដែលមិនសមនឹងទទួលសេចក្ដីសង្គ្រោះ។ ពួកគ្រីស្ទបរិស័ទមិនដែលបាន
និពន្ធប
 ទចម្រៀងសរស�ើរតម្កើងដែលមានចំណងជ�ើងថា 
 «យុត្តិធម៌ដ៏អស្ចារ្យ»
ឬ «សេចក្ក្រោធ
តី
ដ៏អស្ចារ្យ»។ សេចក្ក្រោធ
តី
និងយ
 ុត្តិធម៌របស់ទ្រ
 ង់ម
 ិនធ ្វើឲ្យ
យ�ើងភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ។ ព្រះបានព្រមានយ�ើងអំពីសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់
នៅក្នុងសួនច្បារអេដែន។ ទេ ពួកគ្រីស្ទបរិស័ទបានតែងបទ «ព្រះគុណដ៏
អស្ចារ្យ» (Amazing Grace) (យ៉ូហាន និវតុនJohn Newton)។
ក្នុងចំណោមព
 ួកអ្នកដឹកនា
 ំសាសនាទាំងអស់ដែលបានអះអាងជួយដឹក
នាំនិងសង្គ្រោះមនុស្ស គឺមានតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេដែលពិតជាបានធ្វើការ
ទាំងនេះ ហ�
 ើយទ្រង់បានធ ្វើការទាំងនេះ
 ដោយ

ការលះបង់ព្រះលោហិតរបស់
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ទ្រង់ផ
 ្ទាល់។

