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សេចក្ដីផ្ដើម

ព្រះគ្រីស្ទ និងម
 ន្ទីរឃុំឃាំង

សំ

ណួរដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី២១នេះគឺថា៖ ហេតុអ្វី

បានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកសុគត? យ�ើងមិនអាចរកចម្លើយនៃ
សំណួរដ៏សំខាន់នេះឃ�ើញបានទេ ប�ើសិនយ�ើងគ្រាន់តែគិតពីទង្វើរបស់
មនុស្សនោះ។ ចម្លើយដ៏ពិតប្រាកដទៅនឹងសំណួរដែលថា «ត�ើនរណា
សម្លាប់ព្រះយេស៊ូវ?» ចម្លើយនោះគឺ ព្រះជាម្ចាស់។ រ�ឿងនេះពិតជាគួរឲ្យ
ភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ គឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់។
ប៉ុន្តែសេចក្ដីសន្និដ្ឋាននៃព្រះគម្ពីរទា
 ំងមូលបញ្ជាកថា
់ ចម្លើយនេះគឺជាច
 ម្លើយ
ដ៏ត្រឹមត្រូវ។
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ព្រះជាម្ចាសមា
់ នបំណងព្រះហឫទ័យប្រែការនេះទៅ
ជាការល្អ

ហោរា អេសាយ ដែលជាជ
 នជាតិហេព្រើរបានមានប្រសាសន៍ជាច្រើន

សតវត្សមុនព្រះគ្រីស្ទយាងមកថា «ទោះប�ើយ៉ាងនោះ គង់តែព្រះយេហូវ៉ា
បានសព្វព្រះហឫទ័យនឹងវាយទ្រង់ឲ្យជាំ ហ�ើយឲ្យឈឺចាប់...» (អេសាយ
៥៣:១០)។ ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបានល�ើកឡ�ើងថា «ឯ
ព្រះអង្គ ដែលមិនបានសំចៃទុកនូវព្រះរាជបុត្រាទ្រង់បង្កើត គឺបានបញ្ជូន
ទៅជំនួសយ�ើងរាល់គ្នា...» (រ៉ូម ៨:៣២)។ «ព្រះបានប្រគល់ព្រះអង្គជា
យញ្ញបូជាប្រោសលោះ ដោយសារព្រះលោហិតព្រះអង្គ តាមរយៈជំន�ឿ...»
(រ៉ូម ៣:២៥ គកស)។
ប៉ុន្តែ ត�ើអ
 ំព�ដើែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើនេះជាប់ទាក់ទងគ្នាទៅនឹងកា
 រ
ប្រព្រឹតអ
្ត ំព�ើបាបដ៏សែនអាក្រក់របស់មនុស្សដែលបានសម្លាបព់្រះយេស៊ូវ
យ៉ាងដូចម្ដេច? ចម្លើយដែលព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់នោះមាននៅក្នុងសេចក្ដីអធិស្ឋានសម័យកាលពួកសាវ័កដែលបានចែងថា៖ «ដ្បិតនៅក្នុងក្រុង
នេះស្ដេចហេរ៉ូឌលោកប៉ុនទាសពីឡាត់សាសន៍ដទៃព្រមទាំងប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានរួមគ្នាទាស់នឹងព្រះយេស៊ូវជាអ
 ្នកបម្រើ...ឲ្យធ្វអ
ើ ្វីៗដែល
ព្រះហស្ដនិងប
 ំណងរបស់ព្រះអង្គបានកំណត់ទ
 ុកឲ
 ្យក�ើតឡ�ើង។» (កិច-្ច
ការ៤:២៧-២៨ គគខ)។ ទំហនំៃអធិបតេយ្យរបស់

ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យយ�ើង
ភ្លឹកស្ទើរគាំងស្មារតី។ តែវាក៏ជាគន្លឹះនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់យ�ើងផ
 ងដែរ។
ព្រះជាម្ចាស់បានរ�ៀបចំការនេះ ហ�ើយទ្រង់បានសម្រេចវាតាមរយៈមនុស្ស
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អាក្រក់។
ប�ើតាមការបកស្រាយត្រួសៗចេញពីព្រះគម្ពីរត
 ូររ៉ាបស់សាសន៍យូដា
យ�ើងអា
 ចសន្មតបានថា៖ «ពួកគេមានបំណងធ្វើវាសម្រាប់ការអាក្រក់ ប៉ុន្តែ
ព្រះជាម្ចាស់មានបំណងព្រះហឫទ័យធ្វើវាសម្រាប់ការល្អ» (លោកុប្បត្ដិ
៥០:២០)។
ហ�ើយដោយព្រោះព្រះជាម្ចាស់សម្រេចការនោះថា ជាការល្អ ដូច្នេះ
យ�ើងត្រូវតែស្វែងរកមូលហេតុដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ មិនមែនរកមកពី
មនុស្សនោះទេ។ ការដែលសួរថា អ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវមិន
សូវមានអ្វីសំខាន់នោះទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ ត�ើទ្រង់សុគតក្នុង
គោលបំណងអ្វី? មនុស្សប្រហែលជាមានហេតុផលរបស់ខ្លួនក
 ្នុងកា
 រធ្វើគុត
ព្រះយេស៊ូវ។ ប៉ុន្តែមានតែព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចការនោះ
ជាការល្អសម្រាប់ពិភពលោកនេះបាន។ តាមពិត យ�ើងមិនអា
 ចយល់បាន
ទាំងស្រុងពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកា
 រធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវ
ដ�ើម្បីលោកីយ៍នេះឡ�ើយ។ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមល�ើកយ
 កបំណងព្រះហឫទ័យ
ចំនួនហាសិបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាក់ទងនឹងកា
 រដែលទ្រង់ធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវ
មកពណ៌នា ប៉ុន្តែយ�ើងទា
 ំងអស់គសុ
្នា ទ្ធតែដឹងហ�ើយថា នៅមានច្រើនជា
 ង
នេះទៅទ�ៀតដែលអាចល�ើកឡ�ើងបាន។ គោលបំណងរបស់ខ្ញុំ គឺចង់ឲ្យ
ព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់អះអាងដោយផ្ទាល់។ យ�ើងនឹងបានឮព្រះបន្ទូលរបស់
ព្រះជាម្ចាស់ តាមរយៈព្រះគម្ពីរ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ចំណុចដែលបង្ហាញជូន
ទាំងអស់នេះនឹងជំរុញឲ្យលោកអ្នកកាន់តែចង់ចេះចង់ដឹងថែមទ�ៀតអំពី
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គម្រោងការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីពីការសុគតរបស់ព្រះរាជបុត្រា
អង្គទ្រង់។

ការសុគតដ៏គ្មានគប្រ
ូ ៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវ

ហេតុអ្វីបានជាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចអស្ចារ្យម៉្លេះ?

គេបានកាត់ទោសទ្រង់ ហ�ើយចោទថា ទ្រង់ជា
 អ
 ្នកប
 ំពានយករាជបល្ល័ង្កនៃ
ចក្រភពរ៉ូម។ ប៉ុន្តែ តាំងពីទ្រង់ស
 ុគតរហូតមកដល់ស
 តវត្សទ
 ីបី យ�ើងឃ�ើញ
ថា ការសុគតនោះបានប្រទានអំណាចដល់អ្នកជ�ឿឲ្យចេះទ្រាំទ្រនឹងការ
រងទុក្ខ និងការស្រឡាញ់អ្នកដទៃដែលការនោះបានជួយបំផ្លាស់បំប្រែ
ចក្រភពរ៉ូមទាំងមូល ហ�ើយបន្តកែប្រែលោកីយ៍ទាំងមូលរហូតមកដល់
សព្វថ្ងៃនេះ។ ហេតុដែលការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចអស្ចារ្យ
គឺដោយសារការសុគតរបស់ទ្រង់គ្មានគូប្រៀប។ ហ�ើយបីថ្ងៃក្រោយមក
ព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសព្រះយេស៊ូវឲ្យមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡ�ើងវិញ
ដ�ើម្បីបង្ហាញថា ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចនូវកិច្ចការដ៏ល្អ
ហ�ើយគ្មានកន្លែងណា
 ដែលអាចបន្ទោសបាន។
ការសុគតរបស់ទ្រង់មិនអា
 ចមានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានទេ ពីព្រោះទ្រង់មាន
លក្ខណៈល�ើសជាងមនុស្សធម្មតា ទ្រង់ម
 ិនអ
 ន់ជា
 ងមនុស្សនោះទេ។ នៅ
ក្នុងគោលជំន�ឿរបស់ក្រុមប្រឹក្សាណៃស៊ាន (Nicene Creed) បានល�ើក
ឡ�ើងថា
 «ព្រះអម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏ពិតម
 ួយរយភាគរយ»។ នេះគឺជាទីបន្ទាល់
របស់អ្នកដែលបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយទ្រង់ក៏បានបណ្ដាលឲ្យពួកគេ
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មកពន្យល់ពីសេចក្តីពិត និងពីលក្ខណៈរបស់ទ្រង់។ សាវ័ក យ៉ូហាន បាន
ល�ើកឡ�ើងអំពីព្រះគ្រីស្ទថា ទ្រង់ជា
 «ព្រះបន្ទូល» ហ�ើយក៏បានសរសេរថា
«កាលពីដ�ើមដំបូងប
 ង្អស់ ព្រះបន្ទូលមា
 នព្រះជន្មគង់នៅ។ ព្រះបន្ទូលគង់
នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយព្រះបន្ទូលជា
 ព្រះជាម្ចាស់។ ព្រះបន្ទូលគង់
នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ កាលពីដ�ើមដំបូងប
 ង្អស់...ព្រះបន្ទូលបានក�ើតម
 ក
ជាមនុស្ស ហ�ើយគង់នៅក្នុងច
 ំណោមយ�ើងរាល់គ្នា...» (យ៉ូហាន ១:១-២,
១៤ គខប)។
	ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត ទ្រង់គ្មានទោសដែលសមនឹងរងទុក្ខឡ�ើយ
មិនត្រឹមតែគ្មានទោសពីការដែលគេចោទប្រកាន់ថា ទ្រង់បានប្រមាថ
ព្រះជាម្ចាសប
់ ៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែទ្រង់ថែមទាំងមិនដែលធ្វើបាបទាល់តែសោះ។
មានសិស្សដ៏ជិតស្និទរបស់
្ធ
ទ្រង់ម្នាក់បាននិយាយថា «ទ្រង់មិនបានធ្វើបាប
អ្វីសោះ ក៏មិនឃ�ើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះឱស្ឋទ្រង់ឡ�ើយ» (១ពេត្រុស
២:២២)។ បន្ថែមល�ើធាតុពិតនេះ ទ្រង់បានទទួលយកការសុគតនេះដោយ
ស្ម័គ្រពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ទាំងស្រុង។ សេចក្ដីថ្លែងដ៏គួរឲ
 ្យភ្ញាក់ផ្អើល
មួយដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលពីមុនមក គឺអំពីការសុគត និងការមាន
ព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញរបស់ទ្រង់៖ «...ខ្លះបង់
ញុំ
ជ
 ីវិតរបស់ខ្ញុំដ�ើម្បីឲ្យខ្ទទួ
ញុំ ល
បានជីវិតម
 កវិញ គ្មានអ
 ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំទេគឺខលះបង់
្ញុំ
ជីវិតដោយ
ខ្លួនខ្វិញុំញខ្ញុំមានសិទអំ
្ធិ ណាចលះបង់ជីវិតនេះហ�ើយក៏មានសិទ្ធិអំណាច
ទទួលយ
 កវិញដែរ...» (យ៉ូហាន ១០:១៧-១៨ គគខ)។ ភាពចម្រូងច
 ម្រាស
ទាក់ទងនឹងសំណួរដែលថា ត�ើអ្នកណាបានសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវ នោះមិន
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សូវសំខាន់នោះទេ។ ទ្រង់ស
 ្ម័គ្រសុគតដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ
 ្ទាល់។ ព្រះវរបិតា
ដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ គឺជាអ្នកដែលបានកំណត់ការនោះទុកជាមុន។
ហ�ើយព្រះយេស៊ូវក៏ព្រមទទួលដែរ។

ការមានព្រះជន្មរ ស់ឡ�ើងវិញបង្ហាញថា បំណង
ព្រះហឫទ័យន ៃការសុគតរបស់ទ្រង់គត្
ឺ រឹមត្រូវ

ព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសព្រះយេស៊ូវឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ ដ�ើម្បី

បង្ហាញថា ទ្រង់គ្មានទោសសោះ និងដ�ើម្បបញ្
ី
ជាកថា
់ អំណះអំណាងរបស់
ទ្រង់ពិតជា
 ត្រឹមត្រូវ។ បីថ្ងៃក្រោយមក ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើង
វិញ។ ទ្រង់បានមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡ�ើងវិញ នៅថ្ងៃអាទិត្យពេលព្រឹក
ព្រលឹម។ ទ្រង់បានលេចឲ្យពួកស
 ិស្សឃ�ើញជាច្រើនដងក្នុងរយៈពេល៤០ថ្ងៃ
មុនពេលដែលទ្រង់យាងទៅស្ថានសួគវ៌ិញ (កិច្ចការ ១:៣)។
	ពួកសិស្សស្ទាក់ស្ទើរនឹងជ�ឿថា ព្រះយេស៊ូវពិតជាបានមានព្រះជន្ម
រស់ឡ�ើងវិញណាស់។ ហ�ើយពួកគេក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលងាយនឹង
បោកបាននោះដែរ។ ពួកគេជាមនុស្សដែលមានសុភនិច្ឆ័យល�ើការខុស
និងត្រូវ។ ពួកគេដឹងថា ធម្មតាមនុស្សមិនអាចរស់ពីស្លាប់វិញបាននោះ
ឡ�ើយ។ មានពេលមួយ ព្រះយេស៊ូវបានសោយត្រី ដ�ើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់
ពួកគេថា ទ្រង់ម
 ិនមែនជាខ្មោចឡ�ើយ (លូកា ២៤:៣៩-៤៣)។ នេះមិនមែន
ជាការដឹងខ្លួនឡ�ើងវិញពីការដេកភ្លឹកនោះទេ។ ការមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើង
វិញរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថា ទ្រង់មានលក្ខណៈជាព្រះផង និង
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ជាមនុស្សផង ហ�ើយទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានជីវិតដ៏មិនចេះសាបសូន្យ
ឡ�ើង។ ក្រុមជំនុំដំបូងបានប្រកាសថា ទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌
និងផែនដី។ ព្រះយេស៊ូវបានបញ្ចប់ព័ន្ធកិចដ្ចែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាន
ឲ្យទ្រង់ធ្វើ ហ�ើយការមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញ
ថា ព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យនឹងព័ន្ធកិច្ចនោះ។ ស�ៀវភៅមួយក្បាល
នេះមានការរ�ៀបរាប់ពីអ្វីៗដែលជាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានសម្រេច
ឡ�ើងដ�ើម្បីលោកីយ៍។

ការសុគតរបស់ព ្រះគ្រីស្ទ និងម
 ន្ទីរឃុំឃាំងទុកស
 ម្លាប់

វាគឺជារ�ឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលមនុស្សមួយចំនួនបាន

យកការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវមកធ្វើជាលេសរ�ើសអ�ើងចំពោះសាសន៍
យូដា និងយករ�ឿងនោះទៅបង្កសង្គ្រាមជាមួយពួកម
 ូស្លីម។ ក្នុងនា
 មយ�ើង
ជាគ្រីស្ទបរិស័ទ យ�ើងមានសេចក្ដីខ្មាសចំពោះឰយុកោជាច្រើននាក់របស់
យ�ើងដែលពួកគាត់ម
 ិនបានដ�ើរតា
 មសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ មិន
មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់នោះទេ ពីព្រោះយ�ើងក៏មានដានដែលបង្ហាញថា យ�ើង
ធ្លាប់ធ្វើដូចពួកគាត់ដែរ។ ប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតនឹងមិនប្រើអំព�ើហិង្សា
ដ�ើម្បីចម្រើនឲ
 ្យមានអ្នកជ�ឿល�ើគ្រីស្ទសាសនាកាន់តែច្រើននោះទេ (គ្រីស-្ទ
បរិស័ទដ៏ពិតមិនទាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌លោកខាងលិច ឬការអះអាងថា
ខ្លួនជា
 គ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេ)។ ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
 ៖ «រាជ្យរបស់ខ្ញុំ
មិនមែននៅផែនដីនេះទេ ប្រសិនប�ើរាជ្យរបស់ខ្ញុំនៅផែនដីនេះមែន ពួកអ
 ្នក
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បម្រើរបស់ខមុ
្ញុំ ខជាតយុទ្ធ...» (យ៉ូហាន ១៨:៣៦ គកស)។ ផ្លូវនៃឈ�ើឆ្កាង
គឺជាផ្លូវនៃការរងទុក្ខ។ ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យមក
ស្លាប់ មិនមែនមកសម្លាប់នោះទេ នេះដ�ើម្បីបង្ហាញឲ្យលោកីយ៍ឃ�ើញថា
ព្រះគ្រីស្ទស្រឡាញ់ពួកគេ។
	គ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតមានពេញដោយក្ដីស្រឡាញ់ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបាន
ជាពួកគេហ៊ានប្រកាសពីព្រះគ្រីស្ទដោយការបន្ទាបខ្លួន និងចិត្តក្លាហាន
ទោះប�ើពួកគេត្រូវល
 ះបង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយ។ ពួកគេឆេះឆួលនឹងប្រាប់មនុ
 ស្ស
ទាំងអស់ថា មានតែព្រះគ្រីស្ទមួយអង្គគត់ដែលជាផ្លូវទៅឯព្រះវរបិតា។
ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា «...ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្ដីពិតហ�ើយជាជីវិត គ្មាន
អ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡ�ើយល�ើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ» (យ៉ូហាន
១៤:៦ គគខ)។ ប៉ុន្តែសូមយល់ឲ្យច្បាស់ពីសេចក្តីប្រកាសខាងល�ើនេះ
ថា៖ គ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតនឹងមិនបន្ទាបបន្ថោក ប្រមាថ ស្អប់ ប�ៀតប�ៀន
ម�ើលងាយម�ើលថោក គំរាមសម្លាប់ បង្កសង្គ្រាម ឬបង្កើតមន្ទីរឃុំឃាំង
ទុកសម្រាប់សម្លាប់នោះឡ�ើយ។ ហ�ើយការធ្វើបែបនេះ គឺបង្ហាញថា ជា
ការមិនស្ដាប់បង្គាបព់្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ហ�ើយក៏ជាកា
 រដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទ�ៀត
ផង។ មានមនុស្សជាច្រើនបានហៅខ្លួនឯ
 ងថា ជាអ្នកដ�ើរតា
 មព្រះយេស៊ូវ
តែមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ទេ ហ�ើយក៏មិនចេះអត់ទោសដូចព្រះយេស៊ូវ
ដែលទ្រង់បានអធិស្ឋាននៅល�ើឈ�ើឆ្កាងថា «ឱព្រះវរបិតាអ�ើយ សូមអត់
ទោសដល់អ្នកទា
 ំងនេះផង ដ្បិតគេមិនដឹងថា
 គេធ្វើអ្វីទេ» (លូកា ២៣:៣៤
គកស)។
18

ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុត
នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ហ�ើយក៏ជារ�ឿងដែលបង្កឲ្យមានជាជម្លោះដ៏ធំមួយ
ទាំងខា
 ងផ្នែកនយោបាយ និងទ
 ំនាក់ទំនងរវាងគ្និ
នា ងគ្នានៅសតវត្សទី២១
នេះដែរ។ ការបដិសេធថា ព្រះយេស៊ូវមិនបានសុគតនៅល�ើឈ�ើឆ្កាង គឺ
ដូចជាបដិសេធថា គ្មានស
 ម័យកាលសម្លាប់រង្គាលនៃសាសន៍យ
 ូដានោះ
ដែរ។ ចំពោះមនុស្សមួយចំនួនគិតថា
 ដោយសារនេះគឺជារ�ឿងដ៏គួរឲ
 ្យរន្ធត់
ខ្លាំងពេក ដូច្នេះពួកគេក៏ប
 ដិសេធថា រ�ឿងនោះមិនមា
 នក�ើតឡ�ើងនោះទេ។
ចំពោះមនុស្សមួយច
 ំនួនទ�ៀតគិតថា
 រ�ឿងនោះគឺជា
 ការឃុបឃិតគំនិតដែល
ពិបាកនឹងឲ្យអ្នកដទៃយល់បាន គេធ្វើបែបនោះដ�ើម្បីឲ្យអ្នកដទៃមានចិត្ត
ក្ដួលអាណិតដល់សាសន៍យូដាប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែអ្នកដែលបដិសេធពីការ
សុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវ គឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងពិភពស្រម�ើស្រមៃមួយ
ដែលមិនទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាបានរងទុក្ខ
រហូតដល់សោយទិវង្គតដែលយ�ើងមិនអាចពណ៌នាបាននៅល�ើភ្នំកាល់វ៉ារី។ ហ�ើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកសាសន៍យូដា ពួកគេពិតជាបានរងទុក្ខ
ហ�ើយស្លាបរ់ង្គាលយ៉ាងពិតប្រាកដមែន។
	ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទ
 ីមួយដែលបានប្រៀបធ�ៀប ភ្នំកាល់វ៉ារីទៅនឹងម
 ន្ទីរ
ឃុំឃាំង ហ�ើយការរងទុករ្ខបស់ព្រះយេស៊ូវទៅនឹងកា
 ររងទុករ្ខបស់សា
 សន៍
យូដានោះទេ។ លោកអ្នកនឹងក្តុកក្តួលចិត្ត ហ�ើយរកអ្វីនិយាយមិនបាន
នៅពេលដែលអានស�ៀវភៅ Night របស់លោក អេលី ហ្វីសល (Elie
Wiesel) ដែលបានរ�ៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍កា
 លពីនៅយុវវ័យជាមួយឪពុក
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របស់គាត់នៅក្នុងម
 ន្ទីរឃុំឃាំងឈ្មោះ អូស្ក៍វីចហស៍ ប៊ូណា និងប
 ៊ូឆេនវលដ៍
(Auschwitz, Buna, and Bunchenwald)។ នៅមន្ទីរឃុំឃាំងនីមួយៗ
តែងតែមានការគំរាមកំហែងអំពី «ការជ្រើសយក» គឺការជ្រើសយកអ្នក
ខ្សោយទៅសម្លាប់ចោលដោយប្រើវិធីផ្សេងៗ ឬក៏ដុតនៅក្នុងឡភ្លើង។
	លោក ហ្វីសល (Wiesel) បានប្រៀបធ�ៀបភ្នំកាល់វ៉ារីទៅនឹងមន្ទីរ
ឃុំឃាំងម្ដងនៅក្នុងស�ៀវភៅរបស់គាត់។ គាត់បាននិទានប្រាប់ពីលោកគ្រូចំណាស់ម្នាក់ឈ្មោះ អាឃីបា ឌូមឺរ៍ (Akiba Dumer) ដូចត
 ទៅ៖
	លោក អាឃីបា ឌូមឺរ៍ (Akiba Dumer) បានចាកចេញពីយ�ើង គាត់
គឺជាអ្នករងគ្រោះម្នាក់ពី «ការជ្រើសយក»។ ថ្មីៗនោះ គាត់បានដ�ើរទៅដ�ើរ
មកក្នុងចំណោមយ�ើង ភ្នែករបស់គាត់រលីងរលោងដោយទឹកភ្នែក ហ�ើយ
បានប្រាប់គ្រប់គ្នាពីភាពទន់ខ្សោយរបស់គាត់ថា
 ៖ «ខ្ញុំអស់ស
 ង្ឃឹមហ�ើយ...
ជីវិតខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់ហ�ើយពេលនេះ...»។ យ�ើងមិនដឹងជាល�ើកទឹកចិត្តគាត់
យ៉ាងម៉េចនោះទេ។ គាត់ក៏ស្ដាប់មិនចូលពីអ្វីដែលយ�ើងបានប្រាប់គាត់
ដែរ។ គាត់និយាយពាក្យដដែលៗថា គេនឹងយកខ្ញុំទៅសម្លាប់ហ�ើយ ខ្ញុំ
មិនអាចតស៊ូបានទ�ៀតទេ ហ�ើយខ្ញុំក៏គ្មានកម្លាំង និងជំន�ឿទ�ៀតឡ�ើយ។
ដោយសារគាត់គិតច្រើនពេក រំពេចនោះគាត់ក៏ភាំងស្មារតីដូចជាគ្មាន
វិញ្ញាណក្នុងខ្លួនអញ្ចឹង ហ�ើយភ្នែកទាំងគូរបស់គាត់ប្រៀបដូចជាត្រូវគេ
ខ្វេះហ�ើយហូរឈាមសស្រាក់ ដែលគាត់មិនអាចម�ើលឃ�ើញ ប្រៀបដូច
ជាកំពុងស
 ្ថិតក្នុងរណ្ដៅដ៏សែនជ្រៅងងឹតស
 ូន្យសុងអញ្ចឹង។១
បន្ទាបម
់ កលោក ហ្វីសល (Wiesel) បានផ្ដល់យោបល់ដ៏គួរឲ
 ្យចាប់
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អារម្មណ៍ថា «ឱ លោក អាឃីបា ឌូមឺរ៍ (Akiba Dumer) ដ៏កំសត់អ�ើយ
ប្រសិនប�ើលោកបានបន្តដាក់ជ
 ំន�ឿល�ើព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយប្រសិនប�ើលោក
រកភស្តុតាងពីការមានព្រះជន្មគង់នៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងហេតុការណ៍
ដ៏វេទនា ដូចកា
 រវេទនាដែលបានក�ើតឡ�ើងនៅភ្នំកាល់វ៉ារីបាន នោះទាហាន
ក៏នឹងមិនជ្រើសលោកយកទៅសម្លាប់នោះឡ�ើយ»។២ យ�ើងខ្ញុំមិនន
 ិយាយ
បំផ្លើសពាក្យសម្ដីរបស់លោក អេលី ហ្វីសល (Elie Wiesel) នោះទេ។
ហ�ើយយ�ើងខ្ញុំក៏មិនប្រាកដដែរថា គាត់ចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចនោះដែរ។
ប៉ុន្តែមានសំណួរមួយលេចឡ�ើងថា៖ ហេតុអ្វីបានជាគាត់ប្រៀបធ�ៀបភ្នំ
កាល់វ៉ារីដែលជាកន្លែងព្រះយេស៊ូវសុគតទៅនឹងម
 ន្ទីរឃុំឃាំង?
	នៅពេលដែលខ្សួ
ញុំ រសំណួរនេះ ខ្ញុំមិនគិតរកពីមូលហេតុ ឬស្ដីបន្ទោស
អ្នកណានោះទេ។ ខ្ញុំគិតពីអត្ថន័យ និងក
 ្ដីសង្ឃឹមទៅវិញនោះទេ។ យ�ើងដឹង
ហ�ើយថា ការរងទុករ្ខបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាបុព្វហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យ
សាសន៍យ
 ូដារងទុក្ខនោះទេ ប៉ុន្តែសាសន៍យូដាអាចរកខ្លឹមសារដ៏ច
 ម្បងនៃ
ការរងទុករ្ខបស់ពួកគេចេញពីការរងទុករ្ខបស់ព្រះយេស៊ូវបានដោយរប�ៀប
ណា? ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនបានបណ្ដាលឲ
 ្យមានការរងទុក្ខនៅ
មន្ទីរឃុំឃាំងនៅ អូស្ក៍វីចហស៍ (Auschwitz) នោះទេ ប៉ុន្តែ ត�ើការរងទុក្ខ
នៅមន្ទីរឃុំឃាំង អូស្ក៍វីចហស៍ (Auschwitz) នាំឲ្យយ�ើងយល់ពីការសុគត
របស់ព្រះគ្រីស្ទដែរឬទេ? ត�ើគេប្រៀបធ�ៀបភ្នំកាល់វ៉ារីទៅនឹងមន្ទីរឃុំឃាំង
ដោយសារមនុស្សដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ហេតុការណ៍ទាំងពីរនេះងាយ
នឹងយល់ចិត្តគ្នា? ចុងបញ្ចប់ ប្រហែលជាមានតែព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់
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ដែលអាចជ្រាបថា មានអ្វីក�ើតឡ�ើងអ
 ំឡុងពេល «យប់ដ៏សែនយូរ»៣ នៃការ
រងទុករ្ខបស់សា
 សន៍យូដា។ ហ�ើយប្រហែលជាមានពួកសា
 សន៍យូដាមួយ
ជំនាន់ងាយនឹងយល់ពីអ្វីៗដែលបានក�ើតឡ�ើងចំពោះព្រះរាជបុត្រារបស់
ព្រះជាម្ចាស់នៅល�ើភ្នំកាល់វ៉ារី ជាងសាសន៍ផ្សេងទ�ៀត។ ពួកឰ
 យុកោរបស់
ពួកគេក៏បានរងទុក្ខដូចទៅនឹងកា
 រជាប់ឆ្កាងយ៉ាងដូច្នេះដែរ។ សរុបសេចក្តី
មក យ�ើងខ្មិ
ញុំ នបានឆ្លើយស
 ំណួរនេះនោះទេ ព្រោះយ�ើងខ្ញុំមិនដឹងច
 ម្លើយ។
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងនោះគឺ៖ មានអ្នកខ្លះបានហៅខ្លួនឯងថាជា
«គ្រីស្ទបរិស័ទ» ប៉ុន្តែអ្នកទា
 ំងនោះឯង គឺជាអ
 ្នកដែលបានសាងសង់មន្ទីរឃុំ
ឃាំងនោះ។ និយាយឲ្យខ្លីទៅ ពួកគេមិនដែលបានស្គាល់សេចក្ដីស្រឡាញ់
ដែលជំរុញឲ្យព្រះយេស៊ូវទៅភ្នំកាល់វ៉ារីយ៉ាងច្បាស់នោះទេ។ ពួកគេព្រម
ទាំងមិនដែលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដែលបានសុគត ដ�ើម្បីសង្គ្រោះលោកីយ៍
នោះឡ�ើយ។ ទ្រង់ម
 ិនបានសម្លាប់មនុស្ស ដ�ើម្បការ
ី ពារវប្បធម៌នោះទេ ប៉ុន្តែ
មានគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតម
 ួយចំនួនបានយល់ពីអត្ថន័យនៃការសុគតរបស់
ព្រះគ្រីស្ទ។ ឯការរងទុករ្ខបស់ទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យពួកគេទទួលស្គាលថា
់
ពួកគេពិតជាមានបាប ហ�ើយត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះអង្គ។ ប្រហែល
អ្នកទាំងនោះអាចយល់ ឬចាប់ផ្ដើមស្ទង់ម�ើលការរងទុក្ខរបស់ពួកយូដា
បានល្អជាងមនុស្សជាច្រើននា
 ក់ផ្សេងទ�ៀត។
	គួរឲ្យចំឡែកណាស់ដែលថា គ្រីស្ទបរិស័ទជា
 អ្នកប្រកាន់ពួកសា
 សន៍
យូដា! ព្រះយេស៊ូវ និងអ្នកដ�ើរតាមទ្រង់ដំបូងបង្អស់គឺជាសាសន៍យូដា។
មានមនុស្សពីគ្រប់ជាតិសាសន៍មកពីតំបន់ផ្សេងៗនៃខេត្ត ប៉ាឡេស្ទីន
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(Palestine) ជាអ្នកដែលមានចំណែកក្នុងការឆ្កាងព្រះយេស៊ូវ (មិនមែន
ត្រឹមតែសាសន៍យ
 ូដាប៉ុណ្ណោះនោះទេ) ទន្ទឹមន
 ឹងនោះក៏មានប្រជាជនមួយ
ចំនួនផ្សេងទ�ៀតមកពីតំបន់ដូចគ្ខាងល�ើ
នា
នោះដែរបានព្យាយាមរារាំងម
 ិន
ឲ្យគេឆ្កាងទ្រង់ (ដោយរួមបញ្ចូលទាំងសាសន៍យូដាផងដែរ)។ ព្រះជាម្ចាស់
ផ្ទាល់ គឺជាតួអង្គច
 ម្បងក្នុងកា
 រពិឃាតព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ អញ្ចឹងហ�ើយបាន
ជាសំណួរចម្បងគឺម
 ិនមែនសួរថា «ត�ើជាតិសាសន៍មួយណាជាអ្នកដែល
ធ្វឲ
ើ ្យព្រះយេស៊ូវសុគតនោះ?» ប៉ុន្តែគួរស
 ួរបែបយ៉ាងដូច្នេះវិញថា «ត�ើកា
 រ
សុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានផ្ដលអ
់ ្វីខ្លះដល់ម
 នុស្សលោក រួមទាំងពួកសា
 សន៍
យូដា ពួកម
 ូស្លីម (Muslim) ពួកពុទ្ធសាសនិក (Buddhists) ពួកហិណ្ឌូ
(Hindus) អ្នកម
 ិនជ�ឿល�ើសាសនាផ្សេងៗ (Nonreligious secularists)
និងម
 នុស្សទា
 ំងអស់នៅគ្រប់ទ
 ីកន្លែង?»
	ដូច្នេះ តាមរយៈអ្វីដែលយ�ើងបានល�ើកឡ�ើងខាងល�ើនេះធ្វើឲ្យមាន
សំណួរដ៏ស
 ំខាន់បំផុតម
 ួយទ�ៀតលេចឡ�ើងថា
 ៖ ហេតុអ្វី? ហេតុអ
 ្វីបានជា
ព្រះយេស៊ូវយាងមកសុគត? សំណួរ «ហេតុអ្វី» នេះមិនមែនជាសំណួរ
ដែលចង់សួរដេញដោលរកបុព្វហេតុនោះទេ ប៉ុន្តែជាសំណួរដែលសួររក
គោលបំណងនៃការនោះវិញ។ ត�ើព្រះគ្រីស្ទបានសម្រេចអ្វីខ្លះតាមរយៈ
ការសុគតរបស់ទ្រង់? ហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខខ្លាំងម៉្លេះ? ត�ើមាន
ការអស្ចារ្យអ្វីបានក�ើតឡ�ើងនៅល�ើភ
 ្នំកាល់វ៉ារីសម្រាប់លោកីយ៍នេះ?
	នោះហ�ើយ គឺជាអ្វីដែលយ�ើងខ្ញុំនឹងល�ើកឡ�ើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុង
ស�ៀវភៅមួយក្បាលនេះ។ យ�ើងខ្ញុំបានប្រមូលហេតុផលហាសិបយ៉ាង
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ចេញពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែលបញ្ជាក់ពីហេតុផលនៃការដែលព្រះយេស៊ូវ
យាងមកសុគត។ យ�ើងខ្មិ
ញុំ នមែនរ�ៀបរាប់ពីបុព្វហេតុហា
 សិបនោះទេ ប៉ុន្តែ
រ�ៀបរាប់ពីគោលបំណងហាសិបវិញ។ សំណួរមួយដែលមានសារៈសំខាន់
ជាងសំណួរមួយផ្សេងទ�ៀតដែលគេសួរថា ត�ើអ្នកណាបានសម្លាប់ព្រះគ្រីស្ទ
គឺ ត�ើព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចអ្វីខ្លះក្នុងការបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់
ដ�ើម្បីសុគតសម្រាប់មនុស្សមា
 នបាបដូចយ�ើង?
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

១

ដ�ើម្បីទទួលយកសេចក្ក្រោ
ដី
ធ
របស់ព ្រះជាម្ចាស់

ព្រះគ្រីស្ទបានលោះយ�ើងឲ្យរួចពី
 បណ្តាសារបស់ក្រឹត្យវិន័យ ដោយទ្រង់
ត្រឡប់ជាត្រូវបណ្តាសាជំនួសយ�ើង (ដ្បិតមា
 នសេចក្ចែ
ដី ងទុកមកថា
«ត្រូវបណ្តាសាហ�ើយអ្នកណាដែលត្រូវគេ
 ព
 ្យួរន ៅល�ើឈ�ើ»)។ 
(កាឡាទី ៣:១៣ គកស)

គឺព្រះជាម្ចាស់បានប្រគល់ព្រះយេស៊ូវទ
 ុកជាយញ្ញបូជាប្រោសលោះដោយ
សារឈាមរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈជំន�ឿ ដ�ើម្បីបង្ហាញពីសេចក្ស
ដី ុចរិតរបស់
ព្រះជាម្ចាស់។ ព្រះជាម្ចាស់មិនបានដាក់ទោសបាបដែល
មនុស្សបានប្រព្រឹត្តកាលពីមុនទេ។
(រ៉ូម ៣:២៥ គខប)
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នេះហ�ើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ មិនមែនជាយ�ើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេ 
គឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យ�ើងវិញទេ
 ត�
 ើ ហ�ើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់
មក ទុកជាតង្វាយឲ្យធួននឹងបាបយ�ើងរាល់គ្នាផង។
(១យ៉ូហាន ៤:១០)

ប្រ

សិនប�ើព្រះជាម្ចាស់មិនមានភាពយុត្តិធម៌ទេ នោះក៏មិនមាន

ការទាមទារឲ្យព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខ ហ�ើយសុគតនោះដែរ។ ហ�ើយ
ប្រសិនប�ើព្រះជាម្ចាស់មិនមា
 នព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់ទេ នោះក៏មិនមា
 ន
ការសព្វព្រះហឫទ័យឲ្យព្រះរាជបុត្រាទ្រង់រងទុក្ខ ហ�ើយសុគតដែរ។ ប៉ុន្តែ
ព្រះជាម្ចាស់មានទាំងភាពយុត្តិធម៌ និងព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់។ ដូច្នេះ
ហ�ើយ ដោយសារព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានជាទ្រង់សព្វព្រះ
ហឫទ័យបំពេញតាមការទាមទារនៃសេចក្ដីយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់។
	ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទាមទារថា «ត្រូវឲ្យឯងស្រឡាញ់ព្រះ
យេហូវ៉ា ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្ត អស់ពីព្រលឹង ហ�ើយអស់ពីកម្លាំងឯង»
(ចោទិយកថា ៦:៥)។ ប៉ុន្តែយ�ើងបែរជាទៅស្រឡាញ់របស់ផ្សេងជាជាង
ស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញ។ ការមិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់
ដោយទៅស្រឡាញ់របស់ផ្សេងជាងទ្រង់ និងការឱបក្រសោបរបស់ទាំង
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នោះដោយធ្វើតាមតែចិតរ្តបស់ខ្លួន នោះហ�ើយគឺជាអំព�ើបាប។ ហេតុដូច្នេះ
ហ�ើយបានជាព្រះគម្ពីរចែងថា «ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាប ហ�ើយខ្វះមិន
ដល់សិរីល្អនៃព្រះ» (រ៉ូម ៣:២៣)។ យ�ើងតែងតែល�ើកតម្កើងនូវអ្វីៗដែល
យ�ើងពេញចិតជា
្ត ងគេបំផុត ហ�ើយអ្វីដែលយ�ើងពេញចិត្តនោះមិនមែនជា
ព្រះជាម្ចាស់នោះទេ។
	ដូច្នេះ អំព�ើបាបមិនមែនជារ�ឿងតូចតា
 ចនោះទេ ព្រោះវាមិនមែនប្រឆាំង
ទៅនឹងព្រះមហាក្សត្រដ៏ត
 ូចតា
 ចនោះឡ�ើយ។ ប�ើអ្នកប្រមាថអ្នកដែលមាន
ឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ នោះពាក្យប្រមាថរបស់អ្នកក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅតាមឋានៈ
របស់បុគ្គលនោះដែរ។ ព្រះអាទិករនៃសកលលោកនេះស័ក្ដិសមនឹងទ
 ទួល
ការគោរព ការល�ើកតម្កើង និងភាពស្មោះត្រង់ពីយ�ើងរហូតគ្មានទីបញ្ចប់។
ដូច្នេះហ�ើយ ការដែលមនុស្សមិនស្រឡាញ់ទ្រង់ គឺមិនមែនជារ�ឿងធម្មតា
នោះទេ តែវាជាអំព�ើក្បត់។ វាធ្វើឲ្យខូចព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយក៏បំផ្លាញសុភមង្គលរបស់មនុស្សលោកដែរ។
ដោយព្រោះព្រះជាម្ចាស់យុត្តិធម៌ នោះទ្រង់ក
 ៏នឹងម
 ិនប
 ំភ្លេចអំព�ឧ
ើ ក្រិដ្ឋ
ដែលពួកម
 នុស្សបានធ្វើនោះដែរ។ ទ្រង់មា
 នសេចក្ដីក្រោធដ៏បរិសុទទាស់
្ធ

នឹងពួកគេ។ ពួកគេសមនឹងទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្ម ហ�ើយទ្រង់ក៏បាន
បញ្ជាកយ
់ ៉ាងច្បាស់ពីការនេះផងដែរថា៖ «ដ្បិតឈ
 ្នួលរបស់អំព�ើបាប នោះ
គឺជាសេចក្តីស្លាប់...» (រ៉ូម ៦:២៣)។ «...អ្នកណា
 ប្រព្រឹតអ
្ត ំព�ើបាប អ្នកនោះ
នឹងបាត់ប
 ង់ជ
 ីវិត» (អេសេគាល ១៨:៤ គខប)។
ព្រះជាម្ចាស់បានដាក់បណ្ដាសាដ៏បរិសុទ្ធល�ើអស់ទាំងមនុស្សដែល
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ប្រព្រឹត្តអំព�ើបាប។ ប្រសិនប�ើព្រះជាម្ចាស់មិនព្រមដាក់ទណ្ឌកម្មល�ើអំព�ើ
បាប នោះមានន័យថាទ្រង់អយុត្តិធម៌។ ប្រសិនប�ើព្រះជាម្ចាស់មិនបាន
ដាក់ទោសល�ើអំព�ើបាប នោះមានន័យថា ទ្រង់បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាព
ថ្លៃថ្នូររបស់ទ្រង់ហ�ើយ។ ប�ើដូច្នេះមែន ការកុហកនឹងសោយរាជ្យនៅល�ើ
ស្នូលនៃសេចក្ដីពិតហ�ើយ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាព្រះជាម្ចាស់មាន
បន្ទូលថា «...ត្រូវបណ្តាសាហ�ើយ អស់អ្នកណាដែលមិនកាន់ខ្ជាប់តាម
គ្រប់ទាំងសេចក្ដីដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យ ដ�ើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតាម»
(កាឡាទី ៣:១០; ចោទិយកថា ២៧:២៦)។
ក៏ប៉ុន្តែ សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនបញ្ចប់នូវត្រឹម
បណ្ដាសាដែលទ្រង់បានដាក់ល�ើមនុស្សមានបាបទេ។ ព្រះជាម្ចាស់មិន
គ្រាន់តែសព្វព្រះហឫទ័យន
 ឹងចា
 ក់សេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់ល�ើមនុស្សមាន
បាបប៉ុណ្ណោះនោះទេ ទោះប�ើសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់បរិសុទ្ធក៏ដោយ តែ
ល�ើសពីនោះទៅទ�ៀត ព្រះជាម្ចាស់ក៏បានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ម
 កដ�ើម្បី
ទទួលយកសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយទ្រាំទ្របណ្ដាសាជ
 ំនួស
អស់អ្នកដែលទុកចិត្ដទ្រង់។ «ព្រះគ្រីស្ទបានលោះយ�ើងឲ្យរួចពីបណ្តាសារបស់ក្រឹត្យវិន័យ ដោយទ្រង់ត្រឡប់ជាត្រូវបណ្តាសាជំនួសយ�ើង...»
(កាឡាទី ៣:១៣ គកស)។
នេះហ�ើយគឺជាអត្ថន័យនៃពាក្យថា «យញ្ញបូជាប្រោសលោះ» ដែល
មាននៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ រ៉ូម ៣:២៥ នៅដ�ើមជំពូកនេះ។ ពាក្យថា «យញ្ញ
បូជាប្រោសលោះ» សំដៅទៅល�ើការដកសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់
28

ចេញពីមនុស្សមានបាប ដោយការប្រទានឲ្យមានអ្នកទទួលជំនួសវិញ។
ព្រះជាម្ចាសផ
់ ្ទាល់ជាអ្នកប្រទានអ្នកទ
 ទួលជំនួស អ្នកនោះគឺជា
 ព្រះយេស៊ូវ
គ្រីស្ទ ហ�ើយទ្រង់មិនគ្រាន់តែលុបសេចក្ដីក្រោធចោលប៉ុណ្ណោះទេ តែទ្រង់
ថែមទាំងទទួលយកវា ហ�ើយបង្វែរសេចក្ដីក្រោធនោះពីយ�ើងទៅអង្គទ្រង់
វិញ។ ដោយសារសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់យុត្តិធម៌ ដូច្នេះហ�ើយ
បានទ្រង់ចាក់សេចក្តីក្រោធនោះល�ើព្រះយេស៊ូវ មិនមែនគ្រាន់តែបំភ្លេច
ចោលនោះទេ។
សូមកុំឲ្យយ�ើងគិតថា ព្រះជាម្ចាស់ និងសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់
គ្មានសារៈសំខាន់នោះឡ�ើយ។ ប�ើយ�ើងមិនទ
 ទួលស្គាល់ថា អំព�ើបាបរបស់
យ�ើងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ហ�ើយម
 ិនទ
 ទួលស្គាល់ថា សេចក្ដីក្រោធរបស់
ព្រះជាម្ចាស់យុត្តិធម៌នោះទេ នោះយ�ើងក៏មិនអា
 ចទទួលស្គាល់ថា សេចក្ដី
ស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ធម
ំ ហិមាប
 ៉ុណ្ណាចំពោះយ�ើងនោះដែរ។ ប៉ុន្តែនៅពេល
យ�ើងទទួលស្គាល់ពីស្ថានភាពមិនស
 ័ក្តិសមរបស់យ�ើង ដោយសារព្រះគុណ
របស់ព្រះជាម្ចាស់បានប�ើកសម្ដែងឲ្យយ�ើងឃ�ើញ នោះបានជាយ�ើងអាច
សម្លឹងម�ើលការរងទុក្ខ និងការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ រួចនិយាយថា «នេះ
ហ�ើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ មិនមែនជាយ�ើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេ គឺ
ទ្រង់បានស្រឡាញ់យ�ើងវិញទេត�ើ ហ�ើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មក
ទុកជា
 ដង្វាយឲ្យធួនន
 ឹងបាបយ�ើងរាល់គ្នាផង» (១យ៉ូហាន ៤:១០)។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

២

ដ�ើម្បីផ្គាប់ព្រះហឫទ័យព ្រះវរបិតា
របស់ទ្រង់ដែលគង់ន ៅស្ថានស
 ួគ៌

ទោះប�ើយ៉ាងនោះ គង់តែ
 ព្រះយេហូវ៉ាបានសព្វ
ព្រះហឫទ័យនឹងវាយទ្រង់ឲ្យជាំ...។
(អេសាយ ៥៣:១០)

...ព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យ�ើង ព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ ្រង់ជំនួសយ�ើង
ទុកជាតង្វាយនិងជាយ
 ញ្ញបូជាដ៏មានក្លិនក្រអូបចំពោះព្រះ។
(អេភេសូរ ៥:២ គកស)

ព្រះ

យេស៊ូវមិនបានតយុទ្ធនឹងសេចក្ដីខ្ញាល់របស់ព្រះវរបិតានៃ

ទ្រង់នៅទីលាននគរស្ថានស
 ួគ៌នោះទេ ហ�ើយទ្រង់ក៏មិនបាន
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ដកយកខ្សែតីចេញពីព្រះហស្ដរបស់ព្រះវរបិតាផងដែរ។ ព្រះអង្គក
 ៏មិនបាន
បង្ខំព្រះវរបិតាឲ
 ្យមេត្តាដល់មនុស្សដែរ។ ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែន
ជាការចុះចូលដោយជូរចត់ន
 ឹងព្រះវរបិតា ដ�ើម្បីសូមឲ្យទ្រង់មេត្តាដល់អ
 ្នក
មានបាបនោះទេ។ ព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើដូច្នោះទេ តែអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើ
ក្នុងគ្រាដែលទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខ ហ�ើយស
 ុគតនោះ គឺជាគម្រោងរបស់ព្រះវរបិតា
របស់ទ្រង់ទៅវិញនោះទេ។ នោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមាន
តាំងតែពីមុនកា
 របង្កើតលោកទៅទ�ៀត នៅខណៈពេលដែលព្រះជាម្ចាស់
ទតម�ើល ហ�ើយរ�ៀបចំប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនេះ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ
បានជាព្រះគម្ពីរចែងអំពី «...បំណង និងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គ ដែលបាន
ប្រទានមកយ�ើងក
 ្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ មុនស
 ម័យកា
 លទាំងអស់មកម៉្លេះ»
(២ធីម៉ូថេ ១:៩ គកស)។
	ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានបង្ហាញឲ្យឃ�ើញពី
ផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចទៅហ�ើយ។ ដូចដែលហោរា អេសាយ បាន
ទាយពីការរងទុក្ខរបស់ព្រះមែស្ស៊ីដែលត្រូវយាងមកទទួលទោសជំនួស
មនុស្សមានបាបតាំងពីមុនមកម៉្លេះ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា ព្រះ
គ្រីស្ទនឹងធ្វើ «ជាអ្នកដែលព្រះបានវាយ» ជំនួសយ�ើង។
ទ្រង់បានទ្រាំទ្រ រងជំនួសអ
 ស់ទា
 ំងសេចក្ដីឈឺចាប់របស់យ�ើង ហ�ើយ
បានទទួលផ្ទុកអ
 ស់ទាំងសេចក្ដីទុកព្ខ្រួយរបស់យ�ើងជា
 ពិត ប៉ុន្តែយ�ើងរាល់
គ្នាបានរាប់ទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញ គឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយ ជា
អ្នកដែលរងវេទនា តែទ្រង់ត្រូវរបួស ដោយព្រោះអំព�ើរំលងរបស់យ�ើង ក៏
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ត្រូវវាយជាំ ដោយព្រោះអំព�ើទុច្ចរិតរបស់យ�ើងទេ ឯការវាយផ្ចាលដែល
នាំឲ្យយ�ើងបានជាមេត្រី នោះបានធ្លាក់ទៅល�ើទ្រង់ ហ�ើយយ�ើងរាល់គ្នា
បានប្រោសឲ្យជា ដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ យ�ើងទាំងអស់គ្នា
បានទាសចេញដូចជាច�ៀម គឺយ�ើងបានបែរចេញទៅតាមផ្លូវយ�ើងរ�ៀង
ខ្លួន ហ�ើយព្រះយេហូវ៉ាបានទម្លាក់អំព�ើទុច្ចរិតរបស់យ�ើងទាំងអស់គ្នាទៅ
ល�ើទ្រង់ (អេសាយ ៥៣:៤-៦)។
ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតអ
 ំពីការជំនួសរបស់ព្រះគ្រីសស
្ទ ម្រាប់
អ្នកមានបាបនោះ គឺថាវាជាគម្រោងរបស់ព្រះវរបិតា។ ព្រះគ្រីស្ទមិនបាន
បំពានល�ើផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការដាក់ទោសអ្នកមានបាបនោះ
ទេ ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានមានផែនការជាមុនក្នុងការឲ្យព្រះយេស៊ូវទទួល
សេចក្តីក្រោធជំនួសយ�ើង។ ហោរានៅសម័យសញ្ញាចាស់ម្នាក់បានមាន
ប្រសាសន៍ថា «ទោះប�ើយ៉ាងនោះ គង់តែព្រះយេហូវ៉ាបានសព្វព្រះហឫទ័យនឹងវាយទ្រង់ឲ្យជាំ ហ�ើយឲ្យឈឺចាប់...» (អេសាយ ៥៣:១០)។
កថាខណ្ឌខាងល�ើនេះ ពន្យល់ពីហេតុផលខគម្ពីរខ្លះៗនៅក្នុងស
 ញ្ញា
ថ្មីដែលម�ើលទៅហាក់ដូចជា មិនស៊ីគ្នាទៅនឹងខគម្ពីរផ្សេងៗ តែតាមពិត
គ្មានខគម្ពីរណាដែលមិនស៊ីគ្នានោះទេ។ ម្យ៉ាងទ�ៀត ការរងទុក្ខរបស់ព្រះ
គ្រីស្ទ គឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញពីការដែលព្រះជាម្ចាស់ចាក់សេចក្ដីក្រោធ
របស់ទ្រង់ល�ើព្រះយេស៊ូវ ដោយព្រោះតែអំព�ើបាបរបស់មនុស្សលោក។
ប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទ�ៀត ការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទ គឺជាការចុះចូល និងជាការ
ស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាយ៉ាងអស់ពីចិត្ត។ ដូច្នេះ
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ហ�ើយបានជាព្រះគ្រីស្ទបន្លឺសំឡេងពីល�ើឈ�ើឆ្កាងយ៉ាងខ្លាំងថា «...ឱព្រះ
នៃទូលបង្គំ ព្រះនៃទូលបង្គំអ�ើយ ហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គបោះបង់ទូលបង្គំ
ចោលដូច្នេះ?» (ម៉ាថាយ ២៧:៤៦ គខប)។ ហ�ើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ ព្រះ
គម្ពីរក
 ៏បានចែងដែរថា ការរងទុករ្ខបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាក
 ្លិនឈ
 ្ងុយថ្វាយដល់
ព្រះជាម្ចាស់។ «...ព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យ�ើង ព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គ
ទ្រង់ជ
 ំនួសយ�ើង ទុកជា
 ត
 ង្វាយនិងជា
 យ
 ញ្ញបូជាដ៏មានក្លិនក្រអូបច
 ំពោះ
ព្រះ» (អេភេសូរ ៥:២ គកស)។
ចូរយ�ើងនាំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលស្រឡាញ់យ�ើងយ៉ាងខ្លាំងអស្ចារ្យ
ចុះ! ការថ្វាយបង្គំដ៏ពិតមិនមែនគ្រាន់តែតាមអារម្មណ៍របស់យ�ើងនោះ
ទេ។ ហ�ើយការថ្វាយបង្គំដ៏ពិតក
 ៏មិនគួរក�ើតចេញពីភាពល្ងីល្ងើរបស់យ�ើង
នោះដែរ។ ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើនូវអ្វីដែលមនុស្សយ�ើងគិតម
 ិនដល់ គឺទ្រង់
បានចាក់សេចក្ដីក្រោធរបស់ទ្រង់ទៅល�ើព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ផ
 ្ទាល់ ជាអង្គតែ
មួយគត់ដែលបានចុះចូលដោយស្ដាបប
់ ង្គាប់ ដ�ើម្បីនឹងទ
 ទួលយកសេចក្ដី
ក្រោធដែលទ្រង់ម
 ិនស
 មជាអ្នកទ
 ទួល។ ប៉ុន្តែ ការស្ម័គ្រព្រះហឫទ័យរបស់
ព្រះរាជបុត្រា ដ�ើម្បីនឹងទ
 ទួលយកការនោះ គឺមានតម្លៃខ្លាំងណា
 ស់នៅក្នុង
ព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានសេចក្ដីស្រឡាញ់
យ៉ាងធំធេងដល់ព្រះយេស៊ូវដែលជាអ្នកទ្រាំទ្រសេចក្ដីក្រោធជំនួស។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៣

