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បុព្វកថា
សំនួរ

សំនួរនោះគឺថា ត�ើមនុស្សមានអ្វីម្យ៉ាងហៅថា “ឆន្ទៈសេ រី” ដែរឬទេ? ប�ើ
គ្មានជំនួយ ត�ើមនុស្សអាចបែរមកឯព្រះគ្រីស្ទ

ដ�ើម្បីឲ្យបានសេចក្ដីសង្គ្រោះពីអំព�ើ
បាបដោយខ្លួនឯងបានទេ? អ៊ែរ៉ាស្មឹសឆ្លើយថា “បាន!” តែលូស�៊ើរ ឆ្លើយតមវិញ
ថា”ទេ!”។ លូស�៊ើរជ�ឿជាក់ថា “ឆន្ទៈសេ រី” វាយចំបេះដូងនៃសេចក្ដីបង្រៀនតាម
បទគម្ពីរដែលបង្រៀនអំពីសេចក្ដីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណតែមួយ តាមរយៈ
សេចក្ដីជំន�ឿតែមួយ។ យ�ើងត្រូវតែមានការជ�ឿជាក់ដូចគ្នានេះដែរ។ យ�ើងត្រូវ
ខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹង  “ឆន្ទៈសេ រី” ដូចជាលូស�៊ើរប្រឆាំងយ
៉ាងដូច្នោះដែរ។
អ៊ែរ៉ាស្មឹសបាននិយាយថា “ខ្ញុំអាចចាត់ទុក “ឆន្ទៈសេ រី” ជាអំណាចមួយនៃឆន្ទៈ
របស់មនុស្សដែលមនុស្សអាចអនុវត្តដ ោយខ្លួនឯង ល�ើសេចក្ដីនានាដែលនាំទៅរក
សេចក្ដីសង្គ្រោះអស់កល្បជានិច្ច ឬបែ
 រចេញពីសេចក្ដីទាំងអ
 ស់នោះវិញ”។ ចំពោះ
ការនេះ យ�ើងត្រូវប្រឆាំងថា “ទេ! មនុស្សក�ើតមកជាទាសករនៃអំព�ើបាបរួចទៅ
ហ�ើយ!”មនុស្សមិនមា
 នសេ រីភាពទេ។
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សេចក្ដីផ្ដើម
សាវតារបស់ស�ៀវភៅនេះ និងការប្រឆាំងជាមួយលោក អ៊ែរ៉ាស្មឹស

លោក ម៉ធីន លូស�៊ើរ បានសរសេរស�ៀវភៅ ចំណងនៃឆន្ទៈ ដ�ើម្បី
ឆ្លើយតបនឹងសេចក្ដីបង្រៀនរបស់លោក អ៊ែរ៉ាស្មឹសជាអ្នកពន្ធដែលរិះគន់ពូក
កាតូលិកតែប្រឆាំងពួកប្រូតេសង
្ត ់កែទម្រង់។ អ៊ែរ៉ាស្មឹសក�ើតនៅកង
្នុ Rotterdam
ចន្លោះឆ្នាំ ១៤៦៦ និង ១៤៦៩។ អ៊ែរ៉ាស្មឹសធ្លាប់ជាបព្វជិតម្នាក់អស់រយៈពេល
៧ឆ្នាំ ហ�ើយបន្ទា ប់មកបានធ្វើដំណ�ើរទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេស។ នៅទីនោះគាត់
បានជួបមនុស្សដែលធ្វើឲ្យគាត់ចង់បន្ដសិក្សាភាសាក្រិករបស់គាត់។ នៅទីបញ្ច ប់
អ៊ែរ៉ាស្មឹស បានសរសេរអត្ថបទដ៏សំខាន់មួយនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីភាសាក្រិក
(១៥១៦)។ គាត់បានបដិសេធចំពោះរប�ៀបព្រលយពាក្យពេចន៍នៃការបកស្រាយ
បទគម្ពីរ និងចំពោះពួកគ្រូបង្រៀនតាមក្រុមជំនុំដែលជ�ឿល�ើភ័ព្វសំណាង។ គាត់បាន
ប្រឆាំ ងនឹងការខ្ជិលច្រ
 អូស និងអំព�ើអសីលធម៌នៅកង
្នុ វត្ត។ ប៉ុន្តែទោះជាយ
៉ាងនេះ
ក៏ដោយ អ៊ែរ៉ាស្មឹស មិនមែនជាអ្នកជ�ឿដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ ហ�ើយ
យកព្រះគម្ពីរជាសំខាន់ទេ។ គាត់ជាអ្នកខាងមនុស្សសាស្រ្តនិយម ដែលជ�ឿថា
មនុស្សអាចរកបានសេចក្ដីសង្គ្រោះជំនួសការពឹងល�ើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយ
ការសុគត និងសេចក្ដីរស់ឡ�ើងវិញរបស់ទ្រង់។ អ៊ែរ៉ាស្មឹស ពិតជាចូលចិតច
្ត ំពោះ
រប�ៀបធម្មតាចំពោះការបង្រៀនរបស់គ្រីស្ទានបែបធម្មតា ជាជាងរប�ៀបបង្រៀន
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ដ៏ស្មុកស្មាញនៃអ្នកបង្រៀនវជ្ជា
ិ ព្រះគម្ពីរដ៏ជនា
ំ ញវិញ។ គាត់បានច�ៀសវាងប្រឆាំង 
ហ�ើយអស់រយៈពេលយ
៉ាងយូរដែលគាត់មិនបានប�ើកចំហបញ្ហាអំពី “ឆន្ទៈសេ រី”
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានប�ើកចំហវាជាការលំបាកមួយដែល ម៉ធិន លូស�៊ើរ
មិនអា
 ចនឹងម
 ិនអ�
 ើព�បា
ើ ន។
ម៉ធិន  លូស�៊ើរ បានក�ើតនៅក្រុង  Saxony ហ�ើយប្រហែលក្មេងជាង
លោក អ៊ែរ៉ាស្មឹស ១៤ ឆ្នាំ។ នៅពេលលូស�៊ើរនៅជាសង្ឃនៅឡ�ើយ គាត់មានបទ
ពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយអំពីដំណឹងលន្អ ៃព្រះគុណរបស់ព្រះ។ តាំងពីពេលនោះមក
គាត់បានដឹងថា គ្រប់ទាំងបទពិសោធន៍ និងជំន�ឿត្រូវតែសា
 កដោយអំណាចនៃបទ
គមរ្ពី សិន។ គាត់បា
 នដឹងថា សេចក្ដីសង្គ្រោះគឺបានដោយសារ “ព្រះគុណ ដែលអ្នក
រាល់គ្នាបានសង្គ្រោះ ដោយសារសេចក្តីជំន�ឿ ហ�ើយសេ
 ចក្តីនោះក៏មិនមែនក�
 ើតពី
អ្ន ករាល់គ្នាដែរ គឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ ក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរ
ក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួន” (អេភេសូរ ២:៨-៩)។ បទពិសោធន៍របស់គា
 ត់បញ្ជាក់ពីជំន�ឿ
នោះ។
លូស�៊ើរ ជាសាស្ត្រាចារ្យ ជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរ និងជាគ្រូគង្វា លម្នាក់។
មនុស្សរបស់គាត់ដឹងថា គាត់មានអារម្មណ៍យ
៉ាងណាពីអ្វីដែលគាត់បានអធិប្បាយ។
គាត់មិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញដែលរីងសត
្ងួ នោះទេ។ គាត់ដឹង
 ពីសំពាធនៃភាពអស់កល្ប
រាល់ពេលដែលគាត់អធិប្បាយ។ ជួនកាល ការនេះជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើការដែលគេមិន
និយម ហ�ើយគ្រោះថ្

នា ក់។ គាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ក្ង
នុ ការឈរឡ�ើងសំរាប់
សេចក្ដីពិតរបស់ព្រះ
 ប្រឆាំ ងនឹងល ោកិយទា
 ំងម
 ូល។
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នៅពេលដំបូង អ៊ែរ៉ាស្មឹស ហាក់ដូចជានៅខាងរបស់ លូស�៊ើរដែរ ព្រោះ
ទាំងពីរនាក់បានបដិសេធនឹងបញ្ហាជាច្រើនរបស់ពួកជំនុំរ៉ូម៉ា ំងដូចគ្នា។ ប៉ុន្ដែ 
លូស�៊ើរបានប្រឆាំងកាន់តែ
 ខ្លា
 ង
ំ ថែមទ�ៀតចំពោះការបង្រៀនរបស់ពួករូម៉ា
៉ ំងដែល
ថាសេចក្ដីសង្គ្រោះបានមកដោយការប្រព្រឹត្តិ។ លោក បានទាមទារថា “មនុស្ស
សុច រិតនឹងរស់នៅ ដោយអាងសេចក្តីជំន�ឿ” (រ៉ូម ១:១៧)។ លោក អ៊ែរ៉ាស្មឹស 
នៅតែនៅកង
្នុ ពួកជំនុំរូម៉ា
៉ ំង ហ�ើយជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ ដែលនៅទីបំផុតគាត់បាន
យល់ព្រមដោយស្ម័គ្រពីចិតទ្ត ៅតាមសំពាធរបស់ពួកជំនុំរបស់គាត់ដោយថ្លែងពី
ការបង្រៀនអំពី “ឆន្ទៈសេ រី”។ នៅកង
្នុ កា
 របដិសេធនៃសំណូមពររបស់លូស�៊ើរមិន
ឲ្យគាត់បានធ្វើដូច្នោះ នោះគាត់បានសរសេរការពិភាក្សារបស់គា
 ត់អំពី “ឆន្ទៈសេ រី”
នៅឆ្នាំ ១៥២៤។ អ៊ែរ៉ាស្មឹស បានសរសេរទៅកាន់ ហិន រី ទី៧ថា “ការសម្រេចមិន
អាចផ្លាស់បរ្ដូ បានទេ។ កូនស�ៀវភៅសដីអ
្ ំពី “ឆន្ទៈសេ រី” បានឃ�ើញពន្លឺថ្ងៃហ�ើយ”។
ស�ៀវភៅនោះបានធ្វើឲ្យសម្ដេចប៉ា ប និងអធិរាជ្យរូម៉ា
៉ ំងពេញចិត ហ
្ត �ើយនិងមាន
ការកោតសរស�ើរដ ោយហិន រីទី៧យ
៉ាងខ្លា ង
ំ ។
ឥឡូវនេះ លូស�៊ើរបានប្រកាសថា អ៊ែរ៉ាស្មឹស ជាសត្រូវរបស់សេចក្ដីជំន�ឿ
តាមដំណឹងល។
្អ  ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ ្រងល�ើការមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងមនុស្សពីរនាក់
នេះដ�ើម្បីសេចក្ដីលន្អ ៃនគររបស់ទ្រង់។ វាបានបង្កើតសេចក្ដីថ្លែងការដ៏អស្ចារ្យមួយ
នៃគោលលទ្ធិតាមដំណឹងលដ្អ ែលបានធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទរីកចំរ�ើនតាង
ំ ពី
ពេលនោះមក គឺស�ៀវភៅដែលមានឈ្
ម ោះថា ចំណងនៃឆន្ទៈ របស់លូស�៊ើរ។
នៅទីនេះ យ�ើងសូមផ
ល
្ដ ់នូវសេចក្ដីសង្ខេបនៃស�ៀវភៅដ៏អស្ចារ្យនេះ។ យ�ើងបាន

9

នៅតែប
 ន្តរប�ៀបរបស់ល
 ូស�៊ើរ ប៉ុន្តែមិនធ្វ
 ើតាមបញ្ជារបស់ល
 ូស�៊ើរន ោះទេ។ យ�ើង
បានចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងដែលលូស�៊ើរបានឈប់ ដោយសង្ខេបការបង្រៀនដ៏វិជមា
្ជ ន
របស់លោកអំពីចំណងនៃឆន្ទៈ។ យ�ើងបានធ្វើតាមជាមួយផ្នែកដទៃទ�ៀតដែល
លូស�៊ើរបាននិយាយ ហ�ើយបន្ទា ប់មកបង្ហាញថា ការវែកញែករបស់អ៊ែរ៉ាស្មឹសគឺ
មិនត្រឹមត្រូវ។ ជាធម្មតា រប�ៀបរបស់លូស�៊ើរអាចនឹងធ្វើឲ្យយ�ើងបន្ថែមពា
 ក្យពេចន៍
ផ្សេងៗ រាល់ពេ
 លដែលគាត់ប្រពា
ើ ក្យ “ឆន្ទៈសេ រី”។ ឧទាហរណ៍៖ ឆន្ទៈសេ រី “ដែល

ស្មានថាមាន”។ ប៉ុន្ដែយ�ើងបានជ្រើសរ�ើសដ�ើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអត្ថន័យរបស់លូស�៊ើរ
ដោយប្រើសញ្ញាអភន្ដរៈ ដូចជា “ឆន្ទៈសេ រី”។ ហ�ើយនៅកង
្នុ ជំពូក២, ៣ និង៤
យ�ើងនៅតែបន្ដសំដីផ្ទាល់របស់លូស�៊ើរ ដោយរក្សាឲ្យមានការទាក់ទងជិតស្និត
បំផុតតា
 មតែអា
 ចធ្វើបានចំពោះប រិយាកាសនៃស�ៀវភៅរបស់គា
 ត់។
យ�ើងមិនបានដាក់បញ្ចូ លគ្រប់ទាំងការវែកញែករបស់លូស�៊ើរនោះទេ
ព្រោះប�ើធ្វើយ
៉ាងនោះ នឹងធ្វើឲ្យស�ៀវភៅនេះកាន់តែក្រាស់ល�ើសពីភាពចាំបាច់
របស់វា
 ។
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ជំពូក ១
អ្វីដែលបទគម្ពីរបានបង្រៀន

ការវែកញែក ១ : ទោសសាកលរបស់មនុស្សជាតិបង្ហាញឲ្យឃ�ើញថា
“ឆន្ទៈសេ រី”មិនព
 ិត

ការវែកញែក ២ : ច្បាប់សា
 កលនៃអំព�ើបាបបង្ហាញឲ្យឃ�ើញថា “ឆន្ទៈសេ រី” មិនពិត
ការវែកញែក ៣ : “ឆន្ទៈសេ រី”មិនអាចទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់ពីព្រះជាម្ចាស់ តាម
រយៈការកាន់តាមសីលធម៌ និងក្រិត្យវិន័យនៃពិធីបុណ្យបានឡ�ើយ

ការវែកញែក ៤ : ក្រិត្យវិន័យត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីនាំ មនុស្សឲ្យស្គាល់ ព្រះគ្រីស្ទ 
ដោយសារផល
្ត ់ចំណេះដឹងអំពីអំព�ើបាប

ការវែកញែក ៥ : គោលលទ្ធិនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះដោយសារជំន�ឿដល់ ព្រះគ្រីស្ទបាន
បង្ហាញឲ្យឃ�ើញថា “ឆន្ទៈសេ រី” មិនពិត

ការវែកញែក ៦ : មិនមានកន្លែងសំរាប់ គំនិតនៃបុណ្យកុសល ឬធ្វើលបា
្អ នលន្អ ោះទេ
ការវែកញែក ៧  : “ឆន្ទៈសេ រីមិនមានតំលៃ  ពីព្រោះការប្រព្រឹត្តិមិនមានការទាក់ទងនឹង
សេចក្ដីសុច រិតរបស់មនុស្សនៅចំពោះព្រះ

ការវែកញែក៨ : ការវែកញែកមួយក្ដា
 ប់តូច
ការវែកញែក ៩ : សាវក ប៉ុល បាននិយាយយ
៉ាងដាច់ខាត ក្ង
នុ ការដែលមិនគាទ្រ
ំ ដល់
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“ឆន្ទៈសេ រី”
ការវែកញែក ១០ : សណ្
ឋា នមនុស្សដែលគ្មានព្រះវិញ្ញាណ បង្ហាញថា “ឆន្ទៈសេ រី” មិន
អាចធ្វើអ្វីខាងឯវិញ្ញាណបានឡ�ើយ

ការវែកញែក ១១ : អស់អ្នកដែលមកស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទ មុននេះមិនបានគិតពីទ្រងស្វែង
់
រក
ទ្រង់ ឬក៏រ�
 ៀបចំខ្លួនសំរាប់ទ្រងឡ់ �ើយ

ការវែកញែក ១២ : សេចក្ដីសង្គ្រោះនៃលោកិយដែលមានបាបគឺដោយសារព្រះគុណនៃ
ព្រះគ្រីស្ទ តាមរយៈជំន�ឿតែ
 មួយប៉ុណ្ណោះ

ការវែកញែក ១៣ : ករណីរបស់លោក នីកូឌែម នៅកង
្នុ គម្ពីរយ៉ូហាន៣ ទាស់នឹង “ឆន្ទៈ
សេរី”

ការវែកញែក ១៤ : “ឆន្ទៈសេរី” គ្មានប្រយោជន៍ទេ ដោយព្រោះសេចក្ដីសង្គ្រោះមក
ដោយ សារព្រះគ្រីស្ទតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះ

ការវែកញែក ១៥ : មនុស្សមិនអាចជ�ឿដំណឹងល្អបានទេ ដូច្នេះគ្រប់ការខិតខំប្រឹងប្រែង
របស់គេមិនអាចជួយសង្គ្រោះគេបានឡ�ើយ

ការវែកញែក ១៦ : ការមិនជ�
 ឿជាសាកលបង្ហាញថា “ឆន្ទៈសេ រី” គឺមិនពិត
ការវែកញែក ១៧ : អំណាចនៃ “សាច់ឈាម” នៅកង
្នុ ជី វិតរបស់អ្នកជ�ឿពិតប្រាកដម្នាក់
បានបង្ហាញថា មិនគា
 ទ្រ
ំ ដល់“ឆន្ទៈសេ រី”

ការវែកញែក ១៨ : ការស្គាល់ថា សេចក្ដីសង្គ្រោះមិនអាស្រ័យល�ើ “ឆន្ទៈសេរី” គឺជា
សេចក្ដីកំសាន្តចិត្ត

ការវែកញែក ១៩ : គេមិនអាចធ្វើឲ្យកិត្តិយសរបស់ព្រះបាត់បង់សិ រីលបា
្អ នឡ�ើយ
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បទគម្ពីរប្រៀបដូចជា កងទ័ពជាច្រើនដែលច្បាំ ងនឹងគំនិតដែល
មនុស្សមាន គឺជា“ឆន្ទៈសេ រី”មួយ ដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើស ហ�ើយនិងទទួលសេចក្ដី
សង្គ្រោះ។ ប៉ុន្តែ វានឹងគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ខ្ញុំ ដ�ើម្បីនាំយកមេបញ្ជាការពីរនាក់ មកឯ
ចំបាំងនេះគឺ សាវក ប៉ុល និងសាវក យ៉ូហាន ព្រមទាំងពលទាហានរបស់ពួកគាត់
មួយច
 ំនួនទ�
 ៀត។

ការវែកញែក ១ : ទោសសាកលរបស់មនុស្សជាតិ បង្ហាញឲ្យឃ�ើញថា “ឆន្ទៈ
សេរី” មិនព
 ិត
នៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម ១:១៨ សាវក ប៉ុលបានបង្រៀនថា មនុស្សទាំងអ
 ស់ ដោយគ្មាន
ការល�ើកលែងអ្នកណាម្
 នា ក់ សមនឹងទទួលទណ្ឌកម្មពីព្រះជាម្ចាស់។ “សេចក្ដីក្រោធ
របស់ព្រះបានសំដែងមកពីស្ថានសួគ៌ ទាស់នឹងគ្រប់ទាំងសេចក្ដីទមិឡល្ើស ន
ម
ិង
សេចក្ដីទុច្ចរិតរបស់មនុស្ស ដែលគេបង្ខា ំ ងសេចក្ដីពិតដោយសេចក្ដីទុច្ចរិត”។
ប្រសិនប�ើមនុស្សទាំងអស់មាន“ឆន្ទៈសេ
 រី” ប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់ដោយគ្មានការ
ល�ើកលែងអ្នកមួយ សុទ្ធតែនៅក្រោមសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះ នោះមានន័យថា
“ឆន្ទៈសេ រី”នាំពួកគេទៅឯទិសដៅតែមួយប៉ុណ្ណោះ គឺ“សេចក្ដីទមិឡល្ើស ន
ម
ិង
សេចក្ដីទុច្ចរិត”។ ដូច្នេះ ត�ើអំណាចនៃ“ឆន្ទៈសេ រី” ដែលជួយឲ្យពួកគេបានធ្វើល្អ
នោះ នៅឯណា? ប្រសិនប�ើ “ឆន្ទៈសេ រី” មានប្រាកដមែន វាហាក់ដូចជាមិនអាច
ជួយមនុស្សទៅឯសេចក្ដីសង្គ្រោះឡ�ើយពីព្រោះវានៅតែទុកឲ្យពួកគេនៅក្រោម
សេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះ
 ដ
 ដែល។
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ប៉ុន្តែ អ្នកខ្លះចោទប្រកាន់ខ្ញុំថា មិនបានធ្វើតាមសាវក ប៉ុល ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
គ្រប់គ្រាន់ទៅវិញ។ ពួកគេប្រកាសថា ពាក្យរបស់សាវកប៉ុលដែលថា “គ្រប់ទាំង
សេចក្ដីទមិឡល្ើស ន
ម
ិងសេចក្ដីទុច្ចរិតរបស់មនុស្ស ដែលគេបង្ខា ំ ងសេចក្ដីពិត
ដោយសេចក្ដីទុច្ចរិត” មិនមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់ដ ោយគ្មានការល�ើកលែង
អ្ន កណាម្នាក់មានទោសនៅចពំ ោះព្រះនោះទេ ។ ពួកគេបានវែកញែកថា បទនេះធ្វើ
ឲ្យវាអាចទៅរួចដែលមនុស្សមួយចំនួនមិនបាន “បង្ខា ំ ងសេចក្ដីពិតដ ោយសេចក្ដី
ទុច្ចរិត” ។ ប៉ុន្តែសាវក ប៉ុល កំពុងតែប្រើទំរង់ពាក្យមួយនៃភាសាហេព្រើរ ដែល
មានន័យថា សេចក្ដីទុច្ចរិតនៃមនុស្សទាំងអស់វិញ។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត ចូរ
សំគាល់អ្វីដែលសាវក ប៉ុល បានសរសេរនៅខាងដ�ើមនៃបទគម្ពីរនេះ។ នៅកង
្នុ 
ខ១៦ សាវក ប៉ុល ប្រកាសថាដំណឹងល្អ “ជាព្រះចេស្ដានៃព្រះ សំរាប់នឹងជួយ
សង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជ�ឿ”។ ការនេះត្រូវតែមានន័យថា វាចេញមកពី
អំណាចនៃព្រះនៅកង
្នុ ដំណឹងល្អ គ្មានអ្នកណាម្នាក់មានកំលាំងហ�ើយបែរទៅរក
ព្រះដោយខ្លួនឯងបានទេ។ សាវក ប៉ុល បន្តនិយាយទ�ៀតថា ការនេះសំដៅទាំង
សាសន៍យូដា និងទាំងសាសនក្រិ
៍ កផង។ ពួកយូដា ចេះគ្រប់ទាំងសេចក្ដីលំអិតនៃ
ក្រិត្យវិន័យរបស់ព្រះ ប៉ុន្តែការនេះមិនអាចសង្គ្រោះពួកគេពីសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះ
បានឡ�ើយ។ ពួកក្រិកចូលចិតអ
្ត ត្ថប្រយោជន៍នៃវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យ ប៉ុន្តែការទាំងអស់
នេះមិនអាចនាំឲ្យពួកគេចូលទ ៅជិតព្រះបានឡ�ើយ។ មានពួកសាសន៍យូដា និងពួក
សាសន៍ក្រិកបានខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនពួកគេបានសុច រិតជាមួយនឹងព្រះ។ ប៉ុន្តែ
ទោះអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ និង“ឆន្ទៈសេ រី”របស់ពួកគេក៏ដោយ ពួកគេនៅតែ
បរាជ័យទាំងស្រុងដដែល។ សាវក ប៉ុលមិនបានស្ទាក់ស្ទើរកង
្នុ ការថ្កោ លទោស
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ពួកគេទា
 ំងអស់គ្
 នា នោះទេ។
បន្ទា ប់មក ចូរកត់សំគាល់នៅកង
្នុ ខ ១៧ សាវក ប៉ុល បាននិយាយថា
“សេចក្ដីសុច រិតនៃព្រះ បានសំដែងមក” ហ�ើយ។ ដូច្នេះព្រះបង្ហាញសេចក្ដីសុច រិត
របស់ទ្រង់ដល់មនុស្ស។ ប៉ុន្តែព្រះមិនលងីល្ង
្ ើនោះទេ។ ប្រសិនប�ើមនុស្សមិនត្រូវការ
ជំនួយរបស់ព្រះ នោះទ្រង់នឹងមិនចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍ផល
្ដ ់សេចក្ដីសុច រិត
នោះមកដល់មនុស្សនោះទេ។ រាល់វេលា

ណាមនុស្សបានប្រែចិតជ�
្ដ ឿ នោះគឺដោយ
សារតែព្រះយាងមកឯពួកគេ ហ�ើយយកឈ្នះភាពព្រង�ើយកន្តើយរបស់ពួកគេ
ដោយការសំដែងដំណឹងលដ
្អ ល់ពួកគេ។ ដោយគ្មានការទាំងអស់នេះ ពួកគេមិន
អាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានឡ�ើយ។ នៅកង
្នុ ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សគ្មានអ្នកណា
ម្នាក់បានគិតឃ�ើញដោយខ្លួនឯងពីសេចក្ដីពិតនៃសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះ ដូចជា
បានបង្រៀននៅកង
្នុ ប
 ទគម្ពីរឡ �ើយ។ គ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់ស្រម�ើស្រមៃចង់ទទួល
បាននូវសេចក្ដីមេត្រីជាមួយព្រះតាមរយៈព្រះជន្ម និងក
 ិចកា
្ច រដ៏គ្មានពីររបស់ព្រះអង្គ
សង្គ្រោះ ដែលទ្រង់ជាមនុស្សនិងជាព្រះ គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ នោះទេ។ ជាការពិត
ណាស់ ពួកសាសន៍យូដា បានបដិសេធព្រះគ្រីស្ទ ទោះទាំងសេចក្ដីបង្រៀនរបស់
ហោរារបស់ព
 ួកគេ
 កដ៏ ោយ។ វាហាក់ដូចជា ការលដ្អ ែលពួកយូដា និងសាសន

ដទៃ
៍ 
មួយចំនួនបានទទួលនោះ បញ្ឈប់ពួកគេស្វែងរកព្រះនៅកង
្នុ រប�ៀបពួកគេ ពីព្រោះ
ពួកគេត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្វើអ្វីៗទៅតាមរប�ៀបរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះនៅពេលណាដែល
“ឆន្ទៈសេ
 រី” កាន់តែ
 ព្យាយា

ម អ្វីៗកាន់តែ
 អា
 ក្រក់ឡ �ើងទ ៅទ�ៀត។
មិនមា
 នក្រុមមនុស្សទីបី នៅចន្លោះអ្នកជ�ឿ និងអ្នកមិនជ�
 ឿឡ�ើយ ជាក្រុម
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ដែលមានសមត្ថភាពសង្គ្រោះខ្លួនឯង។ ពួកសាសន

៍យូដា នង
ិ សាសនក្រិ
៍ ក តំណាង
ឲ្យមនុស្សជាតិទាំងអស់ ហ�ើយពួកគេទាំងអស់គ្នានៅក្រោមសេចក្ដីក្រោធរបស់
ព្រះ។ គ្មានអ្នកណាម្នាក់មានសមត្ថភាពបែរទៅរកព្រះឡ�ើយ។ ទ្រង់ត្រូវតែបង្ហាញ
អង្គទ្រង់ដល់ពួកគេជាមុនសិន។ ប្រសិនប�ើ “ឆន្ទៈសេរី”ពិតជាអាចទៅរួចកង
្នុ ការរក
ឃ�ើញសេចក្ដីពិតមែននោះច្បាស់ជាមានជនជាតិយូដាណាម្នាក់នៅត្រង់ណាមួយ
បានទទួលជោគជ័យយ
៉ាងនេះជាមិនខានហ�ើយ! ការត្រិះ រិះរកហេតុផលដ៏ខ្ពស់
បំផុតរបស់ពួកសាសន៍ដទៃ និងការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លា ង
ំ បំផុតរបស់ពួកសាសន៍
យូដា (រ៉ូម ១:២១; ២:២៣, ២៨ និង២៩) មិននា
 ំ ឲ្យពួកគេបានមកជិតសេ
 ចក្ដីជំន�ឿ
ជ�ឿដល់ព្រះគ្រីស្ទទេ។ ពួកត្
 រូវទទួលការផ្ដន្ទា ទោសជាមនុស្សមានបាបជាមួយនឹង
អ្ន កដទៃផ្សេងៗឯទ�ៀតដែរ។ ប្រសិនប�ើមនុស្សទាំងអស់មាន “ឆន្ទៈសេ រី” ហ�ើយ
មនុស្សទាំងអស់មានទោស ហ�ើយត្រូវទទួលការផ្ដន្ទា ទោសនោះមាននយ
័ ថា “ឆន្ទៈ
សេរី” ពុំមានអំណាចនាំពួកគេមកឯសេ
 ចក្ដីជំន�ឿជ�ឿដល់ព្រះគ្រីស្ទបានទេ។ ដូច្នេះ 
ឆន្ទៈរបស់ព
 ួកគេ
 ម
 ិនសេ
 រីទេ។

ការវែកញែក ២ : ច្បាប់សាកលនៃអំព�ើបាប បង្ហាញឲ្យឃ�ើញថា “ឆន្ទៈ សេ រី”
មិនព
 ិត
យ�ើងត្រូវតែឲ្យសាវក ប៉ុល ពន្យល់សេចក្ដីបង្រៀនផ្ទាល់របស់គាត់។ នៅកង
្នុ គម្ពីរ
រ៉ូម ៣:៩ គាត់បាននិយាយថា៖ “ត�ើដ
 ូចម្ដេ
 ចយ�ើងលជា
្អ ងគេឬទេ? មិនមែន
 ទេ ដ្បិត
យ�ើងខ្ញុំបានចោទប្រកាន់រួចហ�ើយថា ទោះទាំងសាសន៍យូដា និងសាសន៍ក្រិកផង 
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សុទ្ធតែនៅក្រោមអំព�ើបាប”។ មនុស្សទាំងអស់មិនត្រឹមតែត្រូវបានប្រកាសថាមាន
ទោសនៅចំពោះទ្រងប
់ ៉ុណ្ណោះទេ ពួកគេក៏ជាបាវបំរ�ើនៃអំព�ើបាបដែលធ្វើឲ្យពួកគេ
 
មានទោសដែរ។ ការនេះរួមបញ្ចូ លទាំងសាសន៍យូដាដែលបានគិតថាខ្លួនឯងមិន
មែនជាបាវបំរ�ើរបស់អំព�ើបាបដោយព្រោះពួកគេ
 មានក្រិត្យវិន័យនៃព្រះ ផងដែរ។
ដោយព្រោះទាំងពួកសាសន៍យូដា និងសាសន៍ក្រិក មិនអាចដោះខ្លួនឯងឲ្យរួចពី
ទាសភាពនេះបាន ជាការពិតណាស់មានន័យថា នៅកង
្នុ មនុស្សគ្មានអំណាចណា
មួយដ ែលអាចជួយខ
 ្លួនពួកគេ ដ�
 ើម្បីឲ
 ្យធ្វើលបា
្អ នទេ។
ទាសភាពនៃអំព�ើបាបជាសា
 កលនេះ រួមបញ្ចូ លទាំងពួកអ្នកដែលហាក់ដូច
ជាលប
្អ ំផុត ន
 ិងទ�ៀងត្រង់បំផុតផងដែរ។ ទោះបីជាការលដ
្អ ៏ច្រើនដែលមនុស្សអាច
ទទួលបានក៏ដោយ នេះមិនមែនជាការដូចគ្នាទៅនឹងចំណេះដឹងអំពីព្រះនោះទេ។
ការដ៏លប
្អ ំផុតអំពីមនុស្ស គឺជាហេ
 តុផលរបស់ពួកគេ ន

ិងជាឆន្ទៈរបស់ពួកគេ 
 ប៉ុន្តែ
ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថា ផ្នែកដ៏លប
្អ ំផុតនេះ គឺជាសេចក្ដីពុករលួយវិញ។ សាវក ប៉ុល
បាននិយាយនៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម ៣:១០-១២ ថា៖ “គ្មានអ្នកណាសុច រិតសោះ សូម្បី
តែម្នាក់ក៏គ្មានផង គ្មានអ្នកណាដែលយល់គ្មានអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តិតាមសេចក្ដី
សប្បុរសសោះ តែម្នាក់ក៏គ្មានផង”។ អត្ថន័យនៃព្រះបន្ទូលត្រង់នេះ បានបញ្ជាក់
ឲ្យឃ�ើញយ
៉ាងច្បាស់ណាស់។ វានៅកង
្នុ ហេតុផល និងឆន្ទៈដែលព្រះត្រូវបានគេ
ស្គាល់។ ប៉ុន្តែគ្មានមនុស្សខាងឯសាច់ឈាមណាម្នាក់ ស្គាល់ព្រះបានទេ។ ដូច្នេះ
យ�ើងត្រូវតែ
 សន្និដ្ឋានថា ឆន្ទៈរបស់មនុស្សបានខូចអាក្រក់ហ �ើយ មនុស្សមិនអាច
ស្គាល់ព្រះ 
 ឬធ្វើឲ្យគាប់ដ
 ល់ព្រះហ

ឫទ័យព្រះ ដោយខ្លួនឯងបានឡ�ើយ។ ប្រហែល
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ជាមានបុគ្គលខ្លះក្លា ហាននឹងនិយាយថា ពួកយ�ើងអាចធ្វើបានច្រើនជាង គឺយ�ើង
ធ្វើបានយ
៉ាងពិតប្រាកដ។ ត្រង់កន្លែងនេះយ�ើងផ្ដោ តល�ើអ្វីដែលយ�ើងអាចធ្វើបាន 
មិនមែនអ្វីដែលយ�ើងអាច ឬមិនអាចធ្វើបានយ
៉ាងពិតប្រាកដនោះឡ�ើយ។ សាវក
ប៉ុល បានដកស្រងប
់ ទគមរ្ពី រ៉ូម ៣:១០-១២ ថា នឹងមិនអនុញ្ញាតិឲ្យយ�ើងធ្វើការបែង
ចែកយ
៉ាងដូច្នេះនោះទេ។ ព្រះផ្ដន្ទា ទោសទាំងអសមត្ថភាពដ៏មានបាបរបស់មនុស្ស
និងទាំងសកម្មភាពពុករលួយរបស់ពួកគេ
 ផងដែរ។ ប្រសិនប�ើមនុស្សអាចព្យាយាម
ផ្លាស់ទីមកឯផវ្លូ របស់ព្រះបានសូម្បីតែបន្តិចនោះ នឹងមិនបាច់ត្រូវការឲ្យព្រះបាន
សង្គ្រោះពួកគេ
 នោះឡ�ើយ។ ទ្រង់អាចនឹងអនុញ្ញាតិឲ្យពួកគេ
 សង្គ្រោះខ្លួនឯង ប៉ុន្តែ
គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចព្យាយាមធ្វើបានទេ។
នៅកង
្នុ គម្ពីររូម
៉  ៣:១៩ សាវក បានប្រកាសថា គ្រប់ទាំងមាត់ត្រូវបាន
បិទជិត ពីព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចប្រកែកនឹងសេចក្ដីជំនុំជំរះរបស់ព្រះចំពោះពួក
គេបានទេ ដ្បិតគ្មានអ្វីមួយនៅកង
្នុ មនុស្ស ដែលព្រះអាចសរស�ើរបានទេ- មិន
មានសោះ សូម្បីតែឆន្ទៈសេរីមួយបែរទៅរកព្រះក៏គ្មានដែរ។ ប្រសិនអ្នកណាម្នាក់
និយាយថា៖ “ខ្ញុំមានសមត្ថភាពបន្តិចបន្តួចបែរទៅរកព្រះដែរ” នោះមានន័យថា
គាត់គិតថាមានអ្វីមួយនៅកង
្នុ គាត់ ដែលព្រះត្រូវតែសរស�ើរ និងមិនផ្ដន្ទាទោស។
មាត់រ បស់គាត់នឹងម
 ិនប
 ិទទេ
 ! ប៉ុន្តែការនេះបញ្ច្រាសទៅនឹងបទគម្ពីរ។
ព្រះបានមានបន្ទូលថា មាត់ទា
 ំងអស់ត្រូវបានបិទទេ។ វាមិនគ្រាន់តែសំដៅ
ល�ើក្រុមមនុស្សជាក់លា
 ក់ណាមួយនោះទេ ហ�ើយក៏មិនគ្រាន់តែសំដៅល�ើពួកផា
 រិស៊ី
នៅកង
្នុ ចំណោមពួកសាសន៍យូដាដែលត្រូវផ្ដន្ទា ទោសនោះដែរ។ ប្រសិនប�ើវាពិត
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ជាសំដៅអញ្ ចឹងមែននោះ នោះមានន័យថា ពួកយូដាដែលនៅសល់អាចនឹងមាន
អំណាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេខ្លះ ដ�ើម្បីកាន់តាមក្រិត្យវិន័យ ហ�ើយដ�ើម្បីច�ៀសឲ្យ
រួចពីភាពមានទោស។ ប៉ុន្តែសូម្បីតែមនុស្សដែលលប
្អ ំផុត ក៏ត្រូវបានទទួលការផ្ដន្ទា 
ទោសពីបទទមិឡល្ើស
ម របស់ពួកដែរ។ ពួកគេស្លាប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ ដូចជា
ពួកអ្នកដែលមិនខំព្យាយាមកាន់តាមក្រិត្យវិន័យរបស់ព្រះយ
 ៉ាងដូច្នោះដ ែរ។ មនុស្ស
ទាំងអស់ជាពួកទមិឡល្ើស ន
ម
ិងមានទោស ហ�ើយពួកគេសមនឹងទទួលទណ្ឌកម្ម
ពីព្រះ។ ការទាំងអស់នេះពិតជាបានបង្ហាញយ
៉ាងច្បាស់ណាស់ដែលគ្មានអ្នកណា
ម្នាក់អាចខ្សឹបតវ៉ានឹងច
 ំនុចទា
 ំងអ
 ស់ន េះបានឡ�ើយ។

ការវែកញែក ៣ : “ឆន្ទៈសេ រី”មិនអា
 ចទទួលបា
 ននូវការទទួលស្
 គា ល់ព ព្រះ
ី ជាម្ចាស់
តាមរយៈការកាន់តាមសីលធម៌ និងក្រឹ
 ត្យវិន័យនៃពិធប
ី ុណ្យ បានឡ�ើយ
ខ្ញុំសូមវែកញែកថា នៅពេលដែលសាវក ប៉ុល បាននិយាយនៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម ៣:២០២១ “គ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុច រិតនៅចពំ ោះទ្រង់ដោយអាងការប្រព្រឹត្តិតាម
ក្រិត្យវិន័យនោះឡ�ើយ” គាត់សំដៅល�ើច្បាប់សីលធម៌ (ក្រិត្យវិន័យទាំងដប់ប្រការ)
និងច្បាប់នៃពិធីផ្សេងៗ។ មានគំនិតមួយដែលសាវក ប៉ុលចង់និយាយគឺច្បាប់នៃ
ពិធីផ្សេងៗ ដូចជាពិធីថ្វា យយញ្ញបូជាស
 ត្វ និងការថ្វា យបង្គំដល់ព្រះវិហារ។ វាគួរឲ្យ
ចាប់អារម្មណ៍ល�ើសពីធម្មតា ដែលមនុស្សបានហៅ ជារ៉ូមជាអ្នកដែលបង្កើតគំនិត
នេះ ថាជាអ្នកដ៏ប រិសុទ្ធ! ខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងហៅគាត់ថាជាអ្នកមួយផ្សេងវិញ!
ជារ៉ូម បាននិយាយថា ការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានបញ្ច ប់ដោយលទ្ធភាពនៃការ
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រាប់ជាសុច រិត ដោយការកាន់តាមច្បាប់នៃពិធីនានា។ ប៉ុន្តែគាត់បានចំហចោលនូវ
លទ្ធភាពនៃការរាប់ជាសុច រិត ដោយកាន់តាមច្បាប់សីលធម៌ ដោយអាងកំលាំង
ខ្លួនរបស់ព
 ួកយ�ើងផ្
 ទា ល់ ដោយគ្មានជំនួយរ បស់ព្រះទ ៅវិញ។
ចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺថា ប្រសិនប�ើសាវក ប៉ុល គ្រាន់តែនិយាយសំដៅល�ើ
ច្បាប់នៃពិធីនានាប៉ុណ្ណោះនោះ ការវែកញែករបស់គាត់នឹងគ្មានន័យសោះ។ សាវក
ប៉ុល កំពុងតែខំវែកញែកថា មនុស្សទាំងអស់ទុច្ចរិត ហ�ើយត្រូវការព្រះគ
 ុណពិសេស
របស់ព្រះ គឺសេចក្ដីស្រឡាញ់ ប្រាជ្ញា ហ�ើយនិងអំណាចនៃព្រះដែលការទាំងអស់
នេះហ�ើយ ព្រះបានសង្គ្រោះយ�ើងឲ្យរួច។ លទ្ធផលនៃគំនិតរបស់ជារ៉ូម អាចនឹង
ជាព្រះគុណរបស់ព្រះ ដែលត្រូវការដ�ើម្បីសង្គ្រោះយ�ើងឲ្យរួចពីពិធីបុណ្យផ្សេងៗ
តែមិនសង្គ្រោះឲ្យរួចពីច្បាប់សីលធម៌ឡ�ើយ។ យ�ើងមិនអាចកាន់តាមច្បាប់សីល
ធម៌ ដាច់ចេញពីព្រះគុណបា
 នឡ�ើយ។ អ្ន កអា
 ចបន្លា ចមនុស្សឲ្យកាន់តាមពិធីផ្សេងៗ
ប៉ុន្តែគ្មានអំណាចមនុស្សណាមួយអាចបង្ខំឲ្យពួកគេកាន់តាមច្បាប់សីលធម៌បាន
ឡ�ើយ។ សាវក ប៉ុលកំពុងតែ
 វែកញែកថា យ�ើងមិនអា
 ចទទួលការរាប់ជាសុច រិត
នៅចំពោះព្រះ ដោយព្យាយាមកាន់តាមច្បាប់សីលធម៌ ឬក៏ច្បាប់នៃពិធីនានាបាន
ឡ�ើយ។ ការប រិភោគ និងការផឹក មិនអាចរាប់ជាសុច រិត ឬផ្ដន្ទាទោសដល់យ�ើង
បានឡ�ើយ។
ខ្ញុំនឹងទៅឆ្ងាយជាងនេះ ហ�ើយអះអាងថា សាវក ប៉ុល សំដៅថាក្រិត្យ
វិន័យទាំងមូល (មិនមែនគ្រាន់តែផ្នែកជាក់លាក់ណាមួយនោះទេ) នៅតែជាប់នៅ
ល�ើមនុស្ស។ ប្រសិនក្រិត្យវិន័យមិននៅជាប់ល�
 ើមនុស្សទ�
 ៀតដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទ
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បានសុគត នោះមានន័យថា អ្វីដែលសាវក ប៉ុលចង់ធ្វើគឺ គ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹង 
ហ�ើយមិនធ្វើអ្វីទ�
 ៀតសោះ។ នៅកង
្នុ គម្ពីរកាឡាទី ៣:១០ សាវក ប៉ុល បានសរសេរ
ថា “អស់អ្នកដែលអាងដល់ការប្រព្រឹត្តិតាមក្រិត្យវិន័យ នោះត្រូវបណ្ដាសាវិញ ដ្បិត
មានសេចក្ដីចែងទុកមកថា “ត្រូវបណ្ដាសាហ�ើយ អស់អ្នកណាដែលមិនកាន់ខ្ជា ប់
តាម គ្រប់ទាំងសេចក្ដដី ែលកត់ទុកកង
្នុ គម្ពីរក្រិត្យវិន័យ ដ�ើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តិតាម”។ នៅ
ក្ង
នុ អ
 ត្ថបទនេះ សាវក ប៉ុល ប្រកាសការគាទ្រ
ំ ពីលោក ម៉ូសេ ថា ក្រិត្យវិន័យកំពុង
តែនៅជាប់ល�ើមនុស្សទាំងអស់ ហ�ើយដែលអាក់ខានមិនបានស្ដាប់បង្គា ប់តាម
ក្រិត្យវិន័យនោះនឹងដា
 ក់ម
 នុស្សទាំងអ
 ស់ន ៅក្រោមបណ្ដាសារបស់ព្រះ
 ។
ទាំងពួកអ្នកដែលព្យាយាមកាន់តាមទាំងពួកអ្នកដែលមិនព្យាយាមកាន់
តាមក្រិត្យវិន័យ មិនបានទទួលនូវការរាប់ជាសុច រិតនៅចំពោះព្រះបានឡ�ើយ ដ្បិត
ពួកគេជាមនុស្សដែលស្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណហ�ើយ។ ការបង្រៀនរបស់សាវក ប៉ុល
គឺថា មានមនុស្សពីរពួកនៅកង
្នុ លោកិយនេះគឺ ពួកអ្នកខាងឯវិញ្ញាណ និងពួក
អ្ន កដែលមិនមែនខាងឯវិញ្ញាណ (សូមម�ើល គម្ពីររ៉ូម ៣:២១ និង  ២៨)។ ការ
នេះគឺនៅកង
្នុ សេចក្ដីសុខសាន្ដនៃសេចក្ដីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅកង
្នុ 
យ៉ូហាន ៣:៦ ថា “របស់អ្វីដែលក�ើតពីសាច់ នោះជាសាច់ទេ ហ�ើយដែលក�ើតពី
ព្រះវិញ្ញាណ នោះជាវិញ្ញាណវិញ”។ ចំពោះមនុស្សដែលមិនមានព្រះវិញ្ញាណ ក្រិត្យ
វិន័យឥតប្រយោជន៍សោះ។ ទោះបីជាពួកគេ
 ខំព្យាយាមកាន់តាមក្រិត្យវិន័យយ
៉ាង
ណាកដ៏ ោយ ក៏ពួកគេ
 នឹង
 មិនបានទទួលការរាប់ជាស
 ុច រិតដែរ ល�ើកលែង