ព្រះគ្រីស្ទជាគ្រប់ទាំងអស់សម្រាប់យ�ើង
សេចក្ថតី ្លែងអ
 ំពីសេ
 ចក្តីជំន�ឿរបស់ក្រុម
 ចម្រុះដំណឹងល្អនិយាយថា 
 «ពីព្រោះ
ទ្រង់បានរ�ើសអ្នកទាបថោកនៅលោកិយនេះនិងពួកអ្នកដែលគេម�ើលងាយ
ព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដ�ើម្បីនឹងល�ើកចោលរបស់ដែលមានចេញ
ប្រយោជន៍កុំឲ្យម
 នុស្សណាបានអួតខ្លួនន ៅចំពោះព្រះឡ�ើយគឺព្រះគ្រីសទ្រ
្ទ ង់
បានត្រលប់ជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហ�ើយជាសេ
 ចក្តីសុចរិតសេ
 ចក្តីបរិសុទ្ធនិង
សេចក្ប្រោ
តី សលោះដល់យ�ើងផង» (សូមម�ើល១
 កូរិនថូស ១: ២៨-៣០)។
ប្រហែលម្ភៃឆ្នាំមុន ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការថ្វាយបង្គំពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ខ្ញុំ
បានគិតថា
 ខ្ញុំបានចែកចាយសេចក្តីអធិប្បាយដ៏លម
្អ ួយ (មានគំនិតទេ
 វសាស្ត្រ
ល្អ ការកាត់ស្រាយបានត្រឹមត្
 រូវល
 ្អ និងមានឧទាហរណ៍បញ្ជាកល
់ ្អ) ហ�ើយខ្ញុំ
បានទទួលការសរស�ើរខ្លះៗពីសមាជិកពួកជំនុំដ�ើម្បីអះអាងថាការវាយតម្លៃ
របស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាប់មកមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នៅបន្ទាប់ពីការថ្វាយបង្គំ
និយាយជាមួយខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានរំពឹងថា
 គាត់មានយោបល់ស្រដ�ៀងគ្នានឹងសមាជិក
ពួកជំនុំដទៃទ�ៀតប៉ុន្តែខ្ញុំបានបន្ទាបខ្លួនន ៅពេលគាត់បាននិយាយថា «លោក
គ្រូ អរគុណសម្រាប់សេ
 ចក្តីអធិប្បាយដ៏ល្អរបស់លោ
 កគ្រូ ប៉ុន្តែសបា្តហ៍ក្រោយ
ត�ើលោកគ្រូអាចប្រាប់ពួកយ�ើងអំពីព្រះយេស៊ូវបានទេ?» ខ្ញុំបានដឹងខ្លួនថា 
ពេលនោះខ្ញុំបានបរាជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវជាគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុង
ការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំនិងក
 ្នុងជីវិតរ បស់ខ្ញុំ។
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ដ�ើម្បីយកព្រះគ្រីស្ទជាគ្រប់ទាំងអស់របស់យ�ើង យ�ើងត្រូវតែធ្វើការពីរ
យ៉ាង។ ទីមួយ  យ�ើងត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លួនយ�ើងទទេ។ យ�ើងប្រកាសអំពីទ្រង់
ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃនៅពេលយ�ើងដឹងថា
 យ�ើងព
 ិតជាត្រូវការទ្រង់។ សាវ័កប៉ុល
និយាយថា មនុស្សខ្លះនឹងមិនបានគ្រងនគរព្រះឡ�ើយ ពួកមនុស្សកំផិត ពួក
ថ្វាយបង្គំរូបព្រះ ពួកសហាយស្មន់ ពួកមនុស្សរួមភេទជាមួយភេទដូចគ្នាពួក
ចោរ ពួកមនុស្សលោ
 ភ ពួកប្រម
 ឹក ព
 ួកត្មះតដ�
ិ ៀលនិងព
 ួកប្លន់កំហែង។ បន្ទាប់
មកគាត់និយាយថា «ឯពួកអ
 ្នករាល់គ
 ខ
្នា ្លះ ពីដ�ើមក
 ជា
៏ ម
 នុស្សយ៉ាងដូច្នោះដែរ»
(១កូរិនថូស ៦: ៩-១១)។
ប៉ុលសរសេរពណ៌នាអំពីប្រ
 វត្តិរបស់ព
 ួកគ ្រីស្ទបរិស័ទក្រុ
 ងកូរិនថូសថា 
 «ក្នុង
ពួកអ
 ្នកដ ែលទ្រង់បានហៅ មិនសូវមានអ្នកប្រា
 ជ្ញច្រើនខាងសាច់ឈាមឬច្រើន
អ្នកមានអំណាច និងច្រើនអ្នកដែលមានត្រកូលខ្ពស់នោះទេ» (១កូរិនថូស
១: ២៦-២៧)។ ព្រះមិនបានជ្រើសរ�ើសយ�ើងដោយសារយ�ើងបានធ្វើអ្វី ឬ
នឹងធ្វើអ្វីដែលសមនឹងទទួលព្រះគុណរបស់ទ្រង់នោះឡ�ើយ។ តែព្រះជ្រើស
រ�ើសយ�ើងដោយសារតែព្រះគុណតែ
 ម
 ួយប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុលពន្យល់អំពីលទ្ធផល
នៃសេចក្តីពិតនេះនៅល�ើការវាយតម្លៃខ្លួនរបស់យ�ើងថា «ដូច្នេះ សេចក្តីអួត
អាងនៅឯណា? គឺត្
 រូវល�
 ើកចោលហ�ើយ» (រ៉ូម ៣: ២៧)។ ប�ើសិនយ �ើងបាន
សង្គ្រោះដោយ