ដ�ើម្បីរ�ៀនស្ដាប់បង្គាប់ 
និងឲ
 ្យបានគ្រប់លក្ខណ៍

ទោះបីព្រះយេស៊ូវជា
 ព្រះរាជបុត្រាកដ៏ ោយក៏ព្រះអង្គរ�
 ៀនស្ដាប់បង្គាប់តាម
រយៈអ្វីដែលព្រះអង្គបានរងទុកវេទនា
្ខ
ដ ែរ។
(ហេព្រើរ ៥:៨ គគខ)

អ្វីៗទា
 ំងអស់ក�ើតមានឡ�ើងដោយសារព្រះអង្គ ហ�ើយដោយព្រះអង្គចង់នាំ
កូនជាច្រើនមកក្នុងសិរីល្អ នោះគួរគប្បីឲ្យព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យម្ចាស់នៃការ
សង្គ្រោះ បានគ្រប់លក្ខណ៍ ដោយរងទុក្ខលំបាក។
(ហេព្រើរ ២:១០ គកស)

ក

ណ្ឌគម្ពីរដដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថា ព្រះគ្រីស្ទ «រ�ៀនស្ដាប់បង្គាប់»
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ដោយសារការរងទុក្ខ ហ�ើយថា ទ្រង់ «បានគ្រប់លក្ខណ៍» ដោយសារការ
រងទុក្ខ ក៏បានចែងផងដែរថា ទ្រង់ «គ្មានបាបឡ�ើយ»។ «...ដ្បិតព្រះអង្គក៏
ធ្លាប់ត្រូវល្បួងគ្រប់បែបយ៉ាងដូចយ�ើងដែរ ប៉ុន្តែព្រះអង្គគ្មានបាបឡ�ើយ»
(ហេព្រើរ ៤:១៥ គគខ)។
	យ�ើងឃ�ើញថា ព្រះគម្ពីរតែងតែល�ើកឡ�ើងពីការនេះម្ដងហ�ើយម្ដងទ�ៀត
គឺថាព្រះគ្រីស្ទគ្មានបាបសោះ។ ទោះប�ើទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយរយភាគរយក៏ដោយ ក៏ទ្រង់នៅតែជាមនុស្សមួយរយភាគរយ
យ៉ាងពិតប្រាកដ ដោយទ្រង់ក៏ត្រូវល្បួង ឃ្លាន ហ�ើយក៏នៅមានភាពទន់
ខ្សោយខាងឯសាច់ឈាមដូចយ�ើងផងដែរ។ ទ្រង់ក៏ចេះឃ្លាន (ម៉ាថាយ
២១:១៨) ចេះខ្ញាល់ ហ�ើយក៏ចេះព្រួយព្រះហឫទ័យ (ម៉ាកុស ៣:១០)
ព្រមទាំងចេះឈឺចាប់ផងដែរ (ម៉ាថាយ១៧:១២)។ ប៉ុន្តែព្រះហឫទ័យ
របស់ទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងបំផុត ហ�ើយអ្វីៗដែលទ្រង់
ធ្វើ គឺពេញដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះវរបិតាទ្រង់៖ «ទ្រង់មិនបាន
ធ្វើបាបសោះ ក៏មិនឃ�ើញមា
 នកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះឱស្ឋទ្រង់ឡ�ើយ» (១ពេត្រុស ២:២២)។
	ដូច្នេះហ�ើយ នៅពេលដែលព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះយេស៊ូវ «...រ�ៀនស្ដាប់
បង្គាប់តាមរយៈអ្វីដែលព្រះអង្គបានរងទុក្ខវេទនា...» នោះមិនមែនមានន័យ
ថា ទ្រង់ធ្វើបាប ហ�ើយត្រូវរ�ៀនបន្ថែមដ�ើម្បីឲ្យចេះស្ដាបប
់ ង្គាប់នោះទេ។ ប៉ុន្តែ
មានន័យថា តាមរយៈការល្បងលថ្មីៗនីមួយៗ ទ្រង់បានរ�ៀនពីនិយមន័យ
នៃការស្ដាប់បង្គាប់ដោយបានដកពិសោធន៍ផ
 ្ទាល់ចេញពីការរងទុក្ខ។ នៅ
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ពេលដែលព្រះគម្ពីរចែងថាទ្រង់ «បានគ្រប់ល
 ក្ខណ៍ ដោយរងទុកល
្ខ ំបាក»
នោះមិនមែនមានន័យថា ទ្រង់បានសម្អាតភាពមិនគ្រប់ល
 ក្ខណ៍របស់ទ្រង់
បន្តិចម្ដងៗនោះទេ។ ប៉ុន្តែមានន័យថា ទ្រង់បានបំពេញតាមសេចក្តីសុចរិតដ៏គ្រប់ល
 ក្ខណប
៍ ន្តិចម
 ្ដងៗដែលទ្រង់ត្រូវការ ដ�ើម្បីសង្គ្រោះយ�ើង។
	នោះគឺជា
 អ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅពេលដែលទ្រង់ទ
 ទួល
ពិធីជ្រមុជទឹក។ មូលហេតុដែលទ្រង់ទទួលពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក មិនមែន
ដោយសារទ្រង់ជាអ្នកមា
 នបាបនោះទេ។ តែផ្ទុយទៅវិញ ទ្រង់បានពន្យល់
ទៅលោក យ៉ូហាន-បាទីស្ទថា «...ចូរធ្វើពិធីនេះ...ទ�ើបត្រឹមត្រូវ...ដ�ើម្បឲ្
ី យបាន
សម្រេចគ្រប់ទា
 ំងសេចក្ដីសុចរិត...» (ម៉ាថាយ ៣:១៥ គកស)។
ចំណុចដែលយ�ើងខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺ៖ ប្រសិនប�ើ ព្រះរាជបុត្រា
នៃព្រះជាម្ចាស់បានមកយកកំណ�ើតជាមនុស្ស ហ�ើយយាងទៅឈ�ើឆ្កាង
ដោយគ្មានសេចក្ដីល្បួង និងការរងទុក្ខក្នុងជីវិតដ�ើម្បីល្បងលពីសេចក្ដី
សុចរិត និងសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទេ នោះទ្រង់មិនស័ក្តិសមនឹងធ្វើ
ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ម
 នុស្សលោកដែលបានធ្លាក់ក្នុងអ
 ំព�ើបាបនោះឡ�ើយ។
ការរងទុករ្ខបស់ទ្រង់ម
 ិនត្រឹមតែទទួលយកសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ប៉ុណ្ណោះទេ ល�ើសពីនោះទៅទ�ៀត ការរងទុក្ខនោះក៏បានផ្ដល់ជាភស្តុតាង
ថា ទ្រង់ជា
 មនុស្សម
 ួយរយភាគរយ និងធ្វើឲ្យទ្រង់អា
 ចហៅយ�ើងថា បងប្អូន
ថែមទ�ៀតផង (ហេព្រើរ ២:១៧)។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៤

ដ�ើម្បីសម្រេចការរស់ពីសុគតឡ�ើងវិញ
របស់ទ្រង់ផ្ទាល់

សូមឲ្យព្រះនៃសេចក្ដីសុខសាន្ត ដែលទ្រង់ប្រោសព ្រះយេស៊ូវ ជាព្រះអម្ចាស់
នៃយ�ើងរាល់គ្នា ឲ្យត្រ
 ឡប់ពីពួកស្
 លាប់មកវិញ គឺជាអ្នកគង្វាលដ៏ធំនៃ
ហ្វូងច�ៀមទ្រង់ប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខណ៍ ក្នុងការល្អ
គ្រប់ជំពូក ដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដ
 ៏នៅអស់កល្ប
ជានិច្ច ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នា បានធ្វើតាម
បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់...។
(ហេព្រើរ ១៣:២០-២១)

កា

រសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនគ្រាន់តែក�ើតឡ�ើងម
 ុនកា
 រមានព្រះ

ជន្មរស់ឡ�ើងវិញរបស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណឹងទេ ប៉ុន្តែវាគឺជាតម្លៃដែលត្រូវទទួលការ
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រស់ឡ�ើងវិញនោះ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាកណ្ឌគម្ពីរ ហេព្រើរ ១៣:២១
ចែងថា ព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសទ្រង់ឲ
 ្យមា
 នព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡ�ើងវិញ
«ដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ច»។
«ព្រះលោហិតនៃសញ្ញា» គឺជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។ ដូច
ដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលរួចមកហ�ើយថា «ដ្បិតនេះជាឈាមខ្ញុំ គឺជាឈាម
នៃសញ្ញាថ្មី...» (ម៉ាថាយ ២៦:២៨)។ នៅពេលដែលព្រះគម្ពីរល�ើកឡ�ើងពី
ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ នោះអ្នកន
 ិពន្ធចង់ស
 ំដៅល�ើការសុគតរបស់
ទ្រង់។ ប�ើព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់តែមិនបានសុគត
នោះសេចក្ដីសង្គ្រោះក៏មិនមា
 នក�ើតឡ�ើងដែរ។ ប៉ុន្តែព្រះលោហិតទ្រង់បាន
ហូររហូតដល់ទ្រង់សុគត នេះសឲ្យឃ�ើញថា ការខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់
ទ្រង់មា
 នសារៈសំខាន់បំផុត។
	ដូច្នេះ ត�ើការខ្ចាយព្រះលោហិត និងការមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ
របស់ព្រះយេស៊ូវ មានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច? ព្រះគម្ពីរចែង
ថា ព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសឲ្យព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ មិន
មែនគ្រាន់តែក្រោយការខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ ប៉ុន្តែទ្រង់បានរស់
ឡ�ើងវិញ តាមរយៈការខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់។ នេះមានន័យថា
ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចពេញលេញហ�ើយគ្រប់លក្ខណ៍
ដូច្នេះហ�ើយ ការមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញគឺជារង្វាន់ និងជាការបង្ហាញពី
ភាពគ្មានទោសរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។
ការរងទុក្ខ និងកា
 រសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ស្កប់
40

ចិត្ត ហ�ើយឈប់ខ្ញាល់។ តាមរយៈការរងទុករ្ខបស់ព្រះយេស៊ូវ ព្រះជាម្ចាស់
បានដកបណ្ដាសាដ៏ប
 រិសុទ្ធល�ើអ
 ំព�ើបាបចេញទាំងស្រុង។ ព្រះគ្រីស្ទបាន
ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពេញលេញ។ ហ�ើយទ្រង់ក៏បានបង់តម្លៃ
ល�ើការអត់ទោសទាំងស្រុងដែរ។ ទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យឃ�ើញថា សេចក្ដី
សុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ គឺយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវ។ អ្វីដែលនៅសល់នោះគឺការ
ទទួលស្គាលជា
់ សាធារណៈពីព្រះជាម្ចាស់ថា អ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើ
គឺបានបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សព្វគ្រប់។ ដូច្នេះយ�ើងដឹង
ថា ព្រះជាម្ចាស់បានទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាសាធារណៈដោយសារ
ទ្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡ�ើងវិញ។
	នៅពេលដែលព្រះគម្ពីរថ្លែងថា
 «ហ�ើយប�ើព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡ�ើង
វិញមែន នោះជំន�ឿរបស់អ្នករាល់គ្នា ឥតប្រយោជន៍សោះ អ្នករាល់គ្នានៅ
ជាប់ក្នុងអ
 ំព�ើបាបដដែល» (១កូរិនថូស ១៥:១៧ គកស) ចំណុចស
 ំខាន់
នោះមិនមែនចង់មា
 នន័យថា ការរស់ឡ�ើងវិញ គឺជាតម្លៃសម្រាប់បង់ថ្លៃអំព�ើ
បាបរបស់យ�ើងនោះទេ។ តែការរស់ឡ�ើងវិញបង្ហាញថា ការសុគតរបស់
ព្រះយេស៊ូវគឺជាការបង់ថ្លៃដ៏គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់ នោះហ�ើយ
គឺជាអត្ថន័យនៃខគម្ពីរខាងល�ើនេះ។ ប្រសិនប�ើព្រះយេស៊ូវមិនបានមាន
ព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញទេ នោះការសុគតរបស់ទ្រង់គឺជារ�ឿងឥតប្រយោជន៍
ហ�ើយព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនទទួលស្គាល់ថា អំព�ើបាបដែលព្រះយេស៊ូវបាន
ទទួលជំនួសយ�ើងនោះបានធ្វើឲ្យយ�ើងរួចពីបាបនោះឡ�ើយ ដូច្នេះយ�ើង
ក៏នៅជាម
 នុស្សមានបាបដដែល។
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ប៉ុន្តែតាមពិត «...ព្រះគ្រីសមា
្ទ នព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡ�ើងវិញ ដោយសារ
សិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរ» (រ៉ូម ៦:៤ គកស)។ ជ័យជម្នះនៃការរងទុក្ខនិង
ការសុគតរបស់ទ្រង់គឺជាភស្តុតាងដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះនេត្រព្រះជាម្ចាស់។
ហ�ើយប្រសិនប�ើយ�ើងទុកចិត្តល�ើព្រះគ្រីស្ទ នោះមានន័យថា យ�ើងមិន
មែននៅក្នុងអ
 ំព�ើបាបរបស់យ�ើងទ�ៀតទេ។ ដ្បិត «ដោយសារព្រះលោហិត
នៃសញ្ញាដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ច» បានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រោសអ្នកគង្វាលដ៏
ធំឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ ហ�ើយឲ្យមានព្រះជន្មជាដរាបតទៅ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៥

ដ�ើម្បីបង្ហាញពី
 សេចក្ស្រ
ដី ឡាញ់និង
ព្រះគុណដ
 ៏ធំធេងរបស់ព ្រះជាម្ចាស់
ចំពោះអ្នកមានបាប

កម្រនឹងមានអ្នកណាព្រមស្លាប់ជំនួសមនុស្សសុចរិតណាស់ ប៉ុន្តែ

ប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះហ
 ៊ានស្លាប់ជំនួសមនុស្សល្អដែរទេដឹ
 ង! រីឯ
 ព្រះវិញ
ទ្រង់សម្ដែងសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដ
 ល់យ�ើង ដោយព្រះគ្រីស្ទ
បានសុគតសម្រាប់យ�ើង ក្នុងពេ
 លដែលយ�ើងនៅជា
មនុស្សមានបាបនៅឡ�ើយ។
(រ៉ូម ៥:៧-៨ គកស)


ដ្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោក ដល់ម៉្លេះ
 បានជាទ ្រង់ប្រទានព្រះ
រាជបុត្រាទ្រង់តែ១ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកណា

ដែលជ�ឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះ 
មិនត្រូវវិនាសឡ�
 ើយ គឺឲ
 ្យមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ចវិញ។ 
(យ៉ូហាន ៣:១៦)
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ហ�ើយយ�
 ើងបានសេចក្ដីប្រោសល ោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះ

ដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់ គឺជាសេចក្ដីប្រោសឲ្យរួចពីទោស 
តាមព្រះគុណដ
 ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់។
(អេភេសូរ ១:៧)

យ�ើ

ងអាចឃ�ើញរង្វាស់នៃសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់

ចំពោះយ�ើងតាមរយៈការពីរយ៉ាង។ ទីមួយ គឺកម្រិតនៃការបូជារបស់ព្រះ
គ្រីស្ទ ដ�ើម្បីជួយសង្គ្រោះយ�ើងពីទណ្ឌកម្មនៃអំព�ើបាបរបស់យ�ើង។ ទីពីរ
គឺកម្រិតនៃភាពមិនស
 ័ក្តិសមនឹងឲ
 ្យទ្រង់ស
 ង្គ្រោះយ�ើង។
	យ�ើងអាចម�ើលឃ�ើញពីរង្វាស់នៃការបូជារបស់ទ្រង់នៅក្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ
យ៉ូហាន ៣:១៦ ដែលចែងថា «ទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែ១»។ យ�ើង
ក៏អាចឃ�ើញពីរង្វាស់នៃការបូជានៅក្នុងពា
 ក្យថា ព្រះគ្រីស្ទផងដែរ។ នេះគឺ
ជាព្រះនាមមួយដែលផ្អែកល�ើងារក្នុងភា
 សាក្រិកថា គ្រីស្ទុស (Christos)
ដែលមានន័យថា «ម្នាក់ដែលទទួលការចាក់ប្រេងតាំង» ហ�ើយភាសា
ហេព្រើរថា «ព្រះមែស្ស៊ី»។ នេះគឺជាងារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរ។ ព្រះមែស្ស៊ីគឺជា
អង្គដែលនឹងត្រូវធ្វើជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែល។ ទ្រង់នឹងច្បាំងឈ្នះ
ល�ើសាសន៍ រ៉ូម ហ�ើយនឹងនា
 ំមកនូវស
 ន្តិភាព និងស
 ុវត្ថិភាពដល់សា
 សន៍
អ៊ីស្រាអែល។ ដូច្នេះហ�ើយបុគ្គលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនមកដ�ើម្បី
សង្គ្រោះមនុស្សមានបាប គឺជាបុត្រាផ្ទាល់របស់ទ្រង់ជាបុត្រាតែមួយគត់
របស់ទ្រង់ និងជា
 បុគ្គលដែលបានតាំងឡ�ើងជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែល
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ហ�ើយក៏ជាស្ដេចនៃពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ (អេសាយ ៩:៦-៧)។
	នៅពេលដែលយ�ើងផ
 ្ដល់គំនិតប
 ន្ថែមល�ើការពិចារណា ស្ដីពីការសុគត
ល�ើឈ�ើឆ្កាងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដែលព្រះគ្រីស្ទបានទ្រាំទ្រ នោះយ�ើងនឹងឃ�ើញ
ច្បាស់ថា ការបូជាដែលព្រះវរបិតា និងព្រះរាជបុត្រាបានធ្វើ គឺធំធេងមិន
អាចពណ៌នាបាន ហ�ើយក៏មិនអា
 ចវាស់បានដែរ។ ប�ើយ�ើងគិតពីភាពឆ្ងាយ
ពីគ្នារវាងព្រះ និងម
 នុស្សលោក ការបូជានេះមានតម្លៃខ្លាំងណា
 ស់។ ប៉ុន្តែ
ព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសយកការបូជានេះ ដ�ើម្បសង្គ្
ី
រោះយ�ើង។
រង្វាស់នៃសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះយ�ើង នៅតែមានការ
ក�ើនឡ�ើងថែមទ�ៀត នៅពេលដែលយ�ើងគិតពីភាពមិនស័ក្ដិសមរបស់
យ�ើងក្នុងកា
 រទទួលក
 ្ដីស្រឡាញ់។ «កម្រនឹងមា
 នអ្នកណា
 ព្រមស្លាបជ
់ ំនួស
មនុស្សសុចរិតណាស់ ប៉ុន្តែប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះហ៊ានស្លាបជ
់ ំនួសមនុស្ស
ល្អដែរទេដឹង! រីឯព្រះវិញ ទ្រង់សម្ដែងសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់
យ�ើង ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតសម្រាប់យ�ើង ក្នុងពេលដែលយ�ើងនៅជា
មនុស្សមានបាបនៅឡ�ើយ» (រ៉ូម ៥:៧-៨ គកស)។ យ�ើងសមនឹងទ
 ទួល
ការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ មិនមែនការបូជាដែលមកពីព្រះ
ជាម្ចាស់នោះទេ។
	ខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថា «ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនសុគតដ�ើម្បីសង្គ្រោះ
សត្វកង្កែបនោះទេ តែទ្រង់សុគតដ�ើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកទៅវិញទេ
ព្រោះមនុស្សមានតម្លៃជាងសត្វកង្កែប»។ ប�ើដូច្នេះមែន នោះព្រះគុណ
លែងជាព្រះគុណទ�ៀតហ�ើយ។ យ�ើងអាក្រក់ជាងសត្វកង្កែបទៅទ�ៀត។
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ពួកវាមិនដែលធ្វើបាបសោះ។ ពួកវាមិនបានប្រឆាំង ឬប្រព្រឹតន
្ត ឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រហ�ើនកោងកាច ដោយគិតថាព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាអ្វីដែល
សំខាន់សម្រាប់ពួកវានោះទេ។ ព្រះជាម្ចាស់មិនចា
 ំបាច់សុគតសម្រាប់សត្វ
កង្កែបទាំងនោះទេ ព្រោះពួកវាមិនមែនអាក្រក់ដល់ថ្នាក់នោះឡ�ើយ ប៉ុន្តែ
យ�ើងទៅវិញទេដែលអាក្រក់។ បំណុលរបស់យ�ើងគឺធំធេងណាស់ ហ�ើយ
មានតែយញ្ញបូជាដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចដោះបំណុល
យ�ើងបាន។
មានហេតុផលតែមួយគត់ដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះជាម្ចាស់បូជាព្រះ
យេស៊ូវសម្រាប់យ�ើង ហ�ើយយ�ើងមិនមែនជាហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យ
ទ្រង់ធ្វើដូច្នោះនោះទេ។ ប៉ុន្តែ «ព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់» ទៅវិញនោះ
ទេដែលជាហេតុផល (អេភេសូរ ១:៧)។ ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះគុណនោះ
មកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ការបូជារបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាការឆ្លើយតប
ទៅនឹងត
 ម្លៃរបស់យ�ើងនោះទេ តែជាការឆ្លើយតបទៅនឹងត
 ម្លៃដ៏ធំធេងរបស់
ព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញនោះទេ។ តាមពិត សរុបសេចក្តីទៅ សេចក្ដីស្រឡាញ់
របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាហេតុដែលនាំឲ្យទ្រង់ប្រទានព្រះគុណដល់យ�ើង។
សេចក្តីស្រឡាញ់នោះ គឺជាការដែលព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យឲ្យយ�ើង
ស្កប់ចិតជា
្ត មួយអ្វីដែលធ្វើឲ្យយ�ើងមានអំណរយ៉ាងក្រៃលែងរហូតត
 ទៅ។
គឺទ្រង់ស
 ព្វព្រះហឫទ័យប្រទានឲ្យយ�ើងមានអំណរជាមួយនឹងភា
 ពថ្កុំថ្កើង
រុងរ�ឿងដែលគ្មានទីបញ្ចប់របស់ទ្រង់។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៦

ដ�ើម្បីបង្ហាញពី
 សេចក្ស្រ
ដី ឡាញ់
ផ្ទាលរ់ បស់ទ្រ
 ង់ចំពោះយ�ើង

...ព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យ�ើង ព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ ្រង់ជំនួសយ�ើង
ទុកជាតង្វាយ និងជាយ
 ញ្ញបូជាដ
 ៏មានក្លិនក្រអូបចំពោះព្រះ។
(អេភេសូរ ៥:២ គកស)

...ព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំ ហ�ើយបានប្រគល់
អង្គទ្រង់សម្រាប់ក្រុមជំនុំដែរ។
(អេភេសូរ ៥:២៥ គកស)

...ទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំ ក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហ�ើយ។
(កាឡាទី ២:២០)
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កា

រសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនគ្រាន់តែជាការបង្ហាញពីសេចក្ដី

ស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះនោះទេ (យ៉ូហាន ៣:១៦) ប៉ុន្តែជា
ការសម្ដែងនូវសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់ទៅចំពោះ
អស់អ្នកណា
 ដែលទទួលសេចក្ដីស្រឡាញ់នោះទុកដូចជា
 ទ្រព្យរបស់ខ្លួន។
គ្រីស្ទបរិស័ទដំបូងគេដែលបានទទួលកា
 រប�ៀតប�ៀនខ្លាំង ពួកគេមានចិត្ត
ឆេះឆួលនឹងសេចក្តីពិតនេះថា «ស្រឡាញ់ខ្ញុំ ក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់
ជំនួសខ្ញុំហ�ើយ» (កាឡាទី ២:២០)។ ពួកគេបានចាត់ទុកការថ្វាយខ្លួន
ជាយញ្ញបូជារបស់ព្រះគ្រីស្ទថាជារ�ឿងសំខាន់បំផុតចំពោះពួកគេផ្ទាល់។
ពួកគេបាននិយាយទ�ៀតថា «ទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំ ក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់
ជំនួសខ្ហ�ើ
ញុំ យ»។
	ពិតប្រាកដណាស់ នេះគឺជា
 វិធីតែមួយគត់ដែលយ�ើងគួរតែយល់ពីការ
រងទុក្ខ និងការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ ព្រោះការទាំងនោះទាក់ទ
 ងជាមួយនឹង
ខ្ញុំ ហ�ើយក៏ដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដង។ ខ្ញុំបានដាច់ចេញពីព្រះ
ដោយសារតែអំព�ើបាបដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តនោះ មិនមែនដោយសារអំព�ើ
បាបទូទៅដែលជាប់មានក្នុងខ្ញុំនោះទេ។ ហ�ើយដោយសារតែចិត្តរឹងរូស
និងភាពស្ពឹកស្រពន់ខាងឯវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំនោះឯងដែលបានធ្វើឲ្យព្រះ
គ្រីស្ទបាត់បង់ភា
 ពថ្លៃថ្នូរ។ ខ្ញុំបានវង្វេង ហ�ើយកំពុងតែវិនាស។ ប�ើនិយាយ
ពីសេចក្ដីសង្គ្រោះវិញ នោះខ្ញុំមិនមានអ្វីដែលអាចបង្ហាញថា ខ្ញុំជាមនុស្ស
សុចរិតនោះទេ។ អ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាននោះ គឺទទូចសុំក្តីមេត្តាករុណាពី
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ព្រះជាម្ចាស់។
បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទទូចស
 ូមក្ដីមេត្តាករុណាពីព្រះជាម្ចាស់ ខ្ញុំក៏យល់អំពី
ការរងទុក្ខ និងកា
 រសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ ត�ើទ្រង់រងទុក្ខ ហ�ើយសុគតដ�ើម្បី
អ្នកណា
 ? ព្រះគម្ពីរបានចែងថា «...ព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំ ហ�ើយ
បានប្រគល់អង្គទ្រង់សម្រាប់ក្រុមជំនុំដែរ» (អេភេសូរ ៥:២៥ គកស)។
«គ្មាននរណាមានសេចក្ដីស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងអ្នកដែលស៊ូប្ដូរជ
 ីវិត ដ�ើម្បីមិត្ត
សម្លាញ់របស់ខ្លួននោះឡ�ើយ» (យ៉ូហាន ១៥:១៣ គខប)។ «កូនម
 នុស្ស
ក៏ដូច្នោះដែរ លោកបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេ គឺលោកមកបម្រើ
គេវិញ ព្រមទាំងប្រគល់ជីវិតលោកជាថ្លៃលោះដល់មនុស្សជាច្រើនផង»
(ម៉ាថាយ ២០:២៨ គកស)។
ហ�ើយខ្ក៏
ញុំ សួរទ�ៀតថា ត�ើខ្ញុំនៅក្នុងច
 ំណោម «មនុស្សជា
 ច្រើន» នោះ
ដែរឬទេ? ត�ើខ្ញុំអាចធ្វើជាមិត្តម្នាក់ក្នុងចំណោម «មិត្តដទៃទ�ៀត» របស់
ទ្រង់បានដែរឬទេ? ត�ើខ្ញុំអាចធ្វើជាសមាជិក «ក្រុមជំនុំ» នោះបានដែរឬ
ទេ? ហ�ើយខ្ញុំក៏បានឮចម្លើយថា «...ចូរជ�ឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ
ទៅ នោះនឹងបានសង្គ្រោះហ�ើយ ព្រមទាំងពួកគ្រួសារលោកផង» (កិច្ចការ
១៦:៣១)។ «ដ្បិតអ
 ស់អ្នកដែលអំពាវនាវរកព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ អ្នកនោះ
នឹងបានសង្គ្រោះ» (រ៉ូម ១០:១៣ គកស)។ «...អស់អ្នកដែលជ�ឿល�ើព្រះអង្គ
នឹងទទួលការល�ើកលែងទោសឲ្យរួចពីបាប ដោយសារព្រះនាមព្រះអង្គ»
(កិច្ចការ ១០:៤៣ គខប)។ «...អស់អ្នកណាដែលជ�ឿដល់ព្រះនាមព្រះ
អង្គ ព្រះអង្គប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះ» (យ៉ូហាន ១:១២
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គកស)។ «...អ្នកណា
 ដែលជ�ឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះ មិនត្រូវវិនាសឡ�ើយ
គឺឲ្យមានជីវិតអ
 ស់កល្បជា
 និចវ្ចិញ» (យ៉ូហាន ៣:១៦)។
ព្រះជាម្ចាស់បានរំជួលច
 ិតរ្តបស់ខឲ្
្ញុំ យឱបក្រសោបភាពល្អស្រស់ស្អាត
និងរង្វាន់របស់ព្រះគ្រីស្ទទុកជា
 សម្បត្តិរបស់ខផង
្ញុំ ដែរ។ នៅពេលនោះ សេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះគ្រីស្ទជ្រាបចូលទៅក្នុងច
 ិតរបស់
្ដ
ខ្ញុំ នោះខ្ញុំក៏
ចាប់ផ្ដើមដឹងយ
 ៉ាងច
 ្បាស់ថា
 ព្រះគ្រីស្ទពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមែន។ ដូច្នេះហ�ើយ
ខ្ញុំក៏និយាយដូចគ្រីស្ទបរិស័ទជ
 ំនាន់ដំបូងថា
 «ទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំ ហ�ើយទ្រង់
បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ផង»។
ញុំ
	ត�ើខ្ញុំចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច? ខ្ញុំចង់មានន័យថា ព្រះគ្រីស្ទបាន
បង់ថ្លៃក្នុងត
 ម្លៃមួយដ៏ខ្ពស់បំផុត គឺដ�ើម្បីប្រទានអំណោយដ៏មានតម្លៃបំផុត
ដល់ខ្ញុំ។ ចុះ ត�ើអំណោយនោះជាអ្វីដែរទៅ? សេចក្ដីដែលទ្រង់បានអធិស្ឋានឲ្យយ�ើងមុនទ្រង់ស
 ុគត គឺជាអំណោយ «ឱព្រះវរបិតាអ�ើយ ឯពួកអ
 ្នក
ដែលទ្រង់ប្រទានមកទូលបង្គំ នោះទូលបង្គំចង់ឲ
 ្យគេនៅជាមួយនឹងទ
 ូលបង្គំ ក្នុងក
 ន្លែងដែលទូលបង្គំនៅដែរ ដ�ើម្បឲ្
ី យបានឃ�ើញសិរីល្អ ដែលទ្រង់
បានប្រទានមកទូលបង្គំ ដ្បិតទ្រង់បានស្រឡាញ់ទូលបង្គំ តាំងតែពីមុន
កំណ�ើតលោកីយ៍រ�ៀងមក» (យ៉ូហាន ១៧:២៤)។ នៅក្នុងកា
 ររងទុក្ខ និង
ការសុគតរបស់ទ្រង់ «...យ�ើងបានឃ�ើញសិរីល្អរបស់ព្រះអង្គ គឺជាសិរីល្អ
នៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយ ដែលមកពីព្រះវរបិតា មានពេញដោយព្រះគុណ
និងសេចក្ដីពិត» (យ៉ូហាន ១:១៤ គកស)។ ឥឡូវយ�ើងបានឃ�ើញសិរីល្អរបស់ទ្រង់គ្រប់គ្រាន់ហ�ើយ ដែលការនោះគួរតែបានជំរុញយ�ើងឲ្យកាន់តែ
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ស្រឡាញ់ និងបម្រើទ្រង់ថែមទ�ៀត។ ប៉ុន្តែសិរីល្អរបស់ទ្រង់មិនមែនមានត្រឹម
នេះនោះទេ យ�ើងន
 ឹងឃ�ើញកាន់តែច្បាស់ថែមទ�ៀតនៅថ្ងៃអ
 នាគត។ ទ្រង់
សុគតដ�ើម្បឲ្
ី យយ�ើងអាចមានចំណែកក្នុងស
 ិរីល្អរបស់ទ្រង់។ នេះហ�ើយជា
សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីសច
្ទ ំពោះយ�ើង។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៧

ដ�ើម្បីលុបបញ្ញតដ្តិ ែលប្រឆាំង
នឹងយ�
 ើងចោល

ឯអ្នករាល់គ្នាដែលបានស្លាប់ក្នុងអំព�រើ ំលង...នោះព្រះបានប្រោស
អ្នករាល់គ្នាឲ្យរស់ជាមួយព្រះអង្គ ដោយបានអត់ទ ោសគ្រប់
ទាំងអំព�រើ ំលងរបស់យ�
 ើង ទាំងលុបចោលសេចក្ដីដែលកត់ទុក
ទាស់នឹងយ�ើងក្នុងបញ្ញត្តិដែលប្រឆាំងនឹងយ�ើង ហ�ើយព្រះអង្គបានល�ើក
ចោល ដោយបោះភ្ជាប់នៅនឹងឈ �ើឆ្
 កាង។
(កូឡុស ២:១៣-១៤ គកស)

កា

រដែលយ�ើងគិតថា អំព�ើល្អរបស់យ�ើងអាចលុបបំបាត់អំព�អា
ើ ក្រក់

របស់យ�ើងនោះគឺជាការល្ងង់ខ្លៅបំផុត។ មានហេតុផលពីរយ៉ាងដែល
បង្ហាញថា
 នោះជាគំនិតល
 ្ងង់ខ្លៅ៖
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ទីមួយ វាមិនមែនជាការពិត។ សូម្បីតែអំព�ើល្អរបស់យ�ើងក៏មិនទាន់
គ្រប់ល
 ក្ខណ៍នៅឡ�ើយផង ពីព្រោះយ�ើងមិនមែនល�ើកត
 ម្កើងព្រះជាម្ចាស់
ក្នុងរប�ៀបដែលយ�ើងធ្វើនោះទេ។ ត�ើយ�ើងធ្វើអំព�ល
ើ ្អដោយពឹងអាងល�ើព្រះ
ជាម្ចាស់ដោយអំណរ ហ�ើយមានគោលបំណងចង់ធ្វឲ
ើ ្យអ
 ្នកដទៃឃ�ើញពី
តម្លៃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ទ្រង់ដែរឬទេ? នៅពេលដែលយ�ើងប
 ម្រើអ្នកដទៃ ត�ើ
យ�ើងបានបំពេញតាមបញ្ញត្តិដ៏ស
 ំខាន់ដែលចែងថា «ត្រូវបម្រើដោយកម្លាំង
ដែលព្រះប្រទានឲ្យ ដ�ើម្បីឲ្យព្រះបានថ្កើងឡ�ើងក
 ្នុងគ្រប់កា
 រទាំងអស់ តាម
រយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ» ដែរឬទេ? (១ពេត្រុស ៤:១១ គកស)។
	ដូច្នេះ ត�ើយ�ើងគួរឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចទៅនឹងព្រះបន្ទូលដែលចែង
ថា «...ការអ្វីដែលមិនមែនមកពីជំន�ឿសុទ្ធតែជាអំព�ើបាបទាំងអស់» (រ៉ូម
១៤:២៣ គខប)? ខ្ញុំគិតថា
 យ�ើងគួរតែបិទមា
 ត់។ «សេចក្ដីដែលមានចែង
ក្នុងក្រឹត្យវិន័យ គឺចែង...ដ�ើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បិទមាត់...» (រ៉ូម ៣:១៩
គកស)។ ប្រាកដណាស់ យ�ើងមិនគួរន
 ិយាយអ្វីនោះទេ។ ការដែលយ�ើង
គិតថា
 អំព�ល
ើ ្អរបស់យ�ើងអាចលុបបំបាត់អំព�អា
ើ ក្រក់ នោះគឺជាការល្ងង់ខ្លៅ
បំផុតនៅចំពោះព្រះភក្ត្រព្រះជាម្ចាស់។ ប�ើគ្មានជំន�ឿដែលល�ើកតម្កើងព្រះ
គ្រីស្ទទេ នោះទង្វរើបស់យ�ើងគ្មានន
 ័យអ្វីសោះ ប៉ុន្តែគជា
ឺ ការប្រឆាំងនឹងព្រះ
ជាម្ចាស់ទៅវិញនោះទេ។
ទីពីរ ការដែលយ�ើងគិតថា អំព�ើល្អនឹងជ
 ួយសង្គ្រោះយ�ើងនោះជាគំនិត
ល្ងង់ខ្លៅណាស់ ព្រោះនោះមិនមែនជារប�ៀបដែលព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះយ�ើង
ទេ។ ប្រសិនប�ើ ព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះយ�ើងដោយដកយកឈ្នួលនៃអំព�អា
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ក្រក់របស់យ�ើងចេញ នោះមិនមែនដោយសារអំព�អា
ើ ក្រក់របស់យ�ើងមាន
បរិមាណតិចជា
 ងអំព�ល
ើ ្អរបស់យ�ើងនោះទេ។ តែដោយសារ ព្រះជាម្ចាស់
បានយក «សេចក្ដីដែលកត់ទ
 ុកទា
 ស់នឹងយ�ើង» ដែលមាននៅស្ថានសួគ៌
បោះភ្ជាប់នៅឈ�ើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទ (កូឡុស ២:១៤ គកស)។ ការថ្លឹង
ថ្លែងល�ើទ
 ង្វរើបស់ម
 នុស្សមានបាបមិនមែនជារប�ៀបនៃការសង្គ្រោះរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់នោះទេ។ កុំឲ្យស
 ង្ឃឹមថា ការប្រព្រឹត្តរបស់យ�ើងនាឲ
ំ ្យយ�ើងទទួល
បានសេចក្ដីសង្គ្រោះនោះឡ�ើយ ដ្បិតមា
 នតែការរងទុក្ខ និងកា
 រសុគតរបស់
ព្រះគ្រីស្ទមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចសង្គ្រោះយ�ើងបាន។
	យ�ើងមិនអា
 ចទទួលសេចក្ដីសង្គ្រោះបានតាមរយៈការថ្លឹងថ្លែងល�ើការ
ប្រព្រឹតរ្តបស់យ�ើងនោះទេ លុះត្រាតែព្រះជាម្ចាស់ដកសេចក្ដីដែលកត់ទ
 ុក
ទាស់នឹងយ�ើងចេញ។ ហ�ើយយ�ើងក៏មិនអាចទទួលសេចក្ដីសង្គ្រោះបាន
នោះដែរ លុះត្រាតែព្រះជាម្ចាស់លុបចោលអស់ទាំងសេចក្ដីដែលកត់ទុក
ទាស់នឹងយ�ើង (រួមទា
 ំងអំព�ល
ើ ្អដែលមិនបានល�ើកត
 ម្កើងទ្រង់) និងទ
 ណ្ឌកម្មដ៏យុត្តិធម៌ដែលយ�ើងម្នាក់ៗសមនឹងទទួលចេញជាមុនសិន ព្រោះ
អំព�ើល្អ និងអំព�ើអាក្រក់មិនអាចស៊ីសងគ្នាបាននោះទេ។ ព្រះគ្រីស្ទបាន
សម្រេចការទាំងនេះរួចអស់ទៅហ�ើយ តាមរយៈការរងទុក្ខ និងការសុគត
របស់ទ្រង់។
ការលុបនូវបញ្ញត្តិទាំងនេះចោលបានក�ើតមានឡ�ើងនៅពេលដែល
សេចក្ដីកត់ទ
 ុកនៃអំព�អា
ើ ក្រក់របស់យ�ើងបាន «បោះភ្ជាប់នៅនឹងឈ�ើឆ្កាង»
(កូឡុស ២:១៤ គកស)។ ត�ើព្រះជាម្ចាស់បានបោះភ្ជាប់សេចក្តីកត់ទុក
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ទាស់នឹងយ�ើង (ដែលសេចក្តីនោះសមឲ្យយ�ើងធ្លាក់នរក) នៅនឹងឈ�ើឆ្កាង
ដោយរប�ៀបណា? ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបោះភ្ជាប់សេចក្តីកត់ទ
 ុកនោះនៅ
នឹងឈ�ើឆ្កាងទេ ប៉ុន្តែទ្រង់បានបោះភ្ជាប់សេចក្តីនោះនៅនឹងព្រះគ្រីស្ទទៅ
វិញទេ។ ទ្រង់បានទទួលយកសេចក្ដីកត់ទ
 ុកទា
 ស់នឹងខ្ញុំ ទាំងអំព�ល
ើ ្អ និង
អំព�អា
ើ ក្រក់ដែលសេចក្តីនោះសមឲ្យខ្ញុំធ្លាកន
់ រក។ ព្រះយេស៊ូវបានទ្រាំទ្រ
ការដាក់ទ
 ណ្ឌកម្មដ៏អ
 ស់ក
 ល្បជំនួសខ្ញុំ។ មូលដ្ឋានដែលយ�ើងទ
 ទួលបាន
សេចក្តីសង្គ្រោះ គឺពឹងអាងល�ើអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើដោយផ្ទាល់ មិនមែន
ពឹងអាងល�ើអ្វីដែលយ�ើងធ្វើនោះទេ។ ទ្រង់ជាសេចក្ដីសង្ឃឹមតែមួយគត់
របស់ខ្ញុំ។ ហ�ើយការដាក់ជំន�ឿក្នុងទ្រង់ គឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលនាំខ្ញុំទៅ
ដល់ព្រះជាម្ចាស់។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៨

ដ�ើម្បីធ្វើជាថ្លៃល ោះជំនួសម
 នុស្ស


ដ្បិតកូនមនុស្សក៏បានមក មិនមែនឲ្យគេ
 បម្រើលោកទេ គឺម
 កដ�ើម្បីបម្រើ
គេវិញ ទាំងប្រ
 គល់ជីវិតខ្លួន ជាថ្លៃលោះដល់មនុស្សជាច្រើន។
(ម៉ាកុស ១០:៤៥ គកស)

ព្រះ

គម្ពីរម
 ិនដែលចែងថា ដ�ើម្បីឲ្យម
 នុស្សមានបាបបានសង្គ្រោះ

លុះត្រាតែព្រះជាម្ចាស់បង់ថ្លៃឲ្យសាតាំងជាមុននោះទេ។ ពេលដែលព្រះ
គ្រីស្ទសុគត នោះមិនមែនជាថ្លៃដែលទ្រង់ត្រូវបង់ឲ្យសាតាំងនោះទេ តែ
នោះជាជ័យជម្នះដែលទ្រង់មានល�ើសាតាំងទៅវិញ។ ព្រះរាជបុត្រារបស់
ព្រះជាម្ចាស់បានយកកំណ�ើតជាមនុស្ស «...ដ�ើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអា
នោះ ដែលមានអំណាចល�ើសេចក្តីស្លាប់ គឺជាអារក្ស ដោយទ្រង់សុគត»
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(ហេព្រើរ ២:១៤)។ ដូច្នេះ ការបង់ថ្លៃនោះមិនមែនជាការចរចារវាងព្រះ
ជាម្ចាស់ និងសា
 តាំងនោះទេ។
	នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា ទ្រង់យាងមកដ�ើម្បី «ប្រគល់
ជីវិតខ្លួន ជាថ្លៃលោះ» នោះទ្រង់មិនផ្ដោតសំខាន់ថា អ្នកណា
 នឹងទ
 ទួលថ្លៃ
លោះនោះទេ។ ការដែលទ្រង់ផ្ដោតសំខាន់នោះគឺ ការបង់ព្រះជន្មផ្ទាល់
របស់ទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះ និងផ្ដោតល�ើសេរីភាពក្នុងការបម្រើអ្នកដទៃជា
ជាងឲ្យអ្នកដទៃមកបម្រើទ្រង់ ព្រមទាំងផ្ដោតល�ើ «មនុស្សជាច្រើន» ដែល
នឹងទ
 ទួលព្រះពរពីថ្លៃលោះរបស់ទ្រង់។
	ប្រសិនប�ើយ�ើងសួរថា ត�ើអ្នកណាជាអ្នកទទួលយកតម្លៃនៃថ្លៃលោះ
នោះ? ព្រះគម្ពីរបានផ្ដលច
់ ម្លើយយ៉ាងច្បាស់ថា ព្រះជាម្ចាស់ជាអ
 ង្គទ
 ទួល
យកតម្លៃនៃថ្លៃលោះនោះ។ ព្រះគម្ពីរចែងថា ព្រះគ្រីស្ទ «...ប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់
ជំនួសយ�ើងផង ទុកជាតង្វាយ...ថ្វាយដល់ព្រះ» (អេភេសូរ ៥:២)។ ព្រះ
គ្រីស្ទ «...បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ ឥតសៅហ្មង ដល់ព្រះជាម្ចាស់...» (ហេព្រើរ
៩:១៤)។ តម្រូវការទាំងមូលរបស់យ�ើងគឺ យ�ើងត្រូវការអ្នកជំនួសម្នាក់
ដ�ើម្បីស្លាប់ជួសយ�ើង ពីព្រោះយ�ើងបានធ្វើបាប ហ�ើយខ្វះមិនដល់សិរីល្អ
របស់ព្រះជាម្ចាស់ (រ៉ូម ៣:២៣)។ ហ�ើយដោយសារតែអំព�ើបាបរបស់
យ�ើងនោះឯងបានជា «...លោកីយ៍ទាំងមូលជាប់មានទោសនៅចំពោះ
ព្រះ» (រ៉ូម ៣:១៩)។ ដូច្នេះ នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទថ្វាយជីវិតទុកជាថ្លៃ
លោះជំនួសយ�ើង ព្រះគម្ពីរចែងថាយ�ើងបានរួចពីការដាក់ទោសរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់ហ�ើយ។ «ហេតុនោះ នៅជាន់នេះ អ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
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យេស៊ូវ នោះគ្មានទោសសោះ» (រ៉ូម ៨:១)។ ការរំដោះដ៏ស
 ំខាន់ប
 ំផុតដែល
យ�ើងត្រូវការនោះគឺការរំដោះជាល�ើកចុងក្រោយពី «សេចក្ដីជំនុំជំរះរបស់
ព្រះ» (រ៉ូម ២:២, វិវរណៈ ១៤:៧)។
ព្រះជន្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទ គឺជាតម្លៃថ្លៃលោះនៃការរំដោះយ�ើងឲ្យរួចពី
សេចក្តីជំនុំជំរះរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនត្រឹមតែតម្រូវឲ្យ
ព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មគង់នៅល�ើផែនដីនេះតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែទ្រង់
ថែមទាំងតម្រូវឲ្យព្រះយេស៊ូវសុគតទ�ៀតផង។ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូល
ម្ដងហ�ើយម្ដងទ�ៀតទៅកាន់សិស្សរបស់ទ្រង់ថា «កូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅ
ក្នុងក
 ណ្ដាប់ដៃ
 នៃមនុស្សលោក គេនឹងស
 ម្លាប់លោក» (ម៉ាកុស ៩:៣១)។
តាមពិត ហេតុផ
 លមួយក្នុងច
 ំណោមហេតុផលដទៃទ�ៀតដែលព្រះយេស៊ូវ
សព្វព្រះហឫទ័យហៅខ្លួនព្រះអង្គថា
 «កូនម
 នុស្ស» ព្រោះងារនោះបង្ហាញ
ថា ជីវិតទ្រង់ន
 ឹងត្រូវស្លាប់ (ងារនេះមានជាង៦៥ដងនៅក្នុងក
 ណ្ឌដំណឹង
ល្អ)។ មនុស្សយ�ើងគេចមិនផុតពីសេចក្ដីស្លាប់ឡ�ើយ! ដូច្នេះ ទ្រង់ក៏ជា
អង្គម្នាកដ់ែរ ពីព្រោះទ្រង់បានយករូបភាពជាមនុស្ស។ ហ�ើយមានតែ «កូន
មនុស្ស» ប៉ុណ្ណោះដែលអាចបង់ថ្លៃលោះឲ្យបាន ព្រោះការបង់ថ្លៃលោះអាច
សម្រេចបានតាមរយៈការស្លាបរ់បស់ព្រះគ្រីស្ទ។
មិនមា
 នអ្នកណាមួយបង្ខំព្រះយេស៊ូវឲ្យបង់ថ្លៃលោះជំនួសយ�ើងនោះ
ទេ។ ឃ្លាខាងល�ើនេះបង្ហាញថា «...កូនមនុស្សក៏បានមក មិនមែនឲ្យគេ
បម្រើលោកទេ គឺមកដ�ើម្បីបម្រើគេវិញ ទាំងប្រគល់ជីវិតខ្លួន ជាថ្លៃលោះ
ដល់មនុស្សជាច្រើន» (ម៉ាកុស ១០:៤៥ គកស)។ ទ្រង់មិនត្រូវការការ
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បម្រើពីយ�ើងនោះទេ។ ទ្រង់គឺជាអ្នកឲ្យ មិនមែនជាអ្នកទទួលនោះទេ។
«គ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេ គឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំ...»
(យ៉ូហាន ១០:១៨)។ ព្រះយេស៊ូវបានបង់ថ្លៃលោះដោយស្ម័គ្រព្រះហឫទ័យ មិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំនោះទេ។ ការបង់ថ្លៃនេះនាំយ�ើងឲ្យស្គាល់
សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ម
 ្ដងទ�ៀត។ ទ្រង់បានសង្គ្រោះយ�ើងដោយស្ម័គ្រ
ពីព្រះហឫទ័យ ទោះប�ើទ្រង់ត្រូវលះបង់ព្រះជន្មក៏ដោយ។
	ត�ើព្រះគ្រីស្ទបានសងថ្លៃលោះដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជំនួសអំព�ើបាបរបស់
មនុស្សប៉ុន្មាននា
 ក់? ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា ខ្ញុំបានមកដ�ើម្បី «ប្រគល់ជ
 ីវិត
ខ្លួន ជាថ្លៃលោះដល់ម
 នុស្សជាច្រើន» (ម៉ាកុស ១០:៤៥ គកស)។ ប៉ុន្តែមិន
មែនគ្រប់គនឹ
្នា ងទ
 ទួលកា
 រប្រោសលោះចេញពីសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេ។ តែព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញមនុស្សគ្រប់ៗគ្មក
នា ទទួលយក
ការប្រោសលោះនោះ។ កណ្ឌគម្ពីរ ១ធីម៉ូថេ ២:៥-៦ ចែងថា «ពីព្រោះមាន
ព្រះតែ១...នៅកណ្តាលព្រះ និងម
 នុស្ស គឺជាមនុស្សដ៏ជា
 ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
នោះ ទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ ទុកជា
 ថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់...»។ អ្នក
ណាក៏អាចទទួលបានសេចក្ដីសង្គ្រោះដែរ ប្រសិនប�ើពួកគេទទួលយកការ
ប្រោសលោះដែលជាស
 ម្បត្តិពីព្រះគ្រីស្ទ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៩