តែសេ
 ចក្ដី
ជំន�ឿខាងឯវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះ។
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ជាចុងបញ្ច ប់ មានន័យថា ប្រសិនប�ើពិតជាមានអ្វីមួយដែលគេហៅថា
“ឆន្ទៈសេ
 រី”មែន 

នោះវាជាការដ៏លប
្អ ំផុតន ៅកង
្នុ ម
 នុស្សហ�ើយ ព្រោះថាដោយមិន
បាច់ពឹងដល់ព្រះវិញ្ញាណប រិសុទ្ធ “ឆន្ទៈសេ រី” អាចជួយមនុស្សឲ្យកាន់តាមក្រិត្យ
វិន័យទាំងស្រុងបាន! ប៉ុន្តែ សាវក ប៉ុល បាននិយាយថាពួកអ្នកដែលអាង“ប្រព្រឹត្តិ
តាមក្រិត្យវិន័យ” មិនបានទទួលការរាប់ជាសុច រិតឡ�ើយ។ ការនេះមានន័យថា
“ឆន្ទៈសេ រី”នេះ មិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សបានទទួលការរាប់ជាសុច រិតនៅចំពោះព្រះ
បានឡ�ើយ។ ការពិតនៅកង
្នុ ព្រះគ
 ម្ពីររ៉ូម ៣:២០ សាវក ប៉ុល បាននិយាយថា ក្រិត្យ
វិន័យគឺចាំបាច់ ដ�ើម្បីបង្ហាញឲ្យយ�ើងស្គាល់ពីអំព�ើបាបប៉ុណ្ណោះ។ “តាមរយៈក្រិត្យ
វិន័យ យ�ើងបានស្គាល់អំព�ើបាប”។ រីឯមនុស្សដែលអាងការ“ប្រព្រឹត្តិតាមក្រិត្យ
វិន័យ” មិនអាចស្គាល់អំព�ើបាបថាជាអ្វីបានឡ�ើយ។ ក្រិត្យវិន័យមិនត្រូវបានប្រទាន
មក ដ�ើម្បីបង្ហាញពីអ្វីៗដែលយ�ើងអាចធ្វើនោះទេ ប៉ុន្តែដ�ើម្បីកែតម្រង់គំនិតរបស់
ពួកគេឲ្យដឹងថាខុសនិងត្រូវនៅចំពោះព្រះវិញ។ “ឆន្ទៈសេ រី” ជាភាពងងឹតងងល់
ដ្បិតវាត្រូវការឲ្យក្រិត្យវិន័យបង្រៀនដល់វា។ វាក៏គ្មានអំណាចដែរ ដ្បិតវាទទួល
បរាជ័យក
ង
្នុ កា
 ររាប់ម
 នុស្សជាសុច រិតនៅចំពោះព្រះ។

ការវែកញែក ៤ : ក្រិត្យវិន័យត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីនាំ មនុស្សឲ្យស្គាល់
ព្រះគ្រីស្ទ ដោយសារផល
្ត ច
់ ំណេះដឹងព
 ីអំព�បា
ើ ប
ការវែកញែកដែលគាទ្រ
ំ ដល់ “ឆន្ទៈសេ រី” និយាយថា ប្រសិនប�ើយ�ើងមិនអាច
កាន់តាមក្រិត្យវិន័យបាន នោះព្រះនឹងមិនប្រទានវាមកទេ។ អ៊ែរ៉ាស្មឹសអ�ើយ!
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អ្ន កតែងនិយាយដដែលៗថា “ប្រសិនប�ើយ�ើងមិនអាចធ្វើអ្វីបាន ចុះត�ើអ្វីទៅជា
គោលបំណងនៃក្រិត្យវិន័យ ច្បាប់សីលធម៌ ការគំរាម និងសេចក្ដីសន្យា? ចម្លើយ
គឺថា ក្រិត្យវិន័យមិនត្រូវបានប្រទានមកដ�ើម្បីបង្ហាញឲ្យយ�ើងនូវអ្វីមួយដែលយ�ើង
អាចធ្វើនោះទេ ហ�ើយវាក៏មិនត្រូវបានប្រទានមកដ�ើម្បីជួយយ�ើងឲ្យធ្វើការត្រឹម
ត្រូវនោះដែរ។ សាវក ប៉ុល បាននិយាយនៅកង
្នុ គម្ពីររូម
៉  ៣:២០ ថា “ក្រិត្យវិន័យ
គ្រាន់តែសំដែងឲ្យស្គាល់អំព�ើបាបប៉ុណ្ណោះ”។ គោលបំណងរបស់ក្រិត្យវិន័យ គឺ
ដ�ើម្បីបង្ហាញថាអំព�ើបាបជាអ្វី ហ�ើយអ្វីខ្លះដែលវានាំទៅរក សេចក្ដីស្លាប់ ស្ថាន
នរក និងសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះ។ ក្រិត្យវិន័យគ្រាន់តែចង្អុលបង្ហាញពីចំនុចទាំង
នេះប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនអាចដោះយ�ើងឲ្យរួចពីការទាំងនោះបានទេ។ ការប្រោសលោះគឺ
មកតាមរយៈតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះ ដែលបានសំដែងមកយ�ើងរាល់គ្នានៅកង
្នុ 
ដំណឹងល។
្អ ការត្រិះរិះពិចារណា និង “ឆន្ទៈសេ
 រី” មិនអាចនាំមនុស្សទៅឯព្រះគ្រីស្ទ
បានទេ ដ្បិតការត្រិះរិះពិចារណា និង“ឆន្ទៈសេ រី” ផ្ទាល់ត្រូវការពន្លឺនៃក្រិត្យវិន័យ
ដ�ើម្បីបង្ហាញពីជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកវា។ សាវក ប៉ុល បានសួរសំនួរនេះនៅកង
្នុ 
គម្ពីរកាឡាទី ៣:១៩ ថា “ត�ើហេតុអ្វីបានជាមានក្រិត្យវិន័យនោះ?” ប៉ុន្តែចម្លើយ
របស់សាវក ប៉ុល ចំពោះសំនួរផ្ទាល់របស់គាត់នោះ គឺផយ
្ទុ នឹងចម្លើយរបស់អ្នក
និងគំនិតរបស់ជារ៉ូម។ អ្ន កនិយាយថាក្រិត្យវិន័យត្រូវបានប្រទានមកដ�ើម្បីបញ្ជាក់
បង្ហាញពីវត្តមាននៃ “ឆន្ទៈសេ រី”។ ជារូម
៉ បាននិយាយថា វាត្រូវគ្រប់គ្រងអំព�ើ
បាប។ ប៉ុន្តែសាវក ប៉ុល មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់នៃការទាំងពីរនេះ។ ការវែក
ញែកទាំងស្រុងរបស់គាត់ គឺថាមនុស្សត្រូវការព្រះគុណពិសេស ដ�ើម្បីច្បាំ ងនឹង
សេចក្ដីអាក្រក់ដែលក្រិត្យវិន័យបង្ហាញឲ្យឃ�ើញ។ មិនមានការព្យាបាលទេ រហូត
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ទាល់តែជំងឺត្រូវបានរកឃ�ើញសិន។ ក្រិត្យវិន័យមានភាពចាំបាច់ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្ស
ឃ�ើញពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ពួកគេ ដ�ើម្បីឲ្យពួកគេចង់បាននូវវិធីព្យាបាល
ដែលមានតែនៅកង
្នុ ព្រះគ្រីស្ទ ប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះសំដីរបស់សាវកប៉ុលនៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម
៣:២០ អាចនឹងហាក់ដូចជាសា
 មញ្ញ ណាស់ ប៉ុន្តែវាមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីធ្វើ
ឲ្យ “ឆន្ទៈសេ រី” គ្មានវត្តមានសូម្បីតែបន្តិច។ សាវក ប៉ុល បាននិយាយនៅកង
្នុ គម្ពីរ
រ៉ូម ៧:៧ ថា ខ្ញុំមិនបានទាំងស្គាល់ថាសេចក្ដីលោភជាអ្វីផង ដ្បិតប�ើសិនជាក្រិត្យ
វិន័យមិនបានថា “កុំលោភ”។ នេះមានន័យថា “ឆន្ទៈសេ រី” មិនដឹងសូម្បីតែអំព�ើ
បាបជាអ្វី! អញ្ ចឹងត�ើ“ឆន្ទៈសេ រី” នឹងអាចស្គាល់សេចក្ដីត្រឹមត្រូវដោយរប�ៀបណា
បាន? ហ�ើយប្រសិនប�ើវាមិនស្គាល់ភាពត្រឹមត្រូវ ត�ើវាអាចព្យាយាមធ្វើការដែល
ត្រឹមត្រូវដោយរប�ៀបណាបាន?

ការវែកញែក ៥ : គោលលទ្ធិនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះដោយសារជំន�ឿដល់ ព្រះគ្រីស្ទ 
បានបង្ហាញឲ្យឃ�ើញថា
 “ឆន្ទៈសេ រី” មិនព
 ិត
នៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម ៣:២១-២៥ សាវក ប៉ុល បានប្រកាសយ
៉ាងជ�ឿជាក់ថា “ប៉ុន្តែឥឡូវ
នេះក្រៅពីក្រិត្យវិន័យសេចក្ដីសុច រិតផងព្រះដែលមានទាំងក្រិត្យវិន័យ និងពួក
ហោរាធ្វើបន្ទា ល់ឲ្យផងនោះបានលេចចេញមកហ�ើយ គឺជាសេចក្ដីសុច រិតរបស់
ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្ដីជំន�ឿជ�ឿដល់ព្រះយេស

៊ូវគ្រីស្ទ ក៏សំរាប់គ្រប់អស់
អ្ន កណាដែលជ�ឿផង ដ្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេ ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាប ហ�ើយ
ខ្វះមិនដល់សិ រីលន្អ ៃព្រះ តែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុច រិត
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ទទេ ដោយសារសេចក្ដីប្រោសលោះដដែលនៅកង
្នុ ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ ដែលព្រះ
បានតាង
ំ ទ្រង់ទុកជាទីសន្ដោសប្រោស ដោយសារសេចក្ដីជំន�ឿដល់ព្រះលោហិត
ទ្រង់”។ ព្រះបន្ទូលត្រង់នេះជារន្ទះដែលបាញ់ប្រឆាំងនឹង“ឆន្ទៈសេ រី”។ សាវក ប៉ុល
បានវែកញែកសេចក្ដីសុច រិតដែលព្រះប្រទាន ពីសេចក្ដីសុច រិតមួយដែលមកពីការ
កាន់តាមក្រិត្យវិន័យ។ “ឆន្ទៈសេ រី” អាចនឹងទទួលជោគជ័យបាន លុះត្រាណាតែ
មនុស្សបានទទួលការសង្គ្រោះដោយសារការកាន់តាមក្រិត្យវិន័យ។ ប៉ុន្តែសាវក
ប៉ុល បានបង្ហាញយ
៉ាងច្បាស់ថា យ�ើងបានទទួលការសង្គ្រោះមិនដោយពឹងល�ើ
មធ្យោបាយណាមួយនៃកិចកា
្ច រនៃក្រិត្យវិន័យនោះទេ។ ទោះបីជាយ�
 ើងអាចស្រម�ើ
ស្រមៃថា“ឆន្ទៈសេ រី” អាចនឹងធ្វ
 ើការល្អ ឬធ្វើឲ្យយ�ើងក្លា យជាពលរដ្ឋលក
្អ ៏ដោយ
ក៏សាវក ប៉ុល នៅតែនិយាយថាសេចក្ដីសុច រិតដែលព្រះប្រទានមកគឺជាការមួយ
ផ្សេងពីគ្នា។ មិនអាចទៅរួចទេ 
 ដែល“ឆន្ទៈសេ
 រី” អាចមានជី វិតរស់នៅពីការវាយ
ប្រហារនៃខគ
 ម្ពីរទាំងន េះ។
ខទាំងនេះក៏ជារន្ទះដែលបាញ់ “ឆន្ទៈសេ រី” ផងដែរ។ នៅកង
្នុ ខទាំងនេះ
សាវក ប៉ុល គូសបន្ទា ត់មួយនៅចន្លោះអ្នកជ�ឿ និងអ្នកមិនជ�
 ឿ (រ៉ូម ៣:២២)។ គ្មាន
អ្ន កណាម្នាក់អាចបដិសេធថា អំណាចក្លែងក្លា យនៃ “ឆន្ទៈសេ
 រី” គឺផ្សេងគ្នាពីសេចក្ដី
ជំន�ឿល�ើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេ។ ប៉ុន្តែសាវក ប៉ុល និយាយថា ប�ើគ្មានសេចក្ដីជំន�ឿ
ល�ើព្រះគ្រីស្ទ គ្មានអ្វីមួយដែលទទួលយកបាននៅចំពោះព្រះបានឡ�ើយ។ ហ�ើយ
ប្រសិនប�ើការមួយដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅចំពោះព្រះ នោះវាជាអំព�ើបាប។
វាមិនអាចនៅកណ្ដា លបានទេ។ ដូច្នេះប្រសិនប�ើ“ឆន្ទៈសេ
 រី” មានមែននោះ មាន
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ន័យថា “ឆន្ទៈសេ
 រី” គឺជាអំព�ើបាបពព្រោះ
ី
វាប្រឆា

ំ ងនឹងសេចក្ដីជំន�ឿ ហ�ើយវាមិន
ល�ើកដ
 ំក�ើងដ
 ល់ព្រះ
 ។
គម្ពីររ៉ូម ៣:២៣ គឺជារន្ទះមួយទ�ៀត។ សាវក ប៉ុល មិនបាននិយាយថា
“មនុស្សទាំងអស់មានបាប ល�ើកលែងតែពួកអ្នកដែលធ្វើល្អដោយ “ឆន្ទៈសេ រី”
របស់ព
 ួកគេ
 ផ្
 ទា ល់” នោះទេ។ មិនមា
 នការល�ើកលែង

ទេ
 ។ ប្រសិនប�ើការធ្វើឲ្យខ្លួន
ឯងអាចទទួលយកបាននៅចំពោះព្រះ  ពិតជាអាចទៅរួចមែននោះ មានន័យថា
សាវក ប៉ុលជាអ្នកកុហក។ គាត់គួរតែបានអនុញ្ញាតិឲ្យមានការល�ើកលែង។ ប៉ុន្តែ
គាត់បាននិយាយយ
៉ាងច្បាស់ថា ដោយព្រោះអំព�ើបាប គ្មានអ្នកណាម្នាក់ល�ើក
ដំក�ើង ហ�ើយធ្វើឲ្យព្រះសព្វព្រះហឫទ័យដោយពិតប្រាកដបានឡ�ើយ។ អស់អ្នក
ដែលធ្វើឲ្យព្រះសព្វព្រះហឫទ័យ ត្រូវតែដឹងថាព្រះសព្វព្រះហឫទ័យជាមួយនឹង
ពួកគេ។ ប៉ុន្តែបទពិសោធន៍របស់យ�ើងបង្រៀនថា គ្មានអ្វីនៅកង
្នុ យ�ើងដែលធ្វើ
ឲ្យព្រះសព្វព្រះហឫទ័យឡ�ើយ។ សូមសួរទៅពួកអ្នកដែលគាទ្រ 
ំ “ឆន្ទៈសេ រី” ថា
ត�ើមានអ្វីខ្ លះនៅក្ង
នុ ពួកគេដែលធ្វើឲ្យព្រះសព្វព្រះហឫទ័យ។ ពួកគេច្បាស់ជា
សារភាពថា មិនមា
 ន។ ហ�ើយសា
 វក បាននិយាយយ
៉ាងច្បាស់ថា មិនមា
 នរួចទៅ
ហ�ើយ។
សូម្បីតែពួកអ្នកដែលជ�ឿល�ើ“ឆន្ទៈសេ រី” ត្រូវតែយល់ព្រមជាមួយខ្ញុំដែរ
ថា ពួកគេមិនអាចល�ើកដំក�ើងព្រះដោយកំលាំងពួកគេផ្ទាល់បានទេ។ សូម្បីតែ
ជាមួយ “ឆន្ទៈសេ រី” ពួកគេ គេសង្ស័យថា ពួកគេបានគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះ
ឬអត់ផង។ ដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញភស្តុតាង ពីទីបន្ទា ល់នៃបញ្ញាចិត្ត ផ្ទាល់របស់ពួក
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ថា “ឆន្ទៈសេ រី” មិនធ្វើឲ្យព្រះសព្វព្រះហឫទ័យទេ។ សូម្បីតែជាមួយនឹងអំណាច
និងកា
 រប្រឹងប្រែង

រ បស់វា
 “ឆន្ទៈសេ រី” គឺមានទោសន ៃអំព�បា
ើ បដោយការមិនជ�
 ឿ
ដែរ។ ដូច្នេះយ�
 ើងឃ�
 ើញថា
  គោលលទ្ធិនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះដោយសេចក្ដីជំន�ឿពិត
ជាផយ
្ទុ នឹងគ
 ំនិតនៃ “ឆន្ទៈសេ
 រី”។

ការវែកញែក ៦ : មិនមា
 នកន្លែងសំរាប់គ
 ំនិតនៃបុណ្យកុសលឬរ ង្វាន់ទេ
ពួកអ្នកដែលបង្រៀនពី“ឆន្ទៈសេ រី” បាននិយាយថា ប្រសិនប�ើគ្មាន“ឆន្ទៈសេ រី”
នោះនឹងម
 ិនមា
 នកន្លែងសំរាប់ប
 ុណ្យកុសល ឬរង្វាន់ទេ។
ត�ើអ្នកគាទ្រ
ំ “ឆន្ទៈសេ រី”បាននិយាយអំពីពាក្យថា “ទទេ” នៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម
៣:២៤ មានន័យថាយ
 ៉ាងដូចម្ដេច? សាវក ប៉ុល បាននិយាយថាអ្នកជ�ឿ “តែដោយ
ពឹងដល់ ព្រះគ
 ុណទ្រង់ នោះបានរាប់ជាសុច រិតទទេ”។ ត�ើពួកគេ
 គិតយ
៉ាងដូចម្ដេចពី
ពាក្យថា“ដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់”? ប្រសិនប�ើសេចក្ដីសង្គ្រោះបានមកដោយ
ទទេ ហ�ើយត្រូវបានប្រទានមកដោយព្រះគុណ នោះមានន័យថាគេមិនអាចរកវា
បាន ឬសមទទួលបានវានោះទេ។ប៉ុន្តែលោក អ៊ែរ៉ាស្មឹសបានវែកញែកថា មនុស្ស
ត្រូវតែអាចធ្វើអ្វីមួយដ�ើម្បីរកឲ្យបានសេចក្ដីសង្គ្រោះ ប�ើមិនដូច្នោះទេ មនុស្សនឹង
មិនសមទទួលបាននូវសេចក្ដីសង្គ្រោះឡ�ើយ។ គេគិតថា ហេតុផលដែលព្រះរាប់
មនុស្សម្នាក់ជាសុច រិត ហ�ើយមិនរាប់ម្
 នា ក់ផ្សេងទ�ៀត គឺពីព្រោះម្នាក់បានប្រើ “ឆន្ទៈ
សេរី” ហ�ើយបានព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យបានសុច រិត ខណៈដែលម្នាក់ទ�ៀតមិនបាន
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ធ្វើ។ ការនេះធ្វើឲ្យព្រះក្លា យជាអ្នករ�ើសមុខ ហ�ើយព្រះគម្ពីរចែងថា ព្រះមិនរ�ើស
មុខអ្នកណាឡ�ើយ (កិច្ច ១០:៣៤)។ លោក អ៊ែរ៉ាស្មឹស និងអ្នកផ្សេងទ�ៀត ដែល
គិតដូចគា
 ត់ន
 ិយាយថា មនុស្សអាចធ្វើបានបន្តិចបន្តួចដែរជាមួយនឹង
 “ឆន្ទៈសេ រី”
របស់ពួកគេ ដ�ើម្បីទទួលបាននូវសេចក្ដីសង្គ្រោះ។ ពួកគេនិយាយថា “ឆន្ទៈសេ រី”
មានបុណ្យកុសលបន្តិចបន្តួចដែរ។ វាមិនស
 មទទួលបានច្រើនទេ។ ប៉ុន្តែពួកគេនៅ
តែគិតថា “ឆន្ទៈសេ រី” ធ្វើឲ្យវាអាចទៅរួចសំរាប់មនុស្សកង
្នុ ការព្យាយាមស្វែងរក
ព្រះ។ ហ�ើយពួកគេ
 នៅតែគ
 ិតថា ប្រសិនប�
 ើមនុស្សមិនព្យាយាមស្វែងរកព្រះនោះ
វាជាកំហុសរបស់ពួកគេផ្ទាល់ ប�ើសិនជាពួកគេមិនបានទទួលបាននវូ ព្រះគណ
ុ ទ្រង់។
ដូច្នេះមិនថា“ឆន្ទៈសេរី” នេះ មានបុណ្យកុសលច្រើន ឬតិចតួចនោះទេ 
តែលទ្ធផលគឺនៅតែដដែល។ ព្រះគុណនៃព្រះ ត្រូវរកបានមកដោយសារវា។ ប៉ុន្តែ
សាវក ប៉ុល បានបដិសេធចំពោះគ្រប់បុណ្យកុសលទាំងអស់ នៅពេលដែលគាត់
និយាយថា យ�
 ើងបានរាប់ជាសុច រិតដោយ “ទទេ”។ ពួកអ្នកដែលនិយាយថា “ឆន្ទៈ
សេរី” មានបុណ្យកុសលតិចតួច គឺអាក្រក់ដូចជាពួកអ្នកដែលនិយាយថា “ឆន្ទៈ
សេរី” មានបុណ្យកុសលច្រើនយ
៉ាងដូច្នោះដែរ។ ទាំងពីរនេះសុទ្ធតែបង្រៀនថា
“ឆន្ទៈសេ រី” មានបុណ្យកុសលគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យគាប់ដល់ព្រះ។ ដូច្នេះពួកគេ
ទាំងព
 ីរពិតជាមិនខ
 ុសគ្
 នា ទេ
 ។
ជាការពិតណាស់ពួកអ្នកគាទ្រ
ំ ដល់ “ឆន្ទៈសេ រី” ផ្ដល់ឲ្យយ�ើងនូវគំរូដ៏ល្អ
មួយគឺ “ការលោតចេញពីខ្ទះឆា ចូលទៅកង
្នុ ភ្លើង”។ ពួកគេធ្វើឲ្យជំហររបស់ពួក
គេកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ ដោយព្រោះពួកគេនិយាយថា “ឆន្ទៈសេ រី” ក៏មានបុណ្យ
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កុសលបន្តិចបន្តួចដែរ។ យ
៉ាងហោចណាស់ពួកអ្នកដែលនិយាយអំពីបុណ្យកុសល
(ពួកជ�ឿថាមនុស្សអាចបានទទួលសេ
 ចក្ដីសង្គ្រោះ ដោយមិនបាច់ពឹងជំនួយរបស់
ព្រះ) បានដាក់តំលៃដ៏ខ្ពស់មួយល�ើព្រះគុណរបស់ព្រះ ដោយព្រោះបុណ្យកុសល
ដែលគេត្រូវការចាំបាច់ដ�ើម្បីរកឲ្យបានសេចក្ដីសង្គ្រោះ។ ប៉ុន្តែលោក អ៊ែរ៉ាស្មឹស
ធ្វើឲ្យព្រះគុណមិនសូវមានតំលៃ។ វាត្រូវរកបានមកដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏
ទន់ខ្សោយមួយ។ ប៉ុន្តែសាវក ប៉ុល បានកាត់បន្ថយគំនិតទាំងពីរដ�ើម្បីធ្វើវាឲ្យទន់
ដោយពាក្យមយ
ួ ថា “ទទេ”នៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម ៣:២៤។ ក្រោយមកនៅកង
្នុ ព្រះគម្ពីររ៉ូម
១១:៦ គាត់បាននិយាយថាការដែលយ�ើងរា
 ល់គ្
 នា ត្រូវបានទទួលស្
 គា ល់នៅចំពោះ
ព្រះ គឺដោយសារព្រះគ
 ុណតែមួយប៉ុណ្ណោះ “ដោយសារព្រះគ
 ុណពិត នោះមិនមែន
ដោយអាងការប្រព្រឹត្តិទ�ៀតទេ ពុំនោះ ព្រះគុណមិនមែនជាព្រះគុណទ�ៀត”។ ការ
បង្រៀនរបស់សាវក ប៉ុល ពិតជាច្បាស់ណាស់មិនពិបាកយល់ទេ។ គ្មានបុណ្យ
កុសលណាមួយរបស់មនុស្សដែលមាននៅចំពោះព្រះនេត្រទ្រង់ឡ�ើយ មិនថា
បុណ្យកុសលនោះធំកដី ្ ឬតូចកដី។
្ គ្មានអ្នកណាម្នាក់សមបានទទួលសេចក្ដីសង្គ្រោះ
ឡ�ើយ។ គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចប្រព្រឹត្តិឲ្យបានសេចក្ដីសង្គ្រោះឡ�ើយ។ សាវក
ប៉ុល បានទាត់ចោ
 លគ្រប់ទាំងកិចកា
្ច រស្មានៗនៃ “ឆន្ទៈសេ រី” ហ�ើយបានបង្កើតព្រះ
គុណតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ យ�ើងមិនអាចឲ្យការសរស�ើរដល់ខ្លួនយ�ើងសំរាប់សេចក្ដី
សង្គ្រោះរបស់យ�ើងបានទេ សូម្បីតែបន្តិចពីព្រោះសេ
 ចក្ដីសង្គ្រោះនោះជាព្រះ
 គុណ
របស់ព្រះ
 ទា
 ំងស្រុង។
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ការវែកញែក ៧  : “ឆន្ទៈសេ រីមិនមានតំលៃ  ពីព្រោះការប្រព្រឹត្តិមិនមានការ ទាក់
ទងនឹងសេ
 ចក្ដីសុច រិតរបស់ម
 នុស្សនៅចំពោះព្រះ
ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងដ�
 ើរកាត់តាមការវែកញែករបស់សា
 វក ប៉ុល នៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម ៤:២-៣ 
“ប�ើសិនណាជាលោក អាប្រាហាំបានរាប់ជាសុច រិតដោយការដែលលោកប្រព្រឹត្តិ 
នោះលោកមានកន្លែងនឹងអួតខ្លួនហ �ើយ តែមន
ិ មែនច
 ពំ ោះព្រះទេ។ ត�ើព្រះ
 គម្ពីរថា
ដូចម្ដេច? គមរ្ពី ថា “អាប្រាហាំបានជ�ឿដល់ព្រះ ហ�ើយសេចក្ដីជំន�ឿនោះបានរាប់ជា
សុច រិតដល់លោក”។ ឥឡូវនេះសាវក ប៉ុល មិនបានបដិសេធថា លោក អាប្រាហាំ
ជាមនុស្សសុច រិតនោះទេ។ និយាយឲ្យចំទៅ គឺចង់និយាយថាសេចក្ដីសុច រិតនេះ
មិនធ្វឲ
ើ ្យគាត់រកបានសេចក្ដីសង្គ្រោះនោះទេ។ គ្មានអ្នកណាម្នាក់មិនព្រមថា កិចកា
្ច រ
អាក្រក់មិនអាចទទួលស្គាល់នៅចំពោះព្រះបានទេ។ ពួកគេធ្វើបុណ្យកស
ុ លឲ្យបាន
សេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះ មិនមែនឲ្យបានការសព្វព្រះហឫទ័យរ បស់ព្រះទេ
 ។ នៅកង
្នុ 
គម្ពីររ៉ូម ៤:៤-៥ សាវក ប៉ុល បានកំណត់លក្ខខ័ណ្ឌឲ្យ “អ្នកណាដែលធ្វើការ” និង 
“អ្ន កដែលមិនធ្វើការសោះ”។ សេចក្ដីសុច រិតដែលព្រះទទួលស្គាល់ គឺមិនរាប់ជា
គុណដល់“អ្ន កណាដែលធ្វើការ” ឡ�ើយ ប៉ុន្តែដល់ “អ្ន កដែលមិនធ្វើការ”ដែលទុក
ចិតដ
្ត ល់ព្រះ
 វ ិញ។ មិនមា
 នជំហរកណ្ដា លនោះទេ។
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ការវែកញែក៨ : ការវែកញែកមួយក្ដា
 ប់តូច
ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយពីការវែកញែកមួយចំនួនទ�ៀតដែលប្រឆាំងនឹង “ឆន្ទៈសេ រី”។
ខ្ញុំនឹងនិយាយពីការវែកញែកទាំងនោះដោយត្រួសៗប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែការវែកញែក
និមួយៗអាចបំផ្លាញគំនិត“ឆន្ទៈសេ រី”ទាំងស្រុងបាន។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រភពនៃព្រះ
គុណដែលយ�ើងរាល់គ្នាបានទទួលការសង្គ្រោះ គឺជាគោលបំណងដ៏អស់កល្បរបស់
ព្រះ។ ការនេះមិនធ្វើឲ្យការល�ើកឡ�ើងដែលថា ព្រះមានសេចក្ដីទន់សន្ដោសដល់
យ�ើងដ ោយព្រោះតែអ
 ្វីមួយដ ែលយ�ើងអា
 ចធ្វើក�ើតន ោះទេ។ 
ការវែកញែកមួយទ�ៀត មានមូលដ្ឋានល�ើសេចក្ដីពិតដែលព្រះបានសន្យាពី
សេចក្ដីសង្គ្រោះដោយព្រះគុណ (ចំពោះលោកអាប្រាហាំ) មុនពេលដែលទ្រង់បាន
ប្រទានក្រិត្យវន
ិ ័យ។ សាវក ប៉ុល បានវែកញែកនៅកង
្នុ គមរ្ពី រ៉ូម ៤:១៣-១៥; កាឡា
ទី ៣:១៥-២១ ថា ឥឡូវនេះប្រសិនប�ើយ�ើងបានទទួលសេ
 ចក្ដីសង្គ្រោះដោយសារ
ការកាន់តាមក្រិត្យវិន័យតាម“ឆន្ទៈសេ រី” នោះមានន័យថាការសន្យារបស់ព្រះពី
សេចក្ដីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណ ត្រូវបានល�ើកចោលហ�ើយ។ ហ�ើយជំន�ឿក៏
គ្មានតំលៃផ
 ងដែរ។
សាវក ប៉ុលក៏បានប្រាប់យ�ើងផងដែរថា ក្រិត្យវិន័យគ្រាន់តែអាចបង្ហាញពី
អំព�ើបាបប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែវាមិនអាចយកអំព�ើបាបចេញបានទេ។ ដោយព្រោះ “ឆន្ទៈ
សេរី” គ្រាន់តែអាចពឹងល�ើមួលដ្
 ឋា នគ្រឹះនៃការកាន់តាមក្រិត្យវិន័យប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែវា
គ្មានសេចក្ដីសុច រិតដែលអាចទទួលយ
 កបាននៅចំពោះព្រះបា
 នឡ�ើយ។
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ជាចុងក្រោយ យ�ើងរាល់គ្នាស្ថិតនៅក្រោមការផ្ដន្ទាទោសរបស់ព្រះ
ដោយព្រោះការមិនស្ដាប់បង្គា ប់ដ៏ពោរពេញដោយអំព�ើបាបរបស់លោកអ័ដាម។
យ�ើងរាល់គ្នាស្ថិតនៅក្រោមការផ្ដន្ទាទោសនេះតាង
ំ ពីកំណ�ើតរបស់យ�ើង រួមទាំង
ពួកអ្នកដែលមាន “ឆន្ទៈសេ រី” ផងដែរ (ប្រសិនប�ើពិតជាមានមនុស្សយ
៉ាងដូច្នេះ
មែន!)។ យ
៉ាងនោះក្រៅពីឲ្យយ�ើងធ្វើបាប ហ�ើយរកបាននូវការផ្ដន្ទាទោស ត�ើ
“ឆន្ទៈសេ
 រី” អាចជួយយ�
 ើងដ ោយរប�ៀបណាបាន?
ខ្ញុំអាចផាត់ការវែកញែកទាំងនេះចោល ហ�ើយគ្រាន់តែផ្ដល់ការ
អធិប្បាយពីសំនួរនានារបស់សាវក ប៉ុលក៏បានដែរ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញ
ថា គូបដិបក្ខរបស់ខ្ញុំគេឆោតល្ងង់យ
៉ាងណាប៉ុណ្ណោះ គឺជាពួកដែលមិនអាចយល់
ច្បាស់ពីសេចក្ដីដ៏សាមញ្ញ នេះ។ ខ្ញុំទុកឲ្យពួកគេគិតពីការវែកញែកទាំងនេះដោយ
ខ្លួនឯងចុះ។

ការវែកញែក ៩ : សាវក ប៉ុល បាននិយាយយ
៉ាងដាច់ខាត ក្ង
នុ ការដែល មិន
គាំទ្រដល់ “ឆន្ទៈសេ រី”
ការវែកញែករបស់សាវកប៉ុល បានបង្ហាញយ
៉ាងច្បាស់ណាស់។ វាគួរឲ្យភ្ញា ក់ផ្អ
 ើល
មែនទែនដែលគេអាចភាន់ច្រឡំចំពោះគាត់។ គាត់បាននិយាយថា “ពួកគេទាំង
អស់គ្នាបានទាសចេញពីផវ្លូ , គ្មានអ្នកណាមួយសុច រិតសោះ, គ្មានអ្នកណាមួយ
ដែលធ្វើលសោ
្អ
ះ សូម្បីតែម្
 នា ក់”។ ខ្ញុំមានការភ្ញា ក់ផ្អ
 ើលមែនទែន
 ដែលគេនិយាយថា
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“មនុស្សខ្លះមិនទាសចេញពីផវ្លូ មនុស្សខ្លះមិនទុច្ចរិត មនុស្សខ្លះមិនអាក្រក់ មនុស្ស
ខ្ លះមិនមែន
 ជាម
 នុស្សមានបាប។ ហ�ើយមានអ្វីមួយដែលនៅកង
្នុ មនុស្សដែលដេញ
តាមសេចក្ដីលបា
្អ ន”។ សាវក ប៉ុល មិនបានធ្វើការវែកញែកទាំងនេះនៅកង
្នុ បទគម្ពីរ
បីឬបួនដាច់ឆ្
 ងា យពីគ្នាន ោះទេ។ ជួនកាលគាត់ធ្វើការវែកញែកដោយវិជមា
្ជ ន ហ�ើយ
ជួនកាលដោយអ វិជមា
្ជ ន ដោយការវែកញែកដ៏ច្បាស់ស្រួលយល់ និងដោយការ
ប្រៀបធ�ៀបពីភាពខុសគ្នា ។ អត្ថន័យដ៏ងាយយល់នៃសំដីរបស់គាត់ ហ�ើយប រិបទ
ទាំងម
 ូល និងកា
 រវែកញែកនានារបស់គាត់ទាំងអស់ គ
 ឺរួមមកកង
្នុ ការនេះថា ក្រៅពី
ជំន�ឿល�ើព្រះគ្រីស្ទ នោះគ្មានអ្វីសោះក្រៅពីអំព�ើបាប និងការផ្ដន្ទាទោស។ គូបដិបក្ខ
របស់ខ្ញុំបានចាញ់ ទោះប�ើគេមិនចុះចា
 ញ់ក៏ដោយ! ប៉ុន្តែនោះមិនមែន
 នៅកង
្នុ អំណាច
របស់ខ្ញុំកង
្នុ ការដែលធ្វើឲ្យពួកគេចាញ់ឡ�ើយ  គឺជាកិចកា
្ច រនៃព្រះវិញ្ញាណប រិសុទ្ធ
វិញ។

ការវែកញែក ១០ : សណ្
ឋា នមនុស្សដែលគ្មានព្រះវ ិញ្ញាណបង្ហាញថា “ឆន្ទៈ សេ រី”
មិនអា
 ចធ្វើអ្វីខាងឯវិញ្ញាណបានឡ�ើយ
នៅកង
្នុ ព្រះគ
 ម្ពីររ៉ូម ៨:៥ សាវក ប៉ុល បានបែងចែកមនុស្សជាតិជាពីរពួកគ
 ឺ មនុស្ស
ខាង “សាច់ឈាម” (ឬមនុស្សដែលមាននិស្ស័យពោរពេញដោយអំព�ើបាប)
ហ�ើយនិងមនុស្សខាង “ព្រះវិញ្ញាណ” (ក៏សូមម�ើលនៅកង
្នុ  យ៉ូហាន ៣:៦ផង
ដែរ)។ ការនេះមានន័យថា ពួកអ្នកដែលមិនមានព្រះវិញ្ញាណ គឺរស់នៅកង
្នុ សាច់
ឈាម ហ�ើយនៅតែមាននិស្ស័យដែលពោរពេញដោយអំព�ើបាប។ សាវក ប៉ុល
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បាននិយាយថា “ប�ើអ្នកណាគ្មានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទ អ្ន កនោះមិនមែនជា
របស់ផងទ្រង់ទេ” (រ៉ូម ៨:៩)។ និយាយឲ្យងាយយល់ទៅ ការនេះមានន័យថា ពួក
អ្ន កដែលគ្មានព្រះវិញ្ញាណ នោះជារបស់ផ
 ងអារក្សសាតាំង។ “ឆន្ទៈសេ រី” មិនមាន
សេចក្ដីលច
្អ ំពោះពួកគេទេ! សាវក ប៉ុល បាននិយាយថា “ពួកអ្នកដែលនៅខាង
សាច់ឈាមនោះពុំអាចនឹងគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះបានឡ�ើយ” (រ៉ូម ៨:៨)។
គាត់បាននិយាយថា “គំនិតខាងសាច់ឈាមនោះរមែងទាស់ទទឹងនឹងព្រះ ដ្បិត
មិនចុះចូលនឹងក្រិ
 ត្យវិន័យរបស់ព្រះទេ ក៏ពុំអាចនឹងចុះចូលបានផង” (រ៉ូម ៨:៧)។
វាមិនអាចទៅរួចបានទេ ដែលមនុស្សខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងដ�ើម្បីធ្វើឲ្យ
ព្រះសព្វព្រះហឫទ័យន ោះ។
បុរសម្នាក់ឈ្
ម ោះថា អ័ រីជិន បានល�ើកឡ�ើងថា មនុស្សម្នាក់ៗស
 ុទ្ធតែ
 មាន
“ព្រលឹង” មួយ ដែលមានសមត្ថភាពបែរទៅរក “សាច់ឈាម” ក៏បាន ឬក៏ទៅឯ
“ព្រះវិញ្ញាណ” ក៏បាន។ នេះគ្រាន់តែជាការស្រម�ើស្រមៃរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះ។ គាត់
បានយល់សប្ដិឃ�ើញដូច្នេះ! គាត់គ្មានអំណះអំណាងសំរាប់ការនេះទាល់សោះ។
តាមពិតទ ៅមិនមានជំហរកណ្ដា ល(ចាក់ខ្សែ)នោះទេ។ អ្វីៗក៏ដោយដែលគ្មានព្រះ
វិញ្ញាណ គឺជាសាច់ឈាម ហ�ើយសកម្មភាពដ៏លប
្អ ំផុតរបស់សាច់ឈាម គឺទាស់
ទទឹងនឹងព្រះ។ នេះដូចគ្នានឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅកង
្នុ គម្ពីរម៉ា ថាយ
៧:១៨ ដែរដែលថា ដ�ើមឈ�

ើអាក្រក់មិនអាចបង្កើតផ្លែលបា
្អ នទេ។ វាក៏ស៊ីគ្នានឹង
 
ការវែកញែករបស់សាវក ប៉ុល ផងដែរ គឺថា “មនុស្សសុច រិតនឹងរស់នៅដោយ
អាងសេចក្ដីជំន�ឿ” (រ៉ូម ១:១៧) ហ�ើយ“ការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយឥតមាន
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សេចក្ដីជំន�ឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់” (រ៉ូម ១៤:២៣)។ ពួកអ្នកដែលគ្មាន
សេចក្ដីជំន�ឿមិនបានរាប់ជាសុច រិតទេ ហ�ើយពួកអ្នកដែលមិនបានរាប់ជាសុច រិត
ជាមនុស្សមានបាបដែល “ឆន្ទៈសេ រី” បង្កើតតែសេចក្ដីអាក្រក់នៅកង
្នុ អ្នកទាំង
នោះ។ ដូច្នេះ“ឆន្ទៈសេ រី” គ្មានអ្វីទាំងអស់ ក្រៅពីជាទាសករនៃអំព�ើបាប សេចក្ដី
ស្លាប់ និងអា
 រក្សសាតាំង។ “សេរីភាព” បែ
 បនេះ គឺគ្
 មានសេ រីភាពទាល់តែសោ

ះ។

ការវែកញែក ១១ : អស់អ្នកដែលមកស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទ មុននេះមិនបានគិតពីទ្រង់
ស្វែងរកទ្រង់ ឬក៏រ�
 ៀបចខ
ំ ្លួនសំរាប់ទ្រង
 ឡ់ �ើយ
នៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម ១០:២០ សាវក ប៉ុល បានដកស្រង់ បទគម្ពីរអេសាយ ៦៥:១
“អញបានឆ្លើយតបនឹងពួកអ្នកដែលមិនបានសួររកអញ ហ�ើយពួកអ្នកដែលមិន
បានស្វែងរកអញ នោះអញបានឲ្យគេប្រទះឃ�ើញអញវិញ អញបាននិយាយនឹង
សាសន៍មួយដែលមិនបានហៅតាមឈ្
ម ោះអញថា ម�ើលនេះអញហ�ើយ ម�ើល
នេះអញហ�ើយ”។
សាវក ប៉ុល បានដឹងពីបទពិសោធន៍របស់គា
 ត់ផ្ទាល់ថា គាត់មិនបានស្វែង
រកព្រះគុណរបស់ព្រះទេ ប៉ុន្តែគាត់បានទទួលព្រះគុណមកកង
្នុ ការដែលគាត់មាន
កំហឹងប្រឆាំងនឹងព្រះគ
 ុណនោះទៅវិញ។ សាវក ប៉ុល បាននិយាយនៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម
៩:៣០-៣១ថា ពួកយដា
ូ ដែលខិតខំកាន់តាមក្រិត្យវិន័យមិនបានទទួលការសង្គ្រោះ
ដោយការខិតខំទាំងនោះឡ�ើយ ប៉ុន្តែសាសន៍ដទៃដែលទមិឡល្ើស
ម បែរជាទទួល
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បានសេចក្ដីមេត្តា ករុណារបស់ព្រះទៅវិញ។ ការនេះបង្ហាញយ
៉ាងច្បាស់ថា គ្រប់ការ
ខិតខំរបស់មនុស្ស“ឆន្ទៈសេ រី” ម្នាក់ គឺជាការឥតប្រយោជន៍ ក្ង
នុ ការជួយសង
 ្គ្រោះ
ដល់គា
 ត់។ ការឧស្សាហ៍របស់សាសន

៍យូដា មិនបាននាំឲ្យពួកគេទៅដល់កន្លែងណា
មួយនោះទេ កង
្នុ ខ
 ណៈពេលដែលពួកសាសន៍ដទៃទទួលបានសេចក្ដីសង្គ្រោះ។ ព្រះ
គុណត្រូវបានប្រទានមកដោយឥតគិតថ្លៃដល់ពួកអ្នកដែលមិនសមទទួល និងពួក
អ្ន កដែលមិនសក្ដិសម ។ ហ�ើយព្រះគុណមន
ិ រកបានមកដោយការខិតខប្រឹង
ំ
ប្រែង
ទេ សូម្បីតែ
 ម
 នុស្សលប
្អ ំផុត និងទ�
 ៀងត្រងប
់ ំផុតព្យាយា

