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ទ្រង់បានបង្កើត ហ�ើយនិងសោយរាជ្យល�ើគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដោយសេចក្ដី
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មេត្តាករុណា និងភាពយុត្តិធម៌។ នេះឯងជាមូលហេតុដែលថា ការសង្ខេបដ៏
ល្អល�ើដំណឹងល្អគឺ «ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកក្នុងលោកីយ៍ ដ�ើម្បី
នឹងជ
 ួយសង្គ្រោះមនុស្សមានបាប» (១ធីម៉ូថេ ១: ១៥)។
ការរំដោះ ការស្ដារឡ�ើងវិញ និងការសោយរាជ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺ
ទាក់ទងគ្នានៅស្ថានភាពខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យ�ើង ប៉ុន្តែមិនមែនមាន
ត្រឹមតែព្រំដែននឹងធាតុពិតនៃព្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះនោះទេ។ តាមរយៈ
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ព្រះជាម្ចាស់នៃយ�ើងបានរំដោះរាស្ត្ររបស់ទ្រង់ចេញពីផល
កម្មដន៏ ៅអស់កល្បជានិច្ចនៃអំព�បា
ើ បរបស់មនុស្សល ោកដែលបានរាលដាល
ល�ើគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់។ ការសង្គ្រោះរបស់យ�
 ើងមានរួមបញ្ចូលទាំងយ�ើង ប៉ុន្តែ
វាកធ
៏ ំជាងយ�ើងផងដែរ។
មុននឹងយ�ើងបន្តស្វែងយល់ថែមទ�ៀតអំពីសេចក្ដីពិតដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់
នេះ យ�ើងកត្
៏ រូវតែ
 ទទួលស្គា
 ល់ផងដែរថា ព្រះគម្ពីរមិនមែ
 នគ្រាន់តែបា
 នល�ើក
ឡ�ើងនូវច
 ំណុចនេ
 ះ ដ�ើម្បធី ្វើឲ្យយ�
 ើងរំភ�ើបច
 ិត្តប៉ុណ្ណោះឡ�ើយ។ ព្រះជាម្ចាស់
បានប�ើកសម្ដែងសេចក្ដីពិតទាំងនោះ ដ�ើម្បីឲ្យមនុស្សមានបាបដូច ដាវីឌ និង
លោកអ្នក និងខ
 ្ញុំអាចមានសេរីភាពដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ចចេញពីពិរុទ្ធភាព និង
អំណាចនៃអំព�បា
ើ បតាមរយៈការជ�ឿទុកច
 ិតល�
្ត ើដំណឹងល្អដែលថាព្រះយេ
 ស៊ូវ
គឺជាព្រះអម្ចាសដែ
់ លយាងមក ដ�ើម្បីនឹងសង្គ្រោះយ�
 ើង។ ខាងក្រោមនេះគឺជា
ចំណុចគ
 ន្លឹះមួយច
 ំនួនស
 ្ដីអំពដ
ី ំណឹងល
 ្អ។
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អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទាមទារ ទ្រង់ប្រទាន
យ�ើងទំនងជាមិនពេ
 ញចិត្តនឹងគ
 ំនិតន ៅពេលដែលបុគ្គលណាម្
 នាក់ចាត់ទុកយ�
 ើង
ថាជា «មនុស្សមានបាប» ឡ�ើយ ជាពិសេសប�យ�
ើ ើងប្រប្រា
ើ ស់ពាក្យនេះសំដៅ
ទៅល�ើតែអស់អ្នកណាដែ
 លកាប់សម្លាប់គេ និងអស់អ្នកដែ
 លរំលោភបំពានល�ើ
រាងកាយកុមារ។ ប៉ុន្តែ ព្រះគ
 ម្ពីរបា
 នចែងថា ព្រះជាម្ចាស់បរិសុទយ
្ធ ៉ាងពេញទី 
ហ�ើយថាអស់អ្នកណាដែ
 លមិនត្រា
 ប់តាមស្មើគ្នានឹងភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់ទ្រ
 ង់
គឺសុទតែ
្ធ ជា
 «មនុស្សមានបាប» ដែលឃ្នេ
លា ះមានន័យដ៏សាមញ្ញថាជាការមិន
ត្រាប់តាមស្តង់ដាររបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ទោះប�យ�
ើ ើងប្រព្រឹត្តអំព�បា
ើ ប មិនថាដល់
កម្រិតណាក៏ដោយ ក៏យ�ើងបានក្លាយទៅជាអ្វីមួយផ្សេងទ�ៀតដែលមិនស្រប
តាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចបាត់ទៅហ�ើយ (រ៉ូម ៣: ២៣; យ៉ាកុប
២: ១០)។ ព្រះអង្គបា
 នបង្កើតយ�
 ើងមក ដ�ើម្បីឲ្យយ�
 ើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីលក្ខណៈ
នៃភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រ
 ង់ (១ពេត្រុស ១: ១៦)។ ដូច្នេះហ�
 ើយ កំហុសខុសឆ្គង
របស់យ�
 ើងមិនគ្រា
 ន់តែធ ្វើឲ្យយ�
 ើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាថែ
 មទាំងបង្ខូច
ទំនាក់ទំនងរបស់យ�
 ើងជាមួយនឹងព្រះ
 ជាម្ចាស់ទ�ៀតផង (អេភេសូរ ៤: ៣០)។

រូបអង្គព្រះជាម្ចាស់
បញ្ហានៃទំនាក់ទំនងរបស់យ�
 ើងជាមួយនឹងព្រះ
 ជាម្ចាស់បានចាប់ផ្ដើមន ៅពេល
ដែលឪពុកម្ដាយដំបូងរបស់យ�ើងបានប្រព្រឹត្តអំព�ើបាប ដែលការនោះបាន
បណ្ដាលឲ្យយ�ើងមាននិស្ស័យពុករលួយ (រ៉ូម ៥: ១២)។ ចាប់តាំងពីជំនាន់
លោក អ័ដាម និងនា
 ង អេវ៉ា មកដល់សព្វថ្ងៃនេះ បុគ្គលគ្រប់ៗរ ូបយ
 ល់ពីភាព
ឈឺចាប់នៅពេលដែលយ�ើងធ្លាប់បរាជ័យច
 ំពោះអស់អ្នកដែ
 លយ�ើងស្រឡាញ់
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ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់នឹងបោះបង់ទស្សនៈរបស់ខ្លួនចោល។ យ�ើងទាំងអស់
គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ស្គាល់អំពីភាពអាម៉ាស់ និងវិប្បដិសារី។ តាមពិតទៅចំណុច
នេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីធាតុពិតខាងឯវិញ្ញាណមួយ ដែលយ�ើងទំនងជាមិនទាន់
ទទួលស្គា
 ល់នៅឡ�ើយ៖ យ�ើងមានពិរុទ្ធភាព ពីព្រោះព្រះជា
 ម្ចាស់បានបង្កើត
យ�ើងមកឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គ ប៉ុន្តែយ�ើងបានបរាជ័យក្នុងការរស់
នៅដោយបង្ហាញពល
ី ក្ខណៈនោះ (រ៉ូម ៣: ១០)។
ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតយ�ើងមកដូចរូបអង្គទ្រង់ (លោកុប្បត្ដិ ១: ២៦២៧)។ ព្រះជាម្ចាស់បានសូនយ�ើងមកឲ្យដូចជាអង្គទ្រង់ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងអាច
នឹងស្រឡាញ់ទ្រង់ និងអ្នកដទៃដែលព្រះអង្គបានបង្កើតដូចរូបអង្គទ្រង់ផង
ដែរ។ នៅពេលដែលយ�ើងប្រព្រឹត្តអំព�ើបាប នោះមានន័យថា យ�ើងកំពុងតែ
ទាស់ប្រឆាំងនឹងលក្ខណៈដ�ើមរបស់យ�
 ើង ហ�ើយមានអ្វីមួយនៅក្នុងជម្រៅចិត្ត
យ�ើងបានធ្វើឲ្យយ�ើងមានអារម្មណ៍មិនស្រួល។ អារម្មណ៍នៃពិរុទ្ធភាពដែល
យ�ើងមានគឺជាសំឡេងបន្ទរនៃភាពឈឺចាប់ដែលចិត្តរបស់យ�ើងមាន—នៅ
ពេលណាដែលយ�ើងប្រព្រឹត្តអំព�ើបាប—ព្រោះការនោះបានដាក់គម្លាតរវាង
យ�ើងក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យ�ើង ដែលព្រះជាម្ចាស់បានសូនយ�ើងមក ដ�ើម្បី
ឲ្យយ�ើងមានទំនាក់ទ
 ំនងល្អជាមួយនឹងព្រះ
 អ
 ង្គ។
ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងមានទំនាក់ទំនងដ៏ស្និតស្នាលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បាន
ទ្រង់បានតម្រូវឲ្យយ�
 ើងមានភាពបរិសុទ្ធ ប៉ុន្តែទាំងលក្ខណៈ និងទង្វើរបស់យ�
 ើង
បានដាក់គម្លាតយ�ើងចេញពីព្រះជាម្ចាស់។ ត�ើយ�ើងអាចដោះស្រាយបញ្ហា
នេះបានដោយរប�ៀបណាទៅ? យ�ើងមិនអាចដោះស្រាយបានទេ។ យ�ើងជា
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មនុស្សមិនល្អឥតខ្ចោះ ហ�ើយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យខ្
 លួនឯងបរិសុទល�
្ធ ើសជាងដៃដែ
 ល
បានប្រឡាក់ភក់អាចទៅជូតអាវយឺតពណ៌សឲ្យបានស្អាតបានឡ�ើងវិញដែរ។
មានតែព្រះជាម្ចាស់មួយអង្គគត់ដែលអាចដោះស្រាយទំនាក់ទំនងរបស់
យ�ើងជាមួយនឹងទ្រង់បាន ហ�ើយព្រះអង្គធ្វើការទាំងនោះដោយប្រទានឲ្យ
មាននូវភាពបរិសុទ្ធដែលទ្រង់ទាមទារ។ ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអង្គដែលចាប់ផ្ដើម
(១យ៉ូហាន ៤: ១៩)។ តាមរយៈព្រះយេស៊ូវ ព្រះជាម្ចាស់នៃយ�ើងបានរំដោះ
យ�ើងចេញពីផលកម្មនៃអំព�ើបាបរបស់យ�ើង។ ព្រះអង្គប្រទានឲ្យនូវអ្វីដែល
យ�ើងមិនអាចមាន ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាពេលយ�ើងហៅការប្រទានឲ្យ
របស់ទ្រង់មួយនេះថា «ដំណឹងល្អនៃព្រះគុណ»។ ពាក្យ «ព្រះគុណ» មាន
ន័យថា «អំណោយទាន»—ជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គប្រ
 ទានទៅកាន់នរណាម្នាក់
ដែលមិនអាចមាននូវអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវការបាន—ប្រៀបប្រដូចជានរណា
ម្នាក់ឲ្យអាវយឺតថ្មីមួយទៅកាន់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានធ្វើឲ្យអាវរបស់ខ្លួន
ប្រឡាក់ទ ៅដោយភក់ដែ
 រ។

ភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ព្រះនាមរបស់ព្រះយេ
 ស៊ូវគ្រីសរ�
្ទ ៀបរាប់យ៉ាងក្បោ
 ះក្បាយអំពីរប�ៀបដែលទ្រង់
ធ្វើឲ្យយ�ើងបា
 នបរិសុទ្ធ។ ព្រះនាមរបស់ព្រះ
 យេ
 ស៊ូវមានន័យថា «អ្នករំដោះ»។
បេសកកម្មរ បស់ព្រះ
 អង្គគ
 ឺធ្វជា
ើ អ្នករ ំដោះ (ឬក៏សង្គ្រោះ) យ�ើងចេញពីកម្មផល
នៃអំព�ើបាបរបស់យ�ើង។ ពាក្យបន្ថែម «គ្រីស»្ទ  គឺជាការពណ៌នាអំព�ើគោល
បំណងរបស់ព្រះ
 យេ
 ស៊ូវ ជាជាងផ្ដោតទៅល�ើព្រះនាមរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់។ ពាក្យ

«គ្រីស»្ទ   គឺជានាមនៃឋានៈដែលមានន័យថា «អ្នកដែ
 លព្រះជាម្ចាសបា
់ នជ្រើស
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តាំង»។ ព្រះវរបិតាបា
 នជ្រើសតាំងព្រះយេ
 ស៊ូវឲ្យធ្វើជាអ្នកត
 ំណាងទ្រង់ក្នុងការ
ប្រទានភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សល ោក។ អស់រយ: ពេលជាច្រើន
សតវត្ស ព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាតាមរយៈពួកហោ
 រារបស់ព្រះ
 អង្គថា ទ្រង់នឹង
ចាត់អ្នកដែលទ្រង់បានជ្រើសតាំងឲ្យមកសង្គ្រោះរាស្ត្ររបស់ទ្រង់ (កិច្ចការ
៣: ១៨-២០)។ ទោះជាយ៉ាងណាក្ដីក៏មនុស្សជាច្រ
 ើននា
 ក់មានការភ្ញាក់ផ្អើល
ពេលដែលពួកគាត់ឃ�ើញថា អង្គដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសតាំងគឺជាព្រះ
រាជបុត្រាផ្ទាល់របស់ទ្រ
 ង់។
ព្រះយេស៊ូវបា
 នយាងមកក្នុងនាមជាអ្នកត
 ំណាងដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃរូបអង្គព្រះ
 
ជាម្ចាស់។ ទោះប�ព្រះ
ើ អ
 ង្គជា
 ព្រះក
 ដ៏ ោយ ក៏ព្រះយេ
 ស៊ូវបានយកសណ្ឋានជា
មនុស្ស (កាឡាទី ៤: ៤-៥; ភីលីព ២: ៦-១១)។ ទ្រង់គ
 ឺជាព្រះដែ
 លបានយាង
មកយកកំណ�ើត  (ពាក្យ «យកកំណ�ើត» មានន័យថា «ក្នុងសាច់ឈាម»)។
ព្រះយេស៊ូវមានលក្ខណៈដូចយ�ើងក្នុងរាល់គ្រប់ចំណុចល�ើកលែងតែមួយ៖
ព្រះអង្គគ្មានអំព�ើបាបសោះ (ហេព្រើរ ៤: ១៥)។ ព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់
តែមិនបា
 នប្រព្រឹតអ
្ត ំព�ើរំលងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែដ ោយសារព្រះអង្គត្
 រូវបា
 នព្រះ
វិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់បដិសន្ធិក្នុងរប�ៀបដ៏អស្ចារ្យល�ើនាង ម៉ារា ដែលជាក្រមុំ
ព្រហ្មចារី ដែលការនោះមានន័យថា ទ្រង់មិនមានការចាប់កំណ�ើតក្នុងភាព
ពុករ លួយ ដូចដែ
 លមនុស្សគ្រប់ៗរ ូបមា
 ននោះទេ (ម៉ាថាយ ២: ២០-២៣)។
ភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគ្រីស្ទនាំមកនូវពីរចំណុចសម្រាប់យ�ើង៖ ទីមួយ វា
បានបង្ហាញយ�ើងអំពរី ប�ៀបដែលយ�ើងត្រូវរស់នៅសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់។ ប្រសិន
ប�ើមនុស្សម្នាក់មានជីវិតដែលពេញទៅដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងគ្មានភាព
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អាត្មានិយម នោះវានឹងមានលក្ខណៈដូចជាព្រះជន្មរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមិន
ខាន (១យ៉ូហាន ៣: ១៦)។ តាមរយៈព្រះអង្គ យ�ើងបានរ�ៀនអំពីរប�ៀបនៃការ
រស់នៅឲ្យបានពេញទី ពោលគឺឲ្យយ�ើងរស់នៅតាមរប�ៀបដែលព្រះជាម្ចាស់
សព្វព្រះហឫទ័យនៅពេលដែលទ្រង់បានបង្កើតយ�ើងមក—គឺមានលក្ខណៈ
ជាមនុស្សទាំងស្រុង ហ�ើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានការប្រកបគ្នា
យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងព្រះជា
 ម្ចាស់ថែមទ�ៀត។ ចុះប�
 យ�
ើ ើងមិនអា
 ចរស់
នៅយ៉ាងពេញលេញបាន ហ�ើយល្អឥតខ្ចោះក្នុងការប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះ
ជាម្ចាស់ដូចជាព្រះយេ
 ស៊ូវ? ត�ើនឹងមានរ�ឿងអក�
្វី ើតឡ �ើងទ ៅ? នោះមានន័យថា
យ�ើងត្រូវការការប្រទានឲ្យទីពីរនៃភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះ
 យេ
 ស៊ូវ។ ការប្រទាន
ឲ្យទីពីរនេះ គឺល�ើសពីការបង្ហាញយ�ើងអំពីរប�ៀបដែលយ�ើងរស់នៅសម្រាប់
ព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែ វាបណ្ដាលឲ្យយ�
 ើងអាចរស់ន ៅជាមួយនឹងព្រះ
 ជាម្ចាស់តាម
រយៈការស្កប់ចិតដ្ត ោយស្ដាប់បង្គាប់តាមស្តង់ដាររបស់ព្រះ
 អ
 ង្គវ ិញ។

សេចក្ដីយុត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់
ព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើជាយញ្ញបូជាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជំនួសយ�ើងបានដោយសារ
ភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រ
 ង់។ ចំពោះអ្នកស្
 ដាប់សម័យនេ
 ះ ការល�ើកឡ �ើងបែ
 បនោះ
គឺហាក់បីដូចជាប្លែកណាស់ ប៉ុន្តែនោះជារាជសារដែលព្រះគម្ពីរបានរ�ៀបរាប់
តាំងពីដ�ើមដល់ចប់។ អំព�ើបាបរបស់យ�ើងមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យ
ព្រះជាម្ចាស់មានការមួម៉ៅប៉ុណ្ណោះឡ�ើយ។ អំព�ើបាបនៃមនុស្សលោកយ�ើង
បាននាំឲ្យមានការរងទុកដែ
្ខ លមិនអាចប៉ាន់ស្មាននឹកឃ �ើញដល់។ ព្រះជាម្ចាស់
មិនម�
 ើលរំលងកំហឹងដែ
 លយ�ើងបញ្ចេញ ការឈ្លានពា
 នដែលយ�ើងបង្ក ការរង
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ទុកដែ
្ខ លយ�ើងមិនអ�
 ើព�ើ ឬក៏ភាពអយុត្តិធម៌ដែ
 លយ�ើងមិនរវីរវល់នោ
 ះឡ�ើយ។
ព្រះដ៏បរិសុទម
្ធ ិនអា
 ចគ្រាន់តែ
 បិទភ្នែ
 ក ឬក៏បិទព្រះ
 កាណ៌ចំពោះអំព�បា
ើ បបែប
នោះទេ។ ជនរងគ្រោះស្រែ
 ករកភាពយុត្តិធម៌ ហ�ើយសេច