សារដំណឹងល្អ នោះ

ទទួលស
 ្គាល់ថា «ក្នុងសា
 ច់ឈាមខ្ញុំ គ្មាន
អ្វីល្អទេ» (រ៉ូម ៧: ១៨)។
ទីពីរ ប�ើសិនយ �ើងត្រូវតែ
 ឈ
 ប់អួតអំពីខ្លួនឯងនៅពេលយ�ើងម
 កឯព្រះគ្រីស្ទ
នោះយ�ើងកត្
៏ រូវតែ
 ចាប់ផ ្តើមអួតន ៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទវិញ។ «ឯខ្ញុំកុំបីឲ្យខ្ញុំអួតខ្លួន
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ឡ�ើយ អួតបានតែពី
 ឈ�ើឆ្កាងនៃព្រះយេស៊ូវគ ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាសនៃ
់ យ �ើងរាល់
គ្នាប៉ុណ្ណោះ ដែលដោយសារទ្រង់ នោះលោកិយបានត្រូវជាប់ឆ្កាងខាងឯខ្ញុំ 
ហ�ើយខ្ញុំខាងឯលោកិយដែរ» (កាឡាទី ៦: ១៤)។ ឥឡូវយ�ើងអួតបានតែ
មួយ គឺអួតពីព្រះអង្គទ្រង់។ ស្តេចដាវីឌបានបន្លឺថា  «ព្រលឹងរបស់ខ្ញុំនឹងអួត
តែពីព្រះយេហូវ៉ា.....ចូរតម្កើងព្រះយេហូវ៉ាជាមួយនឹងខ្ញុំចុះ  ចូរយ�ើងព្រមគ្នា
ល�ើកព្រះនាមទ្រង់ទ�្បើង» (ទំនុកដំក�ើង៣៤: ២-៣)។ ត�ើហេតុអ្វីយ�ើងអួតពី
ទ្រង់? ពីព្រោះទ្រង់តែម
 ួយដែលបានសម្រេចបាននូវគ្រ
 ប់យ
 ៉ាងដែលមានតម្លៃ
ជាប់នៅសម្រាប់យ�ើងដូចជា ព្រះទទួលយ
 កយ�ើងន ៅចំពោះអង្គទ្រ
 ង់សេចក្តី
អំណរក្នុងជីវិតរបស់យ �ើង ប្រាជ

្ញាក្នុងការរស់នៅរបស់យ�ើង និងសេ
 ចក្តីសង្ឃឹម
សម្រាប់អនាគតរបស់យ�ើង។ ទ្រង់គឺជាគ្រប់ទាំងអស់របស់យ�ើង។ ដោយ
សារសេចក្ប្រោ
តី សលោះដ
 មា
៏ នសិរីល្អរបស់ទ្រ
 ង់ស
 ម្រាប់ពួកម
 នុស្សមានបាប
ព្រះគ្រីសបា
្ទ នត្រឡប់ជា
 ចំនុចក
 ណ្តាលនៃជ
 ីវិតរ បស់យ �ើង។
យ�ើងអាចសិក្សាដំណឹងល្អដ�ើម្បីម�ើលឃ�ើញថា  ការយកព្រះគ្រីស្ទជា
ចំនុចកណ្តាលនៃ
 ជីវិតរបស់យ �ើងមានន័យយ៉ាងណា។ ជាឧទាហរណ៍ន ៅក្នុង
ដំណឹងល្អម៉ាថាយ យ�ើងរ�ៀនបានថា ប�ើសិនយ �ើងមា
 នជីវិតដែលមានព្រះគ្រីស្ទ
ជាចំនុចក
 ណ្តាល នោះយ�ើងថ្វាយបង្គំឫ
 ទ្ធានុភាពព្រះអម្ចាស់របស់ទ្រ
 ង់(ម៉ាថាយ 
២) យ�ើងជ�ឿព្រះរាជសាររបស់ទ្រង់ (ម៉ាថាយ ៤) យ�ើងស្តាប់បង្គាប់សេចក្តី
បង្រៀនរបស់ទ្រ
 ង់(ម៉ាថាយ ៥-៧) យ�ើងហៅព្រះថា «ព្រះវរបិតា» (ម៉ាថាយ
៦) យ�ើងទទួលបានការព្យាបាលរបស់ទ្រង់(ម៉ាថាយ ៨-៩) យ�ើងពា
 ក់ព
 ័ន្ធនឹង
បេសកកម្មរ បស់ទ្រ
 ង់(ម៉ាថាយ ១០) យ�ើងលឈ�
ី ើឆ្កាងរបស់យ�ើង(ម៉ាថាយ 
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១៦) យ�ើងស្រលាញ់ពួកជំនុំរបស់ទ្រ
 ង់(ម៉ាថាយ ១៨) យ�ើងស្រឡាញ់ព្រះគ្រីស្ទ
វិញ(ម៉ាថាយ ២៦) យ�ើងអួតពី
 ឈ�ើឆ្កាងរបស់ទ្រ
 ង់(ម៉ាថាយ ២៧ យ�ើងអប
អរសាទរការរស់ពីសុគតទ�្បើងវ ិញរបស់ទ្រង់(ម៉ាថាយ ២៨)។ នេះគឺជាជីវិត
ពិតដ ែលមានព្រះគ្រីសជា
្ទ ចំនុចក
 ណ្តាល។
ដោយព្រោះភាពទទេរបស់យ �ើងនិងភាព
 ពេញលេញរបស់ទ្រង់អំព�ើបាប
របស់យ�ើងនិងសេ
 ចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រ
 ង់ សេ
 ចក្តីចំកួតរបស់យ �ើងនិងប្រាជ