មធ្វើ ក៏ម
 ិនបា
 នដែរ។

ការវែកញែក ១២ : សេចក្ដីសង្គ្រោះនៃលោកិយដែលមានបាបគឺដោយសារ
ព្រះគុណន ៃព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈជំន�ឿតែ
 ម
 ួយប
 ៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវនេះសូមយ�ើងបែរទៅរក សាវក យ៉ូហានវិញ គាត់ក៏បានសរសេរប្រឆាំងនឹង 
“ឆន្ទៈសេ រី” ផងដែរ។ នៅកង
្នុ យ៉ូហាន ១:៥ គាត់បាននិយាយថា “ពន្លឺនោះក៏ភលឺម
្ ក
ក្ង
នុ សេចក្ដីងងឹត តែសេចក្ដីងងឹតយល់ (ឬ យកឈ្នះ) មិនដល់ពន្លឺទេ”។ ហ�ើយ
នៅកង
្នុ យ៉ូហាន ១:១០-១១ ថា “ទ្រង់បានគង់នៅកង
្នុ លោកិយ ហ�ើយលោកិយ
ក៏ក�ើតមកដោយសារទ្រង់ តែមិនស្គាល់ទ្រង់ទេ។ ទ្រង់បានយាងមកគង់នៅផែនដី
របស់ទ្រង់ តែរាស្ដ្រទ្រង់មិនបានទទួលទ្រង់សោះ”។ ពាក្យថា “លោកិយ” សាវក
យ៉ូហានចង់សំដៅល�ើមនុស្សជាតិទាំងអស់។ ដោយព្រោះ“ឆន្ទៈសេ រី” អាចនឹង
ជាការដែលលប
្អ ំផុតនៅកង
្នុ មនុស្ស យ
៉ាងនោះវាច្បាស់ជាត្រូវបានរាប់បញ្ចូ លនៅ
ក្ង
នុ អ្វីៗដែលសាវក យ៉ូហានបាននិយាយអំពី“លោកិយ” ហ�ើយ។ ដូច្នេះយោង
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ទៅតាមអត្ថបទទាំងពីរនេះ “ឆន្ទៈសេ រី” មិនស្គាល់ពន្លឺនៃសេចក្ដីពិតឡ �ើយ ហ�ើយ
វាសប
្អ ់ព្រះគ្រីស្ទ និងរាស្ដ្ររបស់ទ្រង់ថែមទ�ៀតផង។ មានបទគម្ពីរជាច្រើនដូច
ជា យ៉ូហាន ៧:៧; ៨:២៣; ១៤:៧; ១៥:១៩; ១យ៉ូហាន ២:១៦; ៥:១៩ ដែល
ប្រកាសថា “លោកិយ” (ដែលរាប់បញ្ចូ លទាំង“ឆន្ទៈសេ រី” ផងនោះ) គឺនៅក្រោម
ការបង្គា ប់របស់អា
 រក្សសាតាំង។
“លោកិយ” គឺរួមបញ្ចូ លអ្វីៗទាំងអស់ដែលមិនបានញែក ឲ្យបានទៅឯព្រះ
ដោយព្រះវិញ្ញាណ។ ឥឡូវប្រសិនពិតជាមានអ្នកណាម្
 នា ក់នៅកង
្នុ លោកិយនេះ បាន
ស្គាល់សេចក្ដីពិតដោយ “ឆន្ទៈសេ រី” ហ�ើយមិនបានសប
្អ ់ព្រះគ្រីស្ទដោយ“ឆន្ទៈ
សេរី” នោះមានន័យថា សាវក យ៉ូហាន បានផ្លាស់បរ្ដូ នូវអ្វីដែលគាត់បានសរសេរ
ហ�ើយ។ ប៉ុន្តែគាត់មិនបា
 នធ្វើដូច្នេះទេ។ ដូច្នេះវាបង្ហាញយ
៉ាងច្បាស់ថា “ឆន្ទៈសេ រី”
មានទោសដូចជា “លោកិយ” អញ្ ចឹងដែរ។ នៅកង
្នុ គម្ពីរយ៉ូហាន ១:១២-១៣ សាវក
យ៉ូហាន បានបន្តថា “ប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់ គឺអស់អ្នកដែលជ�ឿដល់
ព្រះនាមទ្រង់ នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះ” គឺជាកូន
ដែលមន
ិ មែនក�
 ើតមកពឈា
ី
ម ឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ ឬតាមចំណងនៃមនុស្ស
ឡ�ើយ គឺក�ើតមកអំពីព្រះវិញ”។ ពាក្យថា “មិនមែនក�ើតមកពីឈាម” មានន័យថា
វាជាការឥតប្រយោជន៍ដ ែលពឹងល�ទ
ើ ីកន្លែងកំណ�ើតឬល�គ្
ើ រួសាររបស់អ
 ្ន ក។ រីឯ
ពាក្យថា មិន“តាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់” មានន័យថា ជាការលងីល្ង
្ ើដែលយ�ើងពឹង
ល�ើ “ការប្រព្រឹត្តិតាមក្រិត្យវិន័យ”។ ហ�ើយមិន “តាមចំណង់មនុស្សឡ�ើយ” មាន
ន័យថា មិនមានការខំប្រឹងប្រែងណាមួយរបស់មនុស្សដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យព្រះ
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អាចទទួលយ
 កបានឡ�ើយ។
ប្រសិនប�ើ “ឆន្ទៈសេ រី” មានប្រយោជន៍មែននោះ សាវក យ៉ូហានមិន
គួរបដិសេធនឹង“ប្រាថ្នារបស់មនុស្ស” ទេ ប�ើមិនអញ្ ចឹងទេ គាត់នឹងស្ថិតនៅកង
្នុ 
ការគ្រោះថ្នាក់នៃគម្ពីរអេសាយ ៥:២០ ថា “វេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរាប់សេចក្ដី
អាក្រក់ថាជាល ហ
្អ �ើយសេ
 ចក្ដីលថា
្អ ជា
 អាក្រក់វិញ”។ យ
៉ាងនេះឃ�ើញថា
 កំណ�ើត
ខាងសាច់ឈាមមិនមានប្រយោជន៍ ដ�ើម្បីឲ្យបានទទួលសេចក្ដីសង្គ្រោះឡ�ើយ
ពីព្រោះនៅកង
្នុ គ
 ម្ពីររូម
៉ ៩:៨ សាវក ប៉ុល បានសរសេរថា “មិនមែនកូនខាងសាច់
ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេ ឯកូនខាងឯសេចក្ដីសន្យា នោះទ�ើបបានរាប់
ជាពូជវ ិញ”។
បន្ទា ប់មកសាវក យ៉ូហាន ក៏បាននិយាយនៅកង
្នុ គម្ពីរយ៉ូហាន ១:១៦ ថា
“យ�ើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលអំពីសេចក្ដីពោរពេញរបស់ទ្រង់មក គឺជាព្រះគុណ
ថែមល�ើព្រះគណ
ុ ផង”។ ដូច្នេះយ�ើងទទួលបាននូវព្រះពរខាងឯវិញ្ញាណតាមរយៈព្រះ
គុណតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនតាមរយៈការខិតខប្រឹង
ំ
ប្រែងរបស់យ�ើងឡ�ើយ។ សេចក្ដី
ពីរផយ
្ទុ ពីគ្នា សេចក្ដីទាំងពីរនោះមិនអាចពិតទាំងពីរបានឡ�ើយ គឺថា ព្រះគុណមាន
តំលៃថោ
 កណាស់ អ្ន កណានៅកន្លែងណាក៏អាចរកវាបានដែរ នៅពេលដំណាលគ្នា
នោះ ព្រះគុណគួរជាទីចង់បានខ្លា ង
ំ ណាស់ដែលយ�ើងអាចទទួលវាមកបានតាម
រយៈតែកា
 រលរ្អ បស់ម
 នុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ គព្រះយេស
ឺ
៊ូវគ្រីស្ទ។
ខ្ញុំចង់ឲ្យគូរបដិបក្ខរបស់ខ្ញុំភ្ញា ក់ដឹងខ្លួនថា នៅពេលពួកគេវែកញែកឲ្យ
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“ឆន្ទៈសេ រី” មានន័យ ពួកគេកំពុងតែបដិសេធព្រះគ្រីស្ទហ�ើយ។ ប្រសិនប�ើយ�ើង
អាចទទួលព្រះគ
 ុណដោយ“ឆន្ទៈសេ រី” នោះយ�ើងមិនត្រូវការព្រះគ្រីស្ទទេ។ ហ�ើយ
ប្រសិនប�ើយ�ើងមានព្រះគ្រីស្ទ យ�ើងមិនត្រូវការ“ឆន្ទៈសេរី” ដែរ។ អ្ន កគាទ្រ 
ំ “ឆន្ទៈ
សេរី” បានបង្ហាញពីការបដិសេធរបស់ពួកគេចំពោះព្រះគ្រីស្ទដោយសកម្មភាព
របស់ពួកគេផ្ទាល់ ពីព្រោះពួកគេ
 មួយចំនួនបានសូម្បីតែប្រ
 ើការអង្វរជំនួសដល់នាង
 
ម៉ា រា និង“ពួកប រិសុទ្ធ” ហ�ើយពួកគេខកខានមិនបានពឹងល�ើព្រះគ្រីស្ទដែលជាអ្នក
សង្រួមសង្រួមតែមួយរវាងមនុស្សនិងព្រះទ ៅវិញ។ ពួកគេបោះបង់ចោលព្រះគ្រីស្ទ
នៅកង
្នុ កិចកា
្ច ររបស់ទ្រង់កង
្នុ នាមជាអ្នកសង្រួបសង្រួម ហ�ើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ
ដ៏សប្បុរស ហ�ើយម
 ិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេថែមទាំងចាត់ទុកការលរ្អ បស់ព្រះគ្រីស្ទមាន
តំលៃទា
 បជាងការខំប្រឹងប្រែង

រ បស់ព
 ួកគេ
 ទ ៅវិញ។

ការវែកញែក ១៣ : ករណីរបស់លោក នីកូឌែម នៅកង
្នុ គម្ពីរយ៉ូហាន ៣ ជំទាស់
នឹង“ឆន្ទៈសេ រី”
សូមម�ើលទៅឯគុណធម៌របស់លោកនីកូឌែម (យ៉ូហាន ៣:១-២)។ គាត់បាន
សារភាពថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទពិត ហ�ើយទ្រង់ពិតជាមកពីព្រះមែន។ គាត់និយាយ
សំដៅល�ើការអស្ចារ្យរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ គាត់បានស្វែងរកព្រះគ្រីស្ទ ដ�ើម្បីឲ្យបាន
លឺច្រើនថែមទ�ៀតអំពីទ្រង់។ ឥឡូវនេះនៅពេលដែលយ�ើងបានលឺពីកំណ�ើតថ្មី 
(យ៉ូហាន ៣:៣-៨) ត�ើគាត់សារភាពថា មានអ្វីមួយដែលគាត់បានស្វែងរកនៅ
អតីតកាលឬទេ? ទេ! គាត់ភ្ញា ក់ផ្អើល ហ�ើយច្របូកច្របល់ ហ�ើយគាត់ក៏បានបែរ
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ចេញពីវានៅពេលដំបូងថាវាជាអ្វីដែលមិនអាចទៅរួច (យ៉ូហាន ៣:៩)។ សូម្បី
តែទស្សនវិទូដ៏ពូកែបំផុត ក៏ត្រូវតែសារភាពថា ពួកគេមិនស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទដែរ។
មុនពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមក គ្មានការណាមួយដែលស្វែងរកសេចក្ដីនានា
នៃសេចក្ដីសង្គ្រោះឡ�ើយ។ នៅពេលដែលពួកគេបានសារភាពយ
៉ាងដូច្នោះ នោះ
មានន័យថាពួកគេ
 កំពុងតែសារភាពថា “ឆន្ទៈសេ
 រី” របស់ពួកគេ
 គឺល្ងង់ ហ�ើយគ្មាន
អំណាច! ប្រាកដមែនហ�ើយ ពួកអ្នកដែលបង្រៀន“ឆន្ទៈសេ រី” គឺឆត
្កួ ប៉ុន្តែពួកគេ
នឹងមិនន ៅស្ងៀម ហ�ើយថ្វា
 យសិ រីលដ
្អ ល់ព្រះ
 ឡ �ើយ។

ការវែកញែក ១៤ : “ឆន្ទៈសេ រី”គ្មានប្រយោជន៍ទេ ដោយព្រោះសេចក្ដី សង្គ្រោះ
មកដោយសារព្រះគ្រីស្ទតែម
 ួយអ
 ង្គប៉ុណ្ណោះ
វាបានបង្ហាញយ
៉ាងច្បាស់ពីគម្ពីរយ៉ូហាន ១៤:៦ ជាកន្លែងដែលបានចែងថា
ព្រះយេស៊ូវ “ជាផវ្លូ ជាសេចក្ដីពិត ហ�ើយជាជី វិត” ដែលសេចក្ដីសង្គ្រោះត្រូវបាន
រកឃ�ើញតែនៅកង
្នុ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះ។ យ
៉ាងនេះមានន័យថា អ្វីៗក្រៅពី
ព្រះគ្រីស្ទ ជាសេចក្ដីងងឹត ក្លែងក្លា យ និង ស្លាប់ ប៉ុណ្ណោះ។ ប�ើមនុស្សអាចស្គាល់
ផ្វលូ ទៅឯព្រះ បានស្គាល់សេចក្ដីពិតរបស់ព្រះ និងបានចែករំលែកព្រះជន្មរបស់ព្រះ
ដោយខ្លួនឯងបានមែននោះ ត�ើព្រះគ្រីស្ទ

មកមានប្រយោជន៍អ
 ្វី?
គូរបដិបក្ខរបស់យ�ើងនិយាយថាមនុស្សអាក្រក់ក៏មាន “ឆន្ទៈសេ រី” ទោះ
ជាពួកគេរំលោភបំពានល�វា
ើ ក៏ដោយ។ ប្រសិនប�យ
ើ ៉ាងដូច្នេះមែន នោះមានន័យថា
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មានការលម
្អ ួយនៅកង
្នុ ភាពដ៏អាក្រក់របស់មនុស្ស។ ហ�ើយប្រសិនប�ើវាអញ្ ចឹងមែន 
នោះមានន័យថាព្រះមិនយុត្តិធម៌ទេ
 កង
្នុ ការដែលទ្រង់ផ្ដន្ទាទោសពួកគេ។ ប៉ុន្តែសាវក
យ៉ូហាន និយាយថា ពួកអ្នកដែលមិនជ�ឿល�ើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ត្រូវបានផ្ដន្ទា ទោស
រួចជាស្រេចទៅហ�ើយ (យ៉ូហាន ៣:១៨)។ ប៉ុន្តែប្រសិនប�ើមនុស្សមានការល្អ ដែល
ហៅថា “ឆន្ទៈសេ រី” នេះមែន នោះមានន័យថា សាវក យ៉ូហានគួរបាននិយាយ
ថា ពួកគេត្រូវបានផ្ដន្ទា ទោសដោយព្រោះតែផ្នែកអាក្រក់របស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះមិន
មែនដោយព្រោះផ្នែកលរ្អ បស់ពួកគេឡ�ើយ។ បទគម្ពីរបានចែងថា “អ្ន កណាដែល
មិនព្រមជ�ឿព្រះរាជបុត្រាវិញ នោះនឹងមិនឃ�ើញជី វិតសោះឡ�ើយ គឺសេចក្ដីក្រោធ
របស់ព្រះតែងនៅជាប់ល�ើអ្នកនោះឯង” (យ៉ូហាន ៣:៣៦)។ ខនេះត្រូវតែ
 មានន័យ
សំដៅល�ើមនុស្សជាតិទាំងអស់។ ប្រសិនប�ើមិនមានន័យយ
៉ាងដូច្នេះទេ នោះមាន
ន័យថា មានផ្នែកមួយនៅកង
្នុ មនុស្សដែលការពារកុំឲ្យអ្នកនោះត្រូវបានផ្ដន្ទាទោស 
ហ�ើយអ្នកនោះនៅតែអា
 ចបន្តការធ្វើបាបដោយគ្មានការភ័យខ្លា ច ដោយដឹងថាខ្លួន
មានសុវត្ថិភាពពីការផ្ដន្ទាទោសហ�ើយ។
ម្ដងទ�ៀត យ�ើងអាននៅកង
្នុ គម្ពីរយ៉ូហាន ៣:២៧ ថា “គ្មានមនុស្សណាអាច
នឹងទទួលអ្វីបានទេ ល�ើកតែបានប្រទានពស្
ី ថានសួគ៌មកឲ្យប៉ុណ្ណោះ”។ នេះគស
ឺ ំដៅ
ជាពិសេសល�ើសមត្ថភាពរបស់មនុស្ស ក្ង
នុ ធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ។
មានតែអ
 ្វីៗដែលបានទទួលមកពីខាងល�ើប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយមនុស្សឲ្យធ្វើតាម
បំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់បាន។ ប៉ុន្តែ“ឆន្ទៈសេរី” មិនមកពីខាងល�ើទេ មានន័យថា
“ឆន្ទៈសេ
 រី” គឺឥ
 តប្រយោជន៍។

41

នៅកង
្នុ គម្ពីរយ៉ូហាន ៣:៣១ សាវក យ៉ូហាន បាននិយាយថា “ឯមនុស្ស
ដែលនៅផែនដី នោះក�ើតពីផែនដីមក ហ�ើយក៏និយាយតាមរប�ៀបផែនដី តែព្រះ
អង្គដែលយាងមកពីស្ថានសួគ៌ នោះខ្ពស់ល�ើសជាងទាំងអស់”។ ឥឡូវនេះ“ឆន្ទៈ
សេរី” ពិតជាគ្មានប្រភពមកពីស្ថានសួគ៌ទេ។ វាមានប្រភពមកពីផែនដី ហ�ើយក៏
មិនមានភាពដែលអាចក�ើតមានដទៃទ�ៀតដែរ។ ដូច្នេះ  ការនេះមានតែន័យថា
“ឆន្ទៈសេ រី” គ្មានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការខាងឯស្ថានសួគ៌ឡ�ើយ។ វាអាចផ្ដោ ត
សំខាន់ជាមួយតែការខាងលោកិយប៉ុណ្ណោះ។ ព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលនៅក្ង
នុ 
គម្ពីរយ៉ូហាន  ៨:២៣  ថា “អ្ន ករាល់គ្នាមកពីស្ថានក្រោម ឯខ្ញុំៗមកពីស្ថានល�ើ
វិញ អ្ន ករាល់គ្នាក�ើតពីលោកិយនេះ តែខ្ញុំមិនក�ើតពីលោកិយនេះទេ”។ ព្រះបន្ទូល
ត្រង់នេះមានន័យថា រូបកាយរបស់ពួកគេក�ើតពីលោកិយ ហ�ើយព្រះបន្ទូលនេះ
អាចមិនសូវជាចាំបាច់ទេ ដ្បិតពួកគេបានដឹងការនេះរួចទៅហ�ើយ។ ព្រះគ្រីស្ទចង់
មានន័យសំដៅថា ពួកគេខ្វះអំណាចខាងឯវិញ្ញាណ ហ�ើយការនេះមកតែពីព្រះ
ប៉ុណ្ណោះ។

ការវែកញែក ១៥ : មនុស្សមិនអា
 ចជ�ឿព្រះបា
 នទេ ដូច្នេះគ ្រប់កា
 រខិតខប្រឹងប្រែង
ំ

របស់គេ
 ម
 ិនអា
 ចជួយសង្គ្រោះគេបា
 នឡ�ើយ
នៅកង
្នុ ព្រះគម្ពីរយ៉ូហាន ៦:៤៤ ព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលថា “គ្មានអ្នកណា អាច
នឹងមកឯខ្ញុំបានទេ ល�ើកតែ
 ព្រះវរបិតាដែលចាត់ខញុំ្ ឲ្យមក ទ្រង់ទាញនាំគេបណ្ណោះ
៉ុ
”។
នេះគឺមិនមានកន្លែងទំនេរសំរាប់“ឆន្ទៈសេ រី” ទេ។ ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នៅបន្តពន្យល់
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ពីគំរោងការរបស់ព្រះវរបិតា “អស់អ្នកណាដែលលឺព្រះវរបិតាហ�ើយ បានរ�ៀនពី
ទ្រង់នោះក៏មកឯខ្ញុំ (ខ ៤៥)។ ឆន្ទៈរបស់មនុស្សគ្មានអំណាចនឹងធ្វើអ្វីមួយដ�ើម្បី
ចូលមកឯព្រះគ្រីស្ទ

ដ�ើម្បីសេចក្ដីសង្គ្រោះទេ។ សូម្បីតែព្រះបន្ទូលនៃដំណឹងលនឹង
្អ 
ត្រូវបានលឺជាឥតប្រយោជន៍ ប្រសិនប�ើព្រះវរបិតាផ្ទាល់មិនបានមានបន្ទូលទៅ
កាន់ចិតគ
្ត ំនិតរបស់ពួកយ�ើង ហ�ើយទាញពួកយ�
 ើងមកឯព្រះគ្រីស្ទទេនោះ។ លោក
អ៊ែរ៉ាស្មាស ចង់ធ្វើឲ្យអត្ថន័យដ
 ៏ងាយយល់នៃខគ
 ម្ពីរនេះត្រឡប់ជាមិនស
 ូវស
 ំខាន់
ដោយប្រដូចមនុស្សនឹងសត្វច�ៀមដែលឆ្លើយតបចពំ ោះអ្នកគង្វា ល នៅពេលដែល
អ្ន កគង្វា លនោះកាន់រំពាត់មួយដ�ើរសំដៅទៅឯពួកគេ។ គេបានវែកញែកថា មាន
អ្វីម្យ៉ាងនៅកង
្នុ មនុស្សដែលឆ្លើយតបនឹងដំណឹងល។
្អ ប៉ុន្តែការនេះនឹងមិនយ
៉ាង
ដូច្នេះ ពីព្រោះសូម្បីតែព្រះជាម្ចាស់ បានបង្ហាញអំណោយទាននៃព្រះរាជបុត្រារបស់
ព្រះដល់មនុស្សទមិឡល្ើស
ម ក៏ដោយ ពួកគេក៏នៅតែមិនឆ្លើយតបដែរ លុះត្រាតែ
ទ្រង់ធ្វើការនៅកង
្នុ ពួកគេ។ ជាការពិតណាស់ ប�ើគ្មានកិចកា
្ច រខាងកង
្នុ របស់ព្រះវរបិតា
មនុស្សទំនងជាប�
 ៀតប�ៀនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ច្រើនជាជាងដ�ើរតាមទ្រង់។ ប៉ុន្តែ
នៅពេលព្រះវរបិតាបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះរាជបុត្រាដ
 ល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់
បានប្រទានការយល់ដឹង ពេលនោះពួកគេត្រូវបានទាញមកឯទ្រង់។ ពួកអ្នកដែល
ជា “ច�ៀម” ស្
 គា ល់សម្លេងអ
 ្ន កគង្វា ល!

ការវែកញែក ១៦ : ការមិនជ�
 ឿជាសាកលបង្ហាញថា “ឆន្ទៈសេ រី” គឺម
 ិនព
 ិត
នៅកង
្នុ គម្ពីរយ៉ូហាន ១៦:៨ ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា ព្រះវិញ្ញាណប រិសុទ្ធនឹង 
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កាត់ទោសលោកិយដែលមានទោសដោយព្រោះអំព�ើបាប។ នៅកង
្នុ ខ៩ ទ្រង់
ពន្យល់ថា អំព�ើបាបគឺជាការដែល “គេមិនជ�ឿដល់ខ្ញុំ” ។ ឥឡូវអំព�ើបាបនៃការ
មិនជ�ឿនេះមិននៅកង
្នុ ស្បែក ឬនៅកង
្នុ សក់ទេ ប៉ុន្តែនៅកង
្នុ គំនិត និងឆន្ទៈវិញ។
មនុស្សទាំងអស់មិនយល់ដឹងពីសេចក្ដីពិតនៃទោសមិនជ�ឿរបស់ពួកគេ ដូចជា
ពួកគេមិនស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់យ
៉ាងដូច្នេះដែរ។ ទោសមិនជ�ឿត្រូវតែសំដែងឲ្យ
ពួកគេ
 ឃ�ើញ ដោយព្រះវិញ្ញាណប រិសុទ្ធ។ ដូច្នេះអ្វីៗដែលនៅកង
្នុ មនុស្សដោយរួម
ទាំង“ឆន្ទៈសេ រី”ផងនោះ ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយអ្វីៗទាំងនោះ
អាចតែបន្ថែមល�ើទោសនៃការដែលគេមិនយល់ដឹងប៉ុណ្ណោះរហូតទាល់តែព្រះ
បានសំដែងវាមក។បទគម្ពីរទាំងមូល ប្រកាសថា ព្រះគ្រីស្ទជាផវ្លូ តែមួយគត់នៃ
សេចក្ដីសង្គ្រោះ។ អ្ន កណាដែលនៅខាងក្រៅព្រះគ្រីស្ទ គឺនៅក្រោមអំណាចរបស់
សាតាំង អំព�ើបាប សេចក្ដីស្លាប់ និងសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះ។ ព្រះគ្រីស្ទតែមួយ
ប៉ុណ្ណោះដែលអាចសង្គ្រោះមនុស្សពីនគររបស់សា
 តាំង។ យ�ើងម
 ិនបានទទួលការ
ប្រោសលោះដោយសារអំណាចណាមួយនៅកង
្នុ យ�ើងទេ ប៉ន្តែ
ុ ដោយសារព្រះគ

ុណ
តែមួយន ៃព្រះវ ិញ។

ការវែកញែក ១៧  : អំណាចនៃ“សាច់ឈាម” នៅក្ង
នុ ជី វិតរបស់អ្ន កជ�ឿ ពិត
ប្រាកដម្នាក់បានបង្ហាញថា មិនគា
 ទ្រ
ំ ដល់“ ឆន្ទៈសេ
 រី”
ដោយហេតុផលណាមួយ អ្ន កបានធ្វើព្រង�ើយកន្តើយនឹងការវែកញែករបស់ខ្ញុំ
ពីគម្ពីររ៉ូម ជំពូក ៧ និងគម្ពីរកាឡាទី ជំពូក ៥។ ជំពួកទាំងពីរនេះបង្ហាញយ�ើងថា
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សូម្បីតែនៅកង
្នុ អ្នកជ�ឿពិតប្រាកដ អំណាចនៃ “សាច់ឈាម” ពួកគេមិនអាចធ្វើ
អ្វីមួយដែលពួកគេដឹងថាពួកគេគួរធ្វើ ហ�ើយចង់ធ្វើបានឡ�ើយ។ និស្ស័យរបស់
មនុស្សគឺអាក្រក់ណាស់ សូម្បីតែនៅកង
្នុ មនុស្សដែលមានព្រះវិញ្ញាណគង់នៅក៏
ដោយ។ ពួកគេ
 មិនត្រឹមតែបរាជ័យកង
្នុ ការធ្វើការត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំង
ប្រឆាំ ងនឹងការត្រឹមត្រូវនោះទ�ៀតផង។នោះត�ើនឹងមានលទ្ធភាពអ្វីដែលអំណាច
នៅកង
្នុ មនុស្សដែលមិនបានក�ើតជាថ្មី អាចធ្វើលបា
្អ ន? ដូចជាសាវក ប៉ុល បាន
និយាយនៅកង
្នុ គម្ពីររូម
៉ ៨:៧ ថា “គំនិតខាងសាច់ឈា

មនោះរមែងទាស់ទទឹងនឹង
ព្រះ”។ ខ្ញុំចង់ជួបមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពអាចយកឈ្នះការវែកញែកនេះបាន!

ការវែកញែក ១៨ : ការស្គាល់ថា សេចក្ដីសង្គ្រោះមិនអា
 ស្រ័យល�“ើ ឆន្ទៈសេ រី” គឺ
ជាសេចក្ដីកំសាន្តចិត្ត
ខ្ញុំសូមប្រកាសថា ខ្ញុំមិនត្រូវការ “ឆន្ទៈសេ រី”ទេ ទោះបីជាគេឲ្យវាមកខ្ញុំក៏ដោយ!
ប្រសិនប�ើសេចក្ដីសង្គ្រោះពឹងល�ើខ្លួនខ្ញុំ នោះខ្ញុំនឹងមានកំលាំងតិចជាងការគ្រោះ
ថ្នាក់ ការលំបាក និងអារក្សសាតាំងដែលខ្ញុំត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយ។ ប៉ុន្តែទោះបីជា
គ្មានខ្មា ង
ំ សត្រូវដែលត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំមិនដែលប្រាកដថា នឹងបាន
ទទួលជោគ

ជ័យដែរ។ ខ្ញុំមិនដែលប្រាកដថា ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យព្រះស
 ព្វព្រះហឫទ័យ ឬថា
ត�ើមានអ្វីមួយដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើថែមទ�ៀតដែរ។ ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ការនេះ ពីបទពិសោធន៍
ដ៏ឈឺចាប់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ
គឺនៅកង
្នុ ព្រះហស្ដរបស់ព្រះមិននៅកង
្នុ ដៃរបស់ខ្ញុំទេ។ ទ្រង់នឹងស្មោះត្រង់ចំពោះ
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ការដែលទ្រង់បានសន្យាថា នឹងសង្គ្រោះខ្ញុំ ដោយមិនមានមូលដ្ឋានល�ើអ្វីដែលខ្ញុំ
ធ្វើប៉ុន្តែល�ើសេចក្ដីមេត្តា ករុណាដ
 ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់វិញ។ ព្រះមិនចេះកុហក ហ�ើយ
ទ្រង់មិនអនុញ្ញាតិឲ្យខ្មា ង
ំ សត្រូវរបស់ខ្ញុំ ដែលជាអារក្សបានឆក់ខ្ញុំពីព្រះហស្ដទ្រង់
ឡ�ើយ។ គ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាចទទួលសេចក្ដីសង្គ្រោះដោយ“ឆន្ទៈសេ រី”ឡ�ើយ។
ប៉ុន្តែដោយសារព្រះគុណ មនុស្សជាច្រើននឹងបានទទួលសេចក្ដីសង្គ្រោះ។ មិនតែ
ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានសេចក្ដីអំណរដែលដឹងថា ខ្ញុំជាគ្រីស្ទានម្នាក់ ខ្ញុំផ្គាប់ព្រះហឫទ័យ
ព្រះ មិនដោយព្រោះអ្វីមួយដែលខ្ញុំធ្វើនោះទេ ប៉ុន្តែដោយព្រោះព្រះគុណរបស់
ទ្រង់វិញ។ ប្រសិនប�ើខ្ញុំធ្វើការតិច ឬអាក្រក់ពេក ទ្រង់អត់ទោសដល់ខ្ញុំដោយ
ព្រះហឫទ័យទ
 ន់ស
 ន្ដោស ហ�ើយធ្វ
 ើឲ្យខ្ញុំបានប្រស�ើរឡ �ើង។ នេះហ�ើយជា
 សិ រីរុង
រ�ឿងរបស់គ្រីស្ទានគ្រប់រ ូប។

ការវែកញែក ១៩ : គេមិនអាចធ្វើឲ្យកិត្តិយសរបស់ព្រះ បាត់បង់សិ រីល្អ បាន
ឡ�ើយ
លោកអ្នកអាចនឹងព្រួយបារម្ភថា វានឹងមានការលំបាកកង
្នុ ការការពារកិត្តិយស
របស់ព្រះនៅកង
្នុ ការទាំងអស់នេះ។ “យ
៉ាងណា” លោកអ្នកអាចនិយាយថា ទ្រង់
ផ្ដន្ទាទោសអស់អ្នកណាដែលមិនអាចជួយខ្លួនឯងពីអំព�ើបាបបាន ហ�ើយនិងពួក
អ្ន កដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យនៅតាមរប�ៀបនោះ ពីព្រោះតែព្រះជ្រើសរ�ើសដ�ើម្បីមិន
សង្គ្រោះពួកគេ
 ។ សាវក ប៉ុល និយាយថា “តាមកំណ�ើតរបស់យ�ើង នោះយ�ើងជា
មនុស្សជាប់នៅកង
្នុ សេចក្ដីខ្ញា ល់ដូចមនុស្សឯទ�ៀតដែរ” (អេភេសូរ ២:៣)។ ប៉ុន្តែ
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អ្នកត្
 វរូ តែម�ើលវាតាមរប�ៀបមួយផ្សេងទ�ៀត។ ព្រះជាម្ចាស់គួរត្រូវបានគោរពកោត
ខ្លា ច ទុកជាព្រះមួយអង្គដែលពោរពេញដោយសេចក្ដីមេត្តា ករុណា ដល់មនុស្ស
ដែលទ្រង់បានរាប់ជាសុច រិត និងសង្គ្រោះ ទោះបីជាពួកគេមិនសក្ដិសមយ
៉ាង
ណាក៏ដោយ។ យ�ើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះ។ ទ្រង់ក៏ពោរពេញដោយព្រះ
ប្រាជ្ញា ញាណ និងយុត្តិធម៌ផងដែរ។ សេចក្ដីយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់មិនដូចជាសេចក្ដី
យុត្តិធម៌របស់មនុស្សទេ។ សេចក្ដីយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ល�ើសពីការយល់ដឹងរបស់
មនុស្ស ដែលមនុស្សមិនអាចយល់ដឹងទាំងស្រុងបាន ដូចជាសាវក ប៉ុល បាន
លាន់មាត់នៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម១១:៣៣ ថា “អ�ើហ្ន៎ ប្រាជ្ញា និងចំណេះដ៏ប រិបូររបស់
ព្រះជ្រៅណាស់ត�ើ ឯព្រះតំ រិះរបស់ទ្រង់ ត�ើមានអ្នកណានឹងស្ទង់បាន ហ�ើយផវ្លូ 
ទ្រង់ ត�ើមានអ្នកណានឹងរកតាមបាន!” ។ ប្រសិនប�ើយ�ើងយល់ព្រមថា និស្ស័យ
របស់ព្រះ 
 កំលាំង ប្រាជ្ញា ញាណ និងច
 ំណេះរបស់ទ្រង
 ល�
់ ើសព
 គី ្រប់ទា
 ំងអ្វីៗរបស់
មនុស្ស នោះយ�ើងគ
 ួរតែជ�
 ឿថា សេចក្ដីយុត្តិធម៌របស់ទ្រង
 ់ធំល�ើសជាង ហ�ើយល្អ
ជាងសេចក្ដីយុត្តិធម៌របស់យ�ើងឆ្ងាយណាស់។ ទ្រង់បានសន្យាចំពោះយ�ើងថា នៅ
ពេលដែលទ្រង់ប�ើកសំដែងពីសិ រីលរ្អ បស់ទ្រង់ដល់យ�ើង នោះយ�ើងនឹងឃ�ើញ
យ
៉ាងច្បាស់នូវអ្វីដែលយ�ើងគួរជ�ឿនៅពេលឥឡូវនេះ ដូចជា ទ្រង់យុត្តិធម៌ជាដរាប
តាំងពីអតីតកាល និងអ
 នាគតរហូតតទៅ។
នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយផ្សេង

ទ�ៀត។ ប្រសិនប�ើយ�ើងប្រើហេតុផលរបស់
មនុស្ស ដ�ើម្បីពិចារណាពីរប�ៀបដែលព្រះគ្រប់គ្រងកិចកា
្ច រផ្សេងៗនៃលោកិយទាំង
មូល នោះអ្នកច្បាស់ជានិយាយថា គ្មានព្រះក៏បាន ឬថាព្រះអយុត្តិធម៌ក៏បាន។
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មនុស្សអាក្រក់ចេះតែបានសុខចំរ�ើន  រីឯមនុស្សលចេ
្អ ះតែរងទុក្ខ (សូមម�ើលនៅ
ក្ង
នុ គម្ពីរយ៉ូប ១២:៦ និងគម្ពីរទំនុកដំក�ើង៧៣:១២) ហ�ើយការទាំងនោះហាក់ដូច
ជាអយុត្តិធម៌។ ដូច្នេះបានជាមនុស្សជាច្រើនបដិសេធថាគ្មានព្រះ ហ�ើយថា ការ
ទាំងអស់ក�ើតឡ�ើងដោយចៃដន្យ។ ចម្លើយចំពោះបញ្ហានេះគឺថា មានជី វិតបន្ទា ប់
ពីជី វិតនេះ ហ�ើយពួកអ្នកដែលមិនបានទទួលទណ្ឌកម្ម និងសងថ្លៃអំព�ើរបស់គេ
នៅកង
្នុ ជី វិតនេះ នឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្ម និងសងថ្លៃអំព�ើរបស់ពួកគេនៅកង
្នុ ជី វិត
នោះ។ ជី វិតនេះ គ្រាន់តែជាការរ�ៀបចំសំរាប់ពេលចាប់ផ្ដ
 ើមនៃជី វិតដែលត្រូវមកតែ
ប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ហាន េះត្រូវបានវែកញែកគ្រប់ជំនាន់មកហ�ើយ ប៉ុន្តែមិនដែលត្រូវបាន
ដោះស្រាយឡ�ើយ ល�ើកលែងតែដោយជំន�ឿជ�ឿល�ើដំណឹងល ដ
្អ ូចដែលបានរក
ឃ�ើញន ៅកង
្នុ ព្រះគ
 ម្ពីរប៉ុណ្ណោះ។ មានពន្លឺបីដែលបំភលឺល�
្ ើបញ្ហានេះគឺ ពន្លឺនៃធម្មជាតិ
ពន្លឺនៃព្រះគ
 ុណ និងពន្លឺនៃសិរីល។
្អ  ដោយពន្លឺនៃធម្មជាតិ ព្រះហាក់ដ
 ូចជាអយុត្តិធម៌
ក្ង
នុ ការដែលមនុស្សលរ្អ ងទុក្ខ ហ�ើយមនុស្សអាក្រក់បានសុខចំរ�ើន។ ពន្លឺនៃព្រះ
គុណជួយយ�ើងល�ើសពីហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនអាចឆ្លើយនឹងសំនួរដែលសួរថា ត�ើព្រះ
ផ្ដន្ទាទោសអ្នកដែលមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីធ្វើបាបហ�ើយមានទោស ដោយ
រប�ៀបណា បានទេ។ មានតែពន្លឺនៃសិ រីលប
្អ ៉ុណ្ណោះដែលពន្យល់ពីការនេះពថ្ងៃ
ី ដែល
ត្រូវមកដែលព្រះនឹង
 ប�ើកស
 ំដែងអង្គទ្រង់ថា ជាព្រះដ
 ៏យុត្តិធម៌គ ្រប់យ
៉ាង ទោះបីជា
ការវិនិចឆ័យ
្ របស់ទ្រង់ល�ើសពីការយល់ដឹងរបស់មនុស្សជាតិក៏ដោយ។ អ្ន កកោត
ខ្លា ចដល់ព្រះម្នាក់ ជ�ឿថា ព្រះជ្រាបជាមុន ហ�ើយជ្រើសតាង
ំ ជាមុនចំពោះគ្រប់ការ
ទាំងអស់ ហ�ើយគ្មានអ្វីមួយក�ើតឡ�ើងក្
 រៅពីព្រះហឫទ័យទ្រង់ឡ�ើយ។ ដូច្នេះគ្មាន
មនុស្ស ឬទេវតា ឬសត្វលោកណា មាន“ឆន្ទៈសេ រី” ទេ។ សាតាំងគឺជាស្ដេចនៃ
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លោកិយនេះ ហ�ើយវាបានគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលជាឈ្ល ើយរបស់វា ទាល់តែពួក
គេត្រូវបានដោះលែងដ ោយព្រះវ ិញ្ញាណប រិសុទ្ធ។
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ជំពូក២
អ្វីដែលអ៊ែរ៉ាស្មឹស បានបង្រៀន

ការវែកញែក ១ : និយមន័យនៃ“ឆន្ទៈសេ
 រី” របស់ អ៊ែរ៉ាស្មឹស 
ការវែកញែក ២ : ការវែកញែកចេញពីកណ្ឌមួយនៅក្ង
នុ ស�ៀវភៅអាប៉ូគ្រីហ្វា 
របស់ អ៊ែរ៉ាស្មឹស 
ការវែកញែក ៣ : ទស្សនៈបីអំពី “ឆន្ទៈសេ រី” របស់ អ៊ែរ៉ាស្មឹស 
ការវែកញែក ៤ : ការត្រឡប់ទៅកាន់ការវែកញែករបស់ អ៊ែរ៉ាស្មឹសពី
Ecclesiasticus (កណ្ឌមួយនៃស�ៀវភៅអាប៉ូគ្រីហ្វា ) ១៥:១៤-១៧
ការវែកញែក ៥ : ការពន្យល់បន្ថែមពីការប្រើប្រាស់ Ecclesiasticus ១៥:១៤-១៧ 
របស់ អ៊ែរ៉ាស្មឹស 
ការវែកញែក ៦  : ការវែកញែកនានារបស់អ៊ែរ៉ាស្មឹស ត្រូវតែមានន័យថា ឆន្ទៈ
របស់មនុស្សគឺមានសេ រីភាពពេញទី
ការវែកញែក ៧ : លោកុប្បត្ដិ  ៤:៧-ជាអត្ថបទមួយផ្សេងទ�ៀតដែលបង្ហាញ ថា
ការបង្គា ប់មួយ មិនមានន័យថា ជាសមត្ថភាពកង
្នុ ការស្ដាប់បង្គា ប់នោះទេ
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ការវែកញែក ៨ : ចោទិយកថា ៣០:១៩- ក្រិត្យវិន័យត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង ដ�ើម្បី
ផ្ដល់ចំណេះដឹងពីអំព�ើបាប
ការវែកញែក ៩ : ការភាន់ច្រឡ

ំរបស់ អ៊ែរ៉ាស្មឹស អំពីក្រិត្យវិន័យន
 ិងដំណឹងល្អ
ការវែកញែក ១០ : បំណងព្រះហឫទ័យប�ើកសំដែង និងបំណងព្រះហឫទ័យ
លាក់កំបាំង
ការវែកញែក ១១ : កាតព្វកិច្ច គឺគ្មានភស្តុតាងពីសមត្ថភាពកង
្នុ ការស្ដាប់បង្គា ប់ទេ
ការវែកញែក ១២ : មនុស្សមិនត្រូវខំប�ើកចូលទៅកង
្នុ បំណងព្រះហឫទ័យ លាក់
កំបាំងរបស់ព្រះឡ �ើយ
ការវែកញែក ១៣  : ក្រិត្យវិន័យបង្ហាញពីសេចក្ដីកម្សោយរបស់មនុស្ស និង
អំណាចសង្គ្រោះរបស់ព្រះ
ការវែកញែក ១៤ : សេចក្ដីបង្រៀននៅក្ង
នុ គម្ពីរសញ្ញាថ្មី ត្រូវបានប្រទានមក
ដ�ើម្បីនាំផវ្លូ ដ
 ល់អ្នកដែលបានរាប់ជាស
 ុច រិត
ការវែកញែក ១៥ : មូលដ្
 ឋា ននៃការប្រទានរង្វាន់ គឺជាសេចក្ដីសន្យារបស់ព្រះ មិន
មែនជាបុណ្យកុសលរបស់មនុស្សទេ
ការវែកញែក ១៦ : អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះ មិនបំផ្លាញទំនួលខុសត្រូវ របស់
យ�ើងទេ
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ការវែកញែក ១ : និយមន័យន ៃ“ឆន្ទៈសេ
 រី” របស់អ៊ែរ
 ៉ា ស្មឹស 
ដ�ើម្បីឲ្យយុត្តិធម៌ ខ្ញុំត្រូវតែដកស្រង់និយមន័យនៃ “ឆន្ទៈសេ រី” របស់អ្នកផ្ទាល់
ដែលនិយាយថា “ខ្ញុំយល់ថាឆន្ទៈសេ រីគឺជាអំណាចនៃឆន្ទៈមនុស្សដែលមនុស្ស
ម្នាក់អាចអនុវត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ចំពោះការនានាដែលនាំទៅកាន់ជី វិតអស់កល្ប
ជានិច្ច ឬបែរចេញពីការទាំងអ
 ស់ន ោះវិញ។
អ្ន កមិនអាចហៅការនេះជាន
 ិយមន័យបានទេ! និយមន័យមួយគួរតែមាន
ភាពច្បាស់លាស់ ប៉ុន្តែផ្នែកនិមួយៗនៃសំដីខាងល�ើ ត្រូវតែបានពន្យល់ឲ្យបាន
ច្បាស់។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ នៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមអ្ន កឲ្យនិយមន័យវាថាជាអ្វីមួយ
ប៉ុន្តែនៅចុងបំផុតបែរជាឲ្យនិយមន័យថាវាជាអ្វីមួយផ្សេងទ�ៀតទៅវិញ។ ខ្ញុំចង់
និយាយថា មានតែព្រះប៉ុណ្ណោះដែលមានសេ រីភាពនៃឆន្ទៈដែលអ្នកកំពុងពិពណ៌នា
នេះ ប៉ុន្តែអ្នកបែរជាស្មានថាវាជារបស់មនុស្សទៅវិញ។ ប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់គឺដូចជា
ទាសករដែលសេ រីភាពរបស់គាត់គឺត្រូវតែស្ដាប់បង្គា ប់ចៅហ្វា យគាត់ប៉ុណ្ណោះ។
មនុស្សធ្វើអ្វីៗទៅតាមតែការបង្គា ប់របស់ព្រះប៉ុណ្ណោះ។ ត�ើនោះជា “សេរីភាពនៃ
ឆន្ទៈ” ដូចដែលអ្នកពិពណ៌នាឬ
 ?
ឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែដកអ្វីដែលហៅថានិយមន័យនេះចេញ។ ផ្នែកខ្លះមាន
ភាពច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់ហ�ើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែបង្ខំផ្នែកផ្សេងៗទ�ៀតជាចំហមុន
នឹងខ្ញុំអាចវាយប្រហារពួកវា។ ពួកគេ
 ហាក់ដូចជាខ្លា ចពន្លឺ ប្រៀបដូចជាពួកគេមាន
ទោសពីអ្វីមួយ។ ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដោយការឧបមាថា “អំណាចនៃឆន្ទៈមនុស្ស”
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ដែលអ្នកបានល�ើកឡ�ើង គឺជាអំណាចដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើស ឬក៏បដិសេធអ្វីមួយ ជា
អំណាចដ�ើម្បីគាទ្រ 
ំ ឬក៏មិនគាទ្រ
ំ ។ ការនេះពិតជាមុខងារឆន្ទៈរបស់មនុស្ស។ ប៉ុន្តែ
អ្ន កបានបន្ថែមថា៖ “ដែលមនុស្សម្នាក់អាចអនុវត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ចំពោះ...”។
អ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើនេះ គឺកំពុងតែដ�
 ើម្បីបំបែកមនុស្សម្នាក់ពីឆន្ទៈរបស់គាត់ហ�ើយ។
អ្ន កឲ្យអំណាចដល់មនុស្សដ�ើម្បីដឹកនាំ ឆន្ទៈរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែឆន្ទៈរបស់មនុស្ស
ម្នាក់គឺជាផ្នែកនៃខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គឺ វាជាផ្នែករបស់គាត់ដែលធ្វើការសំរេចចិត។
្ត
ច្បាស់ណាស់ គឺដ�ើម្បីបំបែកមនុស្សចេញពីឆន្ទៈរបស់គាត់ ហ�ើយឲ្យអំណាចដល់
គាត់គ្រប់គ្រងល�ើឆន្ទៈរបស់គាត់។ នេះគឺជាគំនិតដែលមិនសមហេតុផលទាល់តែ
សោះ! ប្រសិនប�ើខ្ញុំភាន់ច្រឡំល�ើអ្នក នោះជាកំហុសរបស់អ្នក ព្រោះតែអ្នកមិន
បានសរសេរឲ្យបានច្បាស់លាស

់!
ឥឡូវនេះត�ើអ្វីខ្លះជាការដែល “នាំ ទៅកាន់សេចក្ដីសង្គ្រោះអស់កល្ប
ជានិច”្ច ? នោះត្រូវតែជាព្រះបន្ទូល និងកិចកា
្ច ររបស់ព្រះ។ គ្មានអ្វីផ្សេងទ�ៀតដែល
នាំ យ�ើងទ ៅសេចក្ដីសង្គ្រោះអស់កល្បបានឡ�ើយ។ ប៉ុន្តែចិតម
្ត នុស្សមិនអាចយល់
បាននូវអត្ថន័យនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះបានឡ�ើយ។ សាវក ប៉ុល បាននិយាយថា គ្មាន
ភ្នែកណាដែលបានឃ�ើញ គ្មានត្រច�ៀកណាដែលបានឮ គ្មានគំនិតណាដែលបាន
យល់នូវអ្វីដែលព្រះបានរ�ៀបចំសំរាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ឡ�ើយ។ បន្ទា ប់
មកគាត់បានបន្តនិយាយពីរប�ៀបដែលយ�ើងអាចស្គាល់ការទាំងអស់នេះ គឺថា ព្រះ
បានប�ើកសំដែងការនេះដល់យ�ើងរាល់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់។ ការនេះ
ត្រូវតែមានន័យថា ប�ើគ្មានព្រះវិញ្ញាណនោះយ�ើងមិនអាចស្គាល់សេចក្ដីសង្គ្រោះ

54

នេះបានឡ�ើយ ហ�ើយយ�ើងក៏មិនអាចអនុវត្តដោយខ្លួនយ�ើងទៅនឹងការនេះបាន
ដែរ។
មនុស្សដែលមានការអប់រខ
ំ ្ព ង់ខ្ពស់មួយចំនួននៅកង
្នុ ពិភពលោកនេះ បាន
ស្គាល់ ហ�ើយបានចាត់ទុកថាសេចក្ដីខាងឯវិញ្ញាណគឺជាការឥតន័យ។ ជាការពិត
ណាស់កាលណាគំនិតរបស់ពួកគេកាន់តែពូកែ សេចក្ដីពិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ
កាន់តែគួរឲ្យអស់សំណ�ើចចំពោះពួកគេ
 ។មនុស្សអាចស្គាល់ភាពពិតនៃសេចក្ដីខាង
ព្រលឹងវិញ្ញាណនៅកង
្នុ ចិតរ្ត បស់ពួកគេ
 បាន ដោយព្រោះតែព្រះវិញ្ញាណប រិសុទ្ធបំភលឺ្
ពួកគេប
 ៉ុណ្ណោះ។
បន្ទា ប់មកទ�ៀត អ្ន កបានប្រាប់យ�ើងថា “ឆន្ទៈសេ រី” គឺជាអំណាចនៃឆន្ទៈ
មនុស្សផ្ទាល់ ដែលអាចសំរេចទទួលឬមិនទទួលព្រះបន្ទូល និងកិចកា
្ច ររបស់ព្រះ
 
។ ការនេះត្រូវធ្វើឲ្យឆន្ទៈមនុស្សអាចជ្រើសរ�ើសស្ថានសួគ៌ ឬក៏ស្ថាននរក។ វាន័យ
ថា គ្មានកន្លែងសំរាប់ព្រះវិញ្ញាណប រិសុទ្ធឬព្រះគុណរបស់ព្រះ។ ការធ្វើយ
៉ាងនេះ
មានន័យថា អ្ន កដាក់ឆ
 ន្ទៈមនុស្សល�ថ្
ើ នា ក់ជាមួយនឹង
 ព្រះ
 ហ �ើយ។
ពួកអ្នកដែលគេហៅថា Pelagians (ពួកអ្នកជ�ឿល�ើឆន្ទះសេ
 រីមុនដ
 ំបូង) ក៏
ធ្វើយ
៉ាងដូច្នោះដែរ។ ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើឲ្យវារីកចំរ�ើនឡ�ើងល�ើមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ
 ! ពួក
គេបែងចែក “ឆន្ទៈសេ រី” ជាពីរផ្នែកគឺ៖ អំណាចដ�ើម្បីយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងការ
នានា ហ�ើយនិងអំណាចដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើសសេចក្ដីអស់កល្បដែលមិនអាចយល់
ទាំងស្រុងបា
 ន។ តែអ្នកវិញ អ្ន កបានបង្កើត“ឆន្ទៈសេ
 រីពាក់កណ្ដា ល” ប៉ុណ្ណោះ!
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ហ�ើយអ្នកក៏កំពុងតែប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងផងដែរ ពីព្រោះនៅពេលមួយអ្នក
បាននិយាយថា ឆន្ទៈមនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេប�
 ើគ្មានព្រះគុណ។ ប៉ុន្តែនៅពេល
អ្ន កសរសេរនិយមន័យនៃ“ឆន្ទៈសេ រី” អ្ន កបែរជាអនុញ្ញាតិឲ្យសេ រីភាពពេញលេញ
ដល់ឆ
 ន្ទៈរបស់ម
 នុស្សទៅវិញ។ អ្ន កឯងពិតជាមនុស្សចំឡែកមែន!
ខ្ញុំចូលចិត្ត ការបង្រៀនរបស់ទស្សនៈវិទូចាស់ៗមួយចំនួន  ជាជាងការ
បង្រៀនរបស់អ្នក។ ពួកគេបាននិយាយថា មនុស្សចង់តែធ្វើខុសប៉ុណ្ណោះ។ មនុស្ស
អាចធ្វើល្អបានជាមួយនឹងជំនួយនៃព្រះគុណ។ ពួកគេបាននិយាយថា មនុស្ស
មានសេ រីភាពដ�ើម្បីធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែត្រូវការជំនួយដ�
 ើម្បីង�ើបឡ�ើង! ប៉ុន្តែវាគួរឲ្យអស់
សំណ�ើចដែលហៅការនោះថា “ឆន្ទៈសេ រី”។ ល�ើមូលដ្ឋានទាំងអស់នោះ ខ្ញុំអាច
និយាយថា ថ្មមួយដុំដែលមាន “ឆន្ទៈសេ រី” ពីព្រោះវាអាចតែធ្លាក់ចុះប៉ុណ្ណោះ 
ប្រសិនប�ើគ្មានអ្នកណាម្នាក់ល�ើកវាឡ�ើងទេនោះ! សេចក្ដីបង្រៀននៃទស្សនវិទូល្អ
ជាងសេចក្ដីបង្រៀនរបស់អ្នក។ ចំឡែកមែនទែនដែលថរ្ម បស់អ្នកអាចជ្រើសរ�ើស


ឡ�ើងច
 ុះដ ោយខ្លួនឯងបាន!