ក្ដីមេត្

តាករុណារបស់
ព្រះជាម្ចាស់ក៏បានប្រទាននូវអដែ
្វី លសេចក្ដីសុចរិតរបស់ទ្រ
 ង់តម្
 រូវឲ្យមានតាម
រយៈយញ្ញបូជារបស់ព្រះ
 យេ
 ស៊ូវ។
ដោយសារព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមានអំព�ើបាប ការស្ម័គ្រ
ព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គក្នុងការរងទុកល�
្ខ ឈ�
ើ ើឆ្កាង នឹងការទទួលយកទារុណកម្ម
ដែលយ�ើងស័ក្តិសមនឹងទទួល គឺមានលក្ខណៈល�ើសជាងការដែលមនុស្សយ�ើង
អាចតបស្នងក្នុងការថ្វាយទៅកាន់ទ្រង់វិញថែមទ�ៀត។ សេចក្ដីសុចរិតរបស់
ព្រះគ្រីសគ
្ទ ធ
ឺ ខ្
ំ លាំងជាងសេចក្ដីមិនសុចរិតរបស់យ�ើង ដែលយញ្ញបូជារបស់ទ្រ
 ង់
គឺល្មមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង់ថ្លៃសម្រាប់អំព�ើបាបនៃពិភពលោកទាំងមូល និង
សម្រាប់រាល់ពេលវេលា។ (រ៉ូម ៥: ១៥-១៩; ហេព្រើរ ៩: ២៦-២៨; ១ពេត្រុស
៣: ១៨; ១យ៉ូហាន ២: ២)។ ព្រះជាម្ចាស់បានទទួលយកយញ្ញបូជារបស់ព្រះ
យេស៊ូវជំនួសការដាក់ទារុណកម្មល�
 ើយ�ើង (១ពេត្រុស ២: ២៤)។ ព្រះយេស៊ូវ
បានបង់ថ្លៃ
 បំណុលដែ
 លយ�ើងជំពាក់សេច

ក្ដីយុត្តិធម៌របស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ ដែល
យ�ើងមិនអាចបង់ថ្លៃ
 បា
 ន (ទំនុកតម្កើង ៤៧: ៧-៩; ទីតុស ២: ១១-១៤)។ ការ
រងទុក្ខរបស់ព្រះ
 អង្គល ោះបាបសម្រាប់ (ឬក៏ «គ្របបាំង») អំព�ើរំលងដែលយ�ើង
ប្រព្រឹត្ត (១យ៉ូហាន ៤: ១០)។ ការសុគតរបស់ព្រះ
 អង្គបា
 នរំដោះយ�ើងចេញពី
ស្ថាននរកដែលយ�ើងស័ក្តិសមនឹងទ
 ទួល (កាឡាទី ៣: ១៣-១៤)។
ចំពោះអស់អ្នកដែ
 លនៅក្នុងច
 ំណោមយ�ើង ដែលតយុទ្ធក្នុងការមានអារម្មណ៍
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ពិរុទ្ធភាព ការផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាដំណឹងដ៏ល្អក្រៃលែង។ នៅក្នុងគុក
ដាវីឌ ដែលជាប្អូនរបស់ខ្ញុំ  មិនអាចបង់ថ្លៃលោះបំណុលសម្រាប់អំព�ើឧក្រិដ្ឋ
ដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនោះទេ ដូចដែលយ�ើងជាមនុស្សមានពេញទៅដោយ
ពិរុទ្ធភាពនៃអំព�បា
ើ បក៏មិនអាចនឹងបង់ថ្លៃ
 ល ោះបំណុលដែលយ�ើងជំពាក់ព្រះ
 
ដ៏បរិសុទ្ធដោយសារយ�ើងបានប្រព្រឹត្តល្មើសទាស់នឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់
បានផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាកដ៏ ោយ ដោយសារព្រះយេ
 ស៊ូវបានយាងមក
ដ�ើម្បីបង់ថ្លៃលោះបំណុលខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យ�ើង ទោះប�ើយ�ើងជា
មនុស្សទុគ៌តខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណក៏ដោយ ក៏ទាំង ដាវីឌ រួមទាំងលោកអ្នក
ហ�ើយនិងខ្ញុំក៏អាចរស់នៅដោយមានចិត្តដែលទទួលបាននូវសេរីភាពចេញ
ពីភាពអាម៉ាស់បានដែរ។

សេចក្ដីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
យញ្ញបូជារបស់ព្រះគ្រីសធ្ទ ្វើឲ្យភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់មានការស្កប់ព្រះ
ហឫទ័យ (រ៉ូម ៥: ២០-២១)។ នេះមានន័យថា និមិត្តសញ្ញាឋានៈរបស់ខ
 ្ញុំខាងឯ
ព្រលឹងវិញ្ញាណបានក្លាយទៅជាលក្ខណៈមួយហាក់បីដូចជាខ្ញុំមិនដែ
 លប្រព្រឹត្ត
អំព�ើបាបទាល់តែសោ
 ះ (អេសាយ ១: ១៨)។ ពួកទេ
 វវិទហូ ៅការប្រកាសមួយ
នេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងឋានៈបរិសុទ្ធថ្មីដែលយ�ើងទទួល
ថា «ការរាប់ជាសុចរិត»។ ការរាប់ជាសុចរិតក�
 ើតឡ �ើងចេញពីការប្ដូរដ៏អស្ចារ្យ
មួយដែលបានក�ើតឡ�ើងនៅល�ើឈ�ើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ ព្រះអង្គបានយក
នូវអំព�ើបាបរបស់យ�ើងមកដាក់ល�ើរូបអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ ហ�ើយជាលទ្ធផលព្រះ
អង្គក៏បានប្រទានមកកាន់យ�ើងនូវសេចក្ដីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដែរ (២កូរិនថូស
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៥: ២១ ; ១ពេត្រុស ៣: ១៨)។ ទ្រង់បានក្លាយដូចជាយ�ើង (មានអំព�ើបាប)
ដ�ើម្បឲ
ី ្យយ�
 ើងអាចក្លាយដូចជា
 រូបអ
 ង្គទ្រ
 ង់វ ិញបា
 ន (បរិសុទ)្ធ ។
ការប្រទានឲ្យដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទសម្រាប់អ
 ំព�បា
ើ បបានអនុញ្ញាតឲ្យ
ខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអំព�បា
ើ បរបស់ប្អូនប្រុ
 សខ—
្ញុំ និងរបស់ខ
 ្ញុំ ព្រម
ទាំងរបស់ល ោកអ្នកដែ
 រ។ មនុស្សគ្រប់ៗរ ូប—មិនថា
 ពួកគាត់មានអំព�បា
ើ បធំ
ក្រៃលែងប៉ុណ្ណាកដ៏ ោយនៅក្នុងជីវិតខ្
 លួន—ក៏គាត់អាចនឹងទទួលបា
 នការលោះ
បាបតាមរយៈយញ្ញបូជារបស់ព្រះ
 យេ
 ស៊ូវបានដែរ។
ភស្តុតាងមួយទាក់ទងនឹងដំណឹងដ៏ល្អមួយនេះគឺខគម្ពីរដែលនៅសល់
ក្នុងខគ
 ម្ពីរដែ
 លយ�ើងបានល�ើកឡ�ើងជាសម្រង់សម្ដីនៅក្នុងច
 ំណុចផ្ដ
 ើមនៃកូន
ស�ៀវភៅមួយនេ
 ះ។ សាវ័ក ប៉ុល បានសរសេរថា «ព្រះគ្រីសយេ
្ទ ស៊ូវទ្រង់បា
 ន
យាងមកក្នុងលោកីយ៍ដ�ើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានបាប ដែលខ្ញុំនេះជា
លេខ១ក្នុងព
 ួកគេ
 » (១ធីម៉ូថេ ១: ១៥)។ មុនសា
 វ័ក ប៉ុល ទទួលជ�ឿ គាត់បាន
ជេរប្រមាថព្រះយេស៊ូវ និងបានសម្លាប់អស់អ្នកដែលដ�ើរតាមព្រះអង្គ។ ប៉ុន្តែ 
ឥឡូវនេះសាវ័ក ប៉ុល អាចបង្ហាញភាពរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលថា ការ
ធួននឹងបាបរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានទូទាត់យ៉ាងពេញទីសម្រាប់អំព�ើល្មើសទាំង
អស់នោះ—មិនមែ
 នដោយសារតែភា
 ពតូចតា
 ចនៃអំព�ើបាបរបស់សាវ័ក ប៉ុល
នោះទេ  ប៉ុន្តែដោយសារភាពធំសម�្បើមរបស់ឈ�ើឆ្កាងទៅវិញទេត�ើ។ យញ្ញ
បូជារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធួននឹងបាបសម្រាប់
អំព�បា
ើ បដធ
៏ ំបំផុត និងស
 ម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត

អ
្ត ំព�បា
ើ បដ៏ខ្លាំងជាងគេប
 ំផុតដែ
 រ។
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សេចក្ស្រ
ដី ឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់
ប៉ុន្តែ ត�ើយ�
 ើងអាចប្រាកដឲ្យច
 ្បាស់បានដោយរប�ៀបណា ដែ
 លយ�ើងអាចដឹង
យ៉ាងពិតប្រា
 កដថា យ�ើងអាចនឹងទទួលបា
 នសេចក្ដីសង្គ្រោះពព្រះ
ី គ្រីសបា
្ទ ន?
សូម្បតែ
ី ព្រះ
 យេ
 ស៊ូវកបា
៏ នមានព្រះបន្ទូលអំពីមនុស្សមួយច
 ំនួនដែ
 លកំពុងទ ៅ
ស្ថាននរកដែរ (ម៉ាថាយ ២៣: ៣៣; យ៉ូហាន ៣: ១៨) ដូច្នេះ យ�ើងដឹងថា
 ការ
ធួននឹងបាបរបស់ព្រះគ្រីស—
្ទ ទោះប�ើថាវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់ៗ
រូប—ក៏មិនមែនថា មនុស្សគ្រប់ៗរូបនឹងទទួលសេចក្ដីសង្គ្រោះបានដែរ។ ត�ើ
យ�ើងមានការធានាអះអាងពីនរណាដែលថា យ�ើងអាចនឹងទទួលបា
 នការធួន
នឹងបាបមួយនេះទៅ? ចម្លើយគឺថា យ�ើងត្រូវតែចងចាំថាព្រះជាម្ចាស់ផ្គត់ផ្គង់
នូវអ
 ្វីដែលយ�ើងទាមទារ។
ព្រះជាម្ចាស់មិនទាមទារឲ្យយ�ើងទិញការអភ័យទោសរបស់ទ្រង់ឡ�ើយ
ព្រះអង្គម
 ិនបា
 នបង្គាប់ឲ្យយ�
 ើងទៅធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យណាមួយខា
 ងឯព្រលឹង
វិញ្ញាណ ឬក៏ឲ្យយ�ើងពិតជាមានអារម្មណ៍វិប្បដិសារីដ៏ខ្លាំងក្លា ដ�ើម្បីទូទាត់
សម្រាប់អំព�ើបាបរបស់យ�ើងផងដែរ។ ផ្ទុយពីនោះទៅវិញ ដំណឹងល្អគឺថា
ព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននូវការអភ័យទោសរបស់ទ្រង់តាមរយៈព្រះគុណតែមួយ
គត់ (រ៉ូម ៣: ២៣-២៤)។ ព្រះអង្គបា
 នប្រទានសេចក្ដីស្រ
 ឡាញ់របស់ទ្រង់ម
 ក
កាន់យ�ើង ជាជាងទាមទារឲ្យយ�
 ើងទិញវា។
ប្រសិនប�យ�
ើ ើងត្រូវធ ្វើអ្វីមួយ ដ�ើម្បីទិញសេច

ក្ដីស្រ
 ឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់
នោះយ�ើងនឹងមានការពិបាកណាស់ក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់នូវបញ្ញត្តិច
 ម្បងរបស់
ទ្រង់ «ត្រូវឲ្យស្រ
 ឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពច
ី ិត្ត អស់អំពព្រ
ី លឹង
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ហ�ើយអស់អំពីគំនិតឯង» (ម៉ាថាយ ២២: ៣៧)។ ប្រសិនប�ើបុគ្គលណាម្នាក់
នឹងគ្រាន់តែស្រឡាញ់យ�ើងដោយសារយ�ើងបម្រើគាត់ នោះយ�ើងអាចបម្រើ
ពួកគាត់បាន ប៉ុន្តែយ�ើងមិនអាចស្រឡាញ់ពួកគាត់បានទេ។ ប្រសិនប�ើឪពុក
ម្ដាយនិយាយទៅកាន់កូនថា «ប៉ាម៉ាក់នឹងស្រឡាញ់កូនលុះត្រាតែកូនទទួល
បានពិន្ទុនិទ្ទេស A ក្នុងមុខវិជ្ជាគណិត ស្រោចផ្កា និងដាក់ចំណីឲ្យសត្វស៊ី»
នោះកូនទំនងជាស្
 ដាប់បង្គាប់ ប៉ុន្តែជាច
 ុងក្រោ
 យគាត់នឹងមិនស្រ
 ឡាញ់បុគ្គល
ដែលស្រឡាញ់ដោយមានការកេងប្រវ័ញ្ចឡ�ើយ។
ដូចគ្នានោះដែរ ព្រះអម្ចាស់ដែលទាមទារឲ្យយ�ើងស្រឡាញ់ទ្រង់ ព្រះ
អង្គក៏បានឲ្យយ�ើងអាចធ្វើការនោះបាន តាមរយៈការដែលទ្រង់ធ្វើឲ្យសេចក្ដី
ស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក្លាយជាអំណោយទានដែលគ្មានល័ក្ខខ័ណ្ឌ។ ព្រះគម្ពីរ
បានចែងថា «យ�ើងស្រឡាញ់ទ្រង់ ពីព្រោះទ្រង់បានស្រឡាញ់យ�ើងជាមុន»
(១យ៉ូហាន ៤: ១៩)។ ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអង្គដែលបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការ
ប�ើកប
 ង្ហាញកស្រ
្ដី ឡាញ់ដ៏គ្មានលក្ខខ
 ណ្ឌរបស់ទ្រង់។

ការតាំងសេចក្ដីសញ្ញាដ៏ស្មោះត្រ
 ង់
តាមរយៈការចែងទុកនូវសេចក្ដីតាំងសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើជាមួយ
នឹងរាស្ត្ររបស់ទ្រង់ ព្រះគម្ពីរបង្រៀនយ�ើងបន្ថែមទ�ៀតអំពីការដែលព្រះ
ជាម្ចាស់គឺជាអង្គដែលផ្ដើមការស្រឡាញ់។ តាមរយៈការតាំងសញ្ញាបែបនេះ
ព្រះជាម្ចាស់សន្យាថា នឹងស្រឡាញ់រាស្ត្ររបស់ទ្រង់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ។
ការតាំងសញ្ញាទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេ។ កិច្ចព្រម
ព្រៀងអាចក្លាយជាការអសារបង់បានប្រសិនប�ើគេមិនត្រាប់តាមលក្ខខណ្ឌ
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ប៉ុន្តែការខ្វះការបង្ហាញសកម្មភាពនឹងមិនរំសាយចោលនូវសេចក្ដីតាំងសញ្ញា
របស់ព្រះ
 ជា
 ម្ចាស់ឡ�ើយ។ នេះឯងជាមូលហេតដែ
ុ លរាស្ត្ររបស់ព្រះ
 ជា
 ម្ចាស់
អាចនិយាយថា «ប�ើទ
 ុកជា
 យ�ើងមិនស្មោះ

ត្រង់ក
 ដ៏ ោយ គង់តែ
 ទ្រ
 ង់ន ៅតែស្មោះ


ត្រង់ដ
 ដែល» (២ធីម៉ូថេ ២: ១៣)។
ការរំដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេញពីភាពជាទាសករគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏
ល្អបំផុតនៃការតាំងសញ្ញានៃសេចក្ដីស្រឡាញ់មួយនេះ។ អស់រយ: ពេលរាប់
សតវត្សមុននោ
 ះ ព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថា ទ្រង់នឹងស្រ
 ឡាញ់លោក អ័ប្រាហាំ
ហ�ើយនិងពូជពង្សរបស់គាត់។ ប៉ុន្តែ ម្ដងហ�ើយម្ដងទ�ៀត ជាច្រើនល�ើកច្រើន
សារ ពួករាស្ត្រទាំងអស់នោ
 ះតែងតែភ្លេច
 ព្រះ
 ជាម្ចាស់។ ពួកគាត
 បា
់ នក្លាយជា
ទាសករនៅស្រុកអេស៊ីព្ទរហូតទាល់តែ
 ព្រះ
 ជាម្ចាសបា
់ នចាត់លោក ម៉ូសេ ឲ្យទៅ
រំដោះពួកគាត
 ់ចេញមក។ បន្ទាប់ពពេ
ី លដែលព្រះជា
 ម្ចាស់បានរំដោះពួកគាត
 ់
នោះទ�ើបព្រះ
 អង្គបា
 នប្រទានបញ្ញត្តិដែ
 លអនុញ្ញាតឲ្យពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែល
មានលទ្ធភាពក្នុងកា
 ររស់នៅដោយបរិសុទបា
្ធ ន។
លំដាប់លំដោយនៃពេលវេលាដែលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានក�ើតឡ�ើង
គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យយ�ើងយល់ដឹង ទាក់ទងនឹងសេចក្ដីតាំងសញ្ញានៃ
ការស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់។ ព្រះជាម្ចាស់បានរំដោះពួករាស្ត្រមុនព្រះ
 អង្គ
បានប្រទានក្រឹត្យវិន័យដល់ពួកគាត
 ់។ ព្រះអង្គមិនបា
 នរងចាំឲ្យពួកគាត
 ់ស្ដាប់
បង្គាប់ទ្រ
 ង់មុនព្រះ
 អង្គស
 ង្គ្រោះពួកគាត
 ់នោះទេ (ចោទិយកថា ៥: ៦)។ ព្រះអង្គ
មិនបា
 នមានបន្ទូលថា «ចូរស្
 ដាប់បង្គាប់អញសិន នោះទ�ើបអញនឹងស្រ
 ឡាញ់
ឯង»។ ក្នុងការតាំងសេច

ក្ដីសញ្ញាដ៏ស្មោះត្រ
 ង់ ព្រះអង្គមានបន្ទូលថា «អញបាន
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ស្រឡាញ់ឯងរួចស្រេច

ទ ៅហ�ើយ ហ�ើយក៏បានរំដោះឯងទ�ៀតផង ដែលនោះ
ហ�ើយគឺជាមូលហេតុដែលឯងគួរត្រា
 ប់តាមក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នេ
 ះដែលនឹង
ប្រទានពរដល់ជីវិតរ បស់ឯង»។
ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមកកាន់យ�
 ើង—ការដែលព្រះអង្គស្រ
 ឡាញ់
យ�ើង ទោះប�ើមុនយ�ើងស្រឡាញ់ទ្រង់ ឬស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់—គឺជាផ្នែកមួយដ៏
ចាំបាច់នៃដំណឹងល្អ (រ៉ូម ៥: ៨)។ ប្រសិនប�
 ព្រះ
ើ ជាម្ចាស់រងចាំឲ្យយ�ើងរ�ៀបរ�ៀង
ជីវិតយ�
 ើងឲ្យបានល្អប្រស�ើរមុននឹងព្រះ
 អង្គស្រ
 ឡាញ់យ�ើង នោះនឹងគ្មានសេច