ដ�ើម្បីអត់ទ ោសបាបយ�ើង

ហ�ើយយ�
 ើងបានសេចក្ប្រោស
ដី
លោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះ ដោយសារ
ព្រះលោហិតទ្រង់ គឺជាសេចក្ដីប្រោសឲ្យរួចពី
 ទោស។
(អេភេសូរ ១:៧)
ដ្បិតនេះជាឈាមរបស់ខ្ញុំ គឺជាឈាមនៃសេចក្តីស
 ញ្ញាថ្មី ដែលបាន
បង្ហូរចេញ ដ�ើម្បីអត់ទ ោសបាបដល់មនុស្សជាច្រើន។
(ម៉ាថាយ ២៦:២៨ គកស)

នៅ

ពេលដែលយ�ើងអត់ទោសសេចក្ដីកំហុស ឬការបន្ទចប
់ ង្អាក់

ឬកកា
៏ របង្ករបួសស្នាមដល់អ្នកដែលធ្វើខុសន
 ឹងយ�ើង នោះយ�ើងមិនទា
 មទារ
ឲ្យអ្នកនោះសងថ្លៃជំងឺចិតអ
្ត ្វីឡ�ើយ។ ត�ើអ្វីទៅដែលផ្ទុយពីការអត់ទោស?
ប្រសិនប�ើគេបានសងថ្លៃនូវអដែលបាត់
្វី
បង់ នោះមិនមែនជាការអត់ទោស
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នោះទេ។ ប�ើគេបានសងនូវអ្វីដែលគេបានធ្វឲ
ើ ្យយ�ើងខូចខា
 ត នោះមិនមា
 ន
ការអត់ទោសណាម
 ួយដែលយ�ើងត្រូវអ
 ត់ទោសឲ្យគេនោះទេ ព្រោះគេបាន
សងយ�ើងរួចហ�ើយ។ ហ�ើយយ�ើងក
 ៏ទទួលនូវកា
 រខូចខា
 តពីគេវិញដែរ។
ការអត់ទោសតម្រូវឲ្យមានព្រះគុណ។ ប្រសិនប�ើខ្ញុំត្រូវរបួសដោយ
សារអ្នក នោះដោយសារតែព្រះគុណទ�ើបខ្ញុំអាចអត់ទោសឲ្យអ្នកបាន។
ហ�ើយខ្ញុំក៏មិនប
 ្ដឹងផ្ដល់ពីអ្នកដែរ តែខ្អត់
ញុំ ទោសឲ្យអ្នក។ អត្ថន័យនៃពាក្យ
ព្រះគុណក្នុងព្រះគម្ពីរ គឺមានន័យថា ការផ្ដល់ឲ្យនូវអ្វីដល់អ្នកណាម្នាក់
ដែលគាត់មិនស័ក្តិសមនឹងទទួល។ ការអត់ទោស គឺជាការដែលយ�ើង
បោះបង់សិទ្ធិនៃការសងសឹកចំពោះអ្នកដែលធ្វើខុសន
 ឹងយ�ើងចោល។
អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើចំពោះយ�ើងនៅពេលដែលយ�ើងជ�ឿទុកច
 ិត្តល�ើ
ព្រះគ្រីស្ទនោះហ�ើយគឺ៖ «...អស់អ្នកដែលជ�ឿល�ើព្រះអង្គ នឹងទ
 ទួលការល�ើក
លែងទោសឲ្យរួចពីបាប ដោយសារព្រះនាមព្រះអង្គ» (កិច្ចការ ១០:៤៣
គខប)។ ប្រសិនប�ើយ�ើងជ�ឿដល់ព្រះគ្រីស្ទ នោះព្រះជាម្ចាស់នឹងអ
 ត់ទោស
បាបដែលយ�ើងបានប្រព្រឹត្តទាស់នឹងទ្រង់។ ខគម្ពីរខាងក្រោមនេះគឺជា
ទីបន្ទាល់ផ្ទាល់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចែងថា៖ «គឺអញ អញនេះហ�ើយ
ជាអ្នកដែលលុបអំព�ើរំលងរបស់ឯងចេញ ដោយយល់ដល់ខ្លួនអញ...»
(អេសាយ ៤៣:២៥)។ «ឯទិសខាងក�ើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាង
ណា ទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយ�ើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយ�ើង
យ៉ាងនោះដែរ» (ទំនុកដំក�ើង ១០៣:១២)។
ប៉ុន្តែការនេះបង្កឲ្យមានបញ្ហាមួយត្រង់ថា យ�ើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែ
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បានដឹងហ�ើយថា ការអត់ទោស គឺមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅ
ឡ�ើយទេ។ ពីព្រោះថា យ�ើងអា
 ចម�ើលឃ�ើញច្បាស់នៅពេលណាដែលមាន
ការបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា
 អំព�ឃា
ើ តកម្ម ឬការចាប់រំលោភ
ជាដ�ើម។ ទោះប�ើសង្គមជាតិ ឬសាកលលោកទាំងមូលរួមគ្នាក៏មិនអា
 ចធ្វើ
អ្វីបានដែរ ប្រសិនប�ើចៅក្រម (ឬព្រះជាម្ចាស់) និយាយយ៉ាងសាមញ្ញទៅ
កាន់ឃាតករ និងជ
 នចាប់រំលោភគ្រប់រូបថា
 «ត�ើឯងមានការសោកស្ដាយពី
ទង្វដើែលឯងធ្វដើែរឬទេ? អ�ើ មិនអ
 ីទេ! រដ្ឋាភិបាលអត់ទោសឯងហ�ើយ។
ឯងអាចទៅបាន»។ ក្នុងករណីនេះយ�ើងឃ�ើញថា ជនរងគ្រោះប្រហែលជា
មានចិត្ដសន្ដោសប្រណីដល់ជនជាប់ចោទ តែរដ្ឋាភិបាលមិនអាចល�ើក
ភាពយុត្តិធម៌ចោលបានឡ�ើយ។
	ដូច្នេះ ការនេះក៏ដូចគ្នាទៅនឹងសេចក្ដីយុត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរ។
អំព�ើបាបទាំងអស់គឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ ដោយព្រោះវាទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់
(សូមម�ើលជំពូក១ជាថ្មីម្ដងទ�ៀត)។ យ�ើងបានធ្វើឲ្យសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខូច នៅពេលដែលយ�ើងព្រង�ើយកន្តើយមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់ ឬប្រមាថម�ើលងាយទ្រង់។ សេចក្ដីយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់នឹងម
 ិនអ
 នុញ្ញាតឲ
 ្យទ្រង់
ដោះលែងយ�ើងឲ្យមានសេរីភាពយ៉ាងសាមញ្ញ ដូចទៅនឹងចៅក្រមអាច
លុបចោលនូវគ្រប់ទា
 ំងបំណុលដែលឧក្រិដ្ឋជនជំពាក់ដល់ស
 ង្គមនោះទេ។
សិរីលរបស់
្អ
ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានខូចដោយសារអំព�ើបាបរបស់យ�ើង ដាច់
ខាតត្រូវតែមានការស្ដារឡ�ើងវិញ ដ�ើម្បីឲ្យសិរីល្អរបស់ទ្រង់មានពន្លឺចែងចាំង
ខ្លាំងឡ�ើងវិញ តាមរយៈសេចក្តីយុត្តិធម៌។ ប�ើស
 ិនជាយ�ើងដែលជាអ្នកធ្វើ
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បាបបានទទួលការប្រោសលោះ និងការអត់ទោស នោះព្រះអង្គត្រូវធ្វើអ្វី
មួយដ�ើម្បីបង្ហាញថា ព្រះកិត្តិយសរបស់ព្រះនៅតែរុងរ�ឿងដដែល ទោះប�ើ
ទ្រង់បានប្រោសលោះអ្នកដែលបានប្រមាថព្រះនាមព្រះអង្គ។
	នោះហ�ើយជាហេតុផលដែលព្រះគ្រីសរ្ទងទុក្ខ ហ�ើយសុគត។ «ហ�ើយ
យ�ើងបានសេចក្ដីប្រោសលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះ ដោយសារព្រះ
លោហិតទ្រង់ គឺជាសេចក្ដីប្រោសឲ្យរួចពីទោស...» (អេភេសូរ ១:៧)។ ការ
អត់ទោសមិនទា
 មទារឲ្យយ�ើងបង់ថ្លៃអ្វីសោះ។ ការដែលយ�ើងល
 ះបង់ន
 ូវអ
 ្វីៗ
ទាំងអស់ចោល និងកា
 រស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ គឺជាផលផ្លែនៃការដែល
យ�ើងទទួលបានការអត់ទោស តែការលះបង់ និងកា
 រស្ដាបប
់ ង្គាប់មិនមែន
ជាហេតុផលដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថា យ�ើងទទួលបានការអត់ទោសនោះទេ។
ហេតុនេះហ�ើយបានជាយ�ើងហៅការទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះថាជា ព្រះ
គុណ។ ប៉ុន្តែ ការទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទាមទារឲ្យព្រះយេស៊ូវបង់ន
 ូវ
ថ្លៃព្រះជន្មរបស់ទ្រង់។ ហេតុនេះហ�ើយបានជាយ�ើងហៅការនេះថា យុត្តិធម៌។ អូ៎! ដំណឹងដែលថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានយកអំព�ើបាបរបស់យ�ើង មក
ទាស់នឹងយ�ើង អីក៏មានតម្លៃម៉្លេះ! ឱ! ព្រះគ្រីស្ទដអ
៏ ស្ចារ្យអ�ើយ! ដោយសារ
ព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ហ�ើយបានជាព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសដល់យ�ើង!
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

១០

ដ�ើម្បីប្រទានមូលដ្ឋានន ៃការ
រាប់ជាសុចរិតដ
 ល់យ�ើង

ដូច្នេះ ដែលបានរាប់ជាស
 ុចរិត ដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់...។
(រ៉ូម ៥:៩)
តែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់ នោះបានរាប់ជាស
 ុចរិតទទេ ដ

ោយសារ
សេចក្ដីប្រោសល ោះ ដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ។
(រ៉ូម ៣:២៤)
ដ្បិតយ�ើងយ
 ល់ថា មនុស្សបានរាប់ជាស
 ុចរិត ដោយសារជំន�ឿ មិនមែន
ដោយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេ
 ។
(រ៉ូម ៣:២៨ គកស)
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កា

ររាប់ជាស
 ុចរិតនៅចំពោះព្រះភក្ត្រព្រះជាម្ចាស់ និងការទទួលការ

អត់ទោសពីព្រះជាម្ចាស់គឺមិនដូចគ្នាទេ។ ការរាប់ជាសុចរិតនៅក្នុងបន្ទប់
សវនាការ មិនដូចគ្នាទៅនឹងកា
 រទទួលកា
 រអត់ទោសនោះទេ។ ការទទួល
ការអត់ទោសគឺមានន័យថា ខ្ញុំជាប់ពិរុទ្ធ តែគេមិនកាត់ទោសអំព�ើឧក្រិដ្ឋ
របស់ខ្ញុំឡ�ើយ។ ការរាប់ជាសុចរិតមានន័យថា គេបានព្យាយាមរកកំហុស
ប៉ុន្តែគេបែរជាឃ�ើញថាខ្ញុំគ្មានក
 ំហុស។ ដូច្នេះខអាចពោល
្ញុំ
ថា ខ្ញុំជាមនុស្ស
សុចរិត។ តាមរយៈព្រះយេស៊ូវ ខ្ញុំគ្មានទោសទ�ៀតទេ។ ចៅក្រមក៏ប្រកាស
ថា បុគ្គលនោះ «គ្មានទោសទេ»។
ពាក្យថា សុចរិតគឺជា
 ពាក្យដែលគេប្រើនៅក្នុងស
 វនាការ។ ពាក្យនេះ
ជាការប្រកាសពីភាពសុចរិតរបស់បុគ្គលណាម្នាក់។ វាគឺជាការវិនិច្ឆ័យ
របស់តុលាការ។ ការវិនិច្ឆ័យថា បុគ្គលណាម្នាក់ថាសុចរិតមិនបានធ្វើឲ្យ
បុគ្គលនោះក្លាយជាមនុស្សសុចរិតទេ តែវាជាការប្រកាសថាបុគ្គលម្នាក់
នោះសុចរិត។ ការប្រកាសថា បុគ្គលណាម្នាក់សុចរិត ទាល់តែអ្នកប្រកាសនោះជាបុគ្គលសុចរិតជាមុនសិន។ យ�ើងអាចឃ�ើញការនេះយ៉ាង
ច្បាស់ នៅពេលដែលព្រះគម្ពីរប្រាប់យ�ើងពីការឆ្លើយតបរបស់បណ្ដាជន
ទៅនឹងសេចក្ដីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយពួកគេទទួលស្គាលថា
់ ព្រះ
ជាម្ចាស់ «សុចរិត» (លូកា ៧:២៩)។ នេះមិនមែនមានន័យថាពួកគេបាន
ធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់សុចរិតទេ (ពីព្រោះទ្រង់ស
 ុចរិតរួចទៅហ�ើយ)។ តែវាមាន
ន័យថា ពួកគេបានប្រកាសថា ព្រះជាម្ចាស់សុចរិត។
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ការលូតលាស់ខាងសីលធម៌ដែលក�ើតឡ�ើងដោយសារយ�ើងជ�ឿទុក
ចិត្តល�ើព្រះគ្រីស្ទ នោះមិនមែនហៅថា ការរាប់យ�ើងជាសុចរិតនោះទេ។
តាមធម្មតា ព្រះគម្ពីរហៅការនោះថា ការញែកជាបរិសុទ្ធដែលជាដំណ�ើរ
នៃការផ្លាស់ប្រែពីអាក្រក់ទៅល្អ។ ការរាប់ជាសុចរិតមិនមែនមានលក្ខណៈ
ដូចជាការញែកជាបរិសុទ្ធនោះទេ ហ�ើយក៏មិនមែនជាការក�ើតឡ�ើងតាម
លំដាប់លំដោយនោះដែរ តែគឺជា
 សេចក្ដីប្រកាសមួយដែលក�ើតឡ�ើងក
 ្នុង
មួយរំពេច។ វាដូចជាការដែលចៅក្រមបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយថា៖
សុចរិត! ត្រឹមត្រូវ!
ការគោរពតាមច្បាប់គឺជារប�ៀបដ៏សាមញ្ញមួយ ដ�ើម្បីទទួលបានការ
រាប់ជា
 សុចរិតនៅក្នុងសា
 លក្រមរបស់ម
 នុស្ស។ ក្នុងក
 រណីនោះក្រុមប្រឹក្សា
តុលាការ និងចៅក្រមប្រកាសពីសេចក្តីពិតថា
 អ្នកបានគោរពតាមច្បាប់។
ពួកគេបានរាប់អ
 ្នកជា
 មនុស្សសុចរិត។ ប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់វិញ យ�ើងមិនបានកាន់តាមច្បាប់ទេ។ ដូច្នេះ ប�ើការរាប់ជាសុចរិតយោងតាមការកាន់តាម ឬមិនកាន់តាមច្បាប់ នោះយ�ើងគ្មានសង្ឃឹម
ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងរាប់យ�ើងជាសុចរិតនោះទេ ព្រោះគ្មានបុគ្គលណាមួយ
ដែលអាចធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានទាំងស្រុងនោះទេ។ សូម្បី
តែព្រះគម្ពីរចែងថា «អ្នកណាដែលរាប់មនុស្សអាក្រក់ជាឥតមានទោស...
អ្នក...នោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ា» (សុភាសិត ១៧:១៥)។ ប៉ុន្តែ
គួរឲ្យអស្ចារ្យមែន ព្រោះតែព្រះគ្រីស្ទ នោះព្រះគម្ពីរក
 ៏បានចែងផងដែរថាព្រះ
ជាម្ចាស់ «...ប្រោសឲ្យម
 នុស្សទមិឡល្មើសបានសុចរិត...» ជាអ្នកដែលជ�ឿ
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ទុកចិត្តល�ើព្រះគុណរបស់ទ្រង់ (រ៉ូម ៤:៥)។ ម�ើលទៅព្រះជាម្ចាស់ហាក់
បីដូចជា
 កំពុងតែប្រព្រឹត្តរ�ឿងគួរឲ
 ្យស្អប់ខ្ពើម។
ហេតុអ
 ្វីបានជាវាមិនគួរឲ
 ្យស្អប់ខ្ពើម? ឬដូចដែលព្រះគម្ពីរបានពណ៌នា
ថា ត�ើ «ព្រះអង្គប្រោសមនុស្សឲ្យបានសុចរិត ដ�ើម្បីសម្ដែងថា ព្រះអង្គស
 ុចរិត ហ�ើយ...ប្រោសអ្នកដែលជ�ឿល�ើព្រះយេស៊ូវឲ្យបានសុចរិតផ
 ងដែរ» ដោយ
រប�ៀបណា (រ៉ូម ៣:២៦)? មានហេតុផលពីរយ៉ាងដែលបង្ហាញថា វាមិនគួរ
ឲ្យស្អប់ខ្ពើមនោះឡ�ើយនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកា
 រដែលទ្រង់រាប់ម
 នុស្ស
ទមិឡល្មើសដែលបានទុកច
 ិត្ដទ្រង់ថា
 ជាមនុស្សស
 ុចរិតនោះ។
ហេតុផលទីមួយ ព្រះគ្រីស្ទបានខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ ដ�ើម្បី
លុបទោសកំហុសនៃអំព�ឧ
ើ ក្រិដ្ឋរបស់យ�ើងចោល។ ដូចដែលព្រះគម្ពីរចែង
ថា «...យ�ើងបានសេចក្តីប្រោសលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះ ដោយសារ
ព្រះលោហិតទ្រង់...» (អេភេសូរ ១:៧)។ ប៉ុន្តែនោះគឺគ្រាន់តែជាកា
 រដកនូវ
ទោសកំហុសរបស់យ�ើងចោលតែប៉ុណ្ណោះ។ ការនោះមិនបានប្រកាសថា
យ�ើងស
 ុចរិតនោះទេ។ ការលុបចោលនូវកា
 រដែលយ�ើងមិនបានគោរពតាម
ច្បាប់ គឺមិនដូចគ្នាទៅនឹងកា
 រប្រកាសថា យ�ើងជាអ្នកគោរពច្បាប់ម្នាក់នោះ
ទេ។ នៅពេលដែលគ្រូម្នាក់លុបបញ្ជីនៃការប្រលងរបស់សិស្សមួយក្រុម
ដែលទទួលបាននិទ្ទេសខ្សោយចោល គឺមិនដូចគ្នាទៅន
 ឹងកា
 រប្រកាសថា
អ្នកទា
 ំងនោះ មាននិទ្ទេសល្អនោះទេ។ ប្រសិនប�ើធនាគារបានល�ើកលែង
ឲ្យខ្រួញុំចពីបំណុលដែលខ្ញុំជំពាក់គេ នោះមិនមែនមានន័យថា គេហៅខ្ញុំជា
អ្នកមាននោះដែរ។ ដូចគ្នានេះដែរ ការលុបចោលនូវអំព�ើបាបរបស់យ�ើង
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គឺមិនដូចទៅនឹងកា
 រប្រកាសថា យ�ើងជាមនុស្សស
 ុចរិតនោះឡ�ើយ។ ការ
លុបចោលត្រូវតែមាន ព្រោះការនេះជាការសំខាន់ក្នុងកា
 ររាប់ជាស
 ុចរិត។
ប៉ុន្តែ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ នៅមានហេតុផលមួយទ�ៀតដែលថា ព្រះ
ជាម្ចាស់មិនគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមឡ�ើយក្នុងការដែលទ្រង់រាប់មនុស្សអាក្រក់ថា
ជាមនុស្សសុចរិត ដោយសារជំន�ឿនោះ។ ដ�ើម្បីឲ្យដឹងជាក់ច្បាស់បន្ថែម
ទ�ៀតអំពីមូលហេតុនេះ សូមអា
 នជំពូកប
 ន្ទាប់។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

១១

ដ�ើម្បីបំពេញការស្ដាបប
់ ង្គាបដ់ ែល
ក្លាយជាសេចក្ស
ដី ុចរិតដ
 ល់យ�
 ើង


ហ�ើយដែលឃ�ើញទ ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះ នោះក៏បន្ទាប
ព្រះអង្គទ្រង់ ទាំងចុះចូលស្តាប់បង្គាប់ រហូតដល់ទីមរណៈ 
គឺទ្រង់ទទួលសុគតជាប់ឈ�ើឆ្កាងផង។
(ភីលីព ២:៨)
ដ្បិតដូចជាមនុស្សជាច្រើន បានត្រឡប់ជាមានបាប ដោយសារមនុស្សតែ
 
ម្នាក់ មិនបានស្តាប់បង្គាប់ជាយ៉ាងណា នោះមនុស្សជាច្រ
 ើន ក៏បានត្រឡប់
ជាសុចរិត ដោយសារម្នាក់បានស្តាប់បង្គាប់វិញយ
 ៉ាងនោះដែរ។
(រ៉ូម ៥:១៩)
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ដ្បិតឯព្រះអង្គ ដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះ នោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់
ជាតួបាប ជំនួសយ�ើងរាល់គ្នាវិញ ដ�ើម្បឲ
ី ្យយ�
 ើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់
ទៅជាសេចក្ដីសុចរិតរបស់ព្រះ ដោយនូវព្រះអង្គន ោះឯង។
(២កូរិនថូស ៥:២១)
...មិនមែនដោយសេចក្ដីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំ ដែលមកពីក្
 រឹត្យវិន័យនោះទេ 
គឺជាសេចក្ស
ដី ុចរិតដែលមកពីព្រះ ដោយសេចក្ដីជំន�ឿវិញ។
(ភីលីព ៣:៩)

កា

ររាប់ជា
 សុចរិតមិនមែនគ្រាន់តែជាការលុបចោលនូវភាពមិនស
 ុច-

រិតរបស់ខប៉
្ញុំ ុណ្ណោះនោះទេ។ វាកជា
៏ ការដាក់សេចក្ដីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
នៅក្នុងខ្ញុំផងដែរ។ ខ្ញុំមិនមានសេចក្ដីសុចរិតណាមួយដែលសមឲ្យព្រះ
ជាម្ចាស់រាប់ខថា
្ញុំ ជាមនុស្សល្អនោះទេ។ សេចក្ដីអះអាងរបស់ខ្ញុំនៅចំពោះ
ព្រះជាម្ចាស់គឺថា៖ «...មិនមែនដោយសេចក្ដីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំ ដែលមក
ពីក្រឹត្យវិន័យនោះទេ គឺជាសេចក្ដីសុចរិតដែលមកពីព្រះ ដោយជំន�ឿវិញ»
(ភីលីព ៣:៩)។
	នេះហ�ើយគឺជាសេចក្ដីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ ទ្រង់បានដាក់សេចក្ដី
សុចរិតរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ្ញុំ។ នោះមានន័យថា ព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញគ្រប់
ទាំងសេចក្ដីសុចរិតយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ហ�ើយបន្ទាប់មកព្រះជាម្ចាស់ក៏រាប់ខ្ញុំ
ថាជាសុចរិត នៅពេលដែលខ្ញុំជ�ឿទុកច
 ិតព្រះគ្រី
្ដ
ស្ទ។ ពិតណា
 ស់ ទ្រង់បាន
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រាប់ខ្ញុំជាសុចរិតរួចហ�ើយ។ ព្រះជាម្ចាស់ទតម�ើលទៅល�ើសេចក្ដីសុចរិតដ៏
គ្រប់ល
 ក្ខណរ៍បស់ព្រះគ្រីស្ទ ហ�ើយទ្រង់ក
 ៏បានចេញព្រះរាជប្រកាសថា ខ្ញុំ
បានរាប់ជា
 សុចរិតដោយព្រោះសេចក្ដីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។
មានហេតុផលពីរយ៉ាង ដែលមិនមែនជាការគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនៅចំពោះ
ព្រះជាម្ចាស់ ក្នុងការរាប់មនុស្សទ
 មិលល្មើសជាស
 ុចរិត (រ៉ូម ៤:៥)។ ទីមួយ
ការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានបង់បំណុលនៃភាពមិនសុចរិតរបស់យ�ើង
(សូមម�ើលជ
 ំពូកម
 ុន)។ ទីពីរ ការស្ដាប់បង្គាបរ់បស់ព្រះគ្រីស្ទបានប្រទាន
សេចក្ដីសុចរិតដែលយ�ើងត្រូវការ ដ�ើម្បីឲ្យបានរាប់ជា
 សុចរិតនៅចំពោះមុខ
បល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ក្នុងកា
 រចូលទៅកាន់ជីវិតអ
 ស់កល្បជានិច្ច ព្រះ
ជាម្ចាសម
់ ិនគ្រាន់តែទាមទារឲ្យសេចក្ដីទុច្ចរិតរបស់យ�ើងត្រូវតែធ្វកា
ើ រលុប
ចោលនោះប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែទ្រង់ស
 ព្វព្រះហឫទ័យនឹងឃ�ើញសេចក្ដីសុចរិតមាននៅក្នុងជ
 ីវិតរស់នៅរបស់យ�ើងថែមទ�ៀតផង។
ការរងទុក្ខ និងការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាមូលដ្ឋាននៃហេតុផល
ទាំងពីរយ៉ាងនេះហ�ើយ។ ការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ គឺជាការរងទុក្ខដែលយ�ើង
សមនឹងទទួល ដោយសារអំព�ទ
ើ ុច្ចរិតរបស់យ�ើង។ «តែទ្រង់ត្រូវរបួស ដោយ
ព្រោះអំព�រើំលងរបស់យ�ើង ក៏ត្រូវវាយជាំ ដោយព្រោះអំព�ទ
ើ ុច្ចរិតរបស់យ�ើង
ទេ...» (អេសាយ ៥៣:៥)។ ប៉ុន្តែការរងទុក្ខ និងការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
បានបំពេញតាមសេចក្ដីស្ដាប់បង្គាប់ដែលការទាំងនោះបានត្រឡប់ជា
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេចក្ដីសុចរិតរបស់យ�ើងវិញ។ ព្រះអង្គបាន «...ទាំងចុះ
ចូលស្តាប់បង្គាប់ រហូតដល់ទីមរណៈ គឺទ្រង់ទទួលសុគតជាប់ឈ�ើឆ្កាង
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ផង» (ភីលីព ២:៨)។ ការសុគតរបស់ព្រះអង្គ គឺជា
 ការដ៏

សំខាន់បំផុតនៃ
ការស្ដាប់បង្គាប់។ នេះហ�ើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរចង់មានន័យ នៅពេល
ដែលព្រះគម្ពីរស
 ម្ដែងថា «...នោះមនុស្សជា
 ច្រើន ក៏បានត្រឡប់ជាសុចរិត
ដោយសារម្នាក់បានស្ដាបប
់ ង្គាប់វិញយ៉ាងនោះដែរ» (រ៉ូម ៥:១៩)។
	ដូច្នេះហ�ើយ ការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានត្រឡប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ
ការអត់ទោស និងភាពគ្រប់លក្ខណ៍របស់យ�ើង។ «ដ្បិតឯព្រះអង្គ ដែល
មិនបានស្គាល់បាបសោះ នោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាប ជំនួស
យ�ើងវិញ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្ដីសុចរិតរបស់
ព្រះ ដោយនូវព្រះអង្គនោះឯង» (២កូរិនថូស ៥:២១)។ ត�ើការដែលព្រះ
ជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់គ្មានបាបសោះត្រឡប់ជាតួបាប
នោះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចទៅ? នេះមានន័យថា ព្រះជាម្ចាស់បានដាក់
អំព�ើបាបរបស់យ�ើងទៅល�ើអង្គព្រះគ្រីស្ទ ដូច្នេះទ្រង់ក៏បានត្រឡប់ជាព្រះ
ដ៏អត់ទោសរបស់យ�ើង។ ចុះពាក្យថា
 យ�ើងដែលជាមនុស្សមា
 នបាបបាន
ត្រឡប់ជាមនុស្សសុចរិតនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយសារព្រះគ្រីស្ទ នោះ
មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរ? នេះមានន័យប្រហាក់ប្រហែលនឹងអត្ថន័យ
ខាងល�ើថា ព្រះជាម្ចាស់បានដាក់សេចក្ដីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុង
យ�ើង ពេលនោះទ្រង់ក៏បានត្រឡប់ជា
 សេចក្ដីដ៏គ្រប់ល
 ក្ខណ៍របស់យ�ើង។
សូមឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានទទួលការល�ើកតម្កើងចំពោះជ័យជម្នះក្នុងការ
រងទុក្ខ និងការសុគតរបស់ទ្រង់ចុះ ព្រោះការនោះបាននាំឲ្យយ�ើងទទួល
ការអត់ទោស និងបាននាំឲ្យយ�ើងទទួលសេចក្ដីសុចរិត។ ចូរយ�ើងនាំគ្នា
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ល�ើកតម្កើងទ្រង់ រក្សាទ្រង់ទុកដូចជាទ្រព្យកប់ក្នុងចិត្ត ហ�ើយជ�ឿទុកចិត្ត
ដល់ទ្រង់ ដ្បិតទ្រង់បានទទួលជ័យជម្នះយ៉ាងធំអ
 ស្ចារ្យ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

១២

ដ�ើម្បីដកការកាត់ទោស
ចេញពីយ�ើង

ត�ើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគេបាន ដ្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគត
ជំនួសគេហ�ើយ តែដែលថា ទ្រង់រស់ឡ�
 ើងវ ិញ នោះមានទំនង
ជាងទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្តាំនៃព្រះ ហ�ើយជាអ្នកអង្វរ
ជំនួសយ�ើងរាល់គ្នាដែរ។
(រ៉ូម ៨:៣៤)

សេ

ចក្ដីសន្និដ្ឋានដ៏ធំល�ើការរងទុក្ខ និងកា
 រសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ

គឺ៖ «ហេតុនោះ នៅជាន់នេះ អ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ នោះ
គ្មានទោសសោះ» (រ៉ូម ៨:១)។ ការនៅ «ក្នុងព្រះគ្រីស្ទ» មានន័យថា យ�ើង
មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ដោយជំន�ឿ។ ជំន�ឿនៅក្នុងព្រះគ្រីសផ
្ទ ្សំផ្គុំ
77

យ�ើងជាមួយនឹងទ្រង់ ដ�ើម្បីឲ្យការសុគតរបស់ព្រះអង្គត្រឡប់ជាសេចក្ដី
ស្លាប់របស់យ�ើង ហ�ើយភាពគ្រប់លក្ខណ៍របស់ទ្រង់ត្រឡប់ជាភាពគ្រប់
លក្ខណ៍របស់យ�ើងវិញ។ ព្រះគ្រីស្ទត្រឡប់ជាអ្នកទទួលទណ្ឌកម្មជំនួស
យ�ើង (ដ�ើម្បីមិនឲ្យយ�ើងត្រូវទ្រាំទ្រ) និងជាភាពគ្រប់លក្ខណ៍របស់យ�ើង
(ពីព្រោះយ�ើងមិនអា
 ចត្រឡប់ជាមនុស្សគ្រប់ល
 ក្ខណ៍បានដោយខ្លួនឯង)។
ជំន�ឿមិនមែនជាមូលដ្ឋាននៃការដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រមទទួលយ�ើង
នោះទេ តែព្រះគ្រីស្ទវិញទេដែលជាមូលដ្ឋានរបស់យ�ើង។ ជំន�ឿផ្សំផ្គុំយ�ើង
ជាមួយព្រះគ្រីស្ទ ដ�ើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់រាប់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
ថាជាសេចក្តីសុចរិតរបស់យ�ើងដែរ។ «តែយ�ើងដឹងថា ព្រះមិនបានរាប់
មនុស្សជាសុចរិត ដោយប្រព្រឹត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យឡ�ើយ គឺដោយសារជំន�ឿ
ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញ ហេតុនោះហ�ើយបានជាយ�ើងជ�ឿដល់ព្រះគ្រីស្ទ
យេស៊ូវ ដ�ើម្បីឲ្យព្រះបានរាប់យ�ើងជា
 សុចរិតដោយសារជំន�ឿក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
មិនមែនដោយប្រព្រឹត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យទេ ព្រោះគ្មានអ្នកណាបានសុចរិត
ដោយប្រព្រឹត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យឡ�ើយ» (កាឡាទី ២:១៦ គកស)។ ការ
ដែល «ព្រះបានរាប់យ�ើងជាសុចរិតដោយសារជំន�ឿ» និងការដែលយ�ើង
«...បានសុចរិតក្នុងព្រះគ្រីស្ទ...» (កាឡាទី ២:១៧) គឺជាពាក្យដ�ើរទន្ទឹម
គ្នា។ ព្រះជាម្ចាស់បានរាប់យ�ើងជាសុចរិត ដោយសារយ�ើងនៅក្នុងព្រះ
គ្រីស្ទដោយសារជំន�ឿ។
	នៅពេលដែលគេសួរថា «ត�ើអ្នកណានឹងដាក់ទោសយ�ើង?» យ�ើង
អាចផ្ដល់ជាចម្លើយថា គ្មានអ្នកណាទេ! ម្នាក់ក៏គ្មានដែរ! នៅពេលនោះ
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យ�ើងនឹងបង្ហាញពីមូលហេតុចម្បងថា «ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគត!» (រ៉ូម
៨:៣៤)។ ការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានរំដោះយ�ើងឲ្យមានសេរីភាពចេញ
ពីការកាត់ទោស។ ការដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនកាត់ទោសយ�ើង គឺមាន
ភាពប្រាកដច្បាស់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតអញ្ចឹងមែន។ គ្មានការកាត់
ទោសពីរដងចំពោះអំព�ើអាក្រក់តែមួយនៅចំពោះមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡ�ើយ។ ព្រះជាម្ចាស់នឹងម
 ិនកា
 ត់ទោសយ�ើងពីរដងនូវទោសកំហុស
ដែលយ�ើងបានប្រព្រឹត្តខុសម្ដងនោះឡ�ើយ។ ព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួស
បាបរបស់យ�ើងតែមួយដង។ ហ�ើយព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនកាត់ទោសអំព�ើ
បាបរបស់យ�ើងទ�ៀតឡ�ើយ។ ព្រះជាម្ចាស់បានល�ើកការកាត់ទោសចោល
ប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថា គ្មានការកាត់ទោសនោះទេ ពីព្រោះទ្រង់បាន
កាត់ទោសព្រះយេស៊ូវជំនួសយ�ើងរួចទៅហ�ើយ។
ប៉ុន្តែ ចុះចំណែកឯការកាត់ទោសពីលោកីយ៍វិញ? ត�ើនោះមិនមែនជា
ចម្លើយដែលសួរថា «ត�ើអ្នកណា
 នឹងដាក់ទោសយ�ើង» ទេឬអី? ត�ើលោកីយ៍
មិនបានកាត់ទោសគ្រីស្ទបរិស័ទទេឬអី? មានគេបានសម្លាប់គ្រីស្ទបរិស័ទ
ជាច្រើន ដោយសារជំន�ឿរបស់ពួកគេ។ តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ចម្លើយនៅ
តែដដែលគឺថា គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចនឹងកាត់ទោសយ�ើងឲ្យនៅជាប់
ទោសបានឡ�ើយ។ គេនឹងព្យាយាមចោទប្រកាន់យ�ើង តែការចោទប្រកាន់នោះមិនអា
 ចធ្វអ
ើ ្វីយ�ើងបានឡ�ើយ។ «ត�ើអ្នកណា
 ន
 ឹងចោទប្តឹងពីពួក
រ�ើសតាំងរបស់ព្រះបាន ដ្បិតគឺជា
 ព្រះហ�ើយ ដែលទ្រង់រាប់គេជាសុចរិត?»
(រ៉ូម ៨:៣៣)។ ដូចគ្នានេះដែរ នៅពេលដែលព្រះគម្ពីរស
 ួរថា «ត�ើអ្នកណា
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នឹងពង្រាត់យ�ើងចេញពីសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបាន ត�ើសេចក្ដីទុកល
្ខ ំបាក ឬសេចក្ដីវេទនា សេចក្ដីប�ៀតប�ៀន សេចក្ដីអត់ឃ្លាន សេចក្ដី
អាក្រាត សេចក្ដីអន្តរាយ ឬដាវឬអ
 ី» (រ៉ូម ៨:៣៥)។ នេះមិនមែនមានន័យ
ថា ការទាំងនេះមិនក�ើតឡ�ើងច
 ំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេ។ ចម្លើយនោះគឺ
«ទេ ក្នុងសេចក្ដីទាំងនេះ យ�ើងវិសេសល�ើសជាងអ្នកដែលមានជ័យជម្នះទៅ
ទ�ៀត តាមរយៈព្រះអង្គដែលបានស្រឡាញ់យ�ើង» (រ៉ូម ៨:៣៧ គកស)។
	លោកីយ៍នឹងកា
 ត់ទោសយ�ើង ពួកគេប្រហែលនឹងស
 ម្លាប់យ�ើង។ ប៉ុន្តែ
យ�ើងបានដឹងច្បាស់ហ�ើយថា តុលាការដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលជាព្រះជាម្ចាស់
ទ្រង់បានល�ើកលែងទោសយ�ើងរួចហ�ើយ។ «ដូច្នេះ យ�ើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពី
សេចក្ដីទាំងនេះថាដូចម្តេច ប�ើសិនជាព្រះកាន់ខាងយ�ើង ត�ើអ
 ្នកណា
 អា
 ច
ទាស់នឹងយ�ើងបាន?» (រ៉ូម ៨:៣១)។ គ្មានអ
 ្នកណា
 ម្នាក់អាចទាស់នឹងយ�ើង
បានឡ�ើយ។ ប�ើគេបដិសេធយ�ើង ព្រះជាម្ចាស់ទទួលស្គាល់យ�ើង។ ប�ើគេ
ស្អប់យ�ើង ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យ�ើង។ ប�ើគេឃុំឃាំងយ�ើង ព្រះជាម្ចាស់
ដោះលែងវិញ្ញាណយ�ើងឲ្យមានសេរីភាព។ ប�ើគេធ្វទ
ើ ុក្ខយ�ើង ព្រះជាម្ចាស់
បន្សុទ្ធយ�ើងដោយភ្លើង។ ប�ើគេសម្លាប់យ�ើង ព្រះជាម្ចាស់យកឱកាសនាំ
យ�ើងទៅកាន់ស្ថានបរមសុខ។ ពួកគេមិនអា
 ចមានជ័យជម្នះល�ើយ�ើងទេ។
ព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានសុគត ហ�ើយមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ។ យ�ើងមា
 នជីវិត
នៅក្នុងទ្រង់ ហ�ើយនៅក្នុងទ្រង់ គ្មានការកាត់ទោសឡ�ើយ។ ទ្រង់បានអត់
ទោសឲ្យយ�ើង ហ�ើយបានរាប់យ�ើងជាស
 ុចរិត។ «...តែមនុស្សស
 ុចរិតមា
 ន
ចិត្តក្លាហានដូចសិង្ហវិញ» (សុភាសិត ២៨:១)។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

១៣

ដ�ើម្បីលុបពិធកា
ី ត់ស្បែក និងរា
 ល់ព
 ិធី
ទាំងឡាយចោលដែលមនុស្សចា
 ត់ទុក
ថាជាមូលដ្ឋាននៃសេចក្ស
ដី ង្គ្រោះ

ប៉ុន្តែ បងប្អូនអ�ើយ ប�ស
ើ ិនជាខ្ញុំនៅតែប្រដៅឲ្យគេ 
 កាត់ស្បែក...នោះសេចក្ដី
បង្អាក់បង្អន់ ពីរ�ឿងឈ�ើឆ្កាង ត្រូវបាត់ហ�ើយ។
(កាឡាទី ៥:១១)
អស់អ្នកណាដែលចង់បានឫកពាល្អខាងសាច់ឈាម នោះគេបង្ខំឲ្យអ្នករាល់
គ្នាទទួលកាត់ស្បែក ដ�ើម្បឲ
ី ្យតែ
 ខ្លួនគេបានរួចពី
 សេចក្ប�
ដី ៀតប�ៀន 
ដោយព្រោះឈ �ើឆ្
 កាងនៃព្រះគ្រីស្ទ។
(កាឡាទី ៦:១២)
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កា

រកាត់ស្បែក គឺជារ�ឿងចម្រូងចម្រាសដ៏ធំមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំ

ដ�ើមដំបូង។ នេះជាចំណុចម
 ួយដែលមនុស្សជាច្រើនគោរពឲ្យត
 ម្លៃតាំងពី
យូរលង់ម
 កហ�ើយ គឺចាប់តាំងពីព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ឲ្យធ្វើនៅក្នុងក
 ណ្ឌ
គម្ពីរ លោកុប្បត្ដិ ១៧:១០ មកម៉្លេះ។ ព្រះគ្រីស្ទមានសញ្ជាតិជាសាសន៍
យូដា ហ�ើយសាវ័កទាំង១២របស់ទ្រង់ក៏មានសញ្ជាតិជាសាសន៍យូដា
ដែរ។ ឯអ្នកជ�ឿល�ើព្រះគ្រីស្ទដំបូងនៅសម័យនោះ ស្ទើរតែទាំងអស់ជា
សាសន៍យ
 ូដា។ បទគម្ពីរសា
 សន៍យ
 ូដា (ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់) ក៏ជា
 ផ្នែក
មួយនៃព្រះគម្ពីររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទស
 ព្វថ្ងៃនេះដែរ។ វាមិនមែនជាការគួរឲ
 ្យ
ភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលពិធីផ្សេងៗរបស់ពួកយ
 ូដាមានវត្តមាននៅក្នុងក្រុម
ជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទនោះ។
	ក្រុមជំនុំដ�ើមដំបូងបានយកពិធីទាំងនោះមកប្រារព្ធ។ ហ�ើយការប្រារព្ធ
ពិធីទាំងនោះ មានពិធីខ្លះក៏មានភាពចម្រូងច
 ម្រាសដែរ។ សេចក្ដីបង្រៀន
របស់ព្រះគ្រីស្ទបានរីកសុះសាយដល់ទីក្រុងដែលមិនមែនជាសា
 សន៍យ
 ូដា
ដូចជា ទីក្រុងអាន់ទីយ៉ូកនៃប្រទេសស៊ីរីជាដ�ើម។ មានពួកសាសន៍ដទៃ
ជាច្រើនបានជ�ឿល�ើព្រះគ្រីស្ទ។ ស្របពេលនោះក៏មានសំណួរក�ើតឡ�ើង
ភ្លាមថា៖ ត�ើមូលដ្ឋានពិតនៃដំណឹងល្អទាក់ទងទៅនឹងពិធីផ្សេងៗរបស់
សាសន៍យូដាដែរឬទេដូចជា ការកាត់ស្បែកជាដ�ើម? ត�ើពិធីផ្សេងៗមាន
ទំនាក់ទំនងនឹងដំណឹងល្អអំពីព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងដូចម្ដេច? ហ�ើយប្រសិនប�ើ
មានអ្នកណា
 ជ�ឿល�ើទ្រង់ ត�ើពិធីទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងកា
 រដែល
82

ព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសនិងការដែលទ្រង់រាប់យ�ើងជាសុចរិតយ៉ាងដូចម្ដេច?
ព្រះជាម្ចាស់នៅខាងលោកអ្នក។ ហ�ើយលោកអ្នកនោះនឹងមានជីវិតអស់
កល្បជានិច្ច។
	ពួកសាវ័កបានបង្រៀនពួកសាសន៍ដទៃនៅពាសពេញពិភពលោក
ពីការអត់ទោស និងការរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំន�ឿតែមួយប៉ុណ្ណោះ។
សាវ័ក ពេត្រុស បានបង្រៀនថា៖ «ព្យាការីទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែបានផ្ដល់
សក្ខីភាពអំពីព្រះយេស៊ូវថា អស់អ្នកដែលជ�ឿល�ើព្រះអង្គ នឹងទទួលការ
ល�ើកលែងទោសឲ្យរួចពីបាប ដោយសារព្រះនាមព្រះអង្គ» (កិច្ចការ
១០:៤៣ គខប)។ សាវ័ក ប៉ុល បានបង្រៀនថា «ដូច្នេះ អ្នករាល់គ្នា ជា
បងប្អូនអ�ើយ សូមជ្រាបថា ដែលមានសេចក្ដីប្រោសឲ្យរួចពីបាប បាន
ប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នា នោះគឺដោយសារព្រះអង្គនោះឯង មួយទ�ៀត
ដោយសារទ្រង់ អស់អ្នកណា
 ដែលជ�ឿ បានរាប់ជាសុចរិត រួចពីគ្រប់កា
 រទាំង
អស់ ដែលពុអា
ំ ចនឹងបានរាប់ជា
 ស
 ុចរិត ដោយសារក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេ
បានឡ�ើយ» (កិច្ចការ ១៣:៣៨-៣៩)។
ចុះការកាត់ស្បែកឯណោះវិញ? អ្នកខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹម
បានគិតថា
 ការកាត់ស្បែកគឺជារ�ឿងដ៏សំខាន់។ ប៉ុន្តែនៅទីក្រុង អាន់ទីយ៉ូក
មានអ្នកខ្លះចាប់ផ្ដើមឈ្លោះគ្នាពីការនេះ។ «មានមនុស្សខ្លះចុះពីស្រុក យូដា
មកបង្រៀនដល់ពួកជំនុំថា ប�ើមិនបានកាត់ស្បែក...នោះពុំអាចនឹងបាន
សង្គ្រោះឡ�ើយ» (កិច្ចការ ១៥:១)។ ពួកសា
 វ័ក និងពួកចា
 ស់ទុំក៏បានមក
ប្រជុំប្រឹក្សាគ្នាពីបញ្ហានោះដែរ។
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	នោះមានអ្នកខ្លះ...ឈរឡ�ើងនិយាយថា ត្រូវតែកាត់ស្បែកឲ្យពួក
សាសន៍ដទៃនោះ ហ�ើយបង្គាប់ឲ្យកាន់ តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេ
ដែរ...នោះពេត្រុសក្រោកឡ�ើងនិយាយថា បងប្អូនអ�ើយ អ្នករាល់គ្នា ដឹង
ហ�ើយថា...ព្រះបានរ�ើសក
 ្នុងពួកយ�ើងរាល់គ្នា ដ�ើម្បីឲ្យពួកសា
 សន៍ដទៃបាន
ឮព្រះបន្ទូលនៃដំណឹងល
 ្អ ហ�ើយឲ្យបានជ�ឿដោយសារមាត់ខ្ញុំ...ចុះហេតុអ្វី
បានជាល្បងព្រះ ដោយបំពាក់នឹមនៅកពួកសិស្សដូច្នេះ ដែលទោះទាំង
ពួកឰ
 យុកោយ�ើង ឬយ�ើងរាល់គ្នាក៏ពុំអាចនឹងទ្រទ្រាំបានផង យ�ើងជ�ឿថា
បានសង្គ្រោះ ដោយព្រះគុណនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ ដូចជា
 គេដែរ ឯពួកជំនុំ
ទាំងអស់គ្នា ក៏នៅស្ងៀម (កិច្ចការ ១៥:៥-១២)។
	គ្មានអ្នកណាម្នាក់ម�ើលឃ�ើញពីបញ្ហានោះច្បាស់ជាងសាវ័ក ប៉ុល
ទេ។ ប�ើយ�ើងកាត់ស្រាយអត្ថន័យនៃពិធីផ្សេងៗនោះមិនបានត្រឹមត្រូវ នោះ
មានន័យថា យ�ើងក៏មិនអា
 ចកាត់ស្រាយនូវអត្ថន័យនៃការរងទុក្ខ និងកា
 រ
សុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានត្រឹមត្រូវដែរ។ ត�ើជំន�ឿនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ ល្មម
គ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់រាប់យ�ើងជាសុចរិតដែរឬទេ? ឬត�ើយ�ើង
ចាំបាច់ត្រូវកាត់ស្បែក? ចម្លើយគឺមានយ៉ាងច្បាស់លាស់ថា៖ ប្រសិនប�ើ
សាវ័ក ប៉ុល បានបង្រៀនពីការកាត់ស្បែក «...នោះសេចក្ដីបង្អាក់បង្អន់ពី
រ�ឿងឈ�ើឆ្កាង ត្រូវបាត់ហ�ើយ» (កាឡាទី ៥:១១)។ ឈ�ើឆ្កាងតំណាងពី
សេរីភាពរួចពីទាសករនៃពិធីផ្សេងៗនៃសាសន៍យូដា។ «ព្រះគ្រីស្ទបាន
ប្រោសយ�ើងឲ្យរួចហ�ើយ ដូច្នេះ ចូរអ
 ្នករាល់គ្នាឈរឲ្យមាំមួន ក្នុងសេរីភាព
នោះចុះ កុំឲ្យត្រូវជាប់ចំណងជាបាវបម្រើទ�ៀតឡ�ើយ» (កាឡាទី ៥:១)។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

១៤

ដ�ើម្បីនាំយ�ើងឲ
 ្យមានជំន�ឿ និងជ
 ួយ
យ�ើងរក្សាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះ
ព្រះជាម្ចាស់



...នេះហ�ើយជាឈាមខ្ញុំ គឺជាឈាមនៃសញ្ញាថ្មី 
ដែលត្រូវច្
 រួចសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន។
(ម៉ាកុស ១៤:២៤)
អញនឹងតាំងសេចក្ដីសញ្ញានឹងគេ ជាសេចក្ស
ដី ញ្ញាដ៏ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កល្ប
ជានិច្ចថា...អញនឹងដាក់សេចក្ដីកោតខ្លាចដល់អញក្នុងចិត្តគេ 
ប្រយោជន៍កុំឲ្យគេឃ្លាតចេ
 ញពីអញឡ�ើយ។
(យេរេមា ៣២:៤០)
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ព្រះ