ការវែកញែក ២ : ការវែកញែកចេញពីកណ្ឌមួយនៅក្ង
នុ ស�ៀវភៅអាប៉ូគ្រីហ្វា 
របស់ អ៊ែរ

៉ា ស្មឹស 
អ្ន កវែកញែកថា ករណីសំរាប់“ឆន្ទៈសេរី” របស់អ្ន កពីកណ្ឌ  Ecclesiasticus
១៥:១៤-១៧។ “កាលពីដ�ើមដំបូងព្រះបានបង្កើតមនុស្ស ហ�ើយបានទុកមនុស្ស
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នោះនៅកង
្នុ ការបង្គា ប់របស់ទ្រង់”។ អ្ន កសរសេរក៏បានបន្ថែមពាក្យពេចន៍ខាង
ក្រោមអំពីបញ្ញ ត ន
្ត ិងច្បាប់សីលធម៌របស់ព្រះផងដែរថា “ប្រសិនប�ើឯងចង់កាន់
តាមបញ្ញតព្រះ ន
្ត
ង
ិ រក្សាសេចក្ដីជំន�ឿដែលធ្វើឲ្យអញសព្វព្រះទ័យ នោះបញ្ញត ន
្ត ិង
សេចក្ដីជំន�ឿនោះនឹងការពារថែរក្សាឯង។ ទ្រង់បានដាក់ទឹក និងភ្លើងនៅពីមុខឯង
ហ�ើយ អ្ន កនៅតែឈោងដៃទៅចាប់ទេ។ ជី វិត និងសេចក្ដីស្លាប់នៅចំពោះមនុស្ស
ហ�ើយអ្វីក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យទ្រង់សព្វព្រះទ័យនឹងត្រូវបានអត់ទោសឲ្យ”។ ខ្ញុំអាច
បដិសេធចោលអត្ថបទភស្តុតាងដែលស្មានៗនេះដោយនិយាយថា Ecclesiaticus
មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូ លទៅកង
្នុ ព្រះគ
 ម្ពីរសញ្ញាចាស់ដោយពួកសាសន៍យូដាទេ ប៉ុន្តែ
ដែលអ្នកផ្ទាល់គ្រាន់តែពន្យល់ថា វា“មិនស
 ំខាន់ និងពិបាកយល់” នោះគ្រប់គ្រាន

់
ទៅហ�ើយ។ វានឹងចំណាយពេលដ៏អស់កល្បមួយសំរាប់អ្នក ឬអ្នកដទៃណាទ�ៀត
សំរាប់បញ្ហានេះ ដ�ើម្បីបង្កើតអត្ថបទមួយដែលប្រាប់យ
៉ាងច្បាស់ថា“ឆន្ទៈសេ រី”
ជាអ្វី។

ការវែកញែក ៣ : ទស្សនៈបីអំពី “ឆន្ទៈសេ រី” របស់ អ៊ែរ៉ាស្មឹស 
អ្ន កបានបង្កើតទស្សនៈបីអំពី “ឆន្ទៈសេ រី” ចេញពីទស្សនៈមួយ! អញ្ ចឹងសូមយ�ើង
ក្រឡេកម�ើលទស្សនៈទាំងបីនោះ។ ទីមួយគឺជាទស្សនៈដែលមនុស្សមិនអាចចង់
ធ្វើលបា
្អ ន។ មនុស្សមិនអាចចាប់ផ្ដើមវា ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យវារីកចំរ�ើន ឬបញ្ច ប់វា ដោយ
គ្មានព្រះគុណពិសេសបានទេ។ អ្ន កហៅទស្សនៈនេះថា “តឹងរឹងប៉ុន្តែប្រហែលជា
គ្រប់គ្រាន

់”។
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ទស្សនៈទីពីរ ជាអ្វីដែលអ្នកចាត់ទុកថា “តឹងរឹងជាង”គឺថា “ឆន្ទៈសេ រី”
ដែលអាចនាំយ�ើងបានតែទ ៅឯបាបប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយព្រះគ
 ុណនោះតែមួយប៉ុណ្ណោះ
ដែលអាចនាំទៅសេចក្ដីលបា
្អ ន។
ទស្សនៈទីបី ដែលអ្នកនិយាយគឺ “តឹងរ៉ឹងបំផុត” គឺជា “ឆន្ទៈសេ រី” ដែល
គ្មានន័យ ហ�ើយព្រះ
 ជា
 បុព្វហេតុន ៃសេចក្ដីលន
្អ ិងអា
 ក្រក់នៅកង
្នុ យ�ើង។

អ្ន កត្រ
 ៀមខ្លួនដ�ើម្បីទទួលយកទស្សនៈទីមួយន ៃទស្សនៈទាំងន េះ ពីព្រោះវា
ផ្ដលឲ
់ ្យមនុស្សនូវការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយចន
ំ ួន ដែលគេអាចធ្វើបាន។ អ្ន កនិយាយ
ថាអ្ន កប្រឆាំងនឹងទស្សនៈទីពីរ និងទីបី។ អ្ន កហាក់ដូចជាមិនស្គាល់អំពីអ្វីដែល
យ�ើងក
 ំពុងនិយាយទេ! ទាំងនេះជាទស្សនៈបីដែលមិនខុសគ្នាទេ។ ទស្សនៈទាំងបី
នេះគឺដូចតែគ្នា តែគ្រាន់តែប្រើពាក្យពេចន៍ខុសគ្នានៅពេលវេលាខុសៗគ្នា ដោយ
គូរបដិបក្ខរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ និយមន័យនៃ “ឆន្ទៈសេ រី” របស់អ្នកគឺគ្មានអ្វីដ
 ូចជា
ទស្សនៈទីមួយដែលអ្នកបាននិយាយថាអាចទទួលយកបាន នោះទេ។ និយមន័យ
របស់អ្នកចែងថា “ឆន្ទៈសេ រី” អាចធ្វើទាំងល ន
្អ ិងអាក្រក់បាន។ ប៉ុន្តែទស្សនៈ
ដែលអ្នកទទួលយកចែងថា ឆន្ទៈរបស់មនុស្សមិនអាចជ្រើសរ�ើសធ្វើលដ្អ ោយ
គ្មានជំនួយនៃព្រះគុណរបស់ព្រះបានទេ។ ឥឡូវនេះអ្នកមានឆន្ទៈពីរដែលប្រឆាំង
គ្នាយ
៉ាងខ្លា ង
ំ ។ ដោយអ្នកទទួលយកទស្សនៈទីមួយ អ្ន កបានឯកភាពថា “ឆន្ទៈសេ រី”
មិនអាចធ្វើលបា
្អ ន។ ពីមុននេះបន្តិចអ្នកបាននិយាយថា “ឆន្ទៈរបស់មនុស្សអាក្រក់
ណាស់ យ
៉ាងនេះហ�ើយបានជាវាបាត់សេរីភាពរបស់វា ហ�ើយវាត្
 រូវបានបង្ខំឲ្យបរ�ើ
ំ 
អំព�ើបាប ដោយមិនអាចមកឯសភាពលប្រស
្អ �ើរវិញបាន។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំ
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និយាយពីការដដែលអ្នកទ�ើបបាននិយាយនេះ អ្ន កបែរជានិយាយថា៖ “គ្មានអ្វី
ដែលលងីល្ង
្ ើពេកដែលគេធ្លាប់លឺនោះទេ”។ អ្វីដែលអ្នកសរសេរមានន័យថា ការ
ព្យាយាមធ្វើលគ
្អ ឺទាំងនៅកង
្នុ “ឆន្ទៈសេ រី” និងទាំងមិននៅកង
្នុ “ឆន្ទៈសេ រី” នៅ
ពេលតែមួយ។ ប្រសិនប�
 ើការនេះមិនមែន
 ជាការធម្មតា ខ្ញុំចង់ដឹងថា
 នោះជាអ្វីទៅ!
ការថ្លែងនានារបស់អ្នកផយ
្ទុ គ្នាខ្លា ង
ំ ណាស់ រហូតដល់គ្មានលទ្ធភាពគាទ្រ
ំ 
គ្នាបាន។ គ្មានជំហរកណ្ដា លរវាងឃ្
លា “អាចធ្វើល”្អ  និងឃ្
លា “មិនអាចធ្វើល”្អ  ទេ។
ទស្សនៈទីពីរន
 ិងទីបីដែលអ្នកបានពិពណ៌នា មិនមានការណាមួយដែលមិន
បានរកឃ�ើញនៅកង
្នុ ទស្សនៈទីមួយនោះទេ។ ទាំងបីនេះសុទ្ធតែត្រូវគ្នាទាំងអស់។
អ្ន កនិយាយថា អ្ន កប្រឆាំងតែនឹងទស្សនៈទីពីរនិងទីបីទេ  ប៉ុន្តែនៅកង
្នុ ទស្សនៈ
ទាំងបីនោះអ្នកសុទ្ធតែនិយាយយ
៉ាងច្បាស់ថា ឆន្ទៈរបស់មនុស្សបាត់បង់សេ រី
ភាពរបស់វា។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ វាត្រូវបានចង់ភ្ជា ប់នឹងការបំរ�ើអំព�ើបាប ហ�ើយមិន
អាចធ្វើលបា
្អ នទេ។ ឥឡូវនេះប្រសិនប�ើវាជាការពិតមែន វាធ្វើតាមនៅពេលមនុស្ស
ធ្វើអាក្រក់។ មនុស្សធ្វើយ
៉ាងដូច្នេះពីព្រោះគេត្
 រូវតែធ្វ
 ើ ដោយមិនអា
 ចជ�ៀសវាង
បាន។
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ការវែកញែក ៤ : ការត្រឡប់ទៅកាន់ការវែកញែករបស់អ៊ែរ៉ាស្មឹសពី
Ecclesiasticus ១៥:១៤-១៧
សូមយ�ើងត្រឡប់ទៅឯអត្ថបទនេះពីស�ៀវភៅអាប៉ូគ្រីហ្វា ហ�ើយប្រៀបធ�ៀបវា
ជាមួយនឹងទស្សនៈទីមួយនៃទស្សនៈទាំងបីដែលយ�ើងទ�ើបតែបាននិយាយខាង
ដ�ើមនេះ។ អ្ន កប្រហែលជាអាចគិតថាត្រឹមត្រូវ នូវទស្សនៈដែលថា “ឆន្ទៈសេរី” មិន
អាចធ្វើលបា
្អ ន។ ប៉ុន្តែអត្ថបទដែលគេដកស្រង់ពី Ecclesiasticus ដ�ើម្បីបង្ហាញ
ថា “ឆន្ទៈសេ រី” អាចធ្វើលបា
្អ នខ្លះដែរ។ យោងទៅតាមអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយ
អត្ថបទនេះគួរតែគាទ្រ
ំ ទស្សនៈទីមួយ ប៉ុន្តែវាមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់អំពីការ
នោះ។ អ្ន កអាចនឹងដកស្រង់អតប
្ថ ទមួយអំពីលោក ពីឡាត់ចៅហ្វា យខេត្តស៊ី រី មក
បង្ហាញថា ព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះម៉ែស៊ី

!
ប៉ុន្តែដ�ើម្បីឲ្យយុត្តិធម៌ យ�ើងនឹងក្រឡេ

កម�ើលឯEcclesiasticus ១៥:១៤១៧។ អត្ថបទនេះចាប់ផ្ដើមថា៖ “កាលដ�ើមឡ�ើយព្រះបានបង្កើតមនុស្ស ហ�ើយ
បានទុកមនុស្សនោះនៅកង
្នុ ព្រះហស្ដនៃការប្រឹក្សារបស់ទ្រង់”។ មកដល់ចំនុចនេះ
មិនមានសេចក្ដីពិតយោងចំពោះសេចក្ដីបង្គា ប់នេះទេ។ ឆន្ទៈរបស់មនុស្សមាន
សេរីភាពទាំងស្រុង នៅពេលដែលព្រះតាង
ំ ឲ្យគេធ្វើជាម្ចាស់ល�ើអ្វីៗទាំងអស់។
ប៉ុន្តែបន្ទា ប់មក គេបាននិយាយថា ព្រះបានបន្ថែមសេចក្ដីបង្គា ប់និងក្រមសីលធម៌
របស់ទ្រង់ ដោយមានបន្ទូលថា “ប្រសិនប�ើឯងពេញចិតកា
្ត ន់តាមសេចក្ដីបង្គា ប់
របស់អញ...”។ នេះក៏ជាការពិតផងដែរ។ ព្រះបានយកមនុស្សពីកន្លែងនៃរាជ្យ
របស់ទ្រង់ ហ�ើយបន្ទា ប់មកព្រះបានដាក់មនុស្សនៅក្រោមការបង្គា ប់របស់ទ្រង់។
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មនុស្សមិនមានសេ រីភាពទេ។ ដូច្នេះយ�
 ើងឃ�ើញថា វាអាចទៅរួចកង
្នុ ការយល់តាម
រប�ៀបមួយដែលឯកភាពជាមួយនឹង
 ខ្ញុំ ហ�ើយមិនឯកភាពជាមួយអ្នក! ការយល់ដឹង
របស់ខ្ញុំពីអត្ថបទនេះឯកភាពជាមួយបទគម្ពីរទាំងមូល។ ការយល់ដឹង
 របស់អ្នកនៃ
អត្ថបទនេះ បែរជាធ្វើឲ្យវាប្រឆា

ំ ងនឹងប
 ទគម្ពីរទាំងម
 ូលទ ៅវិញ។

ការវែកញែក ៥ : ការពន្យល់បន្ថែមពីការប្រើប្រាស់ Ecclesiasticus ១៥:១៤១៧ របស់ អ៊ែរ៉ាស្មឹស 
ខ្ញុំសូមល�ើកពីឃ្
លា ដែលថា “ប្រសិនប�ើអ្នកចង់កាន់តាម...” មកបង្ហាញថា មនុស្ស
អាចជ្រើសរ�ើសដោយសេ រី។ ការវែកញែកបែបនោះ ដោយព្រោះវិនិចឆ័យ
្ ព្រះ
បន្ទូលរបស់ផងព្រះតាមហេតុផលរបស់មនុស្ស។ ខ្ញុំអាចបង្ហាញថា សូម្បីតែតាម
ហេតុផលរបស់មនុស្ស ឃ្
លា ដែលថា “ប�ើអ្នកចង់កាន់តាម...” មិនតែងតែមាន
ន័យថា ជាសមត្ថភាពមួយដែលអាចស្ដាប់បង្គា ប់នោះទេ។ ឧទាហរណ៍៖ ជាញឹក
ញាប់ឪពុកម្ដា យប្រាប់ដល់កូនរបស់ពួកគាត់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយ។ នោះមិនដ�ើម្បីបង្ហាញពី
អ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើទេប៉ុន្តែដ�ើម្បីបង្ហាញពីអ្វីដែលពួកគេមិនអាចធ្វើវិញ យ
៉ាង
នោះដ�ើម្បីឲ
 ្យពួកគេ
 ចេ
 ះស្រែកហៅរកជំនួយ។

នេះជារប�ៀបដែលព្រះជួយដោះស្រាយឲ្យយ�ើង។ ទ្រង់បានប្រទាន
ក្រឹត្យវិន័យដល់យ�ើង ដ�ើម្បីបង្ហាញឲ្យឃ�ើញពីអសមត្ថភាពទាំងស្រុងរបស់
មនុស្សកង
្នុ ការកាន់តាមក្រិត្យវិន័យនោះ។ នេះគឺជាការបង្រៀនរបស់សាវក ប៉ុល
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នៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម ៣:២០; ៥:២០; កាឡាទី ៣:១៩,២៤។

ការវែកញែក ៦ : ការវែកញែកនានារបស់អ៊ែរ៉ាស្មឹស ត្រូវតែមានន័យថា ឆន្ទៈ
របស់ម
 នុស្សគឺមានសេ រីភាពពេញទី
នេះគឺជាការផយ
្ទុ ស្រឡ

ះគ្នាមួយនៅកង
្នុ ការវែកញែករបស់អ្នក។ ម្យ៉ាងវិញទ�ៀត អ្ន ក
និយាយពាក្យពេចន៍ពី Ecclesiasticus ១៥:១៤-១៧ (ប�ើអ្នកចង់កាន់តាម...”)
មានន័យថាមនុស្សមានឆន្ទៈសេ រី ឬមិនមាន។ ប៉ុន្តែអ្នកក៏បាននិយាយផងដែរ
ថា ទស្សនៈទីមួយនៃទស្សនៈដែលអាចទៅរួចទាំងបដី ែលទ�ើបតែបាននិយាយថា
ប្រហែលជាពិត។ ប៉ុន្តែទស្សនៈនោះបាននិយាយថា “ឆន្ទៈសេរី” មិនអាចធ្វើលបា
្អ ន
ឡ�ើយ។ អ្ន កមិនអា
 ចមានវាទាំងព
 ីររប�ៀបបានឡ�ើយ!
ឥឡូវនេះ Ecclesiasticus មិននិយាយថា៖ “ប�ើឯងចង់ព្យាយាមកាន់
តាមបញ្ញ ត្តរបស់អញ...” នោះទេ។ វាចែងថា៖ “ប�ើឯងចង់កាន់តាមបញ្ញ ត្តរបស់
អញ...” ។ ដូច្នេះប្រសិនប�ើ  Ecclesiasticus កាន់ខាង “ឆន្ទៈសេ រី” មានន័យថា
នោះជាសេ រីភាពពេញលេញមួយហ �ើយ មិនមែន
 តែ
 ពា
 ក់កណ្ដា លនោះទេ។
នេះគឺជាការសន្និដ្ឋានមួយ ដែលពួកអ្ន កដែលគេហៅថា Pelagians
ឈោងចាប់ពា
 ក្យទាំងន េះ។
អ្ន កណាដែលមិនឯកភាពជាមួយពួកPelagians នឹងមានបញ្ហាធំមួយ។
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អ្ន កនោះអាចនឹងគ្រាន

់តែចង់បាន“ឆន្ទៈសេ
 រី” បន្តិចបន្តួចនៅកង
្នុ អត្ថបទនោះ ដូច
ជាអ្នកចង់បានយ
៉ាងដូច្នោះដែរ។ មានន័យថាមនុស្សម្នាក់មានសេ រីភាពកង
្នុ ការ
ដែលគាត់ចង់និងព្យាយាមស្ដាប់បង្គា ប់ព្រះ។ ពួក Pelagians អាចនឹងឆ្លើយដោយ
និយាយថា អត្ថបទនោះបង្រៀនយ�ើងពី“ឆន្ទៈសេរី”ទាំងស្រុង ឬក៏ចំណងនៃឆន្ទៈ
ទាំងស្រុង។ ហ�ើយពួកគេអាចនឹងធ្វើការវែកញែកល�ើសពីហ្នឹងទ�ៀត ព្រោះអតប
្ថ ទ
នោះចែងថា “ប្រសិនប�ើអ្នករក្សាសេចក្ដីជំន�ឿ...”។ ជាលទ្ធផលពួកគេបង្រៀនថា
មនុស្សមានសេ រីភាពកង
្នុ ការជ�ឿ។ ប៉ុន្តែនៅកង
្នុ បទគម្ពីរសាវក ប៉ុល បានធ្វើការវែក
ញែកយ
៉ាងម៉ឹងម៉ា ត់ថា ជំន�ឿគឺជាអំណោយទានពិសេសមួយរបស់ព្រះ (អេភេសូរ
២:៨)។
ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែ
 ត្រឡប់ទៅឯការវែកញែករបស់ខ្ញុំវិញថា Ecclesiasticus មិន
បានបង្រៀនពី “ឆន្ទៈសេ រី” ទេ។ វាពិតជាខុសឆ្គងណាស់ដែលវែកញែកពាក្យថា
“ប្រសិនប�ើអ្នកចង់” ត្រូវតែមានន័យថា “ដូច្នេះអ្នកអាច”។ លោកអ័ដាមជាមនុស្ស
ទីមួយដែលព្រះគុណរបស់ព្រះបានជួយ តែគាត់មិនបានស្ដាប់បង្គា ប់។ ប្រសិនប�ើ
លោកអ័ដាមមិនបានស្ដាប់បង្គា ប់ទៅហ�ើយ ត�ើយ�ើងអាចធ្វើអ្វីបាន មុនពេល
ដែលយ�ើងមានព្រះគុណណាមួយនោះ? “ឆន្ទៈសេ រី” គ្មានអំណាចសោះ។ ប្រសិន
ប�ើអ្នកដាក់ស្ថានភាពរបស់លោកអ័ដាមនៅក្បែរEcclesiasticus ១៥:១៤-១៧ 
អ្ន កនឹងឃ�ើញថាអត្ថបទនេះមិនបានកាន់ជ�ើង“ឆន្ទៈសេ រី” នោះទេ តែជាការវែក
ញែកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលប្រឆាំងនឹង“ឆន្ទៈសេ
 រី” វិញ។ អត្ថបទនេះបង្រៀនពី
កាតព្វកិចរ្ច បស់យ�ើងកង
្នុ ការធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ គឺមិនមែនជាសមត្ថភាព
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របស់យ�
 ើងដែលអាចស្ដាប់បង្គា ប់ព្រះឡ �ើយ។

ការវែកញែក ៧ : លោកុប្បត្ដិ ៤:៧-ជាអត្ថបទមួយផ្សេងទ�
 ៀតដែលបង្ហាញថា ការ
បង្គា ប់មួយ មិនមា
 នន័យថា ជាសមត្ថភាពកង
្នុ កា
 រស្ដាប់បង្គា ប់នោះទេ 
អត្ថបទនេះគឺថា “អំព�ើបាបកំពុងតែ
 នៅឯមាត់ទ្វា
 ររបស់អ្នក”។ វាចង់បានអ្នកប៉ុន្តែ
អ្នកត្រូវតែធ្វើជាម្ចាស់របស់វា”។ អ្ន កបានដកស្រង់ពាក្យទាំងនេះមកបង្ហាញថា អាច
យកឈ្នះគំនិតអាក្រក់ ហ�ើយមិនត្រូវបាននាំទៅធ្វើបាបឡ�ើយ។ អ្ន កបានប្រឆាំង
នឹងខ្លួនឯងជាថ្មីម្ដងទ�ៀតហ�ើយ។ អ្ន កបាននិយាយហ�ើយថា ទស្សនៈដែលទំនងជា
ពិត គជា
ឺ ទ
 ស្សនៈដែលនិយាយថា ឆន្ទៈរបស់មនុស្សមិនអាចចង់ធ្វើលបា
្អ ន។ ប៉ុន្តែ
នៅទីនេះអ្នកបាននិយាយថា មនុស្សមិនអាចយកឈ្នះល�ើសេចក្ដីប្រាថ្នាខាងការ
អាក្រក់ ដោយគ្មានជំនួយព
 ីព្រះគ្រីស្ទ ឬព្រះ វិញ្ញាណប រិសុទ្ធទ ៅវិញ។
ជាការពិតណាស់ អត្ថបទនេះគឺកំពុងតែមិនបង្រៀនអ្វីទាល់តែសោះ។ វា
គឺជាគំរូមួយទ�ៀតរបស់មនុស្សដែលកំពុងតែត្រូវបានបង្ហាញថា អ្វីដែលមនុស្ស
គួរធ្វើ ហ�ើយអ្វីដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើ។ គំរូមួយទ�ៀតគឺជាបញ្ញ តទ
្ត ីមួយគឺថា “កុំ
ឲ្យមានព្រះឯណាទ�ៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះ”។ អត្ថបទនានាគឺជាបញ្ញ ត្តិ ហ�ើយ
បញ្ញ ត្តិមិនបង្ហាញឲ្យឃ�ើញពីសមត្ថភាពដ�ើម្បីស្ដាប់បង្គា ប់ឡ�ើយ។ តែវាបង្ហាញពី
អសមត្ថភាព ដូចជា
 នៅកង
្នុ ក
 រណីកាអ៊ីនវិញ។
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ការវែកញែក ៨ : ចោទិយកថា ៣០:១៩- ក្រិត្យវិន័យត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង ដ�ើម្បី
ផ្ដល់ចំណេះដឹងព
 ីអំព�បា
ើ ប
នេះជាអតប
្ថ ទទីបីដែលអ្នកដកស្រង់ដោយមានទំនោរល�ើ“ឆន្ទៈសេរី”។ វាចែងថា៖
“អញបានដាក់សំញែងទាំងជី វិតនិងសេចក្ដីស្លាប់ ទាំងព្រះពរនិងសេចក្ដីបណ្ដាសា
នៅមុខឯងរាល់គ្នា ដូច្នេះចូររ�ើសយកជី វិតចុះ”។ អ្ន កន
 ិយាយថា៖ “ត�ើមានអ្វីទ�ៀត
ដែលអាចនឹងច្
 បាស់ជាងដែលថាមនុស្សម្នាក់មានសេ រីភាពរួចពីជំរ�ើសនោះ?ប៉ុន្តែ
ខ្ញុំសូមត
 បថា អ្ន កកំពុងតែ
 ខ្វា ក់ហ�ើយ! នៅពេលដែលលោកមសេ
៉ូ បាននិយាយថា៖
“ចូររ�ើសជី វិតយកជី វិតចុះ” ត�ើពួកមនុស្សម្នាបានជ្រើសរ�ើសយកជី វិតដែរឬទេ?
ប្រសិនប�ើពួកគេបានរ�ើសយកមែននោះ ប្រហែលជាមិនបាច់ត្រូវការកិចកា
្ច រនៃព្រះ
វិញ្ញាណប រិសុទ្ធទេ
 ។
អ្ន កនិយាយថា៖ វាជាការគួរឲ្យអស់សំណ�ើចដែលនិយាយទៅមនុស្ស
ម្នាក់ដែលកំពុងតែឈរត្រង់ផវ្លូ ពីរប្រសព្វគ្នាថា “ចូរទៅតាមផវ្លូ ណាមួយក៏បាន
ដែរ តាមតែអ្នកចូលចិត”្ត នៅខណៈពេលដែលមានផវ្លូ តែមួយប៉ុណ្ណោះដែលប�ើក
ឲ្យគាត់។ នេះគឺជាការបង្ហាញផវ្លូ ដ៏លងីល្ង
្ ើណាស់! ជាការពិតដែលយ�ើងឈរនៅឯ
ផ្វលូ ប្រសព្វមួយ ប៉ុន្តែផវ្លូ ទាំងពីរ (មិនមែនតែមួយប៉ុណ្ណោះទេ) ត្រូវបានបិទ ហ�ើយ
យ�ើងមិនអាចដ�ើរចូលបានឡ�ើយ។ យ�ើងមិនអាចឡ�ើងល�ើផវ្លូ ដែលនាំទៅរក
សេចក្ដីល្អបានទេ ប្រសិនប�ើគ្មានព្រះគុណរបស់ព្រះ។ យ�ើងកាន់តែមិនអាច
សូម្បីតែដ�ើរល�ើផវ្លូ មួយទ�ៀតបាន ប�ើគ្មានការអនុញ្ញាតិរបស់ព្រះ! នៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម
៣:២០ សាវក ប៉ុល មិនបា
 ននិយាយថា៖ “ ក្រិត្យវិន័យស
 ំដែងឲ្យស្គាល់ពីអំណាច
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ឬក៏សេចក្ដីល”្អ ទេ ។ គាត់ក៏មិនបាននិយាយថា៖ “ក្រិត្យវិន័យជាអំណាចនៃឆន្ទៈ”
នោះដែរ។ គាត់និយាយថា៖ “ក្រិត្យវិន័យសំដែងឲ្យស្គាល់អំពីអំព�ើបាប”។ ក្រិត្យ
វិន័យមិននិយាយពីអ្វីដែលមនុស្សអាចធ្វើនោះទេ ប៉ុន្តែនិយាយពីអ្វីដែលពួកគេ
គួរធ្វើវិញ។
បន្ទា ប់មកអ្នកបានដកស្រងព
់ ីគម្ពីរចោទិយកថា ៣ អំពី “ការជ្រើសរ�ើស

”
“ការបែរចេញ” និង “ការកាន់តាម”។ អ្ន កនិយាយថា ប្រសិនប�ើមនុស្សមិនមាន
អំណាចដ�ើម្បីធ្វើការទាំងអស់នេះបាន នោះក្រិត្យវិន័យនឹងទៅជាឥតន័យ។ ប៉ុន្តែ
បញ្ញ ត្ត ទាំងនេះនិយាយអំពីអ្វីដែលមនុស្សគួរធ្វើ។ ក្រិត្យវិន័យមិនមែនឥតន័យ
នោះទេ។ ក្រិត្យវិន័យត្រូវបានតាង
ំ ឡ�ើងដ�ើម្បីបង្រៀនមនុស្សដែលមានអំនួត ឲ្យ
ស្គាល់ពីសេចក្ដីកម្សោយរបស់ខ្លួន។ អ្ន កព្យាយាមធ្វើឲ្យគោលជំហរនេះទៅជាគួរ
ឲ្យអស់សំណ�ើច ដោយការប្រដូចវាទៅនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចងជាប់
ទុកតែដៃខាងឆ្វេង។ ហ�ើយគេប្រាប់អ្នកនោះថា នៅខាងស្ដាំមានស្រាល ហ
្អ �ើយ
នៅខាងឆ្វេងមានថ្នាំពុល។ ហ�ើយគេប្រាប់ឲ្យគាត់ជ្រើសរ�ើសមួយកង
្នុ ចំណោម
របស់ទាំងពីរនោះ។ ត�ើអ្នកកំពុងតែព្យាយាមបង្ហាញពីអ្វី ដោយរូបភាពនេះ? ត�ើ
អ្ន កកំពុងតែព្យាយាមបង្ហាញពីសេ រីភាពពេញលេញនៃឆន្ទៈរបស់មនុស្សឬ? អ្ន ក
ពូកែភ្លេចមែន! អ្ន កបាននិយាយថា“ឆន្ទៈសេ រី” មិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយគ្មានព្រះ
គុណរបស់ព្រះបាន ។ អ្ន កព្យាយាមធ្វើឲ្យគោលជំហររបស់ខ្ញុំគួរឲ្យអស់សំណ�ើច
ដោយការបង្ហាញរបស់អ្ន ក ប៉ុន្តែសូមឲ្យខ្ញុំដាក់គោលជំហររបស់ខ្ញុំដោយការ
បង្ហាញដែលល្អជាងនេះវិញ។ នេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលដៃទាំងពីររបស់គាត់ត្រូវ
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បានគេចង! បុរសនេះអួតថាគាត់មានសេ រីភាពកង
្នុ ការហុចដៃទៅស្ដាំទៅឆ្វេង
បាន។ ដូច្នេះគេបង្គា ប់ឲ្យគាត់ចូលមកកង
្នុ ទិសដៅមួយ- មិនដ�ើម្បីធ្វើឲ្យគាត់គួរឲ្យ
អស់សំណ�ើចទេ  ប៉ុន្តែដ�ើម្បីបង្ហាញថា គាត់មិនអាចធ្វើវាបាន។ នៅកង
្នុ បទគម្ពីរ
យ�ើងឃ�ើញថាមនុស្សមិនត្រឹមតែជាប់ចំណងដោយអារក្សប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែម
ទាំងត្រូវបានធ្វើឲ្យលងីល្ង
្ ើដែលគិតថាខ្លួនមានសេ រីភាពកង
្នុ ការធ្វើអ្វីដែលត្រឹម
ត្រូវទ�ៀតផង។ ក្រិត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេ ត្រូវបានផល
្ដ ់មកដ�ើម្បីបង្ហាញថា
មនុស្សត្រូវបានធ្វើឲ្យលងីល្ង
្ ើដោយសេ រីភាពដ៏ស្រម�ស្រមៃ
ើ
រ បស់ព
 ួកគេ
 ។

ការវែកញែក ៩ : ការភាន់ច្រឡ

រំ បស់អ៊ែរ
 ៉ា ស្មឹសអំពីក្រឹត្យវិន័យ និងដ
 ំណឹងល្អ
អ្ន កល�ើកអត្ថបទជាច្រើនមកបង្ហាញពីករណីរបស់ពួកអ្នកប៉ុន្តែអ្នកបរាជ័យទាំង
ស្រុងក្ង
នុ ការបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងច្បាប់និងដំណឹងល។
្អ  សូមឲ្យខ្ញុំបង្ហាញពី
រប�ៀបដែលដំណឹងលត្
្អ រូវបានបង្រៀននៅកង
្នុ អតប
្ថ ទនានាដែលអ្នកគិតថាវាសំដៅ
ល�ើក្រិត្យវិន័យ។ ឧ៖ សូមម�ើលនៅកង
្នុ ព្រះគ
 ម្ពីរយេរេមា ១៥:១៩ “ប�ើឯងវិលមក
វិញនោះអញនឹងនាំឯងទ�ៀត”, សាការី “ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពលប រិវារ ទ្រង់
មានបន្ទូលដូច្នេះ ចូរវិលមកឯអញវិញ...នោះអញនឹងវិលមកឯឯងរាល់គ្នាវិញ”។
ត�ើពាក្យថា “វិលបែរ” ពិតជាបង្ហាញថាមនុស្សម្នាក់មានសមត្ថភាពបែរ ល�ើស
ពីពាក្យថា “ត្រូវឲ្យឯងស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្ត អស់ពី
ព្រលឹង ហ�ើយអស់ពីកំលាំងឯង” (ចោទិយកថា ៦:៥) បង្ហាញថាមនុស្សម្នាក់
មានសមត្ថភាពកង
្នុ ការស្រឡាញ់ព្រះឬអី? ពាក្យនេះមិនបានបង្ហាញថា មនុស្ស
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អាចបែរមករកឯព្រះដោយកំលាំងផ្ទាល់របស់ខ្លួននោះទេ។ ប៉ុន្តែនៅពេលមនុស្ស
បានស្គាល់ពីអ្វីដែលពួកគេគួរធ្វើ នោះពួកគេនឹងសួររកកន្លែងដែលពួកគេអាចរក
ឃ�ើញសមត្ថភាពកង
្នុ ការស្ដាប់បង្គា ប់។ ពាក្យថា “វិលមកឯអញ” មិនមានន័យ
ថា “ព្យាយាមបែរ” នោះទេ។ អ្ន កនិយាយថាព្រះគុណគឺទំនេរសំរាប់ពួកអ្នកដែល
ព្យាយាមបែរ។ ប៉ុន្តែនោះអាចនឹងធ្វ
 ើឲ្យផ្នែកទីពីរនៃខទាំងន ោះមានន័យផងដែរថា
“អញនឹងព្យាយាមវិលមកឯឯងរាល់គ្នាដែរ”! ការនោះអាចនឹងគួរឲ្យភ្ញា ក់ផ្អើល!
ប្រហែលជាព្រះគ
 ុណអាចនឹងទ
 ំនេរសំរាប់ព្រះ
 ដ ែរម�ើលទ ៅ!
ចូរចេញឲ្យឆ្ងាយពីការវែកញែកដែលឥតន័យទាំងអស់នេះ! ពាក្យថា “វិល
បែរ” ត្រូវបានប្រើនៅកង
្នុ បទគម្ពីរទាំងនៅកង
្នុ រប�ៀប “ស្របច្បាប់” ទាំងនៅកង
្នុ 
រប�ៀប “ដំណឹងល”្អ ។ នៅពេលវាត្រូវបានប្រើនៅកង
្នុ រប�ៀបស្របច្បាប់វាជាការ
ទាមទារមួយមិនមែនគ្រាន់តែមនុស្សម្នាក់ព្យាយាមស្ដាប់បង្គា ប់នោះទេ ប៉ុន្តែជា
ការផ្លាស់ប្រែទាំងស្រុងមួយនៃជី វិតរបស់អ្នកនោះ (ឧ៖ យេរេមា ៤:១; ២៥:៥;
៣៥:១៥)។ នៅពេលដែលពាក្យថា “វិលបែរ” ត្រូវបានប្រើនៅកង
្នុ គំនិតខាងដំណឹង
ល្អដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនោះ គឺជាសេចក្ដីកំសាន្តចិត ន
្ដ ិងសេចក្ដីសន្យា
មួយ ដែលគ្មានការទាមទារអ្វីទាំងអស់ពីយ�ើងរាល់គ្នា ប៉ុន្តែជាព្រះគុណរបស់ព្រះ
ដែលបានផល
្ដ ់មកយ�ើងរាល់គ្នាវិញ (ឧ៖ ទំនុកដំក�ើង ១៤:៧; ១១៦:៧; ១២៦:១)។
ហោរា សាការីបានដាក់បទគម្ពីរនេះនៅចំពោះយ�ើងរាល់គ្នាទាំងក្រិត្យវិន័យ និង
ព្រះគុណ។ ក្រិត្យវិន័យទាំងមូលត្រូវបានសរុបមកកង
្នុ ពាក្យថា “ចូរវិលមកឯអញ”
ហ�ើយព្រះគុណសរុបមកកង
្នុ ពាក្យថា “អញនឹងវិលមកឯឯងរាល់គ្នា”។ អ្ន កបាន
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បកស្រាយចំពោះបទគម្ពីរអេសេគាល ១៨:២៣ តាមរប�ៀបដដែល។ “ព្រះយេហូវ៉ា
ទ្រង់មានបន្ទូលថា ត�ើអញមានសេចក្ដីអំណរដោយមនុស្សទុច្ចរិតស្លាប់ទៅ ឬត�ើ
មិនមែនអរដោយគេបែរចេញពីផវ្លូ របស់ខ្លួនវិលមក ឲ្យបានរស់នៅវិញទេឬអី”។
ម្ដងទ�ៀតហ�ើយដែលអ្នកយកពាក្យថា “បែរចេញពីផវ្លូ របស់ខ្លួនវិល” មកសំដៅ
ថា ជាសមតភា
្ថ ពដែលអាចធ្វើដូច្នេះបាន។ អ្នកធ្វ
 ើឲ្យអតប
្ថ ទនេះក្លា យជាក្រិ
 ត្យវិន័យ
ជាជាងដំណឹងលទ្អ ៅវិញ។ អ្ន កធ្វើវាឲ្យក្លា យទៅជាការទាមទារមួយដែលយ�ើង
មិនគួរធ្វើបាប។ នោះឯងជាក្រិ
 ត្យវិន័យ។ ប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលថា “ត�ើ
អញមានសេចក្ដីអំណរដោយមនុស្សទុច្ចរិតស្លាប់ទៅឬ” ហ�ើយមានបន្ទូលយ
៉ាង
ច្បាស់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអំព�ើបាប ដែលមនុស្សមានបាបសមនឹងទទួល ហ�ើយ
ភ្ញា ក់រលឹក។ ព្រះកំពុងតែប្រទានឲ្យមនុស្សនូវសេចក្ដីសង្ឃឹមនៃការអត់ទោស និង
សេចក្ដីសង្គ្រោះ។ ព្រះបន្ទូលនៃក្រិត្យវិន័យផ្ដោ តសំខាន់ល�ើពួកអ្នកដែលមិនមាន
អារម្មណ៍ និងមិនស្គាល់ពីអំព�ើបាបរបស់ខ្លួន។ ក្រឹត្យវិន័យបង្ហាញអោយពួកគេ
ឃ�ើញពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើ។ ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទា ប់មក ដំណឹងត្រូវបានប្រកាស
ប្រាប់ទៅដល់ពួកអ្នកមានសេចក្ដីវេទនាដោយដឹងពីអំព�ើបាប និងពួកអ្នកដែលត្រូវ
បានល្បួងឲ្យធ្លាក់នៅកង
្នុ សេចក្ដីអស់សង្ឃឹ