ក្ដី
សង្ឃឹមស
 ម្រាប់បុគ្គលដូចប
 ្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងជាប់គ
 ុកនោ
 ះទេ។ ជីវិត
របស់ ដាវីឌ គឺមានពេញទៅដោយវិបត្តិ។ គឺគ្មានផ្លូវទេ 
 ក្នុងការដែលឲ្យគាត់កែ
តម្រូវក
 ំហុសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្ត។ គាត់មិនមា
 នសេរីភាពខាងឯសាច់ឈាម
និងកា
 រគិតគ
 ូរខា
 ងឯស្មារតីក្នុងការបង្វែរនូវការខូចខាតដែ
 លគាតបា
់ នប្រព្រឹត្ត
ចំពោះអ្នកដ
 ទៃ។ ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលគាត់ទទួលស្គា
 ល់នូវសេច

ក្ដីពិតដែ
 លថា
ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់គាត់ ហ�ើយនឹងជួយគាត់ នោះប្អូនប្រុ
 សខ្ញុំអាចទទួលបា
 ន
នូវព្រះ
 គុណរបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទបាន ទោះប�គាត
ើ ់បានប្រព្រឹត្តអំព�បា
ើ បជាច្រើនឆ្នាំ
ហ�ើយគាត់មានជីវិតម
 ួយដែលពេញទៅដោយអសមត្ថភាពកដ៏ ោយ។
ពេញមួយជីវិតជំទង់របស់ ដាវីឌ គាត់តែ
 ងតែនិយាយទៅកាន់គ្រួសាររបស់
គាត់ក្នុងប្រយោគ

យ
 ៉ាងសាមញ្ញៗ ឬកស្រែ
៏ កថ្ងូរតែ
 ប
 ៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ នៅពេល
ដែលគាត់ជ�ឿទុកច
 ិតល�
្ត ើកស្រ
្ដី ឡាញ់របស់ព្រះយេ
 ស៊ូវសម្រាប់គាត់ ដាវីឌ ក៏ចាប់
ផ្ដើមផ្ញើសំបុត្រមកកាន់ពួកយ�
 ើង។ យ�ើងមិនទាំងដឹងផងថា គាត់អាចសរសេរ
បាន។ ការសរសេរ និងវេ
 យ្យាករណ៍គ
 ឺដូចក្មេ
 ងៗ ប៉ុន្តែខ
 ណៈពេលដែលពេល
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វេលាកន្លងផុតទ ៅ ការសរសេររបស់គាត់ក៏កាន់តែល្អជាងមុន—ដូចនឹងជំន�ឿ
លទ្ធភាពរបស់ ដាវីឌ ក្នុងការពណ៌នាជំន�ឿរបស់គាត់។ គាត់បានសរសេរពី
ក្នុងគ
 ុកថា «ព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ៗគ្នាដែលជ�ឿ
ល�ើទ្រង់បា
 ន។ ញ៉ុមជ�ឿព្រះ។ ព្រះអង្គបា
 នចាត់បុត្ររបស់ទ្រ
 ង់ឈ្មោះ យេ

ស៊ូវ
ឲ្យមកស្លាប់សម្រាប់បា
 បយ�ើង។ ព្រះស្រឡាញ់ពិភពលោកខ្លាំងណាស់ រហូត
ដល់ព្រះអង្គឲ្យកូនតែមួយគត់របស់ទ្រង់។ អ្នកណាដែលជ�ឿល�ើទ្រង់នឹងមិន
ស្លាបទេ តែ
់
មា
 នជីវិតអ
 ស់កល្បជានិច្ច។»
ដាវីឌ បានប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាថា គាត់ស្គាល់អំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទ 
តាមរយៈការដែលគាត់សម្រួលកណ្ឌគម្ពីរ យ៉ូហាន ៣: ១៦ ដោយប្រើពាក្យ
ពេចន៍ផ្ទាល់ខ្លួន៖ ដំណឹងល្អគឺធំល្មមសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល វាធំល្មម
សម្រាប់រាល់អំព�ើបាបរបស់យ�ើង ហ�ើយអស់អ្នកណាដែលទទួលជ�ឿទ្រង់ ក៏
អាចទទួលសេច

ក្តីស
 ង្គ្រោះបានដែរ។

ជំន�ឿល�ើព្រះគ្រីស្ទ
អស់អ្នកណាដែលទទួលជ�ឿល�ើព្រះគ្រីស្ទអាចទទួលដំណឹងល្អបាន។ ព្រះ
ជាម្ចាស់មិនបានមានព្រះបន្ទូលថា ទ្រង់នឹងសង្គ្រោះអស់អ្នកណាដែលធ្វើអ្វី
អស្ចារ្យសិន ផ្ដាច់នូវការញ�ៀនរបស់ពួកគាត់ចោលជាមុន ឬក៏ជួយបណ្ដោះ
ភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកចោល ឬក៏ឈោងទៅដល់កម្រិតនៃសេចក្ដីល្អណាមួយ
ដែលមានការពណ៌នាមុនពេលព្រះអង្គសង្គ្រោះពួកគាត
 ់នោះឡ�ើយ។ ព្រះអង្គ
សង្គ្រោះអស់អ្នកណា
 ដែលទុកច
 ិតយ
្ត ៉ាងសាមញ្ញល�
 ើព្រះយេស៊ូវ ទុកជាព្រះអង្គ
សង្គ្រោះរបស់ពួកគាត
 ់ (យ៉ូហាន ៣: ១៦)។
20

ត�ើដំណឹងល្អគឺជាអ្វី?

ស្ថានភាពរបស់ ដាវីឌ ជួយឲ្យយ�ើងយល់អំពីលក្ខណៈនៃជំន�ឿបែបនោះ។
យ�ើងមិនគ
 ួរទទួលការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការយល់ដឹងយ៉ាងខ
 ុសឆ្គងដែ
 លថា
ជំន�ឿក្នុងព្រះ
 គ្រីសឃ្ទ �ើញនូវអ្វីមួយដែ
 លលន្អ ៅក្នុងយ�
 ើង ដែលការនោះធ្វើឲ្យទ្រ
 ង់
ស្រឡាញ់យ�ើងនោ
 ះឡ�ើយ។ ប�ើយោងតាមគំនិតបែ
 បនេះ ជំន�ឿគ្រាន់តែ
 ធ ្វើឲ្យ
យ�ើងបានល្អជាងមុនតែបន្តិចល�ើសពីអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ អត្ថន័យល�
 ើ
ពាក្យជំន�ឿបែបនោះ គឺមិនសមហេតុសមផលទេ។ ត�ើឲ្យការធ្វើនូវអ្វីមួយដត
៏ ូច
តាចទទួលស្គាល់ថាព្រះគ្រីស្ទសុគតសម្រាប់អំព�ើបាបអាចមានលទ្ធភាពមក
ទូទាត់នឹងកា
 រដែលសាវ័ក ប៉ុល បានជេរប្រមាថ និងស
 ម្លាប់បានដោយរប�ៀប
ណាទៅ? ត�ើឲ្យជំន�ឿដ៏សាមញ្ញរបស់ប្អូនប្រុ
 សខល�
្ញុំ ើយញ្ញបូជារបស់ព្រះគ្រីស្ទ
មកទូទាត់អំព�ើឧក្រិដ្ឋពីអតីតកាលរបស់គាត
 បា
់ នដោយរប�ៀបណា? ប្រសិនប�
 ើ
ព្រះជាម្ចាស់ថ្លឹងថ្លែងដោយប្រើជញ្ជីងនៃភាពយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងជំន�ឿរបស់
យ�ើង នោះព្រះអង្គនឹងមិនមានភាពយុត្តិធម៌ឡ�ើយ។ ដាច់ខាត! យ�ើងត្រូវតែ
យល់ថា យញ្ញបូជារ បស់ព្រះគ ្រីស—
្ទ មិនមែ
 នជំន�ឿរបស់យ�ើង—គឺជាព័នក
្ធ ិច្ច
ដែលថ្លឹងថ្លែ
 ងដោយប្រប្រា
ើ ស់ជញ្ជីងនៃភាពយុត្តិធម៌រ បស់ព្រះ
 ជា
 ម្ចាស់វិញ។
ប្រសិនប�ើជំន�ឿរបស់យ�
 ើងទិញព្រះគ
 ុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាន នោះមាន
ន័យថា យ�ើងមានទំនួលខ
 ុសត្រូវសម្រាប់សេច

ក្ដីសង្គ្រោះរបស់យ�
 ើងហ�ើយ។
យ�ើងអាចរាប់ថា ខ្លួនជាអ្នកសម្រេច។ ប៉ុន្តែ ព្រះគម្ពីរមានចែងយ៉ាងច្បាស់
លាស់ថា៖ ព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះ។ ជំន�ឿរបស់យ�ើងមិនអាចទិញក្ដីស្រឡាញ់
របស់ព្រះជាម្ចាស់ ឬក៏នាំឲ្យយ�ើងអាចទិញព្រះគុណរបស់ទ្រង់បានឡ�ើយ។
ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនប�ើជាបុរសម្នាក់ដែលគាត់ទទួលបានការសង្គ្រោះពីការ
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លង់ទឹកកំពុងរត់ន ៅល�ើឆ្នេរសមុទ្រហ�
 ើយអួតអាងថា «ខ្ញុំនៅមានជីវិត ពីព្រោះ
ខ្ញុំល្អគ្រប់គ្រា
 ន់ក្នុងកា
 រស្រែកហៅឲ្យអ្នកយា
 មឆ្នេរមកសង្គ្រោះខ»្ញុំ  នោះពិតជា
 
រ�ឿងប្លែកមែន! គ្រប់ៗគ្នានឹងទទួលស្គាល់ថា អ្នកហែលទឹកដែលគេទ�ើបតែ
បានសង្គ្រោះនោះគ្មានសិទ្ធិក្នុងការអួតខ្លួនទេ។ ការដែលគាត់ទទួលបានការ
សង្គ្រោះគឺជាលទ្ធផលនៃការពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងល�ើឆន្ទៈល្អ និងសមត្ថភាព
នៃអ្នកយា
 មឆ្នេរ។
ការរំពឹងអាស្រ័យល�ើបុគ្គលណាម្
 នាក់ទាំងស្រុ
 ងគឺជាចំណុចផ្ទុយគ្នានៃការ
យល់ដឹងមិនត្រឹ
 មត្រូវ។ ចំណុចទីពីរគ
 ឺទាក់ទងនឹងជំន�ឿដែលសង្គ្រោះ៖ វាអាច
ល្មមគ្រប់គ្រា
 ន់តាមរយៈកម្លាំងរបស់វា។ គេគិតថា តាមរយៈការមានលក្ខណៈ
ល្មមគ្រប់គ្រាន់ ទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពនៃការគិតគូរ ឬក៏ការសិក្សាខាងផ្នែក
ទេវវិទ្យា នោះពួកគាត់អាចនឹងបង្កើតឲ្យមានជំន�ឿល្មមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងចិត្តខ្លួន
ដ�ើម្បីទាក់ទាញឲ្យព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ពួកគាត់។ ប៉ុន្តែ  ការគិតថាសេចក្ដី
សង្គ្រោះរំពឹងល�ើការដែលយ�ើងមានជំន�ឿដ៏ខ្ពស់គ្រាន់តែជារប�ៀបនៃការធ្វើ
ឲ្យជំន�ឿក្លាយទៅជាអ្វីមួយដែ
 លយ�ើងត្រូវការធ្វើ ដ�ើម្បបា
ី នល្អប្រស�ើរជាងអ្នក
ដទៃតែប
 ៉ុណ្ណោះ។ ចំណុចនេ
 ះប្រៀបដូចជាអ្នកហែ
 លទឹកដែលអួតល�
 ើឆ្នេរថា

«ខ្ញុំបានសង្គ្រោះ ព្រោះខ្ញុំបានតោងអ្នកយាមឆ្នេរដោយប្រើកម្លាំងយ៉ាងខ្
 លាំងក្លា
ដែលខ្ញុំមានជាងអ្នកដ
 ទៃ»។
ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងយល់ពីជំន�ឿតាមបែបព្រះគម្ពីរបាន ដាច់ខាតយ�ើងត្រូវតែ
រាប់ខ្លួនឯងថា យ�ើងអស់កម្លាំងទាំងស្រុងយ៉ាងល្ហិតល្ហៃពីការព្យាយាមនៅ
រស់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ ហ�ើយពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងល�ើកម្លាំងអ្នកយាម
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ឆ្នេរ (ព្រះយេស៊ូវ) ក្នុងការសង្គ្រោះយ�ើង។ ក្ដីសង្ឃឹមរបស់យ�ើងមិនអាចមាន
មូលដ្
 ឋានល�ើកម្លាំងនៃជំន�ឿរបស់យ�ើងបានទេ—រលកនៃភាពទន់ខ ្សោយ និង
មន្ទិលសង្ស័យគឺខ្លាំងពេកណាស់ហ�ើយសម្រាប់ការនោះ។ ទេ! ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅ
វិញ ក្ដីសង្ឃឹមរបស់យ�ើងគឺមានមូលដ្ឋានល�ើការប្រទានឲ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវ
តែមួយគត
 ទេ
់ ត �ើ។
ដោយនឹកស្រមៃឃ�ើញប្អូនប្រុ
 សរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងឱបដៃឱបជ�ើងន ៅកន្លៀត
ក្នុងប
 ន្ទប់គុក ហ�ើយថែ
 មទាំងមានព្រំដែនល�ើលទ្ធភាពនៃការគិតគ
 ូរ អស់កម្លាំង
យ៉ាងល្ហិតល្ហៃខាងឯអារម្មណ៍ ហ�ើយមានពេញទៅដោយពិរុទ្ធភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
នោះខ្ញុំមិនចង់គិតថាមូលដ្ឋាននៃសេចក្ដីសង្ឃឹមរបស់គាត់គឺពឹងល�ើកម្លាំងនៃ
ជំន�ឿរបស់គាត
 ់ឡ�ើយ។ ខ្ញុំចង់ឲ
 ្យក្ដីសង្ឃឹមរ បស់គាត
 ់មានមូលដ្ឋានល�ើកម្លាំង
នៃក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវវិញ។ ដាវីឌ មិនមា
 នកម្លាំងខា
 ងឯការគិតគ
 ូរ ឬ
ក៏ក្នុងចិត្តសម្រាប់អផ្សេ
្វី ងទ�ៀតទេ។ ដាច់ខាត! ក្ដីសង្ឃឹមរបស់គាត
 ់គឺត្រូវដូចគ្នា
ទៅនឹងក្ដីសង្ឃឹមរបស់សាវ័ក ប៉ុល ដែលស្គាល់ពីអត្ថន័យដែលថាគាត់បាន
ឈានមកដល់ច
 ំណុចបញ្ចប់នៃប្រាជ្ញា ភាពឆេះឆួល និងក
 ម្លាំងរបស់គាត់ទុក
ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យព្រះ
 ជាម្ចាស់អនុម័តដែ
 រ។ សាវ័ក ប៉ុល បានសរសេរថា

«ដ្បិតគ
 ឺដោយព្រះគ
 ុណ ដែលអ្នករាល់គ្បា
នា នសង្គ្រោះដោយសារជំន�ឿ ហ�ើយ
សេចក្ដីនោ
 ះក៏មិនមែនក�ើតពីអ្នករាល់គ្ដែ
នា រ គឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះ
 វិញ
ក៏មិនមែ
 នដោយការប្រព្រឹតដែ
្ត រ ក្រែងអ្នកណាអួតខ្
 លួន» (អេភេសូរ ២: ៨-៩)។
ជំន�ឿគឺមិនមែនជាការប្រព្រឹត្ត ឬក៏ការហ្វឹកហាត់ខាងឯការគិតគូរ ឬជា
ការដកពិសោធន៍ខាងឯផ្នែកអារម្មណ៍ទេ។ យ�ើងមិនអាចអួតថា យ�ើងមាន
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ជំន�ឿគ្រប់គ្រា
 ន់ល្មម ដ�ើម្បីអាចទទួលបា
 នសេចក្ដីស្រ
 ឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់
ឡ�ើយ។ ជំន�ឿដែលនាំឲ្យមានសេចក្ដីសង្គ្រោះគឺជាការរ�ៀបរាប់អំពីការដែល
មនុស្សយ�ើងចុះចូល និងជាការទទួលស្គាល់ថា គ្មានអ្វីចេញពីយ�ើងដែលគួរ
ធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យ�ើងសោះ។ យ�ើងពឹងល�ើព្រះយេស៊ូវតែមួយ
អង្គគត
 ់ ដ�ើម្បីឲ្យសង្គ្រោះយ�
 ើងចេញពីអំព�បា
ើ ប។ យ�ើងមិនជ�
 ឿថាមានអដែ
្វី ល
យ�ើងអាចនឹងធ ្វើល្មមគ្រប់គ្រា
 ន់ ដ�ើម្បធី ្វើឲ្យព្រះ
 ជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យ�ើង—មិន
មែនអំព�ើល្អរបស់យ�
 ើង មិនមែ
 នគំនិតដែ
 លមានពេញដោយប្រាជ្ញារបស់យ�
 ើង
ហ�ើយថែមទាំងមិនមែនកម្លាំងនៃជំន�ឿរបស់យ�
 ើងទ�
 ៀតផង។ យ�ើងគ្រា
 ន់តែ
 ជ�
 ឿ
ទុកច
 ិតថា
្ត ព្រះយេ
 ស៊ូវគ
 ឺជាព្រះស
 ង្គ្រោះតែ
 ប
 ៉ុណ្ណោះ។
ជំន�ឿក្នុងព្រះ
 គ្រីសតែ
្ទ មួយគត
 —
់ ការលះបង់ខ្លួនថាជាមូលដ្ឋានដែលនាំឲ្យ
ព្រះជាម្ចាស់អនុម័តល�
 ើយ�ើង—គឺជាលទ្ធផលនៃព័ន្ធកិច្ចរបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ក្នុង
ចិត្តរបស់យ�
 ើងដែលទ្រង់ប្រ
 ប្រា
ើ ស់នូវរាល់ច
 ំណុចនៃការអស់សង្ឃឹម និងច
 ំណុច
នៃការខកចិត្តរបស់យ�
 ើងមិនមានមូលដ្ឋាននៃក្ដីសង្ឃឹមណាទ�
 ៀត ល�ើកលែងតែ
ល�ើព្រះយេស៊ូវនោះយ�ើងនឹងបង្វែរចេញពីរាល់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ទ ៅរកទ្រង់វិញ
ជាមិនខា
 ន។ នេះឯងជាមូលហេត