គម្ពីរមានចែងអំពី «ការតាំងសញ្ញាចាស់» និង «ការតាំង

សញ្ញាថ្មី»។ ពាក្យថា ការតាំងស
 ញ្ញា សំដៅល�ើកិចព្ច្រមព្រៀងដ៏ស
 ្អិតល្មួត
និងដ៏រឹងមាម
ំ ួយរវាងភាគីពីរដែលប្រតិបត្តិកាតព្វកិចស
្ច ម្រាប់ភាគីទាំងស
 ង
ខាង ហ�ើយមានការធានាថានឹងគោរពតាមពាក្យសម្បថដែលមាននៅក្នុង
កិចព្ច្រមព្រៀងនោះ។ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ�ើងឃ�ើញថា ការតាំងស
 ញ្ញាដែល
ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឡ�ើងជាមួយម
 នុស្ស គឺផ្ដើមឡ�ើងដោយរូបអង្គទ្រង់ផ
 ្ទាល់។
ទ្រង់ជាអង្គដែលកំណត់ល
 ក្ខខណ្ឌ។ កាតព្វកិចរ្ចបស់ទ្រង់គក
ឺ ំណត់ដោយ
បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផ
 ្ទាល់។
«ការតាំងសញ្ញាចាស់» សំដៅល�ើការរ�ៀបចំដែលព្រះជាម្ចាស់បាន
បង្កើតឡ�ើងជាមួយនឹងសា
 សន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោក
ម៉ូសេ។ ចំណុចខ្សោយនៃក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេ គឺមិនមែនការបំផ្លាស់
បំប្រែខាងឯវិញ្ញាណទេ។ ដូច្នេះហ�ើយបានជាគេមិនបានគោរពតាមការតាំង
សញ្ញានោះ ហ�ើយការនោះក៏មិនបានផ្ដល់ជីវិតឲ
 ្យគេដែរ។ ព្រះជាម្ចាស់បាន
ចារឹកក្រឹត្យវិន័យនោះជាអក្សរនៅល�ើផ្ទាំងថ្ម មិនមែនចារឹកព្រះវិញ្ញាណនៅ
ក្នុងច
 ិត្តពួកគេនោះទេ។ ពួកហោរាបានល�ើកឡ�ើងពីសេចក្តីសន្យានៃ «ការ
តាំងសញ្ញាថ្មី» ដែលនឹងមា
 នលក្ខណៈខុសពីសញ្ញាចាស់។ ការនេះ «...មិន
មែនសរសេរជាអ
 ក្សរទេ ប៉ុន្តែដោយព្រះវិញ្ញាណវិញ ដ្បិតអ
 ក្សរសម្លាប់ ប៉ុន្តែ
ព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ជីវិត» (២កូរិនថូស ៣:៦ គគខ)។
ការតាំងសញ្ញាថ្មីមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងការតាំងសញ្ញាចាស់។
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ព្រះជាម្ចាស់បានអនុម័តការតាំងសញ្ញានោះឡ�ើងដោយយោងល�ើមូលដ្ឋាននៃការរងទុក្ខ និងកា
 រសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។ «...ទ្រង់ជាអ្នកក
 ណ្តាល
នៃសញ្ញាថ្មី...» (ហេព្រើរ ៩:១៥)។ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា ឈាម
របស់ទ្រង់ «...គឺជា
 ឈាមនៃសញ្ញាថ្មី ដែលត្រូវច្រួចសម្រាប់មនុស្សជា
 ច្រើន»
(ម៉ាកុស ១៤:២៤)។ នេះមានន័យថា ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបាន
ទិញយកអំណាច និងសេចក្ដីសន្យានៃការតាំងសញ្ញាថ្មី។ ការតាំងស
 ញ្ញា
ថ្មីនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុត ពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានសុគត ដ�ើម្បីតាំង
សញ្ញានោះ។
	ត�ើល
 ក្ខខណ្ឌនៃការតាំងសញ្ញាដែលទ្រង់បានធ្វើឲ្យស
 ម្រេចដោយសារ
ព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់មានអ្វីខ្លះ? ហោរា យេរេមា ពណ៌នាពីលក្ខខណ្ឌ
ខ្លះៗថា៖ «អញនឹងតា
 ំងសញ្ញាថ្មី...សេចក្ដីសញ្ញាដែលអញនឹងតា
 ំង...គឺយ
 ៉ាង
ដូច្នេះ អញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញ នៅខាងក្នុងខ្លួនគេ ទាំងចា
 រឹកទុក
ក្នុងចិត្តគេ...ព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំព�ើទុច្ចរិតរបស់គេ ហ�ើយនិង
លែងនឹកចា
 ំពីអំព�ើបាបគេទ�ៀតជាដរាបទៅ» (យេរេមា ៣១:៣១-៣៤)។
ការរងទុក្ខនិងការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទធានាថា នឹងមានការផ្លាស់ប្រែខាង
ក្នុងខ្លួនរាស្ដ្ររបស់ទ្រង់ (ក្រឹត្យវិន័យដែលចារឹកទ
 ុកក
 ្នុងច
 ិត្ដគេ) និងកា
 រអត់
ទោសបាបរបស់គេ។
ព្រះគ្រីស្ទបានបង្កើតជ
 ំន�ឿ ហ�ើយរក្សាភាពស្មោះត្រង់របស់រាស្ត្រទ្រង់
ដ�ើម្បធានា
ី
ការតាំងសញ្ញាថានឹងម
 ិនប
 រាជ័យនោះឡ�ើយ។ ទ្រង់បានបង្កើត
រាស្ត្រដែលនៅក្នុងស
 ញ្ញាថ្មីដោយមិនគ្រាន់តែចារឹកក្រឹត្យវិន័យនៅល�ើថ្មនោះ
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ទេ ប៉ុន្តែចារឹកទុកក្នុងចិត្តពួកគេផងដែរ។ ផ្ទុយទៅនឹង «អក្សរ» នៅល�ើថ្ម
ទ្រង់មានបន្ទូលថា «...ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ប្រទានឲ្យមានជីវិតវិញ» (២កូរិនថូស ៣:៦)។ «ក្នុងកា
 លដែលយ�ើងនៅស្លាប់ក្នុងកា
 ររំលងនៅឡ�ើយ នោះ
ទ្រង់បានប្រោសឲ្យយ�ើងរាល់គ្នាបានរស់ ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ...» (អេភេសូរ ២:៥)។ នេះហ�ើយគឺជាជីវិតខាងឯវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យយ�ើង
ម�ើលឃ�ើញ ហ�ើយជ�ឿល�ើសិរីល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ ការអស្ចារ្យនេះបង្កើត
ឲ្យមានរាស្ត្រដែលនៅក្នុងសញ្ញាថ្មី។ នេះគឺជាការពិតណាស់ ពីព្រោះព្រះ
គ្រីស្ទបានទិញរាស្ត្រទ្រង់ដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ផ
 ្ទាល់។
ការអស្ចារ្យនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាការបង្កើតឲ
 ្យយ�ើងមានជំន�ឿនោះ
ទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយរក្សាភាពស្មោះត្រង់របស់យ�ើងទ�ៀតផង។ «អញនឹង
តាំងសេចក្ដីសញ្ញានឹងគេ ជាសេចក្ដីសញ្ញាដ៏ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កល្បជានិច្ច
ថា....អញនឹងដាក់សេចក្ដីកោតខ្លាចដល់អ
 ញក្នុងច
 ិត្តគេ ប្រយោជន៍ក
 ុំឲ្យគេ
ឃ្លាតចេញពីអញឡ�ើយ» (យេរេមា ៣២:៤០)។ នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទ
សុគត ទ្រង់ម
 ិនគ្រាន់តែធានាថា រាស្ដ្ររបស់ទ្រង់នឹងមា
 នចិត្ដថ្មីដែលមកពី
ទ្រង់ប
 ៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមា
 នសុវត្ថិភាពថ្មីទ�ៀតផង។ ទ្រង់ន
 ឹងម
 ិន
អនុញ្ញាតឲ
 ្យពួកគេឃ្លាតចេញពីទ្រង់ឡ�ើយ។ ទ្រង់ន
 ឹងរក្សាពួកគេ។ ពួកគេ
នឹងមា
 នសេចក្ដីខ្ជាប់ខ្ជួន។ ព្រះលោហិតនៃការតាំងសញ្ញាថ្មីរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
ធានាថា ពួកគេនឹងមា
 នសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួន។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

១៥

ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យយ�ើងបរិសុទ្ធ ឥតកន្លែង
ចាប់ទោសបាន ហ�ើយគ្រប់លក្ខណ៍

ដ្បិតដោយសារតង្វាយតែមួយគត់ ព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែល
កំពុងតែទទួលការញែកជាបរិសុទ្ធបានគ្រប់លក្ខណ៍រហូតតទៅ។
(ហេព្រើរ ១០:១៤ បកប្រែចេញពីភាសាក្រិក)

ឥឡូវនេះ
 វិញ ទ្រង់បានផ្សះផ្សា ក្នុងរូបសាច់ទ ្រង់ ដោយបានទទួលសុគត
ដ�ើម្បីនឹងថ្វាយអ្នករាល់គ្នាជាតង្វាយបរិសុទ្ធ ឥតសៅហ្មង 
ហ�ើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាន នៅចំពោះទ្រង់។
(កូឡុស ១:២២)
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ចូរសម្អាតដំបែចាស់ចេញ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាដ
 ុំម្សៅថ្មីវិញ
ដ្បិតអ្នករាល់គ្នាបានឥតដំបែហ�ើយ ព្រោះព ្រះគ្រីស្ទដ៏ជាយញ្ញបូជានៃ
បុណ្យរំលង នោះបានត្រូវថ្
 វាយជំនួសយ�ើងរាល់គ្នាហ�ើយ។
(១កូរិនថូស ៥:៧)

កា

រឈឺចិត្តដ៏ធប
ំ ំផុតរបស់ជីវិតជា
 គ្រីស្ទបរិស័ទគឺ ការផ្លាស់ប្រែខាង

ឯវិញ្ញាណរបស់ពួកគេនៅមានភាពយឺតយ៉ាវ។ យ�ើងឮកា
 រត្រាស់ហៅរបស់
ព្រះជាម្ចាស់ថា ឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្ដ អស់
ពីព្រលឹង អស់ពីគំនិត ហ�ើយអស់ពីកម្លាំងនៃឯង (ម៉ាកុស ១២:៣០)។
ប៉ុន្តែត�ើយ�ើងធ្លាប់មានសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងការលះបង់ទាំងស្រុងដល់
កម្រិតនោះទេ? យ�ើងបានស្រែកថ្ងូរម្ដងហ�ើយម្ដងទ�ៀតដូចសាវ័ក ប៉ុល
ថា «វេទនាណាស់ខ្ញុំ ត�ើអ្នកណា
 នឹងជ
 ួយឲ្យខ្រួញុំចពីតួសេចក្ដីស្លាប់នេះ ទៅ
បាន» (រ៉ូម ៧:២៤)។ យ�ើងថ្ងូរ សូម្បីតែនៅពេលដែលយ�ើងធ្វើការតាំងចិត្ដ
ថ្មីក៏ដោយ៖ «មិនមែនថា ខ្ញុំបានទទួល ឬថាខ្ញុំបានគ្រប់ល
 ក្ខណ៍ហ�ើយនោះ
ទេ តែខ្ញុំកំពុងតែដេញតាមសង្វាតនឹងចាប់ឲ្យបានសេចក្ដីដែលព្រះគ្រីស្ទ
យេស៊ូវបានចាប់ខឲ្
្ញុំ យបាននោះដែរ» (ភីលីព ៣:១២)។
	សេចក្ដីថ្លែងខា
 ងល�ើនេះគជា
ឺ គន្លឹះក្នុងកា
 រទ្រាំទ្រ និងការមានអំណរ។
«ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានរាប់ខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិទ្រង់»។ ការដែលយ�ើងព្យាយាម
សង្វាតឲ្យបានគ្រប់ល
 ក្ខណ៍ មិនមែនដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងក្លាយជាកម្មសិទរបស់
្ធិ
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ព្រះគ្រីស្ទទេ (ដែលការនោះបានក�ើតឡ�ើងរួចទៅហ�ើយនៅពេលដែលយ�ើង
ជ�ឿ) ប៉ុន្តែការនោះ គឺដ�ើម្បបំ
ី ពេញនូវអ្វីៗដែលយ�ើងខ្វះចន្លោះក្នុងកា
 រក្លាយ
ឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់វិញនោះទេ។
	ប្រភពដ៏ធំបំផុតមួយនៃក្ដីអំណរ និងការទ្រាំទ្រចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទគឺ
ការដែលដឹងថា ទោះប�ើយ�ើងម�ើលទៅមិនគ្រប់លក្ខណ៍ក្នុងជីវិតរស់នៅ
ឥឡូវនេះ តែយ�ើងដឹងហ�ើយថា ក្នុងព្រះគ្រីស្ទ ព្រះអង្គបានរាប់យ�ើងជា
គ្រប់លក្ខណ៍រួចទៅហ�ើយ។ ហ�ើយការគ្រប់លក្ខណ៍នេះ គឺអាស្រ័យល�ើ
ការរងទុក្ខ និងកា
 រសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ «ដ្បិតដោយសារតង្វាយតែមួយ
គត់ ព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែលកំពុងតែទទួលការញែកជាបរិសុទ្ធ
បានគ្រប់លក្ខណ៍រហូតតទៅ» (ហេព្រើរ ១០:១៤ បកប្រែចេញពីភាសា
ក្រិក)។ ការនេះគឺគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់! នៅក្នុងប្រយោគដដែលនោះ អ្នក
និពន្ធកណ្ឌគម្ពីរហេព្រើរ បានល�ើកឡ�ើងថា យ�ើង «កំពុងតែទទួលការ
ញែកជាបរិសុទ្ធ» ហ�ើយក៏បានរាប់យ�ើងថា «បានគ្រប់ល
 ក្ខណ៍» ផងដែរ។
ការញែកជាបរិសុទ្ធមានន័យថា យ�ើងមិនទាន់គ្រប់លក្ខណ៍ ប៉ុន្តែ
យ�ើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណ�ើរការឲ្យគ្រប់លក្ខណ៍។ យ�ើងកំពុងតែត្រឡប់
ទៅរកភាពបរិសុទ្ធ ប៉ុន្តែមិនទាន់ប
 រិសុទ្ធពេញលេញនៅឡ�ើយទេ។ ហ�ើយ
វាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថា មានតែអ្នកដែលកំពុងតែត្រឡប់
ទៅរកភាពបរិសុទ្ធទេ ដែលបានគ្រប់លក្ខណ៍។ ការល�ើកទឹកចិត្ដដែល
ពេញដោយក្ដីអំណរនៅត្រង់នេះគថា
ឺ ភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថា យ�ើងគ្រប់
លក្ខណ៍នៅចំពោះព្រះភក្ត្រព្រះជាម្ចាស់ មិនមែនដោយសារជីវិតសព្វថ្ងៃ
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របស់យ�ើងគ្រប់លក្ខណ៍នោះទេ ប៉ុន្តែដោយសារយ�ើងកំពុងតែឈានទៅ
រកភាពគ្រប់លក្ខណ៍ក្នុងជ
 ីវិតជា
 ប្រចាំថ្ងៃ។ ដំណឹងល
 ្អគឺជា
 ការដែលយ�ើង
កំពុងនៅល�ើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពគ្រប់ល
 ក្ខណ៍ គឺជាអ
 ំណះអំណាងដែលថា
យ�ើងបានគ្រប់លក្ខណ៍។
ព្រះគម្ពីរបានប្រៀបធ�ៀបការនេះម្ដងទ�ៀតទៅនឹងរូបភាពដុំម្សៅ និង
ដំបែ។ នៅក្នុងការប្រៀបធ�ៀបនោះ យ�ើងឃ�ើញថា ដំបែគឺជាការអាក្រក់
ហ�ើយយ�ើងជាដុំម្សៅ។ ព្រះគម្ពីរបានចែងថា «ចូរសម្អាតដំបែចាស់ចេញ
ដ�ើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នា បានត្រឡប់ជាដុំម្សៅថ្មីវិញ ដ្បិតអ្នករាល់គ្នាបានឥត
ដំបែហ�ើយ ព្រោះព្រះគ្រីស្ទដជា
៏ យញ្ញបូជានៃបុណ្យរំលង នោះបានត្រូវថ្វាយ
ជំនួសយ�ើងរាល់គ្នាហ�ើយ» (១កូរិនថូស ៥:៧)។ គ្រីស្ទបរិស័ទ «បានឥត
ដំបែហ�ើយ»។ គ្មានដំបែ គ្មានការអាក្រក់ នេះមានន័យថាយ�ើងបានគ្រប់
លក្ខណហ៍�ើយ។ ដោយសារហេតុផលនេះហ�ើយបានជាយ�ើងត្រូវ «សម្អាត
ដំបែចាស់ចេញ»។ ព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើឲ្យយ�ើងនៅជាឥតដំបែ ដូច្នេះ ឥឡូវនេះ
យ�ើងគួររស់នៅបែបជាឥតដំបែ។ ឬក៏អាចនិយាយម្យ៉ាងទ�ៀតថា យ�ើងគួរតែ
កាន់តែក្លាយជាគ្រប់លក្ខណ៍ ដូចដែលព្រះអង្គរាប់យ�ើងជា
 គ្រប់លក្ខណ៍។
	ត�ើអ្វីជាមូលដ្ឋាននៃការទាំងអស់នេះ? កណ្ឌគម្ពីរ ១កូរិនថូស ៥:៧
ប្រាប់យ�ើងពីមូលដ្ឋាននៃការទាំងអស់នេះ «...ព្រោះព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាយញ្ញ
បូជានៃបុណ្យរំលង នោះបានត្រូវថ្វាយជំនួសយ�ើងរាល់គ្នាហ�ើយ»។ ការ
រងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើឲ្យយ�ើងគ្រប់លក្ខណ៍យ៉ាងពេញលេញ។
ដូច្នេះហ�ើយ ការដែលយ�ើងប្រឆាំងនឹងអ
 ំព�ើបាបរបស់យ�ើង មិនមែនគ្រាន់
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តែដ�ើម្បឲ្
ី យបានត្រឡប់ជា
 គ្រប់លក្ខណ៍នោះទេ ប៉ុន្តែដោយសារតែយ�ើងជា
 
មនុស្សគ្រប់ល
 ក្ខណ៍រួចទៅហ�ើយ។ ដ�ើម្បីប្រឆាំងន
 ឹងភា
 ពមិនគ្រប់ល
 ក្ខណ៍
របស់យ�ើង យ�ើងត្រូវតែពឹងផ្អែកល�ើកា
 រសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាមូលដ្ឋាននៃភាពគ្រប់ល
 ក្ខណ៍។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

១៦

ដ�ើម្បីប្រទានបញ្ញាចិតដ
្ដ ៏
ជ្រះថ្លាដល់យ�
 ើង

ចំណង់ប�ើព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ ដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ ្រង់ ឥត
សៅហ្មងដល់ព្រះ ដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏គង់នៅអស់កល្បជានិច្ច នោះ
នឹងសម្អាតទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករាល់គ្
 នា ពីអស់
ទាំងការស្លាប់ផង ដ�ើម្បីឲ្យបានបំរ�ើព ្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ 
ត�ើជាជាងអម្បាលម៉ានទៅទ�ៀត។
(ហេព្រើរ ៩:១៤)

មា

នរ�ឿងខ្លះ វាមិនចេះប្រែប្រួលឡ�ើយ។ បញ្ហានៃបញ្ញាចិត្តស្មោក

គ្រោក មានចាប់តាំងពីសម័យលោក អ័ដាម និងអេវ៉ាមកម៉្លេះ។ នៅពេល
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ដែលពួកគេបានធ្វើបាបភ្លាម បញ្ញាចិត្តពួកគេបានក្លាយជា
 ស្មោកគ្រោក។
ពេលនោះពួកគេបានដឹងថា
 ភាពពិរុទ្ធរបស់ពួកគេមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ អំព�ើ
បាបរបស់ពួកគេបានបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេនឹងព្រះជាម្ចាស់ ដោយ
ពួកគេបានរត់ពួនទ្រង់។ អំព�ើបាបឬបញ្ញាចិត្តស្មោកគ្រោកនោះក៏បាន
បំផ្លាញទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេទាំងពីរនាក់ដែរ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបាន
ជាពួកគេបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមក។ អំព�ើបាបនោះក៏បានបំផ្លាញភាព
សុខសាន្តក្នុងច
 ិតរ្តបស់ពួកគេផ្ទាល់ ហ�ើយពេលនោះឯងជាពេលដែលពួក
គេម�ើលខ្លួនឯ
 ងថា នៅជាអា
 ក្រាត និងមានភាពអាម៉ាស់ជាល�ើកដំបូង។
ព្រះគម្ពីរស
 ញ្ញាចាស់ទាំងមូលតែងតែល�ើកពីរ�ឿងទាក់ទងទៅនឹងប
 ញ្ញា
ចិត្តដ៏ស្មោកគ្រោកនេះឡ�ើងម្ដងហ�ើយម្ដងទ�ៀត។ ការថ្វាយសត្វជាយញ្ញ
បូជាមិនអាចធ្វើឲ្យបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនបានជ្រះស្អាតនោះទេ។ «...តង្វាយ
ទាំងនោះពុំអាចនឹងធ្វឲ
ើ ្យអ្នកដែលថ្វាយបានគ្រប់លក្ខណខា
៍ ងឯបញ្ចិ
ញា ត្ត
បានឡ�ើយ ដ្បិតមា
 នតែសេចក្ដីបញ្ញតខាង
្តិ សាច់ឈា
 មទេ ដែលសំដែងពី
ម្ហូបម្ហា និងគ្រឿងផឹក ហ�ើយការលាងសម្អាតផ្សេងៗ ដែលបង្គាប់មក ដរាប
ដល់វេលាដែលរ�ៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវឡ�ើងវិញ» (ហេព្រើរ ៩:៩-១០)។ ការដែល
ព្រះជាម្ចាស់បានរាប់ឈាមសត្វជាការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកា
 រសម្អាតបាបខាង
ឯសាច់ឈាម តែមិនអាចសម្អាតបញ្ញាចិត្តរបស់យ�ើងបាន ព្រោះវាគ្រាន់
តែជាពិធីបុណ្យមួយប៉ុណ្ណោះ ព្រះគម្ពីរបានចែងទុកជាមុនហ�ើយថា ព្រះ
ជាម្ចាស់នឹងរាប់ព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកា
 រសម្អាត
បញ្ញាចិតរ្តបស់យ�ើង។
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	គ្មានឈាមសត្វណាអាចលាងជម្រះបញ្ញាចិត្តយ�ើងឲ្យបានស្អាត
នោះទេ។ ពួកសា
 សន៍អ៊ីស្រាអែលបានដឹងពីការនេះរួចហ�ើយ (សូមអាន
កណ្ឌគម្ពីរ អេសាយ ៥៣ និងទំនុកដំក�ើង ៥១)។ ហ�ើយយ�ើងទាំងអស់
គ្នាក៏បានដឹងពីការនេះហ�ើយដែរ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាមានសម្ដេច
សង្ឃថ្មីមួយអ
 ង្គបានយាងមកដោយភ្ជាប់មកជាម
 ួយនឹងយ
 ញ្ញបូជាដ៏ប្រស�ើរ
ជាង គឺជារូបអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ដែលមានព្រះនាមថា ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះ
រាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ទ្រង់បានយាងមក ហ�ើយថ្វាយរូបអង្គទ្រង់ជា
 
យញ្ញបូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ «ចំណង់ប�ើព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ ដែល
ទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ ឥតសៅហ្មងដល់ព្រះ ដោយសារព្រះវិញ្ញាណ
ដ៏គង់នៅអស់កល្បជានិច្ច នោះនឹងសម្អាត ទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករាល់គ្នាពី
អស់ទាំងការស្លាប់ផង ដ�ើម្បីឲ្យបានបំរ�ើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ ត�ើជាជាង
អម្បាលម៉ានទៅទ�ៀត» (ហេព្រើរ ៩:១៤)។ ការថ្វាយសត្វជាយញ្ញបូជា
គឺជានិមិតត
្ត ំណាងអំពីការថ្វាយព្រះរាជបុត្រាជាយ
 ញ្ញបូជានៅចុងក្រោយ។
ឯការសុគតរបស់ព្រះរាជបុត្រានោះមានអំណាចអាចអត់ទោសបាបរបស់
មនុស្សតាំងពីដ�ើមម
 កម៉្លេះ ហ�ើយក៏មានអំណាចអាចអត់ទោសបាបរបស់
មនុស្សទាំងអស់នៅថ្ងៃអ
 នាគតបានផងដែរ។
	ទោះប�ើឥឡូវនេះ យ�ើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងយុគសម័យទំន�ើប ជា
យុគសម័យវិទ្យាសាស្ត្រ អ៊ីនធឺណិត ការដោះដូរសរីរាង្គរបស់បុគ្គលម្នាក់
ទៅម្នាក់ ការផ្ញើសាររហ័សទាន់ចិត្ត ឬទូរស័ព្ទក៏ដោយ ក៏ប
 ញ្ហារបស់យ�ើងនៅ
តែមានដដែលគឺថា
 បញ្ចិ
ញា តរ្តបស់យ�ើងនៅតែថ្កោលទោសយ�ើង។ យ�ើង
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មានអារម្មណថា
៍ យ�ើងមិនល
 ្អគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកា
 រចូលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់។
ហ�ើយទោះប�ើបញ្ញាចិតរ្តបស់យ�ើងថា
 ខ្លួនយ�ើងស្មោះត្រង់ប
 ៉ុណ្ណាក៏ដោយ ក៏
យ�ើងនៅតែដឹងយ
 ៉ាងពិតប្រាកដថា យ�ើងមិនល
 ្អគ្រប់គ្រាន់ក
 ្នុងកា
 រចូលទៅ
កាន់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡ�ើយ។
	ទោះប�ើយ�ើងអារសាច់ខ្លួនឯ
 ង ឬក៏បោះកូនរបស់យ�ើងទៅក្នុងទ
 ន្លេដ៏
ស័ក្ដិសិទ្ធិ ឬឲ្យល
 ុយមួយលានដុល្លារទៅសមាគមន៍ចា
 ំជួយសង្គមជាតិរបស់
ខ្លួន ឬស្ម័គ្រចិត្តធ្វម
ើ ្ហូបស
 ម្រាប់អ្នកក្រ ឬដាក់ទោសខ្លួនឯ
 ងដោយធ្វើឲ្យខ្លួន
មានរបួសក៏ដោយ ក៏លទ្ធផលនឹងនៅតែដដែលដែរ៖ ស្នាមប្រឡាក់នៅតែ
មាននៅក្នុងប
 ញ្ញាចិត្ត ហ�ើយសេចក្ដីស្លាប់នៅតែធ្វើឲ្យយ�ើងភ័យរន្ធត់។ យ�ើង
ដឹងហ�ើយថា បញ្ញាចិតរ្តបស់យ�ើងបានខូច មិនមែនតាមរយៈការប៉ះពាល់
របស់អ្វីមួយដែលម�ើលឃ�ើញតែខាងក្រៅដូចជា
 ៖ ការប៉ះពាល់សាកសព
ឬការបរិភោគសាច់ជ្រូកនោះឡ�ើយ។ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា គឺ
ជាសេចក្ដីដែលចេញមកពីមនុស្សមកទេត�ើ ដែលធ្វើឲ្យស្មោកគ្រោកវិញ
មិនមែនពីអ្វីដែលចូលទៅខាងក្នុងធ្វឲ
ើ ្យស្មោកគ្រោកនោះឡ�ើយ (ម៉ាកុស
៧:១៥-២៣)។ ចិត្តយ�ើងស្មោកគ្រោកដោយសារ៖ អំនួត ការគិតតែពីរ�ឿង
អវិជ្ជមានដែលបានក�ើតច
 ំពោះខ្លួន ភាពល្វីងជូរចត់ ការស្រើបស្រាល ការ
ឈ្នានីស ច្រណែន សេចក្ដីលោភ ការព្រង�ើយកន្តើយ ការភ័យខ្លាច និង
ផលផ្លែផ្សេងៗទ�ៀតដែលអំព�ទា
ើ ំងអ
 ស់នេះបង្កើតឲ
 ្យមាន។ ទាំងអស់នេះគឺ
ជា «កិច្ចការខាងឯសេចក្តីស្លាប់» (ហេព្រើរ ៩:១៤ គគខ)។ អំព�ទា
ើ ំងអ
 ស់
នេះគ្មានជីវិតខា
 ងឯវិញ្ញាណនៅក្នុងវាទេ។ ពួកវាមិនមែនក�ើតម
 កពីជីវិតថ្មី
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នោះឡ�ើយ តែវាក�ើតមកពីសេចក្ដីស្លាប់ ហ�ើយវានាឲ
ំ ្យស្លាប់។ ហេតុដូច្នោះ
ហ�ើយបានជា វាធ្វឲ
ើ ្យយ�ើងមា
 នអារម្មណថា
៍ អស់សង្ឃឹមនៅក្នុងប
 ញ្ចិ
ញា ត្ត
របស់យ�ើង។
មានតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាច
សម្អាតបញ្ចិ
ញា តរ្តបស់យ�ើងនៅក្នុងយ
 ុគសម័យនេះ ក៏ដូចជា
 យ
 ុគសម័យ
មុនៗផងដែរ។ នៅពេលដែលបញ្ញាចិត្តយ�ើងចា
 ប់ផ្ដើមថ្កោលទោសខ្លួនឯង
ត�ើយ�ើងនឹងបែរទៅឯណា? យ�ើងបែរទៅឯព្រះគ្រីស្ទ។ យ�ើងបែរទៅរកការ
រងទុក្ខ និងកា
 រសុគតរបស់ព្រះគ្រីសដ្ទែលទ្រង់បានខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់
ទ្រង់។ នេះហ�ើយជា
 អដែល
្វី
អាចលាងជម្រះបញ្ចិ
ញា តឲ
្ត ្យបានធូរស�្បើយនៅ
ល�ើចក្រវាលនេះ ហ�ើយនាំឲ្យមានភាពសុខសាន្តបន្ទាប់ពីលាចាកលោក
នេះទៅ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

១៧

ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងទ
 ទួលបា
 ន
គ្រប់ទាំងរបស់ល
 ្អ



ឯព្រះអង្គ ដែលមិនបានសំចៃទុកនូវព្រះរាជបុត្រាទ្រង់បង្កើត គឺបានបញ្ជូន
ទៅជំនួសយ�ើងរាល់គ្នា នោះត�ើមានទំនងអ្វី ឲ្យទ្រង់មិន
ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយ�ើង ជាមួយនឹង
ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់នោះផង។
(រ៉ូម ៨:៣២)

កា

រដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ត
 ក្កនៃខគម្ពីរត្រង់នេះ មិនមែនមកពីខ្ជា
ញុំ អ្នក

ដែលស្រឡាញ់តក្កនោះទេ ប៉ុន្តែដោយសារខគម្ពីរនេះបានបំពេញតម្រូវការ
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របស់ខ្ញុំ។ នៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ រ៉ូម ៨:៣២ មានសេចក្តីបង្រៀនដ៏សំខាន់ពីរ
យ៉ាងដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា។ យ�ើងប្រហែលជាម�ើលភាពស៊ីគ្នាទាំងពីរនោះ
មិនឃ�ើញទេ ពីព្រោះចុងខគម្ពីរនៃគំនិតត្រង់នេះគជា
ឺ ស
 ំណួរ៖ «នោះត�ើមាន
ទំនងអ្វី ឲ្យទ្រង់ម
 ិនប្រទានគ្រប់ទា
 ំងអ
 ស់មកយ�ើង ជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រា
ទ្រង់នោះផង?»។ ប៉ុន្តែប្រសិនប�ើយ�ើងប
 ្ដូរស
 ំណួរនោះទៅជាប្រយោគធម្មតា
នោះយ�ើងនឹងឃ�ើញភាពស៊ីសង្វាក់នៃខគម្ពីរនោះ «ឯព្រះអង្គ ដែលមិន
បានសំចៃទុកនូវព្រះរាជបុត្រាទ្រង់បង្កើត គឺបានបញ្ជូនទៅជំនួសយ�ើង
រាល់គ្នា នោះទ្រង់ប្រាកដជាប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយ�ើង រួមទាំងព្រះ
រាជបុត្រាទ្រង់នោះផង»។
	យ�ើងអា
 ចនិយាយបែបម្យ៉ាងទ�ៀតថា ភាពស៊ីសង្វាក់ទាំងពីរបង្ហាញ
ឲ្យឃ�ើញថា គំនិតទ
 ីពីរប្រាកដជានឹងក�ើតមា
 នឡ�ើងមែន។ ប�ើព្រះជាម្ចាស់
ហ៊ានទា
 ំងល
 ះបង់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ
 ្យរងទុក្ខ ហ�ើយសុគតទៅហ�ើយ នោះ
ច្បាស់ណាស់ថា ទ្រង់នឹងប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយ�ើង រួមទាំងព្រះ
រាជបុត្រារបស់ទ្រង់យ៉ាងងាយ។ ការដែលព្រះជាម្ចាស់តាំងព្រះហឫទ័យ
ក្នុងការប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយ�ើងគឺប្រាកដជាងការដែលទ្រង់ថ្វាយ
ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ជាយញ្ញបូជាទៅទ�ៀត។ ទ្រង់បានប្រទានព្រះ
រាជបុត្រាទ្រង់ «សម្រាប់យ�ើងទាំងអស់គ្នា»។ ដោយសារទ្រង់បានប្រទាន
ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ស
 ម្រាប់យ�ើង នោះត�ើទ្រង់ន
 ឹងឈ
 ប់កាន់ខាងយ�ើងទ�ៀត
ឬអី? វាមិនអា
 ចទៅរួចបាននោះទេ។
ប៉ុន្តែត�ើឃថា
្លា «ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយ�ើង» មានន័យដូចម្ដេច?
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ឃ្លានេះមិនមែនថា ទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតដ៏សែនស្រណុកសុខស្រួលដល់
យ�ើងនោះទេ ហ�ើយក៏មិនមែនមានន័យថា យ�ើងនឹងគ្មានសុវត្ថិភាពរួចពី
ខ្មាំងសត្រូវនោះដែរ។ យ�ើងដឹងពីអត្ថន័យនេះតាមរយៈខគម្ពីរបន្តបន្ទាប់
នេះ៖ «...យ�ើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់វាល់ព្រឹកវាល់ល្ងាច ដោយយល់ដល់ទ្រង់
គេរាប់យ�ើងទុកដូចជា
 ច�ៀមដែលសម្រាប់សម្លាប់» (រ៉ូម ៨:៣៦)។ សូម្បីតែ
នៅសព្វថ្ងៃនេះក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើន កំពុងតែរងទុក្ខពីការប�ៀតប�ៀន
ប្រភេទនេះដែរ។ នៅពេលដែលព្រះគម្ពីរល�ើកជា
 សំណួរថា «ត�ើអ្នកណា
 នឹង
ពង្រាត់យ�ើងចេញពីសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបាន? ត�ើសេចក្ដី
ទុក្ខលំបាក ឬសេចក្ដីវេទនា សេចក្ដីប�ៀតប�ៀន សេចក្ដីអត់ឃ្លាន សេចក្ដី
អាក្រាត សេចក្ដីអន្តរាយ ឬដាវឬអី?» (រ៉ូម ៨:៣៥)។ ចម្លើយគឺ៖ គ្មានទេ!
នេះមិនមែនមានន័យថា
 ការទាំងនេះមិនក�ើតឡ�ើងច
 ំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទនោះ
ទេ ប៉ុន្តែមានន័យថា
 «ក្នុងសេចក្ដីទាំងនោះ យ�ើងខ្ញុំវិសេសល�ើសជាងអ្នក
ដែលមានជ័យជំនះទៅទ�ៀត ដោយសារព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យ�ើង»
(រ៉ូម ៨:៣៧)។
	ដូច្នេះ ត�ើនេះមានន័យថា ការសុគតរបស់ព្រះគ្រីសស
្ទ ម្រាប់យ�ើងនឹង
ធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទាន «គ្រប់ទាំងអស់» មកយ�ើងជាមួយព្រះរាជបុត្រា
យ៉ាងប្រចក្សមែនទេ? នេះមានន័យថា
 ទ្រង់ន
 ឹងប្រទានគ្រប់របស់ល្អទាំង
អស់ដល់យ�ើង ដ�ើម្បជាប្រយោជន៍
ី
ដល់យ�ើង។ ព្រះអង្គន
 ឹងប្រទាននូវរាល់
គ្រប់អ្វីៗដែលយ�ើងពិតជាត្រូវការដ�ើម្បី «...ឲ្យបានត្រឡប់ដូចជារូបអង្គនៃ
ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់» (រ៉ូម ៨:២៩) ក៏ដូចជា
 ដ�ើម្បឲ្
ី យយ�ើងទទួលបានអំណរ
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ដ៏អស់កល្បជានិច្ច។
	ខគម្ពីរខា
 ងល�ើនេះដូចគ្នាទៅនឹងសេចក្ដីសន្យាក
 ្នុងក
 ណ្ឌផ្សេងៗទ�ៀត៖
«ព្រះនៃខ្ញុំ ទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ ដែលអ្នក រាល់គ្នាត្រូវការ តាម
ភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដឧ
៏ ត្ដមក
 ្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ» (ភីលីព ៤:១៩)។ ខគម្ពីរ
មុនៗបានបញ្ជាកយ
់ ៉ាងច្បាស់ពីសេចក្ដីសន្យានេះថា៖ «ខ្ញុំធ្លាប់ទ្រាឲ
ំ ្យមា
 ន
សេចក្ដីចង្អៀតចង្អល់ ហ�ើយក៏ធ្លាប់មានសេចក្ដីរីករាយដែរ ខ្ញុំធ្លាប់ទាំងឆ្អែត
ទាំងឃ្លាន ទាំងមាន ទាំងខ្វះ ក្នុងសារព�ើទាំងអស់ហ�ើយ ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់
ទាំងអស់បាន ដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនក
 ម្លាំងដល់ខ្ញុំ» (ភីលីព
៤:១២-១៣)។
ព្រះគម្ពីរចែងថាយ�ើងអាចធ្វើ «គ្រប់ទា
 ំងអ
 ស់» ដោយសារព្រះគ្រីស្ទ។
ប៉ុន្តែសូមកត់សម្គាល់ថា «គ្រប់ទាំងអស់» រួមបញ្ចូលទាំង «ឃ្លាន» និង
ទាំង «ខ្វះ»។ ព្រះជាម្ចាស់នឹងប
 ំពេញគ្រប់ទា
 ំងសេចក្ដីត្រូវការដ៏ពិត រួមទា
 ំង
សមត្ថភាព ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងមានអំណរក្នុងការរងទុក្ខ ទោះប�ើយ�ើងមានអារម្មណថា
៍ អ្វីដែលយ�ើងត្រូវការមិនទា
 ន់បានបំពេញក៏ដោយ។ ព្រះជាម្ចាស់
នឹងប
 ំពេញគ្រប់ទា
 ំងតម្រូវកា
 រដ៏ពិតរបស់យ�ើង ព្រមទាំងប្រទានព្រះគុណ
ដែលជាតម្រូវការរបស់យ�ើងនៅពេលដែលយ�ើងស្រេកឃ្លាន ដោយមិន
មានម្ហូបគ្រប់គ្រាន់។ តាមរយៈការរងទុក្ខ និងការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
ទ្រង់បានធានាថា ព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយ�ើង ដ�ើម្បី
ឲ្យយ�ើងអាចធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ និងថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់
ក៏ដូចជា
 ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងទ
 ទួលបានអំណរដ៏អ
 ស់កល្បជានិចផ
្ច ងដែរ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

១៨

ដ�ើម្បីប្រោសយ�ើងឲ្យរួចពីអំព�ើ
ប្រាសចាកសីលធម៌និង
ជំងឺខាងសាច់ឈា

ម

...ឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយ�ើងបានជាមេត្រី ន

ោះបានធ្លាក់
ទៅល�ើទ្រង់ ហ�ើយយ�ើងរាល់គ្នាបានប្រោសឲ្យជា
ដោយសារ ស្នាមរ ំពាត់ន ៅអង្គទ្រង់។
(អេសាយ ៥៣:៥)
...ឯអស់អ្នកដែលមានជំងរោគា ទ
ឺ
្រង់បានប្រោសឲ
 ្យជាគ្រប់គ្នាដែរ ដ�ើម្បឲ
ី ្យ
បានសម្រេច តាមទំនាយដែលហោរាអេសាយ បានទាយទុកមកថា 
«ទ្រង់បានទទួលអស់ទា
 ំងរោគា ហ�ើយផ្ទុកអស់ទាំងជំងឺ
របស់យ�ើងរាល់គ្នា នៅល�ើព្រះអង្គទ ្រង់»។
(ម៉ាថាយ ៨:១៦-១៧)
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ព្រះ

គ្រីស្ទបានរងទុក្ខ ហ�ើយសុគត ដ�ើម្បីបំបាត់គ្រប់ទាំងជំងឺ

រោគាចោលទាំងអស់នៅថ្ងៃណាមួយ។ នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើត
ផែនដី ទ្រង់មិនបានគ្រោងឲ្យមានជំងឺ និងសេចក្ដីស្លាប់នោះទេ។ ការនោះ
បានក�ើតមកដោយសារអំព�ើបាប ហ�ើយនោះក៏ជាការដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រូវ
ដាក់ទោសល�ើអ្វីៗដែលទ្រង់បានបង្កើតដែរ។ ព្រះគម្ពីរចែងថា «ពីព្រោះ
ជីវិតទាំងឡាយបានត្រូវចុះចូល នឹងសេចក្ដីឥតប្រយោជន៍ តែមិនមែន
ដោយស្ម័គ្រពីចិត្ដ គឺដោយព្រោះព្រះអង្គ ដែលទ្រង់ប
 ញ្ចុះបញ្ចូលវិញដោយ
សង្ឃឹម...» (រ៉ូម ៨:២០)។ ព្រះជាម្ចាស់បានដាក់លោកីយ៍នេះឲ្យនៅក្រោម
សេចក្ដីឥតប្រយោជន៍ ហ�ើយសេចក្ដីនោះគឺជាការឈឺចាប់ខាងឯសាច់
ឈាម។ ទ្រង់ធ្វើដូច្នេះ ដ�ើម្បីបង្ហាញពីផលផ្លែនៃទង្វើអសីលធម៌ដ៏គួរឲ្យ
ស្អប់ខ្ពើមនៃអំព�ើបាប។
	សេចក្ដីឥតប្រយោជន៍ទាំងនេះមានរួមទាំងសេចក្ដីស្លាប់។ «ដូច្នេះ
ដែលបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍ ដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ ហ�ើយក៏
មានសេចក្ដីស្លាប់ចូលមកដែរ ដោយសារអំព�ើបាបនោះ...» (រ៉ូម ៥:១២)។
សេចក្ដីឥតប្រយោជន៍នោះរួមមានទាំងជំងឺដែលនាំឲ្យយ�ើងស្រែកថ្ងូរ។
ហ�ើយក៏មិនមែនមានន័យថាមិនមា
 នគ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេ៖ «មិនតែប៉ុណ្ណោះ
សោត ខ្លួនយ�ើងរាល់គ្នាដែលមានផលជាដំបូងរបស់ព្រះវិញ្ញាណ (គឺ
អ្នកដែលជ�ឿល�ើព្រះគ្រីស្ទ) ក៏ថ្ងូរក្នុងខ្លួនដែរ ទាំងរង់ចាំទំរាំការទទួលជា
កូនចិញ្ចឹម គឺជាសេចក្ដីប្រោសលោះដល់ រូបកាយយ�ើងផង» (រ៉ូម ៨:២៣)។
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ប៉ុន្តែអស់ទាំងសេចក្ដីវេទនានៃជំងឺនេះ គឺវាគ្រាន់តែជាការឈឺចាប់
បណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ។ យ�ើងទន្ទឹងរង់ចាំពេលដែលការឈឺចាប់ខាង
រូបកាយនេះនឹងកន្លងបាត់ទៅ។ ព្រះជាម្ចាស់មិនដាក់លោកីយ៍នេះឲ្យនៅ
ក្រោមសេចក្ដីឥតប្រយោជន៍ជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេ។ ព្រះគម្ពីរមានចែងពី
ការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាំងពីដ�ើមម
 ក ហ�ើយក៏មានចែងពីការផ្ដល់
សេចក្ដីសង្ឃឹមផងដែរ។ បំណងព្រះហឫទ័យដ៏ធំបំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់
គឺ៖ «ជីវិតទា
 ំងនោះឯង នឹងបានរួចពីចំណងនៃសេចក្ដីពុករលួយ ឲ្យបាន
សេរីភាពនៃសិរីល្អរបស់ពួកក
 ូនព្រះវិញ» (រ៉ូម ៨:២១)។
បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគ្រីស្ទ នៅពេលដែលទ្រង់បានយាង
មកគង់នៅផែនដីនេះគឺ ដ�ើម្បីប្រោសលោះលោកីយ៍ទាំងមូល។ ទ្រង់បាន
បង្ហាញឲ្យឃ�ើញពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់តាមរយៈការប្រោស
មនុស្សជាច្រើនឲ្យជា កាលដែលទ្រង់កំពុងគង់នៅផែនដីនេះ។ ហ្វូងមនុស្ស
តែងតែមកចោមរោមព្រះយេស៊ូវ ហ�ើយទ្រង់បាន ប្រោសអស់អ្នកដែល
មានជំងឺឲ្យជាគ្រប់គ្នាដែរ (ម៉ាថាយ ៨:១៦; លូកា ៦:១៩)។ នេះគឺជា
ការបង្ហាញឲ្យឃ�ើញជាមុននូវការទាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលនឹងក�ើតឡ�ើង
នៅគ្រាចុងបញ្ចប់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក។ នៅពេលនោះ «ព្រះទ្រង់
នឹងជ
 ូតអ
 ស់ទា
 ំងទឹកភ្នែក ពីភ្នែកគេចេញ និងគ្មានសេចក្ដីស្លាប់ ឬសេចក្ដី
សោកសង្រេង ឬសេចក្ដីយំទួញ ឬទុកល
្ខ ំបាកណាទ�ៀតឡ�ើយ...» (វិវរណៈ
២១:៤)។
រប�ៀបដែលព្រះបានយកឈ្នះល�ើសេចក្ដីស្លាប់និងជំងឺ គឺទ្រង់បាន
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យកវាមកដាក់ល�ើទ្រង់ផ្ទាល់ ហ�ើយបានផ្ទុកវាជាមួយនឹងទ្រង់នៅឯផ្នូរ។
ព្រះយេស៊ូវបានទ្រាំទ្រការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅល�ើអំព�ើបាបដែល
បណ្ដាលឲ្យក�ើតមានជំងឺ ដោយទ្រង់បានរងទុក្ខ ហ�ើយសុគត។ ហោរា
អេសាយ បានពន្យល់ពីការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូចតទៅ៖ «តែទ្រង់ត្រូវ
របួស ដោយព្រោះអំព�រើំលងរបស់យ�ើង ក៏ត្រូវវាយជាំ ដោយព្រោះអំព�ទ
ើ ុច្ចរិត
របស់យ�ើងទេ ឯការវាយផ្ចាលដែលនាឲ
ំ ្យយ�ើងបានជាមេត្រី នោះបានធ្លាក់
ទៅល�ើទ្រង់ ហ�ើយយ�ើងរាល់គ្នាបានប្រោសឲ្យជា ដោយសារស្នាមរំពាត់
នៅអង្គទ្រង់» (អេសាយ ៥៣:៥)។ ព្រះយេស៊ូវបានទិញលោកីយ៍មិនឲ្យ
មានការឈឺចាប់ទ�ៀត ដោយស្នាមរំពាត់ដ៏សាហាវនៅល�ើខ្នងរបស់ទ្រង់។
	ថ្ងៃមួយ ព្រះជាម្ចាស់នឹងដកគ្រប់ទា
 ំងជំងឺចេញពីមនុស្ស ក៏ដូចជា
 អ
 ្វីៗ
ដែលទ្រង់បានប្រោសលោះ។ ថ្ងៃនោះនឹងមានផែនដីថ្មីហ�ើយយ�ើងនឹង
មានរូបកាយថ្មី។ ជីវិតដ៏អស់កល្បជានិច្ចនឹងកំទេចសេចក្ដីស្លាប់ចោល
(១កូរិនថូស ១៥:៥៤; ២កូរិនថូស ៥:៤)។ «ឯឆ្កែព្រៃ និងកូនច�ៀមវានឹងរក
ស៊ីជាមួយគ្នា ហ�ើយសិងនឹ
្ហ ងស
 ចំ
៊ី ប�ើងដូចជា
 គោ...» (អេសាយ ៦៥:២៥)។
ហ�ើយអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគ្រីស្ទនឹងច្រៀងចម្រៀងអរព្រះគុណដល់
កូនច�ៀមដែលត្រូវគេសម្លាប់ ដ�ើម្បីប្រោសយ�ើងឲ្យរួចពីបាប ពីសេចក្ដីស្លាប់
និងពីជំងឺរោគា។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

១៩

ដ�ើម្បីប្រទានជីវិតអស់ក
 ល្បជា
 និច្ច
ដល់អស់អ
 ្នកដ ែលជ�ឿល�ើទ្រង់

ដ្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោក ដល់ម៉្លេះ
 បានជាទ ្រង់ប្រទានព្រះ
រាជបុត្រាទ្រង់តែ១ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកណា

ដែលជ�ឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះ មិនត្រូវ
វិនាសឡ�ើយ គឺឲ
 ្យមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ចវិញ។
(យ៉ូហាន ៣:១៦)

នៅ

ពេលដែលយ�ើងកំពុងតែមានសុភមង្គល យ�ើងមិនច
 ង់ស្លាប់

ឡ�ើយ។ ការប្រាថ្នាចង់ស្លាប់ក�ើតមា
 ន នៅតែពេលណាយ�ើងទ្រាំទ្រនឹងកា
 រ
រងទុក្ខរបស់យ�ើងលែងបានប៉ុណ្ណោះ។ តាមពិតយ�ើងម
 ិនច
 ង់ស្លាប់ទេ យ�ើង
គ្រាន់តែចង់បានភាពធូរស�្បើយប
 ៉ុណ្ណោះ។ យ�ើងច
 ង់ឲ
 ្យពេលវេលាសប្បាយ
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រីករាយក�ើតឡ�ើងជាថ្មីម្ដងទ�ៀត។ ហ�ើយយ�ើងចង់ឲ្យការឈឺចាប់រលាយ
សាបសូន្យទៅ។ យ�ើងចង់បានអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យ�ើងរស់
ឡ�ើងវិញ។ យ�ើងចង់បានជីវិតដែលមានសុភមង្គល។
	យ�ើងកំពុងតែកុហកខ្លួនឯ
 ងហ�ើយ នៅពេលដែលយ�ើងឱបក្រសោប
សេចក្តីស្លាបថា
់ ជាការល្អ។ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ សេចក្តីស្លាប់គជា
ឺ ខ្មាំងស
 ត្រូវ
មួយរបស់យ�ើង។ វាកាត់ផ្ដាច់យ�ើងចេញពីភាពរីករាយនៃលោកីយ៍នេះ។
យ�ើងគិតថា
 ពេលយ�ើងស្លាប់នោះល្អជាងរស់នៅ ព្រោះយ�ើងគិតថា
 សេចក្តី
ស្លាប់ប្រស�ើរជាងទុក្ខវេទនា។ សេចក្តីស្លាបដ់ែលបញ្ចប់ការរងទុករ្ខបស់យ�ើង
មិនមែនជាការបំពេញការចង់បាននូវកសង្
្ដី ឃឹមនោះទេ តែជាការបញ្ចប់នូវ
ក្ដីសង្ឃឹមទៅវិញ។ ចំណង់នៃចិត្ដមនុស្សគឺ ការរស់រានមានជីវិត និងមាន
សុភមង្គល។
ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតយ�ើងឲ
 ្យមានចំណង់ដូចខា
 ងល�ើនេះឯង។ «...ទ្រង់ក
 ៏
ធ្វើឲ្យចិត្តគេសង្ឃឹមដល់អស់កល្បទៅមុខ...» (សាស្ដា ៣:១១)។ ទ្រង់បាន
បង្កើតយ�ើងឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់។ ទ្រង់ស្រឡាញ់ជីវិត ហ�ើយទ្រង់ក៏មានព្រះ
ជន្មអស់កល្បជានិចដ្ចែរ។ ទ្រង់បានបង្កើតយ�ើងដោយមានព្រះហឫទ័យឲ្យ
យ�ើងរស់ក្នុងជីវិតអស់កល្បជានិច្ច ហ�ើយយ�ើងនឹងរស់បែបដូច្នោះមែន។
អ្វីដែលផ្ទុយពីជីវិតអស់កល្បជានិច្ច មិនមែនជាសេចក្តីសូន្យឆឹងក្រោយ
ពីស្លាប់នោះទេ ប៉ុន្តគឺការធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថាននរកអស់កល្បជានិច្ច។ ព្រះ
យេស៊ូវបានមានបន្ទូលពីការនោះច្រើនជាងអ្នកណាៗទាំងអស់ ហ�ើយ
ទ្រង់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ការបដិសេធជីវិតដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ច
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ដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យនឹងទទួលលទ្ធផលដែលមិនមែនជាការបំផ្លាញ
ឲ្យសាបសូន្យនោះទេ ប៉ុន្តែជាសេចក្ដីវេទនាដែលចេញមកពីសេចក្ដីក្រោធ
របស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ៖ «ឯអ្នកណាដែលជ�ឿដល់ព្រះរាជបុត្រា នោះមាន
ជីវិតដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ចហ�ើយ តែអ្នកណាដែលមិនព្រមជ�ឿដល់ព្រះ
រាជបុត្រាវិញ នោះនឹងមិនឃ�ើញជីវិតសោះឡ�ើយ គឺសេចក្ដីក្រោធរបស់
ព្រះ តែងនៅជាប់ល�ើអ្នកនោះឯង» (យ៉ូហាន ៣:៣៦)។
ហ�ើយសេចក្ដីវេទនានោះនឹងស
 ្ថិតនៅជារ�ៀងដរាបតទៅ។ ព្រះយេស៊ូវ
មានបន្ទូលថា «ឯពួកអ
 ្នកទា
 ំងនោះនឹងថយទៅ មានទោសអស់កល្បជាន
 ិច្ច
តែពួកសុចរិតនឹងចូលទៅក្នុងជីវិតដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ចវិញ» (ម៉ាថាយ
២៥:៤៦)។ នេះគឺជា
 សេចក្ដីពិតដ៏រកថ្លែងម
 ិនបាន ដែលបង្ហាញពីសេចក្ដី
អាក្រក់រាប់ម
 ិនអ
 ស់ ដោយការប្រព្រឹត្តនឹងព្រះជាម្ចាស់បែបព្រង�ើយកន្តើយ
ឫមិនគោរពទ្រង់។ ដូច្នេះហ�ើយព្រះយេស៊ូវបានព្រមានថា «...ប�ើភ្នែកអ្នកនាំ
ឲ្យគេរវាតចិត្ដ នោះចូរខ្វែះចោលទៅ ស៊ូឲ្យអ្នកចូលក្នុងនគរព្រះមានភ្នែក
តែ១ជាជាងមានភ្នែកទាំង២ ហ�ើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងនរកវិញ
ជាកន្លែងដែលមានដង្កូវម
 ិនដែលស្លាប់ ហ�ើយភ្លើងម
 ិនដែលរលត់ឡ�ើយ»
(ម៉ាកុស ៩:៤៧-៤៨)។
	ដូច្នេះ ជីវិតដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ចមិនមែនជាការរស់នៅបន្តនៅក្នុង
ជីវិតនេះជាម
 ួយនឹងកា
 រឈចា
ឺ ប់ និងសេចក្ដីរីករាយនោះទេ។ ការធ្លាក់ចូល
ក្នុងន
 រក គឺជា
 លទ្ធផលដ៏អាក្រក់បំផុតនៃជីវិតនេះ ហ�ើយជីវិតអ
 ស់កល្បជា
និច្ចនៅស្ថានសួគ៌គឺជាលទ្ធផលដ៏ល្អបំផុត។ ជីវិតអស់កល្បជានិច្ច គឺជា
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សុភមង្គលដែលក�ើនឡ�ើងជាដរាប ហ�ើយជាកន្លែងដែលគ្មានបាប និង
សេចក្ដីទុក្ខព្រួយឡ�ើយ។ ព្រះជាម្ចាស់នឹងដកអស់ទាំងអំព�ើអាក្រក់ និង
អ្វីដែលអាចនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់យ�ើងចេញពីផែនដី។ ព្រះជាម្ចាស់នឹងរក្សា បន្សុទ្ធ រួចនឹងធ្វឲ
ើ ្យកា
 ន់តែក�ើនឡ�ើងៗនូវអ
 ្វីដែលល្អ គឺអស់
ទាំងអ្វីដែលនាំឲ្យមានសុភមង្គលដ៏ពិត ហ�ើយយ
 ូរអង្វែង។
ព្រះជាម្ចាស់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែយ�ើង ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងអាចទទួលបាន
សុភមង្គលដែលនឹកស្មានមិនដល់នៅក្នុងជីវិតនេះ។ «សេចក្ដីដែលភ្នែក
មិនដែលឃ�ើញ ត្រច�ៀកមិនដែលឮ ហ�ើយចិតនឹ
្ដ កម
 ិនដែលដល់ គឺសេចក្ដីនោះឯងដែលព្រះបានរ�ៀបចំទុក សម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់»
(១កូរិនថូស ២:៩)។ នេះគឺជាសេចក្ដីពិតដែលអាចក�ើតមានគ្រប់វិនាទី
នៃជីវិតមិនថាបច្ចុប្បន្ន ឬនៅថ្ងៃអនាគត៖ ដ្បិតអស់អ្នកណាដែលជ�ឿទុក
ចិត្តល�ើព្រះគ្រីស្ទ គ្រប់ទាំងរបស់ល្អនឹងបានប្រទានដល់អ្នកនោះ។ យ�ើង
នឹងឃ�ើញសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយសិរីល្អរបស់ទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យយ�ើង
ស្កប់ចិត្ត។ «នេះជាជីវិតដ៏អ
 ស់កល្បជានិច្ច គឺឲ
 ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដជា
៏ 
ព្រះពិតតែ១ និងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដែលទ្រង់បានចាត់ឲ
 ្យម
 កផង» (យ៉ូហាន
១៧:៣)។ ព្រះគ្រីស្ទសព្វព្រះហឫទ័យឲ្យយ�ើងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ ដូច្នេះ
ហ�ើយបានជាទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខ ហ�ើយសុគតជំនួសយ�ើង។ ហេតុអ្វីបានជា
យ�ើងមិនទទួលជ�ឿទ្រង់ ហ�ើយទទួលយកជីវិតដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ច?
ចូរទទួលជ�ឿល�ើទ្រង់ច
 ុះ!
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