ម។
ដូច្នេះព្រះបន្ទូលក្ង
នុ គម្ពីរអេសេគាលចែងថា “ត�ើអញមានសេចក្ដី
អំណរដោយមនុស្សទុច្ចរិតស្លាប់ទៅឬ” ខុសគ្នាឆ្ងាយពីការបង្ហាញពី “ឆន្ទៈសេ រី”
គឺមិនត្រឹមតែខុសគ្នាប៉ុណ្ណោះទេ គឺផយ
្ទុ គ្នាតែម្ដង។ ព្រះបន្ទូលនោះបង្ហាញថាពួក
យ�ើងជាមនុស្សអស់សង្ឃឹម ប្រសិនប�ើយ�ើងរាល់គ្នាបានដាច់ចេញឆ្ងាយពីព្រះ
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បន្ទូលនៃសេចក្ដីសន្យារបស់ព្រះ។ ពិតមែនហ�ើយ យ�ើងកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ
រហូតទាល់តែព្រះបានប្រទានព្រះគុណមក។ ព្រះបន្ទូលអំពីសេចក្ដីមេត្តា ករុណា
ពិតជាចាំបាច់ណាស់កង
្នុ ការសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាប (លុះត្រាណាតែអ្នក
គិតថាព្រះចូលចិត្ត មានបន្ទូលច្រើន ដោយព្រោះទ្រង់សព្វព្រះទ័យ)។ គ្មានអ្នក
ណានឹងទទួលព្រះបន្ទូលនៃសេចក្ដីសន្យានេះបានទេ ល�ើកលែងតែពួកអ្នកដែល
ទ្រង់ប
 ង្ហាញឲ្យឃ�ើញព
 ីអំព�បា
ើ បរបស់ខ
 ្លួនតាមរយៈក្រិត្យវិន័យប៉ុណ្ណោះ។ ពួកអ្នក
ដែលមិនស្គាល់ពីអំណាចនៃក្រិត្យវិន័យរបស់ព្រះ ហ�ើយមិនមានសេចក្ដីកោត
ខ្លា ចដល់សេចក្ដីស្លាប់ និងសេចក្ដីជំនុំជំរះរបស់ព្រះ  ជាពួកអ្នកដែលមិនចាប់
អារម្មណ៍ដល់សេ
 ចក្ដីសន្យាអ
 ំពសេ
ី ចក្ដីមេត្តា ករុណារ បស់ព្រះ
 ។

ការវែកញែក ១០ : បំណងព្រះហឫទ័យប�ើកសំដែង និងបំណងព្រះហឫទ័យ
លាក់កំបាំង
បទគម្ពីរពីគម្ពីរអេសេគាលដែលយ�ើងទ�ើបតែពិចារណាអម្បាញ់មិញនេះ ហោរា
អេសេគាលមិនមាននិយាយពាក់ព័ន្ធអ្វីទាំងអស់ទៅនឹងមូលហេតុដែលមនុស្ស
មួយចំនួនត្រូវបានកាត់ទោសដោយក្រិត្យវិន័យ ហ�ើយអ្នកខ្លះទ�ៀតមិនត្រូវបានកាត់
ទោសទេ។ ហ�ើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុដែលមនុស្សមួយចំនួនទទួលបាន
ព្រះគុណរ បស់ព្រះ ហ

�ើយអ
 ្ន កខ្លះមិនបា
 នទទួលព្រះគ

ុណដ ែរ។
យ�ើងត្រូវធ្វើឲ្យមានការបែងចែកដ៏ច្បាស់លាស់មួយរវាងបំណង
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ព្រះហឫទ័យប�ើកសំដែងរបស់ព្រះ និងបំណងព្រះហឫទ័យលាក់កំបាំងរបស់
ព្រះ។ នៅកង
្នុ បំណងព្រះហឫទ័យលាក់កំបាំងរបស់ទ្រង់ ទ្រង់មានផែនការឲ្យពួក
អ្ន កដែលទ្រង់ជ្រើសរ�ើសនឹងទទួលសេចក្ដីមេត្តា ករុណារបស់ទ្រង់។ យ�ើងមិនត្រូវ
ង�ឿងឆល
្ង ់ពីរ�ឿងនេះទេ តែយ�ើងគួរស្រឡាញ់ទ្រង់ដោយគោរពវិញ។យ�ើងត្រូវយក
ចិតទ
្ត ុកដាក់ល�ើអ្វីដែលព្រះបានប�ើកសំដែងមកឯយ�ើងរាល់គ្នាបានហ�ើយ មិនបាច់
យកចិតទ
្ត ុកដា
 ក់ល�
 អ
ើ ្វីដែលទ្រងទ
់ ុកស
 ំរាប់ទ្រង
 ផ្
់ ទា ល់នោះទេ។
អនុវត្តល�ើអត្ថបទរបស់យ�ើង ការនេះមានន័យថា នៅក្ង
នុ បំណង
ព្រះហឫទ័យដ៏លាក់កំបាំងរបស់ព្រះ ទ្រង

់មិនបានមានវិប្បដិសា រីនៃសេចក្ដីស្លាប់
របស់មនុស្សមានបាបទេ។ ប៉ុន្តែនៅកង
្នុ បំណងព្រះហឫទ័យប�ើកសំដែងរបស់ព្រះ 
ទ្រង់ព្រួយព្រះហឫទ័យចំពោះសេចក្ដីស្លាប់ដែលទ្រង់បានឃ�ើញនៅកង
្នុ រាស្ដ្រ
របស់ទ្រង់ ហ�ើយដែលទ្រង់ធ្វើដូច្នោះ ដ�ើម្បីអាចនឹងដកអំព�ើបាបនិងសេចក្ដីស្លាប់
ចេញ។ មិនអាចទៅរួចទេ ដែលបំណងព្រះហឫទ័យលាក់កំបាំងរបស់ព្រះដឹកនាំ
ផ្វលូ យ�ើងនោះ ដ្បិតយ�ើងមិនដឹងថានោះជាអ្វីទេ។ វាគ្រប់គ្រាន់សំរាប់យ�ើងហ�ើយ
ដោយគ្រាន់តែដឹងថា ពិតជាមានបំណងព្រះហឫទ័យលាក់កំបាំងរបស់ព្រះមែន
យ
៉ាងនោះដ�ើម្បីឲ
 ្យយ�ើងចេ
 ះកោតខ្លា ចហ�ើយស្រ
 ឡាញ់ទ្រង
 ់។
ដូច្នេះវាពិតជាត្រឹមត្រូវដែលនិយាយថាវាជាក
 ំហុសរបស់យ�ើងប្រសិនប�ើ
យ�ើងវិនាស ប�ើយ�ើងកំពុងនិយាយពីព្រះតាមអ្វីដែលទ្រង់បង្ហាញអោយយ�ើង
ដឹងពីព្រោះកំហុសនោះ ពិតជានៅកង
្នុ ឆន្ទៈរបស់មនុស្សមែន (ម៉ា ថាយ ២៣:២៧)។
ប៉ុន្តែមូលហេតុថាព្រះមិនដកសេចក្ដីកំហុសនេះពីគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ ឬក៏មូល
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ហេតុថាទ្រង់ឲ្យយ�ើងទទួលខុសត្រូវ ចំពោះសេចក្ដីកំហុសនេះនៅកង
្នុ ពេលដែល
យ�ើងមិនអាចជ�ៀសវាងវាបាន នោះមិនស
 ំរាប់ឲ្យយ�ើងសួរនោះទេ។ ទោះជាយ�
 ើង
សួរ យ�ើងនឹងមិនអាចរកឃ�ើញចម្លើយបានដែរ ដ្បិតសាវក ប៉ុល បាននិយាយ
នៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម៩:២០ ថា “ឱមនុស្សអ�ើយ ត�ើអ្នកជាអ្វី ដែលហ៊ានឆ្លើយទាស់នឹង
 
ព្រះដូច្នេះ?”។

ការវែកញែក ១១ : កាតព្វកិច្ច គឺគ្
 មានភស្តុតាងពីសមត្ថភាពកង
្នុ កា
 រស្ដាប់បង្គា ប់ទេ
អ្ន កបានបន្តវែកញែកថា “ប្រសិនប�ើវាមិននៅកង
្នុ អំណាចនៃមនុស្សគ្រប់រូបដ�
 ើម្បីឲ្យ
បានស្ដាប់បង្គា ប់នោះ គ្រប់ទាំងការល�ើកទឹកចិតន្ត ៅកង
្នុ បទគម្ពីរ គ្រប់ទាំងសេចក្ដី
សន្យា ការគំរាម ការសដីប
្ ន្ទោស ព្រះពរ បណ្ដាសា និងគំរូជាច្រើនទ�ៀត នឹងមិន
មានប្រយោជន៍សោះ”។ ប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំបានពន្យល់ជាច្រើនដងមកហ�ើយថា អតប
្ថ ទ
នៃបទគម្ពីរដែលតំរូវឲ្យមានកាតព្វកិច្ច មិនអាចយកមកប្រើដ�ើម្បីបង្ហាញពីវត្តមាន
នៃ “ឆន្ទៈសេ រី” ដូចដ ែលអ្នកបាននិយាយទេ។
អត្ថបទមួយនៃអត្ថបទនានាចុងក្រោយ ដែលអ្នកប្រើដ�ើម្បីគាទ្រ
ំ គោល
ជំហររបស់អ្នកគឺគម្ពីរចោទិយកថា ៣០:១១-១៤ “ដ្បិតសេចក្ដីបញ្ញ តដ្ត ែលអញ
បង្គា ប់មកឯងនៅថ្ងៃនេះ មិនមែនហួសកំលាំងឯងទេ ក៏មិនមែននៅឆ្ងាយដែរ គឺ
មិនមែននៅល�ើស្ថានសួគ៌ ឲ្យឯងបានថា ត�ើអ្នកណានឹងឡ�ើងទៅស្ថានសួគ៌នាំ
យកព្រះបន្ទូលមកប្រាប់យ�ើងខ្ញុំ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តតាមនៅទេ ក៏មិន
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មែននៅត្រើយសមុទ្រឯនាយ ឲ្យឯងបានថា ត�
 ើអ្នកណានឹងឆ្លងសមុទ្រទៅនាំយក
ព្រះបន្ទូលមកប្រាប់យ�ើងខ្ញុំ ដ�ើម្បីឲ្យបានយ�ើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តតាមនោះដែរ គឺព្រះ
បន្ទូលនេះនៅជិតឯងណាស់ក៏នៅកង
្នុ មា
 ត់ឯង និងកង
្នុ ច
 ិតឯ
្ត ងផង ដ�ើម្បីឲ្យឯងអាច
ប្រព្រឹត្តតាមបាន”។
អ្ន កនិយាយថាពាក្យទាំងនេះបង្ហាញថា មិនត្រឹមតែថាវាជាលទ្ធភាព
សំរាប់យ�ើងកង
្នុ ការធ្វើអ្វីមួយដែលព្រះបានបង្គា ប់ឲ្យធ្វើប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំង
ងាយស្រួលដូចជាបកចេកទ�ៀតផង! ប៉ុន្តែប្រសិនប�ើនោះជាអត្ថន័យនៃអត្ថបទ
នេះអញ្ ចឹងយ�ើងត្រូវនិយាយថា ព្រះគ្រីស្ទជាបុគ្គលលងីល្ង
្ ើដែលទ្រង់ធ្វើឲ្យខាត
ពេលវេលារបស់ទ្រង់។ ទ្រង់បានបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដ�ើម្បីឲ្យបានព្រះ
វិញ្ញាណប រិសុទ្ធសំរាប់យ�ើង នៅខណៈពេលដែលយ�ើងមិនត្រូវការទ្រង់ ព្រោះ
យ�ើងអាចធ្វើអ្វីៗដែលព្រះទាមទារបានទាំងអស់យ
៉ាងងាយស្រួល និងដោយ
ធម្មតា។ ប៉ុន្តែប្រសិនប�ើវាអញ្ ចឹងមែនចុះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យវាស្របនឹងការវែកញែក
របស់អ្នកដែលថាទស្សនៈដែលថា “ឆន្ទៈសេ រី” មិនអាចធ្វើលដ្អ ោយគ្មានព្រះគុណ
បាន? ត�ើអ
 ្ន កពិតជាភ្លេ
 ចថាអ្នកបានសរសេរយ
៉ាងដូច្នោះហ �ើយឬ
 ?
ដូច្នេះ  ខ្ញុំមិនត្រូវការការពន្យល់នៃព្រះគម្ពីរចោទិយកថា ៣០:១១-១៤
របស់សាវក ប៉ុលនៅកង
្នុ គមរ្ពី រ៉ូម ១០:៨ ទេ។ ខ្ញុំត្រូវការម�
 ើលតែបទគម្ពីរនោះផ្ទាល់
ប៉ុណ្ណោះ ដ�ើម្បីឲ្យឃ�ើញថា គ្មានពាក្យណាមួយដែលនិយាយអំពី “ឆន្ទៈសេ រី”។ ឧ៖
ត�ើពាក្យថា “មិនមែន
 ហួសកំលាំងឯងទេ” និង“មិនមែននៅឆ្ងាយ” ហ�ើយន
 ិង“នៅ
ល�ើស្ថានសួគ៌” ព្រមទាំង “នៅត្រើយសមុទ្រឯនាយ” មានន័យយ
៉ាងដូចម្ដេច?
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ទាំងនោះគ្រាន់តែសំដៅល�ើអ្វីៗដែលយ�ើងអាចនឹងព្យាយាមធ្វើប៉ុណ្ណោះ។ ទាំង
នេះមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ពីសមតភា
្ថ ពកង
្នុ ការធ្វើការទាំងនេះ។ ទាំងនេះគ្រាន់
តែសំដៅល�ើរយៈចំងាយប៉ុណ្ណោះ។ ខ្ញុំដឹងថាការទាំងអស់នេះជាហេ
 តុផលរបស់កូន
ក្មេងបណ្ណោះ 
៉ុ
ប៉ុន្តែ ត�អ
ើ ្វីទ�ៀត ដែលយ�ើងអាចធ្វើនៅពេលដែលយ�ើងប្រឈមមុខ
ជាមួយនឹងការវែកញែកដ៏លងីល្ង
្ ើបែបនេះ? ប្រាកដច្បាស់ណាស់ថា លោក ម៉ូសេ 
នៅកង
្នុ អតប
្ថ ទនេះគជា
ឺ អ្នកដែលផល
្ដ ់ក្រឹត្យវិន័យដ៏ស្មោះត្រង់។ គាត់មិនល�ើកលែង
ឲ្យមនុស្សដែលខំដោះសាថាមិនស្គាល់ក្រិត្យវិន័យរបស់ព្រះជាអ្វីឡ�ើយ។ ពួកគេមិន
ត្រូវការរកម�ើលកន្លែងផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីឲ្យស្គាល់ពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទាមទារពី
ពួកគេទេ
 ។ ពួកគេមិនអាចនិយាយថាមិនដឹងទុកជាការដោះសារកង
្នុ ការដែលមិន
កាន់តាមក្រិត្យវិន័យរ បស់ព្រះ។ ពួកគេមិនអាចនិយាយថាវាសុទ្ធតែជាអាថ៌កំបាំង
បានទេ។ វាត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃ�ើញយ
៉ាងច្បាស់វិញ។ ដូច្នេះ “ឆន្ទៈសេរី” មានគ្រប់
ទាំងកា
 រដោះសាររបស់វា
 ដ�
 ើម្បីឲ
 ្យគ្រប់ទា
 ំងកា
 រមិនស្
 ដា ប់បង្គា ប់បានរួចខ
 ្លួន។
ខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទ�ៀតថា អត្ថបទនេះគ្រាន់តែបង្ហាញយ�ើងពីអ្វីដែល
ព្រះទាមទារប៉ុណ្ណោះ។ ពួកគេបង្ហាញយ�ើងពីអ្វីដែលយ�ើងគួរធ្វើ ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើ
បាន។ ក្រិត្យវិន័យទាំងនោះគ្រាន់តែមានបំណងដ�ើម្បីបង្ហាញយ�ើងថា យ�ើងគ្មាន
អំណាច ហ�ើយព ោរពេញដោយតែអ
 ំព�បា
ើ បប៉ុណ្ណោះ។
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ការវែកញែក ១២ : មនុស្សមិនត្រូវខំប�ើកចូលទៅកង
្នុ បំណងព្រះហឫទ័យលាក់
កំបាំងរ បស់ព្រះឡ �ើយ
ឥឡូវនេះយ�ើងមកឯអត្ថបទ “ភស្តុតាង” របស់អ្នកនៅកង
្នុ គម្ពីរសញ្ញាថ្មី។ អ្ន កផល
្ដ ់
គម្ពីរម៉ា ថាយ ២៣:៣៧ “ឱយេរូសាឡឹម! ក្រុងយេរូសាឡឹមអ�ើយ! ...ត�ើប៉ុន្មានដង
ទ�ៀតដែលអញចង់ប្រមូលកូនឯងទាំងប៉ុន្មាន?...តែឯងមិនព្រមទេ”។ អ្នកវែកញែក
ថា ប្រសិនប�ើអ្វីៗក�
 ើតឡ�ើងតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនោះក្រុងយេរូសាឡឹមអាច
នឹងឆ្លើយតបដោយយុត្តិធម៌ថា៖ “ហេតុអ្វីបានទ្រង់ព្រះកន្សែងជាឥតប្រយោជន៍
ធ្វើអី?” ប្រសិនប�ើព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយ�ើងមិនស្ដាប់តាមពួកហោរា ហេតុអ្វីបាន
ជាទ្រង់បានចាត់ពួកគេមក? ហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ឲ្យយ�ើងទទួលខុសត្រូវនៅពេល
ណាព្រះ
 អង្គសំរេចព្រះហឫទ័យន
 ូវអ្វីដែលពួកយ�ើងគួរធ្វើរួចទៅហ�ើយនោះ។ ប៉ុន្តែ
ដូចជាខ្ញុំបាននិយាយហ�ើយថា មិនត្រូវខប�
ំ ើកចូលទៅកង
្នុ បំណងព្រះហឫទ័យលា
 ក់
កំបាំងរបស់ព្រះឡ�ើយ ដ្បិតសេចក្ដីលាក់កំបាំងនោះល�ើសពីការយល់ដឹងរបស់
យ�ើង (១ ធីម៉ូថេ ៦:១៦)។ យ�ើងគួរចំណាយពេលពិចារណាពីព្រះដែលយក
កំណ�ើតជាមនុស្ស គឺជាព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដែលនៅកង
្នុ ទ្រង់ ព្រះបាន
បង្ហាញយ�ើងយ
៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលយ�ើងគួរដឹង និងមិនគួរដឹង (កូល៉ុស ២:៣)។
វាជាការពិតដែលព្រះមានរូបអង្គជាមនុស្ស បានមានបន្ទូលថា៖ “អញចង់ប្រមូល
...តែឯងមិនព្រមទេ” ។ ព្រះគ្រីស្ទយាងមកធ្វើ, រងទុក,្ខ ផ្ដល់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នូវ
អ្វីដែលចាំចា
 ច់សំរាប់សេចក្ដីសង្គ្រោះ។ មនុស្សមួយចំនួន ដែលរឹងចចេសដោយ
បំណងព្រះហឫទ័យលាក់កំបាំងរបស់ព្រះនោះ បានទាត់ទ្រង់ចោល (យ៉ូហាន 
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១:៥, ១១)។ ព្រះដែលមានរូបអង្គជាមនុស្សដដែលនេះ ទ្រង់ព្រះកន្សែង និង
សោកសង្រេងចំពោះសេចក្ដីវិនាសនៃពួកទមិឡល្ើស ទោ
ម
ះបីជានៅកង
្នុ ភាពជា
ព្រះរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់មានបំណងព្រះហឫទ័យឲ្យពួកគេធ្លាក់នៅកង
្នុ សេចក្ដី
វិនាសក៏ដោយ។យ�ើងមិនត្រូវសួររកមូលហេតុនោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវឈរនៅកង
្នុ ការ
គោរពដល់ព្រះវ ិញ។
ឥឡូវនេះអ្នកខ្លះនឹងនិយាយថា នៅពេលដែលគេដឹកខ្ញុំទៅដល់កាច់ជ្រុង
 នៃ
អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះ ខ្ញុំបានគេចពីបញ្ហានេះ ដោយនិយាយថា មិនត្រូវខប�
ំ ើក
ចូលទៅកង
្នុ បំណងព្រះហឫទ័យលាក់កំបាំងរបស់ព្រះឡ �ើយ។ ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជា
ការបង្កើតរបស់ខ្ញុំទេ។ វាគឺជារប�ៀបដែលសាវក ប៉ុល បានវែកញែកនៅកង
្នុ  ព្រះ
គម្ពីររ៉ូម ៩:១៩ និង២១ ហ�ើយនិងនៅកង
្នុ គម្ពីរអេសាយ មុនគា
 ត់វិញ (អេសាយ
៥៨:២)។ នេះបង្ហាញយ
៉ាងច្បាស់ណាស់ថា យ�ើងមិនត្រូវខំប�ើកចូលទៅកង
្នុ បំណង
ព្រះហឫទ័យលាក់កំបាំងរបស់ព្រះឡ �ើយ ជាពិសេសន ៅពេលដែលយ�ើងសំគាល់
ឃ�ើញថា មនុស្សទមិឡល្ើស
ម ត្រូវបានល្បួងឲ្យធ្វើដូច្នេះ។ យ�ើងត្រូវតែទូន្មានពួកគេ
 
ឲ្យនៅស្ងាត់ស្ងៀម ហ�ើយគោរពកោតខ្លា ច។ ប្រសិនប�ើអ្នកណាម្នាក់ចង់សួរឲ្យដឹង
អំពីការនេះ មិនអីទេ តែការនោះនឹងបង្ហាញឲ្យឃ�ើញថា អ្ន កនោះកំពុងតែប្រឆាំង
នឹងព្រះហ �ើយ។ យ�ើងនឹង
 ចា
 ំ ម�
 ើលថាអ
 ្ន កណានឹងឈ
 ្នះ!
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ការវែកញែក ១៣  : ក្រឹត្យវិន័យបង្ហាញពីសេចក្ដីកម្សោយរបស់មនុស្សនិង
អំណាចសង្គ្រោះរបស់ព្រះ

បទមួយទ�ៀតដែលអ្នកដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរម៉ា ថាយ ១៩:១៧ មកថា៖ “តែប�ើអ្នក
ចង់ច
 ូលទៅកង
្នុ ជី វិតចូរកាន់តាមបញ្ញ តទា
្ត ំងប៉ុន្មានចុះ”។ អ្ន កបានសួរពពា
ី ក្យថា “តែ
ប�ើអ្នកចង់” អាចនឹងនិយាយយ
៉ាងដូចម្ដេចទៅកាន់អស់អ្នកដែលមានឆន្ទៈមិន
មានសេ រីភាព។ ប៉ុន្តែនៅកង
្នុ ចំនុចមួយអ្ន កបានឯកភាពថា “ឆន្ទៈសេ រី” មិនអាច
ធ្វើលបា
្អ នទេ ហ�ើយថាប�ើគ្មានព្រះគុណទេ វាអាចបំរ�ើតែអំព�ើបាបប៉ុណ្ណោះ។ ឥឡូវ
ត�ើអ្នកអាចចង់នឹងបង្ហាញថា ឆន្ទៈមានសេ រីភាពពេញទីយ
៉ាងដូចម្ដេចបាន? ត�ើវា
ពិតជាត្រឹមត្រូវឬ ដែលរាល់ពេលណាយ�ើងនិយាយថា “តែប�ើអ្នកចង់” វាមានន័យ
ថា មានសមត្ថភាពធ្វ
 ើការនោះ? ឧបមាយ�ើងនិយាយថា ប្រសិនប�
 ើអ្នកចង់ប្រៀប
ធ�ៀបខលួន
្ អ្នកជាមួយនឹង
 ស្ដេចដា វីឌ នោះអ្នកត្រូវតែស
 រសេរបទទំនុកដំក�ង
ើ ដូចជា
គាត់ដែរ”។ ត�ើវាមិនមានន័យថា វាមិនអាចទៅរួចស
 ំរាប់យ�ើងទេឬ ប្រសិនប�ើព្រះ
មិនជួយយ�ើងនោះ? ដូច្នេះនៅកង
្នុ បទគម្ពីរ យ�ើងរកឃ�ើញពាក្យពេចន៍នានាដូច
នេះ ដ�ើម្បីបង្ហាញយ�ើងពីអ្វីៗដែលអាចធ្វើបានដោយអំណាចព្រះចេស្ដារបស់ព្រះ
និងអ្វីៗដែលយ�ើងមិនអាចធ្វើដោយខ្លួនយ�ើងបាន។ ពាក្យពេចន៍ទាំងនេះមន
ិ ត្រឹម
តែបង្ហាញអ្វីៗដែលយ�ើងមិនអាចធ្វើនៅកង
្នុ កំលាំងខាងសាច់ឈាមរបស់យ�ើង
ប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំងផល
្ដ ់សេចក្ដីសន្យានៃពេលមួយដែលការទាំងអស់នេះនឹង
ត្រូវបានធ្វើដោយអំណាចព្រះចេស្ដារបស់ព្រះទ�ៀតផង។ យ�ើងអាចដាក់អត្ថន័យ
ឲ្យបទគម្ពីរនេះយ
៉ាងដូច្នេះថា “ប្រសិនប�ើអ្នកធ្លាប់មានឆន្ទៈចង់កាន់តាមបញ្ញតទា
្ត ំង
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នេះ (ដែលអ្នកនឹងមាន មិនមែនមកពីខ្លួនឯង ប៉ុន្តែមកពីព្រះដែលទ្រង់ប្រទានវាមក
អ្ន ក ព្រោះទ្រងស
់ ព្វព្រះហឫទ័យ) នោះបញ្ញ តទា
្ត ំងន ោះនឹងកា
 រពារអ្នក”។
នៅកង
្នុ រប�ៀបនេះយ�ើងអាចឃ�ើញថា យ�ើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់
នូវអ្វីដែលព្រះបានបង្គា ប់មកទេ ហ�ើយប៉ុន្តែនៅពេលដំណាលគ្នានោះយ�ើងអាចធ្វើ
បានទាំងអស់ គឺថាភាពកម្សោយជារបស់ពួកយ�ើង  រីឯសមត្ថភាពមកដោយសារ
ព្រះគុណនៃព្រះវ ិញ។

ការវែកញែក ១៤ : សេចក្ដីបង្រៀននៅកង
្នុ គម្ពីរសញ្ញាថត្
្មី រូវបានប្រទានមក ដ�ើម្បី
នាំ ផវ្លូ ដល់អ
 ្ន កដែលបានរាប់ជា
 សុច រិត
អ្នកប្រ
 ើការវែកញែកមួយដែលមានមូលដ្
 ឋា នល�ើខយោងជាច្រើននៅកង
្នុ ព្រះគមរ្ពី 
សញ្ញាថ
 ្មី ដែលទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តិល ន
្អ ិងការប្រព្រឹត្តិអាក្រក់។ ឧ៖ “ចូរមានចិត្ត
អំណរ ហ�ើយរីករាយជាខ្លា ង
ំ ចុះ ដ្បិតអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឯស្ថានសួគ៌
ពីព្រោះគេក៏បានធ្វើទុក្ខដល់ពួកហោរា ដែលនៅមុនអ្នករាល់គ្នាបែបដូច្នោះដែរ
(ម៉ា ថាយ ៥:១២)។ អ្ន កនិយាយថា ប្រសិនប�ើអ្វីមួយសំរេចបានដោយព្រោះព្រះ
សព្វព្រះហឫទ័យនឹង
 វា នោះប្រហែលជាមិនអាចមានការសមទទួលណា
 ម
 ួយន ៅ
ក្ង
នុ ការប្រព្រឹត្តិលឡ្អ �ើយ។ ដូច្នេះ អ្នកចង់ឲ្យអត្ថបទនេះមានន័យថា មនុស្សអាច
ធ្វើលដ�
្អ ើម្បីនឹងទទួលបានរង្វាន់នៅឯស្ថានសួគ៌ ដោយមិនបាច់មានជំនួយ។ មែន
ហ�ើយ “ឆន្ទៈសេ រី” បានបង្កើតឲ្យមានជំហានខ្លះ ដូចជាស �ៀវភៅអ្នកបានសរសេរ
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អញ្ ចឹង! “ឆន្ទៈសេ រី” មិនត្រឹមតែអាចចង់ធ្វើល ហ
្អ �ើយអាចធ្វើលប
្អ ៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែ
អ្ន កថែមទាំងចង់ឲ្យវាស័កដិស
្ មទទួលជី វិតអស់កល្បជានិចទ�
្ច ៀតផង។ ដូច្នេះ ត�ើ
យ�ើងត្
 រូវការអ្វីពីព្រះគ្រីស្ទ ឬក៏ព្រះវ ិញ្ញាណប រិសុទ្ធទ�ៀត?
មនុស្ស “ឆ្លាត” អាចនឹងខ្វា ក់ចំពោះអ្វីៗដែលមនុស្សធម្មតា អាច “ឃ�ើញ
ច្បាស់” វិញ។ អ្ន កមិនបា
 នយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងគម្ពីរស
 ញ្ញាចាស់ និងគម្ពីរសញ្ញា
ថ្មីទេ។ នៅកង
្នុ គម្ពីរសញ្ញាចាស់មានក្រឹត្យវិន័យ និងការគំរាមនានា ដែលព្រះរ�ៀប
ចំមក ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យយ�ើងរត់មកឯសេចក្ដីសន្យាដែលឃ�ើញនៅកង
្នុ គម្ពីរសញ្ញាថ្មី។
យ�ើងអាចរកឃ�ើញព្រះ
 គ
 ុណ និងសេចក្ដីអត់ទោសបាបដែលព្រះគ្រីស្ទរកបានមក
ដោយការដែលគេឆ្កាងទ្រង់នៅកង
្នុ ដំណឹងលន្អ ៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី។ បន្ទា ប់មកក៏
មានការល�ើកទឹកចិត ន
្ត ិងការបង្ហាត់បង្រៀន សំរាប់ជាសេចក្ដីដាស់ត�ឿនដល់ពួក
អ្ន កដែលបានរាប់ជាសុច រិត ជាពួកអ្នកដែលបានទទួលព្រះគុណនិងការសេចក្ដីអត់
ទោស ឲ្យបានបង្កើតផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ ហ�ើយលីឈ�ើឆ្កាងដោយសេចក្ដី
ក្លា ហាន។
អ្ន កម�ើលមិនឃ�ើញពីការងារបង្កើតជាថ្មីរបស់ព្រះវិញ្ញាណប រិសុទ្ធទេ អ្នក
ម�ើលឃ�ើញតែក្រិត្យវិន័យនៅកង
្នុ បទគម្ពីរដែលមនុស្សត្រូវរស់នៅតាមប៉ុណ្ណោះ។
នេះគឺជាការដគ
៏ ួរឲ្យភ្ញា ក់ផ្អើលមែនទែន ចំពោះអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏
ច្រើនកង
្នុ ការសិក្សាព្រះគម្ពីរ។ អត្ថបទនេះ (ម៉ា ថាយ ៥:១២) មានការទាក់ទងនឹង
“ឆន្ទៈសេ
 រី” ដូចជា
 ពន្លឺមានការទាក់ទងនឹងសេ
 ចក្ដីងងឹតយ
៉ាងដូច្នោះដែរ។ អត្ថបទ
នេះត្រូវបានរ�ៀបចឡំ �ើង សំរាប់តែ
 ជាការល�ើកទឹកចិតដ
្ត ល់ពួកសាវកដែលបាននៅ
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“ក្ង
នុ ព្រះគ
 ុណ” រួចហ�ើយប៉ុណ្ណោះ ដ�ើម្បីឲ្យពួកគេ
 អាចទ្រាំទ្រនឹងសេចក្ដីទុកល
្ខ ំបាក
នៃលោកិយន េះ។

ការវែកញែកទី ១៥ : មូលដ្ឋាននៃការប្រទានរង្វាន់ គឺជាសេចក្ដីសន្យារបស់ព្រះ 
មិន មែន

ដ ោយបុណ្យកុសលរបស់ម
 នុស្សទេ
“រង្វាន់” នៅកង
្នុ គម្ពីរម៉ា ថាយ ៥:១២ គឺជាប្រភេទមួយនៃសេចក្ដីសន្យា។ ប៉ុន្តែ
សេចក្ដីសន្យាមួយមិនបញ្ជាក់ថា ទាល់តែយ�ើងអាចធ្វើអ្វីមួយនោះទេ។ វាគ្រាន់
តែបញ្ជាក់ថា ប្រសិនប�ើយ�ើងធ្វើការងារជាក់លាក់ណាមួយ នោះយ�ើងនឹងបាន
រង្វាន់ ប៉ុណ្ណោះ។ ចម្ងល់គឺថា ត�ើយ�ើងអាចធ្វើការងារជាក់លាក់នោះដ�ើម្បីឲ្យបាន
រង្វាន់ដែរឬទេ។ អ្ន កខ្លះនិយាយថា រង្វាន់ត្រូវបានរ�ៀបចំសំរាប់អស់អ្នកណាដែល
រត់ ដូច្នេះមនុស្សទាំងអស់អាចរត់ ហ�ើយអាចយករង្វាន់នោះបាន។ ត�ើនោះមិន
មែនជាការដ៏គួរឲ្យអស់សំណ�ើចទេឬអី?(វាអាចនឹងមានប្រយោជន៍ ប្រសិនប�ើ
“ឆន្ទៈសេ
 រី” ត្រូវបា
 នបង្កើតឡ�ើងដ ោយការវែកញែកយ
៉ាងដូច្នោះ!)
អ្ន កព្យាយាមវែកញែកថា ប្រសិនប�ើព្រះស
 ំរេចព្រះហ
 ឫទ័យគ្រប់ការទាំង
អស់ នោះយ�ើងមិនអាចនិយាយពីរង្វាន់បានទេ។ ប្រសិនប�ើអ្នកចង់និយាយថា
អ្ន កនឹងមិនផល
្ដ ់ “រង្វាន់” ដល់មនុស្សដែលមិនចង់ធ្វើការ នោះខ្ញុំឯកភាព។ ប៉ុន្តែនៅ
ពេលមនុស្សធ្វើល្អ ឬធ្វើអាក្រក់ដោយស្ម័គ្រចិតច
្ត ង់ធ្វើ នោះវង្វាន់ឬក៏ទណ្ឌកម្ម នឹង
មកតាមយ
៉ាងដូច្នេះដែរ។ ការនេះជាការពិត ទោះបីជាពួកគេមិនអាចផ្លាស់បរ្ដូ ឆន្ទៈ

80

របស់ខ្លួន ដោយកំលាំងខ្លួនឯងបាន ក៏ដោយ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនប�ើយ�ើងអាចចង់ធ្វ
 ើ
ល្អ ដោយសារតែព្រះគុណ នោះវាបង្ហាញឲ្យឃ�ើញយ
៉ាងច្បាស់ថាភាពសមទទួល
និងរ ង្វាន់ មកតែព
 ីព្រះគុណតែ
 ម
 ួយប
 ៉ុណ្ណោះ។
ប៉ុន្តែយ�ើងមិនគួរនិយាយអំពីភាពសមទទួលទេ។ ប៉ុន្តែយ�ើងគួរនិយាយ
អំពីលទ្ធផលនៃអ្វីដែលយ�ើងធ្វើវិញ។ គ្មានការលឬ
្អ អាក្រក់ណាដែលគ្មានរង្វាន់
របស់ខ្លួននោះទេ។ ជាការពិតណាស់ ស្ថាននរក និងការជំនុំជំរះនៃព្រះកំពុងតែរង់
ចាំ មនុស្សអាក្រក់ ដូចគ្នានឹងនគរស្ថានសួគ៌ ដែលកំពុងតែរង់ចាំដល់ពួកអ្នកដែល
កោតខ្លា ចព្រះយ
៉ាងដូច្នោះដែរ ពីព្រោះនោះជាកន្លែងដែលព្រះវរបិតារបស់ពួកគេ
បានរ�ៀបចំទុកឲ្យ (ម៉ា ថាយ ២៥:៣៤)។ ប្រសិនប�ើយ�ើងព្យាយាមធ្វើលដ�
្អ ើម្បីឲ្យ
ទទួលបាននគររបស់ព្រះនោះយ�ើងនឹងបរាជ័យ ហ�ើយនោះសបញ្ជាក់ឲ្យឃ�ើញ
យ
៉ាងច្បាស់ថា យ�ើងជាមនុស្សទមិឡល្ើស
ម ។ កូនរបស់ព្រះធ្វើលម
្អ ិនដ�ើម្បីស្វែង
រករង្វាន់នោះទេ តែស្វែង

រកសិ រីលរ្អ បស់ព្រះ
 វ ិញ។
អញ្ ចឹង ត�ើអ្វីទៅជាអត្ថន័យនៃបទគម្ពីរដែលសន្យាពីនគរស្ថានសួគ៌ និង
បទគម្ពីរដែលគំរាមពីស្ថាននរក? (លោក ១៥:១; ២របា ១៥:៧; យ៉ូប ៣៤:១១;
រ៉ូម ២:៧)។ បទគម្ពីរទាំងនេះគ្រាន់តែបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃជី វិតល្អ ឬជី វិតអាក្រក់
ប៉ុណ្ណោះ។ បទគម្ពីរទាំងនេះត្រូវបានរ�ៀបចំមកដ�ើម្បីបង្ហាត់បង្រៀន និងដ�ើម្បីដាស់
ត�ឿន។ បទគម្ពីរទាំងនេះមិនបាននិយាយពីការសមទទួល ប៉ុន្តែបង្រៀនយ�ើងពីអ្វី
ដែលយ�ើងគួរធ្វើ និងល�ើកទឹកចិតយ�
្ត
ើងឲ្យបានខ្ជា ប់ខ្ជួនដល់ទីបំផុតវិញ (លោក
១៥:១; ១កូ រិន ១៥:៥៨; ១៦:១៣)។ វាប្រៀបដូចជា យ�ើងត្រូវកំសាន្តចិតន
្ត រណា
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ម្នាក់ ដ
 ោយនិយាយថា គាត់បានគាប់គ
 ួរចំពោះព្រះហ �ើយ ឬព្រមានដល់គាត់ថា អ្វី
ដែលគាត់ធ្វើនោះមិនគា
 ប់គ
 ួរនៅចំពោះព្រះទេ
 ។

ប៉ុន្តែអ្នកបានវែកញែកថា “ហេតុអ្វីបានជាព្រះអំពល់មានបន្ទូលប្រាប់
យ�ើងពីការទាំងនេះទ�ៀត ប�ើការទាំងនេះត្រូវបានរ�ៀបចំជាមុនហ�ើយនោះ? ចម្លើយ
គឺថា ព្រះបង្កើតគោលបំណងរបស់ទ្រង់នៅកង
្នុ យ�ើង តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់
ទ្រង់។ ទ្រង

់អាចនឹងធ្វ
 ើការនេះដោយគ្មានព្រះបន្ទូលនោះក៏បានដែរប៉ុន្តែទ្រង់សព្វ
ព្រះហឫទ័យឲ្យយ�ើងដែលជាបាវបំរ�ើបានរួមមកជាមួយទ្រង់។ ដូច្នេះ ទ្រង់មាន
បន្ទូលប្រាប់យ�ើងពីការទាំងនេះជាព្រះបន្ទូលដ�ើម្បីទំនាក់ទំនងមកឯយ�ើង។ ដូច្នេះ
យ�ើងឃ�ើញថា ព្រះសំដែងពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់មកនៅកង
្នុ យ�ើង ប៉ុន្តែ
ទ្រង់ក៏បានប្រទានព្រះបន្ទូលទ្រង់ទៅដល់លោកិយទាំងមូលដ�ើម្បីប្រាប់ពីសេចក្ដី
ពិតអំពីរង្វាន់ និងទណ្ឌកម្មដែរ យ
៉ាងនោះព្រះចេស្ដា និងសិ រីលរ្អ បស់ទ្រង់ ហ�ើយ
និងសេចក្ដីកម្សោយ និងសេចក្ដីអាក្រក់ នឹងបានប្រកាសដល់ល ោកិយទាំងមូល។
ប៉ុន្តែសេចក្ដីពិតទាំងនេះ ដែលជាសេចក្ដីពិតដែលអ្នកដទៃទ�ៀតមិនចូលចិត នឹង
្ត
ត្រូវ
បានទទួលដោយពួកកោ
 តខ្លា ចព្រះន ៅកង
្នុ ច
 ិតវ្ត ិញ។

ការវែកញែកទី ១៦ : អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះមិនបំផ្លាញទំនួលខុសត្រូវរបស់
យ�ើងទេ

អ្ន កវែកញែកពីឃ្
លា ថា “អ្ន ករាល់គ្នានឹងស្គាល់គេបាន ដោយសារផលគេបង្កើត”
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(ម៉ា ថាយ ៧:១៦) ថា ជាផលផ្លែនោះនិយាយសំដៅទៅផលផ្លែរបស់យ�ើង ហ�ើយ
ដូច្នេះ វាមិនអាចជាអ្វីដែលព្រះប្រ
 ទានមកយ�ើង ដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់នោះ
ទេ។ នេះគឺជាការវែកញែកដ៏លងីល្ង
្ ើបំផុត! គេនិយាយថា ទោះជាយ�ើងបានទទួល
ព្រះគ្រីស្ទក៏ដោយ តែទ្រង់ជារបស់យ�ើងរួចទៅហ�ើយ។ ភ្នែករបស់យ�ើងជារបស់
យ�ើង ទោះជាយ�ើងមិនបានបង្កើតវាកដ៏ ោយ! បន្ទា ប់មកអ្នកប្រ
 ើការវែកញែកមួយ
ទ�ៀតពីគម្ពីរលូកា ២៣:៣៤ “ឱព្រះវរបិតាអ�ើយ! សូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះ
ផង ដ្បិតគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេ”។ អ្ន កនិយាយថា ប�ើឆន្ទៈរបស់យ�ើងមិនមាន
សេរីភាពទេ នោះប្រហែលជាការល្អជាងដែលព្រះគ្រីស្ទត្រូវអត់ទោសដល់អ្នក
សម្លា ប់ទ្រង់ ពីព្រោះពួកគេមិនមាន “ឆន្ទៈសេរី” ហ�ើយមិនអាចធ្វើអ្វីផ្សេងពីហ្នឹង
បាន។ ប៉ុន្តែចម្លើយនៅកង
្នុ ព្រះបន្ទូលផ្ទាល់របស់ព្រះអម្ចាស់យ�ើងគឺ៖ “គេមន
ិ ដឹងជា
គេធ្វើអ្វីទេ”។ ត�ើវាអាចមានន័យថា ព្រះគ្រីស្ទកំពុងតែមានបន្ទូលថា ពួកគេមិនអាច
ចង់ធ្វើអ្វីដែលលបា
្អ នឬ? ត�ើពួកគេចង់ធ្វើអ្វីដែលពួកគេមិនដឹងឬ? គ្មានពាក្យសំដី
ដ៏ខ្លា ង
ំ ណាដែលក�ើតចេញពីភាពកម្សោយនៃឆន្ទៈនោះបានឡ�ើយ។ ឆន្ទៈមិនត្រឹម
តែមិនអាចធ្វើលប
្អ ៉ុណ្ណោះទេ សូម្បីតែការអាក្រក់ដែលវាកំពុងតែធ្វើច្រើនប៉ុណ្ណា ឬ
អ្វីដែលជាការល្អ ក៏វា
 មិនដឹង
 ផ
 ង!
បន្ទា ប់មកជាថ
 ្មីម្ដងទ�ៀតអ្ន កបានប្រើគម្ពីរយ៉ូហាន ១:១២ “ប៉ុន្តែអស់អ្នក
ណាដែលទទួលទ្រង់ គឺអស់អ្នកដែលជ�ឿដល់ព្រះនាមទ្រង់ នោះទ្រង់បានប្រទាន
អំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះ”។ អ្ន កវែកញែកថា “ត�ើព្រះប្រទានអំណាចដល់
ពួកគេឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដោយរប�ៀបណា ប្រសិនប�ើគ្មានសេ រីភាពនៃឆន្ទៈ
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ផងនោះ?” ប៉ន្តែ
ុ សូមម�ើលដោយប្រុងប្រយ័តន្ន ៅខនេះ។ សាវក យ៉ូហាន និយាយ
ពីការផ្លាស់បរ្ដូ ទាំងស្រុងពីភាពជាកូនអារក្សសាតាំងមកភាពជាកូនរបស់ព្រះវិញ។
មនុស្សមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ ប៉ុន្តែបានក្លា យជាអ្វីម្យ៉ាងទៅវិញ! យ�ើងក្លា យជា
កូនរបស់ព្រះដោយកិចកា
្ច រនៃព្រះ មិនមែនដោយកិចកា
្ច រណាមួយនៃ “ឆន្ទៈសេ រី”
ដែលនៅកង
្នុ យ�ើងនោះទេ។ សាវក យ៉ូហានកំពុងតែប្រាប់យ�ើងថា ដំណឹងលន្អ ៃ
ព្រះគុណដែលមិនតំរូវឲ្យមនុស្សធ្វើនោះ បង្កើតន
 ូវឱកាសដ៏អស្ចារ្យនៃការត្រឡប់ជា
កូនព្រះដល់មនុស្សទាំងអស់ ប្រសិនប�ើពួកគេជ�ឿ។ ប៉ុន្តែឆន្ទៈ និងជំន�ឿនេះ គឺជា
ធាតុសំខាន់ដែលពួកគេ
 មិនស្គាល់ពីមុនមក។ យ
៉ាងនោះវាមិនអាចទៅរួចទេ ដែល
ពួកគេអាចធ្វើការទាំងនេះដោយកំលាំងខ្លួនឯងនោះ។ មនុស្សមិនអាចគិតដោយ
ប្រុងប្រយ័តស
្ន ំរាប់ខ្លួនឯង ពីដំណឹងលដ្អ ែលទាក់ទងនឹងសេចក្ដីជំន�ឿ អំពីព្រះគ្រីស្ទ
ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះផងនិងជាកូនមនុស្សផងឡ�ើយ។ ត�ើពួកគេ
 អាចនឹងមានចិត្ត
ចង់ទទួលដំណឹងលន្អ ោះដោយរប�ៀបណា? សាវក យ៉ូហាន មិនកំពុងតែប្រកាស
ពីគុណតំលៃរបស់ “ឆន្ទៈសេ រី”ទេ ប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែនិយាយពីគុណតំលៃនៃនគរ
ព្រះដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យមនុស្សកង
្នុ លោកិយទាំងមូលបានស្គាល់ នៅកង
្នុ ដំណឹងល្អ
វិញ។ សាវក យ៉ូហានក៏បង្ហាញផងដែរថា មានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលទទួល
ដំណឹងល្អ នោះគឺដោយព្រោះថា “ឆន្ទៈសេ រី” ប្រឆាំ ងនឹងដំណឹងល។
្អ អំណាចនៃ
“ឆន្ទៈសេ រី” គឺយ
៉ាងនេះ៖ សាតាំងគ្រប់គ្រងល�ើវា អញ្ ចឹងហ�ើយបានជាវាបដិសេធ
ព្រះគុណរបស់ព្រះ។ វាក៏បដិសេធព្រះវិញ្ញាណដែលសំរេចក្រឹត្យវិន័យនៅកង
្នុ យ�ើង
ផងដែរ ពីព្រោះ “ឆន្ទៈសេ រី” គិតថា វាអាចស្ដាប់បង្គា ប់តាមក្រឹត្យវិន័យដោយការ
ប្រឹងប្រែងរ បស់វា
 បាន។
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បន្ទា ប់មកអ្នកក៏បន្តដកស្រង់សំដីសាវក ប៉ុល មកគាទ្រ
ំ ករណីរបស់អ្នក។
(តាមពិតទៅ សាវក ប៉ុល គឺជាសត្រូវដ៏ធំនៃ “ឆន្ទៈសេ រី”!) អ្ន កអាចប្រើគម្ពីររ៉ូម
២:៤ “ឬអ្នកម�ើលងាយសេចក្ដីសប្បុរសដ៏ឥតគណនាព្រមទាំងសេចក្ដីទ្រាំទ្រ និង
សេចក្ដីអត់ធន់របស់ទ្រង់ដោយមិនដឹងថា សេចក្ដីសប្បុរសនៃព្រះទាញនាំឲ្យអ្នក
បានប្រែចិតឬ
្ត អី”។ អ្ន កសួរថា៖ “ត�ើពួកអ្នកដែលគ្មាន“ឆន្ទៈសេ រី” អាចនឹងមាន
ទោសកង
្នុ ការម�ើលងាយចពំ ោះសេចក្ដីនៃព្រះដោយរប�ៀបណា? ប�ើព្រះជាចៅក្រម
ដែលជំរុញឲ្យធ្វើការអាក្រក់ ត�ើទ្រង់អាចនឹងជំនុំជំរះដោយរប�ៀបណា? ត�ើអ្នកមិន
អាចឃ�ើញពីការព្រមាននៅកង
្នុ គម្ពីររូម
៉ ២:៤ ទេឬអី? ខនេះត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង
ដ�ើម្បីឲ្យមនុស្សទមិឡល្ើស
ម បានឃ�ើញថាពួកគេពុំមានអំណាចអ្វីទាំងអស់។ ព្រះ
បានរ�ៀបចំមនុស្សដែលទ្រង់បានបន្ទា បចុះទាំងនេះឲ្យបានទទួលន
 ូវព្រះគុណរបស់
ទ្រង់។
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ជំពូក ៣
អ្ដវី ែលលោក លូស�៊ើរ បានគត
ិ ពកា
ី របង្រៀនរបស់អ៊ែរ៉ាស្ស
មឹ