ុមួយដែលសាវ័ក ប៉ុល បានមានប្រសាសន៍ថា
សូម្បីតែជំន�ឿដែលយ�ើងមានក៏ជាអំណោយទានពព្រះ
ី ជាម្ចាសដែ
់ រ (អេភេសូរ
២: ៨-៩)។ ជំន�ឿដែលនាំឲ្យមានការសង្គ្រោះគឺមិនមែ
 នជាអ្វីមួយដែ
 លយ�ើងធ្វើ
ដោយប្រឹងប្រែងល�ើកម្លាំងខ្លួនឯងទេ។ ប្រសិនប�
 ព្រះ
ើ ជាម្ចាស់មិនធ្វើឲ្យចង្
 វាក់
បេះដូងរបស់យ�ើងលោតសម្រាប់ព្រះអង្គ នោះយ�ើងនឹងប្រាកដជាស្លាប់ខាង
ឯវិញ្ញាណជាមិនខា
 ន (អេសេគាល ៣៦: ២៦; អេភេសូរ ២: ១)។
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ចូរសម្រាកក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
ជំន�ឿតាមបែបព្រះគម្ពីរគឺមិនសូវពាក់ព័ន្ធក្នុងការទុកចិត្តល�ើឋានៈនៃចំណេះ
ដឹងរបស់យ�ើង ភាពក្លៀវក្លាឬល�ើការស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្តែគឺពឹង
អាស្រ័យដ៏សាមញ្ញល�ើព័ន្ធកិច្ចរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញ។ យ�ើងមិនអាចរំពឹងល�ើ
កម្លាំងនៃជំន�ឿរបស់យ�ើងក្នុងការតោងព្រះអង្គនោះទេ  ប៉ុន្តែគឺពឹងល�ើកម្លាំង
នៃសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គក្នុងការល�ើកយ�ើងឡ�ើងទៅកាន់ព្រះអង្គ
ផ្ទាល់។ វាប្រៀបដូចជាបុរសដ៏ខ្លាំងណាម្នាក់ដែលចូលជិះជណ្ដើរយន្ត គាត់
មិនព
 ឹងអាងល�ើសាច់ដុំរបស់គាត
 ទេ 
់ ប៉ុន្តែគាត
 ់ពឹងអាងល�ើខ្សែកាបខាងល�ើក្នុង
ការទាញគាត់ឡ�ើង។ ដូចគ្នានេ
 ះដែរ ជំន�ឿតាមបែបព្រះគម្ពីរគ
 ឺមិនពឹងអាស្រ័យ
ល�ើការបញ្ចេញការប្រឹងប្រែងខាងឯវិញ្ញាណរបស់យ�
 ើងឡ�ើយ ប៉ុន្តែពឹងល�
 ើការ
សម្ដែងភាពអាស្រ័យខាងឯវិញ្ញាណរបស់យ�
 ើងវិញ។ យ�ើងក៏មិនស
 ូវរំពឹងល�
 ើ
ជំន�ឿដ៏អស្ចារ្យរបស់យ�
 ើងក្នុងព្រះ
 គ្រីស្ទប៉ុន្មានទេ តែផ
 ្ទុយទ ៅវិញ យ�ើងសម្រាក
ក្នុងសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់សម្រាប់យ�ើង (អេសាយ ៣០: ១៥;
ហេព្រើរ ៤: ៩-១១)។ យ�ើងទុកចិត្តល�ើសេចក្ដីមេត្តាករុណាដ៏នៅអស់កល្ប
ជានិច្ច និងមិនចេះប្រែប្រួលនៃព្រះដ៏មានពេញទៅដោយអំណាចព្រះចេស្ដា
មិនមែ
 នល�ើភាពមិនគ្រប់គ្រាន់លា
 យជាមួយនឹងការខិតខប្រឹ
ំ ងប្រែងដែលក�ើត
ចេញពីសាច់ឈាមរបស់យ�
 ើង។
ខណៈពេលដែលយ�ើងប�ើកចំហចិត្តយ�ើងទៅកាន់ធាតុពិតនៃសេចក្ដី
ស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌរបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ នោះយ�ើងនឹងរកឃ�ើញភាព
ផ្អែមល្ហែម និងសន្តិភាពដគ
៏ ួរឲ្យភ្
 ញាកផ្អ
់ ើលជាមិនខា
 ន (រ៉ូម ៥: ១-២)។ ជាជាងការ
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ខ្វាយខ្វល់យ៉ាងឥតល្ហែអំពីការព្យាយាមបំពេញសេចក្ដីរំពឹងរបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់
ឬក៏រម្ងាប់សេចក្ដីក្រោធរបស់ទ្រង់ នោះមនុស្សយ�ើងរកឃ�ើញការដែលព្រះ
អង្គទ
 ទួលយ�
 ើងយ៉ាងឥតឈប់ឈរ (អេភេសូរ ២: ១៧-១៩)។ យ�ើងក៏នឹងរ ក
ឃ�ើញផងដែរថា នៅពេលដែលយ�ើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះ
 យេ
 ស៊ូវមានទំនួលខុស
ត្រូវល�
 ើព្រលឹងរបស់យ�
 ើង នោះការរស់ន ៅជាប្រចាំថ្ងៃ
 របស់យ�
 ើងគឺមិនមែ
 នរស់
នៅក្នុងកា
 រថាព្រះជាម្ចាស់ឧនព្រះទ័យនឹងយ�
 ើងនោ
 ះឡ�ើយ។ ដោយសារជំន�ឿ
របស់យ�
 ើងន ៅក្នុងព
 ័នក
្ធ ិច្ចន ៃការសង្គ្រោះរបស់ព្រះ
 គ្រីសតែ
្ទ មួយគត
 ់ នោះជីវិត
ជាគ្រីស្ទបរិស័ទនឹងលែងនៅដូចជាការន�ឿយហត់ក្នុងកា
 ររត់ល�
 ើម៉ាស៊ីនហាត់
ប្រាណ ដ�ើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យព្រះ
 ជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យនឹងទង្វើរបស់យ�
 ើង
នោះទេ។  យ�ើងសម្រាកក្នុងព្រះ
 គ
 ុណដែលគ្របបាំងអំព�បា
ើ បរបស់យ�ើង ដែល
បានយកឈ្នះល�
 ើការបរាជ័យរបស់យ�
 ើង ហ�ើយក៏បានប្រទានមកកាន់យ�
 ើងនូវ
សេចក្ដីស
 ុចរិតរ បស់ព្រះយេ
 ស៊ូវផងដែរ។
យ�ើងនឹងលែ
 ងនៅបន្តខ
 ិតខប្រឹ
ំ ងប្រែង ដ�ើម្បធី ្វឲ
ើ ្យព្រះ
 ជាម្ចាស់ស្រឡាញ់
យ�ើងទ�ៀតហ�ើយ។ ព្រះអង្គស្រ
 ឡាញ់យ�ើង ហ�ើយប្រសិនប�
 ស្
ើ ដេចនៃស្ថានសួគ៌
ញញឹមដាក់យ�ើង នោះយ�ើងមិនចាំបាច់អស់សង្ឃឹមដោយបារម្ភថា មានអ្នក
ខ្លះមិនបា
 នពេញចិត្តនឹងយ�
 ើង ឬក៏ថាកាលៈទេសៈរបស់យ�ើងម�ើលទៅហាក់បី
ដូចជាមិនគ
 ួរឲ្យខ
 កចិតនោ
្ត ះទេ។ ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យយ�
 ើងមាន
សេចក្ដីស
 ុចរិតដ
 ូចដែ
 លព្រះយេស៊ូវមាននៅចំពោះព្រះវរបិតាដែរ មិនថាយ�ើង
មានអំព�បា
ើ បធំ ឬកត
៏ ូចប៉ុណ្ណា មិនថាយ�ើងជ�ឿថាជីវិតរបស់យ�
 ើងឥតប្រយោជន៍
ឬក៏ថាពេញបរិបូណ៌ពេក ឬក៏ថាយ�ើងរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏ស្អាត  ឬក៏ក្នុងគុកក៏
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ដោយ។ ព្រះអង្គស្រ
 ឡាញ់យ�ើងដូចដែ
 លព្រះអង្គស្រ
 ឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដែ
 រ។
ចំពោះអស់អ្នកដែ
 លបានកាន់ទុកល�
្ខ ើពិរុទ្ធភាពរបស់ខ្
 លួន សោកស្ដាយល�ើការ
បរាជ័យរបស់ខ្
 លួន ហ�ើយខ្
 លាចអនាគតរបស់ខ្
 លួន ក្ដីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ
គឺជាការផ្ដល់ឲ្យដ៏កក់ក ្ដៅបំផុតក
 ្នុងកា
 រឲ្យយ�ើងសម្រាកល�ើ។ ប៉ុន្តែ ក៏នៅមាន
ដំណឹងថែ
 មទ�ៀតក្នុងដ
 ំណឹងដ
 ៏លនេ
្អ ះ។

អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យ ទ្រង់ធ្វើឲ្យល្អឥតខ្ចោះ
ការទទួលការរាប់ជាសុចរិតដោយព្រះគុណគឺជាការដ៏អស្ចារ្យ ប៉ុន្តែផែនការ
របស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឡ�ើយ។ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិន
គ្រាន់តែបានរំដោះយ�ើងចេញពីអំព�ើបាបនៅអតីតកាលនោះទេ  ប៉ុន្តែក៏ថែម
ទាំងធានាឲ្យយ�ើងមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ចជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែរ។ នេះ
ហ�ើយជាមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា អស់អ្នកណាដែលទទួល
ជ�ឿទ្រង់ «មិនត្
 រូវវិនាសឡ�ើយ គឺឲ្យមានជីវិតអ
 ស់កល្បជានិច្ចវ ិញ» (យ៉ូហាន
៣: ១៦)។ សេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនដូចជាការទទួលបា
 នការ
សង្គ្រោះពីការវាយប្រហារពីសត្វខ្លានៅថ្ងៃណាមួយ ហ�ើយបន្ទាប់មកថ្ងៃស្អែ
 ក
ត្រូវបានគេបោះចូលទៅក្នុងព្រៃម្ដងទ�ៀតឡ�ើយ។ ដំណឹងល្អមានរួមបញ្ចូល
ទាំងវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងរក្សាយ�ើងទុកឲ្យមានសុវត្ថិភាពខាងឯវិញ្ញាណ
យ៉ាងអស់ កល្បជានិច្ចផងដែរ។
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ការរួបរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទ
ព្រះជាម្ចាស់មិនគ្រា
 ន់តែស្រ
 ឡាញ់យ�ើងដូចដែ
 លព្រះអង្គស្រ
 ឡាញ់ព្រះយេ
 ស៊ូវ
ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែព្រះ
 គ
 ុណរបស់ទ្រង់កថែ
៏ មទាំងធ ្វើឲ្យយ�
 ើងក្លាយទៅជាបុត្រា
បុត្រីរបស់ព្រះអង្គដែរ។ សាវ័ក យ៉ូហាន បានសរសេរដូចតទៅ «ម�ើល!៍  ព្រះ
វរបិតាបានប្រទានសេចក្ដីស្រ
 ឡាញ់យ៉ាងណាដល់យ�ើង ដែលយ�ើងមានឈ្មោះ
ថាជាកូនរបស់ព្រះ ហ�ើយយ�ើងពិតជាកូនរបស់ព្រះ
 អង្គមែ
 ន!» (១យ៉ូហាន ៣: ១
គកស)។ ប៉ុន្តែ ត�ើឲ
 ្យនរណាក្នុងច
 ំណោមយ�ើងអាចធ្វជា
ើ បុត្រាបុត្រីរ បស់ព្រះ
ជាម្ចាស់បាន ខណៈពេលដែលយ�ើងបានក�ើតពីឪពុកម្
 ដាយខាងឯសាច់ឈាម
របស់យ�ើង? ចម្លើយល�
 ើសំណួរនេះបង្ហាញយ�ើងថា ព្រះគុណគឺពិតជាអស្ចារ្យ
មែន៖ ព្រះវរបិតាដែ
 លគង់ន ៅស្ថានសួគ៌បានយកយ�ើងមកធ្វើកូនច
 ិញ្ចឹមរបស់
ទ្រង់ (អេភេសូរ ១: ៥-៦)។
ត�ើការយកយ�ើងមកធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមមានដំណ�ើរការយ៉ាងដូចម្ដេចទៅ?
យ�ើងបានពណ៌នារួចស្រេច

ទ ៅហ�ើយអំពច
ី ំណុចសំខាន់នៃដំណ�ើរការនោះ៖
យ�ើងពឹងល�ើព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់ជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យ�ើងជាមួយ
នឹងព្រះ
 ជាម្ចាស់។ យ�ើងធ ្វើការនោះតាមរយៈការទទួលស្គាល់ថា យ�ើងត្រូវការ
ព្រះយេស៊ូវក្នុងការធ្វើឲ្យយ�
 ើងបរិសុទ្ធ ការទទួលស្គាល់ន
 ូវអំព�បា
ើ បរបស់យ�
 ើង
លទ្ធភាពមិនល
 ្មមគ្រប់គ្រា
 ន់នៃការគិត ពាក្យពេចន៍ និងទ
 ង្វើរ បស់យ�ើង ដ�ើម្បី
ធ្វើឲ្យយ�ើងអាចជានាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បាន។ បន្ទាប់មក ព្រះជាម្ចាស់
រាប់យ�ើងជាសុចរិត  តាមរយៈព្រះគុណរបស់ទ្រង់តែមួយគត់ ហ�ើយចំពោះ
ព្រះអង្គយ�
 ើងនឹងក្
 លាយជាសុចរិត ហ�ើយទ្រង់ក៏នឹងស្រ
 ឡាញ់យ�ើងដូចជាទ្រង់
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ស្រឡាញ់ព្រះយេ
 ស៊ូវដែ
 រ។
យ�ើងមិនទាន់បា
 នវែកញែកអំពីផលប៉ះពាល់ដពេ
៏ ញទីនៃការពឹងផ្អែ
 កខាង
ឯព្រលឹងវ ិញ្ញាណទាំងស្រុងនៅឡ�ើយទេ។ ប្រសិនប�
 កា
ើ រខិតខ
 ំប្រឹងប្រែងរបស់
យ�ើងមិនអាចបង្កើតនូវអ្វីមួយសម្រាប់ជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណជាមួយនឹង
ព្រះជាម្ចាស់បាននោះទេ នោះមានន័យថា តាមស្តង់ដារនៃការសម្រេចអ្វីមួយ
បានរបស់មនុស្សល ោកយ�ើងគ
 ឺយ�ើងនឹងប្រា
 កដជាស្លាប់មិនខា
 ន។ ទោះប�ើថា
ម�ើលទៅវាហាក់បីដូចជាប្លែកណាស់កដ៏ ោយ ក៏ដំណឹងលន្អ ៅតែល�
 ើកឡ�ើងថា
សេចក្ដីសន្និដ្ឋានមួយនេះ គឺត្រូវទាំងស្រុង។ ហ�ើយការស្លាប់មួយនេះ គឺតាម
ពិតទ ៅជាទ្វារទៅកាន់ជីវិតថ
 ក
្មី ្នុងគ ្រួសាររបស់ព្រះជា
 ម្ចាស់។

ការរួបរួមក្នុងការសុគតរបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទ
បន្ទាប់ពីសាវ័ក ប៉ុល បានសន្និដ្ឋានថា ការប្រមូលទង្វើល្អនឹងមិនអាចនាំ
បុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតនៅចំពោះព្រះភក្ត្រនៃព្រះដ៏បរិសុទ្ធ
បានទេ គាត់បានសរសេរថែមទ�ៀតថា «ខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយព្រះគ្រីស្ទ 
ដូច្នេះ  មិនមែនខ្ញុំទ�ៀតទេដែលរស់នៅ» (កាឡាទី ២: ២០ គកស)។ ទោះ
ប�ើថាពេលស្ដាប់ទៅពាក្យពេចន៍ទាំងនោះអាក្រក់ណាស់ក៏ដោយ ក៏វានៅតែ
ជាសេចក្ដីសន្និដ្ឋានដ៏ត្រឹមត្រូវនៃជីវិតដែលឈរនៅចំពោះព្រះភក្ត្ររបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់ដោយមានមូលដ្ឋានល�ើយញ្ញបូជារបស់ព្រះយេស៊ូវជាជាងល�ើភាព
បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរ។ សេចក្ដីសង្ឃឹមរបស់យ�ើងគឺស្ថិតនៅល�ើអ្វី
ដែលព្រះអង្គបានសម្រេចឡ�ើង មិនមែនល�ើអ្វីដែលយ�ើងធ្វើនោះទេ។ មូល
ដ្ឋានខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យ�ើង—អត្តសញ្ញាណរបស់យ�ើង—គឺត្រូវ
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បានរខ្ច
ុំ ប់ន ៅក្នុងទ្រ
 ង់។
ស្ដាប់ទៅទំនងជាអាក្រក់ណាស់ក្នុងការមានការរួបរួមក្នុងសេច

ក្ដីស្
 លាប់របស់
ព្រះគ្រីស្ទ ប៉ុន្តែតាមពិតទ ៅវាជាចំណុចដ៏លទេ
្អ ត�ើ។ ប្រសិនប�
 ើរាល់អ្វីៗដែ
 លជា
ការពិតរបស់យ�ើងត្រូវបា
 នជាប់ឆ្កាង នោះមានន័យថា រាល់អំព�បា
ើ បរបស់យ�ើង
ការមិនអាចឈោងដល់ និងការបរាជ័យរបស់យ�ើងក៏នៅល�ើឈ�ើឆ្កាងដែរ។
ដោយសាររាល់គ្រប់អ្វីៗដែ
 លអាចញែកយ�ើងចេញខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណពព្រះ
ី 
ជាម្ចាស់បាន គឺនៅល�ើឈ�ើឆ្កាង នោះមានន័យថា ព្រះអង្គក៏អាចទាញយ�ើង
ឲ្យមកជិតទ្រង់ផ្ទាល់បានដែរ។ ប៉ុន្តែ ត�ើភាពស្និទ្ធស្នាលនោះជាប្រយោជន៍អ្វី
ទៅ ប្រសិនប�យ�
ើ ើងនៅតែស្
 លាប់ខាងឯព្រ
 លឹងវិញ្ញាណនៅឡ�ើយ? សាវ័ក ប៉ុល
ឆ្លើយសំណួរនេះដោយរម្លឹកយ�ើងអំពីជីវិតយ�
 ើងខាងឯវិញ្ញាណ—អត្តសញ្ញាណ
របស់យ�ើងនៅចំពោះព្រះភក្ត្រព្រះជាម្ចាស់—ឥឡូវនេះ គឺមានចេញពីប្រភព
ផ្សេងមួយទ�
 ៀត។