២០

ដ�ើម្បីនឹងប្រោ

សឲ្យយ�
 ើងបានរួចពី
លោកីយ៍ដ៏អាក្រក់ស
 ព្វថ្ងៃនេះ

ដែលទ្រង់បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅ ដោយព្រោះបា
 បយ�ើងរាល់គ្នា ដ�ើម្បី
នឹងប្រោសឲ្យយ�ើងបានរួចពីលោកីយ៍ដ
 ៏អាក្រក់សពថ្វ ្ងៃនេះ តាមបំណងព្រះ
ហឫទ័យរបស់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយ�ើង។
(កាឡាទី ១:៤)

យ�ើ

ងទាំងអស់គ្នានឹងរស់នៅក្នុង «លោកីយ៍ដ៏អាក្រក់សព្វថ្ងៃ

នេះ» រហូតដល់ពេលយ�ើងស្លាប់ ឬក៏រហូតដល់ពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមក
តាំងរាជ្យរបស់ទ្រង់។ ដូច្នេះ ពេលដែលព្រះគម្ពីរចែងថា ព្រះគ្រីស្ទបាន
ប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅ «ដ�ើម្បីនឹងប្រោសឲ្យយ�ើងបានរួចពីលោកីយ៍ដ៏
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អាក្រក់សព្វថ្ងៃនេះ» នោះមិនមែនមានន័យថា ទ្រង់នឹងដកយ�ើងចេញពី
លោកីយ៍នេះនោះទេ ប៉ុន្តែនេះមានន័យថា ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យយ�ើងរួចពី
អំណាចនៃសេចក្ដីអាក្រក់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះទៅវិញនោះទេ។ ព្រះយេស៊ូវ
បានអធិស្ឋានសម្រាប់យ�ើងដូចនេះថា៖ «...ខ្ញុំមិនសុំព្រះអង្គឲ្យដកយក
ពួកគេចេញពីលោកីយ៍នេះទេ គឺសុំព្រះអង្គរក្សាពួកគេឲ្យរួចផុតពីអារក្ស
សាតាំង» (យ៉ូហាន ១៧:១៥ គគខ)។
មូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវអធិស្ឋានឲ
 ្យយ�ើងរួចផុតពី «អារក្សសាតាំង»
ពីព្រោះ «លោកីយ៍ដ៏អាក្រក់សព្វថ្ងៃនេះ» គឺជាសម័យកាលដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់សាតាំង ដ�ើម្បីនឹងបោកបញ្ឆោត ហ�ើយ
បំផ្លិចបំផ្លាញយ�ើង។ ព្រះគម្ពីរចែងថា «...លោកីយ៍ទាំងមូលវិញស្ថិតនៅ
ក្រោមអំណាចរបស់អារក្សសាតាំង» (១យ៉ូហាន ៥:១៩ គគខ)។ ព្រះគម្ពីរ
ហៅ «អារក្សសាតាំង» ថា «ព្រះរបស់លោកីយ៍នេះ» ហ�ើយគោលបំណង
ចម្បងរបស់វាគឺ ធ្វយ
ើ ៉ាងណាម
 ិនឲ
 ្យមនុស្សម�ើលឃ�ើញសេចក្ដីពិត។ «ជា
ពួកអ
 ្នក ដែលព្រះរបស់លោកីយ៍នេះ បានបង្អាប់ដល់គំនិតពួកគេដែលមិន
ជ�ឿ ក្រែងរស្មីពន្លឺនៃដំណឹងល
 ្អ ដែលសំដែងពីសិរីល្អនៃព្រះគ្រីស្ទដជា
៏ រូបអង្គ
ព្រះ បានភ្លឺមកដល់គេ» (២កូរិនថូស ៤:៤)។
	ប�ើយ�ើងដឹងខ្លួនថា
 ជីវិតខាងឯវិញ្ញាណរបស់យ�ើងកំពុងស
 ្ថិតនៅក្រោម
ភាពខ្មៅងងឹត នោះយ�ើងក៏ដឹងដែរថា យ�ើងកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹង
«លោកីយ៍ដ៏អាក្រក់នេះ» និងមេគ្រប់គ្រងល�ើវា។ «ជាការដែលអ្នករាល់
គ្នាបានប្រព្រឹតតា
្ត មរប�ៀបលោកីយ៍នេះ គឺតា
 មមេគ្រប់គ្រងរាជ្យល�ើអា
 កាស
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ជាវិញ្ញាណ ដែលសព្វថ្ងៃនេះ បណ្ដាលមកក្នុងពួកម
 នុស្សរឹងច
 ចេស» (អេភេសូរ ២:២)។ នៅពេលនោះ យ�ើងបានធ្វជា
ើ កញ្ជះរបស់អារក្សដោយមិន
ដឹងខ្លួន។ យ�ើងបានជាប់ក្រោមនឹមរបស់វា ទោះបីជាយ�ើងមានអារម្មណ៍ថា
យ�ើងមានសេរីភាពក៏ដោយ។ ខគម្ពីរខា
 ងក្រោមនិយាយចំៗពីការនិយមតែ
មួយគ្រាៗដូចជា ការសប្បាយរីករាយ និងការងប់ងុលទៅនឹងអ្វីមួយនៅ
សតវត្សទី២១នេះ «ដ្បិតគេនិយាយសេចក្ដីអំនួតអួតយ៉ាងសំប�ើម ទាំង
បិទន
 ុយដែលប្រកបដោយសេចក្ដីសំរ�ើបខា
 ងសាច់ឈាម និងសេចក្ដីខូច
អាក្រក់ទា
 ំងប៉ុន្មាន ដ�ើម្បីចាប់ពួកអ
 ស់អ្នក ដែលទ�ើបតែនឹងរួចចេញពីពួក
វង្វេង ទាំងសន្យាឲ្យអ្នកទាំងនោះបានសេរីភាពផង តែខ្លួនគេក៏នៅជាប់
ជាបាវបម្រើរបស់សេចក្ដីពុករលួយវិញ ដ្បិតប�ើអ្នកណាត្រូវគេបង្ក្រាបខ្លួន
នោះត្រូវនៅជាប់ជា
 បាវរបស់អ្នកនោះហ�ើយ» (២ពេត្រុស ២:១៨-១៩)។
ព្រះគម្ពីរបានរ�ៀបរាប់យ
 ៉ាងច្បាស់ពីសេរីភាពដ៏ពិតថា «កុំឲ្យត្រាប់តាម
សម័យនេះឡ�ើយ ចូរឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញ ដោយគំនិតបានកែ
ជាថ្មីឡ�ើង...» (រ៉ូម ១២:២)។ យ�ើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទ�ៀតថា ចូររស់នៅ
ក្នុងសេរីភាពដ៏ពិតនោះចុះ! កុឲ
ំ ្យចាញ់បោកមេដឹកនាំសាសនានៅលោកីយ៍
នេះឡ�ើយ ដ្បិតពួកគេទ�ៀងតែស្លាប់ ហ�ើយកា
 រនិយមតាមសេចក្ដីបង្រៀន
ដដែលៗរបស់ពួកគេតែងតែបោកយ�ើងឲ្យធ្វជា
ើ កញ្ជះរបស់ពួកគេ។ ចាប់ពី
ឥឡូវរហូតដល់៣០ឆ្នាំទ�ៀត យ�ើងនឹងឃ�ើញថា ស្នាមសម្គាល់ពីសេរីភាព
បច្ចុប្បន្ននេះនឹងរំឭកយ�ើងពីការដែលយ�ើងបានត្រាប់តាមសម័យនេះ។
	ប្រាជ្ញារបស់លោកីយ៍នេះជាសេចក្ដីល្ងីល្ងើ ប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងភា
 ព
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អស់កល្បជានិច្ច។ «កុឲ
ំ ្យអ្នកណា
 បញ្ឆោតខ្លួនឡ�ើយ ប�ើអ
 ្នកណា

ក្នុងពួកអ
 ្នក
រាល់គ្នាស្មានថា ខ្លួនមា
 នប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះ ត្រូវឲ
 ្យអ្នកនោះត្រឡប់ជា
ល្ងង់ល្ងើវិញ ដ�ើម្បឲ្
ី យមានប្រាជ្ញាឡ�ើង ពីព្រោះប្រាជ្ញារបស់លោកីយ៍នេះ ជា
សេចក្ដីល្ងង់ល្ងើនៅចំពោះព្រះ...» (១កូរិនថូស ៣:១៨-១៩)។ «ដ្បិតដំណឹង
ពីឈ�ើឆ្កាង នោះជាសេចក្ដីចំកួតដល់អ
 ស់អ្នកដែលកំពុងតែវិនាស...» (១កូរិនថូស ១:១៨)។ ប�ើអញ្ចឹង ត�ើអ្វីទៅជា
 ប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅសម័យ
នេះ? ការសុគតដែលរំដោះឲ្យមានសេរីភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
គឺជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់។ អ្នកដ�ើរតាមព្រះយេស៊ូវជំនាន់ដំបូងបាន
អះអាងថា «តែយ�ើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាង...ជា
ព្រះចេស្ដា ហ�ើយជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះវិញ...» (១កូរិនថូស ១:២៣-២៤)។
	ពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយាងទៅឯឈ�ើឆ
 ្កាង ទ្រង់បានរំដោះអ្នកនៅក្រោម
អំណាចសាតាំងរាប់លាននាក់ឲ្យមានសេរីភាព។ ការសុគតរបស់ព្រះ
យេស៊ូវបានប�ើកអាថ៌កំបាំងនៃការក្លែងបន្លំរបស់អា
 កំណាច ហ�ើយក៏បាន
បំបាក់អំណាចរបស់វាដែរ។ នោះឯងជាអត្ថន័យដែលទ្រង់ច
 ង់ប
 ង្ហាញ នៅ
ពេលល្ងាចមុនដែលគេឆ្កាងទ្រង់ ទ្រង់មា
 នបន្ទូលថា «...ឥឡូវនេះ ចៅហ្វាយ
របស់លោកីយ៍នេះ ក៏ត្រូវបោះបង់ចោលចេញ» (យ៉ូហាន ១២:៣១)។ កុំឲ្យ
ដ�ើរតាមសាតាំងដែលជាសត្រូវយ�ើងដែលវាបានបរាជ័យរួចទៅហ�ើយនោះ
ឡ�ើយ តែចូរដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទ។ ការដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទតម្រូវឲ្យលោកអ្នក
លះអាល័យអ្វីៗទា
 ំងអស់ ព្រោះយ�ើងគ្រាន់តែជាអ្នករស់នៅបណ្ដោះអាសន្ន
ល�ើផែនដីនេះប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែលោកអ្នកន
 ឹងមា
 នសេរីភាពដ៏ពិត។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

២១

ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងបានជាមេត្

រីនឹងព្រះ


ដ្បិតកាលយ�ើងជាខ្មាំងសត្រូវ ប�ើយ�
 ើងបានជាមេត្រី

នឹងព្រះវិញទៅហ�ើយ 
ដោយព្រះរាជបុត្រាទ្រង់សុគត ដូច្នេះ ដែលយ�ើងបាន ជាមេត្រីហ�ើយ 
នោះប្រាកដជាយ�
 ើងនឹងបានសង្គ្រោះជាមិនខានល�ើសទៅទ�ៀត 
ដោយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡ�
 ើងវ ិញ។
(រ៉ូម ៥:១០)

មេ

ត្រីភាពរវាងមនុស្សមា
 នបាប និងព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែក�ើតមានឡ�ើង

ទាំងសងខាង។ យ�ើងត្រូវតែប្ដូរពីអាកប្បកិរិយារឹងទ
 ទឹងរបស់យ�ើងដែលមាន
ចំពោះទ្រង់ បែរមកជ�ឿល�ើទ្រង់វិញ។ ហ�ើយពេលនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្ដូរ
អាកប្បកិរិយាក្រោធរបស់ទ្រង់ចំពោះយ�ើងទៅជាសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញ។
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ប៉ុន្តែការប្ដូរទាំងពីរនោះមិនដូចគ្នាទេ។ ខ្ញុំត្រូវការជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ ដ�ើម្បី
ផ្លាស់ប្រែ ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវការជំនួយពីខ្ញុំឡ�ើយ។ ជំនួយនៃការផ្លាស់
ប្រែរបស់ខ្ញុំត្រូវតែក�ើតម
 កពីបុគ្គលក្រៅពីរូបខ្ផ្
ញុំ ទាល់ ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្រែរបស់
ព្រះជាម្ចាស់ គឺមាននៅក្នុងទ្រង់ផ
 ្ទាល់ស្រាប់រួចទៅហ�ើយ។ និយាយរួមទៅ
សេចក្ដីនេះមានន័យថា ព្រះជាម្ចាស់មិនចា
 ំបាច់ផ
 ្លាស់ប្រែនោះឡ�ើយ ពីព្រោះ
ព្រះជាម្ចាស់បានគ្រោងជាស្រេចរួចទៅហ�ើយថា ទ្រង់ន
 ឹងឈ
 ប់ប្រឆាំងនឹង
ខ្ញុំ តែទ្រង់ន
 ឹងចា
 ប់ផ្ដើមកា
 ន់ខា
 ងខ្ញុំវិញ។
	ឃ្លាដ៏សំខាន់នៅត្រង់ខគម្ពីរគឺ «កាលយ�ើងជាខ្មាំងសត្រូវ...»។ ពេល
នោះហ�ើយជាពេលដែល «...យ�ើងបានជាមេត្រីនឹងព្រះវិញទៅហ�ើយ ដោយ
ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ស
 ុគត...» (រ៉ូម ៥:១០)។ កាលយ�ើងជាខ្មាំងសត្រូវ! យ�ើង
អាចនិយាយបានម្យ៉ាងទ�ៀតថា «ការផ្លាស់ប្រែ» ល�ើកដំបូងគឺម
 កពីព្រះជាម្ចាស់ មិនមែនមកពីយ�ើងនោះទេ។ កាលយ�ើងជា
 ខ្មាំងសត្រូវ នេះមិនមែន
មានន័យថា យ�ើងកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដោយចេតនា
នោះទេ។ មនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងខ្លួនឯងថា ជាខ្មាំងសត្រូវនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះទេ។ ភាពជាខ្មាំងសត្រូវនេះបានបង្ហាញតាមរយៈការរឹងរូស
និងការព្រង�ើយកន្តើយដាក់ទ្រង់។ ព្រះគម្ពីរបានពណ៌នាពីការនេះយ៉ាង
ដូច្នេះថា «ព្រោះគំនិតខាងសាច់ឈាម នោះរមែងទាស់ទទឹងន
 ឹងព្រះ ដ្បិត
មិនច
 ុះចូលនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទេ ក៏ពអា
ុំ ចនឹងច
 ុះចូលបានផង» (រ៉ូម
៨:៧)។
	ខណៈពេលដែលយ�ើងនៅតែដូច្នោះនៅឡ�ើយ ព្រះជាម្ចាស់បានចាត់
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ព្រះគ្រីសឲ
្ទ ្យមក ដ�ើម្បីទ្រាំទ្ររាល់អំព�ើបាបរបស់យ�ើងដែលនាឲ
ំ ្យព្រះជាម្ចាស់
ក្រោធ។ ហ�ើយដោយសារព្រះគ្រីស្ទបានទ្រាំទ្ររាល់អំព�ើបាបនោះ បានជា
ឥឡូវនេះ ព្រះជាម្ចាស់អាចផ្ដល់ក្ដីមេត្តាករុណាដល់យ�ើង មិនមែនសេចក្ដី
ក្រោធទ�ៀតទេ។ ពិរុទ្ធភាពនៃអំព�ើបាបរបស់យ�ើងដែលបានធ្វើឲ្យសិរីល្អ
ទ្រង់អា
 ប់ឱន គឺជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យទ្រង់ម
 ិនអា
 ចបានជាមេត្រីនឹងយ�ើង
ហ�ើយជំហានដំបូងដែលទ្រង់ធ្វើដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងបានជាមេត្រីភាពនឹងទ្រង់
វិញនោះ គឺទ្រង់បានដកយកឧបសគ្គនោះចេញ។ «គឺពីដំណ�ើរដែលព្រះ
ទ្រង់គង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទ កំពុងផ្សះផ្សាលោកីយ៍នឹងព្រះអង្គទ្រង់ ឥតប្រកាន់
ទោសគេទ�ៀត...» (២កូរិនថូស ៥:១៩)។
	នៅពេលដែលទូតរបស់ព្រះគ្រីសនា
្ទ ំព្រះរាជសារនេះមកក្នុងលោកីយ៍
ពួកគេនិយាយថា «...យ�ើងខ្អង្វ
ញុំ រគេជំនួសព្រះគ្រីសថា
្ទ ចូរឲ្យបានជាមេត្រី
នឹងព្រះចុះ» (២កូរិនថូស ៥:២០)។ ត�ើពួកគេគ្រាន់តែមានន័យថា៖ ចូរ
ផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់លោកអ្នកច
 ំពោះព្រះជាម្ចាស់ឬ? មិនមែនទេ!
ពួកគេកមា
៏ នន័យផងដែរថា៖ ចូរទ
 ទួលយ
 កព័ន្ធកិចដ្ចែលព្រះជាម្ចាស់បាន
បញ្ចបតា
់ មរយៈព្រះគ្រីស្ទ ដ�ើម្បឲ្
ី យទ្រង់បានជាមេត្រីនឹងលោកអ្នកច
 ុះ។
ចូរពិចារណាពីភាពស្រដ�ៀងគ្នានៃការផ្សះផ្សាក្នុងចំណោមមនុស្ស
លោក។ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា «ដូច្នេះ ប�ើកាលណាអ្នកនាំយក
តង្វាយមកដល់អាសនា ហ�ើយនៅទីនោះអ្នកនឹកឃ�ើញថា បងប្អូនណា
មានហេតុអ្វីទាស់នឹងអ្នក នោះត្រូវទុកតង្វាយរបស់អ្នកនៅមុខអាសនា
ហ�ើយទៅរកជានឹងបងប្អូនជាមុនសិន រួចសឹមមកថ្វាយតង្វាយអ្នកចុះ»
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(ម៉ាថាយ ៥:២៣-២៤)។ នៅពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលថា «ទៅរកជា
នឹងបងប្អូន» នោះមានន័យថា យ�ើងត្រូវទទួលការអត់ទោសពីបងប្អូន
យ�ើង។ បងប្អូននោះឯងគឺជាអ្នកដែល «មានអ្វីទាស់នឹងអ្នក» ដូចដែល
ព្រះជាម្ចាស់មានអ្វីទាស់នឹងយ�ើងដែរ។ ការ«ទៅរកជានឹងបងប្អូន» មាន
ន័យថា លោកអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាង ដ�ើម្បីឲ្យបងប្អូននោះអាចអត់ទោសឲ្យ
លោកអ្នកបាន។
ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលយ�ើងឮ
 ពីដំណឹងល
 របស់
្អ
ព្រះគ្រីស្ទ យ�ើងដឹងហ�ើយ
ថា ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការនោះរួចទៅហ�ើយ៖ ទ្រង់បានធ្វអ
ើ ្វីដែលយ�ើងមិន
អាចធ្វើបាន ដ�ើម្បអត់
ី ទោសឲ្យយ�ើង។ ទ្រង់បានចាត់ព្រះគ្រីស្ទមក ដ�ើម្បីរងទុកជ
្ខ ំនួសយ�ើង។ ព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចឲ្យយ�ើងបានជាមេត្រីន
 ឹងទ្រង់
ក្នុង «កាលយ�ើងជាខ្មាំងសត្រូវ» នឹងទ្រង់នៅឡ�ើយ។ តាមទស្សនៈរបស់
យ�ើង ការបានជាមេត្រីនឹងទ្រង់ គឺជាការដែលយ�ើងទទួលបានអ្វីដែលទ្រង់
បានធ្វើរួចទៅហ�ើយ។ ការដែលយ�ើងទទួលនោះប្រៀបដូចជា
 រប�ៀបដែល
យ�ើងទទួលនូវអំណោយទានដែលមានតម្លៃដ៏រាប់មិនអស់ម
 ួយអញ្ចឹង។

120

ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

២២

ដ�ើម្បីនាំយ�ើងទៅឯព្រះ


ព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខម្តង ដោយព្រោះបា
 បដែរ គឺជា
 ព្រះដស
៏ ុចរិត
ទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិត ដ�ើម្បន
ី ឹងនាំយ�ើងរាល់គ្នា
ទៅដល់ព្រះ ដោយទ្រង់ត្រូវគេ
 ធ្វើគុតខាងសាច់ឈាម 
តែបានវិញ្ញាណប្រោស

ឲ្យរស់វិញ។
(១ពេត្រុស ៣:១៨)
តែឥឡូវនេះ 

ដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ នោះអ្នករាល់គ្នា 
ដែលពីដ�ើមនៅឆ្ងាយ បានមកជិតវិញ 
ដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់។
(អេភេសូរ ២:១៣)
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នៅ

ពេលដែលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានពិគ្រោះចប់សព្វគ្រប់ហ�ើយ

យ�ើងឃ�ើញថា ព្រះជាម្ចាស់គឺជាដំណឹងល្អ។ ចំណុចចម្បងរបស់គ្រីស្ទ
សាសនា មិនមែនជាទេវវិទ្យានោះទេ តែជាដំណឹងវិញ។ ដំណឹងនេះប្រៀប
បានដូចជាឈ្លើយសឹក (សង្គ្រាមលោកល�ើកទី២) ដែលបានស្ដាប់ឮ
ដំណឹងតាមវិទ្យុសម្ងាត់ថា កងទ័ពដែលជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តខាងពួកគេ
បានមកដល់ហ�ើយ ហ�ើយមិនយូរមិនឆាប់ពួកគេនឹងមករំដោះគ្នាគេជា
មិនខា
 ន។ ពេលនោះធ្វើឲ្យអ្នកយាមង�ឿងឆ្ងល់ថា ហេតុអ
 ្វីបានជាអ
 ្នកទា
 ំង
អស់នោះមានក្ដីអំណរម៉្លេះ។
ត�ើនៅក្នុងដំណឹងល
 ្អនោះ មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេចាត់ទុកថា
 ដំណឹង
នេះល្អបំផុត? ព្រះជាម្ចាស់ គឺជាអង្គដែលធ្វឲ
ើ ្យដំណឹងនេះល្អបំផុត។ គ្រប់
ទាំងពាក្យនៃដំណឹងល
 ្អត្រូវតែនាំទៅរកទ្រង់ ហ�ើយប�ើវាមិននា
 ំទៅរកទ្រង់ វា
មិនមែនជាដំណឹងល្អទេ។ ឧទាហរណ៍៖ សេចក្ដីសង្គ្រោះមិនមែនជាដំណឹង
ល្អនោះទេ ប្រសិនប�ើវាគ្រាន់តែជួយរំដោះឲ្យយ�ើងរួចពីនរក ហ�ើយមិនបាន
នាំយ�ើងទៅរកព្រះជាម្ចាស់នោះ។ ការអត់ទោសក៏មិនមែនជាដំណឹងល្អ
នោះដែរ ប្រសិនប�ើវាគ្រាន់តែជួយរំដោះឲ្យរួចពីពិរុទ្ធភាពហ�ើយមិនបាន
ប�ើកផ្លូវនាំទៅរកព្រះជាម្ចាស់។ ការរាប់ជាសុចរិតក៏មិនមែនជាដំណឹងល្អ
ដែរ ប្រសិនប�ើវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទួលស្គាល់យ�ើងជាផ្លូវការ
ប៉ុន្តែមិនបាននាំយ�ើងឲ្យមានការប្រកបជាមួយទ្រង់។ ការប្រោសលោះ
មិនមែនជាដំណឹងល្អនោះទេ ប្រសិនប�ើវាគ្រាន់តែធ្វឲ
ើ ្យយ�ើងមានសេរីភាព
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រួចពីចំណង ប៉ុន្តែមិនបាននាំយ�ើងឲ្យទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់។ ការទទួលធ្វើ
ជាកូនចិញ្ចឹមម
 ិនមែនជាដំណឹងល្អនោះទេ ប្រសិនប�ើវាគ្រាន់តែដាក់យ�ើង
ទៅក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះវរបិតា ប៉ុន្តែមិនដាក់យ�ើងនៅក្នុងព្រះហស្ដទ្រង់។
ចំណុចទា
 ំងអស់នេះសំខាន់ណាស់។ មនុស្សជាច្រើនហាក់ដូចជា
 ចង់
បានតែផលប្រយោជន៍នៃដំណឹងល្អ ប៉ុន្តែមិនចង់បានព្រះជាម្ចាស់ដែល
ជាអ្នកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍នោះទេ។ មិនមានភស្តុតាងពិតប្រាកដណា
មួយដែលបញ្ជាកថា
់ យ�ើងមានចិត្ដថ្មីនោះទេ ប្រសិនប�ើយ�ើងគ្រាន់តែចង់
ឲ្យរួចពីស្ថាននរកតែប៉ុណ្ណោះ។ ព្រោះការប៉ងប្រាថ្នា ចង់គេចពីស្ថាននរក
គឺជារ�ឿងធម្មតារបស់មនុស្សទូទៅ។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនចាំបាច់ដាក់
ការប៉ងប្រាថ្នាបែបនេះក្នុងចិត្តរបស់យ�ើងនោះទេ ព្រោះចិត្តយ�ើងមានការ
ប៉ងប្រាថ្នាដូចនេះរួចទៅហ�ើយ។ យ�ើងមិនត្រូវការក�ើតជា
 ថ្មីដ�ើម្បីចង់បាន
ភាពធូរស�្បើយពីការអត់ទោស ចង់គេចចេញពីការកាត់ទោសឲ្យធ្លាកន
់ រក
ឬចិតដ្តែលចង់ទៅរស់នៅស្ថានសួគ៌នោះទេ ព្រោះអ្នកណា
 ៗក៏មានចិត្តដូច
នេះរួចស្រាប់ទៅហ�ើយ។ ការចង់បានសេចក្ដីទាំងបីនេះ យ�ើងអាចយល់
បានថា យ�ើងមិនចាំបាច់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែខាងឯវិញ្ញាណនោះទេ។
លោកអ្នកមិនចាំបាច់ក�ើតជាថ្មី ដ�ើម្បីចង់បានរបស់ទាំងនេះនោះឡ�ើយ។
សូម្បីតែអាកំណាចក៏ចង់បានរបស់ទាំងអស់នេះដែរ។
វាមិនមែនជាការខុសនោះទេ ដែលយ�ើងចង់បានរបស់ទាំងអស់នោះ។
តាមពិតប�ើយ�ើងម
 ិនច
 ង់បានរបស់ទា
 ំងនោះ នោះយ�ើងជាមនុស្សល្ងីល្ងើ។
ការដែលយ�ើងចង់បានព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកប្រទានការទាំងអស់នោះ
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គឺជាការដែលបង្ហាញថា យ�ើងទទួលបានការផ្លាស់ប្រែដ៏ពិត។ ការផ្លាស់
ប្រែដ៏ពិតនេះ ជាមូលហេតុដ៏ធំបំផុតដែលព្រះគ្រីស្ទសុគត។ «ព្រោះព្រះ
គ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុកម
្ខ ្តង ដោយព្រោះបាបដែរ គឺជា
 ព្រះដ៏ស
 ុចរិត ទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិត ដ�ើម្បីនឹងនាំយ�ើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះ...» (១ពេត្រុស ៣:១៨)។
ហេតុអ្វីបានជាការនេះសំខាន់ម៉្លេះទាក់ទងនឹងដំណឹងល
 ្អ? ពីព្រោះព្រះ
ជាម្ចាស់បានបង្កើតយ�ើងម
 ក ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងមា
 នបទពិសោធន៍ន
 ឹងអ
 ំណរដ៏
យូរអង្វែង តាមរយៈការម�ើលឃ�ើញ និងការក្រេបជញ្ជករ់សជាតិនៃសិរីល្អ
របស់ព្រះជាម្ចាស់។ ប្រសិនប�ើក្ដីអំណរដ៏ប្រស�ើរបំផុតរបស់យ�ើងចេញមកពី
អ្វីទ�ៀតក្រៅពីព្រះជាម្ចាស់ នោះមានន័យថា
 យ�ើងម
 ិនបានថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ទេ តែល�ើសពីនោះទៅទ�ៀត យ�ើងកំពុងតែបង្អាប់ព្រះកិត្តិយសរបស់
ទ្រង់។ យោងតាមលក្ខណៈដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតយ�ើង យ�ើងអា
 ច
បង្ហាញសិរីល្អរបស់ទ្រង់បានតាមរយៈការដែលយ�ើងមានអំណរនៅក្នុង
ទ្រង់។ តម្លៃនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទ គឺព្រះជន្មរបស់ទ្រង់។ ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វស
ើ ព្វបែបយ៉ាង ដ�ើម្បីឲ្យអំណររបស់យ�ើងកាន់តែក�ើនឡ�ើងៗ
ជាដរាបអស់កល្បជា
 និច្ច ហ�ើយទ្រង់គជា
ឺ ប្រភពនៃអំណរនោះ។ ត�ើមា
 នអ្វី
ដែលអាចធ្វឲ
ើ ្យយ�ើងមានអំណរដ៏អស់កល្បជានិច្ចបាន? មានតែព្រះជាម្ចាស់មួយប៉ុណ្ណោះ!
ព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញយ៉ាងជាក់ស្ដែងថា ទ្រង់គជា
ឺ ប្រភពនៃសេចក្ដីអរសប្បាយដ៏គ្រប់លក្ខណ៍ និងអស់កល្បជានិច្ច តាំងពីមុនព្រះគ្រីស្ទ
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យាងមកម៉្លេះ។ «ទ្រង់នឹងបង្ហាញឲ្យទូលបង្គំឃ�ើញផ្លូវជីវិតវិញ នៅចំពោះ
ទ្រង់មានសេចក្ដីអំណរដ៏ពោរពេញ នៅព្រះហស្តស្តាំទ្រង់មានសេចក្ដីអរ
សប្បាយជាដរាបតទៅ» (ទំនុកដំក�ើង ១៦:១១)។ បន្ទាប់មកទ្រង់បាន
ចាត់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យមករងទុក្ខ «ដ�ើម្បនឹ
ី ងនា
 ំយ�ើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះ»។ នេះ
មានន័យថា ទ្រង់បានចាត់ព្រះគ្រីស្ទមក ដ�ើម្បីនាំយ�ើងឲ្យទៅដល់ក
 ្ដីអំណរ
ដ៏យូរអង្វែង និងជ្រាលជ្រៅបំផុតដែលមនុស្សម្នាក់អាចទទួលបាន។ ចូរ
ទទួលយ
 កការអញ្ជើញនេះទៅ៖ សូមវិលបែរពី «...សេចក្ដីអំណរខាងអំព�ើ
បាប ដែលនៅតែ១ភ្លែតនោះវិញ» (ហេព្រើរ ១១:២៥) ហ�ើយចូលមករក
«សេចក្ដីអរសប្បាយជាដរាបតទៅ»។ សូមអញ្ជើញមកកាន់ព្រះគ្រីសច
្ទ ុះ!
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

២៣

ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងបា
 នទៅ
ជារបស់ផ
 ងទ្រង់

យ៉ាងដូច្នោះ បងប្អូនអ�ើយ អ្នករា
 ល់គ្នាក៏បានស្លាបពី
់ ខាងឯក្រឹត្យវិន័យដែរ
ដោយសាររូបអង្គនៃព្រះគ្រីស្ទ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានទៅជារបស់ផង
អ្នកម្នាក់ទ�ៀត ដែលបានរស់ពី
 ស្
 លាប់ឡ�ើងវ ិញ ប្រយោជន៍ឲ្យ
យ�ើងបានបង្កើតផ
 លថ្វាយព្រះ។
(រ៉ូម ៧:៤)

...អ្នករា
 ល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេ ដ្បិតព ្រះទ្រង់
បានចេញថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្ហ�
នា ើយ...។
(១កូរិនថូស ៦:១៩-២០)
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...ឃ្វាលពួកជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់ ដែលទ្រង់បានទិញ
ដោយព្រះលោហិតព្រះអង្គទ ្រង់ចុះ។
(កិច្ចការ ២០:២៨)

សំ

ណួរដ៏ស
 ំខាន់ប
 ំផុតនោះគឺមិនមែនសំដៅទៅល�ើ លោកអ្នកថាជា

នរណានោះទេ ប៉ុន្តែសំដៅថា ត�ើលោកអ្នកជា
 ក
 ម្មសិទរបស់
្ធិ
នរណាវិញ។
ពិតប្រាកដណាស់! មនុស្សជា
 ច្រើនមិនដែលប្រាថ្នាចង់ធ្វជា
ើ បាវបម្រើរបស់
បុគ្គលណាម្នាក់នោះឡ�ើយ។ ពួកគេចង់បានឯករាជ្យម្ចាស់ការល�ើខ្លួនឯង
ទាំងស្រុង។ ដូចជា
 ខ្ញែរសមុទ្រមួយដែលត្រូវបោកបក់ (គ្រប់គ្រង) ដោយ
ជំនោរលំនាចសមុទ្រ វាមានអារម្មណ៍ថាមានសេរីភាពអញ្ចឹងដែរ ព្រោះវា
មិនបានជាប់ទៅនឹងផ្ទាំងថ្មដូចហ្វូងខ្យងដែលជាប់នឹងថ្មនៅក្នុងទឹកនោះ
ឡ�ើយ។
ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលមួយម៉ាត់មកកាន់មនុស្សដែលបានគិត
បែបនោះថា «អ្នករាល់គ្នា នឹងស្គាល់សេចក្ដីពិត ហ�ើយសេចក្ដីពិតនោះនឹង
ប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួច»។ ប៉ុន្តែពួកគេទូលឆ្លើយថា «យ�ើងរាល់គ្នា...
មិនដែលធ្វើជាបាវបម្រើរបស់អ្នកណាឡ�ើយ ម្ដេចក៏អ្នកថា យ�ើងនឹងបាន
រួចដូច្នោះ»។ ព្រះយេស៊ូវក៏បានមានបន្ទូលត
 បថា «ប្រាកដមែន ខ្ញុំប្រាប់អ
 ្នក
រាល់គ្នាជាប្រាកដថា អស់អ្នកណា
 ដែលប្រព្រឹតអ
្ត ំព�ើបាប នោះជាបាវបម្រើ
របស់អំព�ើបាបនោះហ�ើយ» (យ៉ូហាន ៨:៣២-៣៤)។
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ព្រះគម្ពីរមិនដែលបង្រៀនថា អស់អ្នកដែលដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់
ហ�ើយចេះតែធ្វើតាមតែចិត្តខ្លួនឯ
 ង អ្នកនោះនៅតែមានសេរីភាពដ៏ពិតនោះ
ទេ។ មនុស្សដែលដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់គ្មានសិទអ្វី
្ធិ មកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯ
 ង
ទេ។ ប�ើគេមិននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នោះមានតែនៅ
ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អំព�ើបាប។ «...អ្នកជាបាវបម្រើរបស់ចៅហ្វាយ
នោះឯងដែលអ្នកស្ដាប់តាម...ពីព្រោះកាលពីដ�ើម ដែលនៅជាបាវបម្រើ
របស់អំព�ើបាប នោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្ដីសុចរិតទេ
តែឥឡូវនេះ ដែលព្រះបានប្រោសឲ្យរួចពីបាប ហ�ើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាវបម្រើដល់ទ្រង់...» (រ៉ូម ៦:១៦, ២០, ២២)។
ភាគច្រើនយ�ើងមា
 នសេរីភាពក្នុងកា
 រធ្វើអ្វីដែលយ�ើងច
 ង់ធ្វើ។ ប៉ុន្តែយ�ើង
មិនមានសេរីភាពក្នុងការចង់បាននូវអ្វីដែលយ�ើងគួរតែចង់បាននោះទេ។
សម្រាប់ការនោះយ�ើងត្រូវការអំណាចថ្មីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានទិញ
សម្រាប់យ�ើង។ អំណាចនោះជារបស់ព្រះជាម្ចាស់។ អញ្ចឹងហ�ើយ បាន
ជាព្រះគម្ពីរចែងថា «ឯអ្នករាល់គ្នា ពីដ�ើមជាបាវបម្រើរបស់អំព�ើបាបមែន
ប៉ុន្តែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គ ឥឡូវនេះ បានស្តាប់ដោយស្ម័គ្រពីចិត្ត...» (រ៉ូម
៦:១៧)។ ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអង្គដែលនឹង «...បណ្តាលឲ
 ្យគេប្រែចិត្ត ឲ្យបាន
ស្តាប់សេចក្ដីពិតវិញ ហ�ើយគេនឹងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡ�ើង ចេញផុតពីអន្ទាករ់បស់
អារក្ស ដែលវាបានចាប់គេប្រើតាមចិត្តនោះ» (២ធីម៉ូថេ ២:២៥-២៦)។
ការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទបាន ទិញ អំណាចនោះ ដ�ើម្បីផ្ដល់ឲ្យយ�ើង។
«...អ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេ ដ្បិតព្រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះ
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អ្នករាល់គ្នាហ�ើយ...» (១កូរិនថូស ៦:១៩-២០)។ ចុះ ត�ើព្រះគ្រីស្ទបានបង់
ថ្លៃលោះអ្វីដល់អស់អ្នកណាដែលជ�ឿទុកចិត្តល�ើទ្រង់? «...ទ្រង់បានទិញ
(ពួកគេ) ដោយព្រះលោហិតព្រះអង្គ...» (កិច្ចការ ២០:២៨)។
ឥឡូវនេះ យ�ើងមានសេរីភាពដ៏ពិតហ�ើយ។ យោងតាមសេរីភាពនេះ
យ�ើងមិនមែនជាអ្នកក
 ំណត់ល�ើខ្លួនឯ
 ងទេ ប៉ុន្តែយ�ើងចង់ធ្វន
ើ ូវអ
 ្វីដែលល្អៗ។
នៅពេលដែលមនុស្សចាស់របស់យ�ើងបានស្លាប់ជាមួយព្រះគ្រីស្ទ នោះ
យ�ើងនឹងមានសមត្ថភាពរស់នៅតាមរប�ៀបថ្មី។ ទំនាក់ទំនងរបស់យ�ើង
ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដ៏រស់នឹងរំដោះយ�ើងឲ្យរួចពីការស្ថិតនៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យ។ ហ�ើយសេរីភាពនៃការបង្កើតផ
 លផ្លែនឹងរំដោះយ�ើងឲ្យរួចពីចំណង
នៃក្រឹត្យវិន័យ។ «យ៉ាងដូច្នោះ បងប្អូនអ�ើយ អ្នករាល់គក៏
្នា បានស្លាប់ពីខាង
ឯក្រឹត្យវិន័យដែរ ដោយសាររូបអង្គនៃព្រះគ្រីស្ទ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានទៅ
ជារបស់ផងអ្នកម្នាក់ទ�ៀត ដែលបានរស់ពីស្លាប់ឡ�ើងវិញ ប្រយោជន៍ឲ្យ
យ�ើងបានបង្កើតផ
 លថ្វាយព្រះ» (រ៉ូម ៧:៤)។
ព្រះគ្រីស្ទរងទុក្ខ ហ�ើយសុគត ដ�ើម្បីរំដោះយ�ើងឲ្យមានសេរីភាពពី
ក្រឹត្យវិន័យ និងអំព�ើបាប ប្រយោជន៍ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងបានជារបស់ផងទ្រង់
វិញ។ ត្រង់នេះបង្ហាញប្រាប់យ�ើងថា យ�ើងលែងស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុកនៃ
ការស្ដាប់បង្គាប់តាមក្រឹត្យវិន័យទ�ៀតហ�ើយ តែបានក្លាយជាសេរីភាពនៃ
ការបង្កើតផលផ្លែវិញ។ ចូរចាំថា លោកអ្នកមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនឯង
ទ�ៀតទេ។ ត�ើលោកអ្នកជារបស់ផងអ្នកណាវិញ? ប្រសិនប�ើជារបស់ផង
ព្រះគ្រីស្ទ ដូច្នេះចូរយកទ្រង់ធ្វើជាចៅហ្វាយរបស់លោកអ្នកច
 ុះ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

២៤

ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងមា
 នសេចក្ក
ដី ្លាហាន
នឹងចូលទ ៅក្នុងទីបរិសុទប
្ធ ំផុត


ដូច្នេះ បងប្អូនអ�ើយ ដែលយ�ើងមានសេចក្ក្ល
ដី ៀវក្លានឹងចូលទៅក្នុងទី
បរិសុទ្ធ ដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវ។
(ហេព្រើរ ១០:១៩)

អា

ថ៌កំបាំងដ៏អ
 ស្ចារ្យមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរស
 ញ្ញាចាស់គឺជា អត្ថន័យ

នៃត្រសាលថ្វាយបង្គំដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលប្រើប្រាស់ហៅថា «រោង
ឧបោសថ»។ ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានផ្ដល់តម្រុយល�ើអាថ៌កំបាំងនោះ
ខ្លះ តែមិនបានប្រាប់ច
 ្បាស់នោះទេ។ នៅពេលដែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែល
131

បានចេញផុតពីប្រទេសអេហ្ស៊ីប ហ�ើយបានមកដល់ភ
 ្នំស៊ីណាយ ជាពេល
ដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានសេចក្ដីណែនាំដ៏ល្អិតល្អន់ដល់លោក ម៉ូសេ
ស្ដីពីរប�ៀបសង់ត្រសាលថ្វាយបង្គំចល័តនេះ និងគ្រប់ទា
 ំងផ្នែករបស់វា ក៏
ដូចជាគ្រប់គ្រឿងប្រដាប់ទាំងអស់។ រ�ឿងអាថ៌កំបាំងអំពីត្រសាលនោះគឺ
សេចក្ដីបង្គាប់នេះ៖ «ហ�ើយត្រូវប្រយ័តនឹ
្ន ងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមគំរូ ដូចដែល
បានបង្ហាញឯងឃ�ើញនៅល�ើភ
 ្នំស្រាប់» (និក្ខមនំ ២៥:៤០)។
កន្លងបាន១៤០០ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីសាងសង់ត្រសាលនោះរួចមក ព្រះគ្រីស្ទ
បានយាងមកផែនដី ការយាងមកនេះបានប�ើកស
 ម្ដែងឲ្យយ�ើងឃ�ើញយ៉ាង
ពេញលេញបន្ថែមទ�ៀតពី «គំរូ» នៃរោងឧបោសថចាស់ដែលជា «គំរូ» ឬ
ជា «ស្រមោល» ពីរបស់ដែលមានពិតនៅស្ថានសួគ៌។ រោងឧបោសថ គឺ
ជារូបភាពមួយនៅផែនដីដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលមានពិតនៅស្ថានសួគ៌។
ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាព្រះគម្ពីរស
 ញ្ញាថ្មីចែងថា៖ «ដែល (សម្ដេចសង្ឃ)
ជាគំរូ ហ�ើយជាស្រមោល ពីរបស់នៅស្ថានសួគ៌វិញ ដូចជា
 ព្រះបានបង្គាប់
លោកម៉ូសេ ក្នុងកាលដែលលោករ�ៀបនឹងធ្វើរោងឧបោសថថា «ចូរប្រយ័ត្ន
នឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ តាមគំរូដែលអញបានបង្ហាញឯងនៅល�ើភ្នំ» (ហេព្រើរ ៨:៥)។
ដូច្នេះយ�ើងអាចសន្មតថា គ្រប់ទាំងរប�ៀបនៃការថ្វាយបង្គំរបស់ពួក
អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចង្អុលបង្ហាញពីអ្វីដែលមានពិត
នៅស្ថានសួគ៌។ ដូចដែលមានបន្ទប់ដ៏បរិសុទ្ធនៅក្នុងរោងឧបោសថជា
កន្លែងដែលសង្ឃនាំយកឈាមសត្វទៅបូជាម
 ្ដងហ�ើយម្ដងទ�ៀត ទាំងជ
 ួប
132

ជាមួយព្រះជាម្ចាស់។ ដូចគ្នានោះដែរក៏មាន «ទីបរិសុទ្ធបំផុត» ដែលព្រះ
គ្រីស្ទបានយាងចូលដោយបូជាព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ម្ដងជា
 សម្រេច
គឺមិនមែនបូជាម
 ្ដងហ�ើយម្ដងទ�ៀតដូចពួកស
 ង្ឃនោះទេ។
ប៉ុន្តែ ពេលព្រះគ្រីស្ទបានយាងមកក្នុងឋានៈជាសម្ដេចសង្ឃ ខាងឯ
ការល្អដែលត្រូវមក នោះដោយសាររោងឧបោសថដ៏វិសេសជាង ហ�ើយ
គ្រប់លក្ខណ៍ជាង (ដែលមិនបានធ្វើដោយដៃមនុស្ស គឺមិនមែននៅក្នុង
លោកនេះទេ) ព្រះអង្គបានយាងចូលទៅក្នុងទ
 ីបរិសុទបំ
្ធ ផុតម
 ្ដងជា
 ស
 ម្រេច
ទាំងបានការប្រោសលោះអស់កល្បជានិច្ច មិនមែនដោយយកឈាមពពែ
ឈ្មោល ឬឈាមកូនគោទេ គឺដោយយកព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គផ
 ្ទាល់។
(ហេព្រើរ ៩:១១-១២ គកស)
បទគម្ពីរខាងល�ើនេះមានន័យថា ឥឡូវនេះ ព្រះគ្រីស្ទបានប�ើកផ្លូវ
សម្រាប់ឲ្យយ�ើងចូលទៅកាន់ទីបរិសុទ្ធបំផុតជាមួយទ្រង់ ជាកន្លែងដែល
មានព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅទីនោះ។ កាលពីដ�ើមមានតែសង្ឃ
សាសន៍យូដាទេដែលអាចចូលទៅកាន់ទី «គំរូ» និង «ស្រមោល» នៃទី
បរិសុទ្ធបំផុតទា
 ំងនោះបាន។ ហ�ើយនៅទីនោះមានតែសម្ដេចស
 ង្ឃតែឯង
ប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលទៅកន្លែងទីបរិសុទ្ធបំផុតបាន ក្នុង១ឆ្នាំម្ដង គឺជា
កន្លែងដែលសិរីល្អនៃព្រះជាម្ចាស់លេចមក (ហេព្រើរ ៩:៧)។ នៅទីនោះ
មានវាំងននហាមឃាត់មួយដែលបាំងកន្លែងនៃសិរីល្អ។ ព្រះគម្ពីរប្រាប់
យ�ើងថា ពេលដែលព្រះគ្រីស្ទដកដង្ហើមចុងក្រោយនៅឯឈ�ើឆ្កាង «គ្រា
នោះ វាំងននក្នុងព្រះវិហារក៏រហែកជា២ភាគ ចាប់តាំងពីល�ើចុះទៅដល់
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ក្រោម ក៏មានកក្រើកដី ហ�ើយថ្មប្រេះដាច់ពីគ្នា» (ម៉ាថាយ ២៧:៥១)។
ត�ើការនោះមានន័យយ
 ៉ាងដូចម្ដេច? កណ្ឌគម្ពីរ ហេព្រើរ ១០:១៩-២០
បានកាត់ស្រាយយ៉ាងដូចនេះថា «ដូច្នេះ បងប្អូនអ�ើយ ដែលយ�ើងមាន
សេចក្ដីក្លៀវក្លានឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធ ដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះ
យេស៊ូវ តាមផ្លូវដែលទ្រង់បានតាំងសម្រាប់យ�ើងរាល់គ្នា ជាផ្លូវថ្មី ហ�ើយ
រស់ ដែលចូលកាត់វាំងនន គឺជារូបសាច់របស់ទ្រង់»។ មុនព្រះយេស៊ូវ
គ្រីស្ទប�ើកផ្លូវឲ្យយ�ើងចូលក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នោះព្រះជាម្ចាស់
ត្រូវកា
 រពារភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គពីមនុស្សលោក ពីព្រោះមុនព្រះគ្រីស្ទ
ប�ើសិនមនុស្សចូលក្នុងព្រះវត្តមានដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នោះនាំឲ្យ
កិត្តិយសរបស់ព្រះអង្គអា
 ប់ឱន ហ�ើយមនុស្សទាំងនោះនឹងត្រូវវិនាសដោយ
សារអំព�ើបាបរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែឥឡូវ ដោយសារព្រះគ្រីស្ទ យ�ើងអាចចូល
ជិត ហ�ើយរកភាពអរសប្បាយចេញពីភាពបរិសុទ្ធដ៏ពេញលេញ ហ�ើយ
ស្អាតស្អំបំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាន។ តាមរយៈព្រះគ្រីស្ទទ�ើបយ�ើងនឹង
មិនធ្វើឲ្យព្រះនាមទ្រង់អាប់យស ហ�ើយព្រះជាម្ចាស់ក៏នឹងមិនដុតបន្សុស
យ�ើងដែរ។ ដោយសារព្រះគ្រីស្ទបានការពារយ�ើងពីលក្ខណៈដ៏បរិសុទ្ធ
របស់ព្រះជាម្ចាស់ ដូច្នេះហ�ើយបានជាព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនត្រូវអាប់យស
ដោយសារយ�ើង ហ�ើយយ�ើងនឹងល
 ង់ន
 ឹងសេចក្ដីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជារ�ៀង
ដរាប។ ដូច្នេះ កុំខ្លាចន
 ឹងច
 ូលមកកាន់ព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែសូមចូលមកតាម
រយៈព្រះគ្រីស្ទ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