្ញារបស់
ទ្រង់ នោះមានការជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការងារប្រោសលោះព្រះយេស៊ូវគ ្រីស្ទ
១.	យ�ើងត្
 រូវតែ
 ស្វែ
 ងរកសេចក្ស
តី ្កប់ចិតន្ត ៅក្នុងទ្រ
 ង់តែ
 ប
 ៉ុណ្ណោះ។ ចូរ
យ�ើងឈ
 ប់រអ៊រូ ទាំនិងខ
 ិតខ
 ស្វែ
ំ ងរកសេចក្រតី ីករា
 យរបស់លោកិយ
ទៅ។ ត�ើទ្រ
 ង់ម
 ិនគ្រ
 ប់គ្រា
 ន់សម្រាប់យ �ើងឬ? ប�ើសិនអ
 ្នកមានទ្រង់
ត�ើអ
 ្នកអា
 ចស្កប់ចិតជា
្ត ងនេះដ ែរទេ? ចូរម�
 ើលទៅឯសេចក្ស
តី ្កប់ចិត្ត
ពេញលេញរបស់ប៉ុលទោះ

បជា
ី គាត់មានស្ថានភាពលំបាកផ្សេងៗ
(សូមម�ើល ភីលីព ៤: ១០-២០)។
២.	ព័នក
្ធ ិចគ្ច ្រីស្ទបរិស័ទរ បស់យ �ើងត្រូវតែ
 ព ោរពេញដោយដំណឹង
ល្អគឺ ការអធិប្បាយនិងកា
 របង្រៀនរបស់យ�ើងត្រូវតែ
 ផ្ដោ
 តល�ើ
ទ្រង់ការប្រឹក្សាយ ោបល់របស់យ�ើងនៅក្នុងព
 ួកជ
 ំនត្
ុំ រូវតែ
 ផ្ដោ
 តល�ើ
ទំនាក់ទំនងរបស់យ �ើងជាមួយទ្រង់(នេះជាចំល�ើយចុងក្រោយ
បំផុតច
 ំពោះបញ្ប្រឹ
ហា ក្សាយ ោបល់ទាំងឡាយ) ការថ្វាយបង្គំន
 ិង
ការប្រជុអ
ំ ធិស្ឋានរ បស់យ �ើងត្
 រូវតែ
 ផ្ដោ
 តល�ើទ្រង់ គ្រ
 ប់ទា
 ំងកម្មវ ិធី
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និងបេ
 សកកម្មព
 ួកជំនរុំ បស់យ�ើងត្រូវតែ
 ប
 ញ្ចប់នៅក្នុងទ្រ
 ង់។ នេះ
គឺជាមូលហេតុដែលយ�ើងធ្វដ
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