ការរួបរួមជាមួយព្រះ
 ជន្មរបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទ
យ�ើងមិនគ្រា
 ន់តែ
 មានការរួបរួមក្នុងការសុគតរបស់ព្រះ
 គ្រីសតែ
្ទ មួយប៉ុណ្ណោះ
នោះទេ ប៉ុន្តែយ�
 ើងក៏មានការរួបរួមក្នុងព្រះ
 ជន្មរបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទផងដែរ។ សាវ័ក
ប៉ុល បានសរសេរថា «ខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយព្រះគ្រីស្ទ ដូច្នេះ មិនមែ
 នខ្ញុំទ�ៀត
ទេដែលរស់នៅ គឺព្រះគ្រីស្ទវិញទេត�ើដែលរស់នៅក្នុងខ»្ញុំ (កាឡាទី ២: ២០
គកស)។ ពាក្យពេចន៍ទាំងនេ
 ះមិនគ្រា
 ន់តែ
 ធានាមកកាន់យ�ើងអំពីជីវិតថ្មីជាមួយ
ព្រះគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែកថែ
៏ មទាំងផ្ដលល�
់ ើទស្សនៈនៃចំណុចគ
 ន្លឹះមួយនៃ
ដំណឹងល្អដែលយ�ើងមិនសូវជាបានល�ើកឡ�ើងនៅឡ�ើយ៖ ការរស់ឡ�ើងវិញ។
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នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានរងទុក្ខនៅល�ើឈ�ើឆ្កាងជំនួសអំព�ើបាប
របស់យ�ើង ព្រះអង្គក៏បានលុបចោលនៅទារុណកម្មដែលមាន នៅគ្រាដែល
មនុស្សលោកយ�ើងបានបោះបង់ចោលនូវផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាល�ើកដំបូង
ដែរ។ ព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ល ោក អ័ដាម ថាប្រសិនប�
 គាត
ើ ់មិនស្
 ដាប់បង្គាប់
នោះលោក អ័ដាម នឹងស្
 លាប់ជាមិនខាន (លោកុប្បត្ដិ ២: ១៧)។ អំព�បា
ើ បរបស់
លោក អ័ដាម បានបំបាក់នូវភាពស្និទ្ធស្នាលនៃជីវិតចោលរវាងព្រះដ៏បរិសុទ្ធ 
និងដ
 ួងច
 ិត្តរបស់មនុស្ស។ ព្រះជាម្ចាសបា
់ នឆ្លើយត
 បតាមរយៈការដែលព្រះអង្គ
ប្រោសឲ្យព្រះយេ
 ស៊ូវរស់ពីសុគតឡ �ើងវិញ ដោយអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 
ដ�ើម្បីបង្ហាញថា ឥទ្ធិពលនៃអំព�បា
ើ បដំបូងនេ
 ះគឺពិតជាត្
 រូវបា
 នលុបចោលតាម
រយៈយញ្ញបូជារបស់ព្រះគ្រីសមែ
្ទ ន (រ៉ូម ៨: ១១; ១កូរិនថូស ១៥: ១៥-២០)។
បន្ទាប់ពីការសុគត ព្រះជន្មរបស់ព្រះ
 យេ
 ស៊ូវបានផ្ដល់ជាភស្តុតាងថា ទាំង
ក្ដីសន្យារបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ក្នុងការលុបអំព�បា
ើ បចោល និងទាំងការផ្ដល់ជីវិតដ៏
នៅអស់កល្បជានិច្ចគឺជាការពិតមែ
 នសម្រាប់យ�
 ើង។ អំព�បា
ើ បរបស់យ�ើងនឹង
មិនប
 ំផ្លាញទំនាក់ទំនងរបស់យ�
 ើងជាមួយនឹងព្រះ
 ជាម្ចាស់ចោលនោះទេ ហ�ើយ
ចំណុចច
 ុងក្រោ
 យនៃជីវិតយ�
 ើងល�ើផែនដីនេ
 ះក៏នឹងមិនបំផ្លាញនូវទំនាក់ទំនង
របស់យ�ើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរ។ នៅពេលដែលរូបកាយខាងឯសាច់
ឈាមរបស់យ�ើងស្លាប់ទៅ នោះជីវិតខាងឯវិញ្ញាណរបស់យ�ើងនឹងនៅបន្ត
ក្នុងការប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ច។ ហ�ើយក៏នឹង
មានពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រោសរូបកាយយ�ើង ដូចដែលទ្រង់បានប្រោស
ព្រះយេស៊ូវ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងអាចនឹងរួបរួមក្នុងរូបកាយ និងវិញ្ញាណជាមួយនឹង
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ព្រះយេស៊ូវបាន ប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺជាដំណឹងល្អដែលយ�ើងនឹងពណ៌នាថែម
ទ�ៀតនៅបន្តិចទ�ៀតនេះ។
សម្រាប់ឥឡូវនេះ វាជារ�ឿងសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ថា វិញ្ញាណរបស់
អ្នកជ�ឿទាំងអស់គឺត្រូវបានទទួលការរួបរួមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ ដោយសារ
ព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ។ ទោះប�ើថាព្រះអង្គបានសុគត  ឥឡូវ
នេះព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ ហ�ើយព្រះអង្គគង់នៅក្នុងយ�ើង—ក្នុង
ការរួបរួមខាងឯវិញ្ញាណជាមួយនឹងព្រលឹងរបស់យ�ើង។ ចូរចងចាំថាសាវ័ក
ប៉ុល បានល�ើកឡ�ើងថា «គឺព្រះគ្រីស្ទវិញទេត�ើដែលរស់នៅក្នុងខ»្ញុំ ។ ប្រសិន
ប�ើយ�ើងមិនអាចគេចចេញពីការស្លាប់បានមែន (ដោយសារគ្មានអ្វីដែល
យ�ើងអាចធ្វើបានខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងជានាជាមួយនឹងព្រះ
ជាម្ចាស់បាន) ហ�ើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មគង់នៅក្នុងយ�ើង (ដោយសារ
វិញ្ញាណព្រះអង្គមានការរួបរួមគ្នាជាមួយនឹងវិញ្ញាណយ�ើង) នោះមានន័យថា
យ�ើងមានអត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរហ�ើយ។ រាល់គ្រប់អ្វីៗដែលពិត
អំពីព្រះអង្គ—ព្រះប្រាជ្ញារបស់ទ្រង់ សេចក្ដីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គ នឹងសេចក្ដី
សុចរិត—បានមកជំនួសចំណុចល្ងីល្ងើរបស់យ�ើង អំព�ើបាបរបស់យ�ើង និង
ការបះបោររបស់យ�ើង (១កូរិនថូស ១: ៣១)។ សាវ័ក ប៉ុល បានមានអំណរ
យ៉ាងត្រឹមត្រូវថា ព្រះគ្រីស្ទគឺជាជីវិតនៃយ�ើង (កូឡូស ៣: ៤) ហ�ើយ «ដ្បិត
សម្រាប់ខ្ញុំ ដែលរស់គ
 ស
ឺ ម្រាប់ព្រះគ ្រីស»្ទ (ភីលីព ១: ២១)។ តាមរយៈការរួប
រួមគ្នាជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងឯវិញ្ញាណ នោះរាល់គ្រប់អ្វីៗដែលធ្វើឲ្យយ�ើង
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អាម៉ាស់គឺបានស្លាប់អស់ហ�ើយ ហ�ើយរាល់គ្រប់អ្វីៗដែលថ្វាយព្រះកិត្តិយស
ទៅកាន់ព្រះអ
 ង្គក
 ជា
៏ របស់យ�ើងដែរ។

អភ័យឯកសិទ្ធិក្នុងគ្រួសារ
ដោយសារយ�ើងមានចំណែកក្នុងអត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទ នោះមានន័យថា
យ�ើងក៏ជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះ
 ជាម្ចាសដែ
់ រ (ហេព្រើរ ២: ១១)។
វាមិនមែនជាបញ្ហានោ
 ះទេត្រ
 ង់ថា យ�ើងធ្
 លាប់មានប្រវត្តិអាក្រក់។ អ្វីដែលចាស់ៗ
គឺត្រូវបា
 នកន្លងផ
 ុតបាត
 ់អស់ទៅហ�ើយ ហ�ើយយ�ើងមានជីវិតថ
  គ
្មី នឺ ៅក្នុងព្រះ
 
គ្រីស្ទ (២កូរិនថូស ៥: ១៧)។ រាល់គ្រប់បុគ្គលណាដែលមានការរួបរួមគ្នាជា
មួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ គឺមានសិទ្ធិជាបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចព្រះគ្រីស្ទ
ដែរ។ តាមរយៈការយកមកធ្វើជា «កូនចិញ្ចឹម» នោះព្រះជាម្ចាស់បានធានា
យ៉ាងពិសេស ដ�ើម្បីជួយយ�ើងឲ្យថ្វាយព្រះកិត្តិយសទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទដែល
ជាអង្គដែ
 លយ�ើងមានចំណែកក្នុងអ
 ត្តស
 ញ្ញាណរបស់ទ្រ
 ង់។

ឋានៈដែលមិនផ្
 លាស់ប្ដូរ
ការធានាទីមួយគឺថាយ�ើងគ្មានឋានៈដែលផ្លាស់ប្ដូរទេ។ នៅពេលដែល
គេបានកាត់ក្ដីប្អូនប្រុ
 សខ្ញុំទាក់ទងនឹងបទឧក្រិដ្ឋរបស់គាត
 ់ គេបា
 នអនុញ្ញាតឲ្យ
គ្រួសារខ្ញុំបានជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងគាត់ក្នុងបន្ទប់មួយមុនគេយកគាត់ទៅដាក់
គុក។ ទាំងសម្រក់ទឹកភ្នែក ឪពុករបស់ខ្ញុំបានល�ើកឡ�ើងនូវសម្រង់សម្ដីចេញ
ពីបទទំនុកតម្ក
 ើងចាស់មួយទ ៅកាន់ប្អូនប្រុ
 សខ្ញុំដែលទ�ើបតែ
 ទទួលជ�
 ឿព្រះអង្គ
ថ្មីៗ ប៉ុន្តែក
 ៏កំពុងតែ
 ទ ៅជាប់គ
 ុក ដូចត
 ទៅ៖

«ទោះប�ើជាប់គុក ក៏វាដូចជារាជវាំងដែរប្រសិនប�ើព្រះយេស៊ូវគង់នៅជា
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មួយខ្ញុំ នៅទនោ
ី ះ»។
ដោយល�ើកឡ�ើងនៅពាក្យពេចន៍ដ
 ៏ទន់ភ្លន់នេះ ឪពុករ បស់ខ្ញុំបានបញ្ជាក់
អះអាងនូវកស្រ
្ដី ឡាញ់របស់គាត់ក៏ដូចជាការសម្រាលទុក្ខនៃកស្រ
្ដី ឡាញ់របស់
ព្រះអម្ចាស់ទៅកាន់ ដាវីឌ។ ទោះប�ើថា គាត់ទ�ើបតែបានបំបាក់មុខ និងក្បត់
ឪពុករបស់ខ
 ្ញុំខ្លាំងប៉ុណ្ណាកដ៏ ោយក៏ ដាវីឌ នៅតែជាកូនប្រុ
 សរបស់គាត់ដដែល។  
ដាវីឌ មិនអាចធ្វើអ្វីមួយដែ
 លអាចបំផ្លាស់បំប្រែទំនាក់ទំនងនោះបានឡ�ើយ។
ដូចគ្នាផងដែរ ទង្វើរបស់យ�ើងក៏មិនអាចបំផ្លាស់បំប្រែទំនាក់ទំនងរបស់
យ�ើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានដែរ (ហេព្រើរ ១០: ១៤)។ ទោះប�ើពេល
យ�ើងប្រព្រឹត

អ
្ត ំព�ើបាប និងក
 ្បត់ក
 ្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះ
 អ
 ង្គក
 ៏ដោយ ក៏យ�
 ើងមិន
មែនឈប់ធ្វើជាបុត្រាបុត្រីរបស់ទ្រង់ដែរ។ ឋានៈខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់
យ�ើងគឺមិនមែ
 នសន្មតឡ�ើងតាមរយៈអ្វីដែលយ�ើងធ ្វនោ
ើ ះឡ�ើយ ប៉ុន្តែតាមរយៈ
អ្វីដែលព្រះគ្រីសបា
្ទ នសម្រេចរួចស្រេច

ទៅហ�ើយទេត�ើ។ ដោយសារព្រះគ្រីស្ទ
គង់ន ៅក្នុងយ�
 ើង នោះព្រះជាម្ចាសស្រ
់ ឡាញ់យ�ើង។ ការធានាចេញពីកមេត្
្ដី
តា
ករុណាដែលគ្មានព្រំដែ

នរបស់ព្រះ
 អង្គធ ្វើឲ្យយ�
 ើងមានចិតប្រាថ្
្ត
នាចង់ថ្
 វាយព្រះ
កិត្តិយសដល់ទ្រ
 ង់ ក៏ដូចជាការស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការត្រឡប់ទ ៅកាន់ទ្រង់វិញ ពេល
ដែលយ�ើងទ�ើបតែ
 បា
 នប្រព្រឹតអ
្ត ំព�បា
ើ ប (រ៉ូម ២: ៤)។
ព្រះជាម្ចាស់ទំនងជាប្រដែប្រដៅយ�ើង ដ�ើម្បីបង្វែរយ�ើងចេញពីផលកម្ម
ដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលក�ើតចេញពីការបះបោររបស់យ�ើង
ប៉ុន្តែការកែតម្រង់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណមួយនេះគឺមិនមែនដោយសារទ្រង់
ស្រឡាញ់យ�ើងតិចជាងមុននោះឡ�ើយ។ គោលបំណងនៃព្រះវរបិតាដែល
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គង់នៅស្ថានសួគ៌ក្នុងការផ្ចាញ់ផ្ចាលយ�ើងគឺដ�ើម្បីជួយយ�ើង មិនមែនដ�ើម្បីធ្វើ
ឲ្យយ�ើងឈឺចាប់នោះទេ។ ទោះប�ើម�ើលទៅដូចជាយ�ើងកំពុងតែប្រឈមមុខ
នឹងការផ្ចាញ់ផ្ចាលដោយការឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុនណាពីព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយ ក៏
ព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់យ�ើង ដោយគ្មានព្រំដែន ហ�ើយព្រះអង្គនៅការពារ
យ�ើងខាងឯព្រ
 លឹងវិញ្ញាណដដែល (ហេព្រើរ ១២: ៥-១១)។ ក្នុងនាមជាបុត្រា
បុត្រីរ បស់ព្រះ
 ជា
 ម្ចាស់ ឋានៈរបស់យ�
 ើងមិនដែ
 លផ្លាស់ប្រែឡ �ើយ។

ការការពារដ៏អចិន្ត្រៃយ៍
ដោយសារយ�ើងមានឋានៈដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរ នោះយ�ើងក៏មានការធានា
ពីព្រះជា
 ម្ចាស់ក្នុងការការពារដ៏អចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរ។ ទោះប�ើថា ក្ដីសន្យានៃការ
ការពារដ៏អចិន្ត្រៃយ៍មួយនេ
 ះទំនងជាអាចបង្កើតឲ្យមានសំណ�ើចក្អាកក្អាយចេញ
ពីអស់អ្នកដែលដឹងអំពីគ្រីស្ទបរិស័ទដែលពលីជីវិត  ឬពីអ្នកជ�ឿដ៏សាមញ្ញៗ
ដែលប្រឈមមុខក្នុងការឈឺចាប់ ឬក៏ការបាត់បង់កដ៏ ោយ ក៏ការការពាររបស់
ព្រះជាម្ចាស់នៅតែព
 ិត ហ�ើយក៏អាចទុកចិតបា
្ត នដដែល។
ត�ើឲ្យអស់អ្នកដែ
 លអាចដកបទពិសោធន៍នឹងការរងទុក្ខលំបាកដ៏ឥតឈប់
ឈរក្នុងជីវិតនេះអាចទំនងជាជ�ឿការការពារដ៏អចិន្ត្រៃយ៍របស់ព្រះជាម្ចាស់
បានដោយរប�ៀបណាទៅ? យ�ើងអាចរកចម្លើយបានក្នុងការចងចាំថា ជីវិត
មួយនេះគឺមិនមែ
 នជាទីបញ្ចប់នៃការមានជីវិតរបស់យ�
 ើងនោ
 ះទេ ហ�ើយវាមិន
មែនជាចំណុចដ៏សំខាន់ជាងគេផងដែរ។ ព្រះយេស៊ូវបា
 នមានបន្ទូលថា «កុំឲ្យ
ខ្លាចចំពោះអ្នកដែ
 លសម្លាបបា
់ នតែរូបកាយ តែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ព្រ
 លឹង
របស់អ្នកបា
 ននោះឡ�ើយ ស៊ូឲ្យខ្
 លាចព្រះ
 អង្គវិញជាជាង ដែលទ្រង់អាចនឹងធ ្វើ
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ឲ្យទាំងព្រលឹង នឹងរ ូបកា
 យវិនាសទៅក្នុងន
 រកផង» (ម៉ាថាយ ១០: ២៨)។
ព្រះជាម្ចាស់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅល�ើការធានាល�ើឋានៈដ៏
អស់កល្បជានិច្ចរបស់យ�ើង ជាជាងល�ើការធ្វើឲ្យពេលវេលាដ៏មិនអចិន្ត្រៃយ៍
របស់យ�ើងមានភាពស្រណុកសុខស្រួលឥឡូវនេះ។ ដោយសារមូលហេតុ
នេះហ�ើយបានជាទ្រង់ដាក់ការការពារនេះនៅជុំវិញជីវិតយ�ើងខាងឯព្រលឹង
វិញ្ញាណ ដ�ើម្បក
ី ុំឲ្យមានអ្វីមួយអាចចូលមកបំផ្លាញឋានៈដន៏ ៅអស់កល្បជានិច្ច
របស់យ�ើងជាមួយនឹងព្រះអង្គបាន។ ប�ើនិយាយឲ្យចំទៅ ត�ើឲ្យព្រះជាម្ចាស់
ស្រឡាញ់យ�ើងដូចដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវបានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅ
ប្រសិនប�ើព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យយ�ើងធ្វើ ឬក៏ដកបទពិសោធន៍នូវអ្វីមួយ
ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យយ�
 ើងធ្លាកទ់ ៅក្នុងស្
 ថាននរកយ៉ាងអស់កល្បជានិច្ច? ក្នុង
ពិភពលោកដែលបានធ្លាក់ក្នុងអំព�បា
ើ បមួយនេះ យ�ើងនឹងប្រ
 ឈមមុខនឹងទុក្ខ
លំបាកជាច្រើន (លោកុប្បត្ដិ ៣: ១៧-១៩) ប៉ុន្តែ ព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនអនុញ្ញាត
ឲ្យមានអ្វីមួយក�
 ើតឡ �ើង ដ�ើម្បីបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរបស់យ�
 ើងជាមួយនឹងព្រះ
 អង្គ
ឡ�ើយ (រ៉ូម ៨: ៣៥-៣៩)។
យ�ើងទំនងជាមិនអាចដឹងពីមូលហេតុជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងការរងទុក្ខ
ណាមួយនោះទេ  ទាល់តែព្រះអម្ចាស់ពន្យល់អំពីមូលហេតុទាំងនោះនៅឯ
ស្ថានសួគ៌ ប៉ុន្តែយ�ើងដឹងអំពីគោលបំណងទូទៅរបស់ព្រះអង្គរួចទៅហ�ើយ។
សាវ័ក ប៉ុល បានសរសេរថា «គ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នា សម្រាប់សេច