ការវែកញែកទី ១ : វិធីសាស្ត្ររបស់ អ៊ែរ៉ាស្មឹស 
ការវែកញែកទី ២ : ការបំប្លែងអត្ថបទរបស់ អ៊ែរ៉ាស្មឹស 
ការវែកញែកទី ៣ : “ការពន្យល់” អំពីការធ្វើឲ្យមានភាពរឹងរូសដល់ចិត្ត របស់
ស្ដេចផារ៉ោនរបស់ អ៊ែរ៉ាស្មឹស 
ការវែកញែកទី ៤ : ការប្រើប្រាសន
់ ិស្ស័យជាមនុស្ស របស់ព្រះ
ការវែកញែកទី ៥ : វិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើឲ្យមនុស្សរឹងរូស របស់ព្រះ
ការវែកញែកទី ៦  : ការធ្វើឲ្យមានភាពរឹងរូសរបស់ព្រះ  ដល់ចិត្ត របស់ស្ដេច
ផារ៉ោន
ការវែកញែកទី ៧ : ការនិយាយអំពគ
ី ម្ពីររ៉ូម ៩:១៥-៣៣ របស់ អ៊ែរ៉ាស្មឹស 
ការវែកញែកទី ៨ : ហេតុផលនៃធម្មជាតិ ត្រូវតែយល់ទទួលស្គាល់អំណាច គ្រប់
គ្រងនៃបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ
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ការវែកញែកទី ៩ : គម្ពីររ៉ូម ៩:១៥-៣៣ (បន្ត)
ការវែកញែកទី ១០ : អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះ និង “ឆន្ទៈសេ រី” មិនអាចរស់
នៅជាមួយគ្នាបានទេ។
ការវែកញែកទី ១១ : ការបកស្រាយអំពព្រះ
ី គ
 ម្ពីរម៉ា
 ឡាគី១:២-៣របស់ អ៊ែរ៉ាស្មឹស 
ការវែកញែកទី ១២ : ជាងស្មូន និងដីឥដ្ឋ
ការវែកញែកទី ១៣ : សេចក្ដីសុច រិតរបស់ព្រះ
ការវែកញែកទី ១៤ : សាវក ប៉ុល ទទួលស្គាល់ថា សេចក្ដីសង្គ្រោះនៃមនុស្ស គឺ
ដោយសារព្រះតែ
 មួយប៉ុណ្ណោះ
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ការវែកញែកទី ១ : វិធីសាស្ត្ររបស់ អ៊ែរ

៉ា ស្មឹស 
អ្ន កព្យាយាមបំភ័យគូរបដិបក្ខរបស់អ្នក ដោយប្រមូលអត្ថបទជាច្រើនមកគាទ្រ 
ំ
“ឆន្ទៈសេ រី”។ បន្ទា ប់មកអ្នកព្យាយាមធ្វើឲ្យគេអស់សំណ�ើចចំពោះយ�ើង ដោយ
ការល�ើកឡ�ើងថា យ�ើងមានអត្ថបទនៅកង
្នុ ដៃតែពីរប៉ុណ្ណោះគ
 ឺ និកម
្ខ នំ ៩:១២ និង
ម៉ា ឡាគី ១:២-៣។ អ្ន កហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះដំណោះស្រាយរបស់
សាវក ប៉ុល ន ៃអត្ថបទទាំងន េះ ន ៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម ៩ ទាល់តែ
 សោ

ះ!
ទោះជាយ
៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំនឹងល�ើកអត្ថបទទាំងពីរនេះឡ�ើង ហ�ើយ
បង្ហាញពីជំហរដ៏រឹងមា
 ំរបស់យ�
 ើង។


ការវែកញែកទី ២ : ការបំប្លែងអត្ថបទរបស់ អ៊ែរ

៉ា ស្មឹស 
អ្ន កបានបង្កើតរប�ៀបថ្មីមួយកង
្នុ ការបំបាត់អត្ថន័យនៃអត្ថបទ។ អ្ន កទទូចថា អត្ថបទ
ដែលប្រឆាំងនឹង“ឆន្ទៈសេ រី” ទាំងនោះ ត្រូវតែមាន“ការពន្យល់” មួយដែលចេញ
ពីអត្ថន័យពិតប្រាកដរបស់អត្ថបទទាំងនោះ។ យ�ើងត្រូវតែទាមការពន្យល់នេះថា វា
ចាំ បាច់នៅតែពេលណាដែលវាគួរឲ្យអស់ស
 ំណ�ើច ដ�ើម្បីរក្សាន័យដ៏ងាយស្ដាប់នៃ
អត្ថបទប៉ុណ្ណោះ។ គ្រប់កន្លែងផ្សេងទ�ៀត យ�ើងគួរផ្ដោ តទៅល�ើអត្ថន័យធម្មតានៃ
ពាក្យពេចន៍ទាំងនោះ ដោយពិនិត្យល�ើទំរង់វេយ្យាករណ៍ និងទម្លា ប់នៃការនិយាយ
ដែលព្រះបង្កើតមកកង
្នុ ចំណោមមនុស្ស។ ប្រសិនប�ើយ�ើងមិនធ្វើដូច្នោះទេ នោះ
នឹងគ្មានអ្វីដែលយ�ើងអាចប្រាកដប្រជានៅកន្លែងណាមួយបានឡ�ើយ។ វាមន
ិ គ្រប់
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គ្រាន់ទេដែលគ្រាន់តែប្រកាសថា ត្រូវការ“ការពន្យល់” មួយ ជាចាំបាច់នោះ។ ក្ង
នុ 
ករណីណា
 ក៏ដោយ យ�ើងត្រូវសួរថាត�
 ើ វាចាំបាច់ត្រូវតែ
 ឲ្យមាន“ការពន្យល់” មួយ
ឬក៏អត់។ ប្រសិនប�ើយ�ើងមិនអាចបង្ហាញថា វាពិតជាចា
 ំ បាច់ នោះយ�ើងមិនទទួល
បានអ្វីទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍មួយនៃការពន្យល់របស់អ្នក គឺការបកស្រាយគម្ពីរ
និកម
្ខ នំ ៤:២១ “អញនឹងធ្វ
 ើឲ្យផារ៉ោនមានចិតរ្ត ឹងទទឹង”។ អ្ន កន
 ិយាយថាវាគួរតែ
 
មានន័យ“អញនឹងអនុញ្ញាតឲ្យវាទៅជារឹងទទឹង” ពីព្រោះជួនកាលយ�ើងនិយាយ
អ្វីមួយដ
 ូចជា៖ “អញបានបំផ្លាញឯង” វាមានន័យថា “អញមិនបានកែតម្រង់ឯង
ទេ នៅពេលដែលឯងធ្វើខុស”។ ប៉ុន្តែអត្ថន័យនៃពាក្យទាំងនោះ គឺច្បាស់លាស់
ស្រួលយល់ហ�ើយ។ ឃ្
លា នេះមិនត្រូវការការពន្យល់ទេ។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ
 ួរត្
 រូវ
បានគេយកចិតទ
្ត ុកដាក់នឹងអត្ថន័យដ៏ងាយយល់របស់វា។ យ�ើងមិនត្រូវសរសេរ
ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាថ្មីម្ដងទ�ៀតតាមតែចិតយ�
្ដ ើងចង់នោះទេ។ យ�ើងប្រហែលជា
អាចនឹង“ពន្យល់” នៃឃ្
លា “ព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃ និងផែនដី” ឲ្យមានន័យថា
“ទ្រង់បានបង្កើតពួកវាមែន 

ប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានបង្កើតពួកវាចេ
 ញពីគ្មានអ្វីសោះនោះ
ទេ!”។ ប�ើធ្វើយ
៉ាងនោះ មានន័យថា អ្ន កណាក៏ដោយនៅកង
្នុ លោកនេះ សុទ្ធតែជា
អ្ន កសិក្សាព្រះគ
 ម្ពីរទាំងអ
 ស់ ឲ្យតែអ
 ្ន កនោះប�ើកព្រះ
 គ
 ម្ពីររបស់ខ
 ្លួន!
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ការវែកញែកទី ៣ : “ការពន្យល់” អំពីការធ្វើឲ្យមានភាពរឹងរូសដល់ចិត្ត របស់
ស្ដេចផារ៉ោនរបស់ អ៊ែរ
 ៉ា ស្មឹស 
អ្នកបកស្រាយឃ្
លា “អញនឹងធ្វើឲ្យផារ៉ោនមានចិតរ្ត ឹង” ថា “ការអត់ធត
្ម ់ដែលអញ
ស៊ូទ្រានឹង
ំ មនុស្សមានបាប ហ�ើយនាំឲ្យអ្នកដទៃបានមកឯការប្រែចិត ទ�
្ត ើបទ្រង់
ធ្វើឲ្យស្ដេចផារ៉ោនកាន់តែរឹងរូសកង
្នុ សេចក្ដីអាក្រក់”។ អ្ន កបានបកស្រាយគម្ពីរ
រ៉ូម ៩:១៨ និងគ
 ម្ពីរអេសាយ ៦៣:១៧ តាមរប�ៀបដដែលនេះ។ មានតែពា
 ក្យសំដី
របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ ដែលថាការទាំងនេះជាការពន្យល់ដ៏ត្រឹមត្រូវ។ ជាការពិតអ្ន ក
បានដកស្រង់ពីលោក អ័ររិជិន និងលោកច�ៀរ៉ូម ប៉ុន្តែត�ើអ្នកណាមួយដែលធ្វើឲ្យ
ខ្ញុំជ�ឿជាក់ថា ពួកគេ
 ព
 ិតជាត្រឹ
 មត្រូវបាន?
និយាយឲ្យខ្លីទៅ លទ្ធផលនៃ“ការពន្យល់” របស់អ្នក ធ្វើឲ្យអត្ថន័យនៃ
អត្ថបទទាំងនេះ ក្លា យជាផ្ងារជ�ើងឡ�ើងល�ើតែប៉ុណ្ណោះ។ ព្រះមានបន្ទូលថា “អញ
នឹងធ្វើឲ្យផារ៉ោនមានចិតរ្ត ឹង”។ អ្ន កបែរជាធ្វ
 ើឲ្យព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថា “ស្ដេច
ផារ៉ោននឹងធ្វើឲ្យចិតខ
្ត ្លួនឯងរឹង”។ អ្ន កបែរជាគិតបញ្ ជីភាពរឹងចចេសរបស់ស្ដេច
ផារ៉ោនពីមេត្តា ករុណារបស់ព្រះទៅវិញ។ ប្រសិនប�ើអ្នកនៅតែបន្តធ្វើអញ្ ចឹងទ�ៀត
អ្ន កនឹងធ្វើឲ្យសេចក្ដីមេត្តា ករុណារបស់ព្រះត្រឡប់ជាសេចក្ដីក្រោធ ហ�ើយធ្វើឲ្យ
សេចក្ដីក្រោធទៅជាសេចក្ដីមេត្តា ករុណាហ�ើយ។ ជាការពិតណាស់ អ្ន កដឹងថា
សេចក្ដីមេត្តា ករុណារបស់ព្រះអាចនាំឲ្យមនុស្សខ្លះក្លា យជាមានចិតរ្ត ឹងចចេស ប៉ុន្តែ
សេចក្ដីក្រោធរបស់ទ្រង់ក៏អាចធ្វើយ
៉ាងដូច្នេះបានដែរ។ យ�ើងដឹងថា សេចក្ដីមេត្តា 
ករុណារបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យចិតខ
្ត ្ លះត្រឡប់ជាទន់ ប៉ុន្តែសេចក្ដីក្រោធរបស់ទ្រង់ក៏នឹង
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ធ្វើយ
 ៉ាងដូច្នេះដែរ។ ប៉ុន្តែមិនមានការដោះសាណាមួយសំរាប់ការភាន់ច្រឡំចំពោះ
សេចក្ដីមេត្តា ករុណារបស់ព្រះ និងសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះបានឡ�ើយ។ ព្រះបានមាន
បន្ទូលថា ទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យចិតរ្ដ បស់ផារ៉ោនទៅជារឹង ហ�ើយព្រះបានធ្វើឲ្យគាត់មាន
បញ្ហា ហ�ើយដា
 ក់ទោស

គា
 ត់ដោយគ្រោះកា
 ចទាំងដ
 ប់។ ប៉ុន្តែអ្នកបែរជាធ្វើឲ្យគ្រោះ
កាចទាំងនេះដ�ើរតួជាសេចក្ដីមេត្តា ករុណារបស់ព្រះទៅវិញ! នេះពិតជាគំនិតដែល
ហួសហេតុមែន! សេចក្ដីមេត្តា ករុណារបស់ព្រះក៏មានសកម្មភាព នៅពេលណាទ្រង់
ពន្យារគ្រោះ

កាចទាំងនោះមង
្ត ហ�ើយម្ដងទ�ៀត នៅពេលដែលស្ដេចផារ៉ោនហាក់ដូច
ជាប្រែច
 ិត្ត ប៉ុន្តែគ្រោះកា
 ចទាំងន ោះ គឺជាមធ្យោបាយដែលទ្រងបា
់ នប្រដ�
ើ ើម្បីដា
 ក់
ទណ្ឌកម្មស្ដេចផារ៉ោន និងដ�ើម្បីធ្វ
 ើឲ្យចិតរ្ត បស់គា
 ត់រឹងច
 ចេសវិញ។
ចូរយ�ើងឧបមាថា ព្រះធ្វើឲ្យចិតម
្ត នុស្សរឹងចចេស នៅពេលដែលទ្រង់
ប្រើសេចក្ដីអត់ធត
្ម ់របស់ទ្រង់ ដោយការខំទប់មិនឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លា មៗ។
ចិតម
្ត នុស្សនឹងនៅតែមិនទន់ដែរ លុះត្រាតែដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានបន្ទន់។
ដូច្នេះ ទោះជាប្រើដំណ�ើរការណាក៏ដោយ ចិតម
្ត នុស្សរឹងចចេសចំពោះព្រះហឫទ័យ
នៃព្រះ ហ�ើយបានត្រឡប់ជាទន់វិញដោយសារការបង្គា ប់នៃបំណងព្រះហឫទ័យ
ដដែលនោះ។
អ្ន កនិយាយថា “ដោយព្រះអាទិត្យដដែលនោះ ភក់ត្រឡប់ជារឹង ហ�ើយ
ទ�ៀនបានរលាយ។ ដូចជាបន្ទា ប់ពីភ្លៀងដដែលនោះ ដីដែលបានភ្រជួ រាស់បាន
បង្កើតផលផ្លែ ហ�ើយដីដែលមិនបានភ្រជួ រាស់វិញដុះសុទ្ធតែបន្លា ។ នោះដូចគ្នា
ដែរ គឺដោយសេចក្ដីអត់ធត
្ម ់របស់ព្រះ មនុស្សខ្លះមានចិត្ត រឹងចចេស ហ�ើយអ្នក
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ខ្ លះបានផ្លាស់ប្រែវិញ”។ ប៉ុន្តែការនេះពុំមានជំនួយណាមួយជួយដល់អ្នកសោះ។
អ្ន កនៅតែនិយាយថា មនុស្សទាំងអស់ដូចគ្នាដដែល គឺថា មនុស្សទាំងអស់មាន 
“ឆន្ទៈសេ រី”។ ប៉ុន្តែ វាជាការជ្រើសរ�ើសរបស់ព្រះវិញ ដែលការជ្រើសរ�ើសនោះ
ធ្វើឲ្យមានការបែងចែករវាងមនុស្ស។ ប�ើគ្មានការជ្រើសរ�ើសនេះទេ  មនុស្សទាំង
អស់មានសេ រីភាពដ�ើម្បីតែមិនស្ដាប់បង្គា ប់ព្រះប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ  អ្ន កនិយាយថា
គ្មានការជ្រើសរ�ើស។ លទ្ធផលគឺថា អ្ន កត្រូវបានទុកចោលជាមួយនឹងព្រះដ៏ជួយ
មិនបាន ហ�ើយមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីត្រូវបានផ្ដន្ទាទោស ឬបានសង្គ្រោះ
ដោយព្រោះព្រះមិនស្គាល់។ ទ្រង់គ្រាន់តែដាក់សេចក្ដីល្អរបស់ទ្រង់នៅចំពោះមុខ
ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទា ប់មកទ្រង់មិនអាចធ្វើអ្វីទ�ៀតបាន ប្រហែលជាទ្រង់យាង
ទៅពិធជ
ី ប់ល�
 ៀងវិញ។ នេះគឺជាការដ៏ប្រស�ើរប
 ំផុតដ ែលហេតុផលមនុស្សអាចធ្វើ
បាន។ ប៉ុន្តែ  អ្ន កយល់ច្រឡំពីប្រធានបទ ដោយការបង្កើតឲ្យ “ឆន្ទៈសេ រី” ពីរ គឺ
ទ�ៀន និងដី
 ឥដ្ឋ, ដីដែលបានភរ្ជួ រាស់ និងដី
 ដែលមិនបា
 នភរ្ជួ រាស់។ ការបង្ហាញទាំង
នេះ មិនមែនជាការប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដចំពោះអ្នកនោះទេ។ ការបង្ហាញទាំងនេះ
សមហេតុផល ប្រសិនប�ើយ�ើងហៅដំណឹងល្អ ថា ភ្លៀងនិងព្រះអាទិត្យ ហ�ើយ
ហៅដីឥដ្ឋ និងដីដែលមិនបានភរ្ជួ រាស់ថា ជាពួកមិនត្រូវបានរ�ើសតាង ហ
ំ �ើយហៅ
ទ�ៀន និងដីដែលបានភរ្ជួ រាស់ ថាជា ពួករ�ើស

តា
 ង
ំ ។ ពួកអ្នកដែលព្រះមិនបា
 នរ�ើស
តាំង ត្រូវបានធ្វើឲ្យកាន់តែអាក្រក់ទៅ ដោយសារដំណឹងល។
្អ រីឯពួករ�ើសតាង
ំ 
ត្រូវបានធ្វើឲ្យកាន់តែ
 ល
 ប្រស
្អ �ើរឡ �ើង ដោយដំណឹងលវ្អ ិញ។
អ្ន កបានបង្កើត “ការពន្យល់”នេះថា ស្ដេចផារ៉ោនធ្វើឲ្យចិត្ត ខ្លួនឯងរឹង
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ចចេស នៅចំពោះសេចក្ដីលរ្អ បស់ព្រះ ពីព្រោះអ្នកនិយាយថា ព្រះទ្រង់លហ្អ �ើយ
ទ្រង់បានសំរេចការនេះ គឺជាគំនិតដ៏លងីល្ង
្ ើ។ ត�ើអ្នកណានិយាយថា នោះជាគំនិត
ល្ងីល្ងើ? មានតែហេតុផលមនុស្សប៉ុណ្ណោះដែលគិតថាការនេះមិនត្រឹមត្រូវ។ ត�ើ
យ�ើងត្រូវវិនិចឆ័យ
្ កិចកា
្ច ររបស់ព្រះដោយហេតុផលដ៏ងងឹតងងល់ ថ្លង់ មិនស្គាល់
ព្រះរបស់មនុស្សឬ? ល�ើមូលដ្ឋានទាំងនេះ ជំន�ឿគ្រីស្ទានទាំងមូល នឹងទៅជា
សេចក្ដីលងីល្ង
្ ើ។ ដូចជាសាវក ប៉ុល និយាយនៅកង
្នុ  ១កូ រិនថូស ១:២៣ ថា វាជា
សេចក្ដីលងីល្ង
្ ើដល់សាសន៍ក្រិក ហ�ើយជាថជ
្ម ំពប់ដ
 ល់សាសន៍យូដា ដែលថា ព្រះ
គួរជាមនុស្ស កូនរបស់ស្ត្រី
 ព្រហ្មចា រីម្នាក់ ហ�ើយទ្រង
 ត្
់ រូវបានគេឆ្
 កាង ហ�ើយក
 ំពុង
គង់ខា
 ងស្ដាំព្រះវ របិតា។ ដោយហេតុផលរបស់ម
 នុស្ស វាជាសេចក្ដីលងីល្ង
្ ើកង
្នុ ការ
ដែលយ�ើងជ�
 ឿល�កា
ើ រទាំងអ
 ស់ន េះ។
ប៉ុន្តែរាល់ករណីទាំងអស់ អ្នកមិនបានបញ្ជាក់បញ្ហាដោយការនិយាយថា
មនុស្សត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការដែលធ្វើឲ្យចិត្ត ខ្លួនឯងរឹងរូស  នោះឡ�ើយ។
អ្ន កនៅតែពន្យល់ពីរប�ៀបដែលព្រះអាចទាមទារ “ឆន្ទៈសេ រី” ឲ្យធ្វើការដែលមិន
អាចទៅរួចទាំងនោះ ដដែល។ ទោះបីជា “ឆន្ទៈសេ រី” មិនអាចធ្វើអ្វីផ្សេងទ�ៀតក៏
ដោយ ប៉ុន្តែ ត�ើព្រះចោទ “ឆន្ទៈសេ រី” ដោយព្រោះអំព�ើបាបដោយរប�ៀបណា?
អ្ន កកំពុងតែស្នើហេតុផល។ ការទាំងនេះជាសេចក្ដីល្ងីល្ងើដូចហេតុផលរបស់
មនុស្សដែរ។
ការពិតនៅតែដដែលថា ការប្រើប្រាស់“ឆន្ទៈសេ រី” នៅកង
្នុ លោកិយនេះ
មិនដែលអាចបញ្ឈប់ចិត្តរឹងរូសរបស់មនុស្សបានទេ ប្រសិនប�ើគ្មានប្រតិបត្តិការ
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របស់ព្រះ
 វ ិញ្ញាណប រិសុទ្ធនោះ។
អ្ន កបាននិយាយថា ព្រះមិនអាចធ្វើឲ្យស្ដេចផារ៉ោនក្លា យទៅជាអញ្ ចឹង
ទេ ពីព្រោះទ្រង់បានទតឃ�ើញថា អ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតសុទ្ធតែល។
្អ  ប៉ុន្តែ ជា
ការពិតណាស់ នោះជាព្រះបន្ទូលមួយចំពោះសណ្
ឋា នដ�ើមដំបូងនៃការបង្កើត
របស់ព្រះ មុនពេលធ្លាក់កង
្នុ អំព�ើបាបប៉ុណ្ណោះ។ តាំងពីហ្នឹងមក មនុស្សយ�ើងទាំង
អស់ រួមទាំងស្ដេចផារ៉ោនដែរនោះ បានក�ើតចេញពីសាសន៍ដ៏ទមិឡល្ើស ន
ម
ិង
ពុករលួយមួយ។ ទោះបីជាព្រះបន្ទូលត្រង់នេះ សំដៅទៅកិចកា
្ច ររបស់ព្រះក្រោយ
ការធ្លាក់កង
្នុ អំព�ើបាបក៏ដោយ ក៏ព្រះបន្ទូលត្រង់នេះសំដៅពីរប�ៀបដែលទតម�ើល
អ្វីៗដែរ មិនមែនសំដៅពីរប�ៀបដែលមនុស្សម�ើលអ្វីៗនោះឡ�ើយ។ មានការល្អ
ជាច្រើននៅកង
្នុ ព្រះនេត្ររបស់ព្រះ ដែលជាការអាក្រក់នៅកង
្នុ ភ្នែករបស់យ�ើង។
ឧទាហរណ៍៖ ជំងឺឈឺចាប់, សេចក្ដីទុក្ខ ព្រួយ, កំហុស, ស្ថាននរក និងការដ៏
ប្រស�ើរទា
 ំងអ
 ស់រ បស់ព្រះ
  ស
 ុទ្ធតែអា
 ក្រក់នៅកង
្នុ ភ្នែករបស់ល ោកិយ។ ដំណឹងល្អ
គឺលប្រស
្អ �ើរជា
 ងគេទា
 ំងអ
 ស់ ប៉ុន្តែល ោកិយនៅតែស
 ប
្អ ់។

ការវែកញែកទី ៤ : ការប្រប្រាស
ើ
ន
់ ិស្ស័យមនុស្ស រ បស់ព្រះ
មនុស្សមួយចំនួនអាចនឹងចង់ដឹងពីរប�ៀបដែលព្រះធ្វើឲ្យការអាក្រក់ក�ើតឡ �ើងនៅ
ក្ង
នុ យ�ើង ការធ្វើឲ្យយ�ើងមានចិតរ្ត ឹងរូស ការបណ្ដោ យឲ្យយ�ើងធ្លាក់កង
្នុ សេចក្ដីប៉ង
ប្រាថ្នារបស់យ�ើង ហ�ើយនិងការបណ្ដា លឲ្យយ�ើងដ�ើរផវ្លូ ខុស។ យ�ើងគួរតែស្កប់

94

ចិតនឹង
្ដ អ
 ្វីដែលព្រះគ
 ម្ពីរប្រាប់យ�
 ើង។
ចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺថា ក្រៅពីព្រះគុណរ�ើសតាង ព្រះ
ំ
ពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សទៅ
តាមនិស្ស័យរបស់ពួកគេ។ ដោយព្រោះតែនិស្ស័យរបស់ពួកគេអាក្រក់និងផយ
្ទុ ពី
សេចក្ដីល្អ នៅពេលព្រះជំរុញឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ សកម្មភាព
នោះក៏អាក្រក់ហ�ើយផយ
្ទុ ពីសេចក្ដីលដ្អ ែរ។ ឧបមាថា ប�ើបុរសម្នាក់ជិះសេះ ហ�ើយ
សេះនោះមានតែជ�ើងពីឬបីប៉ុណ្ណោះដែលល្អ យ
៉ាងនោះការជិះរបស់គាត់ក៏អាស្រ័យ
ទៅតាមលក្ខណៈនៃសេះរបស់គាត់នោះដែរ។ ប្រសិនប�
 ើសេះរត់មិនបានល ត�
្អ ើអ្នក
ជិះអាចធ្វើអ្វីបាន? គាត់កំពុងតែជិះសេះនេះជាមួយនឹង
 សេះលៗ
្អ ដទៃ
 ទ�
 ៀត។ ហ�ើយ
ទោះជាសេះដទៃទ�
 ៀតរត់បានលក
្អ ៏ដោយ ក៏សេះរបស់ប
 ុរសនោះមិនអាចរត់បានល្អ
ដែរ ប្រសិនប�
 វា
ើ មិនទា
 ន់ជានៅឡ�ើយន ោះ។
ដូច្នេះអ្នកឃ�
 ើញហ�ើយ នៅពេលណាព្រះធ្វើអ្វីមួយតាមរយៈមនុស្សអាក្រក់
នោះសេចក្ដីអាក្រក់នឹងក�ើតឡ�ើងជាមិនខាន។ ប៉ុន្តែ ព្រះទ្រង់ផ្ទាល់មិនអាចធ្វើ
អាក្រក់បានទេ។ ព្រះមានអំណាចគ្រប់គ្រង។ មនុស្សទមិឡល្ើស
ម គឺជាការបង្កើត
របស់ព្រះ ហ
 �ើយត្
 រូវចុះចូលនឹង
 ការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះ។ ព្រះមិនបង្អា ក់អំណាចគ្រប់
គ្រងរបស់ទ្រង់ឡ�ើយ គឺពីព្រោះតែសេចក្ដីអាក្រក់របស់មនុស្ស។ មនុស្សទមិឡមិន
ផ្លាស់បរ្ដូ សណ្
ឋា នរបស់ខ្លួនឡ�ើយ។ ជាលទ្ធផល មនុស្សមិនអាចបញ្ឈប់អំព�ើបាប
និងការវង្វេងរបស់ខ្លួនបានទេ រហូតទាល់តែព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះបានដាក់សេចក្ដី
សុច រិតនៅកង
្នុ អ
 ្ន កនោះ ទ�ើបបា
 ន។
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ការវែកញែកទី ៥ : វិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើឲ្យមនុស្សរឹងរ ូស រ បស់ព្រះ

មនុស្សទមិឡល្ើស
ម មិនខ្វល់ខ្វា យកង
្នុ ការផ្គាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះឡ �ើយ។ ពួកគេ
ចាប់អារមណ
្ម តែ
៍ ការផ្គាប់តែចិតខ
្ត លួន
្ ឯងប៉ុណ្ណោះ។ ពួកគេ
 សប
្អ ់ ហ�ើយន
 ិងប្រឆាំងនឹង
អ្វីៗ ដែលរារាំ ងមិនឲ្យពួកគេសប្បាយរីករាយចំពោះសេចក្ដីប៉ងប្រាថ្នាខាងសាច់
ឈាមរបស់ពួកគេ។ ជាពិសេសនៅពេលដំណឹងល្អបានទៅដល់មនុស្សទមិឡ
ល្មើស។ នៅកង
្នុ ដំណឹងល្អ ព្រះបានកាត់ផ្ដាច់សេចក្ដីប៉ងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាម និង
ទំនុកចិតដ្ត ែលមានមូលដ្ឋានល�ើមនុស្សរបស់ពួកគេ ដ

ូច្នេះបានជាពួកគេត្រឡ

ប់ជា
ជូរល
 ្វីង ហ�ើយរ ឹងទ
 ទឹងប្រឆាំងនឹងព្រះ ន

ិងព្រះ
 ប
 ន្ទូលរបស់ទ្រង
 ់។
ព្រះមិនបានបង្កើតសេចក្ដីអាក្រក់ថ្មីនៅកង
្នុ ចិត្ត របស់មនុស្សឡ�ើយ។ ទ្រង់ប្រើ
សេចក្ដីអាក្រក់ដែលមាននៅទីនោះស្រាប់ ដ�ើម្បីគោលបំណងដ៏ល្អ និងប្រកប
ដោយប្រាជ្ញា ញាណរបស់ទ្រង់។ នៅកង
្នុ ២សាំ យូអែល ១៦:១០ ស្ដេចដា វីឌបាន
និយាយពីស៊ីម៉ា យថា៖ “វាជេរប្រមាថដូច្នេះ នោះគឺដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់
បានប្រាប់ឲ្យវាជេរប្រមាថ”។ ព្រះមិនបានចេញបង្គា ប់ថា គួរឲ្យស៊ីម៉ា យគួរតែជេរ
ស្ដេចដា វីឌនោះទេ។ ជំនួសមកវិញ ដ�ើម្បីឲ្យសកមភា
្ម ពគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះធានាថា
ឆន្ទៈដ
 ៏អាក្រក់ដែលមានស្រាប់របស់ស៊ីម៉ា យ នឹងធ្វើអ្វីមួយទៅតាមនិស្ស័យនៃឆន្ទៈ
នោះ នៅពេលមួយហ �ើយន ៅទីកន្លែងមួយដែលព្រះស
 ព្វព្រះហឫទ័យ។
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ការវែកញែកទី ៦ : ការធ្វើឲ្យមានភាពរឹងរ ូសរ បស់ព្រះ ដល់ចិតរ្ត បស់ស្ដេ
 ចផារ៉ោន
ចូរចាំការទាំងអស់នេះនៅកង
្នុ គំនិត ហ�ើយយ�ើងត្រឡប់ទ ៅករណីស្ដេចផារ៉ោនវិញ។
ព្រះមិនបានផ្លាស់បរ្ដូ និស្ស័យរបស់ស្ដេចផារ៉ោន ដោយព្រះ វិញ្ញាណប រិសុទ្ធទេ។
ឆន្ទៈរបស់ស្ដេចផារ៉ោននៅតែទមិឡល្ើស
ម ហ�ើយអាក្រក់ដដែល។ គាត់បានពោរ
ពេញទៅដោយភាពអស្ចារ្យនិងអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គា
 ត់។ ដូច្នេះនៅពេលដែល
ព្រះបានប្រទានឲ្យគាត់នូវអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់ចិតហ្ដ �ើយក្រេ
 វក្រោធ គាត់មិនអាច
ជ�ៀសវាងប្រតិកម្មនៅកង
្នុ រប�ៀបអាក្រក់មួយបាន។ គាត់កាន់តែរឹងចចេសឡ�ើងៗ
ហ�ើយប
 ដិសេធមិនព្រ
 មស្ដាប់ហេតុផល។
គេត្រូវតែយល់ព្រះបន្ទូលនៃបទគម្ពីរ ទៅតាមអត្ថន័យដ៏ងាយយល់របស់
វា។ នៅពេលដែលព្រះមានបន្ទូលថា៖ “អញនឹងធ្វ
 ើឲ្យផារ៉ោនមានចិតរ្ត ឹង” គឺទ្រង
 ់
កំពុងតែមា
 នបន្ទូលថា
 ៖ “ទ្រង់នឹងបណ្ដា លឲ្យចិតរ្ត បស់ផារ៉ោនត្រឡប់ជារឹងរស
ូ ”។
ដោយភាពជាក់ច្បាស់ពេញលេញដែលទ្រង់បានជ្រាប ហ�ើយទ្រង់បានប្រកាស
ថា ស្ដេចផារ៉ោនគួរតែមានចិតរ្ត ឹង។ ព្រះបានជ្រាបយ
៉ាងច្បាស់ថា ស្ដេចផារ៉ោន
មិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ព្រះដែលត្រូវក�ើតឡ�ើង ចំពោះគាត់បានឡ�ើយ។
ហ�ើយទ្រង
 ់បានជ្រាបថា ជាលទ្ធផល ស្ដេចផារ៉ោននឹងកាន់តែអាក្រក់ឡ�ើងៗ។ ឆន្ទៈ
អាក្រក់ចង់តែធ្វើការអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះ។ សូម្បីតែការលខ
្អ ្ លះដែលព្រះនាំមកឯពួកគេ 
ដូចជាដំណឹងល ដ�
្អ ើម្បីឲ្យមានការទាក់ទងគ្នាក៏ដោយ ក៏ឆន្ទៈអាក្រក់ ចង់តែធ្វើការ
អាក្រក់ប៉ុណ្ណោះ។ ហ�ើយវា
 កក្លា
៏ យជារឹងច
 ចេស។
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ហេតុអ្វីបានជាព្រះមិនបញ្ឈប់ឆន្ទៈដែលបង្កើតការអាក្រក់នោះទៅ? ការ
នេះត្រូវសូមព្រះឲ្យឈប់ធ្វើជាព្រះ។ យ�ើងមិនអាចស្រម�ស្រមៃ
ើ
ថា
  ព្រះនឹងឈប់
ធ្វើការល ដ
្អ ោយព្រោះតែ
 ឆ
 ន្ទៈទមិឡល្
 ើស
ម មានប្រតិកម្មអាក្រក់នោះឡ�ើយ។
ហេតុអ្វីបានជាព្រះមិនផ្លាស់បរ្ដូ ឆន្ទៈអាក្រក់របស់មនុស្ស ដូចជាស្ដេច
ផារ៉ោននេះទៅ? សំនួរនេះវាប៉ះពាល់ទៅនឹងព្រះហឫទ័យដ៏លាក់កំបាំងរបស់ព្រះ 
ដែលមិនអាចវាស់ស្ទង់បាន (រ៉ូម ១១:៣៣)។ ប្រសិនប�ើនរណាម្នាក់ដែលប្រកាន់
ខ្ជា ប់នឹងហេតុផលមនុស្ស ហ�ើយមានការអាក់អន់ចិតដ្ត ោយសារការនេះ ក៏អត់
ចិតទ្ដ ៅ។ការរទូរទាំនឹងមិនផ្លាស់បរ្ដូ អ្វីទាំងអស់ ហ�ើយរាស្ដ្រជ្រើសរ�ើសរបស់ព្រះ
នៅតែប្រកាន់ខ្ជាន
 ់ខ្ជួនវិញ។ យ�ើងប្រហែលជាអាចឆល
្ង ់ដែរថា ហេតុអ្វីបានជាព្រះ
អនុញ្ញាតឲ្យលោក អ័ដាមធ្លាក់កង
្នុ អំព�ើបាប! យ�ើងមិនត្រូវព្យាយាមបង្កើតច្បាប់
សំរាប់ព្រះនោះទេ។ អ្វីដែលព្រះធ្វើមិនមែនត្រឹមត្រូវដោយព្រោះយ�ើងគាទ្រ
ំ នោះ
ទេ ប៉ុន្តែដោយព្រោះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យនឹងការនោះវិញ។ ប�ើចង់ផ្លាស់បរ្ដូ ការ
នេះ មានតែមួយប៉ុណ្ណោះ គឺត្រូវបង្កើតព្រះអាទិករមួយទ�ៀតដែលធំល�ើសជាង
ព្រះជាម្ចាស់!
សូមយ�ើងត្រឡប់ទៅកាន់អត្ថបទវិញ។ អ្ន កមិនយកចិត្ត ទុកដាក់ចំពោះ
អត្ថន័យត្រង់ៗនៃអត្ថបទនេះទេ  ពីព្រោះអ្ន កមិនចូលចិត្ត វា ហ�ើយបន្ទា ប់មក
អ្ន កបានដាក់ “ការពន្យល់” ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកល�ើអត្ថបទនេះវិញ។ ប៉ុន្តែ យ�ើង
ត្រូវពិនិត្យល�ើអត្ថបទមួយនៅកង
្នុ ប រិបទរបស់វា ដ�ើម្បីស្វែងរក គោលដៅ និង
គោលបំណងរបស់អ្នកនិពន្ធ។ អត្ថន័យត្រង់ៗគឺថា ព្រះធ្វើឲ្យផារ៉ោនមានចិត្ត រឹង 
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ដោយមធ្យោបាយនៃគ្រោះកាចនានា។ ប៉ុន្តែ អ្ន កនិយាយថា ដោយមធ្យោបាយ
នៃការអត់ធត
្ម ់របស់ព្រះ ហ�ើយនិងដោយការមិនដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លា មដល់ផារ៉ោន 
ទៅវិញ។ ប៉ុន្តែ សូមម�ើលមកឯបរិបទរបស់វា។ ព្រះបានរង់ចាំ ដោយសេចក្ដី
អត់ធត
្ម ់ជាយូរណាស់មកហ�ើយ នៅខណៈពេលដែលផារ៉ោនធ្វើឲ្យពួកកូនចៅ
អ៊ីស្រាអែលបានឈឺចាប់នោះ។ ជាការពិតណាស់ នៅពេលដែលព្រះបានមាន
បន្ទូលថា ទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ផារ៉ោនរឹង គឺទ្រង់ចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលផ្សេងវិញ
ពោលគឺជាការផ្លាស់បរ្ដូ ពីការអត់ធត
្ម ់របស់ទ្រង់ មានន័យថា ការអត់ធត
្ម ់មិននៅ
តែបន្តទ�ៀតទេ ។ យ�ើងដឹងពីមូលហេតុ ដែលមានភាពខុសគ្នាមួយ។ ព្រះកំពុង
តែមានបំណងរំដោះរាស្ត្រទ្រង់ឲ្យរួចពីប្រទេសអេស៊ីព្ទ។ ទ្រង់មានបំណងព្រះ
ហឫទ័យផល
្ដ ់ហេតុផលបន្ថែមទ�ៀតដល់រាស្ដ្រទ្រង់ ដ�ើម្បីឲ្យមានទំនុកចិតន្ត ៅកង
្នុ 
ទ្រង់។ ការរឹងទទឹងរបស់ស្ដេចផារ៉ោនបានធ្វើឲ្យមានគ្រោះកាចកាន់តែច្រើនឡ�ើង 
ហ�ើយគ្រោះកាចថ្មីៗនិមួយៗសុទ្ធតែបង្ហាញពីអំណាចព្រះចេស្ដារបស់ទ្រង់។
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ  បន្ទា ប់ពីគ្រោះកាចនិមួយៗ លោកម៉ូសេ  បានកត់ត្រាទុកថា
“ផារ៉ោនមានចិតរ្ត ឹង ដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូល”។ ត្រង់នេះជាចំនុចដែល
កំពុងតែ
 ធ្វ
 ើឲ្យជំន�ឿរបស់ព
 ួកអ៊ីស្រាអែលកា
 ន់តែខ្លា
 ង
ំ ឡ �ើងក្ង
នុ ព្រះជាម្ចាស់។
អ្ន កចង់ឲ្យស្ដេចផារ៉ោនមានឆន្ទៈមួយដែលមានសេ រីភាពដ�ើម្បីចុះចូល
ឬដ�ើម្បីបះបោរប្រឆាំង ដូច្នេះអ្នកទាមទារអោយអត្ថបទនេះមានន័យថា ផារ៉ោន
ធ្វើឲ្យចិត្ត គាត់រឹងដោយខ្លួនឯង ជាជាងព្រះធ្វើឲ្យរឹង។ ប៉ុន្តែសូមម�ើលពីអត្ថន័យ
ដែលវាគួរមាន។ ព្រះអាចនឹងពឹងល�ើ “ឆន្ទៈសេរី” របស់ផារ៉ោន ហ�ើយទ្រង់
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អាចនឹងមិនបាច់ប្រាប់លោក ម៉ូសេ និងរាស្ដ្ររបស់ទ្រង់ជាមុននូវអ្វីដែលនឹង
ក�ើតឡ�ើង។ ប៉ុន្តែទ្រង់បានធ្វើការទាំងអស់នេះវិញ គឺព្រះបានធ្វើឲ្យចិត្តផារ៉ោនរឹង
ទទឹង។ ព្រះបានធ្វើឲ្យផារ៉ោនធ្វើសកម្មភាព ហ�ើយផារ៉ោនមិនអាចធ្វើអ្វីក្រៅពី
កិចកា
្ច រតាមនិស្ស័យរបស់គាត់នោះឡ�ើយ។ ដូច្នេះយ�ើងឃ�ើញថា អត្ថបទនេះមិន
អាចយកមកគាទ្រ
ំ “ឆន្ទៈសេ រី” បានទេ តែផយ
្ទុ ទៅវិញបែរជាប្រឆាំងនឹងវា (ឆន្ទៈ
សេរី) តែ
 ប៉ុណ្ណោះ។