២៥

ដ�ើម្បីក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់
ឲ្យយ�ើងជួបព ្រះជាម្ចាស់

ព្រះយេស៊ូវទ ្រង់ឆ្លើយទៅគេថា ចូរប
 ំផ្លាញព្រះវិហារនេះចុះ រួចក្នុងរវាង
៣ថ្ងៃ ខ្ញុំនឹងសង់ឡ�ើងវ ិញ ដូច្នេះ ពួកសាសន៍យ
 ូដាទូលថា គេសង់
ព្រះវិហារនេះ ពេញ៤៦ឆ្
 នាំគត់ តែលោកនឹងសង់ឡ�ើងវ ិញ
ក្នុងរវាង៣ថ្ងៃឬ? ប៉ុន្តែ គឺទ ្រង់មានព្រះបន្ទូលពី
ព្រះវិហារ ដែលជារូបអង្គទ ្រង់ទេ។
(យ៉ូហាន ២:១៩-២១)

«ចូ

រសម្លាប់ខ្ញុំចុះ នោះខ្ញុំនឹងក្លាយជាកន្លែងជួបប្រជុំជាសកលជា

មួយនឹងព្រះជាម្ចាស់»។ នេះគឺជារប�ៀបដែលខ្ញុំនឹងបកស្រាយកណ្ឌគម្ពីរ
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យ៉ូហាន ២:១៩-២១។ ពួកគេបានគិតថាព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលសំដៅ
ល�ើព្រះវិហារនៅក្នុងទីក្រុង យេរូសាឡឹម៖ «...ចូរបំផ្លាញព្រះវិហារនេះចុះ
រួចក្នុងរវាង៣ថ្ងៃ ខ្ញុំនឹងសង់ឡ�ើងវិញ» (ខ១៩)។ ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់បានសំដៅ
ល�ើរូបអង្គទ្រង់ទេ។
ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវប្រៀបធ�ៀបព្រះវិហារសាសន៍យូដាទៅនឹងរូប
អង្គទ្រង់ផ្ទាល់? ទ្រង់ធ្វើបែបនោះ ពីព្រោះទ្រង់បានយាងមកដ�ើម្បីដាក់រូប
អង្គទ្រង់ទុកជា
 កន្លែងប្រជុជា
ំ មួយព្រះជាម្ចាស់ជំនួសព្រះវិហារ។ ការយាង
មករបស់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់ក្នុងល
 ក្ខណៈជាមនុស្សបានធ្វើឲ្យពិធី
ផ្សេងៗ និងកា
 រថ្វាយបង្គំផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំង។ ព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់នឹងក្លាយជា
 
កូនច�ៀមនៃពិធីបុណ្យរំលងចុងក្រោយ ជាសម្ដេចស
 ង្ឃចុងក្រោយ និងជា
ព្រះវិហារចុងក្រោយ។ ពិធីផ្សេងៗ និងការថ្វាយបង្គំនឹងកន្លងបាត់ទៅ តែ
ទ្រង់ន
 ឹងគង់នៅជាដរាប។
អ្វីៗស
 ្ថិតស្ថេរនៅជាដរាប គឺជាការល្អប្រស�ើរឥតគណនា។ ព្រះយេស៊ូវ
បានមានបន្ទូលដោយសំដៅទៅល�ើរូបអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ថា «ប៉ុន្តែ ខ្ញុំប្រាប់
អ្នករាល់គ្នាថា នៅទីនេះ មាន១អង្គ ដែលវិសេសជាងព្រះវិហារទៅទ�ៀត»
(ម៉ាថាយ ១២:៦)។ ព្រះជាម្ចាស់បានយកព្រះវិហារទុកជា
 ក
 ន្លែងស
 ម្រាប់
ទ្រង់គង់នៅ ប៉ុន្តែសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់កម្រនឹងម
 កសណ្ឋិតនៅក្នុងព្រះវិហារដែលជាទីបរិសុទ្ធនោះណាស់។ ព្រះគម្ពីរបានចែងពីព្រះគ្រីស្ទថា «ដ្បិត
មានគ្រប់ទា
 ំងសេចក្ដីពោរពេញរបស់ព្រះ សណ្ឋិតនៅក្នុងទ្រង់ទា
 ំងមានរូប
អង្គផ
 ង» (កូឡុស ២:៩)។ ព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅ ឬមិនគង់
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នៅគឺម
 ិនអា
 ស្រ័យទៅល�ើការគង់នៅ ឬមិនគង់នៅរបស់ព្រះគ្រីស្ទនោះទេ
ដ្បិតទ្រង់គឺជាព្រះស្រាប់ហ�ើយ។ ទីណាដែលយ�ើងជួបព្រះគ្រីស្ទ ទីនោះ
យ�ើងក៏ជួបព្រះជាម្ចាស់ដែរ។
ព្រះជាម្ចាស់បានជួបមនុស្សនៅក្នុងព្រះវិហារ តាមរយៈអ្នកសង្រួប
សង្រួមដែលមិនគ្រប់លក្ខណជា
៍ ច្រើន។ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ គេនិយាយសំដៅ
ពីព្រះគ្រីសថា
្ទ ជា «...អ្នកស
 ង្រួបសង្រួមតែ១ នៅកណ្តាលព្រះ និងមនុស្ស
គឺជាមនុស្សដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះ» (១ធីម៉ូថេ ២:៥)។ ប្រសិនប�ើ
យ�ើងចង់ជួបព្រះជាម្ចាស់ពេលថ្វាយបង្គំ នោះយ�ើងត្រូវជួបទ្រង់តាមរយៈ
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ គ្រីសសា
្ទ សនា គ្មានទីតាំងភ
 ូមិសាស្ត្រដូចជា
 សាសនា
អ៊ីស្លាម និងសា
 សនាយូដានោះទេ។
មានម្ដងនោះ ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយតទល់នឹងស្ត្រីកំផិតម្នាក់ តែ
នាងបានប្ដូរប្រធានបទ ហ�ើយបែរជានិយាយថា «ឯពួកឰយុកោយ�ើងខ្ញុំ
បានថ្វាយបង្គំនៅល�ើភ្នំនេះ តែពួកលោកថា ក្រុងយេរូសាឡឹមជាកន្លែង
ដែលត្រូវថ្វាយបង្គំវិញ»។ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលតបវិញថា «នាងស្រី
អ�ើយ...នឹងមានពេលវេលាមក ដែលអ្នករាល់គ្នានឹងម
 ិនថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតា
នៅល�ើភ្នំនេះ ឬនៅក្រុងយេរូសាឡឹមទេ»។ ភូមិសាស្ត្រមិនមែនជាចំណុច
សំខាន់ឡ�ើយ។ ប�ើអញ្ចឹង ត�ើអ្វីទៅជាចំណុចសំខាន់? ព្រះយេស៊ូវមាន
បន្ទូលតទ�ៀតថា៖ «...តែនឹងមា
 នពេលវេលាមក ក៏នៅឥឡូវនេះហ�ើយ នោះ
ពួកអ
 ្នកដែល ថ្វាយបង្គំដោយពិតត្រង់ គេនឹងថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតា ដោយវិញ្ញាណ និងសេចក្ដីពិត» (យ៉ូហាន ៤:២០-២៣)។
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ព្រះយេស៊ូវប្ដូរប្រធានបទទាំងមូលដោយបន្ទូលថា គេនឹងម
 ិនថ្វាយបង្គំ
នៅល�ើភ្នំនេះ ឬនៅក្នុងទ
 ីក្រុងនោះទេ ប៉ុន្តែគេនឹងថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណ
និងសេចក្ដីពិតវិញ។ ទ្រង់បានយាងមកលោកីយ៍នេះ ដ�ើម្បីបំបែកដែន
កំណត់នៃភូមិសាស្ត្រចេញ។ ឥឡូវនេះ ការថ្វាយបង្គំមិនអា
 ស្រ័យទៅល�ើ
ទីតាំងត្រង់ណា
 នោះទេ។ ទីក្រុងយេរូសាឡឹម លែងជាទីស្នាកកា
់ រកណ្ដាល
ទ�ៀតហ�ើយ ប៉ុន្តែជាព្រះគ្រីស្ទទៅវិញនោះទេ។
ត�ើយ�ើងចង់ឃ�ើញព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេ? ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
«...អ្នកណាដែលឃ�ើញខ្ញុំ នោះក៏បានឃ�ើញព្រះវរបិតាដែរ...» (យ៉ូហាន
១៤:៩)។ ត�ើយ�ើងច
 ង់ទ
 ទួលព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេ? ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល
ថា «...អ្នកណា
 ដែលទទួលខ្ញុំ នោះក៏ឈ្មោះថាទទួលព្រះអង្គ ដែលចាត់ឲ្យ
ខ្ញុំមកដែរ» (ម៉ាថាយ ១០:៤០)។
ត�ើយ�ើងចង់បានព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នៅពេលយ�ើងថ្វាយបង្គំដែរឬទេ? ព្រះគម្ពីរចែងថា «...អ្នកណា
 ដែលព្រមទទួលស្គាលព់្រះរាជបុត្រា នោះក៏មា
 នទាំងព្រះវរបិតាផ
 ង» (១យ៉ូហាន ២:២៣)។ ត�ើយ�ើងច
 ង់
គោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវរបិតាដែរឬទេ? ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា «...អ្នក
ណាដែលមិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះរាជបុត្រា នោះក៏មិនគោរពប្រតិបត្តិ
ដល់ព្រះវរបិតា ដែលចាត់ឲ្យទ្រង់ម
 កដែរ» (យ៉ូហាន ៥:២៣)។
ការដែលយ�ើងជួបព្រះជាម្ចាស់ជាសកលតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទ បាន
លុបបំបាត់ព្រះវិហារចាស់ចេញ នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទបានសុគត ហ�ើយ
បានមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ។ ដូច្នេះ លោកអ្នកអា
 ចចូលទៅចំពោះទ្រង់
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ដោយមិនបាច់ក
 ំរ�ើកសាច់ដុំនោះឡ�ើយ គឺទ្រង់គង់នៅជិតលោកអ្នក ដូច
ជាជំន�ឿរបស់លោកអ្នកយ
 ៉ាងដូច្នោះដែរ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

២៦

ដ�ើម្បីបញ្ចបភា
់ ពជាសង្ឃន ៅសញ្ញា
ចាស់ ហ�ើយក្លាយជាសម្ដេចសង្ឃដ៏
អស់កល្បជា
 និច្ច

មួយទ�ៀត ពួកស
 ង្ឃទាំងនោះ...គេតែងតែស្លាប់ មិននៅជាប់ស្ថិតស្ថេរ
ទេ តែទ ្រង់មានការងារជាសង្ឃឥតផ្ទេរឡ�
 ើយ ពីព្រោះទ ្រង់នៅជាប់អស់
កល្បជានិច្ចវិញ។ ដោយហេតុនោះបានជាទ ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះសព្វ
គ្រប់បាន ដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលចូលទៅឯព្រះ ដោយសារទ្រង់ ដ្បិតទ្រង់
មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ច ដ�ើម្បីនឹងជួយអង្វរជ
 ំនួសគេ...ទ្រង់មិនចាំបាច់
នឹងថ្វាយយញ្ញបូជាជារាល់ថ្ងៃ ដូចជាសម្ដេចសង្ឃ ដែលថ្វាយដោយ
ព្រោះបា
 បខ្លួនជាមុនដំបូង រួចមកដោយព្រោះបា
 បរបស់ជន
ទាំងឡាយនោះទេ ដ្បិតទ ្រង់បានថ្វាយយញ្ញបូជានោះ
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១ដងជាសំរេច គឺក្នុងកាលដែលទ្រង់ថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់នោះឯង។
(ហេព្រើរ ៧:២៣-២៧)

ដ្បិតព្រះគ្រីស្ទ...បានចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌នោះឯង ដ�ើម្បីនឹងលេចមកក្នុង
ពេលឥឡូវនេះ ន

ៅចំពោះព្រះភក្ត្រនៃព្រះ ដំណាង
យ�ើងរាល់គ្នា ក៏មិនមែននឹងថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជាញឹក
ញយដូចជាសម្ដេចសង្ឃ ដែលចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធ
រាល់តែ
 ឆ្នាំ ទាំងយកឈាមដទៃនោះដែរ ដ្បិតប�
 ើយ៉ាងដ
 ូច្នោះ 
នោះត្រូវឲ្យទ្រង់រងទុក្ខជាច្រើនដង តាំងពីកំណ�ើតលោកីយ៍ម
 ក តែជាន់ឥឡូវ
នេះដែលជាចុងបំផុតអស់ទាំងកល្ប នោះទ្រង់បាន
លេចមក១ដង ដ�ើម្បីនឹងល�ើកអំព�បា
ើ បចោល ដោយថ្វាយ
ព្រះអង្គទ ្រង់វិញ ទុកជាយញ្ញបូជា។
(ហេព្រើរ ៩:២៤-២៦)

ឯអស់ទាំងសង្ឃក៏ឈរធ្វើការងាររាល់តែ
 ថ្ងៃ ទាំងថ្
 វាយយញ្ញបូជាដដែល
ជាញឹកញាប់ ដែលពុំអាចនឹងដោះបាបបានឡ�ើយតែទ ្រង់វិញ 
ក្រោយដែលទ្រង់បានថ្វាយយញ្ញបូជាតែ១ ដ

ោយព្រោះបា
 ប
នោះទ្រង់បានគង់ខាងស្តាំព្រះ នៅជារ�
 ៀងរាបដរាបទៅ។
(ហេព្រើរ ១០:១១-១២)

142

ឃ្លា

មួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃសេចក្ដីពិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺ «ម្ដងជា

សម្រេច»។ វាមកពីពាក្យក្នុងភា
 សាក្រិកថា អិហ៊្វាភាស៍ (ephapax) ហ�ើយ
មានន័យថា «ម្ដងសម្រាប់គ្រប់ពេល»។ នេះមានន័យថា
 អ្វីដែលបានក�ើត
ឡ�ើង គឺបានសម្រេចយ៉ាងពេញលេញតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទ ដូច្នេះហ�ើយមិន
ចាំបាច់ឲ្យគេធ្វើម្ដងទ�ៀតនោះឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើអ្នកណាខំប្រឹងធ្វើវាម្ដង
ទ�ៀត នោះមានន័យថា អ្នកនោះរាប់អ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើម្ដងនោះដូច
ជាមិនទា
 ន់បានសម្រេចនៅឡ�ើយ។
វាជាការពិតដ៏អ
 ួអាប់មួយដែលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ពួកស
 ង្ឃនៅក្នុង
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវថ្វាយយញ្ញបូជាសត្វសម្រាប់អំព�ើបាបផ្ទាល់ខ្លួន
និងអំព�ើបាបរបស់ប្រជាជន។ ខ្ញុំមិនមែនចង់មានន័យថា ការថ្វាយយញ្ញ
បូជានោះមិននា
 ំឲ្យមា
 នការអត់ទោសឲ្យពួកគេទេ។ ព្រះជាម្ចាស់បានតាំង
ឲ្យមានយញ្ញបូជាទា
 ំងនេះ ដ�ើម្បឲ្
ី យរាស្ត្រទ្រង់បានធូរស�្បើយ។ ពួកគេបាន
ប្រព្រឹត្តបាប ហ�ើយត្រូវមានម្នាក់ផ្សេងទ�ៀតមក ដ�ើម្បីទ្រាំទ្រទណ្ឌកម្មនៃអំព�ើ
បាបជំនួសពួកគេ។ ដោយសារតែក្ដីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះឯង
បានជាទ្រង់ព្រមទទួលយកការងាររបស់ពួកស
 ង្ឃដែលមានបាប និងកា
 រ
ថ្វាយសត្វជាយញ្ញបូជាជំនួស។
ប៉ុន្តែការថ្វាយសត្វជាយញ្ញបូជានៅមានចំណុចខ្សោយនៅឡ�ើយ។
ចំណុចខ្សោយនោះគឺ ពួកស
 ង្ឃត្រូវថ្វាយម្ដងហ�ើយម្ដងទ�ៀត។ ព្រះគម្ពីរចែង
ថា «តែយញ្ញបូជាទា
 ំងនោះនាំឲ
 ្យរឭកឃ�ើញ ពីអំព�ើបាបរបស់គេរាល់តែឆ្នាំ
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វិញ» (ហេព្រើរ ១០:៣)។ នៅពេលដែលបណ្ដាជនដាក់ដៃនៅល�ើក្បាល
សត្វគោឈ្មោល ដ�ើម្បីផ្ទេរអំព�ើបាបរបស់ពួកគេទៅឯសត្វ នោះពួកគេក៏ដឹង
ថា ការទាំងអស់នោះនឹងត្រូវធ្វើឡ�ើងម្តងទ�ៀត។ គ្មានសត្វណាមួយអាច
ល្មមគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីរងទុកជ
្ខ ំនួសអំព�ើបាបមនុស្សបាននោះទេ។ ពួកស
 ង្ឃ
ដែលមានបាបក៏ត្រូវតែថ្វាយយញ្ញបូជាសម្រាប់អំព�ើបាបផ្ទាល់របស់ខ្លួនឯ
 ង
ដែរ។ ពួកស
 ង្ឃមិនមា
 នជីវិតរស់នៅស្ថិតស្ថេរទេ ដូច្នេះហ�ើយបានជាត្រូវឲ
 ្យ
មានសង្ឃផ្សេងៗមកជំនួស។ ការយកគោឈ្មោល និងពពែឈ្មោលមកធ្វើ
ជាយញ្ញបូជា ដ�ើម្បីដោះបាបមនុស្ស គឺម
 ិនអា
 ចទៅរួចទេ ពីព្រោះសត្វទាំង
នោះមិនដឹងពីការខុសនិងត្រូវដូចម
 នុស្សឡ�ើយ។ «ដ្បិតឈាមគោឈ្មោល
និងពពែឈ្មោល នោះពុំអាចនឹងដោះបាបបានឡ�ើយ» (ហេព្រើរ ១០:៤)។
ទោះប�ើពួកសង្ឃមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើយញ្ញបូជាក៏
ដោយ ក៏ពួកគេនៅអាចមានសង្ឃឹម។ ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានទទួល
យកយញ្ញបូជាដែលមិនល្អឥតខ្ចោះនោះ នេះមានន័យថា ថ្ងៃមួយទ្រង់
នឹងចា
 ត់បាវបម្រើដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់មក ដ�ើម្បីបំពេញគ្រប់ទា
 ំង
កិច្ចការដែលពួកស
 ង្ឃមិនអា
 ចធ្វើបាន គឺជាកិច្ចការដែលដោះបាបមនុស្ស
ម្ដងជា
 សម្រេច។
បាវបម្រើដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នោះគជា
ឺ ព្រះគ្រីស្ទ។ ទ្រង់បាន
ក្លាយជាសង្ឃ និងជា
 យញ្ញបូជាច
 ុងក្រោយ។ ទ្រង់ម
 ិនបានថ្វាយយ
 ញ្ញបូជា
សម្រាប់អង្គទ្រង់ផ្ទាល់នោះទេ ពីព្រោះទ្រង់គ្មានបាបឡ�ើយ។ ទ្រង់មិនចាំ
បាច់ត្រូវការឲ្យមានអ្នកផ្សេងមកជំនួសទ្រង់នោះឡ�ើយ ពីព្រោះទ្រង់មាន
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ព្រះជន្មស្ថិតស្ថេរ។ ព្រះអង្គអា
 ចទ្រាំទ្រអំព�ើបាបរបស់មនុស្សបាន ពីព្រោះ
ទ្រង់ក
 ៏ជាមនុស្សផងដែរ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាទ្រង់ម
 ិនបានថ្វាយយញ្ញ
បូជាសម្រាប់អង្គទ្រង់ផ្ទាល់នោះ ប៉ុន្តែទ្រង់បានថ្វាយរូបអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទុក
ជាយញ្ញបូជាចុងក្រោយទៅវិញ។ ដូច្នេះមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានអ្នកណា
ទ�ៀតមកធ្វើជាយញ្ញបូជាជំនួសបាបរបស់យ�ើងទ�ៀតនោះឡ�ើយ។ មានអ្នក
សង្រួបសង្រួមយ�ើង និងព្រះជាម្ចាស់មួយនាក់គ្រប់គ្រាន់ហ�ើយ។ យ�ើងមិន
ត្រូវការសង្ឃណា
 ផ្សេងទ�ៀតនោះឡ�ើយ ពីព្រោះយ�ើងមានព្រះយេស៊ូវដែល
ជាសង្ឃចុងក្រោយហ�ើយ។ មានអំណរហ�ើយ អស់អ្នកណា
 ដែលបានចូល
ទៅជិតព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះគ្រីស្ទតែមួយអង្គគត់!
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

២៧

ដ�ើម្បីក្លាយជាសម្ដេចសង្ឃដ
 ៏ជាជំនួយ
ដែលអាចនឹងអា
 ណិតអាសូរដល់យ�
 ើង

ដ្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយ�ើង ទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹង
អាណិតអាសូរ ដល់សេចក្ដីកម្សោយរបស់យ�ើងរាល់គ្នានោះទេ ព្រោះទ ្រង់
បានត្រូវសេចក្ដីល្បួងគ្រប់យ៉ាង ដូចជាយ�ើងរាល់គ្នាដែរ 
តែឥតធ្វើបាបឡ�ើយ ដូច្នេះ ត្រូវឲ
 ្យយ�
 ើងរាល់គ្នា មកដល់បល្ល័ង្កនៃព្រះគុណ
ដោយក្លាហាន ដ�ើម្បីនឹងទទ
 ួលសេចក្ដីមេត្តា ហ�ើយ
រកបានព្រះគុណសម្រា

ប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះ។
(ហេព្រើរ ៤:១៥-១៦)

ព្រះ

គ្រីស្ទបានក្លាយជាសង្ឃរបស់យ�ើង តាមរយៈការដែលទ្រង់
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បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទុកជាយញ្ញបូជានៅល�ើឈ�ើឆ្កាង (ហេព្រើរ
៩:២៦)។ ទ្រង់គជា
ឺ អង្គស
 ម្របសម្រួលរវាងយ�ើងនឹងព្រះជាម្ចាស់។ ដោយ
សារការស្ដាប់បង្គាប់ និងកា
 ររងទុករ្ខបស់ព្រះគ្រីស្ទគ្រប់ល
 ក្ខណ៍ ហេតុដូច្នេះ
ហ�ើយបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនបដិសេធទ្រង់។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនប�ើ
យ�ើងចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះគ្រីស្ទ នោះព្រះជាម្ចាស់ក៏
នឹងម
 ិនប
 ដិសេធយ�ើងដែរ។
ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត លោកអ្នកន
 ឹងឃ�ើញកា
 រនេះកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង
ថែមទ�ៀត។ ចាប់តាំងពីព្រះគ្រីស្ទប្រសូតរហូតដល់ទ្រង់មានព្រះជន្ម៣០
ឆ្នាំ មុនពេលទ្រង់យាងទៅកាន់ឈ�ឆ
ើ ្កាង នោះទ្រង់ក
 ៏ត្រូវសេចក្ដីល្បួងដូច
មនុស្សគ្រប់រូបដែរ តែទ្រង់ម
 ិនដែលធ្វើបាបសោះ។ ប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញបានកាត់
ស្រាយថា នេះមានន័យថា
 សេចក្ដីល្បួងរបស់ទ្រង់គឺខ្លាំងជា
 ងយ�ើង មិនមែន
ខ្សោយជាងយ�ើងនោះទេ។ ប្រសិនប�ើមនុស្សម្នាក់បណ្ដោយតាមសេចក្ដី
ល្បួង នោះបុគ្គលនោះនឹងងប់ងុលក្នុងសេចក្ដីល្បួងនោះ ដោយមិនចេះ
ឆ្អែតឆ្អន់ឡ�ើយ។ ម�ើលទៅ យ�ើងហាក់ដូចជា
 លែងតយុទ្ធនឹងសេចក្ដីល្បួង
ខណៈពេលដែលវាកាន់តែខ្លាំងឡ�ើងៗ ប៉ុន្តែចំពោះព្រះគ្រីសវ្ទិញ ទ្រង់ម
 ិន
ដែលឈប់តយុទ្ធនោះទេ។ ទោះប�ើសេចក្ដីល្បួងនោះកាន់តែខ្លាំងឡ�ើងៗក៏
ដោយ ក៏ទ្រង់នៅតែទ្រាំទ្ររហូតដល់ទីបញ្ចប់ ហ�ើយក៏មិនដែលបណ្ដោយ
តាមសេចក្ដីល្បួងនោះដែរ។ ទ្រង់ជ្រាបពីទម្ងនន់ៃសេចក្ដីល្បួងយ៉ាងច
 ្បាស់។
ដោយសារព្រះយេស៊ូវបានត្រូវល្បួងពេញមួយជីវិត ហ�ើយត្រូវបញ្ចប់
ជីវិតដោយត្រូវគេឆ្កាង និងត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់លះបង់ទ្រង់ចោល ហេតុ
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ដូច្នេះហ�ើយបានជាទ្រង់មានសមត្ថភាពដែលមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាច
ធ្វើបានក្នុងកា
 រអាណិតអាសូរដល់អ្នកដែលត្រូវល្បួង ហ�ើយរងទុក្ខនោះ។
គ្មានអ្នកណា
 ម្នាក់ធ្លាប់រងទុកជា
្ខ ងព្រះអង្គនោះទេ។ គ្មានអ្នកណា
 ម្នាក់ធ្លាប់
បានទ្រាំទ្រនឹងកា
 របំពានជាងទ្រង់នោះទេ។ ក្រៅពីព្រះយេស៊ូវ គ្មានអ្នកណា
 
ម្នាក់ដែលស័ក្ដិសមល្មម ឬមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីទាស់នឹងការបំពាន
នោះទេ។ ប៉ុន្តែសាវ័ក ពេត្រុស បានមានប្រសាសន៍ថា «ទ្រង់មិនបានធ្វើ
បាបអ្វីសោះ ក៏មិនឃ�ើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះឱស្ឋទ្រង់ឡ�ើយ កាលគេ
បានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់ នោះទ្រង់ម
 ិនបានជេរតបវិញទេ ខណៈដែលទ្រង់
រងទុក្ខ នោះក៏មិនបានគំហកកំហែងដល់គេដែរ គឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់
ទៅព្រះដែលជំនុំជំរះដោយសុចរិតវិញ» (១ពេត្រុស ២:២២-២៣)។
ដូច្នេះហ�ើយ ព្រះគម្ពីរចែងថា ទ្រង់អាច «...នឹងអាណិតអាសូរដល់
សេចក្ដីកម្សោយរបស់យ�ើងរាល់គ្នា...» (ហេព្រើរ ៤:១៥)។ ការនេះអស្ចារ្យ
ណាស់! ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅនគរស្ថានស
 ួគ៌ ទ្រង់
មានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ ហ�ើយស្ថិតនៅខាងស្ដាំព្រះហស្តនៃព្រះវរបិតា។
ទ្រង់មានគ្រប់ទា
 ំងអំណាចល�ើស
 កលលោក ហ�ើយទ្រង់យ
 ល់ពីអារម្មណ៍
របស់យ�ើង ទោះប�ើយ�ើងចូលទៅឯទ្រង់ដោយមានពេញដោយការឈឺចាប់
ទុក្ខព្រួយ ឬការប្រឈមនឹងការល្បងលនៃការអរសប្បាយរបស់អំព�ើបាប
ក៏ដោយ។
ត�ើការនេះមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់យ�ើង? នេះជាចម្លើយដែល
មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ៖ ដោយសារយ�ើងដឹងថា ព្រះយេស៊ូវមានក្ដីអាណិត
149

អាសូរដល់យ�ើង ដូច្នេះពេលដែលយ�ើងអធិស្ឋានទៅកាន់ទ្រង់នោះយ�ើង
ក៏មានទំនុកចិត្តដែរ។ ព្រះគម្ពីរបានចែងថា ដោយព្រោះទ្រង់អាច «...នឹង
អាណិតអាសូរ ដល់សេចក្ដីកម្សោយរបស់យ�ើងរាល់គ្នា...ដូច្នេះ ត្រូវឲ្យ
យ�ើងរាល់គ្នា មកដល់ប
 ល្ល័ង្កនៃព្រះគុណដោយ ក្លាហាន ដ�ើម្បីនឹងទ
 ទួល
សេចក្ដីមេត្តា ហ�ើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការ
ចុះ» (ហេព្រើរ ៤:១៥-១៦)។
ជាទូទៅ គំនិតនេះបានស្ដែងចេញដូចត
 ទៅនេះ៖ យ�ើងទំនងជាមាន
អារម្មណ៍ថា យ�ើងមិនបានទទួលកា
 រស្វាគមន៍ម
 កកាន់ព្រះវត្តមានរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់ទេ ប្រសិនប�ើយ�ើងច
 ូលមកដោយកំពុងតែមានការតយុទ្ធនឹងអ
 ំព�ើ
បាប។ ភាពបរិសុទ្ធ និងភា
 ពគ្រប់ល
 ក្ខណរ៍បស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យយ�ើងមាន
អារម្មណថា
៍ អ្វីៗអំពីយ�ើងហា
 ក់ដូចជា
 មិនស
 ័ក្ដិសមនឹងនៅក្នុងព្រះវត្តមាន
របស់ទ្រង់នោះឡ�ើយ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយ�ើងមានអារម្មណ៍បែបនោះ
នោះចូរឲ្យយ�ើងចងចាំថា ព្រះយេស៊ូវមានក្ដី «អាណិតអាសូរ» ដល់យ�ើង។
ទ្រង់គាំទ្រយ�ើង ហ�ើយទ្រង់មិនប្រឆាំងន
 ឹងយ�ើងឡ�ើយ។ ការដឹងពីក្ដីអាណិត
អាសូររបស់ព្រះគ្រីសច
្ទ ំពោះយ�ើង នោះធ្វឲ
ើ ្យយ�ើងក្លាហាននឹងច
 ូលទៅកាន់
ព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ទ្រង់ជ្រាបពីការយំសោករបស់យ�ើង។ ទ្រង់
ក៏ស្គាល់ពីការតយុទ្ធរបស់យ�ើងដែរ។ ទ្រង់ស
 ព្វព្រះហឫទ័យឲ្យយ�ើងច
 ូល
ទៅកាន់ទ្រង់ដោយមានទំនុកចិត្ត នៅពេលដែលយ�ើងមានតម្រូវការ។
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ដូច្នេះ សូមចងចាំចម្រៀងដ៏ចាស់មួយរបស់លោក ចន ញ៉ូថិន (John
Newton) ថា៖
ចូលមកទៅគាល់ស្ដេច
ទូលអង្វរគ្រប់កិច្ចដល់អង្គក
 ្សត្រា
សេចក្ដីស្រឡាញ់ និងឫទ្ធីចេស្ដា
គ្មានអ្វីឡ�ើយណាធ
 ំល�ើសទ្រង់ឡ�ើយ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

២៨

ដ�ើម្បីរំដោះយ�ើងឲ្យរួចពីកិរិយាឥត
ប្រយោជន៍រ បស់ពួកឰយុកោយ�
 ើង

ដោយដឹងថា ទ្រង់បានលោះអ្នករាល់គ្នា ឲ្យរួចពី
 កិរិយាឥ
 តប្រយោជន៍ 
ដែលបានតពីពួកឰយុកោមក នោះមិនមែនដោយរបស់ពុករលួយ 
ដូចជាប្រាក់ឬមាសនោះទេ គឺបានលោះដោយ
សារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញ 
ទុកដូចជាឈាមនៃកូនច�ៀមឥតខ្ចោះ ឥតស្លាកស្នាម។
(១ពេត្រុស ១:១៨-១៩)

ចំ

ពោះពួកអ្នកដែលមិនជ�ឿល�ើវិញ្ញាណនៅប៉ែកលោកខាងលិច និង

មនុស្សស
 ម័យដ�ើមនៅក្នុងក
 ុលសម្ព័ន្ធដែលថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណផ្សេងៗ ពួកគេ
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ជ�ឿល�ើអំណាចរបស់ឰយុកោខ្លួន។ ពួកគេបានដាក់ឈ្មោះជំន�ឿនោះខុសៗ
គ្នា។ អ្នកថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណផ្សេងៗ ប្រហែលជានាំគ្នានិយាយពីវិញ្ញាណ
ជីដូនជីតា ឬពីចំណងនៃឥទ្ធិពលរបស់ជីដូនជីតា ឬក៏ចំណងនៃបណ្ដាសា
ដែលឆ្លងត
 ៗគ្នា។ ឯអ្នកដែលមិនជ�ឿល�ើវិញ្ញាណវិញ ប្រហែលនឹងន
 ិយាយ
ពីឥទ្ធិពលនៃតំណពូជ ដំបៅដិតដាម ឬទំនាក់ទំនងដាច់ឆ
 ្ងាយរវាងកូនន
 ិង
ឪពុកម្ដាយ។ ប�ើយ�ើងសង្ខេបជំន�ឿទាំងពីរខាងល�ើនេះ យ�ើងអាចនិយាយ
ជារួមថា ពួកគេជ�ឿល�ើព្រេងវាសនាដែលពួកគេទំនងជាជាប់ក
 ្នុងប
 ណ្ដាសា
ឬដំបៅដិតដាមពីឰយុកោរបស់ពួកគេ។ ដោយសារតែផ្នត់គំនិតបែបនេះ
បានជាធ្វើឲ្យអនាគតពួកគេម�ើលទៅហាក់ដូចជាឥតប្រយោជន៍ ហ�ើយ
គ្មានសុភមង្គលទាល់តែសោះ។
នៅពេលដែលព្រះគម្ពីរចែងថា «...ទ្រង់បានលោះអ្នករាល់គ្នា ឲ្យរួចពី
កិរិយាឥតប្រយោជន៍ ដែលបានតពីពួកឰយុកោមក...» គឺព្រះគម្ពីរសំដៅ
ទៅកិរិយាមួយដែលគ្មានប្រយោជន៍ គ្មានន័យ និងការរស់ក្នុងរប�ៀបមួយ
ដែលឥតប្រយោជន៍ ហ�ើយនា
 ំទៅរកសេចក្ដីហិនវិនាសនៅទីបញ្ចប់។ ព្រះ
គម្ពីរចែងថា «កិរិយាឥតប្រយោជន៍» ទាំងនេះជាប់ទាក់ទងទៅនឹងពួក
ឰយុកោរបស់យ�ើង ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ថាមានការជាប់ទាក់ទង់នឹងយ�ើង
យ៉ាងណានោះទេ។ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ យ�ើងត្រូវកត់សម្គាល់ពីរប�ៀប
ដែលយ�ើងបានរួចពីទាសភាពនៃសេចក្ដីឥតប្រយោជន៍នោះ។ ប�ើអ្នករំដោះ
មានអំណាចធំ នោះការរំដោះក៏មានទ្រង់ទ្រាយធំដែរ។
ការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពពីចំណងនៃពួកឰ
 យុកោក�ើតឡ�ើង «មិន
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មែនដោយរបស់ពុករលួយដូចជាប្រាក់ ឬមាសនោះទេ»។ មាសនិងប្រាក់
តំណាងឲ្យរបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតដែលមនុស្សអាចយកទៅបង់ថ្លៃលោះ
ខ្លួនឯ
 ងបាន ប៉ុន្តែយ�ើងទា
 ំងអ
 ស់គ្នាដឹងហ�ើយថា របស់ទាំងនោះគឺមិនអា
 ច
លោះយ�ើងបាននោះទេ។ អ្នកមានសម្បត្តិដ៏ម
 ហាសាល គឺជាអ
 ្នកដែលតែង
តែជាប់ជាទាសករដ៏ធំបំផុតនៃសេចក្ដីឥតប្រយោជន៍។ មេកុលសម្ព័ន្ធដ៏
មានម្នាក់អាចនឹងភ័យខ្លាចនឹងត្រូវបណ្ដាសារបស់ពួកឰយុកោមកល�ើ
ជីវិតរបស់គាត់។ ប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដ៏ពូកែម្នាក់ដែលជាអ្នកមិន
ជ�ឿល�ើសាសនា ប្រហែលនឹងនិយាយថា ដោយសារតែអំណាចខាងឯ
វិញ្ញាណផ្សេងៗដែលគាត់ធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុននោះហ�ើយ បានជាជីវិត
អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងកូនចៅរបស់គាត់បាក់បែកគ្នា។
មាសនិងប្រាក់ គឺគ្មានអំណាចអ្វីនឹងអា
 ចជួយយ�ើងបានទេ។ ការរងទុក្ខ
និងការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញទេដែលផ្ដល់នូវអ្វីដែលយ�ើងត្រូវការ វា
មិនមែនជាមាស ឬប្រាក់នោះទេ ប៉ុន្តែជា «...ព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់
ព្រះគ្រីស្ទវិញ ទុកដូចជាឈាមនៃកូនច�ៀមឥតខ្ចោះ ឥតស្លាកស្នាម»។
នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទសុគត ពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានទតម�ើលហ�ើយ
ឃ�ើញថា យ�ើងក
 ំពុងជា
 ប់ចំណងនៃសេចក្តីឥតប្រយោជន៍ពីឰយុកោរបស់
យ�ើង ដូច្នេះទ្រង់ស
 ព្វព្រះហឫទ័យន
 ឹងរំដោះយ�ើងឲ្យមានសេរីភាពពីសេចក្តី
ឥតប្រយោជន៍ដែលយ�ើងស្នងជាប់ពីឰយុកោមកនោះ។ នេះហ�ើយគឺជា
ហេតុផលដ៏ធម
ំ ួយដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមកសុគត។
គ្មានបណ្ដាសាណាមួយដែលអាចចងលោកអ្នកបានឡ�ើយ ប្រសិនប�ើ
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ព្រះជាម្ចាស់បានអត់ទោសបាបទាំងអស់របស់លោកអ្នក បានគ្របបាំង
លោកអ្នកដោយសេចក្ដីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ ឬប្រសិនប�ើព្រះអាទិករ
នៃសកលលោក ទ្រង់បានលោះ ព្រមទាំងស្រឡាញ់លោកអ្នកនោះ។
ពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខ ហ�ើយសុគត ដូច្នេះ «គ្មានមន្តវិជ្ជាការណា
នឹងដាក់ពួកយ៉ាកុប ឬអំព�ើអំពាន់ណាដាក់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវទេ»
ដូចដែលព្រះគម្ពីរបានចែងពីរាស្ត្ររបស់ទ្រង់ (ជនគណនា ២៣:២៣)។
នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសុគត ទ្រង់បានទិញព្រះពរទាំងអស់នៅនគរ
ស្ថានសួគ៌ទុកសម្រាប់អស់អ្នកដែលទុកចិត្តល�ើទ្រង់។ ហ�ើយនៅពេល
ដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ព្រះពរហ�ើយ នោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចនឹងដាក់
បណ្ដាសាបានឡ�ើយ។
គ្មានដំបៅណាដែលឪពុកម្ដាយធ្វើឲ្យមានស្លាកស្នាមដែលព្រះយេស៊ូវ
មិនអា
 ចព្យាបាលបាននោះឡ�ើយ។ ឈ្នួលថ្លៃលោះដែលប្រោសឲ្យជា
 គេ
ហៅថា «ព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទ»។ ពាក្យថា «ដ៏វិសេស» នៅ
ក្នុងព្រះបន្ទូលមានន័យថា គ្មានអ្វីអាចប្រៀបផ្ទឹមបាន។ ដូច្នេះហ�ើយ ការ
លោះគឺជាការដោះលែងដែលគ្មានអ្វីអាចចងវិញបាន។ គ្មានច
 ំណងណា
ដែលអាចចងយ�ើងបាននោះទេ។ ដូច្នេះ ចូរយ�ើងវិលបែរចេញពីមាសប្រាក់
ហ�ើយស្រវាឱបក្រសោបអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

២៩

ដ�ើម្បីរំដោះយ�ើងឲ្យរួចពី
ទាសករនៃបាប

រីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យ�ើងរាល់គ្នា ហ�ើយបានលាង
យ�ើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ ឲ្យបានរួចពីបាប 
ព្រមទាំងតាំងយ�ើងរាល់គ្នាឡ�ើងជានគរ ហ�ើយជាពួកសង្ឃថ្វាយ
ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អ និង
ព្រះចេស្ដានៅអស់កល្បជានិច្ចរ�ៀងរាបតទៅ។
(វិវរណៈ ១:៥-៦)

ដូច្នេះ ព្រះយេស៊ូវទ ្រង់ក៏បានរងទុក្ខ នៅខាងក្រៅទ្វារក្រុ
 ងដែរ ដ�ើម្បន
ី ឹង
ញែកប្រជាជនឲ្យបរិសុទ្ធ ដោយសារព្រះលោហិតនៃអង្គទ្រង់។
(ហេព្រើរ ១៣:១២)
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មា

នរប�ៀបពីរយ៉ាងដែលអំព�ើបាបបំផ្លាញយ�ើង។ ទីមួយ អំព�ើបាប

ធ្វើឲ្យយ�ើងមានពិរុទ្ធភាពនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយក៏ធ្វឲ
ើ ្យយ�ើងស
 ្ថិតនៅ
ក្រោមការជំនុំជម្រះដ៏យុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ដែរ។ អំព�ើបាបធ្វើឲ្យការប្រព្រឹត្ត
របស់យ�ើងគ្មានភាពស្អាតស្អំ ហ�ើយក៏ធ្វើឲ្យយ�ើងបង្ខូចរូបអង្គទ្រង់ដែល
ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យយ�ើងបង្ហាញ។ ទីពីរ អំព�ើបាបបានធ្វើឲ្យយ�ើង
មានពិរុទ្ធភាព ហ�ើយវាធ្វើឲ្យយ�ើងក្លាយទៅជាទាសករដែលគ្មានសេចក្ដី
ស្រឡាញ់។
ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវរំដោះយ�ើងឲ្យរួចពីសេចក្ដីវេទនាទាំង
ពីរនេះ។ ព្រះលោហិតបំពេញសេចក្ដីតម្រូវនៃសេចក្ដីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដូច្នេះហ�ើយព្រះជាម្ចាស់អាចអត់ទោសយ�ើងបានយ៉ាងយុត្តិធម៌។
ហ�ើយព្រះលោហិតនោះឯងដែលបានកំទេចអំណាចនៃបាបក្នុងជ
 ីវិតយ�ើង
សាបសូន្យទៅ ដែលអំណាចនោះធ្វើឲ្យយ�ើងក្លាយជាទាសករដែលគ្មាន
សេចក្ដីស្រឡាញ់ពិត។ យ�ើងបានឃ�ើញហ�ើយពីរប�ៀបដែលព្រះគ្រីស្ទ
ទទួលយកសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយដកយកពិរុទ្ធភាពរបស់
យ�ើងចេញ។ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ត�ើព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទរំដោះយ�ើងឲ្យ
មានសេរីភាពពីទាសភាពនៃអំព�ើបាបបានដោយរប�ៀបណា?
យ�ើងមិនមែនទទួលបានការដាស់ត�ឿនឲ្យរំដោះខ្លួនចេញពីភាព
អាត្មានិយមតាមរយៈគំរូដ៏មានអំណាចរបស់ទ្រង់នោះទេ។ ពិតណាស់!
ព្រះយេស៊ូវគឺជាគំរូមួយរបស់យ�ើង ហ�ើយគំរូរបស់ទ្រង់ក៏មានអំណាច
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ព្រះចេស្ដាដែរ។ ទ្រង់ពិតជាសព្វព្រះហឫទ័យឲ្យយ�ើងត្រាប់តាមទ្រង់៖
«ខ្ញុំឲ្យសេចក្ដីបញ្ញាត្ត១ថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នា គឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នា
ទៅវិញទៅមក ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នា ដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នា
ដែរ» (យ៉ូហាន ១៣:៣៤)។ ប៉ុន្តែការត្រាស់ហៅឲ្យត្រាប់តាម គឺមិនមែន
ជាអំណាចនៃការរំដោះឲ្យមានសេរីភាពនោះទេ។ វាមានសេចក្តីពិតដែល
ស៊ីជម្រៅជាងនេះទៅទ�ៀត។
ដោយសារបាបមានអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់
យ�ើង ដូច្នេះយ�ើងត្រូវការអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ�ើម្បីរំដោះយ�ើង មិន
មែនអំណាចរបស់យ�ើងនោះទេ។ ប៉ុន្តែដោយសារតែយ�ើងជាមនុស្សមាន
បាប ដូច្នេះយ�ើងដាច់ខាតត្រូវតែទូលស
 ួរថា ត�ើព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រើអ
 ំណាច
ដ�ើម្បីដោះលែងយ�ើងឲ្យមានសេរីភាព ឬថ្កោលទោសយ�ើង? ការរងទុក្ខ
របស់ព្រះគ្រីស្ទ គឺជាចម្លើយល�ើសំណួរនេះ។ ពេលដែលព្រះគ្រីស្ទសុគត
ទ្រង់បានលុបការថ្កោលទោសរបស់យ�ើងចោល ទ្រង់បានប�ើកទ្វារនៃក្ដី
មេត្តាដមា
៏ នអំណាចនៅនគរស្ថានសួគ៌ ដ�ើម្បរំីដោះយ�ើងឲ្យមា
 នសេរីភាព
ពីអំណាចនៃអំព�ើបាប។
យ�ើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទ�ៀតថា ការរំដោះឲ្យរួចពីពិរុទ្ធភាពនៃបាប និង
ពីសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដាច់ខាតត្រូវតែក�ើតមា
 នមុនកា
 ររំដោះឲ្យ
រួចពីអំណាចនៃបាបតាមរយៈក្ដីមេត្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ពាក្យដ៏សំខាន់
ដែលព្រះគម្ពីរមា
 នបន្ទូលពីការនេះគឺ៖ ការរាប់ជា
 សុចរិតដាច់ខាតត្រូវក�ើត
ជាមុន បន្ទាបម
់ កការនោះនឹងធា
 នាឲ្យមានការញែកជាបរិសុទ្ធដល់យ�ើង។
159

ការទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នា។ មួយគឺជា
 សេចក្ដីប្រកាសដែលក�ើត
ឡ�ើងភ្លាម (គ្មានពិរុទ្ធភាព!) ហ�ើយមួយទ�ៀតគឺជាការបំផ្លាស់បំប្រែដែល
ក�ើតឡ�ើងជាបន្តប
 ន្ទាប់។
ព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនប្រើអំណាចទ្រង់មកថ្កោលទោសអស់អ្នកដែល
ជ�ឿល�ើព្រះគ្រីស្ទទេ ប៉ុន្តែទ្រង់នឹងប្រើអំណាចនោះមករំដោះយ�ើងដោយ
ព្រះហឫទ័យមេត្តាវិញ។ ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណាចនេះដល់យ�ើង ដ�ើម្បី
ឲ្យយ�ើងទ
 ទួលបាននូវការបំផ្លាសប
់ ំប្រែពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ហេតុដូច្នេះ
ហ�ើយបានជាគេហៅលក្ខណសម្បត្តិនៃ «សេចក្ដីស្រឡាញ់ អំណរអរ
មេត្រីភាព អត់ធ្មត់ សុភាព សប្បុរស ស្មោះត្រង់ ស្លូតបូត ហ�ើយដឹងខ្នាត»
ថាជា «ផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណ» (កាឡាទី ៥:២២-២៣)។ នេះជាមូលហេតុ
ដែលព្រះគម្ពីរអា
 ចធ្វកា
ើ រសន្យាដ៏គួរឲ
 ្យស
 ្ញប់ស្ញែង៖ «ដ្បិតបាបមិនត្រូវមា
 ន
អំណាចល�ើអ្នករាល់គ្នាទ�ៀតឡ�ើយ ដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្រោម
ក្រឹត្យវិន័យ គឺនៅក្រោមព្រះគុណវិញ» (រ៉ូម ៦:១៤)។ ការនៅ «ក្រោមព្រះ
គុណ» ធានាថា អំណាចល�ើគ្រប់ទាំងអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងកំទេច
ភាពគ្មានសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់យ�ើងចោល (មិនមែនទាំងអ
 ស់ក្នុងពេល
តែម្ដងនោះទេ ប៉ុន្តែក�ើតឡ�ើងបន្តិចម្ដងៗ)។ យ�ើងមិនមែននៅស្ងៀមមិន
ធ្វើអ្វីសោះក្នុងកា
 រកំចាត់ភាពអាត្មានិយមរបស់យ�ើងចោលនោះទេ ហ�ើយ
យ�ើងក៏មិនមែនជាអ្នកផ
 ្ដល់អំណាចដែលអាចនឹងក
 ំទេចភាពអាត្មានិយម
នោះចោលដែរ។ មានតែព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើ
ការនេះបាន។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាសាវ័ក ប៉ុល មានប្រសាសន៍ថា
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«...ដ្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការល�ើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្ធឹកណាស់ ប៉ុន្តែ មិន
មែនជាខ្ញុំ គឺជាព្រះគុណនៃព្រះ ដែលសណ្ឋិតនៅនឹងខ្វិញុំញ» (១កូរិនថូស
១៥:១០)។ សូមឲ
 ្យព្រះដ៏មា
 នគ្រប់ទា
 ំងព្រះគុណ រំដោះយ�ើងឲ្យបានរួចពី
ពិរុទ្ធភាព និងភាពជាទាសកររបស់បាបតាមរយៈជំន�ឿល�ើអង្គព្រះគ្រីសច
្ទ ុះ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៣០

ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងបា
 នរស់ខាងឯសេចក្ដី
សុចរិត ដោយបានស្លាបខា
់ ងឯ
អំព�ើបាប

ទ្រង់បានផ្ទុកអំព�បា
ើ បរបស់យ�
 ើងរាល់គ្នា នៅល�ើរូបអង្គទ ្រង់ ជាប់ល�ើឈ�ើ
ឆ្កាង ដ�ើម្បីឲ្យយ�
 ើងបានរស់ខាងឯសេចក្ស
ដី ុចរិត ដោយបាន
ស្លាប់ខាងឯអំព�បា
ើ បហ�ើយ...។
(១ពេត្រុស ២:២៤)

ស្ដា

ប់ទៅគួរឲ
 ្យចំឡែកណាស់ដែលថា ព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួស

កន្លែងដែលយ�ើងត្រូវស្លាប់ និងអំព�ើបាបរបស់យ�ើងទៅវិញ! ត�ើនេះមានន័យ
ថាយ�ើងបានស្លាប់រួចទៅហ�ើយ? លោកអ្នកអា
 ចនឹងគិតថាការដែលមាន
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អ្នកស្លាបជ
់ ំនួសនោះអាចមានន័យថា លោកអ្នកគេចរួចពីសេចក្ដីស្លាប់។
ពិតមែនហ�ើយ យ�ើងពិតជាបានគេចរួចពីសេចក្ដីស្លាប់មែន គឺសេចក្ដីស្លាប់
ដ៏នៅអស់កល្បជា
 ន
 ិច្ចនៅក្នុងភា
 ពវេទនាគ្មានទីបញ្ចប់ និងកា
 របែកចេញពី
ព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះឯង។ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា «ខ្ញុំ
ឲ្យជីវិតអស់កល្បជានិច្ចដល់វា វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កល្បរ�ៀងទៅ...»
(យ៉ូហាន ១០:២៨)។
«ឯអ្នកណាដែលរស់នៅ ហ�ើយជ�ឿដល់ខ្ញុំ នោះមិនត្រូវស្លាប់ឡ�ើយ...»
(យ៉ូហាន ១១:២៦)។ ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺពិតជាមានន័យថា
«...អ្នកណា
 ដែលជ�ឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះ មិនត្រូវវិនាសឡ�ើយ គឺឲ
 ្យមា
 ន
ជីវិតអ
 ស់កល្បជាន
 ិចវ្ចិញ» (យ៉ូហាន ៣:១៦)។
ប៉ុន្តែមានគំនិតម
 ួយទ�ៀតដែលបញ្ជាកថា
់ យ�ើងបានស្លាបរ់ួចទៅហ�ើយ
ពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសកន្លែងស្លាប់របស់យ�ើង និងអំព�ើបាប
របស់យ�ើង។ «ទ្រង់បានផ្ទុកអ
 ំព�ើបាបរបស់យ�ើងរាល់គ្នា នៅល�ើរូបអ
 ង្គទ្រង់
ជាប់ល�ើឈ�ើឆ្កាង ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើង...បានស្លាប់...» (១ពេត្រុស ២:២៤)។ ទ្រង់
សុគតដ�ើម្បឲ្
ី យយ�ើងមានជីវិតឡ�ើងវិញ ហ�ើយទ្រង់សុគត ក៏ដ�ើម្បឲ្
ី យយ�ើង
បានស្លាប់ដែរ។ ក្នុងនា
 មខ្ជា
ញុំ អ្នកជ�ឿព្រះគ្រីស្ទម្នាក់ នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទ
សុគត ខ្ញុំក៏បានស្លាបជា
់ មួយនឹងទ្រង់ដែរ។ ព្រះគម្ពីរបានថ្លែងយ
 ៉ាងច
 ្បាស់
ថា «...យ�ើងបានជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ ក្នុងការដែលជាគំរូពីសេចក្ដីសុគត
របស់ទ្រង់...» (រ៉ូម ៦:៥)។ «...ប�ើម្នាក់បានស្លាប់ជំនួសអ្នកទាំងអស់ នោះ
ទាំងអស់ឈ្មោះថាបានស្លាប់ហ�ើយ» (២កូរិនថូស ៥:១៤)។
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ជំន�ឿ គឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថា យ�ើងបានជាប់ជាមួយនឹងព្រះ
គ្រីស្ទ។ អ្នកជ�ឿ «បានជាប់ឆ
 ្កាងជា
 មួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ» (កាឡាទី ២:២០)។
ពេលយ�ើងសម្លឹងម�ើលការសុគតរបស់ទ្រង់ នោះយ�ើងនឹងដឹងថា
 នៅក្នុង
ព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់យ�ើងក៏បានស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដែរ។
ទ្រង់បានដាក់អំព�ើបាបរបស់យ�ើងនៅល�ើអង្គទ្រង់ ហ�ើយសេចក្តីស្លាប់
ដែលយ�ើងស
 មនឹងទ
 ទួល បានក�ើតឡ�ើងចំពោះយ�ើងនៅឯឈ�ើឆ្កាងតាម
រយៈអង្គទ្រង់។ ការធ្វើពិធីជ្រមុជទឹក គឺប្រកាសពីការស្លាប់របស់យ�ើងជា
មួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ។ «ដូច្នេះ យ�ើងបានត្រូវកប់ជា
 មួយនឹងទ្រង់ហ�ើយ ដោយ
ទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្ដីស្លាប់...» (រ៉ូម ៦:៤)។ ពាក្យថា «ទឹក» ត្រង់នេះ
តំណាងឲ្យផ្នូរ។ ការមុជចូលទៅក្រោម គឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញពី
សេចក្ដីស្លាប់។ ឯការង�ើបឡ�ើងវិញ គឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញពីជីវិត
ថ្មី។ ហ�ើយវាទាំងអស់នេះ គឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញនូវអ្វីដែលព្រះ
ជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើ «ដោយសារសេចក្ដីជំន�ឿ»។ «ហ�ើយអ្នករាល់គ្នាបាន
កប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងបុណ្យជ្រមុជ ក៏បានរស់ឡ�ើងវិញជាមួយនឹងទ្រង់
ដោយសារសេចក្ដីជំន�ឿជ�ឿដល់ឫ
 ទ្ធិបារមីនៃព្រះ...» (កូឡុស ២:១២)។
ការដែលខ្ញុំបានស្លាបជា
់ មួយនឹងព្រះគ្រីសមា
្ទ នន័យថា
 ព្រះគ្រីស្ទបាន
សុគតជំនួសបាបខ្ញុំ។ «ទ្រង់បានផ្ទុកអ
 ំព�ើបាបរបស់យ�ើងរាល់គ្នា...ដ�ើម្បីឲ្យ
យ�ើង...បានស្លាប់...»។ នេះមានន័យថា នៅពេលដែលខ្ញុំឱបក្រសោបព្រះ
គ្រីស្ទទុកជា
 ព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ នោះដូចជាខ្ញុំឱបយកការស្លាប់ផ្ទាល់ខ្លួន
របស់ខទុ
្ញុំ កជា
 អ្នកមា
 នបាបម្នាកដ់ែរ។ អំព�ើបាបរបស់ខ្ញុំបាននាំព្រះយេស៊ូវ
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ទៅឯផ្នូរ ហ�ើយក៏បាននាំខ្ញុំទៅទីនោះជាមួយនឹងទ្រង់ដែរ។ ជំន�ឿបង្ហាញ
ថា អំព�ើបាបចូលចិត្តតែសម្លាប់។ វាបានសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវ ហ�ើយវាក៏
បានសម្លាប់ខ្ញុំដែរ។
ដូច្នេះហ�ើយ ការក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់មានន័យថា ខ្ញុំបានស្លាប់
ខាងឯបាប។ និស្ស័យចាស់របស់ខ្ញុំដែលស្រឡាញ់បាបបានស្លាប់ជា
មួយនឹងព្រះយេស៊ូវហ�ើយ។ បាបគឺដូចជា
 ស្រីពេស្យាម្នាក់ដែលអស់សម្រស់
អញ្ចឹង។ វាជាឃាតករដែលសម្លាប់ស្ដេចរបស់ខ្ញុំ និងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់។ ដូច្នេះ
ហ�ើយ អ្នកជ�ឿបានស្លាប់ខាងឯបាប ហ�ើយមិននៅក្រោមអំណាចរបស់វា
ទ�ៀតទេ។ អំព�ើបាបដែលជាស្រីពេស្យាបានសម្លាបម
់ ិត្តខ្ញុំ លែងជាទីចាប់
អារម្មណ៍ដល់ខ្ញុំទ�ៀតហ�ើយ។ វាបានក្លាយជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំវិញ។
ឥឡូវនេះ ជីវិតថ្មីរបស់ខ្ញុំដឹកនាំដោយសេចក្ដីសុចរិត។ «ទ្រង់បានផ្ទុក
អំព�ើបាបរបស់យ�ើងរាល់គ្នា នៅល�ើរូបអង្គទ្រង់ ជាប់ល�ើឈ�ឆ
ើ ្កាង ដ�ើម្បឲ្
ី យ
យ�ើងបានរស់ខា
 ងឯសេចក្ដីសុចរិត...» (១ពេត្រុស ២:២៤)។ ភាពស្អាតស្អំ
របស់ព្រះគ្រីស្ទប្រាថ្នាចង់បានព្រលឹងខ្ញុំ ពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំ ហ�ើយបាន
ប្រគល់រូបអង្គទ្រង់សុគតជំនួសខ្ញុំ។ ភាពស្អាតស្អំរបស់ទ្រង់ គឺជាសេចក្ដី
សុចរិតដ៏គ្រប់ល
 ក្ខណ៍។ ឥឡូវនេះ សេចក្ដីបង្គាបដ់ែលខ្ចង់
ញុំ គោរពតាមគឺ
ដូចនេះ (ខ្សូ
ញុំ មអញ្ជើញលោកអ្នកច
 ូលរួមជាមួយខ្ញុំ)៖ «...ត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅ
ព្រះ ដូចពួកអ
 ្នកដែលបានរស់ពីស្លាប់ ហ�ើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នា
ទៅព្រះ ទុកដូចជា
 ឧបករណ៍ប
 ម្រើឲ
 ្យសុចរិតវិញ» (រ៉ូម ៦:១៣ គកស)។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៣១

ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងបា
 នស្លាប់ខាងឯ
ក្រឹត្យវិន័យ ហ�ើយបង្កើតផ
 លថ្វាយព្រះ

យ៉ាងដូច្នោះ បងប្អូនអ�ើយ អ្នករា
 ល់គ្នាក៏បានស្លាប់ពីខាងឯក្រឹត្យវិន័យដែរ
ដោយសាររូបអង្គនៃព្រះគ្រីស្ទ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានទៅជារបស់ផងអ្នក
ម្នាក់ទ�ៀត ដែលបានរស់ពី
 ស្
 លាប់ឡ�ើងវ ិញ 
ប្រយោជន៍ឲ្យយ�
 ើងបានបង្កើតផលថ្វាយព្រះ។
(រ៉ូម ៧:៤)

នៅ

ពេលដែលព្រះគ្រីស្ទបានសុគតសម្រាប់យ�ើង នោះយ�ើង

ក៏បានស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរ។ ពេលព្រះជាម្ចាស់ទតម�ើលមកយ�ើង
ដែលជាអ្នកជ�ឿ ទ្រង់ឃ�ើញថា យ�ើងមានការរួបរួមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ។
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ការសុគតរបស់ទ្រង់សម្រាប់អំព�ើបាបរបស់យ�ើង គឺជាការស្លាប់របស់
យ�ើងនៅក្នុងទ្រង់ (សូមម�ើលនៅជំពូកមុន)។ ប៉ុន្តែមិនមែនតែអំព�ើបាប
ប៉ុណ្ណោះទេដែលបានសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវ និងយ�ើងនោះ ដ្បិតក្រឹត្យវិន័យ
របស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានចំណែកដែរ។ នៅពេលដែលយ�ើងមិនត្រាប់តាម
ក្រឹត្យវិន័យនោះយ�ើងកំពុងតែធ្វើបាបហ�ើយ ហ�ើយក្រឹត្យវិន័យនឹងដាក់ទោស
យ�ើងដល់ស្លាប់។ ប�ើគ្មានក្រឹត្យវិន័យទេ នោះក៏គ្មានការដាក់ទោសដែរ។
«...ដ្បិតក
 ន្លែងណា
 ដែលគ្មានក្រឹត្យវិន័យ នោះក៏ឥតមានសេចក្ដីរំលងដែរ»
(រ៉ូម ៤:១៥)។ ក៏ប៉ុន្តែ «រីឯគ្រប់ទាំងសេចក្ដីដែលក្រឹត្យវិន័យបង្គាប់ នោះ
យ�ើងដឹងថា
 បង្គាប់ដល់តែពួកអ្នកដែលនៅក្នុងប
 ន្ទុកក្រឹត្យវិន័យទេ ដ�ើម្បី...
ឲ្យលោកីយ៍ទាំងមូលជាប់មានទោសនៅចំពោះព្រះ» (រ៉ូម ៣:១៩)។ គ្មាន
ផ្លូវណាដែលយ�ើងអាចគេចចេញពីបណ្ដាសានៃក្រឹត្យវិន័យបានឡ�ើយ។
ក្រឹត្យវិន័យមានពេញដោយភាពយុត្តិធម៌ ឯយ�ើងវិញមានពេញដោយ
ពិរុទ្ធភាព។ មានវិធីតែមួយគត់ដែលយ�ើងអាចគេចចេញបាន គឺត្រូវមាន
អ្នកណា
 ម្នាក់បង់ថ្លៃលោះឲ្យយ�ើង។ ហេតុដូច្នេះបានជាព្រះគ្រីស្ទបានយាង
មកដ�ើម្បី៖ «...លោះយ�ើងឲ្យរួចពីបណ្ដាសារបស់ក្រឹត្យវិន័យ» (កាឡាទី
៣:១៣ គកស)។
ដូច្នេះហ�ើយបានជាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអា
 ចថ្កោលទោស
យ�ើងបានទេ ប្រសិនប�ើយ�ើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះ។ ព្រះយេស៊ូវបានបំបាក់
អំណាចរបស់ក្រឹត្យវិន័យដែលគ្រប់គ្រងយ�ើងជា
 ទ្វេដង។ ម្យ៉ាងវិញទ�ៀត ព្រះ
គ្រីស្ទក៏បានបំពេញសេចក្ដីតម្រូវរបស់ក្រឹត្យវិន័យជំនួសយ�ើងរួចហ�ើយ។
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ទ្រង់បានកត់បញ្ចូលការកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យដ៏គ្រប់លក្ខណ៍របស់ទ្រង់
នៅក្នុងបញ្ជីរបស់យ�ើងរួចហ�ើយ (សូមម�ើលជំពូក ១១)។ ហ�ើយម្យ៉ាង
វិញទ�ៀត ព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានបង់ថ្លៃទៅល�ើការថ្កោលទោស
របស់ក្រឹត្យវិន័យហ�ើយ។
នេះហ�ើយគឺជាហេតុផលដែលព្រះគម្ពីរបង្រៀនយ�ើងយ៉ាងច្បាស់ថា
ការដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់យ�ើងជាសុចរិត គឺមិនអាស្រ័យទៅល�ើការប្រព្រឹត្តតាម ឬមិនប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះទេ។ «ហេតុនោះបានជាគ្មាន
មនុស្សណាបានរាប់ជា
 សុចរិត នៅចំពោះទ្រង់ ដោយអាងការប្រព្រឹតតា
្ត ម
ក្រឹត្យវិន័យនោះឡ�ើយ...» (រ៉ូម ៣:២០)។ «យ�ើងដឹងថា មនុស្សមិនបានរាប់
ជាសុចរិត ដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះឡ�ើយ គឺដោយសេចក្ដីជំន�ឿ
ជ�ឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញ...» (កាឡាទី ២:១៦)។ យ�ើងគ្មានស
 ង្ឃឹមថា

ព្រះជាម្ចាស់នឹងរាប់យ�ើងជា
 សុចរិតដោយការប្រព្រឹត្តនោះទេ។ មានតែព្រះ
លោហិត និងសេចក្ដីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីសម
្ទ ួយប
 ៉ុណ្ណោះដែលជាក
 ្ដីសង្ឃឹម
របស់យ�ើងតា
 មរយៈជំន�ឿតែមួយគត់។ «ដ្បិតយ�ើងខ្អាង
ញុំ ថា មនុស្សបាន
រាប់ជាសុចរិត ដោយសារសេចក្ដីជំន�ឿ គឺមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តតាម
ក្រឹត្យវិន័យទេ» (រ៉ូម ៣:២៨)។
ដូច្នេះ ប្រសិនប�ើយ�ើងបានស្លាប់ខាងឯក្រឹត្យវិន័យ ហ�ើយក្រឹត្យវិន័យ
លែងធ្វើជាម្ចាស់យ�ើងតទៅទ�ៀត នោះត�ើយ�ើងអាចធ្វឲ
ើ ្យព្រះជាម្ចាស់គាប់
ព្រះហឫទ័យនឹងយ�ើងដោយរប�ៀបណាបាន? ត�ើក្រឹត្យវិន័យម
 ិនបានបង្ហាញ
ពីបំណងព្រះហឫទ័យដ៏បរិសុទ្ធ និងដ៏ល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេឬអី (រ៉ូម
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៧:១២)? ចម្លើយតាមព្រះគម្ពីរគឺ យ�ើងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រឹត្យវិន័យដែលវាតែងតែទាមទារឲ្យយ�ើងប្រព្រឹត្តតាម ហ�ើយតែងតែថ្កោល
ទោសយ�ើងទ�ៀតនោះទេ។
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ យ�ើងជាក
 ម្មសិទរបស់
្ធិ
ព្រះគ្រីសដ្ទែលទ្រង់តែងតែទាមទារឲ្យយ�ើងប្រព្រឹតតា
្ត ម ហ�ើយតែងតែប្រទាននូវអ
 ្វីៗដែលល្អដល់យ�ើងវិញ។
ពីមុនព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យយ�ើងមានសេចក្ដីសុចរិតមកពីបុគ្គលខាងក្រៅ
ដូចដែលគេបានចែងទុកនៅល�ើផ្ទាំងថ្ម។ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ដោយសារយ�ើង
មានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះគ្រីស្ទ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាសេចក្ដីសុចរិតអាចផុសចេញពីយ�ើង។ ទ្រង់មានវត្តមានគង់នៅក្នុងជីវិតយ�ើងយ៉ាង
ជាក់ស្ដែង។ ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទតែងតែជួយសេចក្ដីកម្សោយរបស់
យ�ើង។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយាងមកជំនួសក្រឹត្យវិន័យដែលបណ្ដាល
ឲ្យស្លាប់រួចទៅហ�ើយ។ «...ក្រឹត្យវិន័យដែលសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
បណ្ដាលអោយស្លាប់ រីឯព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ប្រទានជីវិត» (២កូរិនថូស ៣:៦;
សូមអានជំពូក១
 ៤ឡ�ើងវិញ)។
ការបង្កើតផ
 លផ្លែខា
 ងឯវិញ្ញាណគឺជាមូលហេតុដែលព្រះគម្ពីរចែងថា
នេះជារប�ៀបនៃការស្ដាប់បង្គាប់ថ្មី មិនមែនការប្រព្រឹតតា
្ត មក្រឹត្យវិន័យនោះ
ទេ។ «...អ្នករាល់គ្នាក៏បានស្លាប់ពីខាងឯក្រឹត្យវិន័យដែរ ដោយសាររូបអង្គ
នៃព្រះគ្រីស្ទ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានទៅជារបស់ផងអ្នកម្នាក់ទ�ៀត ដែល
បានរស់ពីស្លាប់ឡ�ើងវិញ ប្រយោជន៍ឲ្យយ�ើងបានបង្កើតផលថ្វាយព្រះ»
(រ៉ូម ៧:៤)។ យ�ើងបានស្លាប់ខាងឯការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យ ដ�ើម្បីឲ្យ
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យ�ើងអាចរស់ខាងឯការបង្កើតផ
 លផ្លែ។ លក្ខណៈធម្មជាតិនៃដ�ើមឈ�ើ គឺ
វាត្រូវតែបង្កើតផលផ្លែ។ ប្រសិនប�ើដ�ើមឈ�ើនោះល្អ នោះវានឹងឲ្យផលផ្លែ
ល្អដែរ។ ហ�ើយដ�ើមឈ�ើត្រង់នេះ សំដៅទៅល�ើទំនាក់ទំនងនៃសេចក្ដី
ស្រឡាញ់ដ៏រស់រវ�ើកចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ ទ្រង់បានសុគត ដោយសារ
សេចក្ដីស្រឡាញ់។ ឥឡូវនេះ ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យយ�ើង «ទុកចិត្ដ»
ទ្រង់។ ស៊ូឲ្យស្លាប់ខាងឯក្រឹត្យវិន័យ ដ�ើម្បីឲ្យលោកអ្នកអា
 ចបង្កើតផ
 លផ្លែ
ខាងឯសេចក្ដីស្រឡាញ់។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៣២

ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងអា
 ចរស់នៅសម្រាប់ព្រះ
គ្រីស្ទ មិនមែ
 នសម្រាប់ខ
 ្លួនឯ
 ងទ�ៀត

ទ្រង់ក៏បានសុគតជំនួសមនុស្សទា
 ំងអស់យ៉ាងនោះ គឺដ�ើម្បីឲ្យ
ពួកអ្នកដែលរស់នៅ មិនរស់សម្រាប់តែខ្លួនឯងទ�ៀត គឺរ ស់សម្រាប់ព្រះអង្គ
ដែលសុគតជំនួសគេ ហ�ើយបានរស់ឡ�
 ើងនោះវិញ។
(២កូរិនថូស ៥:១៥)

កា

រដែលព្រះគ្រីសស
្ទ ុគត ដ�ើម្បីល�ើកតម្កើងព្រះគ្រីស្ទ នោះបានធ្វើឲ្យ

មនុស្សជាច្រើនមានការង�ឿងឆ្ងល់។ និយាយរួមទៅកណ្ឌគម្ពីរ ២កូរិនថូស
៥:១៥ បានចែងថា ព្រះគ្រីស្ទបានសុគតសម្រាប់យ�ើង ដ�ើម្បឲ្
ី យយ�ើងបាន
រស់នៅសម្រាប់ទ្រង់។ ម្យ៉ាងវិញទ�ៀត ទ្រង់បានសុគត ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងយក
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ទ្រង់ជា
 ធំ។ ប�ើន
 ិយាយឲ្យខ្លីទៅ៖ ព្រះគ្រីសស
្ទ ុគតសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទ។
នោះគឺជា
 រ�ឿងពិត មិនមែនជាល្បិចអ្វីមួយនោះទេ។ ខ្លឹមសារនៃអំព�ើបាប
គឺការដែលយ�ើងមិនបានថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយនិងកា
 រដែល
យ�ើងម
 ិនបានថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ (រ៉ូម ៣:២៣)។ ប៉ុន្តែ ព្រះ
គ្រីស្ទបានសុគត ដ�ើម្បីផ្ទុកអំព�ើបាបនោះ និងដ�ើម្បីរំដោះយ�ើងឲ្យរួចពីវា។
ដូច្នេះ ទ្រង់បានសុគតដ�ើម្បផ្ទុ
ី កអ
 ំព�ទ
ើ ុច្ចរិតដែលយ�ើងបានដាក់គរល�ើអង្គ
ទ្រង់ នេះគឺដោយសារបាបរបស់យ�ើង។ ទ្រង់ស
 ុគត ដ�ើម្បបង្វែរ
ី
ការនេះឲ្យ
ទៅជាការល្អប្រស�ើរវិញ និងដ�ើម្បកុ
ី ឲ
ំ ្យព្រះនាមរបស់ទ្រង់អាប់ឱន ហ�ើយក៏
ដ�ើម្បីឲ្យទ្រង់ទ
 ទួលសិរីល្អ។ ព្រះគ្រីស្ទសុគតសម្រាប់សិរីល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។
មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាជនឆ្ងល់ពីការនេះគឺ ពីព្រោះការដែល
ព្រះគ្រីស្ទសុគតសម្រាប់សិរីល្អរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជារក
ប្រយោជន៍សម្រាប់តែខ្លួនព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះ។ ការនេះម�ើលទៅហាក់ដូច
ជាមិនមែនជាទង្វើដែលពេញដោយក្ដីស្រឡាញ់នោះទេ។ វាហាក់ដូច
ជាបង្វែរការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យផ្ទុយពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានចែង ជា
ពិសេសទង្វដើែលពេញដោយក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ធឧ
ំ ត្តមរបស់ទ្រង់។ ប៉ុន្តែការ
ទាំងពីរនេះគឺជា
 រ�ឿងពិត។ ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺសម្រាប់ជាសិរីល្អ
របស់ទ្រង់ផ្ទាល់ ហ�ើយការសុគតនេះ គឺដ�ើម្បីបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់របស់
ទ្រង់ ទាំងពីរនេះគឺជា
 រ�ឿងពិត ហ�ើយក៏ជារ�ឿងតែមួយផងដែរ។
ក្រៅតែពីព្រះគ្រីស្ទ គ្មានបុគ្គលណាមួយផ្សេងទ�ៀតដែលអាចធ្វើដូចនេះ
បាន ហ�ើយហៅការហ្នឹងថាជាទង្វើនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់នោះទេ។ នៅល�ើ
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សកលលោកយ�ើងនេះមានតែព្រះគ្រីសម
្ទ ួយប៉ុណ្ណោះដែលជាមនុស្សផង
ហ�ើយក៏ជាព្រះផង ហ�ើយក៏គ្មានអ្វីដែលអាចគណនាពីតម្លៃព្រះអង្គបាន
ដែរ។ ភាពគ្រប់លក្ខណ៍ខាងសីលធម៌របស់ទ្រង់ គឺមានសោភ័ណភាព
រកថ្លែងមិនបាន។ ទ្រង់មានគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញា ភាពយុត្តិធម៌ ភាពស្អាតស្អំ
និងព្រះចេស្ដា។ «គឺទ្រង់ជារស្មីភ្លឺមកពីសិរីល្អនៃព្រះ ហ�ើយជារូបភាពនៃ
អង្គទ្រង់...» (ហេព្រើរ ១:៣)។ ការដែលយ�ើងឃ�ើញ ហ�ើយស្គាល់ទ្រង់
នោះនឹងកា
 ន់តែធ្វើឲ្យយ�ើងស្កប់ចិតជា
្ត ងការដែលមានគ្រប់ទា
 ំងរបស់ដែល
លោកីយអា
៍ ចឲ្យយ�ើងទៅទ�ៀត។
អស់អ្នកដែលស្គាល់ទ្រង់ច្បាស់ បានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថា៖
ប៉ុន្តែ សេចក្ដីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំពីមុន នោះខ្ញុំបានរាប់ជាខាត
វិញ ដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទ ហ�ើយខ្ញុំក៏រាប់គ្រប់ទាំងអស់ទុកដូចជាខាត
ដែរ ដោយព្រោះសេចក្ដីដែលប្រស�ើរជាង គឺដោយស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
ជាព្រះអម្ចាស់នៃខ្ញុំដែលដោយយល់ដល់ទ្រង់ ខ្ញុំបានខាតគ្រប់ទាំងអស់
ហ�ើយបានរាប់ទាំងអស់ ទុកដូចជាសំរាម ប្រយោជន៍ឲ្យបានព្រះគ្រីស្ទ
វិញ។ (ភីលីព ៣:៧-៨)
«ព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងបានរស់នៅសម្រាប់ទ្រង់»
ប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថា «ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងបានជួយទ្រង់នោះទេ»។
«(ព្រះជាម្ចាស់) ក៏មិនបាច់មា
 នដៃមនុស្សប
 ម្រើទ្រង់ ដូចជា
 ទ្រង់ត្រូវការអ្វី
នោះផងដែរ...» (កិច្ចការ ១៧:២៥)។ ព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរ៖ «...កូនម
 នុស្ស
ក៏បានមក មិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេ គឺមកដ�ើម្បបម្រើ
ី
គេវិញ ទាំងប្រគល់
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ជីវិតខ្លួន ជាថ្លៃលោះដល់មនុស្សជា
 ច្រើន» (ម៉ាកុស ១០:៤៥ គកស)។ ព្រះ
គ្រីសម
្ទ ិនមែនសុគត ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងជួយទ្រង់នោះទេ ប៉ុន្តែដ�ើម្បឲ្
ី យយ�ើងបាន
ស្គាល់ទ្រង់ និងដ�ើម្បីក្រេបជញ្ជក់តម្លៃដ៏រកថ្លែងមិនបានវិញ។ ទ្រង់សុគត
ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យយ�ើងចាកចេញពីការសប្បាយដ៏អាក្រក់ពិសពុល និងដ�ើម្បីធ្វើ
ឲ្យយ�ើងចាប់អារម្មណជា
៍ មួយនឹងអ
 ំណរនៃសោភ័ណភាពរបស់ទ្រង់បន្តិច
ម្ដងៗវិញ។ យ�ើងទទួលបានសេចក្ដីស្រឡាញ់ពីព្រះអង្គ ហ�ើយទ្រង់បាន
ទទួលការល�ើកតម្កើងតាមវិធីនេះដែរ។ វិធីទាំងពីរនេះមិនប្រជែងគ្នានោះ
ទេ តែធ្វកា
ើ ររួមគ្នាវិញ។
ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថា ទ្រង់ត្រូវតែយាង
ទៅ ដ�ើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ដែលជាអង្គជំនួយមក
(យ៉ូហាន ១៦:៧)។ បន្ទាប់មកទ្រង់បានប្រាប់ពួកគេពីអ្វីដែលអង្គជ
 ំនួយ
នោះនឹងធ្វើ នៅពេលដែលទ្រង់យាងមក៖ «ទ្រង់នឹងតម្កើងខ្ញុំ» (យ៉ូហាន
១៦:១៤)។ ព្រះគ្រីស្ទបានសុគត ហ�ើយរស់ឡ�ើងវិញ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងម�ើល
ទ្រង់ឃ�ើញ និងដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងកាន់តែល�ើកតម្កើងទ្រង់។ នេះគឺជាជំនួយ
ដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះ។ នេះហ�ើយគឺជាសេចក្ដីស្រឡាញ់។
សេចក្ដីអធិស្ឋានដែលប្រកបដោយក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ធប
ំ ំផុតដែលព្រះយេស៊ូវ
ធ្លាប់បានអធិស្ឋានគឺដូចនេះ៖ «ឱព្រះវរបិតា អ�ើយ ឯពួកអ្នកដែលទ្រង់
ប្រទានមកទូលបង្គំ នោះទូលបង្គំចង់ឲ្យគេនៅជាមួយនឹងទូលបង្គំ ក្នុង
កន្លែងដែលទូលបង្គំនៅដែរ ដ�ើម្បីឲ្យបានឃ�ើញសិរីល្អដែលទ្រង់ប្រទាន
មកទូលបង្គំ...» (យ៉ូហាន ១៧:២៤)។ នោះហ�ើយគឺជាមូលហេតុដែល
176

ព្រះគ្រីស្ទបានសុគត។ នោះហ�ើយជាសេចក្ដីស្រឡាញ់ ដោយទ្រង់បាន
រងទុក្ខ ដ�ើម្បីប្រទានអំណរដ៏អស់កល្បជានិច្ចដល់យ�ើង ដែលទ្រង់ហ�ើយ
គឺជាប្រភពនៃអំណរនោះផ្ទាល់តែម្ដង។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៣៣

ដ�ើម្បីឲ្យឈ�ើឆ
 ្កាងក្លាយជាមូលដ្ឋានន ៃ
អស់ទា
 ំងការអួតអាងរបស់យ�
 ើង

ឯខ្ញុំ កុំបីឲ្យខ្ញុំអួតខ្លួនឡ�ើយ អួតបា
 នតែពីឈ�ើឆ្
 កាងនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស

្ទ 
ជាព្រះអម្ចាស់នៃយ�ើងរាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះ ដែលដោយសារទ្រង់ 
នោះលោកីយ៍បា
 នត្រូវជាប់ឆ្
 កាងខាងឯខ្ញុំ 
ហ�ើយខ្ញុំខាងឯលោកីយ៍ដ ែរ។
(កាឡាទី ៦:១៤)

ខ

គម្ពីរខា
 ងល�ើនេះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជា
 ជ្រុលពេកហ�ើយ។ អួតបានតែ

ពីឈ�ើឆ
 ្កាង! ពិតមែនឬ? និយាយឲ្យចំទៅ ត�ើអួតបានតែពីឈ�ើឆ
 ្កាងទេឬ?
សូម្បីតែព្រះគម្ពីរក
 ៏មានចែងពីការផ្សេងៗទ�ៀតដែលយ�ើងអាចអួតបានដែរ
179

ដូចជា
 អួតពីសិរីល្អនៃព្រះជាម្ចាស់ (រ៉ូម ៥:២) អួតក
 ្នុងកា
 លដែលមានទុក្ខ
លំបាក (រ៉ូម ៥:៣) អួតពីកម្សោយរបស់យ�ើង (២កូរិនថូស ១២:៩) អួត
ពីរាស្ដ្ររបស់ព្រះគ្រីស្ទ (១ថែស្សាឡូនីច ២:១៩)។ ចុះ! ត�ើពាក្យថា «បាន
តែ» នៅត្រង់នេះមានន័យដូចម្ដេច?
នេះមានន័យថា អំនួតល�ើអ្វីផ្សេងៗទ�ៀតក៏នៅតែអួតពីឈ�ើឆ្កាង
ដដែល។ ប្រសិនប�ើយ�ើងអួតពីក្ដីសង្ឃឹមនៃសិរីល្អ ក៏អំនួតនោះនៅតែអួត
ពីឈ�ើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទដដែល។ ប្រសិនប�ើយ�ើងអួតពីរាស្ដ្ររបស់ព្រះ
គ្រីស្ទ ក៏អំនួតនោះនៅតែអួតពីឈ�ើឆ្កាងដដែល។ អួតបានតែពីឈ�ើឆ្កាង
មានន័យថា
 មានតែឈ�ើឆ្កាងប៉ុណ្ណោះដែលជួយឲ្យយ�ើងអា
 ចអួតពីអ្វីផ្សេង
ទ�ៀតបាន ហ�ើយគ្រប់ទា
 ំងអំនួតនោះគួរតែល�ើកត
 ម្កើងឈ�ើឆ្កាង។
ហេតុអ្វី? ព្រោះតាមរយៈឈ�ើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានប្រទាន
គ្រប់ទាំងកា
 រល្អ ហ�ើយក៏កែច្នៃការអាក្រក់របស់យ�ើងឲ
 ្យក្លាយទៅជាកា
 រល្អ
វិញផងដែរ។ អ្នកដែលមិនជ�ឿល�ើព្រះគ្រីស្ទនឹងទ
 ទួលបានតែការជំនុំជម្រះ
ពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះ។ ពិតមែនហ�ើយ មានការសប្បាយរីករាយជាច្រើន
ដែលអ្នកម
 ិនជ�ឿទទួលបាន។ ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរប
 ង្រៀនថា ការសប្បាយរីករាយ
នៅផែនដីនេះ វាកាន់តែធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះពួកគេធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន
ទៅទ�ៀត នៅគ្រាក្រោយបង្អស់ ប�ើពួកគេទទួលការទាំងនោះដោយការ
រមិលគុណនឹងកា
 រដែលទ្រង់បានរងទុក្ខ (រ៉ូម ២:៤-៥)។
ដូច្នេះហ�ើយ ប្រភពនៃគ្រប់ទាំងការអរសប្បាយរបស់យ�ើង ក្នុងនាម
ជារាស្ដ្រដែលជ�ឿទុកច
 ិតព្រះគ្រី
្ដ
ស្ទ គឺក�ើតម
 កពីការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។
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ព្រះគ្រីស្ទបានទទួលយកការជំនុំជម្រះទាំងអស់ពីអស់អ្នកដែលមានបាប
ដែលដឹងកំហុស ជាអ្នកដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលទោស ដោយទ្រង់ត្រូវ
រងទុកជ
្ខ ំនួស ហ�ើយទ្រង់ក៏បានទិញយកគ្រប់ទា
 ំងសេចក្ដីល្អ ដ�ើម្បីឲ្យពួក
គេមានអំណរផងដែរ។ ដូច្នេះហ�ើយ គ្រប់ទា
 ំងអំនួតពីការទាំងនេះគួរតែជា
ការអួតពីឈ�ើឆ
 ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ យ�ើងមិនបានយកព្រះគ្រីសជា
្ទ ច
 ម្បង
ហ�ើយក៏មិនបានស្រឡាញ់ឈ�ើឆ្កាងដូចដែលយ�ើងគួរតែធ្វើនោះទេ ពីព្រោះ
យ�ើងមិនបានសញ្ជឹងគិតពីសេចក្ដីពិតដែលថា គ្រប់ទាំងការល្អ និងការ
អាក្រក់ដែល្រទង់បានកែច្នៃឲ្យទៅជាការល្អវិញ ដោយទ្រង់បានធ្វើតាម
រយៈការរងទុករ្ខបស់ទ្រង់។
ហ�ើយច
 ុះត�ើយ�ើងអាចក្លាយជាអ្នកដែលឲ្យតម្លៃទៅល�ើឈ�ឆ
ើ ្កាងយ៉ាង
ពេញទីបានដោយរប�ៀបណា? យ�ើងត្រូវតែដឹងពីសេចក្ដីពិតថា
 នៅពេល
ដែលព្រះគ្រីស្ទសុគតនៅល�ើឈ�ើឆ្កាង នោះយ�ើងក៏បានស្លាប់ដែរ (សូម
ម�ើលជំពូក ៣១)។ នៅពេលដែលសាវ័ក ប៉ុល បានយល់អំពីការនេះ នោះ
គាត់បានមានប្រសាសន៍ថា «...លោកីយ៍បានត្រូវជាប់ឆ
 ្កាងខាងឯខ្ញុំ ហ�ើយ
ខ្ញុំខាងឯលោកីយ៍ដែរ» (កាឡាទី ៦:១៤)។ នេះគឺជាគន្លឹះនៃអំនួតដែល
ផ្អែកល�ើព្រះគ្រីស្ទជាច
 ម្បងនៅឈ�ើឆ្កាង។
នៅពេលដែលលោកអ្នកជ�ឿទុកច
 ិត្តល�ើព្រះគ្រីស្ទ នោះការទាក់ទាញពី
លោកីយ៍នេះនឹងត្រូវរលាយបាត់ទៅ។ សម្រាប់យ�ើងលោកីយ៍លែងជាទី
ចាប់អារម្មណ៍ដល់យ�ើងទ�ៀតហ�ើយ ហ�ើយយ�ើងក៏លែងជាទីចាប់អា
 រម្មណ៍
របស់លោកីយ៍ដែរ។ ឬប�ើយ�ើងន
 ិយាយបែបវិជ្ជមានវិញគឺថា លោកអ្នកបាន
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«ក�ើតជាថ្មី» (កាឡាទី ៦:១៥)។ មនុស្សចាស់របស់លោកអ្នកបានស្លាប់
រួចទៅហ�ើយ ឯមនុស្សថ្មីរបស់លោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅដែលជាបុគ្គល
មានជំន�ឿល�ើព្រះគ្រីស្ទ។ ការឲ្យតម្លៃល�ើព្រះគ្រីស្ទខ្ពស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់
នៅក្នុងលោកីយ៍នេះ គឺជាចំណុចសម្គាល់នៃជំន�ឿរបស់អ្នកជ�ឿដ៏ពិត។
ឯអំណាចនៃលោកីយ៍ដែលទាក់ទាញយកសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់លោក
អ្នកនោះបានស្លាប់បាត់ទៅហ�ើយ។
ការស្លាប់ខាងឯលោកីយ៍មានន័យថា
 សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទ
បានទិញគ្រប់ទា
 ំងកា
 រអរសប្បាយដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងលោកីយ៍ដោយព្រះ
លោហិតរបស់ទ្រង់។ ហ�ើយក៏មានន័យផងដែរថា យ�ើងមានឱកាសអួតពី
ឈ�ើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ នៅពេលដែលចិតរ្តបស់យ�ើងវិលត្រឡប់ទៅរក
ព្រះពរតាមរយៈឈ�ើឆ្កាង នោះពរនៃការអរសប្បាយខាងឯលោកីយ៍ក៏បាន
ស្លាប់សូន្យទៅដែរ ហ�ើយការដែលព្រះគ្រីស្ទជាប់ឆ
 ្កាងនោះមានន័យយ៉ាង
ពេញលេញចំពោះជីវិតយ�ើង។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៣៤

ដ�ើម្បីជួយឲ
 ្យយ�
 ើងអាចរស់នៅ
ដោយពឹងអាងជំន�ឿល�ើទ្រង់

ខ្ញុំបានជាប់ឆ្
 កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ ប៉ុន្តែខ្ញុំរស់ន ៅ មិនមែនជាខ្ញុំទ�ៀត 
គឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញ ហ�ើយដ ែលខ្ញុំ
រស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះ នោះគឺរស់ដ ោយសេចក្ដីជំន�ឿ 
ជ�ឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ ដែលទ្រង់ស្រ
 ឡាញ់ខ្ញុំ 
ក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហ�ើយ។
(កាឡាទី ២:២០)

មា

នមតិផ្ទុយគ្នាដ៏ច្បាស់លាស់មួយនៅក្នុងខនេះ តែទាំងពីរគឺជា

សេចក្ដីពិត។ «ខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជា
 មួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ» ប៉ុន្តែ «ខ្ញុំរស់»។ ប៉ុន្តែ
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លោកអ្នកប្រហែលជានិយាយថា «នោះមិនមែនជាមតិផ្ទុយគ្នានោះទេ វា
គ្រាន់តែជាសកម្មភាពដែលក�ើតមានជាដំណាក់កាលប៉ុណ្ណោះ។ ដំបូងខ្ញុំ
ស្លាប់ជាមួយព្រះគ្រីស្ទ ហ�ើយបន្ទាប់មកព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសខ្ញុំឲ្យរស់
ឡ�ើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ ហ�ើយឥឡូវខ្មាន
ញុំ ជីវិតរស់នៅ»។ ពិតមែន
ហ�ើយ ប៉ុន្តែចុះចំណែកប្រតិមតិទា
 ំងនេះវិញ៖ «ខ្ញុំរស់នៅ មិនមែនជាខ្ញុំទ�ៀត»
ប៉ុន្តែ «ខ្រស់
ញុំ » មានន័យយ
 ៉ាងម៉េចដែរ? ត�ើខ្ញុំរស់ ឬមិនរស់?
ប្រតិមតិម
 ិនមែនជាការនិយាយប្រឆាំងនោះទេ គ្រាន់តែថា ស្តាប់ទៅគឺ
ដូច្នោះមែន។ ហ�ើយអដែល
្វី
សាវ័ក ប៉ុល ចង់មា
 នន័យនោះគឺ «ខ្ញុំ» ដែលបាន
ស្លាប់ ហ�ើយ «ខ្ញុំ» មួយផ្សេងទ�ៀតដែលកំពុងរស់។ នេះហ�ើយគឺជាអត្ថន័យ
ក្នុងកា
 រក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់។ មនុស្សចាស់បានស្លាប់ ហ�ើយមនុស្សថ្មី
មួយបាន «ក�ើត» ឬ «រស់ឡ�ើងវិញ»។ «បានជាប�ើអ្នកណា
 នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
នោះឈ្មោះថាបានក�ើតជាថ្មីហ�ើយ...» (២កូរិនថូស ៥:១៧)។ «ក្នុងកាល
ដែលយ�ើងនៅស្លាប់ក្នុងកា
 ររំលងនៅឡ�ើយ នោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយ�ើង
រាល់គ្នាបានរស់ ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ...ហ�ើយទ្រង់បានប្រោសឲ្យយ�ើងរស់
ឡ�ើងវិញ... » (អេភេសូរ ២:៥-៦)។
គោលបំណងនៃការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺ ដ�ើម្បីយក«មនុស្សចាស់»
របស់យ�ើងទៅក្នុងផ
 ្នូរជាមួយនឹងទ្រង់ ហ�ើយបញ្ចប់វានៅទីនោះ។ «ដោយ
ដឹងសេចក្ដីនេះថា មនុស្សចាស់របស់យ�ើង បានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់
ហ�ើយ ដ�ើម្បីឲ្យតួអំព�ើបាបបានត្រូវសូន្យទៅ...» (រ៉ូម ៦:៦)។ ប្រសិនប�ើ
យ�ើងជ�ឿទុកចិត្ដព្រះគ្រីស្ទ នោះយ�ើងនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ ហ�ើយព្រះ
184

ជាម្ចាស់ក៏រាប់ម
 នុស្សចាស់របស់យ�ើងថា ស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដែរ។
គោលបំណងនៃការដែលយ�ើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើង
ក�ើតជា
 ម
 នុស្សថ្មី។
អញ្ចឹង ត�ើអ្នកណា
 ជាមនុស្សថ្មី? ត�ើមនុស្សទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈ
ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ? ត�ើខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំ? ខគម្ពីរនៅដ�ើមជំពូកនេះ
ពណ៌នាពីមនុស្សថ្មីក្នុងរប�ៀបពីរយ៉ាង៖ រប�ៀបមួយគឺស្ទើរតែមិនន
 ឹកស្រមៃ
ដល់ ហ�ើយមួយទ�ៀតគឺសា
 មញ្ញធម្មតា។ ទីមួយ និយាយថាមនុស្សថ្មីនោះ
គឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលរស់ក្នុងខ្ញុំ៖ «...ប៉ុន្តែខរស់
្ញុំ នៅ មិនមែនជាខ្ញុំទ�ៀត គឺជាព្រះ
គ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញ...»។ ខ្ញុំយល់ថា ឃ្លានេះមានន័យថា ព្រះវត្តមាន
របស់ព្រះគ្រីស្ទគង់នៅមួយមនុស្សថ្មី ហ�ើយក៏ជួយពួកគេគ្រប់ពេលផងដែរ។
ទ្រង់តែងតែចែករំលែកជីវិតឲ
 ្យខ្ញុំ។ ទ្រង់តែងតែផ្ដល់កម្លាំងដល់ខ្ញុំ ដ�ើម្បីធ្អ
វើ ្វី
ដែលទ្រង់ហៅខ្ញុំឲ្យធ្វើ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយទ�ើបព្រះគម្ពីរចែងថា «ខ្ញុំអាចនឹង
ធ្វើគ្រប់ទា
 ំងអស់បាន ដោយសារព្រះគ្រីសដ្ទែលទ្រង់ចម្រើនក
 ម្លាំងដល់ខ្ញុំ»
(ភីលីព ៤:១៣)។ «ខ្ក៏
ញុំ ខំធ្វកា
ើ រ...តាមឫទ្ធិបារមីទ្រង់ ដែលបណ្តាលឡ�ើង
ក្នុងខ្ញុំដោយព្រះចេស្ដា» (កូឡុស ១:២៩)។ ដូច្នេះនៅពេលដែលអ្វីៗគ្រប់
យ៉ាងបានពិគ្រោះចប់ស
 ព្វគ្រប់ហ�ើយ មនុស្សថ្មីនោះនឹងន
 ិយាយថា «ព្រោះ
ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយពីការអ្វី ល�ើកតែពីការដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើដោយសារ
ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេ...» (រ៉ូម ១៥:១៨)។
នោះគឺជា
 រប�ៀបទីមួយដែលកណ្ឌគម្ពីរ កាឡាទី ២:២០ ចែងពីមនុស្ស
ថ្មី៖ ខ្ញុំមានព្រះគ្រីស្ទគង់នៅ ព្រះគ្រីស្ទជួយផ្គត់ផ្គង់ និងមា
 នព្រះគ្រីស្ទចម្រើន
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កម្លាំងដល់ខ្ញុំ។ នោះហ�ើយគឺជាការដែលព្រះគ្រីស្ទបានសុគត ដ�ើម្បីធ្វើ
ឲ្យការទាំងនោះក�ើតមកបាន។ ហ�ើយនោះគឺជាអត្ថន័យនៃការក្លាយជា
គ្រីស្ទបរិស័ទ។ រប�ៀបទីពីរដែលព្រះគម្ពីរចែងពីមនុស្សថ្មីនោះគឺដូចនេះ៖
ជីវិតថ្មីនោះរស់នៅដោយទុកចិត្ដល�ើព្រះគ្រីស្ទគ្រប់ពេលគ្រប់វេលា។ «...ខ្ញុំ
រស់ក្នុងសា
 ច់ឈា
 មឥឡូវនេះ នោះគឺរស់ ដោយជំន�ឿ ជ�ឿដល់ព្រះរាជបុត្រា
នៃព្រះ ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំ ក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហ�ើយ»
(កាឡាទី ២:២០)។
ប�ើគ្មានការពណ៌នាទីពីរនៃមនុស្សថ្មីនេះទេ នោះយ�ើងរាល់គ្នាប្រហែល
ជាឆ្ងលថា
់ ត�ើយ�ើងមានការរួមចំណែកក្នុងកា
 រដែលព្រះគ្រីស្ទជួយយ�ើងជា
ប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងដូចម្ដេច? ចម្លើយនោះគឺ៖ ជំន�ឿ! តាមទស្សនៈរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់ ទ្រង់ឃ�ើញថា ព្រះគ្រីស្ទកំពុងតែរស់នៅក្នុងយ�ើង ហ�ើយក
 ៏អាចឲ្យ
យ�ើងរស់នៅតាមរប�ៀបដែលទ្រង់បង្រៀនយ�ើងឲ្យរស់នៅផងដែរ។ នោះគឺ
ជាព័ន្ធកិចរ្ចបស់ទ្រង់។ ប៉ុន្តែ តាមទស្សនៈរបស់យ�ើង យ�ើងទទួលកា
 រទាំង
អស់នេះដោយជំន�ឿជ�ឿល�ើព្រះគ្រីស្ទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថា ទ្រង់នឹងគង់
នៅជាមួយយ�ើង ហ�ើយជួយដល់យ�ើង។ ការរងទុក្ខ និងកា
 រសុគតរបស់ព្រះ
អង្គ គឺជាភស្តុតាងពីការដែលទ្រង់គង់នៅជាម
 ួយយ�ើង ហ�ើយជួយយ�ើង។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៣៥

ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហមា
៍ ន
អត្ថន័យដ
 ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុត

ប្ដីរាល់គ្អ�
នា ើយ ចូរស្រ
 ឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួន ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់
ក្រុមជំនុំ ហ�ើយបានប្រគល់អង្គទ្រង់សម្រាប់ក្រុមជំនុំដែរ។
(អេភេសូរ ៥:២៥ គកស)

ព្រះ

ជាម្ចាស់បានតាក់តែងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ដ�ើម្បី

បង្ហាញពីរូបភាពនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់បដែល
្ដី
មានចំពោះប្រពន្ធរបស់
ខ្លួនតាមរប�ៀបដែលព្រះគ្រីស្ទស្រឡាញ់រាស្ដ្ររបស់ទ្រង់ដែរ ហ�ើយប្រពន្ធ
ក៏ត្រូវឆ្លើយតបចំពោះប្ដីរបស់ខ្លួន តាមរប�ៀបដែលរាស្ដ្ររបស់ព្រះគ្រីស្ទគួរ
ឆ្លើយតបចំពោះទ្រង់ដែរ។ ការបង្ហាញនេះមាននៅក្នុងព្រះតម្រិះរបស់ព្រះ
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ជាម្ចាស់ មុនដែលទ្រង់បានចាត់ព្រះគ្រីស្ទមកផែនដីម៉្លេះ។ ព្រះគ្រីស្ទយាង
មក ដ�ើម្បីទទួលកូនក្រមុំរបស់ទ្រង់ ហ�ើយសុគតសម្រាប់នាង និងដ�ើម្បី
បង្ហាញពីលក្ខណៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យ។
សូមកុំច្រឡំថា ចំណុចសំខាន់នៃការប្រៀបប្រដូចនេះមិនមែនមាន
ន័យថា បុរសជាប្ដីគួរតែរងទុកក
្ខ ្នុងក
 ណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រពន្ធខ្លួននោះឡ�ើយ។
ពិតណាស់ ការនោះបានក�ើតឡ�ើងចំពោះព្រះយេស៊ូវមែន។ ទ្រង់បានរងទុក្ខ
ដ�ើម្បីបង្កើតរាស្ដ្រដែលជាកូនក្រមុរំបស់ទ្រង់ ហ�ើយក
 ្នុងច
 ំណោមរាស្ដ្រទាំង
នោះមានខ្លះជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យទ្រង់រងទុក្ខ។ ទុក្ខសោកដ៏ជ
 ូរចត់ប
 ំផុតរបស់
ទ្រង់ គឺពេលដែលពួកសា
 វ័កបានបោះបង់ទ្រង់ចោល (ម៉ាថាយ ២៦:៥៦)។
ប៉ុន្តែចំណុចស
 ំខាន់នៃការប្រៀបប្រដូចនេះគឺថា
 ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ពួក
គេរហូតដល់ហានលះបង់ជីវិតទ្រង់ផ្ទាល់ ហ�ើយទ្រង់ក៏មិនបានបោះបង់
ពួកគេចោលដែរ។
ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះតម្រិះទាក់ទងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ មុនលោក
អ័ដាម និងនាង អេវ៉ារ�ៀបការជាមួយគ្នា និងមុនព្រះគ្រីស្ទយាងមកទៅ
ទ�ៀត។ យ�ើងដឹងពីការនេះ ពីព្រោះនៅពេលដែលសាវ័ករបស់ព្រះគ្រីស្ទ
បានពន្យល់ពីអាថ៌កំបាំងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ គាត់បានល�ើកពីចំណុច
ចាប់ផ្ដើមនៃព្រះគម្ពីរដែលដកស្រង់ចេញពីកណ្ឌគម្ពីរ លោកុប្បត្ដិ ២:២៤
ថា «ដោយហេតុនោះ បានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្តាយខ្លួន
ទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញ ហ�ើយអ្នកទាំង២នោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែ១
សុទ្ធ»។ នៅក្នុងប្រយោគបន្ទាប់ គាត់បានកាត់ស្រាយពីអ្វីដែលគាត់ទ�ើប
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នឹងបានដកស្រង់ថា
 ៖ «...អាថ៌កំបាំងនេះជ្រៅណាស់ តែខ្និ
ញុំ យាយខាងឯ
ព្រះគ្រីស្ទនិងពួកជ
 ំនវុំិញ» (អេភេសូរ ៥:៣១-៣២)។
នោះមានន័យថា នៅក្នុងប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ទ្រង់បានតាក់
តែងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡ�ើងតាំងពីដំបូងមក ដ�ើម្បីបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាង
ព្រះគ្រីស្ទនឹងរាស្ដ្ររបស់ទ្រង់។ មូលហេតុដែលគេហៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ថាជា
 