ក្ដីល្អដល់
ពួកអ្នកដែ
 លស្រឡាញ់ព្រះ» (រ៉ូម ៨: ២៨)។ នេះគឺជាក្ដីសន្យាដ៏អស្ចារ្យ៖ ព្រឹត្តិ
ការណ៍នៃចក្រវាលនេះមិនបា
 នក�ើតឡ �ើងដ ោយចៃដន្យនោ
 ះឡ�ើយ។ ព្រះអង្គ
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ធ្វើរាល់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ជាសេចក្ដីល្អដល់រាស្ត្ររបស់ទ្រង់។ សាវ័ក
ប៉ុល បានបន្តដោយពណ៌នាថា ត�ើ «សេចក្ដីល្អ» មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច?
គាត់បានល�ើកឡ�ើងថា រាល់គ្រប់អ្វីៗផ្គុំគ្នា ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យយ�ើងបានក្លាយដូចជា
ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ «ដ�ើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានធ្វើជាបងច្បងគេ
ក្នុងព
 ួកប
 ងប្អូនជា
 ច្រើន» (រ៉ូម ៨: ២៩)។
ព្រះជាម្ចាស់កំពុងប្រ
 កបមុខរបរជាប្រ
 ចាំថ្ងៃក្នុងការពង្រីក និងធ ្វើឲ្យគ្រួសារ
របស់ព្រះអង្គកា
 ន់តែ
 ពេ
 ញវ័យ ដ�ើម្បីឲ្យស្
 ថានសួគ៌កាន់តែ
 មានមនុស្សច្រ
 ើនទ�
 ៀត
ដែលមានលក្ខណៈដូចជាព្រះ
 យេ
 ស៊ូវ។ ដ�ើម្បីរចនាក្នុងយ�
 ើង (និងបង្ហាញទ ៅ
កាន់អ្នកដទៃ) នូវលក្ខណសម្បត្តិ និងកមេត្
្ដី
តាករុណាដូចព្រះ
 គ្រីស្ទ ព្រះជាម្ចាស់
របស់យ�ើងអនុញ្ញាតឲ្យយ�ើងដកបទពិសោធន៍ក្នុងការរងទុក្ខល�ើផែនដីនេះ។
ការរងទុក្ខអស់ទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យយ�ើងចេះផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីការស្រឡាញ់
យ៉ាងខ្លាំងនូវអ្វីៗដែលមិនន ៅអចិន្ត្រៃយ៍ នឹងជួយឲ្យយ�
 ើងយល់ ហ�ើយរស់នៅ
សម្រាប់កិត្តិយសដល
៏ ្អនៃអាទិភាពដ៏អស់កល្បរបស់ព្រះជាម្ចាស់ (២កូរិនថូស
៤: ១៧)។ ទោះជាយ៉ាងណាក្ដី ក៏ព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យយ�ើងទ្រទ្រង់ល�ើស
អ្វីដែលយ�ើងអាចទ្រទ្រង់បាននោះទេ (១កូរិនថូស ១០: ១៣) ទ្រង់មិនដែល
ដកចេញនូវព្រះវត្តមាននៃក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ឡ�ើយ (ហេព្រើរ ១៣: ៥)
ហ�ើយខណៈពេលដែលការរងទុក្ខពង្រឹងជំន�ឿរបស់យ�ើង នោះជាទូទៅព្រះ
អង្គតែ
 ងតែប្រទានព្រះព
 រ ដ�ើម្បន
ី ឹងព
 ង្រឹងដួងច
 ិតយ�
្ត ើង (បរិទេវ ៣: ២៣)។
ព្រះជាម្ចាស់ថ្លឹងថ្លែងទាំងទឹកភ្នែ
 ក និងសំណ�ើចដែ
 លចាបាច
ំ ់ក្នុងរូបមន្តនៃ
សេចក្ដីល្អដ៏អស់កល្បជានិច្ចរបស់យ�ើង (និងរបស់អ្នកជិតខាងយ�ើង)។ នេះ
37

Bryan Chapell

ហ�ើយបានជាវាមិនមែ
 នជាសេច

ក្ដីឆោត

ក្នុងការដែល ដាវីឌ បានសរសេរពីក្នុង
គុកនៅពេលយប់មួយនោះទេថា «ខ្ញុំខូចចិត្តណាស់ពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីម៉ាក់
ប៉ា [ឈឺចាប់]។ ខ្ទញុំ ៅយំបន្តិចសិនមុនខ្ញុំអធិស្ឋាន ហ�ើយទ ៅដេក»។ មនុស្ស
ឆ្លាតវាងវៃម្នាក់ទំនងជាស�ើចចំអកដាក់ការអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះមួយអង្គនេះ
ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលហេតុក្នុងការយំបែបនោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក្ដី 
ក៏ទឹកភ្នែករបស់ ដាវីឌ គឺមិនមែនជាការបដិសេធថាព្រះជាម្ចាស់មិនមានព្រះ
វត្តមានក្នុងជីវិតរបស់គាត់នោះទេ  ប៉ុន្តែគឺជាមូលហេតុចំតែម្ដងក្នុងការដែល
គាត់ត្រូវអធិស្ឋាន។ ដាវីឌ ជ�ឿជាក់ថាព្រះ
 ជាម្ចាស់នឹងធ្វើការល�ើសការបះបោរ
និងកា
 រឈឺចាប់របស់គាត់ ដ�ើម្បស
ី ម្រេចសេចក្ដីដ
 ៏ល្អបាន។ នៅគ្រានោះ ដាវីឌ
មិនទាន់ស្គាល់សេចក្ដីដ៏ល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រេចនៅឡ�ើយទេ ប៉ុន្តែគាត់
នឹងស្គាល់វានៅពេលខាងមុខនេះ ខណៈពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប�ើកសម្ដែង
ពីអំណាចនៃការអធិស្ឋាន។

អំណាចផ្ទាលខ្
់ លួន
ការធានាទីបីនៃការដែលព្រះជាម្ចាស់យកយ�ើងមកចិញ្ចឹមគឺការមានអំណាច
ផ្ទាល់ខ្លួន។ ចំណុចដគ
៏ ួរឲ្យអស្ចារ្យល�
 ើសជាងសេចក្ដីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់
ថា ទ្រង់នឹងផ្គុំរាល់គ្រប់អ
 ្វីៗសម្រាប់ជាសេច

ក្ដីល្អគឺទាក់ទងនឹងមធ្យោបាយដែល
ទ្រង់ប្រប្រា
ើ ស់។ ឧទាហរណ៍៖ ក្ដីសន្យានៃការប្រប្រា
ើ ស់រាល់គ្រប់អ្វីៗសម្រាប់
ជាប្រយោជន៍ដល់យ�ើងក�ើតឡ�ើងក្នុងការវែកញែកការអធិស្ឋាន។ ជាដំបូង
សាវ័ក ប៉ុល បានទទួលស្គា
 ល់ថា «យ�ើងមិនដឹងជាគ
 ួរអធិស្ឋានសូមអនោ
្វី ះទេ»
(ផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងជាមួយនឹងមនុស្សឥឡូវនេះដែលធ្វើពុតថាខ្លួនដឹងយ៉ាង
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ច្បាស់)។ បន្ទាប់មកសាវ័ក ប៉ុល បានបន្ថែមដូចតទៅ៖ «តែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់
ជួយអង្វរជំនួសយ�ើង ដោយដំងូរដែលរកថ្លែងពុំបានវិញ...ដ្បិតព្រះវិញ្ញាណ
ជួយអង្វរជួសពួកបរិសុទ្ធ ឲ្យត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យព្រះ» (រ៉ូម ៨: ២៦-២៧)។
អស្ចារ្យមែ
 ន! ទោះប�យ�
ើ ើងមិនដឹងគ្រប់គ្រា
 ន់ក្នុងការទូលឲ្យព្រះ
 ជាម្ចាស់ធ្វើនូវ
អ្វីដែលល្អបំផុតក៏ដោយ ក៏ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបកប្រែសេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់
យ�ើងឲ្យក្លាយទៅជាការទូលអង្វរដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់
ព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចឡ�ើងបាន។
ខណៈពេលដែលយ�ើងទូលដោយទទូចអង្វរក្នុងបរិបទនៃសេចក្ដីប្រាថ្នា
ដ៏ធំសម្រាប់ឲ្យព្រះ
 ហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេច (សូមម�ើលបន្ថែម
ក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ ម៉ាថាយ ៦: ១០) នោះព្រះអង្គឆ្លើយតបដោយធ្វើនូវរាល់គ្រប់
អ្វីៗផ្គុំគ្នាសម្រាប់សេចក្ដីល្អដល់យ�ើង។ ព្រះជាម្ចាស់រចនាពិភពលោកនៅជុំ
វិញយ�ើងជាថ្មី ដ�ើម្បីឲ្យអ្វីដែលល្អបំផុតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក�ើតឡ�ើងចំពោះ
យ�ើង។ តាមរយៈការអធិស្ឋានរបស់យ�
 ើង យ�ើងបា
 នរួមច
 ំណែកជាមួយនឹងព្រះ
 
ជាម្ចាស់ក្នុងកា
 របង្កើតន
 ូវធា
 តុពិតណា
 ថ្មីមួយទ�ៀត។ ដោយសារយ�ើងអធិស្ឋាន
នោះរាល់គ្រប់អ្វីៗបា
 នផ្លាស់ប្ដូរ—មិនមែ
 នដោយសារការអធិស្ឋានរបស់យ�
 ើង
មានអំណាចខ្លាំង ឬក៏ល្អនោះទេ ប៉ុន្តែគ
 ឺដោយសារព្រះជាម្ចាសដែ
់ លយ�ើងបា
 ន
អធិស្ឋានទ ៅកាន់ទ្រង់មា
 នអំណាចខ្លាំង ឬក៏ល្អទេត �ើ។
អ្នកន
 ិពន្ធព្រះគ

ម្ពីរសញ្ញាថតែ
្មី ងតែល�
 ើកឡ�ើងយ៉ាងសាមញ្ញម្ដងហ�
 ើយម្ដង
ទ�ៀតក្នុងដំណឹងល្អថា ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់។ នេះមិនមែនគ្រាន់តែជា
វោហារសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគ
 ឺជាការប្រកាសផ្ទាល់ថាអង្គដែលបានបង្កើត
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រាល់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់បានយាងមក ដូចដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យា ដ�ើម្បី
រំដោះរាស្ត្ររបស់ទ្រង់តាមរយៈអំណាចព្រះចេស្ដា (ម៉ាកុស ១: ១៥; កិច្ចការ
២: ៣៦; ១០: ៣៦)។ នៅពេលដែលរាល់គ្រប់អ្វីៗបា
 នសម្រេចជាស្រេចទាំង
ស្រុង នោះអំណាចនេះនឹងអាចក�ើតមានឡ�ើងយ៉ាងពេ
 ញទបា
ី ន ប៉ុន្តែសូម្បតែ
ី 
ឥឡូវនេះក៏វាកំពុងបំផ្លាស់បំប្រែនូវរាល់គ្រប់ធាតុពិតតាមរយៈការអធិស្ឋាន
របស់យ�
 ើងផងដែរ។
គ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានរកឃ�ើញថា ក្ដីសន្យានៃដំណឹងល្អបែបនេះគឺមិនមែន
ឥតប្រយោជន៍ទេ (អេសាយ ៦៥: ២៤; អេភេសូរ ៣: ២០)។ មូលហេតុមួយ
ដែលប្អូនប្រុសខ្ញុំ ដាវីឌ យំសម្រាប់អ្នកម្ដាយ និងល ោកឪពុកខ
 ្ញុំគដឺ ោយសារពួក
គាត់បានបែកបាក់គ្នា។ ហ�ើយសម្ពាធរាល់សតវត្សបា
 នជំរុញឲ្យពួកគាត
 ់ឃ្លាត
ចេញពីគ្នា ហ�ើយធ្វើឲ្យការរងទុក្ខរបស់ប្អូនប្រុសខ្ញុំកាន់តែមានការពិបាកក្នុង
ការប្រឈមមុខ។ ដូច្នេះ បន្ទាប់ពគាត
ី បា
់ នទទួលជ�ឿព្រះយេ
 ស៊ូវមក ដាវីឌ ក៏
ចាប់ផ្ដើមអធិស្ឋានសម្រាប់ឪពុកម្
 ដាយខ្ញុំដែលកំពុងតែ
 ចាស់ទៅៗហ�ើយ—ពួក
គាត់បានបែកបាក់គ្
 នាអស់រយ: ពេលប្រមាណជាង ១៥ ឆ្នាំមកហ�ើយ—ឲ្យពួក
គាត់បានមករកគ្នាវិញ។ ខ្ញុំមិនមានចិត្តក្លាហានក្នុងការប្រាប់គាត់ថា សេចក្ដី
អធិស្ឋានរបស់គាត់គឺឥតប្រយោជន៍ទេ។ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំជិតនឹងទទួលបានការរម្លឹក
អំពីសេចក្ដីពិតតាមបែបព្រះ គម្ពីរ ដែលបេះដូងរបស់ខ្ញុំត្រូវការឈោងចាប់
យកជាថ្មីម្ដងទ�
 ៀត។
ប្រមាណអាទិត្យមុនកូនស្រី
 របស់ខ្ញុំរ�ៀបការ អ្នកម្
 ដាយរបស់ខ្ញុំបានទូរស័ព្ទ
មក ហ�ើយបា
 នប្រាប់ថាគាត
 ់ និងល ោកឪពុកខ
 ្ញុំរ�ៀបចំគម្រោងមកចូលរួមដែ
 រ។
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គាត់បានបន្ថែមទ�ៀតថា «យ�ើងនឹងន ៅសណ្ឋាគារដូចគ្នា—ក្នុងបន្ទបតែ
់ មួយ»។
ហ�ើយខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែ
 ភ្
 ញាក់ផ្អើលដោយនៅស្ងៀម គាត់ក៏ថែមទាំង
ខ្សឹបថា «វាមិនមែនជារ�ឿងមិនសមរម្យទេ។ ចូរចាំថា យ�ើងនៅរ�ៀបការនៅ
ឡ�ើយ»។
ខ្ញុំបានសួរថា «ម៉ាក!់ ត�ើរវាងម៉ាក់ និងប៉ារ�ឿងរ៉ាវល្អជាងមុនមែនឬ?»។
គាត់បានតបវិញទាំងទឹកភ្នែកថា «តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហានៃភាព
លំបាករបស់ប្អូនប្រុសឯង ប៉ាកូននឹងម៉ាក់បានរ�ៀនពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមក
ជាថ្មីម្ដងទ�
 ៀត»។ បន្ទាប់មក ខ្ញុំក៏យដែ
ំ រ—ហ�ើយក៏ស្ញប់ស្ញែងនឹងព្រះ
 អង្គដែ
 ល
បានផ្គុំនូវរាល់អ្វីៗឲ្យក្
 លាយទៅជាល្អវិញ និងប្រ
 ប្រា
ើ ស់អ្វីដែលសាមញ្ញន ៅផែនដី
នេះ ដ�ើម្បីឲ្យពួកអ្នកប្រាជ្ញអាម៉ាស់ (១កូរិនថូស ១: ២៧)។ ខ្ញុំគួរតែបានរំពឹង
ល�ើសហ្នឹង ពីព្រះអ
 ម្ចាស់របស់ខ
 ្ញុំជាងខ្ញុំបានរំពឹងទ ៅទ�ៀត។ ប៉ុន្តែ ប្អូនប្រុ
 សខ្ញុំ
ដែលមានព្រំដែនក្នុងការគិតគូរ ត្រូវបា
 នគេកាត់កដ្ដី ោយសារអំព�ើឧក្រិដ្ឋ កំពុង
តែជាប់ក្នុងគុក បានជ�ឿយ៉ាងសាមញ្ញល�ើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហ�ើយ
អធិស្ឋានសូមជំនួយពព្រះ
ី អង្គ ហ�ើយទ្រ
 ង់កបា
៏ នឆ្លើយតបដូចដែ
 លទ្រង់ជ្រា
 ប
យ៉ាងលប្រស�
្អ
ើរ។
ឥឡូវនេ
 ះ ពេលដែលអ្នកម្
 ដាយខ្ញុំអាយុ ៧៩ ឆ្នាំ និងឪ
 ពុកខ
 ្ញុំអាយុ ៨២ ឆ្នាំ
ទៅសួរសុខទុក្ខប្អូនខ្ញុំនៅក្នុងគ
 ុក ពួកគាត
 ់ដ�ើរកាត់ខ្សែលួសដ ោយកាន់ដៃគ្នា។
ហ�ើយខ្ញុំនិយាយទៅកាន់អស់អ្នកដែ
 លហ៊ានទទួលជ�
 ឿដូចខ
 ្ញុំ «ដំណឹងល្អគឺជា
ការពិត។ វាបំផ្លាស់បំប្រែល ោកីយ៍នេះ»។ ខ្ញុំនឹងមិនសន្យាថា ព្រះជាម្ចាស់នឹង
ឆ្លើយតបយ៉ាងចំៗនៅពេលដែលយ�ើងទូលសូម ឬក៏ថាយ�
 ើងនឹងតែ
 ងតែឃ�ើញ
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លទ្ធផលនៃការអធិស្ឋានរបស់យ�ើងក្នុងជីវិតនេះនោះទេ  ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសន្យា
ថា—ដោយសារព្រះបន្ទូលក៏បានធ្វើដូចគ្នា—ព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្គុំរាល់គ្រប់អ្វីៗ
សម្រាប់ជាសេចក្ដីល
 ្អចំពោះអស់អ្នកណា
 ដែ
 លស្រឡាញ់ទ្រង់។

ការលូតលាស់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ
អំណាចផ្ទាល់ខ្លួនដែ
 លព្រះជាម្ចាស់បានធានាមកកាន់យ�ើងតាមរយៈការ
ទទួលការក្លាយជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ពិភពលោក
នៅខាងក្រៅយ�ើងប៉ុណ្ណោះនោះទេ  ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ខាងក្នុងជីវិតរបស់យ�ើង
ផងដែរ។ អ្នកជ�ឿនឹងមិនអធិស្ឋានសម្រាប់អ្វីមួយណាផ្សេងយ៉ាងអស់ពីចិត្ត
ខ្លាំងជាងឲ្យជីវិតរស់ន ៅរបស់ពួកគាត
 ់នាំមកនូវសិរីលទ្អ ៅកាន់ព្រះអង្គសង្គ្រោះ
របស់ខ្លួនឡ�ើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក្ដី ក៏យ�ើងនៅតែទទួលការឡោមព័ទ្ធពី
ការល្បួង ហ�ើយជារ�ឿយៗដោយសារយ�ើងខ ្សោយខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនោះ
យ�ើងច្រើនតែចាញ់។ ទាក់ទងនឹងការតយុទ្ធទាំងនេះដំណឹងល្អនាំមកនូវការ
ធានាទីបួនច
 ំពោះបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់៖ ព្រះអង្គប្រ
 ទានមកកាន់យ�
 ើង
នូវធ
 នធានពីខាងក្នុងស
 ម្រាប់ការធ្វស
ើ ង្គ្រាមជាមួយនឹងអ
 ំព�ើបាប។
ដំណ�ើរការនៃការដែលយ�ើងបានលូតលាស់ក្នុងការមានលក្ខណៈដូចជា
ព្រះគ្រីស្ទគឺហៅថា «ការញែកជាបរិសុទ»្ធ ។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់បាន
ល�ើកឡ�ើងនូវច
 ំណុចអនុវត្តជាច្រ
 ើនដែ
 លជួយឲ្យយ�
 ើងពេ
 ញវ័យក្នុងដំណ�ើរការ
នេះបាន។ ទី១ ព្រះគម្ពីរប្រា
 ប់យ�ើងអំពសេច
ី
ក្ដីរ ំពឹងរ បស់ព្រះជា
 ម្ចាស់។ ទ្រង់
មិនធ ្វើឲ្យយ�
 ើងទាយទេ។ ផ្ទុយទ ៅវិញ ព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននូវការណែនាំ ដែល
រក្សាយ�ើងទុកឲ្យមានសន្តិភាពខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ ហ�ើយបំពេញសេចក្ដី
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ប្រាថ្នារបស់យ�ើងក្នុងការថ្វាយសិរីល្អទៅកាន់ទ្រង់វិញ ខណៈពេលដែល
លោកីយ៍នេះគិតថា ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបដូចជាការបង្ខាំងការ
ជប់ល�ៀង គ្រីស្ទបរិស័ទយល់ឃ�ើញថា តាមពិតទៅ បញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់
នាំយ�ើងទៅក្នុងផ្លូវដែ
 លនាំឲ្យទ្រ
 ង់សព្វព្រះ
 ហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំង ហ�ើយនាំយ�ើង
ឲ្យស្កប់ចិតដែ
្ត រ។
ដ�ើម្បីកុំឲ្យល ោកីយ៍នេះបំបោសយ�ើងធ្លាក់ទៅក្នុងការបោកបញ្ឆោតរបស់
វាបាន ព្រះជាម្ចាស់ក៏បានប្រាប់ឲ្យយ�ើងរ�ៀនចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែរ
ប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះ
 អង្គក្នុងការអធិស្ឋាន ថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងរាស្ត្ររបស់
ទ្រង់ ហ�ើយសុំប្រឹក្សាពីអស់អ្នកដែ
 លពេញវ័យខា
 ងឯព្រ
 លឹងវិញ្ញាណក្នុងផ្លូវរបស់
ទ្រង់។ តាមការប្រប្រា
ើ ស់ «យាននៃព្រះគ
 ុណ» ទាំងនេះ នោះយ�ើងលូតលាស់
ខាងឯការកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់។ ក្នុងកម្រិតខ្លះៗ យាននៃព្រះគ
 ុណទាំងនេះ
មានឥទ្ធិពលជាសាមញ្ញ គដឺ ោយសារជាទូទៅតាមធម្មជាតិ យ�ើងឆ្ល
 ើយតបតាម
បែបដំណ�ើរការដែលក�ើតឡ �ើងក្នុងបែ
 បធម្មជាតិនៃការសិក្សា និងឥរិយាបថ។
ប្រសិនប�
 យ�
ើ ើងស្រេកទឹក នោះយ�ើងទទួលជំនួយតា
 មរយៈការផឹកទឹក ហ�ើយ
ប�ើយ�ើងតយុទ្ធនឹងសេច