ការវែកញែកទី ៧ : ការនិយាយអំពគ
ី ម្ពីររ៉ូម៩:១៥-៣៣របស់ អ៊ែរ៉ាស្មឹស 
អ្ន កត្រូវបានរងការឈឺចាប់យ
៉ាងដំណំដោយសារអត្ថបទនេះ។ អ្ន កប្ដេជ្ញា ប្រកាន់
ខ្ជា ប់ចំពោះ “ឆន្ទៈសេ រី” ទោះជាយ
៉ាងណាក៏ដោយ ដូច្នេះ អ្វីដែលអ្នកនិយាយ
សុទ្ធតែជាការដែលផយ
្ទុ ទាំងអស់ជាពិសេសអំពីបុព្វញាណរបស់ព្រះ។ សូមឲ្យ
យ�ើងយល់ឲ្យច្បាស់អំពីការនេះ។ ឧទាហរណ៍៖ ព្រះបានជ្រាបជាមុនថា យូដាស
នឹងក្លា យជាជនក្បត់។ ដូច្នេះ  យូដាស ត្រូវតែក្លា យជាជនក្បត់។ យូដាស  គ្មាន
អំណាចដ�ើម្បីនឹងធ្វើសកម្មភាពណាមួយបានដោយសេ រីនិងដោយស្ម័គ្រពីចិតទ្ត ៅ
តាមនិស្ស័យរបស់គាត់បានឡ�ើយ។ ព្រះបានជ្រាបជាមុនពីរប�ៀបដែលយូដាស 
ត្រូវធ្វើសកមភា
្ម ព ហ�ើយព្រះ
 ទ្រង់បាននាំឲ្យមានសកម្មភាពនៅកង
្នុ ការសំដែងនោះ
នៅពេលដែលទ្រងស
់ ំរេចព្រះហ
 ឫទ័យឲ្យក�ើតឡ �ើង។
វាគ្មានប្រយោជន៍ទេ 
 ដែលអ្នកជជែកអំពីការដឹងជា
 មុនរ បស់ម
 នុស្សនោះ
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ពីព្រោះខ្វះមិនដល់បុព្វញាណរបស់ព្រះឆ្ងាយណាស់។ ឧទាហរណ៍៖ យ�ើងដឹងថា
បាតុភូតចន្ទគ្រាសនឹងក�ើតឡ�ើង។ ប៉ុន្តែ វាមិនបានក�ើតឡ�ើងដោយព្រោះតែយ�ើង
ព្យាករនោះទេ។ ប៉ុន្តែ ព្រះនៅពេលដែលទ្រង់ព្យាករអ្វីមួយ ហ�ើយការនោះក�ើត
ឡ�ើង ដោយព្រោះទ្រង់ព្យាករវា។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនទទួលស្គាល់ការនេះទេ នោះ
មានន័យថា អ្ន កម�ើលងាយគ្រប់ទាំងសេចក្ដីសន្យា  និងការព្រមានរបស់ព្រះ
ហ�ើយ។ អ្ន កបដិសេធព្រះផ្
 ទា ល់តែម
 ្ដង។
នៅកន្លែងមួយអ្ន កមានគំនិតត្រឹមត្រូវ ក្ង
នុ ការទទួលស្គាល់ថា សាវក
ប៉ុល បង្រៀនថា ព្រះសព្វព្រះហឫទ័យនឹងអ្វីដែលទ្រង់ជ្រាបជាមុន ដូច្នេះវា
ត្រូវតែក�ើតឡ�ើង។ ប៉ុន្តែ  បន្ទា ប់មកអ្នកបែរជាធ្វើឲ្យវាខូច ដោយការនិយាយថា
អ្ន កពិបាករកការនេះទៅវិញ។ បន្ទា ប់មកអ្នកព្យាយាមគេចវេសដោយនិយាយ
ថា សាវក ប៉ុល មិនបានពន្យល់ពីអត្ថន័យទេ  ប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែសដី្ បន្ទោសដល់
ពួកអ្នកដែលប្រកែកនឹងគាត់ប៉ុណ្ណោះ (រ៉ូម ៩:២០) ។ ការនេះគឺគ្មានផវ្លូ ជួយដល់
អត្ថបទដ៏ប រិសុទ្ធនេះឡ�ើយ។ នៅពេលដែលយ�ើងក្រឡេកម�ើលអត្ថបទនេះមួយ
ភ្លែត នឹងឃ�ើញថា សាវក ប៉ុល ពិតជាពន្យល់ពីបញ្ហាប្រាកដមែន។ តាមពិតទៅ
នឹងមិនមានហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមានការសដី្បន្ទោសនោះទេ ប្រសិនប�ើគ្មានអ្នក
ណាប្រកែកប្រឆាំងនឹងការពន្យល់របស់គាត់នោះ។ សាវក ប៉ុល បានដកស្រង់ ពី
គម្ពីរនិកម
្ខ នំ ៣៣:១៩ “រួចទ្រង់មានបន្ទូលតបថា អញនឹងឲ្យអស់ ទាំងសេចក្ដី
សប្បុរសរបស់អញដ�ើរនៅកាត់មុខឯង ព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាម “យេហូវ៉ា”
នៅមុខឯងផង  អញនឹងប្រោសហ�ើយនឹងផ្សាយសេចក្ដីមេត្តា ករុណាដល់អ្ន ក

101

ណាដែលអញចង់ផ្សាយឲ្យ”។ បន្ទា ប់មក សាវក ប៉ុល ពន្យល់ថា សកម្មភាព
របស់ព្រះ 
 ទាំងសេចក្ដីមេត្តា ករុណា ឬទាំងកា
 រធ្វើឲ្យចិតរ្ត ឹង គ
 ឺមិនអា
 ស្រ័យល�ឆ
ើ ន្ទៈ
សេរីរបស់មនុស្សណាទាំងអស់ ប៉ុន្តែអាស្រ័យល�ើតែព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ។
សាវក ប៉ុល បានបង្ហាញយ
៉ាងច្បាស់ថា បុព្វញាណរបស់ព្រះ ធានានូវសកម្មភាព
ដែលមនុស្សធ្វើ។ ជាការពិតណាស់ ប្រសិនប�ើយ�ើងព្យាយា

មបង្ហាញពីបុព្វញាណ
របស់ព្រះ និងឆន្ទៈសេរីរបស់មនុស្សជាមួយគ្នា នោះយ�ើងនឹងមានបញ្ហា - គឺ
ប្រៀបដូចជា
 បង្ហាញថា លេខ ៩ និងលេ
 ខ ១០ ជាលេខដូចគ្
 នា យ
៉ាងអញ្ ចឹង!
ការស្ដីបន្ទោសរបស់សាវក ប៉ុល គឺសំរាប់ពួកអ្ន កដែលបដិសេធនឹង
គំនិតដែលថាពួកគេមិនមាន “ឆន្ទៈសេរី” ហ�ើយការទាំងអស់នោះគឺពឹងផ្អែក
ល�ើតែបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះ។ នេះគឺជាកន្លែង ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើង
បានស្រឡាញ់ភាពឧត្ដុង្គឧត្តមនៃព្រះ នៅកង
្នុ គំនិតដែលគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែង អស្ចារ្យ
របស់វា ហ�ើយដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងបាននិយាយថា “សូមឲ្យរាជ្យទ្រង់បានមកដល់
សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសំរេចនៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរ” (ម៉ា ថាយ
៦:១០)។

ការវែកញែកទី ៨ : ហេតុផលនៃធម្មជាតិ ត្រូវតែយល់ទទួលស្គាល់អំណាចគ្រប់
គ្រងនៃបំណងព្រះហ
 ឫទ័យរ បស់ព្រះ

ប្រសិនប�ើបុព្វញាណរបស់ទ្រង់មិនអាចទុកចិតបា
្ត ន ហ�ើយអាចនឹងត្រឡប់ត្រឡិន
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ដោយព្រឹត្តិការណ៍នានា នោះហេតុផលធម្មជាតិត្រូវតែទទួលស្គាល់ថា ព្រះជាព្រះ
ដែលខ្សោយហ�ើយឥតប្រយោជន៍។ ជាការពិតណាស់ មនុស្សនឹងបដិសេធចំពោះ
គំនិតដែលថា ព្រះទ្រង់ល ទ្រង
្អ
់គួរចាកចោលគេ ធ្វើឲ្យគេរឹងរូស និងជំនុំជំរះពួកគេ 
ប្រៀបដូចជាទ្រង់សប្បាយព្រះហឫទ័យនឹងអំព�ើបាបរបស់ពួកគេ និងទារុណកម្ម
អស់កល្បជានិច។
្ច ខ្ញុំផ្ទាល់ធ្លាប់ជំពប់ដួលនឹងការនេះម្ដងពីរដងដែរ។ ខ្ញុំបានធ្លាក់
ទៅកង
្នុ រណ្
ដៅ ដជ្
៏ រៅបំផុតនៃការអស់សង្ឃឹ

ម អញ្ ចឹងហ�ើយបានខ្ញុំធ្លាប់គិតថា ខ្ញុំមិន
គួរក�ើតមកជាមនុស្សទេ។ (ពេលនោះគឺនៅពេលមុនដែលខ្ញុំបានស្គាល់ថា សេចក្ដី
អស់សង្ឃឹមបានផល
្ដ ់សុខភាពឲ្យខ្ញុំ ហ�ើយត�
 ើខ្ញុំនៅជិតព្រះគ
 ុណយ
៉ាងណា)។ នេះ
ហ�ើយជាមូលហេតុដែលមនុស្សព្យាយាមរក “ការពន្យល់” ហ�ើយមានការត្រិះ រិះ
ពិចារណាផ្ទាល់របស់ខ្លួនគេ មុនពេលដែលបានឃ�ើញការនោះត្រូវបានបង្រៀន
យ
៉ាងច្បាស់នៅកង
្នុ ព្រះប
 ន្ទូលរបស់ព្រះ
 វ ិញ។
ទោះបីជាការត្រិះ រិះពិចារណានៃការដែលមិនជ�ឿល�ើព្រះ ត្រូវបានខក
ចិត្តក៏ដោយ ប៉ុន្តែវានឹងត្រូវបានបង្ខំឲ្យទទួលស្គាល់អំណាចគ្រប់គ្រងនៃបំណង
ព្រះហឫទ័យនៃព្រះ ទោះជាគ្មានព្រះគម្ពីរក៏ដោយ ដ្បិតមានការពីរដែលត្រូវបាន
កត់ត្រានៅកង
្នុ បញ្ញាចិតរ្ត បស់មនុស្ស- គឺថា ព្រះគឺជាស្ដេចគ្រប់គ្រង ហ�ើយទ្រង់
ជ្រាបជាមុនចំពោះការទាំងអ
 ស់ដោយគ្មានការល�ើកលែង 

ឬកំហុសឡ �ើយ។
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ការវែកញែកទី ៩ : គម្ពីររ៉ូម ៩:១៥-៣៣ (បន្ត)
នៅកង
្នុ ព្រះគម្ពីររ៉ូម ៩:២០, ២១ សាវក ប៉ុល បាននិយាយថា មនុស្សប្រៀបដូចជា
ដីឥដ្ឋ ហ�ើយព្រះប្រៀបដូចជាជាងស្មូន។ គ្មានអ្វីច្បាស់ជាងការដែលគោលបំណង
ទាំងស្រុងរបស់សាវក ប៉ុល បានបដិសេធ “ឆន្ទៈសេ រី” នៅកង
្នុ មនុស្ស ទ�ៀតទេ។
ករណីទាំងស្រុងរបស់សាវក ប៉ុល នៅកង
្នុ សំបុត្រនេះគឺថា ប្រសិនប�ើមានអំណាច
នៅកង
្នុ មនុស្សដ�ើម្បីជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងមែននោះព្រះគុណរបស់ព្រះទៅជាឥត
ប្រយោជន៍។ រីឯនៅកង
្នុ ជំពូក១១:២០-២៣ ជាពេលដែលសាវក ប៉ុល កំពុងតែ
បង្ហាញថា សាសន៍ដទៃនឹងបានសង្គ្រោះដែរ។ គាត់មិនបានរាប់ការនេះថា ដោយ
ព្រោះ“ឆន្ទៈសេ
 រី” របស់ពួកគេនោះទេ ប៉ន្តែ
ុ ដោយកិចកា
្ច ររបស់ព្រះវិញដែលទ្រង់
បានផ្សាំ ពួកគេវ ិញ។

ការវែកញែកទី ១០ : អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះ និង “ឆន្ទៈសេ រី” មិនអាចរស់
នៅជាមួយគ្
 នា បានទេ។
ត្រង់ន េះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃការត្រិះ រិះពិចារណារបស់អ្នក។ អ្នកន
 ិយាយ “ទាក់
ទងនឹងប
 ុព្វញាណដម
៏ ិនអាចបបែ
ំ កបាននៃព្រះ គឺថាយដាស
ូ
ត្រូវតែក្លា យជាអ្នកក្បត់
ព្រះអង្គ ទោះជាអញ្ ចឹងក៏ដោយ ក៏យូដាសអាចផ្លាស់ប្រែឆន្ទៈរបស់គាត់បានដែរ”។
ត�ើការដែលអ្នកកំពុងតែនិយាយនេះ អ្ន កល�ើកវាមកដោយខ្លួនឯងឬ? ប្រសិនប�ើ
វាដូចជាអ្នកនិយាយមែននោះ មានន័យថា យូដាសមានអំណាចដ�ើម្បីផ្លាស់បរ្ដូ 
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បុព្វញាណរបស់ព្រះ ហ�ើយធ្វើឲ្យបុព្វញាណរបស់ព្រះមិនគួរឲ្យទុកចិតបា
្ដ ន។ ទោះជា
យ
៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកមិនបានដោះស្រាយបញ្ហានេះទាល់តែសោះ។ អ្នកប្រៀបដូច
ជាមេបញ្ជាការម្នាក់ដែលដឹកនាំកងទ័ពទៅច្បាំ ង ហ�ើយបន្ទា ប់មកបែរជារត់ចោល
ពួកគេក្ង
នុ ខណៈដែលពួកគេកំពុងតែត្រូវការជំនួយដ៏ចាំបាច់ពីអ្នកទៅវិញ! អ្ន កក៏
ស្ទុះទៅចាប់យកការមួយផ្សេងទ�ៀតមកនិយាយថាឆន្ទៈរបស់មនុស្សត្រូវបានរំខាន
ដោយអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះទៅវិញ។ ខ្ញុំសួរអំពីគោ តែអ្នកបែរជាឆ្លើយអំពី
ក្របីទៅវិញ! ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនឲ្យអ្នករួចពីផ្លែសន្ទូចដោយស្រួលនោះទេ។ អ្ន កត្រូវតែ
ប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពដែលរារែកជាមិនខាន។ “យូដាសអាចមានឆន្ទៈកង
្នុ ការ
មិនក្បត់បាន” និង “យូដាសត្រូវតែមានឆន្ទៈកង
្នុ ការក្បត់ជាពុំខាន”។ ត�ើការទាំងពីរ
នេះអាចត្រូវគ្នាបានដោយរប�ៀបណា? ត�ើការទាំងពីរនេះមន
ិ ប្រឆាំងគ្នា ហ�ើយផយ
្ទុ 
ពីគ្នាទេឬ
 អី?

ការវែកញែកទី ១១ : ការបកស្រាយអំពគ
ី ម្ពីរម៉ា
 ឡាគី ១:២-៣ របស់ អ៊ែរ៉ាស្មឹស 
ឥឡូវនេះយ�ើងត្រូវតែបែរទៅអត្ថបទទីពីរដែលអ្នកល�ើកឡ�ើង អាចនឹងគាទ្រ
ំ 
ដល់ជំហររបស់ខ្ញុំអំពី“ឆន្ទៈសេ រី” ទោះបីជាការពិតអ្នកបដិសេធថា វាមិនគាទ្រ
ំ 
ក៏ដោយ។ ត�ើអ្វីទៅជាការវែកញែករបស់អ្នក? នៅកង
្នុ គម្ពីរលោកុប្បត្ដិ ២៥:២៣ 
ចែងថា “កូនច្បងនឹងត្រូវបំរ�ើប្អូន”។ “ការពន្យល់” របស់អ្នកពន្យល់យ
៉ាងដូច្នេះ
ថា៖ “វាមិនទាក់ទងនឹងការសង្គ្រោះរបស់មនុស្សនោះទេ ដ្បិតព្រះអាចនឹងមាន
ព្រះហឫទ័យឲ្យមនុស្សម្នាក់គួរក្លា យជាបាវបំរ�ើផង និងជាអ្នកក្រីក្រផង ដោយ
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គ្មានការបដិសេធពីសេចក្ដីសង្គ្រោះដ៏នៅអស់កល្បជានិចទេ
្ច ”។
នោះជាគំនិតដែលមិនអាចទុកចិតបា
្ត នដែលអ្នកមាន ដ�ើម្បីព្យាយា

មគេ
 ច
ពីសេចក្ដីពិត! តែអ្នកមន
ិ អាចគេចបានទេ។ ចូរគិតអំពីការប្រើប្រាស់អត្ថបទនេះនៅ
ក្ង
នុ គម្ពីររ៉ូម ៩:១២-១៣។ ត�ើសាវក ប៉ុល កំពុងតែប្រើបទគម្ពីរច្រឡំក្ង
នុ ខណៈពេល
ដែលគាត់លាតត្រដាងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលលទ្ធិរបស់គ្រីស្ទានឬ? ទេ គាត់មិន
បានប្រើប្រាស់វាច្រឡំទេ! ចេរ៉ូម ហ៊ាននិយាយថា “ការជាច្រើនសុទ្ធតែមានកំលាំង
មួយនៅកង
្នុ សាវក ប៉ុល ដែលពួកវាមិនមាននៅកង
្នុ ប រិបទដ�ើមរបស់ពួកគេ
 ។ ចេរ៉ូម
អាចនិយាយអញ្ ចឹងបានប៉ុន្តែការនោះគឺជាការដែលគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់។ មនុស្ស
ដូចចេរ៉ូមនេះ គឺជាមនុស្សដែលមិនយល់ពីសាវក ប៉ុល ឬអត្ថបទដែលគាត់ដក
ស្រង់មកនិយាយនោះឡ�ើយ។ ខ្ញុំមិនអាចឯកភាពថា លោកុប្បត្ដិ ២៥:២១-២៣ 
សំដៅល�ើតែម្នាក់ដែលត្រូវបរ�ើ
ំ ម្នាក់ទ�ៀតនោះទេ ប៉ុន្តែសូមឲ្យយ�ើងឧបមាមួយភ្លែ
 ត
សិនថា វាដូចជាអ្វីដែលចេរ៉ូមនិយាយចុះ។ យ�ើងនៅតែអាចឃ�ើញថា សាវក ប៉ុល
ដកស្រង់យ
៉ាងត្រឹមត្រូវ ដ�ើម្ប
បី ង្ហាញថា មានការលណា
្អ
នៅកង
្នុ យ
៉ា កុប ឬអេសាវ
ឡ�ើយ។ សាវក ប៉ុល កំពុងតែ
 ពិភាក្សាថាត�
 ើអ្វីដែលពួកគេទទួលបានដ ោយការល្អ
នៃ “ឆន្ទៈសេ រី” ឬយ
៉ាងណា។ រួចហ�ើយគា
 ត់បង្ហាញថា ពួកគេមិនមានការលយ
្អ ៉ាង
ដូច្នោះទេ។ ការទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់ឡ�ើងតាង
ំ ពីមុនដែលពួកគេបានក�ើតមក
ទៅទ�ៀត។
យោបល់របស់សា
 វក ប៉ុល អំពីលោកុប្បត្ដិ ២៥:២៣ ថា មិនត្
 រូវល�ើកមក
និយាយគ្រាន់តែសំដៅទៅកិចកា
្ច រតូចតាចមួយនោះទេ។ បទគម្ពីរនេះពិតជាមាន

106

ឥទ្ធិពលមួយអំពីសេចក្ដីសង្គ្រោះដ៏អស់កល្បវិញ។ លោក យ
៉ា កុប គឺជារាស្ដ្រជ្រើស
រ�ើសម្នាក់របស់ព្រះ។ សេចក្ដីសន្យាចំពោះគាត់និងការទាំងអស់ដែលជាកម្មសិទ្ធិ
របស់រាស្ត្រទ្រង់ គឺព្រះពរ, ព្រះបន្ទូល, ព្រះវិញ្ញាណ, សេចក្ដីសន្យាពីព្រះគ្រីស្ទ និង
នគរដ៏អស់កល្បរបស់ទ្រង់។ ការនេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅកង
្នុ លោកុប្បត្ដិ ចាប់ពី 
២៧:២៧ ទៅ។ ដូច្នេះការឆ្លើយតបរបស់យ�
 ើងទៅកាន់ចេ
 រ៉ូម គឺថា គ្រប់ទាំងអត្ថបទ
ដែលបានដកស្រង់ដោយពួកសាវក មានកំលាំងខ្លា ង
ំ ជាងនៅកង
្នុ អតប
្ថ ទដ�ើមរបស់
ពួកវា និងខ្លា
 ង
ំ ជា
 ងនៅកង
្នុ សំណេររបស់ចេ
 រ៉ូម!
សំរាប់អត្ថបទពីគម្ពីរម៉ា ឡាគី ១:២-៣ សាវក ប៉ុលក៏បានដកស្រង់ផងដែរថា
“ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថា អញបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នា ប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នា
ថា ទ្រង់មានស្រឡាញ់យ�ើងឯណា ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តបថា ឯអេសាវ ត�ើមិនមែន
ជាបងរបស់យ
៉ា កុបទេឬអី ទោះបីយ
៉ាងនោះ គង់តែអញបានស្រឡាញ់យ
៉ា កុប តែ
ចំណែកអេសាវនោះ អញបានសប
្អ ់វិញ ហ�ើយបានធ្វើឲ្យស្រុកភ្នំរបស់គេបានស្ងាត់
ច្រៀប ក៏ឲ្យមរតករបស់គេដល់ពួកស្វាននៅទីរហោស្ថាន”។ អ្ន ក អ៊ែរ៉ាស្មឹស មាន
វិធីបីយ
៉ាងដ�ើម្បីព្យាយាមគេចចេញពីអត្ថន័យដ៏ច្បាស់លាស់នៃព្រះបន្ទូលទាំង
នេះ។
វិធីទីមួយគឺថា យ�ើងមិនអាចពន្យល់ការនេះជាន័យដ៏ងាយយល់បាន
ឡ�ើយ ពីព្រោះសេចក្ដីស្រឡាញ់និងសេចក្ដីសំអប់របស់ព្រះ  ខុសពីសេចក្ដី
ស្រឡាញ់និងសេចក្ដីសំអប់របស់មនុស្ស គឺគ្មានអារម្មណ៍មនុស្សនៅកង
្នុ សេចក្ដី
ទាំងនេះឡ�ើយ។ ឥឡូវនេះយ�ើងរាល់គ្នាដឹងហ�ើយថា សេចក្ដីស្រឡាញ់ និង
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សេចក្ដីសំអប់របស់ព្រះមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់មនុស្សទេ ប៉ុន្តែសំនួរដែលយ�ើង
ប្រឈមមុខ តំរូវមិនឲ្យយ�ើងសួរ ពីរប�ៀបដែលព្រះស្រឡាញ់ និងសប
្អ ់ទេ ប៉ុន្តែ
តំរូវឲ្យសួរពីមូលហេតុដែលព្រះស្រឡាញ់និងសប
្អ ់វិញ។ ប៉ុន្តែដោយព្រោះអ្នកចង់
ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មកឯរប�ៀបដែលព្រះស្រឡាញ់ និងសប
្អ ់វិញនោះ សូមយ�ើង
ម�ើលមួយភ្លែតសិន ថាត�ើការនេះជួយដ
 ល់ករណីរបស់អ្នកដែរឬយ
៉ាងណា។ វាមិន
បានជួយអ្វីទាល់តែសោះ។ សេចក្ដីស្រឡាញ់ និងសេចក្ដីសប
្អ ់របស់ព្រះមិនមែន
ចេះតែផ្លាស់ប្រែដូចជាសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងសេចក្ដីសំអប់របស់យ�ើងនោះទេ។
នៅកង
្នុ ព្រះ សេចក្ដីស្រឡាញ់ និងសេចក្ដីសំអប់ ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កល្ប និងមិន
ចេះផ្លាស់ប្រែ។ សេចក្ដីស្រឡាញ់ និងសេចក្ដីសំអប់ ត្រូវបានកំណត់ឡ�ើងមុនពេល
“ឆន្ទៈសេរី” ក�ើតឡ�ើងទៅទ�ៀត ដូច្នេះយ�ើងឃ�ើញថា សេចក្ដីស្រឡាញ់ និងសេចក្ដី
សំអប់មិនរង់ចាំការឆ្លើយតបរបស់មនុស្សឡ�ើយ។ ការនេះកាន់តែច្បាស់លាស់
ជាងនៅពេលដែលយ�ើងសួរថា ហេតុអ្វីបានជាព្រះស្រឡាញ់និងសប
្អ ់។ ត�ើគេបាន
ធ្វើអ្វីដ�ើម្បីឲ្យព្រះស្រ
 ឡាញ់ដល់យ
៉ា កុប ឬសប
្អ ់អេសាវ? ជាការពិតណាស់ពួកគេមិន
បានធ្វើអ្វីទាំងអស់ ពីព្រោះសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងសំអប់ចំពោះពួកគេ គឺតំរូវតាង
ំ 
ពីពួកគេមិនទា
 ល់ក�
 ើតម
 កមល៉េ្ ះ។ នៅកន្លែងនេះ“ឆន្ទៈសេ
 រី” ពុមា
ំ នតួនាទីអ
 ្វីសោ

ះ!
រប�ៀបទីពីរដែលព្យាយាមគេចចេញពីអត្ថន័យដ៏ងាយយល់នៃពាក្យគឺ៖
អ្ន កនិយាយថា លោក ម៉ា ឡាគី ហាក់ដូចជាមិនកំពុងតែន
 ិយាយពីនៃសេចក្ដីសំអប់
ដែលយ�ើងរាល់គ្នាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដ៏នៅអស់កល្បជានិចន្ច ោះទេ។ អ្ន កល�ើកការនោះ
ឡ�ើងថា
  លោកម៉ា ឡាគី គ្រាន់តែនិយាយពីការទុកល
្ខ ំបាកដែលគេជួបប្រ
 ទះនៅល�ើ
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ផែនដីនេះប៉ុណ្ណោះ។ ជាថ្មីម្ដងទ�ៀត ការនេះគឺជាការល�ើកឡ�ើងដ៏បង្ខូចថា សាវក
ប៉ុល កំពុងតែប្រើបទគម្ពីរខុស។ សូមយ�ើងម�ើលម្ដងទ�ៀត ថាត�ើការព្យាយាមរត់
គេចពីអត្ថន័យដ៏ងាយយល់នៃពាក្យនេះ អាចជួយករណីរបស់អ្នកឬយ
៉ាងណា។
ជាការពិតណាស់គំនិតរបស់សាវក ប៉ុល នៅកង
្នុ ខគម្ពីរទាំងនេះគឺដ�ើម្បីសង្កត់ធ្ងន់
ល�ើភាពអវត្តមាននៃការល្អ ឬអំណាចនៃ“ឆន្ទៈសេរី”។ ទោះបីជាសា
 វក ប៉ុល កំពុង
និយាយទាក់ទងតែអ្វីៗដែលជាបទពិសោធន៍ល�
 ើផែនដីនេះកដ៏ ោយ ប៉ុន្តែគាត់នៅតែ
កំពុងប្រើប្រាស់រូបភាពសមរម្យមួយនៅកង
្នុ រ�ឿងយ
៉ា កុបន
 ិងអេសាវដែរ។ នៅកង
្នុ 
ករណីណាក៏ដោយ វាជាការមិនពិតទេ
 ដែលគេល�ើកឡ�ើងថា លោក ម៉ា ឡាគី គ្រាន់
តែនិយាយសំដៅតែអ្វីៗដែលជាបទពិសោធន៍ល�ផែន
ើ ដី
 ប៉ុណ្ណោះនោះ។បរិបទនៃ
បទគម្ពីរនេះបង្ហាញថា គោលបំណងរបស់គាត់គឺដ�ើម្បីសដីប
្ ន្ទោសដល់ប្រជាជន
អ៊ីស្រាអែល ពីព្រោះពួកគេមិនបានឆ្លើយតបនឹងសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែល
ទ្រង់មានចំពោះពួកគេ។ សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះពួកគេមានន័យធំធេង
ជាងការប្រទានពរខាងផែនដីនេះ ដ្បិតបទគម្ពីរនេះបង្ហាញថា ព្រះរបស់យ�ើងគឺជា
ព្រះល�ើគ្រប់ទាំងអស់។ ទ្រង់នឹងមិនជាព្រះ
 នៃពួកអ៊ីស្រាអែលដែលថ្វា យបង្គំទ្រង់
តែចិតពា
្ត ក់កណ្ដា ល ជាមួយនឹងដង្វា យសត្វដែលខ្ញ ើចជ�ើងនិងសត្វឈឺ នោះទេ 
(ម៉ា ឡាគី ១:១៣)! ការថ្វា យបង្គំព្រះដ៏ពិត គឺត្រូវថ្វា យបង្គំទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត ន
្ត ិង
អស់ពីកំលាំង ដ្បិតទ្រង់ជាព្រះទាំងនៅកង
្នុ បច្ប
ចុ ្បន្ននិងបរលោកនាយ ជាព្រះនៅ
ក្ង
នុ គ្រប់ការទាំងអស់ នៅកាលៈទេសៈទាំងអស់ នៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់
ហ�ើយនិងន ៅកង
្នុ អ
 ្វីៗទាំងអ
 ស់ដែលពួកគេធ្វ
 ើ។
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ការព្យាយាមទីបីរបស់អ្នកកង
្នុ ការគេចចេញពីអត្ថន័យដ៏ងាយយល់ នៃ
បទគម្ពីរម៉ា ឡាគី ១:២-៣ គឺអ្នកនិយាយថា លោក ម៉ា ឡាគី ចង់សំដៅថា ព្រះ
ស្រឡាញ់ពួកសាសន៍យូដាមួយចំនួន ហ�ើយពួកយូដាខ្លះទ�ៀតទ្រង់សប
្អ ់។ ការ
ដែលអ្នកគិត ជាការប�ើកផវ្លូ  សំរាប់ការមិនជ�ឿ ដោយពួកយូដាខ្លះដែលស័កដិស
្ ម
ឲ្យទ្រង់កាត់ចេញទៅវិញ។ ហ�ើយអ្នកគិតថា “ការបកស្រាយ” របស់អ្នក ប�ើកផវ្លូ 
សំរាប់សេចក្ដីជំន�ឿនៃពួកយូដាខ្លះដែលស
 ័កដិស
្ មទទួលបាននូវការតភ្ជា
 ប់មកវិញ។
អ្ន កមិនដឹងពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងនិយាយនោះទេ! ខ្ញុំដឹងថា មនុស្សត្រូវបាន
កាត់ចេញដោយការមិនជ�ឿ ហ�ើយតភ្ជា ប់មកវិញដោយសេចក្ដីជំន�ឿ ហ�ើយនឹង
ដឹងថា ពួកគេត្រូវតែទទួលការល�ើកទឹកចិត ហ
្ត �ើយជំរុញឲ្យជ�ឿ។ ប៉ុន្តែការនេះគ្មាន
អ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រជ�ឿ និងកា
 រមិនជ�
 ឿ ដោយអំណាចនៃ “ឆន្ទៈសេ រី” នោះឡ�ើយ។

ការវែកញែកទី ១២ : ជាងស្មូន និងដី
 ឥដ្ឋ
អត្ថបទទីបីដែលអ្នកនិយាយ អាចនឹងគាទ្រ
ំ ដល់ជំហររបស់ខ្ញុំ គឺគម្ពីរអេសាយ
៤៥:៩ “វេទនាដល់អ្នកណាដែលតតាំងនឹងព្រះ ដែលបានបង្កើតខ្លួនមក គេជា
អំបែងឆ្នាំងមួយនៅកង
្នុ អស់ទាំងអំបែងនៅល�ើផែនដី ត�ើដីឥដ្ឋប្រកែកចំពោះជាង
ស្មូនថា ត�ើធ្វើអ្វីដូច្នេះ”។ ហ�ើយនៅកង
្នុ គម្ពីរយេរេ

មា ១៨:៦ ផងដែរថា “ឱពួកវង្ស
អ៊ីស្រាអែលអ�ើយ ដីឥដ្ឋនៅកង
្នុ ដៃរបស់ជាងស្មូនយ
៉ាងណា នោះឯងរាល់គ្នាក៏នៅ
ក្ង
នុ ដៃអញយ
៉ាងនោះដែរ”។ អត្ថបទទាំងនេះពិតជាគាទ្រ
ំ ករណីរបស់ខ្ញុំយ
៉ាងជាក់
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ច្បាស់ណាស់ ប៉ុន្តែអ្នកព្យាយា

មគេចចេញពីកំលាំងរបស់បទគម្ពីរទាំងនោះ ដោយ
ធ្វើឲ្យកិចកា
្ច ររបស់ជាងស្មូន ទៅជាបទពិសោធន៍របស់យ�ើងនៅកង
្នុ ជី វិតនេះទៅ
វិញ។ អ្ន កល�ើកឡ�ើងថា នៅពេលសាវក ប៉ុល ប្រើបទគម្ពីរទាំងនេះ នៅកង
្នុ គម្ពីរ
រ៉ូម ជំពូក ៩ គាត់បានបន្ថែមអត្ថន័យដ�ើមរបស់បទគម្ពីរទាំងនេះ ដោយធ្វើឲ្យបទ
គម្ពីរទាំងនេះ សំដៅទៅការជ្រើសរ�ើសផ្ទាល់ខ្លួនវិញ។ នេះគឺជានិយាយមិនពិតពី
សាវក ប៉ុល ហ�ើយ។ បន្ទា ប់មកអ្នកបានបន្ថែមការវង្វេងវង្វាន់របស់អ្នក ដោយ
ល�ើកពី ២ធីម៉ូថេ ២:២០-២១ ថា “នៅកង
្នុ ផទះ្ ធំ មិនមែន
 មានសុទ្ធតែ
 គ្រ
 ឿងប្រដាប់
មាសប្រាក់ម្យ៉ាងទេ គឺមានប្រដាប់ធ្វើពីឈ�ើ ហ�ើយពីដីដែរ ខ្ លះសំរាប់ការប្រស�ើរ
ខ្ លះសំរាប់ការអាប់ឱនវិញ ដូច្នេះប�
 ើអ្នកណាបានសំអាតខ្លួនពសេ
ី ចក្ដីទាំងនោះ អ្ន ក
នោះនឹងបានជាប្រដាប់សំរាប់ការប្រស�ើរ ដោយបានញែកជាប រិសុទ្ធហ�ើយ ក៏មាន
ប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផង ទុកជាប្រដា

ប់ដែលបានរ�ៀបចំ សំរាប់ការលគ្អ ្រប់ជំពូក”។
អ្ន កនិយាយថា នៅត្រង់នេះសាវក ប៉ុល កំពុងតែសរសេរពីប្រធានបទដូចគ្នានៅ
ក្ង
នុ គម្ពីរអេសាយ ៤៥:៩; យេរេមា ១៨:៦ ហ�ើយន
 ិងគ
 ម្ពីររ៉ូម ៩ ដែរ។ អ្ន កអស់
សំណ�ើចនឹងគំនិតនៃឆ្នាំងដីដែលចេះបន្សុទ្ធដោយខ្លួនឯង។ ប៉ុន្តែអ្នកនិយាយថា
សាវក ប៉ុល ពិតជាបានបង្គា ប់ឲ្យឆ្នាំងនោះធ្វើអញ្ ចឹង ហ�ើយបង្ហាញចំពោះការស្កប់
ចិតផ្
្ត ទា ល់របស់អ
 ្ន កថាឆ្
 នា ំ ងន ោះត្
 រូវតំណាងឲ្យមនុស្សដែលមាន “ឆន្ទៈសេ រី”។
ចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺថា សាវក ប៉ុល នៅកង 
្នុ ២ធីម៉ូថេ  ២:២០-២១ គឺមិន
សំដៅទៅប្រធានបទដូចគ្នានឹងអត្ថបទផ្សេងទ�ៀតនោះទេ។ គាត់កំពង
ុ តែប្រើរូបភាព
ធម្មតាដ�ើម្បីបង្ហាញប្រធានបទផ្សេងមួយទ�ៀត គឺការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះរបស់
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អ្ន កជ�ឿ។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត វាមិនមែនជាចានឆ្នាំងទេ តែជាពួកអ្នកជ�ឿដែល
ព្រះបង្គា ប់ឲ្យពួកគេធ្វើវិញ។ ពួកគេត្រូវតែសំអាតខ្លួនរបស់ពួកគេពីគ្រប់ការដែល
បង្អា ប់បង្អោនដល់ព្រះ។ ដូចជាឆ្នាំងដីអញ្ ចឹង ខ្ លះលស្
្អ អា ត ហ�ើយខ្លះទ�ៀតមិនល្អ
ស្អាត យ
៉ាងនេះគឺអាស្រ័យនឹងម្ចាស់មិនមែនជាគ្រឿងប្រដាប់ទាំងនោះទេ ដែល
ត្រូវសំរេចល�កា
ើ រប្រប្រាស
ើ
រ់ បស់ន
 ិមួយៗនោះ។

ការវែកញែកទី ១៣ : សេចក្ដីសុច រិតរបស់ព្រះ

ឥឡូវនេះ អ្ន កប្រើការពិចារណាខាងមនុស្សវិញ។ អ្ន កមិនអាចទទួលយកសេចក្ដី
សុច រិតរបស់ព្រះ ដ�ើម្បីឲ្យបានបោះចោលសេចក្ដីអាក្រក់ទៅកង
្នុ ភ្លើងដ៏នៅអស់
កល្បទេ។ ការដែលអ្នកល�ើកឡ�ើងនោះមិនស
 មហេតុផលទាល់តែសោះ ដ្បិតព្រះ
 
បានបង្កើតពួកគេតាមរប�ៀបនៃពួកគេម្នាក់។ ដូច្នេះវាចាកពីសេចក្ដីពិត! អ្ន កបានដាក់
ខ្លួនរបស់អ្នកនៅកង
្នុ ស្បែកជ�ើងន ៃពួកជា
 ន់ឈ
 ្ លី ដែលសាវក ប៉ុល កំពុងតែដកស្រង់
នៅកង
្នុ គម្ពីររ៉ូម ៩:១៩ ថា “ហេតុអ្វីបានជាទ្រង់នៅតែបន្ទោសទ�ៀត ដ្បិតត�ើអ្នកណា
បានទទឹងនឹងព្រះហឫទ័យទ្រង់?” ដូច្នេះហេតុផលខាងមនុស្សទាមទារថា ព្រះគួរ
តែធ្វើការទៅតាមគំនិតរបស់មនុស្សពីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ និងពីអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវ។
ត�ើព្រះអាទិករដែលបង្កើតអ្វីៗគ្រប់ទាំងអស់ ត្រូវតែចុះចូលនឹងរបស់ដែលជាស្នា
ព្រះហស្ដទ្រង់ឬអី! ត�ើគេត្រូវដាក់ច្បាប់ដល់ព្រះថា ព្រះអាចផ្ដន្ទា ទោសតែពួកអ្នក
ដែលស័កដិស
្ មនឹងទទួល ដ ោយតាមការស្មានរបស់យ�ើងឬ! នៅពេលព្រះសង្គ្រោះ
ដល់ព
 ួកអ្នកដែលមិនស័កដិស
្ មវិញ នោះគ្មានអ្នកណាតវ៉ាបានឡ�ើយ។ ប៉ុន្តែនៅពេល
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ដែលព្រះផ្ដន្ទាទោសពួកគេនោះនឹងមានការតវ៉ាដ៏ធំមួយ។ សេចក្ដីអាក្រក់នៃចិត្ត
មនុស្សគឺត្រូវបង្ហាញនៅត្រង់នេះហ�ើយ។ នៅពេលមនុស្សបានរិះគិតដូចនេះពួក
គេកំពុងតែបរាជ័យកង
្នុ ការសរស�ើរដំក�ើងព្រះទុកជាព្រះហ�ើយ។ពួកគេប្លន់សិទ្ធិជា
ស្ដេចគ្រប់គ្រងពីព្រះ។ យ�ើងនឹងមិនដែលយល់ពីរប�ៀបដែលព្រះដ
 ៏សុចរិតមួយអង្គ 
អាចសង្គ្រោះមនុស្សទមិឡល្ើស
ម រហូតដ
 ល់យ�
 ើងបានទៅដល់ស្ថានសួគ៌។ ដូច្នេះ
ត�ើយ�ើងអាចនឹងយល់ពីរប�ៀបដែលព្រះដ៏សុច រិតមួយអង្គ អាចផ្ដន្ទា ទោសដល់
មនុស្សទមិឡល្ើស
ម ដោយរប�ៀបណា? ប៉ុន្តែសេចក្ដីជំន�ឿនឹងបន្តជ�ឿថាវាអញ្ ចឹង
មែន ទាល់តែ
 ក
 ូនមនុស្សបានលេចមក។

ការវែកញែកទី ១៤ : សាវក ប៉ុល ទទួលស្គាល់ថា សេចក្ដីសង្គ្រោះនៃមនុស្ស គឺ
ដោយសារព្រះ
 តែ
 ម
 ួយប
 ៉ុណ្ណោះ
មិនមានការប្រឆាំងគ្នាណាមួយនៅកង
្នុ បទគម្ពីរទេ លុះត្រាតែអ្នកទាមទារនូវ“ការ
ពន្យល់” របស់អ្នក។ ពេលនោះការវង្វេងវង្វាន់នោះនឹងង�ើបឡ�ើង។ ឧទាហរណ៍៖
មានការប្រឆាំងគ្នារវាង “ប�ើអ្នកណាបានសំអាតខ្លួន” (២ធីម៉ូថេ ២:២០-២១) និង 
“ទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់” (១កូ រិនថូស ១២:៦)។ ចំនុចទីមួយ គ្រាន់តែដាក់ចុះនូវអ្វី
ដែលមនុស្សគួរធ្វើប៉ុណ្ណោះ។ ការនេះមិនមានន័យថា មនុស្សមានសមត្ថភាពធ្វើវា
ដោយ “ឆន្ទៈសេ
 រី” ទេ ប�ើគ្មានព្រះគុណនោះ។ ខ្ញុំដឹង អ្នកជ�
 ឿថា នៅពេលដែលការ
បង្គា ប់មួយត្រូវបានប្រទានមក នោះវាសឲ្យឃ�ើញពីសមត្ថភាពមួយដ�ើម្បីឲ្យបាន
ស្ដាប់បង្គា ប់។ ប៉ុន្តែការនោះគ្មានន័យសោះ។ អត្ថបទទីពីរវិញន
 ិយាយយ
៉ាងច្បាស់
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ថា គ្រប់ទាំងអស់ជាកិចកា
្ច ររបស់ព្រះ។ នោះមិនមានការប្រឆាំងគ្នាទេ។ សាវក
ប៉ុល តែងតែមានជំហរដដែលនៅកង
្នុ គ្រប់ទាំងការបង្រៀនរបស់គាត់ គឺថាសេចក្ដី
សង្គ្រោះរបស់ម
 នុស្សគឺដោយសារអំណាចព្រះចេ
 ស្ដានៃព្រះតែ
 ម
 ួយប
 ៉ុណ្ណោះ។
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ជំពូក ៤
មតិរបស់លោក លូស�៊ើរ ល�ើការបកស្រាយអត្ថបទរបស់អ៊ែរ៉ាស្មឹស ដែលបដិសេធនឹង
“ឆន្ទៈសេរ”ី
ការវែកញែកទី ១ : លោកុប្បត្ដិ ៦:៣
ការវែកញែកទី ២ : លោកុប្បត្ដិ ៨:២១ និងលោកុប្បត្ដិ ៦:៥
ការវែកញែកទី ៣ : អេសាយ ៤០:១-២
ការវែកញែកទី ៤ : អេសាយ ៤០:៦-៧
ការវែកញែកទី ៥ : យេរេមា ១០:២៣
ការវែកញែកទី ៦ : សុភាសិត ១៦:១
ការវែកញែកទី ៧ : យ៉ូហាន ១៥:៥
ការវែកញែកទី ៨ : ការសហប្រតិបត្តិការជាមួយព្រះរបស់មនុស្ស មិនបង្ហាញពី 
“ឆន្ទៈសេ រី” ទេ
សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន
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នៅចុងបញ្ចប់ យ�
 ើងអាចមកឯចំនុចដែលអ្នកដោះស្រាយជាមួយនឹងអត្ថបទ ដែល
ខ្ញុំប្រដ�
ើ ើម្បីប
 ង្ហាញថា “ឆន្ទៈសេ
 រី” មិនព
 ិត។

ការវែកញែកទី ១ : លោកុប្បត្ដិ ៦::៣  “វិញ្ញាណអញនឹងមិនតវ៉ានឹងមនុស្សជា
ដរាបទេ ពីព្រោះគេជា
 សាច់ឈា

មប៉ុណ្ណោះ”
មុនដ
 ំបូងអ្នកបានវែកញែក“សាច់ឈាម” នៅទីនេះថា ជាភាពកម្សោយមនុស្ស។
ប៉ុន្តែអត្ថន័យនៅទីនេះដូចគ្នានឹង១កូ រិនថូស ៣:១-៣ ត្រង់កន្លែងដែលសាវក ប៉ុល
ហៅពួកកូ រិនថូសថា “មនុស្សខាងឯសាច់ឈាម” ឬ“តាមបែបមនុស្សលោក”។
សាវក ប៉ុល មិនកំពុងតែនិយាយសំដៅទៅភាពកម្សោយនោះទេ ប៉ុន្តែសំដៅទៅ
ភាពពុករលួយវិញ។ លោក ម៉ូសេ កំពុងតែនិយាយសំដៅទៅមនុស្សដែលរ�ៀប
ការដោយសារតែអារមណ
្ម ៍ស្រើបស្រាល ហ�ើយន
 ិងពួកអ្នកដែលពោរពេញដោយ
លោកិយដែលសាហាវយង់ឃ
 ្នងនេះ យ
៉ាងនេះហ�ើយបានជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះមិន
អាចបន្តជាមួយពួកគេ
 បាន។ អ្ន កនឹងកត់សំគាល់ឃ�ើញថា នៅកង
្នុ បទគមរ្ពី នៅត្រង់
កន្លែងណាកដ៏ ោយឲ្យតែមានពាក្យថា “សាច់ឈាម” សុទ្ធតែប្រឆាំងនឹង“វិញ្ញាណ”
មានន័យថា វាទាស់នឹងព្រះវ ិញ្ញាណនៃព្រះ។ មានតែន ៅពេលដែល“សាច់ឈាម”
ត្រូវបានប្រើតែឯងប៉ុណ្ណោះ ទ�
 ើបវាសំដៅថា រូបកាយខាងសាច់ឈា