ក្ដីល្បួង នោះការព្រឹក្សាចេ
 ញពព្រះ
ី គ
 ម្ពីរនឹងជួយយ�
 ើង
គេចចេញពីវាជាមិនខាន។
ប៉ុន្តែ ការញែកជាបរិសុទ្ធរបស់យ�ើងគឺមិនមែ
 នជាដំណ�ើរការបែបធម្មជាតិ
តែប៉ុណ្ណោះនោះឡ�ើយ។ ព្រះគម្ពីរមានចែងថា សង្គ្រាមខាងឯព្រ
 លឹងវិញ្ញាណ
របស់យ�ើងគឺមិនមែនទាស់ប្រឆាំងនឹងសាច់ឈាមនោះទេ ប៉ុន្តែទាស់ប្រឆាំង
នឹងសេច

ក្ដីអាក្រក់ខា
 ងឯវិញ្ញាណ—ទាំងចេញពីខា
 ងក្នុង និងពខា
ី ងក្រៅយ�ើង
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(អេភេសូរ ៦: ១២)។ការនេះទាមទារការតយុទ្ធខ្លាំងជាងមនុស្សយ�ើងអាចផ្ដល់
ឲ្យជាដំណោះស្រាយបានទៅទ�ៀត។ ដូច្នេះ ព្រះអម្ចាស់ក៏ប្រើប្រាស់យាន
នៃព្រះគុណទាំងនេះ ដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់មកកាន់យ�ើងនូវអំណាចព្រះចេស្ដាបែប
អធម្មជាតិស
 ម្រាប់ជ័យជម្នះខា
 ងវិញ្ញាណដែ
 លយ�ើងត្
 រូវកា
 រ។
អំណាចព្រះចេស្ដាខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណជ្រាបចូលក្នុងជីវិតរបស់យ�ើង
តាមរយៈជំន�ឿដែលថា យ�ើងគឺជាអ្វីដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ល�ើក
ឡ�ើង៖ យ�ើងបានក�ើតជាថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ។ មុនមានយ�ើងគឺមានព្រះ
វត្តមានរបស់ទ្រង់ក្នុងដួងចិត្តរបស់យ�ើង យ�ើងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការមិន
ប្រព្រឹត្តអ
 ំព�បា
ើ បឡ�ើយ។ ប៉ុន្តែ ព្រះយេ
 ស៊ូវបំផ្លាស់បំប្រែយ�ើង។ ព្រះអង្គប្រ
 ទាន
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រ
 ង់មកកាន់ដួងច
 ិតយ�
្ត ើង ដ�ើម្បីរម្លឹកដា
 ស់ត�ឿនយ�ើង
នៅពេលដែលយ�ើងប្រព្រឹត្តអំពីអំព�បា
ើ ប (ឧទាហរណ៍៖ បង្វែរឲ្យយ�
 ើងពិតជា
ជ�ឿថាវាខ
 ុសមែន) និងដ�
 ើម្បធី ្វើជាជំនួយក្នុងការតយុទ្ធរបស់យ�
 ើង។ យ�ើងមិន
មែនគ្មានជំនួយទាស់នឹងអារក្សសាតាំងនោះទេ  (កូឡូស ១: ១៣)។ សាវ័ក
យ៉ូហាន បានសរសេរថា «ព្រះ [វិញ្ញាណបរិសុទ្ធ] ដែលគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នា
នោះទ្រង់ធំជាងអា [សាតាំង] នោះដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ផង» (១យ៉ូហាន
៤: ៤)។ ព្រះវិញ្ញាណដែលប្រោសព្រះយេស៊ូវឲ្យរស់ឡ�ើងវិញពីការសុគតក៏
ជាព្រះវិញ្ញាណដែលកំពុងគង់នៅក្នុងពួកយ�ើង និងប្រទានឲ្យនូវអំណាចព្រះ
ចេស្ដាសម្រាប់យកឈ្នះល�
 ើអំព�បា
ើ បដែរ។
អារក្សសាតាំងនឹងន ៅព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលយ�ើងថា វាជារ�ឿងធម្មតាទេ
ក្នុងកា
 របរាជ័យ ហ�ើយថាយ�ើងមិនអាចតយុទ្ធនឹងវាបា
 នឡ�ើយ។ ទោះជាយ៉ាង
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ណាក្ដី ក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានល�ើកឡ �ើងថា យ�ើងអាចតយុទ្ធបាន
ពីព្រោះយ�ើងមិនបានរំពឹងល�ើអំណាចខាងឯសាច់ឈាមតែប៉ុណ្ណោះដូចមុន
នោះទេ (រ៉ូម ៨: ១១)។ ប្រាកដណាស់! ប្រសិនប�យ�
ើ ើងមិនជ�
 ឿថា យ�ើងអាច
ទទួលបានជ័យជម្នះ នោះយ�ើងបានចាញ់សង្គ្រាមរួចទៅហ�ើយ។ នេះឯងជា
ជំន�ឿដ៏សាមញ្ញក្នុងសេច

ក្ដីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់គឺជាដ�ើមច
 មនៃ
ជ័យជម្នះខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ។ ការប្រើប្រាស់យាននៃព្រះគុណឲ្យទ�ៀង
ទាត់នឹងពង្រឹងជំន�ឿ ដែលយ�ើងធ្វើឡ�ើងដោយរំពឹងល�ើអំណាចជាក់ស្ដែង
របស់យ�
 ើង។

សន្តិភាពខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ
ព្រះជាម្ចាស់ក៏សព្វព្រះហឫទ័យប្រើប្រាស់យាននៃព្រះគុណ ដ�ើម្បីដាំ
យ៉ាងជ្រៅក្នុងយ�ើងនូវការទទួលស្គាល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅថា សូម្បីតែប�ើយ�ើង
មិនមែនមានជ័យជម្នះល�ើរាល់ការចម្បាំងក៏ដោយ ក៏ព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់
យ�ើងតិចជាងមុននោះទេ។ មិត្តភក្ដិម្នាក់របស់ខ្ញុំដែលមានប្រាជ្ញាយ៉ាងជ្រាល
ជ្រៅបានសរសេរដូចតទៅ «បុគ្គលដែលលូតលាស់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណគឺ
ជាបុគ្គលដែលដឹងថា ទោះប�ើខ្លួនគាត់មិនចេះលូតលាស់ក៏ដោយ ក៏មិនមែន
មានន័យថា ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់គាត់តិចជាងមុននោះដែរ»។ ស្ដាប់ទៅ
ចំណុចនេ
 ះហាក់បីដូចជាមិនអាចទៅរួចនោ
 ះទេ ហ�ើយក៏បញ្ច្រាសគំនិតទ�
 ៀត
ផង។ ប្រសិនប�
 ើមនុស្សយ�
 ើងដឹងថា ការបរាជ័យរបស់គេ
 មិននាំឲ្យព្រះ
 ជាម្ចាស់
ដកចេញសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ ត�ើការនោះនឹងនាំឲ្យពួកគេនៅតែបន្ត
ប្រព្រឹត្តិអំព�ើបាបនៅក្នុងខ្លួនទ�ៀតមែនឬ? ប្រាកដណាស់! នឹងមានមនុស្ស
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បះបោរ ហ�ើយមិនយល់អារម្មណ៍ដែលពួកគេនឹងកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍
នៃព្រះគុណ ប៉ុន្តែអស់អ្នកដែលចុះចូលចំពោះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់
នឹងម
 ិនធ ្វដ
ើ ូច្នោះនោះឡ�ើយ។
មុននឹងយ�
 ើងអាចយល់អំពីរប�ៀបនៃសេចក្ដីស្រ
 ឡាញ់ដែលមិនរាថយរបស់
ព្រះជាម្ចាស់បានជំរុញឲ្យយ�ើងញែកជាបរិសុទ្ធបាន ជាដំបូងដាច់ខាត យ�ើង
ត្រូវតែពិចារណាល�ើសំណួរគន្លឹះមួយជាមុនសិន៖ «ត�ើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យអំព�ើ
បាបមានអំណាចនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នក?»  ចម្លើយគឺ៖ «អំព�ើបាបមាន
អំណាចក្នុងជីវិតល ោកអ្នក ពីព្រោះលោកអ្នកស្រ
 ឡាញ់វា»។ ប�ើអំព�ើបាបមិន
ទាក់ទាញលោកអ្នក នោះវានឹងមិនមានអំណាចក្នុងការល្បួងល ោកអ្នកឡ �ើយ។
នៅមានសំណួរមួយទ�ៀត៖ «ត�ើមានផ្លូវតែមួយគត់ណាទៅ ដ�ើម្បីបំផ្លាស់នូវ
ក្ដីស្រឡាញ់សម្រាប់អំព�ើបាបចេញបាន?» ចម្លើយគឺ៖ «ត្រូវមានក្ដីស្រឡាញ់
ខ្លាំងជាងនោះ»។ នៅពេលដែលយ�ើងស្រឡាញ់ព្រះយេ
 ស៊ូវខ្
 លាំងជាងអំព�បា
ើ ប
នោះយ�ើងនឹងច
 ង់ផ្គាប់ព្រះហ
 ឫទ័យទ្រង់ខ្
 លាំងជាងការដែលយ�ើងច
 ង់ធ ្វើតាមតែ
អំព�ច
ើ ិត្តជាមួយនឹងអដែ
្វី លមិនត្រឹ
 មត្រូវជាមិនខា
 ន (យ៉ូហាន ១៤: ១៥)។ ការ
ស្រឡាញ់់អំព�ើអាក្រក់ធ្វើឲ្យអំព�ើបាបមានអំណាចល�ើយ�ើង តែការស្រឡាញ់់
ព្រះយេស៊ូវនឹងប
 ណ្ដេញការស្រឡាញ់់អំព�អា
ើ ក្រក់ចេ
 ញពីជីវិតរ បស់យ�
 ើង។
សំណួរចុងក្រោយគឺ៖ «ត�ើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្រឡាញ់ព្រះ
យេស៊ូវ?» ជាថ្មីម្ដងទ�
 ៀត ព្រះគម្ពីរបា
 នឆ្លើយយ៉ាងសាមញ្ញថា៖ «យ�ើងស្រឡាញ់
ទ្រង់ ពីព្រោះទ្រង់បា
 នស្រឡាញ់យ�ើងជាមុន» (១យ៉ូហាន ៤: ១៩)។ ឥឡូវនេះ
ទ�ើបយ�ើងអាចយល់អំពីមូលហេតុយ៉ាងច្បាស់លា
 ស់ ដែលនេះមិនមែ
 នជាការ
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ពិតថា «ប្រសិនប�
 ព្រះ
ើ ជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យ�
 ើង—ទោះប�យ�
ើ ើងមានបាប—នោះ
យ�ើងនឹង "ជប់ល�
 ៀងឲ្យខ្
 លាំង" ជាងមុន» នោះទេ។ នៅពេលដែលយ�ើងពិតជា
ស្រឡាញ់ព្រះអង្គមែន នោះយ�ើងនឹងចង់ធ្វើនូវអ្វីៗ ដ�ើម្បីជាការផ្គាប់ចិត្តដល់
ទ្រង់ជាមិនខាន។ ហ�ើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យយ�ើងកាន់តែចង់ផ្គាប់ចិត្តព្រះអង្គគឺការ
ស្គាល់ថាក្ដីស្រឡាញ់ដែលមិនចេ
 ះប្រែប្រួលរបស់ព្រះ
 អង្គនឹងមិនមានទីបញ្ចប់
ឡ�ើយ (បរិទេវ ៣: ២២-២៣)។ ការស្រវាស្រទេញនៃព្រះគ
 ុណរបស់ទ្រង់ទ ៅ
កាន់បុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គគឺជាចំណុចជំរុញនៃអំណាចព្រះចេស្ដា ដ�ើម្បីឲ្យ
យ�ើងមានភាពបរិសុទក
្ធ ្នុងច
 ិត្ត (រ៉ូម ១២: ១-៣)។
មិនយ
 ូរប៉ុន្មានប
 ន្ទាបព
់ ី ដាវីឌ បានចូលគ
 ុក គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ញ
 ស
ើ ំបុត្រម
 ក
កាន់យ�ើង ដែលគាត់បានសរសេរចម្លងខ
 គម្ពីរយ៉ាងប្រហែ

ស និងពា
 ក្យពេចន៍
បទចម្រៀងថ្វាយបង្គំដែ
 លក្រុមអធិស្ឋានរបស់គាត
 ់បានច្រៀង។ ហ�ើយគាត
 ់ក៏
បានចុះហត្ថលេខាល�
 ើសំបុត្ររបស់គាត
 ដែ
់ រ «ព្រះប្រទានពរឯង»។ ទោះប�គាត
ើ ់
នៅក្នុងគុកក៏ដោយ—ដោយប្រឈមនឹងសេចក្ដីល្បួង និងការល្បងលល�ើស
ពីអ្វីដែលខ្ញុំអាចដឹងបាន—ក៏គាត់ម�ើលមកខ្លួនឯងថា ជាឧបករណ៍សម្រាប់
ជាការប្រកាសសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរ។ គាត់ចង់ឲ្យជីវិតគាត់ឆ្លុះបង្ហាញ
ពីព្រះគុណដែលគាត់បានទទួលបទពិសោធន៍ល�ើ។ គ្មាននរណាម្នាក់បង្ខំឲ្យ
គាត់សរសេរពាក្យពេចន៍ទាំងនេះនោះទេ ហ�ើយក៏គ្មាននរណាអាចបង្ខំបាន
ឡ�ើយ។ ប៉ុន្តែ ក្ដីស្រឡាញ់របស់គាត់សម្រាប់ព្រះយេ
 ស៊ូវបានក្លាយជាថាមពល
នៃការជំរុញក្នុងជីវិតរបស់គាត
 ់ហ�ើយ ដែលការនេះគឺតែងតែជាការពិតចំពោះ
អស់អ្នកដែ
 លដឹងអំពសេច
ី
ក្ដីស្រ
 ឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខ
 ណ្ឌរបស់ព្រះគ្រីស្ទ និង
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អំពព្រះ
ី គ
 ុណដែលគ្មានទីបញ្ចប់។

មរតកដន៏ ៅអស់កល្បជានិច្ច
ការធានាទី៥សម្រាប់បុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាមរតករបស់ពួក
គេ (អេភេសូរ ១: ១៤; ២: ៧)។ ព្រះគម្ពីរបា
 នល�ើកឡ �ើងថា ក្នុងនាមជាបុត្រា
បុត្រីដែលព្រះជាម្ចាស់យកមកចិញ្ចឹម យ�ើងគ
 ឺជាអ្នកស្នងមរតករួមជាមួយព្រះ
 
គ្រីស្ទ (រ៉ូម ៨: ១៧)។ ខ្ញុំនឹងគ្រា
 ន់តែល�
 ើកឡ�ើងអំពច
ី ំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួន
នៃដំណឹងល្អមួយនេះនៅក្នុងកូនស�
 ៀវភៅនេះ។ ចំណុចទី១គ
 ឺ៖ ជីវិតដន៏ ៅអស់
កល្បជានិច្ច ដែលនេះមិនមែនមានន័យថា នឹងមានឆ្នាំដែលគ្មានទីបញ្ចប់នៃ
ការលេងពិននៅល�ើពពកនោះទេ។ នៅពេលដែលអ្នកជ�ឿស្លាប់ទៅ ភ្លាមៗ
នោះព្រលឹងរបស់ពួកគាត់នឹងចូលទៅកាន់ព្រះវត្តមានដ៏មានពេញទៅដោយ
សិរីល្អរបស់ព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ (១កូរិនថូស ៥: ៨; ភីលីព
១: ២១-២៤)។ ភ្លាមៗនោះយ�ើងនឹងទទួលបានការទទួលស្គាល់យ៉ាងពេញ
ទី អំណរយ៉ាងពេញលេញ និងសន្តិភាពយ៉ាងគង់វង្ស ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជា
សាច់រ�ឿងទាំងមូលនៅឡ�ើយទេ (លូកា ២៣: ៤៣)។ ថ្ងៃមួយ ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់
នឹងយា
 ងមកវិញ ហ�ើយទ្រង់នឹងរចនាជាថ្មីនៅអ្វីដែលទ្រង់បា
 នបង្កើតជាដំបូង
យ៉ាងល្អ (អេសាយ ៦៥: ១៧-១៩; រ៉ូម ៨: ២១-២៣)។ រាល់ប្រយោជន៍ដែ
 ល
មនុស្សយ�ើងគួរមានអំណរជាមួយនៅគ្រាដំបូងក្នុងសួន អេដែន នឹងត្រូវបាន
ស្ដារឡ�ើងវិញ—ប្រភពដែលមានពេញទៅដោយការប្រទានឲ្យនូវអ្វីៗដែល
ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងមិនមានវត្តមាននៃការរងទុក្ខទ�ៀតឡ�ើយ
(វិវរណៈ ២១: ៤)។
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របស់សព្វសារព�ើនឹងត្
 រូវបា
 នស្ដារឡ �ើងវិញ ហ�ើយយ�ើងក៏នឹងត្
 រូវបា
 នរចនា
ជាថ្មីឡ�ើងវិញក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណ រូបកាយ និងចិត្តគំនិតផងដែរ (១កូរិនថូស
១៥: ៥២-៥៤)។ ដាវីឌ ដែលជាប្អូនប្រុសខ្ញុំដែលកំពុងជាប់គុក គាត់នឹងមិន
គ្រាន់តែស្គា
 ល់ការអត់ទោសយ៉ាងពេញទីរបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះនៅអនាគត
នោះទេ ប៉ុន្តែរ ូបកាយរបស់គាត់នឹងត្
 រូវបា
 នបរិសុទឡ្ធ �ើងវិញ ហ�ើយចិតគ
្ត ំនិត
របស់គាត
 ់នឹងបា
 នប្រស�ើរឡ �ើង និងពេ
 ញលេញជាល�ើកដំបូងទ�
 ៀតផង។ ប្អូន
ប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងមានសិរីរុងរ�ឿងល�ើសជាងពួកទេវតាទៅទ�ៀត (១យ៉ូហាន
៣: ២-៣)។ គាត់នឹងដ�ើរដោយមានសេរីភាពក្នុងការបង្កើតជាថ្មីដោយង�ើប
ក្បាលឡ�ើង ភ្នែកពេញដោយពន្លឺ និងដួងចិត្តដែលមានពេញដោយអំណរ
ក្នុងអ្វីៗដែលស្រស់ស្អាតនៅជុំវិញគាត់។ សមាជិកគ្រួសារខ្ញុំអស់អ្នកដែល
បានចាកចេញទៅបាត់ហ�ើយ—និងអស់អ្នកដែលនឹងចូលស្ថានសួគ៌—នឹង
មានការជួបជុំជាមួយនឹងគាត
 ់ និងជាមួយអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេ
 ស៊ូវ
ដែរ (១ថែស្សាឡូនីច ៤: ១៤-១៨)។ យ�ើងន ៅមានពិធីជប់ល�ៀងល�ើតុនៃព្រះ
អម្ចាស់យ�ើង និងមានអំណរក្នុងសេច

ក្ដីសប្បុរសរបស់ទ្រ
 ង់ ព្រមទាំងមានអំណរ
ដ៏អស់កល្បជានិច្ចក្នុងពិភពដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះតាម
រយៈព្រះគ
 ុណរបស់ព្រះអម្ចាសយ�
់ ើង។ អង្គដែ
 លបានយាងមកសង្គ្រោះមនុស្ស
មានបាប ទ្រង់ន
 ឹងប្រ
 ទានឲ្យសេចក្ដីស
 ង្គ្រោះក្នុងល
 ក្ខណៈដ៏ធំដែលថា វាក៏ជា
ការស្ដារពិភពលោកទាំងមូលឡ �ើងវិញនេះដែ
 រ មានរួមទាំងជីវិតយ�
 ើងទាំងមូល
ហ�ើយក៏នឹងន ៅអស់កល្បជានិច្ចទ�ៀតផង (វិវរណៈ ២១: ១)។
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អស់អ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យល្អឥតខ្ចោះ ទ្រង់ប្រើ
ប្រាស់
គោលបំណងបុគ្គលនីមួយៗ
ក្ដីស្រឡាញ់ដ៏មានតម្លៃរបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទចំពោះរាស្ត្ររបស់ទ្រ
 ង់ និងផែ
 នដីរបស់
ពួកគេ—ដែលបានឃ�ើញយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះ
ទាំងពីរនោះ—មានការជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាល�ើអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់
ទ្រង់។ ដោយសារយ�ើងស្រឡាញ់ទ្រង់ នោះយ�ើងក៏នឹងស្រឡាញ់អ្វីៗ និង
បុគ្គលណាដែ
 លទ្រង់ស្រ
 ឡាញ់ដែរ។ មិនយ
 ូរប៉ុន្មានប
 ន្ទាបព
់ ីគាត់បានប្ដេជ្ញាចិត្ត
ចំពោះព្រះគ្រីស្ទ ប្អូនប្រុ
 សរបស់ខ
 ្ញុំ ដាវីឌ—ដែលពីមុនឆ្ល
 ើយទាំងក្នុងពា
 ក្យពេចន៍
និងឥរិយាបថ—បានសរសេរថា «ញ៉ុមស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវណាស់ [ហ�ើយ
ឥឡូវនេះ] ញ៉ុមមិនអាចទទួលបានទេ ពេលមនុស្សប្រើប្រាស់ឈ្មោះព្រះអង្គ
មិនគួរសម។ ញ៉ុមចង់ឲ្យគេដឹងថាទ្រង់ល្អណាស់។» ពេលដែលព្រះយេស៊ូវ
គង់ក្នុងដួងចិត្តរបស់យ�ើង នោះដួងចិត្តរបស់ទ្រង់នឹងក្លាយជារបស់យ�ើងដែរ
(រ៉ូម ៦: ៤-១១)។
បុគ្គលណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គនឹងចង់ផ្គាប់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ដោយ
ស្រឡាញ់អស់អ្នកដែ
 លទ្រង់ស្រ
 ឡាញ់ដែរ។ យ�ើងពេញចិតក
្ត ្នុងកា
 រធ្វជា
ើ រាជ
ទូតរ បស់ព្រះអង្គទ ៅកាន់ពួកអ្នកបាត
 ់បង់ ធ្វើជាព្រះ
 ហស្តទ្រ
 ង់ទ ៅកាន់អស់អ្នក
ដែលត្រូវការ ធ្វើជាសំឡេងទ្រង់សម្រាប់អស់អ្នកដែលគេជិះជាន់ និងជាអ្នក
ត្រួតត្រា
 ល�ើអដែ
្វី លទ្រង់បា
 នបង្កើតទុកជាការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់
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គ្នា។ យ�ើងមានអំណរត្រង់ថា គ្រួសារនៅក្នុងព្រះ
 អង្គមានល�ើសជាងព្រំដែននៃ
ជាតិសាសន៍ តំបន់ ឋានៈ និងប្រពៃ

ណី ហ�ើយយ�ើងពេ
 ញចិត្តក្នុងការស្រឡាញ់
តាមកាលៈទេសៈដែលអាចធ្វបា
ើ ន។ ហ�ើយខណៈពេលដែលយ�ើងបង្ហាញពី
ក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងយ�ើង នោះយ�ើងដែលធ្លាប់មានតម្រូវការខ្លួនឯង
នឹងន ៅជាចុងបញ្ចប់នៃការរកឃ�ើញទស្សនៈមួយនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ព្រះ
 
គ្រីស្ទ៖ គោលបំណងរបស់ព្រះ
 ជា
 ម្ចាស់។
ព្រះអង្គបានរំដោះយ�ើងចេញពីជីវិតដែលគ្មានន័យ ក៏ដូចជាជីវិតដែល
មានពេញទៅដោយអំព�ើបាបផងដែរ (១ពេត្រុស ១: ១៨)។ ព្រះយេស៊ូវធ្វើ
ឲ្យអ្នកបាក់បែកមានប្រយោជន៍ឡ�ើងវិញ។ ព្រះយេស៊ូវមិនទាន់បញ្ចប់ដាច់
ស្រេចជាមួយនឹងបុរស ដែលការបរាជ័យរបស់គាត់បាននាំឲ្យគាត់ជាប់គុក
ជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅឡ�ើយនោះទេ។ ខណៈពេលដែលបុរសម្នាក់
នោះបានចែកចាយជំន�ឿរបស់គាត់ជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ—ដែលជា
បុរសពីជាតិសាសន៍មួយផ្សេងទ�ៀត—បុគ្គលទាំងពីរនាក់ក៏បានស្គាល់សេចក្ដី
ស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទ ហ�ើយកបា
៏ នក្លាយជាបងប្អូនខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ
យ៉ាងអស់កល្បជានិច្ច។
ម្ដងហ�ើយម្ដងទ�ៀត ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលមានការខ្វះខាតខាងឯការ
លូតលាស់ក្នុងខួរក្បាលក៏បានទទួលជំនួយនៅក្នុងគុកតាមរយៈបុរសនានា
ដែលមានជាតិសាសន៍ខ
 ុសៗគ្នា និងមា
 នប្រវត្តិខុសៗគ្នាដែលក្នុងស
 ហគមន៍
ធម្មតានឹងមានការបែកបាក់គ្នាជាប្រាកដ ហ�ើយខណៈពេលដែល ដាវីឌ បន្ត
រ�ៀនអំពសេច
ី
ក្ដីស្រ
 ឡាញ់ដែលធំជាងការរ�ើសអ�ើងរបស់គាត
 ់ គាត់ក៏បានក្លាយ
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ជាឧបករណ៍មួយនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទផងដែរ។ ការទុកចិត្តដ៏
សាមញ្ញ និងកា
 រមានទំនាក់ទ
 ំនងជាមួយនឹងអ
 ស់អ្នកម
 ិនមា
 នលក្ខណៈដូចគាត់
បាននាំមកនៅក្នុងជញ្ជាំងគ
 ុកនោ
 ះនូវសិរីរុងរ�ឿងនៃភាតរភាពក្នុងស្
 ថានសួគ៌។

គោលបំណងរួម
ក្នុងនា
 មជាបុគ្គលនីមួយៗ យ�ើងរួមច
 ំណែកក្នុងគោ
 លបំណងនៃការបំផ្លាស់
បំប្រែរបស់ព្រះគ្រីស្ទ ប៉ុន្តែក៏មានការរួបរួមក្នុងនាមជាអ្នកជួបជុំគ្នាផងដែរ។ តាម
រយៈក្រុមជំនុំ យ�ើងប្រកាសអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងពាក្យពេចន៍នឹង
ទង្វើ ដ�ើម្បីឲ្យការត្រួតត្រារបស់ព្រះអង្គជ្រាបចូលពីចិត្តមួយទៅចិត្តមួយ និង
កាត់ចូលរាល់ជាតិសាសន៍ (កូឡូស ១: ២២-២: ៤)។ មូលដ្ឋាននៃនគររបស់
ព្រះអង្គគឺជាដំណ�ើររ�ឿងដែលបទគម្ពីរបានប�ើកសម្ដែងឲ្យឃ�ើញចាប់តាំងពី
ពីរទ ៅបីទំព័រមុនដំបូងម៉្លេះ
 ។ ព្រះជាម្ចាស់របស់យ�
 ើងនឹងមិនទុកចោ
 លនៅអ្វីៗ
ដែលទ្រង់បា
 នបង្កើតឲ្យឈឺចាប់ក្នុងការបាក់បែករបស់វានោ
 ះទេ។ ទោះប�ើការ
ក្បត់បាននាំឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងលោកីយ៍នេះ និងអស់អ្នកដែលរស់នៅ
ល�ើផែនដីនេ
 ះក៏ដោយ ក៏ព្រះជា
 ម្ចាស់មិនដែ
 លបោះបង់ចោ
 លដែរ។  ព្រះអង្គ
សង្គ្រោះមនុស្សល ោក ដ�ើម្បីឲ្យពួកគេ
 ស្គា
 ល់ ហ�ើយនឹងចែកចាយពព្រះ
ី គ
 ុណ
របស់ទ្រង់។ សរុបសេចក្ដីទ ៅ សេចក្ដីស
 ង្គ្រោះដែ
 លទ្រង់នា
 ំមកគឺសម្រាប់ទាំង
និងតាមរយៈមនុស្សមានបាប។ ក្នុងក្រុមជំនុំ យ�ើងជួបជុំគ្នា ដ�ើម្បីសរស�ើរ
តម្កើងទ្រង់ទាក់ទងនឹងសេចក្ដីល្អនេះ ល�ើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យរស់
នៅសម្រាប់ព្រះអង្គ ហ�ើយនឹងដ�ើម្បីជួយឲ្យអ្នកដទៃយល់ និងដកពិសោធន៍
ពីកស្រ
្ដី ឡាញ់ដែលមានការបំផ្លាស់បំប្រែរ បស់ទ្រង់។
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តាំងពីដ�ើមមក ការលាតត្រដា

ងដំណ�ើររ�
 ឿងនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះគ
 ឺសម្រាប់
យ�ើង បូកបញ្ចូលទាំងយ�ើងហ�ើយក៏បានក្រសោបយ�ើងចូលទៅក្នុងការឱប
ក្រសោបមួយដ៏ធំផ្សេងទ�ៀតដែរ។ យ�ើងមានគោលបំណងល�ើសពីខ្លួនឯង
ទៅទ�ៀត ហ�ើយក្នុងការបំពេញគោលបំណងនោះជាមួយនឹងអ្នកដទៃ នោះ
យ�ើងអបអរសាទរអត្តសញ្ញាណរួមគ្នារបស់យ�
 ើងក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។
រួមគ្នា ព្រះអង្គប្រទានមកកាន់យ�ើងនូវការបំពេញ និងការរួមចំណែកក្នុងការ
ពង្រីកនគររបស់ទ្រ
 ង់ ដ�ើម្បីបំផ្លាស់បំប្រែរាល់គ្រប់អ្វីៗសម្រាប់សិរីល្អរបស់ទ្រ
 ង់
(អេភេសូរ ១: ២១)។ ខណៈពេលដែលយ�ើងរស់នៅក្នុងសង្គមដែ
 លល�ើកទឹក
ចិតគ្
្ត នា ណែនាំគ្នា ពង្រឹងគ្នា និងអត់ទោ
 សឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក នោះយ�ើងនឹង
ក្លាយជាអំបិល និងព
 ន្លឺដែ
 លបំផ្លាស់បំប្រែល ោកីយ៍ដែលយ�ើងកំពុងតែ
 រស់ន ៅ
ក្នុងជា
 មិនខា
 ន (ម៉ាថាយ ៥: ១៣-១៦; អេភេសូរ ៣: ១០-២១)។

គោលបំណងនៃការសង្គ្រោះ
ទាក់ទងនឹងអភ័យឯកសិទ្ធិដធ
៏ ំនៃការរួមច
 ំណែកក្នុងព័ន្ធកិច្ចនៃការបំផ្លាស់
បំប្រែរបស់ព្រះគ្រីស្ទ យ�ើងក៏បានទទួលសេចក្ដីសង្គ្រោះ ហ�ើយទាក់ទងនឹង
គោលបំណងដ៏ធំមួយនេះ នោះយ�ើងថ្វាយព្រះកិត្តិយសដល់ស្ដេចរបស់
យ�ើង និងឆ្លុះបង្ហាញអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គក្នុងរាល់ចំណុចនៃជីវិតរបស់
យ�ើង—ពោលគឺទំនាក់ទំនងរបស់យ�ើង ការអរសប្បាយដែលយ�ើងធ្វើ និង
ការថ្វាយបង្គំរបស់យ�ើង។ យ�ើងមិនបង្ខាំងចំណុចជីវិតណាមួយរបស់យ�ើង
ពីការឆ្លុះបង្ហាញអំពីសិរីល្អរបស់ទ្រង់ឡ�ើយ ខណៈពេលដែលទ្រង់ពង្រីកការ
ត្រួតត្រារ បស់ព្រះ
 អ
 ង្គល�
 ើរាល់ច
 ំណុចន ៃជីវិត។
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ចំណុចខុសគ្នានៃភាពបរិសុទ្ធ និងអសាសនានិយមគឺមិនត្រូវយកមក
ប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីវែកញែកនូវអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់ក្នុង
ចំណុចនៃជីវិតរស់នៅទេ។ ទ្រង់គឺជាព្រះអម្ចាស់ដែលបានយាងមក ហ�ើយ
ក៏នឹងយាងមកជាថ្មីម្ដងទ�ៀត ដ�ើម្បីពង្រីកការត្រួតត្រាដ៏មានពេញទៅដោយ
ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ល�ើគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់។ ព្រះអង្គសង្គ្រោះយ�ើងដ�ើម្បីដាក់
ការធានាអះអាងរបស់ទ្រង់ល�ើយ�ើង។ ខណៈពេលដែលយ�ើងមានការស្កប់
ចិត្តយ៉ាងធំមហិមាក្នុងការថ្វាយនូវរាល់គ្រប់ចំណុចនៃគ្រប់ជីវិតរស់នៅរបស់
យ�ើងទៅកាន់ព្រះអង្គ នោះទ្រង់នឹងសព្វព្រះហឫទ័យក្នុងការប្រើប្រាស់យ�ើង
សម្រាប់គោលបំណងដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ច និងដ�ើម្បីសង្គ្រោះលោកីយ៍នេះ
តាមរយៈការខិតខំព្យាយាមរបស់យ�
 ើងបែបជាបុគ្គលនីមួយៗ និងបែ
 បជាការ
រួបរ ួមគ្
 នាដែរ។
នៅពេលដែលអ្នកនិពន្ធដំណឹងល្អប្រកាសអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទ 
ជាទូទៅគឺត្រូវបា
 នធ្វឡើ �ើងដោយប្រកាសថា ព្រះអម្ចាស់នៃរាល់គ្រប់អ្វីៗបា
 ន
យាងមកដល់ហ�
 ើយ។ គ្មានអំណរណាអាចនឹងក�
 ើតមានឡ�ើងស្របគ្នាជាមួយ
នឹងកា
 រប្រកាសបែបនេះបានឡ�ើយ ប្រសិនប�ើវាមានការកត់សម្គាល់ល�ើតែជា
មួយនឹងការចាប់ផ្ដើមការត្រួតត្រាដ ោយកាន់អំណាចផ្ដាច់ការទេ។ ទោះជាយ៉ាង
ណាក្ដី ប្រសិនប�ស្
ើ ដេចបា
 នយាងមកសង្គ្រោះមនុស្សមានបាប ហ�ើយប្រសិន
ប�ើសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ពួកគេមានរួមទាំងការស្ដារដួងចិត្តជាថ្មី ការប្រទាន
អំណាចក្នុងការរស់ន ៅ និងពិភពលោកដែលទទួលបា
 នការបំផ្លាស់បំប្រែនោះ
គោលបំណងរបស់ទ្រង់ និងរ បស់ពួកគេគឺពិតជាដំណឹងល
 ្អមែន។ ដំណឹងនេ
 ះ
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គឺពិតជាល្អមែន ដ្បិតសូម្បីតែពួកទេវតាក៏ទន្ទឹងរង់ចាំម�ើលដែរ ហ�ើយយ�ើង
ដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គ ដែលទ្រង់បានប្រទានដំណឹងល្អនេះ ក៏យកចិត្តទុក
ដាក់ក្នុងការប្រកាសវាដែរ (១ពេត្រុស ១: ១០-១២)។ ទោះប�ើថា យ�ើងបាន
ស្គាល់ការជាប់គុកខាងឯរូបកាយ គំនិត ទង្វើ ពិរុទ្ធភាព ទំនាក់ទំនង ឬក៏ក្នុង
កាលៈទេសៈមួយណាកដ៏ ោយ ក៏ព្រះ
 យេ
 ស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមក ដ�ើម្បីសង្គ្រោះ
យ�ើងយ៉ាងអស់កល្បជានិច្ចចេញពីអ្វីៗទាំងអស់នោ
 ះដែរ។ នេះគឺដំណឹងដ៏ល្អ
អស្ចារ្យមែ
 ន—ហ�ើយវាពិតជា
 ដំណឹងល
 ្អ!
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