ម។ ដូច្នេះ បទ
គម្ពីរនេះមានន័យថា “វិញ្ញាណរបស់អញ ដែលមាននៅកង
្នុ ណូអេ និងមនុស្ស
បរិសុទ្ធឯទ�ៀត ដាស់ត�ឿនមនុស្សទមិឡល្ើស
ម តាមរយៈព្រះបន្ទូលដែលមនុស្ស
ទាំងនេះប្រកាសប្រាប់ និងតាមរយៈជី វិតដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះរបស់ផង
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ពួកគេ។ ប៉ុន្តែវាជាអាសាឥតការ ដ្បិតមនុស្សទមិឡល្
 ើស
ម ត្រូវបានខ្វា ក់ ហ�ើយមាន
ចិតរ្ត ង
ឹ រូសដោយសារសាច់ឈាមនោះឯង ហ�ើយកាន់តែអាក្រក់ទ ៅៗ ហ�ើយកាន់
តែជាប់ជំនុំជំរះទៅៗ”។ ការនេះតែងតែក�ើតឡ�ើង ហ�ើយវាបង្ហាញឲ្យឃ�ើញយ
៉ាង
ច្បាស់ថា ប្រសិនប�ើមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ សូម្បីតែនៅកង
្នុ ខណៈពេលព្រះ
វិញ្ញាណកំពុងតែធ្វើការកង
្នុ ចំណោមពួកគេក៏ដោយ នោះពួកគេពិតជាគ្មានជំនួយអ្វី
ទាំងអ
 ស់ ប�គ្
ើ មានព្រះវញ្
ិ ញា ណជួយទេនោះ។“ឆន្ទៈសេរី” មិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់
ក្រៅពីធ្វើបាប។
បន្ទា ប់មកអ្នកបានប្រាប់យ�ើងថា អត្ថបទនេះមិនសំដៅល�ើមនុស្សទាំង
អស់ទេ គឺសំដៅល�ើតែពួកដែលបានរស់នៅសម័យនោះប៉ុណ្ណោះ។ ការនេះមិន
សំដៅអញ្ ចឹងឡ�ើយ ដ្បិតព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលពីមនុស្សទាំងអស់ថា “របស់
អ្វីដែលក�ើតព
 ីសាច់នោះជាសាច់ទេ
 ” (យ៉ូហាន ៣:៦)។ រួចម
 កទ្រងបា
់ នបង្ហាញពី
ភាពម៉ឹងម៉ា ត់នៃលក្ខខ័ណ្ឌនេះដោយមានបន្ទូលថា “ប�ើមិនបានក�ើតជាថ្មី នោះគ្មាន
អ្ន កណាអាចនឹងឃ�
 ើញនគ
 រព្រះបា
 នទេ” (យ៉ូហាន ៣:៣)។
បន្ទា ប់មកអ្នកនិយាយថា អត្ថបទនេះមិនមានន័យសំដៅទៅកាជំនុំជំរះ
របស់ព្រះនោះទេ ប៉ុន្តែសំដៅទៅសេចក្ដីមេត្តា ករុណារបស់ទ្រង
 ់វិញ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែល
អ្ន កត្រូវធ្វើនោះគឺ ត្រូវអានខាងដ�ើមនិងខាងចុងនៃអត្ថបទនោះវិញ។ នោះអាច
នឹងគ្មានការសង្ស័យថា ទាំងនោះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដ៏មានសេចក្ដីក្រោធមួយ
អង្គឬយ
៉ាងណា។ ដូច្នេះអត្ថបទនេះឈរទាស់ប្រឆាំងនឹង“ឆន្ទៈសេ រី”។ អត្ថបទ
នេះបង្ហាញថា គ្មានអំណាចនៅកង
្នុ មនុស្ស ដ�ើម្បីឲ្យបានធ្វើការលឡ្អ �ើយ ប៉ុន្តែធ្វើ
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អោយបានតែកា
 រជំនុំជំរះរបស់ព្រះ
 ប
 ៉ុណ្ណោះ។

ការវែកញែកទី  ២ : លោកុប្បត្ដិ  ៨::២១ “ចិត្ត មនុស្សនោះអាក្រក់តាំងពីក្មេង
មក”។ ហ�ើយសូមម�ើលផងដែរនៅកង
្នុ លោកុប្បត្ដិ ៦:៥ “គំនិតកង
្នុ ចិត្ដ គេក៏សុទ្ធ
តែអាក្រក់ជានិច”្ច ។
អ្ន កព្យាយាមគេចពីអត្ថន័យដ៏ងាយយល់នៃអត្ថបទនេះ ដោយនិយាយថា មាន
ភាពទំនងជាក�ើតឡ�ើងនៃសេចក្ដីអាក្រក់នៅកង
្នុ មនុស្សភាគច្រើន ប៉ុន្តែភាពទំនង
ជាក�ើតឡ �ើងនេះមិនដ
 កយកសេ រីភាពនៃឆន្ទៈចេ
 ញពីពួកគេ
 ទេ
 ។
ប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលនៅត្រង់នេះថា អំពីមនុស្សទាំងអស់ មិនមែនគ្រាន់
តែមនុស្សភាគច្រើននោះទេ។ បន្ទា ប់ពីទឹកជំនន់ ព្រះមានបន្ទូលថា ទ្រង់នឹងមិន
ប្រព្រឹត្តិចំពោះមនុស្សតាមការដែលគេសមទទួលនោះទ�ៀតទេ។ ប្រសិនប�ើទ្រង់
ធ្វើយ
៉ាងដូច្នេះ នោះគ្មានអ្នកណាអាចទទួលបានសេចក្ដីសង្គ្រោះឡ�ើយ។ ទាំងមុន
ទាំងក្រោយទឹកជំនន់ ព្រះបានប្រកាសថា មនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែអាក្រក់ មិនគ្រាន់
តែមនុស្សខ្លះប៉ុណ្ណោះទេ។ អ្ន កហាក់ដូចជាគិតអំព�ើបាបនៅកង
្នុ មនុស្ស ថាជារ�ឿង
តិចតួចជារ�ឿងដែលអាចជួសជុលបានដ៏ងាយស្រួល។ ប៉ុន្តែអត្ថបទនិយាយថា
គ្រប់ទាំងថាមពលនៃឆន្ទៈរបស់មនុស្ស គឺដ�ើម្បីធ្វើតែការអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះ។ ហេតុ
អ្វីបានជាអ្នកមិនស
 ួរយោបល់ពគ
ី ម្ពីរហេព្រ

ើរ? តាមការពិតល ោក ម៉ូសេ និយាយ
ថា៖ “ការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចរ�ើន
ំ ជាច្រើនឡ�ើងនៅផែនដី ហ�ើយអស់ទាំង
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គំនិតកង
្នុ ចិតគេ
្ត ក៏សុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច”្ច (លោកុប្បត្ដិ ៦:៥)។ នេះមិនមែនជាភាព
ទំនងជាក�ើតឡ�ើងនៃសេចក្ដីអាក្រក់ទេ។ ព្រះមានបន្ទូលអ្វីទាំងអស់ ប៉ុន្តែសេចក្ដី
អាក្រក់ត្រូវបានគិត និងស្រម�ើស្រមៃ ដោយមនុស្សពេញមួយជី វិតរបស់ពួកគេ។
ប៉ុន្តែអ្នកនឹងឆ្លើយតបថា៖ “អញ្ ចឹងហេតុអ្វីបានជាព្រះទុកពេលឲ្យសំរាប់ការប្រែចិត្ត
ប�ើអំណាចរបស់មនុស្សមិនអាចប្រែចិតបា
្ត នផងនោះ?” ចម្លើយគដ
ឺ ូចអ្វីដែលយ�ើង
បាននិយាយជាញឹកញាប់មកហ�ើយ គឺថាការបង្គា ប់របស់ព្រះមិនមានន័យសំដៅ
ពីអំណាចកង
្នុ ការធ្វើតាមនោះទេ។ ព្រះមានបន្ទូលប្រាប់ពីកាតព្វកិចរ្ច បស់យ�ើងមិន
មែនបង្ហាញថា យ�ើងអាចធ្វើវាបាននោះទេ ប៉ុន្តែដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងបន្ទា បខ្លួន ហ�ើយ
សារភាពថា យ�ើងម
 ិនអា
 ចធ្វើបានវិញ!

ការវែកញែកទី ៣ : គម្ពីរអេសាយ ៤០:១-២
“ចូរកំសាន្តទុក្ខ ចូរកំសាន្តទុករា
្ខ ស្ដ្រចុះ ត្រូវឲ្យលួងលោមចិតន្ត ៃក្រុងយេរូសាឡិម
ហ�ើយស្រែកប្រាប់គេថា គ្រាធ្វើសឹកសង្គ្រា មរបស់គេបានសំរេចហ�ើយ អំព�ើ
ទុច្ចរិតរបស់គេក៏បានអត់ទោសឲ្យ ហ�ើយគេបានទទួលមួយជាពីរពីព្រះហស្ដនៃ
ព្រះយេហូវ៉ា ឲ្យស្នងនឹងអ
 ំព�បា
ើ បគេដ ែរ”

អត្ថបទនេះមានន័យថា ការអត់ទោសរបស់ព្រះត្រូវបានប្រទានមកដល់
ពួកអ្នកដែលគ្មានសមត្ថភាពរកឲ្យបានការអត់ទោសនោះទាល់តែសោះ ឬដ�ើម្បី

119

ធ្វើលន្អ ៅកង
្នុ រប�ៀបណាមួយបានទាល់តែសោះ។ តែអ្នកមិនយល់ព្រមអញ្ ចឹងទេ។
អ្ន កនិយាយថា អតប
្ថ ទនេះមានន័យថា ការសងសឹករបស់ព្រះល�ើអំព�ើបាបយ�ើង 
មិនមែនព្រះគុណទ្រង់ទេ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅឯគម្ពីរសញ្ញាថ្មីវិញ ខ្ញុំ
ឃ�ើញថា អត្ថបទនេះនិយាយអំពីការអត់ទោស

របស់ព្រះស
 ំរាប់អំព�ើបាប ត្រូវបាន
ប្រកាសប្រាប់ដ ោយដំណឹងល!្អ ចូរយ�ើងក្រឡេ

កម�ើលអ
 ត្ថបទនេះទាំងអ
 ស់គ្
 នា ។
ខ្ញុំគិតថាពាក្យ “ចូរកំសាន្តទុក”្ខ មិនមានន័យសំដៅថា ជាដំណ�ើរការ
ជំនុំជំរះរបស់ព្រះនោះទេ! បន្ទា ប់មកខនេះចែងថា “ត្រូវឲ្យលួងលោមចិត្ត នៃ
ក្រុងយេរូសាឡិម”។ ពាក្យនេះចង់និយាយថា “ចូរនិយាយទៅកាន់ចិត្តនៃក្រុង
យេរូសាឡឹម គឺនិយាយពាក្យនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ ជាពាក្យផ្អែមល្ហែម ពាក្យដ៏
សប្បុរស។ បន្ទា ប់មក “គ្រាធ្វើសឹកសង្គ្រា ម” មានន័យថា ជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់នៃការតស៊ូ
ខំឲ្យបានទទួលការអត់ទោស ដោយការស្ដាប់បង្គា ប់តាមក្រិត្យវិន័យ (សូមម�ើល
គម្ពីរកិចកា
្ច រ ១៥:៧-១០)។ គ្រាធ្វើសឹកសង្គ្រា មនោះត្រូវបានបញ្ច ប់ដ ោយព្រោះតែ
 
ការអត់ទោសដោយឥតគិតថ្លៃរបស់ព្រះ។ មនុស្សបានទទួល “មួយជាពីរ” ពីព្រះ
ហស្តរបស់ព្រះ នោះមានន័យសំដៅពីជំងឺនៃអំព�ើបាប និងការដោះលែងឲ្យរួចពី
បន្ទុកដ៏ធ្ងន់នៃក្រិត្យវិន័យ។ ហ�ើយជំងឺ និងការដោះលែងនេះគឺមកពី“អំព�ើបាប”
របស់ពួកគេ មានន័យថា ពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែមានអំព�ើបាប ហ�ើយមិនអាច
ធ្វើអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីធ្វើបាប។ ព្រះគុណមិនមែនជារង្វាន់នៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់
“ឆន្ទៈសេរី” ទេ។ ព្រះគុណត្រូវបានប្រទានមក ទោះបីជាមានបញ្ហាអំព�ើបាបក៏ដោយ
ហ�ើយព
 ួកគេ
 ទា
 ំងអ
 ស់សមទទួល។
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ការវែកញែកទី  ៤ : គម្ពីរអេសាយ៤០:៦-៧“មនុស្សជាតិ(សាច់ឈាម)ទាំង 
ឡាយ ប្រៀបដូចជាស្មៅ ហ�ើយអំព�ើល្អ ទាំងប៉ុន្មាន របស់គេក៏ដូច ជាផ្កានៅទី
វាល ឯស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមទៅ ហ�ើយផ្ការោយរុះចុះដោយព្រោះខ្យល់“វិញ្ញាណនៃ
ព្រះយេហូវ៉ាបក់ម
 កត្រូវ”
អ្ន កនិយាយថា “វិញ្ញាណ” នៅកង
្នុ អត្ថបទនេះមានន័យថា កំហឹង ហ
 �ើយថា “សាច់
ឈាម” គឺជាសេចក្ដីកម្សោយរបស់មនុស្សដែលគ្មានអំណាចប្រឆាំងនឹងព្រះ។ ប៉ុន្តែ
តាមពិតទៅ សេចក្ដីកម្សោយរបស់មនុស្សមានសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះ គ្មានអ្វីណា
ផ្សេងទ�ៀតដ�ើម្បីធ្វើឲ្យស្វិតក្រៀម ត�ើវាត្រូវប្រព្រឹត្តិដោយគ្មានការអាណិតចំពោះ
សេចក្ដីកម្សោយរបស់ម
 នុស្សឬ? ត�ើម
 ិនគ
 ួរនឹងល�
 ើកវា
 ឡ�ើងទេ
 ឬ
 អ
 ី?
បន្ទា ប់មកអ្នកនិយាយថា “ផ្កានៅទីវាល” តំណាងឲ្យ សិ រីលដ្អ ែលមកពី
ភាពចំរុងច
 ំរ�ើនខាងផ្នែកសំភារៈ។ ប៉ុន្តែការនេះមិនអាចត្រឹមត្រូវបានទេ។ ពួកយូដា 
ថ្វា យសេ រីលដ
្អ ល់ព្រះវិហារ ដល់ការកាត់ស្បែ
 ក និងយញ្ញ បូជា។ ពួកក្រិក គេថ្វា យ
សិ រីលដ
្អ ល់ប្រាជ្ញា រ បស់ពួកគេ
 ។ ដូច្នេះហ�ើយបានជាហ ៅវាថា សេចក្ដីសុច រិតនៃការ
ប្រព្រឹត្តិ និងប្រាជ្ញា មនុស្សដែលត្រូវបានខ្ចា ត់ខ្ចា យ ដោយព្រះវិញ្ញាណបក់ផាត់។ ការ
នេះត្រូវបានអះអាងដោយគម្ពីរអេសាយ ដែលទាក់ទងនឹង “មនុស្សទាំងឡាយ”
(សាច់ឈាមទាំងអស់)។ មានមនុស្សតែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះថ្វា យសិ រីលន្អ ៅកង
្នុ 
ការរីកចំរ�ើនខាងសំភារៈ ប៉ុន្តែជាធម្មតា មនុស្សទាំងអស់ថ្វា យសិ រីលន្អ ៅកង
្នុ ទង្វើ
និងប្រាជ្ញា

មនុស្ស។
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នៅចំនុចនេះ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់កង
្នុ ការកត់សំគាល់ គម្ពីរយ៉ូហាន 
៣:៦ “របស់អ្វីដែលក�ើតពីសាច់ នោះជាសាច់ទេ ហ�ើយដែលក�ើតពីព្រះវិញ្ញាណ
នោះជាវិញ្ញាណវិញ”។ អត្ថបទនេះបង្ហាញយ
៉ាងច្បាស់ថា អ្វីៗក៏ដោយ ដែលមិន
ក�ើតមកពីព្រះ វិញ្ញាណរបស់ព្រះ គឺជាសាច់ឈាម។ នេះមិនមានន័យថា សូម្បីតែ
ផ្នែកមួយដ៏ធំរបស់មនុស្សខាងសាច់ឈាម គឺជាសាច់ឈាមទេ។ តាមពិតទៅវា
មានន័យថា ការដ៏លប
្អ ំផុតនៅកង
្នុ មនុស្សគសា
ឺ ច់ឈា

ម។ វាមានន័យយ
៉ាងច្បាស់
ថា មនុស្សទាំងឡាយណាដែលគ្មានព្រះវិញ្ញាណគឺជា “សាច់ឈាម” ដូច្នេះហ�ើយ
បានជានាំទៅរកការជំនុំជំរះរបស់ព្រះ
 ។
អ្ន កគិតថាការនេះមិនពិត។ អ្ន កគិតថា មានមនុស្សខ្លះសុខចិតស្
្ត លា ប់មួយ
ពាន់ដងជាជាងប្រព្រឹត្តិការដ៏អាក្រក់ម្ដង ទោះបីជាគ្មានអ្នកណាទ�ៀតដឹងពីវាក៏ដោយ
ហ�ើយព្រះនឹងអត់ទោស

ឲ្យវា។ ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែម�ើលកិចកា
្ច រខាងក្រៅដដែល។ អ្នក
ត្រូវតែម�ើលចិតវ្ត ិញ។ ទោះបីជាមានមនុស្សប្រភេទនេះក៏ដោយ តែអាកប្បកិ រិយា
របស់ពួកគេនាំសិ រីលដ
្អ ល់តែ
 ខ្លួនឯង ពីព្រោះតែដាច់ចេញពីព្រះវិញ្ញាណ ពួកគេគ្មាន
បំណងចិតដ�
្ត ើម្បីនឹង
 ថ្វា
 យសិ រីលដ
្អ ល់ព្រះ
  ដ
 ោយសកម្មភាពរបស់ព
 ួកគេឡ �ើយ។
អ្ន កក៏សួរផងដែរថា អ្វីៗដែលហៅថា “សាច់ឈាម” ត�ើចាំបាច់ត្រូវហៅ
វាថា ទមិឡល្ើស
ម បានដែរឬទេ។ ខ្ញុំឆ្លើយថា បាទ។ មនុស្សម្នាក់ជាមនុស្សទមិឡ 
ប្រសិនប�ើគ្មានព្រះ វិញ្ញាណរបស់ព្រះ។ បទគម្ពីរចែងថា ព្រះវិញ្ញាណត្រូវបានប្រទាន
មក ដ�ើម្បីរាប់មនុស្សទមិឡល្ើស
ម ជាសុច រិត។ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា អ្វី
ដែលក�ើតពីសាច់ឈា

ម មិនអាចឃ�ើញនគរព្រះបានទេ។ គ្មានទឹកដីកណ្ដា ល រវាង
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នគរព្រះ និងនគររបស់សាតាំងទេ។ ប្រសិនប�ើមនុស្សម្នាក់មិននៅកង
្នុ នគររបស់
ព្រះ នោះគាត់ច្បាស់ជា
 នៅកង
្នុ នគររបស់សា
 តាំងហ �ើយ។
បន្ទា ប់មកអ្នកសួរថា៖ ត�ើខ្ញុំអាចបង្រៀនថា មនុស្សគ្មានអ្វីក្រៅពីសាច់
ឈាមដោយរប�ៀបណា សូម្បីតែពួកគេក�ើតពីព្រះវិញ្ញាណហ�ើយនោះ? ត�ើអ្នក
យល់សប្ដិពីការនេះនៅត្រង់ណា? ខ្ញុំទាញភាពផ្សេងគ្នាដ៏ជាក់ច្បាស់មួយរវាង
“សាច់ឈាម” និង“ព្រះវិញ្ញាណ”។ មនុស្សម្នាក់ដែលមិនក�ើតពីព្រះវិញ្ញាណគឺជា
សាច់ឈាម។ មនុស្សម្នាក់ដែលក�ើតពីព្រះវិញ្ញាណគឺជាវិញ្ញាណវិញ ល�ើកលែងតែ
សមាសធាតុនានានៃសាច់ឈាមដែលជាប់នៅប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហា។

ការវែកញែកទី ៥ : គម្ពីរយេរេមា ១០:២៣ “ឱព្រះយេហូវ៉ាអ�ើយ ទូលបង្គំដឹងថា
ផ្វលូ របស់មនុស្សមិនស្រេចនៅខ្លួនគេទេ ហ�ើយដែលដំរង់ជំហាន របស់ខ្លួន នោះ
ក៏មិនស្រេ

ចនៅមនុស្សដែល ដ�ើរដ ែរ”។
នៅត្រង់នេះអ្នកបានមូលបង្ខុសពីអត្ថន័យដ៏ងាយយល់នៃអត្ថបទនេះម្ដងទ�ៀត។
អ្ន កនិយាយថា វាមានន័យថា ព្រះ គឺមិនមែនមនុស្សទេ  ដែលបណ្ដា លឲ្យ
ព្រឹត្តិការណ៍នានា 

មានលទ្ធផលសប្បាយរីករាយ ហ�ើយថា គ្មានអ្វីទាក់ទងជាមួយ
នឹង “ឆន្ទៈសេ រី”។ ត�ើពា
 ក្យរបស់ល ោកយេរេមា ត្រូវកា
 រពន្យល់ដែរឬទេ? តាមពិត
ទៅ លោក យេរេមា គ្រាន់តែនិយាយសំដៅថា ការរឹងចចេសរបស់មនុស្សកង
្នុ 
ការបដិសេធមិនទទួលព្រះ
 បន្ទូលព្រះធ្វើឲ្យគាត់ជ�ឿថា មនុស្សមន
ិ អាចធ្វើលដ្អ ោយ
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អំណាចខ្លួនឯងបានឡ�ើយ។
ប៉ុន្តែឧបមាថា គំនិតរបស់អ្នកត្រូវចុះ។ អញ្ ចឹង ត�ើការល្អអ្វីដែលវាធ្វើ?
ប្រសិនប�ើ មនុស្សម្នាក់មិនអាចធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍តាមធម្មជាតិត្រឡប់ជាសប្បាយ
រីករាយផង ត�ើគាត់អាចធ្វើអ្វីមួយអំពីវាសនាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់បាន
ដោយរប�ៀបណា?
អ្ន កបានវែកញែកថា មនុស្សជាច្រើនដឹងពីតំរូវការរបស់ពួកគេ គឺជាព្រះ
គុណរបស់ព្រះ ដ�ើម្បីរស់នៅដោយត្រឹមត្រូវ ហ�ើយពួកគេប្រដេញតាមការនេះ
ដោយការអធិស្ឋានជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ដ�ើម្បីសូមជំនួយពីព្រះ។ ហ�ើយអ្នកថា ដោយ
ការធ្វើអញ្ ចឹងមានន័យថា ពួកគេប្រើការប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្ស។ ប៉ុន្តែអ្នកមិន
កំពុងតែបង្ហាញពីអំណាចនៃ “ឆន្ទៈសេ រី” ទេ។ ក្រៅពីពួកអ្នកដែលមានព្រះវិញ្ញាណ
របស់ព្រះគង់ជាមួយ ត�ើអ្នកណានឹងចង់សូមជំនួយពីព្រះ? អ្ន កដែលអធិស្ឋាន ជា
អ្ន កដែលអធិស្ឋានដោយព្រះវ ិញ្ញាណ (រ៉ូម ៨:២៦-២៧)។

ការវែកញែកទី ៦ : គម្ពីរសុភាសិត ១៦:១ “គំនិតដែលចាត់ចែងនៅកង
្នុ ចិត្ត នោះ
ស្រេចនៅមនុស្ស តែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលឆ្លើយស
 ំរេចការនោះវិញ”
អ្ន កត្រូវការការនេះម្ដងទ�ៀត ដ�ើម្បីនិយាយមានន័យសំដៅទៅព្រឹត្តិការណ៍ធម្មតា
នៃជី វិត។ ជាថម
្មី ្ដងទ�ៀតខ្ញុំស
 ូមឆ្លើយថា ទោះបីជាអ្នកន
 ិយាយត្រូវក៏ដោយ តែវាធ្វើ
ឲ្យកាន់តែមិនទំនងឡ�ើង ដែលយ�ើងអាចសំរេចជោគវាសនាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ
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សំរាប់ខ្លួនឯង នោះ។ តាមការពិតទៅ អ្វីៗគ្រប់យ
៉ាងនៅពេលអនាគត ដែលព្រះ
នឹងសំរេច គួរប
 ង្កើតឲ្យមានការភ័យខ្លា
 ចមួយដល់ព្រះ
 ន ៅកង
្នុ យ�ើង។
អ្ន កភ្ជា ប់អត្ថបទនេះជាមួយអត្ថបទពីរទ�ៀត ដែលដកស្រង់មកពីគម្ពីរ
សុភាសិតគឺ៖ សុភាសិត ១៦:៤ “ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើគ្រប់របស់ទាំងអស់ ឲ្យ
សមនឹងប្រយោជន៍នឹងរបស់នោះឯង អ�ើ ទោះទាំងមនុស្សអាក្រក់ក៏បានក�ើតមក
សំរាប់ថ្ងៃនៃសេចក្ដីអាក្រក់ដែរ”។ អ្ន កធ្វើបានយ
៉ាងល្អ ក្ង
នុ ការចង្អុលបង្ហាញថា
ការនេះមិនមា
 នន័យថា ព្រះបានបង្កើតអ្វីៗមកឲ្យអាក្រក់ទេ
 ។ អ្ន កនិយាយបានល្អ
មែន! តែខ្ញុំមិនដ ែលនិយាយថា ទ្រង់ធ្វ
 ើអញ្ ចឹងទេ!
សុភាសិត ២១:១ “ព្រះទ័យនៃស្ដេច នោះនៅកង
្នុ ព្រះហសព្រះយេហ
្ត
ូវ៉ា
ដូចជាផវ្លូ នៃទឹកហូរទាំងឡាយ ទ្រង់ឲ្យបែរហូរទ ៅខាងណាក៏តាមតែព្រះហឫទ័យ”
អ្ន កនិយាយថា ពាក្យថា “បែរឲ្យហូរទៅ” មិនមានន័យថា “បង្ខំ” នោះទេ។
អ្ន កនិយាយថា ស្ដេចនោះត្រូវបានបំបែរទៅកង
្នុ សេចក្ដីអាក្រក់ ដោយព្រះអនុញ្ញាត
ឲ្យ ទៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់។ ប៉ុន្តែវាមិនមែន
 ជាបញ្ហា ដែលអ្នកគិត
ថា ជាការអនុញ្ញាតរបស់ព្រះ ឬជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនោះទេ វានៅតែជា
ពិតដែលថា គ្មានអ្វីណាមួយដែលក�ើតឡ�ើងក្រៅពីបំណងព្រះហឫទ័យ និងកិចកា
្ច រ
នៃព្រះឡ�ើយ។ អត្ថបទនេះសំដៅទៅមនុស្សម្នាក់ គឺជាស្ដេចនោះឯង។ ប្រសិនប�ើ
វាពិតអំពីមនុស្សម្នាក់ វាក៏ពិតស
 ំរាប់ម
 នុស្សទាំងអ
 ស់ដ ែរ។
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ការវែកញែកទី ៧ : យ៉ូហាន ១៥:៥ “ខ្ញុំជាគល់ អ្ន ករាល់គ្នាជាខ្នែង អ្ន កណាដែល
នៅជាប់នឹងខ្ញុំ ហ�ើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះ នោះទ�ើបនឹងបង្កើត ផលឡ�ើងជាច្រើន 
ដ្បិតប�ដា
ើ ច់ព
 ីខ្ញុំចេញ នោះអ្នករាល់គ្
 នា ពុំអាច នឹងធ្វ
 ើអ្វីបានទេ”
នេះគឺជាអត្ថបទដែលខ្ញុំបាននិយាយថា គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចគេចវេសបាន ប៉ុន្តែ
អ្ន កតោងជាប់នឹងពាក្យដ៏តូចមួយ “គ្មានអ្វីណាមួយ” ហ�ើយកាត់បំពង់ករបស់វា!
អ្ន កនិយាយថា វាអាចមានន័យថា “គ្មានអ្វីឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍” ដូច្នេះហ�ើយក៏និយាយ
ថា “ដាច់ចេញពីខ្ញុំអ្ន កមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍បានទេ”។ សំនួរគឺមិនថាត�ើ
អត្ថបទនេះអាចមានន័យអញ្ ចឹងនោះទេ ប៉ុន្តែថាត�ើអត្ថបទនេះពិតជាមានន័យ
អញ្ ចឹងមែនទេ។ អ្ន កនិយាយថា អត្ថបទនេះ មានន័យថា ប�ើគ្មានព្រះគ្រីស្ទ យ�ើង
អាចធ្វើ“ការដែលមិនគ្រប់លក្ខណ៍តូចមួយ”។ ដូច្នេះនៅពេលដែលគម្ពីរយ៉ូហាន 
១:៣ ចែងថា “គ្មានអ្វីណាមួយក�ើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡ�ើយ”  នោះវាមានន័យថា
“ក្រៅពីទ្រង់ ការដែលមិនគ្រប់លក្ខណ៍តូចមួយក�ើតមក” ហ�ើយអញ្ ចឹង! នេះគឺជា
ការលងីល្ង
្ ើមែន! វាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់មែនដែលបកស្រាយបទគម្ពីរបែបនេះ។
ហ�ើយវាគ្មានផវ្លូ ទៅដល់បញ្ញាចិតរ្ត បស់មនុស្សបានទេ។ សូមបកស្រាយឲ្យវាមាន
ន័យយ
៉ាងដូច្នេះវិញគ
 ឺ ពាក្យថា “គ្មានអ្វីណាមួយ” មានន័យថា “គ្មានអ្វីណាមួយ”។
នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អារក្សសាតាំង  បំណងចិត្ត (ឆន្ទៈ) របស់មនុស្ស
មិនមានសេ រីភាពទ�ៀតទេ ហ�ើយក៏មិននៅកង
្នុ អំណាចរបស់វាផ្ទាល់ដែរ ប៉ុន្តែជា
ទាសកររបស់អំព�ើបាប និងរបស់អារក្សសាតាំងវិញ ហ�ើយមានបំណងចិតច
្ត ង់
តែធ្វើតាមអ្វីដែលស្ដេចរបស់វាចង់ធ្វើប៉ុណ្ណោះ។អ្ន កមិនបានអ�ើព�ើនូវអ្វីដែលនៅ
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ពីក្រោយអត្ថបទនេះ គឺថា “ប�ើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្ន កនោះត្រូវបោះចោល
ទៅខាងក្រៅ ហ�ើយក
 ន៏ ៅក្រៀមទៅ ដូចជាខ្នែងដែរ រួចគេ
 ប្រមូលបោ
 ះទៅកង
្នុ ភ្លើង
ឆេះអស់ទៅ” (ខ ៦)។ មនុស្សដែលមិនមែនជារបស់ព្រះគ្រីស្ទ គឺមិនអាចទទួល
យកបាននៅចំពោះព្រះ ហ�ើយម
 ិនតែ
 ប
 ៉ុណ្ណោះអ្នកនោះត្រូវបោះទៅកង
្នុ ភ្លើងទ�ៀត។
ខ្ញុំមិនអាចយល់ពីមូលហេតុ ដែលអ្នកដកស្រង់ពី ១កូ រិនថូស  ១៣:២
ដ�ើម្បីគាទ្រ
ំ ករណីរបស់អ្នកបានទេ។ “ប�ើខ្ញុំចេះអធិប្បាយ ហ�ើយស្គាល់អស់ទាំង
សេចក្ដីអាថ៌កំបាំង និងគ្រប់ទាំងចំណេះវិជ្ជា ហ�ើយប�
 ើខ្ញុំមានគ្រប់ទាំងសេចក្ដីជំន�ឿ
ល្មមនឹងឲ្យភ្នំរ�ើចេញបាន តែគ្មានសេចក្ដីស្រឡាញ់ នោះខ្ញុំមិនជាអ្វីទេ”។ ប�ើអ្នក
ណាមួយគ្មានសេចក្ដីស្រឡាញ់ អ្ន កនោះពិតជាគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់នៅចំពោះព្រះ
ដ្បិតសេចក្ដីស្រឡាញ់ជាអំណោយទាននៃព្រះគុណ។ សរុបសេចក្ដីមកគឺយ
៉ាងនេះ
ថា “គ្មានអ្វីណាមួយ” មានន័យថា គ្មានអ្វីណាមួយ ហ�ើយ“គ្មានអ្វីណាមួយ” អាច
ផ្លាស់បរ្ដូ ការនោះឬ! ប�ើគ្មានព្រះគុណមនុស្សម្នាក់មិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់។
“ឆន្ទៈសេរី” មិនអា
 ចធ្វើអ្វីបានទាំងអ
 ស់ ហ�ើយវា
 គ្មានអ្វីទាំងអស់។

ការវែកញែកទី ៨ : ការសហការរបស់មនុស្សជាមួយនឹងព្រះ មិនបង្ហាញពី“ឆន្ទៈ
សេរី” ទេ
អ្ន កប្រើរូបភាពជាច្រើន ដែលពិពណ៌នាពីការសហការរបស់មនុស្សជាមួយនឹង
ប្រតិបត្តិការរបស់ព្រះ។ ឧទាហរណ៍៖ “កសិករប្រមូលផល តែព្រះបានប្រទានឲ្យ
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វិញ”។ ពិតមែនហ�ើយខញុំ្ ដឹងពីការសហការរបស់មនុស្សជាមួយព្រះ តែ

ការនេះគ្មាន
អ្វីណាមួយ បង្ហាញពី“ឆន្ទៈសេ រី” ទេ។ ព្រះទ្រង់មានសព្វានុភាព។ ទ្រង់គ្រប់គ្រង
អ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតមក។ ហ�ើយការនេះរាប់បញ្ចូ លទាំងពួកទមិឡ
ល្មើស និងពួកអ្នកដែលព្រះបានរាប់ជាសុច រិត ហ�ើយនាំមកនគររបស់ទ្រង់ផង
ដែរ ដែលពួកគេសហការជាមួយព្រះនៅផែនដីនេះ។ មនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើ
តាម និងស្
 ដា ប់បង្គា ប់ន
 ូវអ្វីដែលព្រះសព្វព្រះហឫទ័យឲ
 ្យពួកគេធ្វ
 ើ។
មនុស្សគ្មានចំនែកណាមួយកង
្នុ ការបង្កើតរបស់ខ្លួនឡ�ើយ។ ហ�ើយជាអ្នក
ដែលព្រះបានបង្កើតមក មនុស្សគ្មានចំនែកណាមួយកង
្នុ ការបន្តការរស់នៅ ក្ង
នុ 
នាមជាស្នាព្រះហស្ដបង្កើតរបស់ព្រះទេ។ ទាំងការបង្កើត និងការធ្វើឲ្យការបង្កើត
នោះមានជី វិត គឺជាទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនៃអំណាចគ្រប់គ្រង និងសេចក្ដី
សប្បុរសរបស់ព្រះ  ដែលទ្រង់បានបង្កើត ហ�ើយថែរក្សាយ�ើងដោយគ្មានជំនួយ
ណាមួយព
 យ�
ី ើងឡ �ើយ។
មុនពេលដែលមនុស្សបានក�ើតជាថ្មីឡ�ើង នៅកង
្នុ ការបង្កើតថ្មីកង
្នុ នគរ
របស់ព្រះវិញ្ញាណ មនុស្សមិនបានរួមចំនែកណាមួយដ�ើម្បីរ�ៀបចំខ្លួន សំរាប់ការ
ក�ើតជា
 ថ្មី និងនគរថ្មីនោះទេ។ ស្រដ�ៀងគ្នានោះដែរ នៅពេលដែលមនុស្សត្រូវបាន
បង្កើតមកជាថ្មី មនុស្សមិនបានរួមចំនែកកង
្នុ ការថែរក្សាភាពជាថ្មីនោះនៅកង
្នុ នគរ
ទ្រង់ឡ�ើយ។ ព្រះវិញ្ញាណ បង្កើតយ�ើងជាថ្មី និងថែរក្សាយ�ើង ពេលយ�ើងក�ើត
ជាថ្មី ដោយគ្មានជំនួយណាមួយពីយ�ើងឡ�ើយ។ ដូចជាគម្ពីរយ
៉ា កុបបានចែងថា
“ទ្រង់បានបង្កើតយ�ើងរាល់គ្នាមកតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ ដោយសារព្រះបន្ទូល
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ដ៏ពិត ប្រយោជន៍ឲ្យយ�ើងបានបែបដូចជាផលដំបូង  ក្ង
នុ របស់ទាំងប៉ុន្មានដែល
ទ្រង់បង្កើតមក” (យ
៉ា កុប ១:១៨)។ (លោក យ
៉ា កុប កំពុងតែនិយាយពីការក�ើត
ជាថ្មី)។ ប៉ុន្តែព្រះមិនប
 ង្កើតយ�ើងជាថ្មី ដោយមិនឲ
 ្យយ�ើងស្
 គា ល់ពីការនោះទេ ដ្បិត
ព្រះបង្កើតយ�ើងជាថ្មី ហ�ើយនិងថែរក្សាយ�ើងរាល់គ្នាសំរាប់គោលបំណងនេះឯង 
យ
៉ាងនោះយ�ើងអា
 ចនឹងសហ

ការជាមួយព្រះ
 បា
 ន។
ហ�ើយត�ើអ្វីជាចំនែករបស់ “ឆន្ទៈសេរី” នៅកង
្នុ ការទាំងអស់នេះ? ត�ើវា
ចំនែកអ្វីដែរឬទេ? គ្មានទេ! គ្មានអ្វីទាំងអ
 ស់!

សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន
នៅកង
្នុ កា
 រទាស់ប្រឆាំងនេះ ខ្ញុំមិនចង់បង្កើតកម្ដៅ ជាជាងបង្កើតពន្លឺនោះទេ។ ប៉ុន្តែ
ប្រសិនប�ើខ្ញុំវែកញែកអ្វីណាមួយខ្លា ង
ំ ពេក នោះខ្ញុំនឹងទទួលស្គាល់កំហុសរបស់
ខ្ញុំ ប្រសិនប�ើវាជាកំហុសមែន។ ប៉ុន្តែទេ ខ្ញុំមានការដឹងប្រាកដមួយថា ទីបន្ទា ល់
របស់ខ្ញុំនេះ នាំ មកឯលោកិយកាន់តែបន្ទាន់ឡ�ើង នៅកង
្នុ បុព្វហេតុនៃព្រះ។ សូម
ឲ្យព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ពីទីបន្ទា ល់នេះនៅថ្ងៃចុងក្រោយចុះ! នៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវ
បានគាទ្រ
ំ ដោយទីបន្ទា ល់នៃអ្នកដទៃទ�ៀត ក្ង
នុ បុព្វហេតុការពារសេចក្ដីពិត ដោយ
មិនខ្ជិលច្រអូស ឬដោយការបោកប្រាស់ប៉ុន្តែដោយការខំប្រឹងប្រែងវិញ។ ពេល
នោះ ត�អ
ើ ្ន កណានឹង
 រីករាយជាងខ្ញុំ!
ប្រសិនប�ើខ្ញុំហាក់ដូចជាជូរចត់ចំពោះអ្នកពេក សូមអត់ទោសឲ្យខញុំ្ ផង។ ខ្ញុំមិនបាន
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ធ្វើអញ្ ចឹងដោយចេញពីបំណងអាក្រក់ទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែព្រួយបារម្ភថា ក្រែងលោ
អ្ន កកំពុងតែបំផ្លាញបុព្វហេតុដ�ើម្បីព្រះគ្រីស្ទ ដោយទម្ងន់នៃឈ្
ម ោះរបស់អ្នកវិញ។
ហ�ើយត�ើអ្នកណាតែងតែអាចគ្រប់គ្រងប៊ិចរបស់ខ្លួនបានខណៈដែលមិនមែនជា
ឱកាសដ�ើម្បីបង្ហាញភាពកត់ក្ដៅ នោះ? សូម្បីតែអ្នក ជារ�ឿយៗអ្នកក៏គប់ព្រួញភ្លើង
ដាក់ខ្ញុំដែរ។ ប៉ុន្តែការទាំងអស់នេះមិនជះឥទ្ធិពលនៅកង
្នុ ការវែកញែកនេះទេ ហ
 �ើយ
យ�ើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវែកញែកនេះ ត្រូវតែ
 អត់ទោស

ឲ្យគ្នាទ ៅវិញទៅមក ដ្បិត
យ�ើងគ្រាន់តែជាមនុស្ស ហ�ើយគ្មានអ្វីនៅកង
្នុ យ�ើង ក្រៅពីលក្ខណៈរបស់មនុស្ស
នោះទេ។ សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដែលបណ្ដា លការនេះ បានប�ើកភ្នែករបស់យ�ើង 
ហ�ើយជ
 ួយអ
 ្ន កដ�ើម្បីថ្វា
 យសិ រីលដ
្អ ល់ទ្រង
 ់។ អាម៉ែន។
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សេចក្ដីបន្ថែម
ប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយមកនៃការមិនចុះសម្រុងគ្នានិងសារៈសំខាន់របស់វា

ត�ើអ្នកអាននៅសតវត្សទី២០គិតយ
៉ាងដូចម្ដេច ពីការមិនចុះសម្រុងគ្នា
ដែលនៅពីក្រោយស�ៀវភៅ “ចំណងនៃឆន្ទៈ” របស់លូស�៊ើរ? នៅពេលអ្នកបាន
អានស�ៀវភៅបង្រួមដ៏ងាយយល់នេះហ�ើយ អ្ន កច្បាស់ជាកោតសរស�ើរចំពោះ
សមត្ថភាពកង
្នុ កា
 រវែកញែក ដ៏ពូកែរបស់គាត់។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលយ�ើងផ្ដោ តសំខាន់នោះ
គឺថាត�ើករណីរបស់គាត់ជាការវែកញែកតាមបទគម្ពីរឬយ
៉ាងណា។ ប្រសិនប�ើអ្វីដែល
គាត់បានសរសេរគឺជាសេចក្ដីបង្រៀននៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ នោះយ�ើងត្រូវតែធ្វើ
ការកត់ស
 ំគាល់វា
 នៅពេលបច្ប
ចុ ្បន្ននេះ។
មនុស្សជាច្រើននឹងសន្និដ្ឋានថា អ្វីដែលលូស�៊ើរបានសរសេរគ្រាន់តែជា
អ្វីមួយដែលគេហៅថា លទ្ធិខាលវិន ហ�ើយពួកគេនឹងមិនទទួលបានប្រយោជន៍អ្វី
ទាំងអស់ពីវា។ ពួកជំនុំលូស�៊ើរនៅពេលបច្ប
ចុ ្បន្ននេះហាក់ដូចជាគ្រាន់តែធ្វើអញ្ ចឹង
ហ�ើយងាយយល់ណាស់ ដែលគ្រីស្ទានជាច្រើននៅសព្វថ្ងៃនេះ នឹងធ្វើដូចគ្នាអញ្ ចឹង
ដែរ។
ប្រសិនប�ើយ�ើងម�ើលទៅឯសម័យកែទម្រង់ នោះយ�ើងឃ�ើញយ
៉ាង
ច្បាស់ថា ពួកមេដឹកនាំ ប្រឆាំ ងដូចជា លូស�៊ើរ ស្វីងគ្លី ខាលវិន ប៊ូស�ើរ ប៊ីសា 
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មេលេនថន ចនណក្ស ជាដ�ើម។ មនុស្សទាំងអស់នេះសុទ្ធតែឯកភាពថា ដោយ
និស្ស័យសាច់ឈាម មនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ចំពោះសេចក្ដីសង្គ្រោះ
របស់ខ្លួន ហ�ើយថា ព្រះមានអំណាចគ្រប់គ ្រងទាំងស្រុងនៅកង
្នុ ព្រះគុណ។ ពួកកែ
ទម្រង់អាចនឹងមានការខុសគ្នាអំពីអ្វីផ្សេងទ�ៀត ប៉ុន្តែអំពីការនេះវិញ ពួកគេទាំង
អស់គ្នាសុទ្ធតែបានឯកភាព។ វាអានឹងត្រឹមត្រូវដែលនិយាយថា នេះគឺជាគោលលទ្ធិ
គ្រឹះនៃការកែទម្រង់។ ជាញឹកញាប់គេគិតថា គោលលទ្ធិន ៃការញែកចេញជាប
 រិសុទ្ធ
ដោយសេចក្ដីជំន�ឿ ជាសេចក្ដីពិតស្នូលនៅកង
្នុ ការសិក្សាវិជ្ជាព្រះបែបកែទម្រង់។
ប៉ុន្ដែពួកកែទម្រង់ ដោយបែរទៅរកសេចក្ដីបង្រៀនរបស់សាវក ប៉ុល បានផ្ដោ ត
សំខាន់ថា សេចក្ដីសង្គ្រោះទាំងមូលមួយរបស់មនុស្សមានបាប គឺបានមកដោយ
សារព្រះគុណដ៏ឥតគិតថ្លៃនៃព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ គោលលទ្ធិនៃការញែកចេញជា
បរិសុទ្ធដោយសេចក្ដីជំន�ឿ មានសារៈសំខាន់ ព្រោះវាការពារសេចក្ដីបង្រៀនដែល
ថា មនុស្សជាអ្នកមានបាបដ៏ឥតទីពឹង ហ�ើយបានទទួលសេ
 ចក្ដីសង្គ្រោះដោយសារ
តែព្រះគុណរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែសេចក្ដីពិតស្នូលនៃការកែទម្រង់ គឺជាសេចក្ដី
ពិតដែលព្រះគុណរ បស់ព្រះ
 មា
 នអំណាចគ្រប់គ្រងទាំងអ
 ស់ និងឥ
 តគិតថ្លៃ។
ការប្រឆាំងទៅនឹងគោលជំហរដែលធ្វើឡ�ើងដោយរបស់ពួកកែទំរង់ មិន
ដែលឈប់មួយរយភាគរយឡ�ើយ។ វាកាន់ឆេះបំភលឺអោ
្
យកាន់តែឃ�ើញច្បាស់ពី
ជំន�ឿខុសឆ្គងរបស់ពួកជ�
 ឿល�ើសេចក្ដីបង្រៀនអាមីនាស ដែលបដិសេធថាមនុស្ស
គ្មានជំនួយអ្វីទាំងអស់ ហ�ើយវែកញែកថា សេចក្ដីសង្គ្រោះពិតជាពឹងនៅល�ើអ្វី
ម្យ៉ាងដែលយ�ើងធ្វើសំរាប់ខ្លួនឯង។ ការទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្រៀនដោយបុរស
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ម្នាក់ឈ្
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