រ�ឿង «អាថ៌កំបាំង» ពីព្រោះព្រះគម្ពីរម
 ិនបានចែងច្បាស់អំពីគោលបំណងនៃ
អាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេ រហូតទាល់តែព្រះគ្រីស្ទបានយាងមក។ យ�ើងឃ�ើញ
ថា ព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យឲ
 ្យលោកីយ៍នេះឃ�ើញកាន់តែច្បាស់ពីក្ដី
ស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីសច
្ទ ំពោះរាស្ត្ររបស់ទ្រង់តា
 មរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍។
ដោយសារតែការនេះមាននៅក្នុងប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់
តាំងតែពីដ�ើមមក នោះវាក៏នៅក្នុងប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទផងដែរ
គឺនៅពេលដែលទ្រង់បានប្រឈមមុខនឹងសេចក្ដីស្លាប់។ ព្រះគ្រីស្ទបាន
ជ្រាបថា មានឥទ្ធិពលមួយក្នុងច
 ំណោមឥទ្ធិពលជាច្រើនចេញពីការរងទុក្ខ
របស់ទ្រង់គឺការដែលទ្រង់បានធ្វឲ
ើ ្យយ�ើងយល់ពីអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃ
អាពាហ៍ពិពាហ៍។ គ្រប់ទា
 ំងការរងទុករ្ខបស់ទ្រង់ គឺជាព្រះរាជសារមួយផ្ញើ
ទៅកាន់បុរសដែលជាប្ដីថា៖ នេះគឺជារប�ៀបដែលប្ដីគ្រប់រូបត្រូវស្រឡាញ់
ប្រពន្ធខ្លួន។
ទោះប�ើព្រះជាម្ចាស់មិនបានមានបំណងព្រះហឫទ័យឲ្យអាពាហ៍
ពិពាហ៍ជួបទុក្ខលំបាកតាំងពីដ�ើមដំបូងក៏ដោយ ក៏មានអាពាហ៍ពិពាហ៍
ជាច្រើនបានជួបទុក្ខលំបាកដែរ។ នេះហ�ើយគឺជាអ្វីដែលអំព�ើបាបបាន
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បន្សល់ទុក។ បាបធ្វើឲ្យយ�ើងប្រព្រឹតយ
្ត ៉ាងអាក្រក់ចំពោះគ្នានឹងគ្នា។ ដូច្នេះ
ហ�ើយបានជាព្រះគ្រីស្ទរងទុក្ខ ហ�ើយសុគតដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងចេះប្រព្រឹត្តល្អ
ចំពោះគ្នានឹងគ្នា។ ហ�ើយភរិយាទាំងឡាយក៏ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវក
 ្នុងកា
 រ
នេះដែរ។ ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទបានប្រទានទំនួលខុសត្រូវពិសេសមួយដល់ប
 ុរស
ដែលជាប
 ្ដី។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាព្រះគម្ពីរចែងថា «ប្ដីរាល់គ្នាអ�ើយ ចូរ
ស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួន ដូចជា
 ព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំ ហ�ើយ
បានប្រគល់អង្គទ្រង់ស
 ម្រាប់ក្រុមជំនដុំែរ» (អេភេសូរ ៥:២៥ គកស)។
បុរសជាបមិ
្ដី នមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេ ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅពួក
គេមកឲ្យយកគំរូតាមព្រះគ្រីស្ទ។ ឯចំណុចជា
 ក់លាក់នៃភាពដូចគ្នានោះ គឺ
ជាភាពប្រុងប្រៀបជាស្រេចរបស់ប្ដីដ�ើម្បរងទុ
ី កស
្ខ ម្រាប់ជាកា
 រល្អដល់ប្រពន្ធ
ខ្លួន ហ�ើយមិនត្រូវគំរាមកំហែង ឬរំលោភបំពានល�ើនាងឡ�ើយ។ ចំណុច
ជាក់លាក់នោះរួមមានទាំងការរងទុក្ខ ដ�ើម្បការពារប្រពន្ធពី
ី
ការគំរាមកំហែង
ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់នាង ក៏ដូចជាការដែល
នាងធ្វឲ
ើ ្យយ�ើងអន់ចិត្ត ឬក៏រំលោភបំពានល�ើយ�ើង។ ប្ដីអាចស្រឡាញ់ប្រពន្ធតាមរប�ៀបនេះបាន ពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសទាំងប្ដីនិងប្រពន្ធ។ ព្រះជាម្ចាស់បានអត់ទោសបាបយ�ើងដូច្នេះយ�ើងម
 ិនត្រូវប
 ង្កឲ្យមាន
ការឈឺចាប់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាដោយសារអំព�ើបាបទ�ៀតឡ�ើយ។ ពីព្រោះព្រះ
គ្រីស្ទបានទ្រាំទ្រនឹងកា
 ររងទុក្ខនោះរួចទៅហ�ើយ។ ឥឡូវនេះ ក្នុងនា
 មយ�ើង
ជាមនុស្សដែលមានបាបផង ហ�ើយបានទទួលការអត់ទោសពីព្រះជាម្ចាស់
ផង យ�ើងអា
 ចសងការអាក្រក់ស
 ្នងន
 ឹងកា
 រល្អបាន។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៣៦

ដ�ើម្បីបង្កើតមនុស្សម
 ួយព
 ួក
ដែលឆេះឆួលក
 ្នុងការធ្វើល្អ

ដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយ�ើងរាល់គ្នា ដ�ើម្បីនឹង
លោះយ�ើងឲ្យរួចពី
 គ្រប់ទាំងសេចក្ដីទទឹងច្បាប់ 
ហ�ើយនិងសម្អាតមនុស្ស១ពួក ទុកដាច់ជារាស្ត្ររបស់ផ
 ងទ្រង់ 
ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អ។
(ទីតុស ២:១៤)

ចំ

ណុចស្នូលនិងសេចក្តីពិតរបស់គ្រីស្ទសាសនាគឺថា ព្រះជាម្ចាស់

បានអត់ទោស ហ�ើយព្រមទទួលយ�ើង មិនមែនដោយសារយ�ើងប្រព្រឹត្ត
ល្អនោះទេ ប៉ុន្តែទ្រង់អត់ទោសឲ្យយ�ើង ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យយ�ើងមានសមត្ថភាព
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ហ�ើយឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អ។ ព្រះគម្ពីរចែងថា «...ទ្រង់បានសង្គ្រោះយ�ើង...
មិនមែនដោយការដែលយ�ើងប្រព្រឹត្តនោះទេ...» (២ធីម៉ូថេ ១:៩ គកស)។
ទង្វល
ើ ្អមិនមែនជាហេតុដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទួលយ�ើងទេ ប៉ុន្តែហេតុ
ដែលយ�ើងធ្វទ
ើ ង្វល
ើ ្អដោយសារព្រះជាម្ចាស់បានទទួលយ�ើង ដូច្នេះយ�ើង
អាចប្រព្រឹត្តល្អបាន។ ព្រះគ្រីស្ទរងទុក្ខ ហ�ើយសុគតមិនមែនដោយសារ
យ�ើងបានបង្ហាញទ្រង់ពីទង្វើល្អរបស់យ�ើងនោះទេ ប៉ុន្តែទ្រង់សុគតដ�ើម្បី
«...សម្អាតមនុស្ស១ពួក...ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អ» វិញ (ទីតុស ២:១៤)។
នេះហ�ើយជាអត្ថន័យនៃព្រះគុណ។ ព្រះជាម្ចាស់ទទួលយ�ើងមិន
មែនដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់យ�ើងនោះទេ។ តែការទទួលនោះ គឺជា
អំណោយទានដ៏ឥតគិតថ្លៃវិញ។ យ�ើងអាចទទួលអ
 ំណោយទាននោះបាន
តាមរយៈជំន�ឿតែមួយប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយត្រូវរក្សាវាទុកដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏
មានតម្លៃរបស់យ�ើង។ នេះហ�ើយជាមូលហេតុដែលព្រះគម្ពីរចែងថា «ដ្បិត
ដោយសារព្រះគុណ អ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះតាមរយៈជំន�ឿ ហ�ើយសេចក្ដី
នេះមិនមែនមកពីអ្នករាល់គ្នាទេ គឺជាអ
 ំណោយទានរបស់ព្រះវិញ ក៏មិនមែន
ដោយការប្រព្រឹតដ្តែរ ដ�ើម្បីកុំឲ្យអ្នកណា
 ម្នាកអ
់ ួតខ្លួន» (អេភេសូរ ២:៨-៩
គកស)។ ព្រះគ្រីស្ទរងទុក្ខ ហ�ើយសុគត ដ�ើម្បីឲ្យកា
 រប្រព្រឹតល
្ត ្អនោះបានជា
ផលនៃការដែលព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកយ�ើង ហ�ើយការដែលយ�ើងប្រព្រឹត្ត
ល្អមិនមែនជាបុព្វហេតុដែលទ្រង់ទទួលយ
 កយ�ើងនោះទេ។
នេះមិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ ពីព្រោះខគម្ពីរបន្ទាប់
នេះចែងថា «ដ្បិតយ�ើងជាស្នាព្រះហស្ត ដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
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យេស៊ូវសម្រាប់ការល្អ» (អេភេសូរ ២:១០ គកស)។ ដូច្នេះ យ�ើងបាន
សង្គ្រោះដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងធ្វើការល្អ មិនមែនបានសង្គ្រោះដោយសារការល្អ
របស់យ�ើងនោះទេ។ ហ�ើយបំណងព្រះហឫទ័យព្រះគ្រីស្ទមិនមែនគ្រាន់
តែឲ្យយ�ើងមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការល្អនោះទេ ប៉ុន្តែទ្រង់ថែមទាំង
សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យយ�ើងមា
 នចិត្ដឆេះឆួលក្នុងកា
 រធ្វើការល្អ។ ហេតុដូច្នេះ
ហ�ើយបានជាព្រះគម្ពីរប្រើពា
 ក្យថា «ឧស្សាហ៍»។ ព្រះគ្រីស្ទសុគត ដ�ើម្បីធ្វើ
ឲ្យយ�ើង «ឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អ»។ ពាក្យថា «ឧស្សាហ៍» ក្នុងខនេះមានន័យ
ថា សេចក្តីសង្វាតខិតខំប្រឹងប្រែង មិនខ្ជិលច្រអូស។ ព្រះគ្រីសស
្ទ ុគតមិន
មែនគ្រាន់តែ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងអាចធ្វើការល្អ ឬដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងធ្វើការល្អដែល
មិនមានចិត្តនោះឡ�ើយ ប៉ុន្តែទ្រង់សុគត ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងមានចិត្តឆេះឆួល
ក្នុងការធ្វើការល្អ។ ភាពបរិសុទ្ធរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ គឺជាការដេញតាមការ
ធ្វើការល្អ មិនមែនគ្រាន់តែគេចចេញពីការធ្វអា
ើ ក្រក់ប
 ៉ុណ្ណោះនោះទេ។
ព្រះយេស៊ូវមានហេតុផលជាច្រើនក្នុងការដែលទ្រង់បង់ថ្លៃដ៏ច្រើន
ឥតគណនា ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យយ�ើងមានចិត្ដឆេះឆួលក្នុងការធ្វើការល្អ។ ទ្រង់
បានប្រទានហេតុផលចម្បងនៅក្នុងខគម្ពីរនេះថា៖ «ចូរឲ្យពន្លឺអ្នករាល់
គ្នាភ្លឺនៅចំពោះមុខមនុស្សយ៉ាងនោះដែរដ�ើម្បីឲ្យគេឃ�ើញការល្អរបស់
អ្នករាល់គ្នា រួចស
 រស�ើរតម្កើងព្រះវរបិតារបស់អ្នករាល់គដែលគង់
្នា
នៅស្ថាន
សួគ៌» (ម៉ាថាយ ៥:១៦ គគខ)។ មនុស្សលោកអាចឃ�ើញសិរីល្អរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់តាមរយៈការលរបស់
្អ
អ្នកដែលដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទ។ ព្រះគ្រីស្ទបាន
រងទុក្ខ ហ�ើយសុគត ដ�ើម្បទទួ
ី លយកសិរីល្អនោះ។
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នៅពេលដែលការអត់ទោស និងការព្រមទទួលយ
 ករបស់ព្រះជាម្ចាស់
បានរំដោះយ�ើងឲ្យរួចពីការភ័យខ្លាច ពីអំនួត និងពីសេចក្ដីលោភ ពេលនោះ
យ�ើងនឹងមា
 នចិត្ដឆេះឆួលក្នុងកា
 រស្រឡាញ់អ្នកដទៃតាមរប�ៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យ�ើង។ យ�ើងមិនខ្លាចនឹងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងជីវិត
របស់យ�ើងឡ�ើយ ពីព្រោះយ�ើងមានព្រះគ្រីស្ទការពារ។ ពេលដែលយ�ើង
ស្រឡាញ់អ្នកដទៃបែបដូច្នេះ នោះអាកប្បកិរិយារបស់យ�ើងន
 ឹងលែងល�ើក
តម្កើងតែខ្លួនឯង ការពារតែខ្លួនឯងក្នុងសារធាតុជាមនុស្សទ�ៀតហ�ើយ។
ដោយសារព្រះជាម្ចាស់ជាទ្រព្យសម្បត្តិ និងជាសុវត្ថិភាពដ៏ពិតក្នុងជីវិត
របស់យ�ើងដែលបានទទួលការផ្លាស់ប្រែ នោះយ�ើងនឹងយកចិត្ដទុកដាក់
ល�ើទ្រង់ជា
 ចម្បង។
ត�ើការធ្វើ «ការល្អ» មានអ្វីខ្លះ? ព្រះគម្ពីរមិនបានដាក់ដែនកំណត់
ត្រង់ចំណុចនេះទេ អត្ថន័យចម្បងគឺការជួយមនុស្សដែលមានតម្រូវការ
ជាបន្ទាន់ ជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិតិច ហ�ើយរងទុក្ខ
ច្រើន។ ឧទាហរណ៍៖ ព្រះគម្ពីរបានចែងថា «ត្រូវឲ្យបងប្អូនយ�ើងខិតខំធ្វើ
ការល្អផង សម្រាប់បំពេញសេចក្ដីត្រូវការចាំបាច់ទាំងឡាយ...» (ទីតុស
៣:១៤ គគខ)។ ព្រះគ្រីស្ទសុគត ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យយ�ើងក្លាយជាមនុស្សប្រភេទនេះឯង គឺជាមនុស្សដែលមានចិត្ដឆេះឆួលក្នុងកា
 រជួយអ្នកក្រីក្រ និង
អ្នកដែលកំពុងតែវិនាស។ នេះហ�ើយគឺជាជីវិតដ៏ល
 ្អបំផុត មិនថាយ�ើងត្រូវ
ចំណាយអស់ប៉ុន្មាននៅក្នុងលោកីយ៍នេះនោះទេ៖ ពួកគេទទួលជំនួយ
យ�ើងទទួលអំណរ ហ�ើយព្រះជាម្ចាស់ទទួលសិរីល្អ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៣៧

ដ�ើម្បីត្រាស់ហៅយ�ើងឲ្យធ្វើតាមគំរូនៃ
ការបន្ទាបខ្លួន និងសេ
 ចក្ស្រ
ដី ឡាញ់
ដ៏មានតម្លៃរ បស់ទ្រ
 ង់

ដ្បិតប�ើអ្នកណាត្រូវព្រួយលំបាក ទាំងរងទុក្ខឥតហេតុ 
ដ�ើម្បីឲ្យបានបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាន ៅចំពោះព្រះ នោះគួរស
 រស�ើរហ�
 ើយ....ដ្បិត
ទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នា មកឯសេចក្ដីនោះឯង 
ពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទក៏បានរងទុក្ខជំនួសយ�ើងដែរ ទាំងទ
 ុកតម្រាប់ 
ឲ្យយ�
 ើងរាល់គ្នាដ�ើរតា
 មលំអានដាននៃទ្រង់។
(១ពេត្រុស ២:១៩-២១)
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ដូច្នេះ ចូរពិចារណាអំពីព្រះអង្គដែលបានស៊ូទ្រាំនឹងការប្រឆាំង
របស់មនុស្សបាបទាស់នឹងព្រះអង្គចុះ ដ�ើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាន�ឿយណាយ 
និងបាក់ទឹកចិត្តឡ�ើយ។ អ្នករា
 ល់គ្នាមិនទាន់តស៊ូក្នុងការតយុទ្ធ
នឹងបាបរហូតដល់បង្ហូរឈាមនៅឡ�ើយទេ
 ។
(ហេព្រើរ ១២:៣-៤ គគខ)

ត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវ ិញ ដែលទោះប�ើទ្រង់មានរូប
អង្គជាព្រះក៏ដោយ គង់តែមិនបានរាប់សេចក្ដីស្មើនឹងព ្រះនោះ ទុកជាសេចក្ដី
ដែលគួរកាន់ខ្
 ជាប់ឡ�ើយ គឺទ ្រង់បានលះបង់
ព្រះអង្គទ្រង់ មកយករូបភាពជាបាវបម្រើវិញ ព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជា
មនុស្សផង ហ�ើយដែលឃ�ើញទ ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះ នោះក៏បន្ទាប
ព្រះអង្គទ្រង់ ទាំងចុះចូលស្តាប់បង្គាប់ រហូតដល់ទីមរណៈ គឺទ ្រង់ទទួល
សុគតជាប់ឈ�ើឆ្
 កាងផង។
(ភីលីព ២:៥-៨)

កា

រធ្វត
ើ ម្រាប់តាមមិនមែនជាសេចក្ដីសង្គ្រោះនោះទេ។ ប៉ុន្តែសេចក្ដី

សង្គ្រោះនាំមកនូវការត្រាប់តាម។ អាទិភាពចម្បងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកា
 រ
ចាត់ព្រះគ្រីស្ទមកយ�ើង គឺឲ
 ្យមកធ្វជា
ើ ព្រះសង្គ្រោះរបស់យ�ើង មិនមែនគំរជា
ូ 
អាទិភាពចម្បងនោះទេ។ តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់អ្នកជ�ឿ ចំណុចដំបូង
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គឺព្រះគ្រីសអ
្ទ ត់ទោសយ�ើង បន្ទាប់មកទ្រង់គជា
ឺ គំរូរបស់យ�ើង។ តាមរយៈ
បទពិសោធន៍របស់ព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់ ការទាំងពីរនេះក�ើតឡ�ើងព្រមគ្នា៖ ការ
រងទុករ្ខបស់ទ្រង់ម
 ិនគ្រាន់តែអត់ទោសបាបរបស់យ�ើងនោះទេ តែថែមទាំង
ជាគំរូនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ដល់យ�ើងផ
 ងដែរ។
តាមពិតទៅ យ�ើងត្រូវទ
 ទួលយ
 កការអត់ទោសពីព្រះគ្រីស្ទជាមុនស
 ិន
មុនន
 ឹងយ�ើងអា
 ចយកទ្រង់ធ្វជា
ើ គំរូសម្រាប់យ�ើងបាន។ ការនេះស្ដាប់ទៅ
ដូចជាខុស ពីព្រោះការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់គ្មានគូប្រៀបបានឡ�ើយ។ គ្មាន
អ្នកណាអាចរងទុក្ខដូចទ្រង់បានឡ�ើយ។ គ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្រៅពីព្រះ
រាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចរងទុក្ខ «ជំនួសយ�ើង» តាមរប�ៀប
ដែលព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខនោះឡ�ើយ។ ទ្រង់បានផ្ទុកបាបរបស់យ�ើងនៅ
ក្នុងរប�ៀបមួយដែលគ្មានអ្នកណាផ្សេងទ�ៀតអាចធ្វើបានឡ�ើយ។ ទ្រង់
គឺជាអ្នករងទុក្ខជំនួសយ�ើង។ យ�ើងមិនអាចធ្វើតាមការនេះបានឡ�ើយ។
ការនេះក�ើតឡ�ើងតែម្ដងជា
 សម្រេច គឺអ្នកស
 ុចរិតស
 ម្រាប់អ្នកម
 ិនស
 ុចរិត។
ការដែលព្រះគ្រីស្ទរងទុកជ
្ខ ំនួសមនុស្សមានបាប គឺជាការមួយដែលគ្មានអ្វី
អាចប្រៀបផ្ទឹមបាន។
ប៉ុន្តែទោះបជា
ី យ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រោយដែលព្រះគ្រីស្ទបានល�ើកលែង
ទោសឲ្យយ�ើង ហ�ើយបានរាប់យ�ើងជាសុចរិតតាមរយៈការរងទុក្ខវេទនាដ៏
គ្មានគូរប្រៀបរបស់ទ្រង់ នោះទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែយ�ើងឲ
 ្យរស់នៅដូចព្រះអង្គ។
ទោះប�ើយ�ើងមិនអា
 ចល�ើកលែងទោសរបស់មនុស្សដូចព្រះអង្គ ប៉ុន្តែយ�ើង
ដូចទ្រង់ក្នុងការស្រឡាញ់អ្នកដទៃ ដូចទ្រង់ក
 ្នុងការរងទុក្ខដោយធ្វើការល្អ
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ចំពោះអ្នកដទៃ ដូចទ្រង់ក
 ្នុងកា
 រមិនស
 ងការអាក្រក់ស
 ្នងការអាក្រក់ ដូចទ្រង់
ក្នុងការបន្ទាបខ្លួន និងចិត្តស្លូតត្រង់ ដូចទ្រង់ក្នុងការទ្រាំទ្រដោយអត់ធ្មត់
ដូចទ្រង់ក្នុងភា
 ពជាអ្នកប
 ម្រើ។ ព្រះគ្រីស្ទបានរងទុកជ
្ខ ំនួសយ�ើងដែលមិន
មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចធ្វើបាន ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងអាចរងទុកជា
្ខ មួយនឹងទ្រង់
ក្នុងប
 ុព្វហេតុនៃក្ដីស្រឡាញ់។
គោលបំណងចម្បងរបស់សាវ័ក ប៉ុល គឺចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់រាប់គាត់
ជាសុចរិតដោយសារជំន�ឿ ហ�ើយចង់មានចំណែកក្នុងការរងទុក្ខជាមួយ
ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងការបម្រើព័ន្ធកិច្ចរបស់ទ្រង់។ កណ្ឌគម្ពីរ ភីលីព ៣:៩១០ បានល�ើកឡ�ើងថា គាត់ចង់ «ឲ្យគេបានឃ�ើញខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ ដោយ
សេចក្ដីសុចរិតដែលមកពីជំន�ឿដល់ព្រះគ្រីស្ទ មិនមែនដោយសេចក្ដីសុចរិត
របស់ខ្លួនខ្ញុំ ...ដ�ើម្បឲ្
ី យខ្ញុំបានស្គាល់...សេចក្ដីប្រកបក្នុងកា
 ររងទុករ្ខបស់ទ្រង់
ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្ដីស្លាបផ
់ ង»។ ការរាប់ជា
 ស
 ុចរិត
ត្រូវតែក�ើតមានមុន បន្ទាប់មកទ�ើបការត្រាប់តាមក�ើតតាមក្រោយ។ ការ
រងទុករ្ខបស់ព្រះគ្រីស្ទ ដ�ើម្បីរាប់យ�ើងជាសុចរិតបានធ្វើឲ្យយ�ើងអា
 ចរងទុក្ខ
ដ�ើម្បីប្រកាសពីដំណឹងល
 ្អរបស់ទ្រង់បាន។ ការរងទុករ្ខបស់យ�ើងសម្រាប់
អ្នកដទៃមិនអាចលុបសេចក្ដីក្រោធដែលព្រះជាម្ចាស់មានចំពោះពួកគេ
ចោលបានឡ�ើយ។ នេះបង្ហាញថា ការរងទុករ្ខបស់ព្រះគ្រីស្ទមានតម្លៃខ្ពស់
បំផុត ពីព្រោះការនេះអាចលុបសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចោលបាន។
ហ�ើយក៏អាចនាំមនុស្សទៅឯទ្រង់បានដែរ។
នៅពេលដែលព្រះបន្ទូលត្រាស់ហៅយ�ើងឲ្យ «ទ្រាំទ្រនឹងគ្រប់កា
 រទាំង
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អស់ ដ�ើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពួករ�ើសតាំង ឲ្យគេបានសេចក្ដីសង្គ្រោះ ដែល
នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ...» (២ធីម៉ូថេ ២:១០) នោះមានន័យថា ការដែល
យ�ើងត្រាប់តាមព្រះគ្រីស្ទនឹងនា
 ំអ្នកដទៃទៅរកទ្រង់ដែលជាព្រះសង្គ្រោះតែ
មួយអ
 ង្គគត់ស
 ម្រាប់ពួកគេ។ ការរងទុករ្ខបស់យ�ើងមានសារៈសំខាន់ ប៉ុន្តែ
មានតែការរងទុករ្ខបស់ព្រះគ្រីស្ទតែមួយអង្គប
 ៉ុណ្ណោះដែលអាចសង្គ្រោះយ�ើង
បាន។ ដូច្នេះ ចូរយ�ើងត្រាប់តា
 មសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ ប៉ុន្តែកុំឲ្យតាំង
ខ្លួនជា
 ព្រះសង្គ្រោះឡ�ើយ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត

៣៨

ដ�ើម្បីបង្កើតក្រុ
 មអ្នកល
 ី
ឈ�ើឆ
 ្កាងដ�ើរតាមទ្រង់

រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមនុស្សទាំងអស់ថា 
ប�ើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំ ត្រូវឲ្យអ្នកន ោះលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯង 
ទាំងផ្ទុកឈ�ើឆ្
 កាងខ្លួនរាល់តែ
 ថ្ងៃ ហ�ើយម
 កតាមខ្ញុំចុះ។
(លូកា ៩:២៣)

អស់អ្នកដែលមិនលីឈ�ើឆ្
 កាងរបស់ខ្លួនមកតាមខ្ញុំ 
នោះមិនស័ក្ដិសមនឹងខ្ញុំទេ។
(ម៉ាថាយ ១០:៣៨ គគខ)
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ព្រះ

គ្រីស្ទបានសុគត ដ�ើម្បីបង្កើតក្រុមអ្នកដែលដ�ើរតាមទ្រង់

នៅផ្លូវ កាល់វ៉ារី។ កាល់វ៉ារី គឺជាឈ្មោះភ្នំមួយដែលគេបានឆ្កាងទ្រង់។ ព្រះ
អង្គជ្រាបថា នៅចុងបញ្ចប់ផ្លូវនៃជីវិតរបស់ទ្រង់នឹងនាំទ្រង់ទៅទីនោះជា
មិនខាន។ តាមពិត «ទ្រង់តម្រង់ព្រះភក្ត្រ» ដ�ើម្បីនឹងទៅទីនោះ (លូកា
៩:៥១)។ គ្មានអ្វីអាចនឹងរារាំងមិនឲ្យទ្រង់សុគតបាននោះឡ�ើយ។ ទ្រង់
បានជ្រាបពីការនោះថានឹងក�ើតឡ�ើងនៅទីកន្លែងណា និងនៅពេលណា
រួចទៅហ�ើយ។ ពេលដែលទ្រង់កំពុងធ្វើដំណ�ើរទៅកាន់ក្រុង យេរូសាឡឹម មានម្នាក់បានក្រើនរំឭកទ្រង់ពីគ្រោះថ្នាក់ដែលស្ដេច ហេរ៉ូឌ ត្រៀម
នឹងធ្វើ ពេលនោះទ្រង់ក៏បានតបយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគំនិតនោះថា ត�ើស្ដេច
ហេរ៉ូឌ ពិតជាអាចបំផ្លាញគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាន? «...ចូរអ្នក
រាល់គ្នាទៅប្រាប់សត្វកញ្ជ្រោងនោះថា ម�ើល៍! ខ្ញុំដេញអារក្ស ហ�ើយប្រោស
មនុស្សឲ
 ្យជា នៅថ្ងៃនេះ និងថ្ងៃស្អែក ដល់ថ្ងៃទបី
ី ខ្នឹ
ញុំ ងបានសម្រេចកិច្ចការ
របស់ខហ�ើ
្ញុំ យ» (លូកា ១៣:៣២ គកស)។ គ្រប់ទា
 ំងអស់បានក�ើតឡ�ើង
ជាបន្តប
 ន្ទាប់តាមផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ហ�ើយពេលចុងបញ្ចប់បាន
មកដល់ ពេលនោះហ្វូងមនុស្សបានមកចាប់ទ្រង់នៅយប់មុនពេលដែល
ទ្រង់ស
 ុគត ទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅពួកគេថា «ប៉ុន្តែ ការទាំងអស់នេះបាន
ក�ើតមក ដ�ើម្បីឲ្យបានសម្រេចសេចក្ដីដែលពួកហោរាចែងទុកនៅក្នុងបទ
គម្ពីរ...» (ម៉ាថាយ ២៦:៥៦)។
ផ្លូវ កាល់វ៉ារី គឺជាក
 ន្លែងដែលគ្រប់គជួ
្នា បព្រះយេស៊ូវ។ វាជាការពិតដែល
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ថា ទ្រង់បានយាងតាមផ្លូវនោះ បានសុគត បានរស់ឡ�ើងវិញ ហ�ើយឥឡូវ
នេះកំពុងគ្រងរាជ្យនៅឯន
 គរស្ថានស
 ួគ៌ ហ�ើយក៏នឹងយាងមកវិញដែរ។ ប៉ុន្តែ
សព្វថ្ងៃនេះ នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទជួបបុគ្គលណាម្នាក់ ទ្រង់តែងតែជួប
ពួកគេនៅតាមផ្លូវ កាល់វ៉ារី គឺជាផ្លូវទៅឯឈ�ើឆ្កាង។ គ្រប់ពេលដែលទ្រង់
ជួបនរណាម្នាក់នៅតាមផ្លូវ កាល់វ៉ារី ទ្រង់តែងតែមានបន្ទូលថា «ប�ើអ្នក
ណាចង់ម
 កតាមខ្ញុំ ត្រូវឲ្យអ្នកនោះលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯ
 ង ទាំងផ្ទុកឈ�ើឆ្កាង
ខ្លួនរាល់តែថ្ងៃ ហ�ើយមកតាមខ្ចុ
ញុំ ះ» (លូកា ៩:២៣)។ នៅពេលដែលព្រះ
គ្រីស្ទយាងទៅឯឈ�ើឆ្កាង គោលដៅរបស់ព្រះអង្គគឺដ�ើម្បបង្ក
ី ើតក្រុមអ្នកល
 ី
ឈ�ើឆ្កាងដ�ើរតា
 មទ្រង់។
ហេតុផលសម្រាប់ការនេះគឺមិនមែនថា ព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែសុគតម្ដងទ�ៀត
នៅថ្ងៃនេះនោះទេ ប៉ុន្តែគឺយ�ើងទៅវិញទេដែលត្រូវស្លាប់។ នៅពេលទ្រង់ប្រាប់
ឲ្យយ�ើងផ្ទុកឈ�ើឆ្កាងរបស់យ�ើង ទ្រង់មា
 នន័យថា ចូរមក ហ�ើយស្លាប់ចុះ។
ទីឈ�ើឆ
 ្កាង គឺជាក
 ន្លែងម
 ួយនៃវាលពិឃាតដ៏គួរឲ
 ្យរន្ធត់។ ការពាក់ឈ�ឆ
ើ ្កាង
ទុកដូចជា
 គ្រឿងអលង្ការនៅសម័យព្រះយេស៊ូវ គឺជារ�ឿងដែលគិតស្មានម
 ិន
ដល់សម្រាប់ពួកគេទាល់តែសោះ។ ម�ើលទៅវាដូចជាការពាក់កៅអីអគ្គិសនីតូចមួយ ឬក៏ខ្សែពួរព្យួរកអញ្ចឹង។ ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់
មែននៅជំនាន់នោះ៖ «អស់អ្នកដែលមិនលីឈ�ើឆ្កាងរបស់ខ្លួនមកតាមខ្ញុំ
នោះមិនស
 ័ក្ដិសមនឹងខ្ញុំទេ» (ម៉ាថាយ ១០:៣៨ គគខ)។
ដូច្នេះ សព្វថ្ងៃនេះ ព្រះបន្ទូលនេះធ្វឲ
ើ ្យយ�ើងភ្ញាក់ផ្អើល ភ្ញាក់ខ្លួនព្រើត
ហ�ើយក៏គិតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។ យ៉ាងហោចណាស់ព្រះបន្ទូលនោះមាន
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ន័យថា នៅពេលដែលខ្ញុំដ�ើរតា
 មព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះអង្គស
 ង្គ្រោះ និង
ព្រះអម្ចាស់របស់ខ្ញុំ នោះខ្ញុំនឹងឆ្កាងនិស្ស័យចាស់ដែលគិតតែពីខ្លួនឯង
របស់ខ្ញុំចោល។ ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ខ្ញុំត្រូវតែរាប់ខ្លួនឯងទុកដូចជាស្លាប់ខាង
ឯបាប ហ�ើយរស់ខាងឯព្រះជាម្ចាស់វិញ។ នេះហ�ើយគឺជាផ្លូវនៃជីវិត «ត្រូវ
ចាត់ទុកខ្លួនដូចជា
 បានស្លាប់ខាងឯបាប ហ�ើយរស់ខាងឯព្រះវិញ នៅក្នុង
ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែរ» (រ៉ូម ៦:១១ គកស)។
ប៉ុន្តែ ចំណងមិត្តភាពមនុស្សនៅតាមផ្លូវទៅ កាល់វ៉ារី មានន័យជ្រាល
ជ្រៅខ្លាំង។ មានន័យថា ព្រះយេស៊ូវសុគតដ�ើម្បឲ្
ី យយ�ើងអា
 ចនឹងស
 ្ម័គ្រចិត្ត
ផ្ទុកន
 ូវដំណ�ៀលរបស់ទ្រង់។ «ព្រះយេស៊ូវក៏បានរងទុក្ខនៅខាងក្រៅទ្វារក្រុង
ដែរ...ហេតុនេះ ត្រូវឲ្យយ�ើងចេញទៅរកព្រះអង្គនៅខាងក្រៅជំរំ ហ�ើយស៊ូទ្រាំ
នឹងពា
 ក្យត
 ិះដ�ៀលជាមួយព្រះអង្គច
 ុះ» (ហេព្រើរ ១៣:១២-១៣ គកស)។
ប៉ុន្តែមិនមែនមានគ្រាន់តែជាដំណ�ៀលនោះទេ។ ប្រសិនប�ើចាំបាច់ គឺត្រូវ
ស៊ូស្លាប់ដ�ើម្បីជំន�ឿ។ ព្រះគម្ពីរប
 ង្ហាញពីអ្នកដ�ើរតា
 មព្រះគ្រីស្ទមួយចំនួនដូច
តទៅ៖ «បងប្អូនយ�ើងបានឈ្នះវា (សាតាំង) ដោយសារព្រះលោហិតរបស់
កូនច�ៀម និងដោយសក្ខីភាពរបស់ពួកគេ ហ�ើយបងប្អូនទា
 ំងនោះបានស៊ូប្ដូរ
ជីវិត ឥតស្ដាយសោះឡ�ើយ» (វិវរណៈ ១២:១១ គខប)។ ដូច្នេះ កូនច�ៀម
នៃព្រះបានខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ ដ�ើម្បឲ្
ី យយ�ើងអាចឈ្នះល�ើការអាក្រក់ដោយទុកច
 ិត្ដល�ើព្រះលោហិត និងកា
 រខ្ចាយឈាមរបស់យ�ើង។ ព្រះ
យេស៊ូវត្រាស់ហៅយ�ើងឲ្យដ�ើរតាមផ្លូវទៅ កាល់វ៉ារី។ វាគឺជា
 ដំណ�ើរជីវិតម
 ួយ
ដែលមានភាពផ្អែម ល្វីង ជូរចត់។ សូមអ
 ញ្ជើញមកចូលរួម។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៣៩

ដ�ើម្បីរំដោះយ�ើងចេញពីទាសករនៃ
ការភ័យខ្លាចន
 ឹងសេចក្ស
ដី ្លាប់

ដូច្នេះ ដោយព្រោះក
 ូនៗមានចំណែកនៅក្នុងសាច់ 
និងឈាម នោះព្រះអង្គក៏ទទួលចំណែកដូច្នោះដ ែរ ដ�ើម្បប
ី ំផ្លាញអារក្ស
សាតាំងជាអ្នកដែលមានអំណាចល�ើ
សេចក្ដីស្លាប់តាមរយៈការសោយទិវង្គតរបស់ព្រះអង្គ 
និងដ�ើម្បីរំដោះអស់អ្នកដែលជាប់ជាទាស

ករអស់មួយជីវិត 
ដោយព្រោះខ្
 លាចសេចក្ដីស្លាប់។
(ហេព្រើរ ២:១៤-១៥ គគខ)

ព្រះ

យេស៊ូវបានហៅសាតាំងថាជាឃាតករម្នាក់។ «...វាជាអ្នក
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សម្លាប់គេតាំងពីដ�ើមម
 ក វាមិនឈ
 រល�ើសេចក្ដីពិតទេ...ដ្បិតវាជាអ្នកក
 ុហក
ហ�ើយជាឪពុកនៃសេចក្ដីកុហក» (យ៉ូហាន ៨:៤៤ គកស)។ ប៉ុន្តែការ
សម្លាប់មិនមែនជាចំណុចផ្ដោតសំខាន់របស់វានោះទេ ចំណុចផ្ដោតសំខាន់
របស់វា គឺនាំមនុស្សឲ
 ្យធ្លាក់នរក។ តាមពិតទៅ ការចង់បានដ៏ខ្លាំងរបស់វា
នោះ គឺឲ្យអ្នកដ�ើរតា
 មវាមានជីវិតរីករាយ ហ�ើយយូរអង្វែងល�ើលោកនេះ។
វាធ្វើបែបនេះដ�ើម្បចំ
ី អកដល់ពួកប
 រិសុទដែល
្ធ
រងទុក្ខ ហ�ើយបិទបាំងពីភាព
ដ៏គួរឲ
 ្យរន្ធតន់ៃនរក។
នៅក្នុងខ្លួនរបស់សាតាំង វាគ្មានអំណាចក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់
នរកទេ តែវាអាចធ្វើឲ្យគេធ្លាក់ដោយជំរុញ ហ�ើយភូតភរអ្នកដ�ើរតាមវាឲ្យ
កាន់តែចង់ធ្វើបាប។ មនុស្សរាល់គ្នានឹងធ្លាក់នរក ប្រសិនប�ើពួកគេមិន
បានទទួលការអត់ទោសពីព្រះជាម្ចាស់។ គ្មានការណាមួយដែលអាចបោះ
មនុស្សម្នាក់ឲ្យចូលក
 ្នុងនរកបានទេ ទោះប�ើបណ្ដាសា អំព�ើអំព័ន្ធ វេទមន្ត
ការដាក់ទំនាយ មន្តអាគម បញ្ជាន់អារក្សឬ
 ខ្មោចក្ដី។ ការទាំងអស់នេះ គឺ
ជាអាវុធផ្សេងៗរបស់សាតាំងទេ។ អាវុធដច
៏ ម្បងរបស់វាដែលបណ្ដាលឲ្យ
យ�ើងស្លាប់នោះ គឺអំណាចក្នុងកា
 របោកបញ្ឆោតយ�ើង។ ការល�ើកតម្កើងខ្លួន
ឯងជាជាងការប៉ងប្រាថ្នាចង់ល�ើកត
 ម្កើងព្រះគ្រីស្ទ ហ�ើយការចង់បានអំព�ើ
បាបជាជាងសេចក្ដីសុចរិត គឺជាពាក្យភូតកុហកដែលវាប្រើជារ�ឿយៗ។
ប្រសិនប�ើមានមនុស្សម្នាក់អាចយកអាវុធចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់វាបាន
នោះវានឹងគ្មានអ
 ំណាចល�ើសេចក្ដីស្លាប់ដ៏អស់ក
 ល្បត
 ទៅទ�ៀតបានឡ�ើយ។
នោះហ�ើយគឺជាហេតុផលដែលព្រះគ្រីស្ទបានយាងមក គឺដ�ើម្បីដក
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យកអាវុធនោះចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់សាតាំង។ ដ�ើម្បីបំពេញកិច្ចការ
នេះបាន ព្រះគ្រីស្ទត្រូវយកអំព�ើបាបរបស់យ�ើងដាក់ល�ើរូបអង្គទ្រង់ ហ�ើយ
រងទុក្ខជំនួសយ�ើង។ នៅពេលដែលការនោះបានក�ើតឡ�ើង អាកំណាច
មិនអាចប្រើអំព�ើបាបទាំងនោះ ដ�ើម្បីមកបំផ្លាញយ�ើងបានទ�ៀតឡ�ើយ។
ត�ើវាអាចចំអន់យ�ើងបានទេ? បាន! ត�ើវាអាចចំអកឡកឡឺយដាក់យ�ើង
បានទេ? បាន! ចុះ ត�ើវាអាចធ្វើឲ្យយ�ើងធ្លាក់នរកបានទេ? មិនបានទេ!
ព្រះគ្រីស្ទបានទទួលយកបណ្ដាសានោះជំនួសយ�ើងរួចហ�ើយ។ ទោះប�ើ
សាតាំងព្យាយាមនាំយ�ើងឲ្យធ្លាក់នរកយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏វាមិនអាច
បំផ្លាញយ�ើងបានដែរ។ ព្រះយេស៊ូវបានដកយកសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់ចេញហ�ើយ។ សេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ គឺជាខែលរបស់
យ�ើង។ ដូច្នេះហ�ើយ សាតាំងមិនអា
 ចយកជ័យជម្នះល�ើយ�ើងបានឡ�ើយ។
ដ�ើម្បីសម្រេចការរំដោះនេះឲ្យបាន ព្រះគ្រីស្ទត្រូវយកនិស្ស័យជាមនុស្ស
ពីព្រោះថា ប�ើទ្រង់ម
 ិនយ
 កនិស្ស័យជាមនុស្សទេ នោះទ្រង់ក
 ៏មិនអា
 ចស្គាល់
សេចក្ដីស្លាប់បានដែរ។ មានតែការសុគតរបស់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់
តែមួយប
 ៉ុណ្ណោះ ទ�ើបអា
 ចបំផ្លាញម្នាកដ់ែលមានអំណាចល�ើសេចក្ដីស្លាប់
បាន។ នេះជាហេតុដែលព្រះគម្ពីរចែងថា «...កូនៗមានចំណែកនៅក្នុងសា
 ច់
និងឈា
 ម(មាននិស្ស័យជាម
 នុស្ស) នោះព្រះអង្គក
 ៏ទទួលចំណែកដូច្នោះ
ដែរ(យកនិស្ស័យជាមនុស្ស) ដ�ើម្បីបំផ្លាញអារក្សសាតាំងជាអ្នកដែល
មានអំណាចល�ើសេចក្ដីស្លាប់» (ហេព្រើរ ២:១៤)។ នៅពេលដែលព្រះ
គ្រីស្ទបានសុគតជំនួសអំព�ើបាបយ�ើង ទ្រង់បានយកអាវុធដ៏ចម្បងដែល
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សាតាំងប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីសម្លាប់យ�ើងចេញពីវា អាវុធនោះគឺ៖ អំព�ើបាប
ដែលមិនទា
 ន់បានទទួលកា
 រអត់ទោសពីព្រះជាម្ចាស់។
គោលដៅរបស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងការធ្វើការនេះគឺ ដ�ើម្បីនាំឲ្យយ�ើងមាន
សេរីភាពពីការភ័យខ្លាច។ ទ្រង់ «រំដោះអស់អ
 ្នកដែលជាប់ជាទាសករអស់
មួយជីវិត ដោយព្រោះខ្លាចសេចក្ដីស្លាប់» (ហេព្រើរ ២:១៥ គគខ)។ ការ
ខ្លាចស្លាប់ធ្វើឲ្យយ�ើងក្លាយជាទាសកររបស់វា។ វាធ្វើឲ្យយ�ើងអ�ៀនប្រៀន
ហ�ើយភ័យខ្លាច។ ព្រះគ្រីស្ទបានសុគត ដ�ើម្បីរំដោះយ�ើងឲ្យមានសេរីភាព។
នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទបានបូជារូបអង្គទ្រង់ដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ ការ
នោះបានកំទេចការខ្លាចស្លាប់ចោល។ ដូច្នេះហ�ើយបានជាការដែលចង់
បានសេចក្ដីសុខសម្រាប់តែខ្លួនឯងក៏នឹងត្រូវក
 ំទេចចោលដែរ។ ព្រះគ្រីស្ទ
បានរំដោះយ�ើងឲ្យមានសេរីភាព ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងមានសេចក្ដីស្រឡាញ់ដូច
ទ្រង់ ទោះប�ើយ�ើងត្រូវល
 ះបង់ជីវិតក
 ៏ដោយ។
អាកំណាចអាចនឹងសម្លាប់រូបកាយរបស់យ�ើងបាន ប៉ុន្តែវាមិនអាច
សម្លាប់ព្រលឹងរបស់យ�ើងបានឡ�ើយ។ ប�ើព្រលឹងរបស់យ�ើងនៅក្នុងព្រះ
គ្រីស្ទ នោះយ�ើងនឹងមានសុខសាន្ត។ ហ�ើយសូម្បីតែរូបកាយដែលទ�ៀង
តែស្លាប់របស់យ�ើងក៏ព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រោសឲ្យរស់ឡ�ើងវិញនៅពេលដែល
ព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងមកវិញដែរ។ «...ព្រះអង្គនោះឯង ដែលបានប្រោសឲ្យព្រះ
គ្រីស្ទរស់ពីស្លាប់ឡ�ើង ទ្រង់នឹងប្រោសរូបកាយនៃអ្នករាល់គ្នាដែលទ�ៀង
តែស្លាប់ ឲ្យមា
 នជីវិតឡ�ើងដែរ ដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ ដែលសណ្ឋិត
នៅក្នុងខ្លួនអ
 ្នករាល់គ្នា» (រ៉ូម ៨:១១)។ យ�ើងគឺជាអ
 ្នកដែលមានសេរីភាព
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បំផុតក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់។ ហ�ើយព្រះគម្ពីរក៏បានល�ើកឡ�ើងពី
ការប្រើប្រាស់សេរីភាពនេះយ៉ាងច្បាស់ «បងប្អូនអ�ើយ ព្រះទ្រង់បានហៅ
អ្នករាល់គមក
្នា ឲ្យមានសេរីភាពតែសូមកុំឲ្យប្រើសេរីភាពរបស់អ្នករាល់គ្នា
ជាឱកាសសម្រាប់សាច់ឈាមឡ�ើយ គឺត្រូវបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយ
សេចក្ដីស្រឡាញ់» (កាឡាទី ៥:១៣ គកស)
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៤០

ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងអា
 ចនឹងន ៅជាមួយទ្រ
 ង់
ភ្លាមបន្ទាប់ពីស្លាប់

ព្រះអង្គបានសោយទិវង្គតជំនួសយ�ើង ដ�ើម្បឲ
ី ្យយ�ើងមានជីវិត
ជាមួយព្រះអង្គ ទោះបយ�
ី ើងដឹងខ្លួន ឬដេកលក់ក៏ដោយ។
(១ថែស្សាឡូនីច ៥:១០ គគខ)

ដ្បិតសម្រាប់ខ្ញុំ ដែលរស់គសម្រា
ឺ
ប់ព្រះគ្រីស្ទ ហ�ើយដែលស្លាបទ់ ៅក៏
ចំណេញដែរ ខ្មា
ញុំ នការរារែកទាំងសងខាង ម្យ៉ាងមានចិត្តចង់
ចេញទៅនៅជាមួយព្រះគ្រីស្ទ ដែលប្រស�ើរជាងឆ្ងាយណាស់។
(ភីលីព ១:២១, ២៣ គកស)

យ�ើងសុខចិត្តឃ្លាតពីរូបកាយនេះទ ៅនៅជាមួយព្រះអម្ចាស់ជាជាង។
(២កូរិនថូស ៥:៨ គកស)
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ព្រះ

គម្ពីរមិនបានចាត់ទុករូបកាយរបស់យ�ើងថាអាក្រក់នោះ

ទេ។ គ្រីស្ទសាសនា គឺមិនមែនដូចជាសាសនាក្រិកបុរាណមួយចំនួន
នោះទេ ដែលពួកគេចាត់ទ
 ុករូបកាយដូចជាបន្ទុកម
 ួយដែលចង់តែដកចេញ
ដោយសារសេចក្តីស្លាប់ មិនដូច្នេះទេ សេចក្ដីស្លាប់ គឺជាខ្មាំងសត្រូវរបស់
យ�ើង។ នៅពេលដែលរូបកាយរបស់យ�ើងស្លាប់ នោះយ�ើងបានបាត់បង់
របស់ដមា
៏ នតម្លៃហ�ើយ។ ព្រះគ្រីសម
្ទ ិនមែនទាស់ទទឹងន
 ឹងរូបកាយនោះទេ
ប៉ុន្តែគាំទ្ររូបកាយវិញ។ ព្រះគម្ពីរបញ្ជាកយ
់ ៉ាងច
 ្បាស់ពីការនេះថា «...រូបកាយ
មិនមែនសម្រាប់ប្រព្រឹត្តអំព�ើសហាយស្មន់ទេ គឺសម្រាប់ព្រះអម្ចាស់វិញ
ហ�ើយព្រះអម្ចាស់ក៏សម្រាប់រូបកាយដែរ» (១កូរិនថូស ៦:១៣ គកស)។
នេះជាសេចក្ដីថ្លែងមួយដ៏អ
 ស្ចារ្យគឺថា៖ ព្រះអម្ចាស់គាំទ្ររូបកាយ!
ប៉ុន្តែ យ�ើងមិនត្រូវគិតវែងឆ្ងាយពេកថា ប�ើគ្មានរូបកាយយ�ើងមិនអា
 ច
មានជីវិត និងស្មារតីនោះទេ។ ព្រះគម្ពីរមិនបានបង្រៀនពីចំណុចនេះទេ។
ព្រះគ្រីស្ទបានសុគតមិនមែនគ្រាន់តែប្រោសលោះរូបកាយរបស់យ�ើង
ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត ទ្រង់ស
 ុគតដ�ើម្បីផ្អោបព្រលឹងឲ
 ្យប្រក�ៀកទៅនឹងអ
 ង្គទ្រង់ផ
 ្ទាល់ ប�ើទោះជាគ្មានរូបកាយក៏ដោយ ក៏យ�ើងនៅជាប់
ជាមួយនឹងទ្រង់ដដែល។ នេះជាការល�ើកទឹកច
 ិត្ដដ៏ធម
ំ ួយនៅក្នុងជ
 ីវិត និង
សេចក្ដីស្លាបរ់បស់យ�ើង ពីព្រោះព្រះគ្រីសស
្ទ ុគត ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងអាចទទួល
បានអំណរនៃសេចក្ដីសង្ឃឹមនេះ។
ម្យ៉ាងវិញទ�ៀត ព្រះគម្ពីរបានប្រៀបធ�ៀបថា នៅពេលដែលយ�ើងបាត់
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បង់រូបកាយ នោះព្រលឹងរបស់យ�ើងនឹងនៅអាក្រាត៖ «ដ្បិតយ�ើងខ្ញុំដែល
នៅក្នុងត្រសាលនេះ (រូបកាយ) យ�ើងថ្ងូរមែន...យ�ើងមិនច
 ង់ដោះសំល�ៀកបំពាក់នេះចេញទេ គឺចង់តែស្លៀកពាក់វិញ...» (២កូរិនថូស ៥:៤)។ យ�ើង
អាចនិយាយបានម្យ៉ាងវិញទ�ៀតថា យ�ើងប្រហែលជាចង់បានរូបកាយថ្មីវិញ
តែម្ដង ក្រោយពីយ�ើងស្លាប់ភ្លាមៗ ដោយមិនចា
 ំបាច់ឲ្យរូបកាយរបស់យ�ើង
ចំណាយពេលនៅក្នុងផ
 ្នូរ។ ការនេះនឹងក�ើតឡ�ើងច
 ំពោះអស់អ
 ្នកដែលនៅ
មានជីវិតរស់នៅ ពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយាងត្រឡប់ពីនគរស្ថានស
 ួគ៌វិញ។
ប៉ុន្តែយ�ើងក
 ៏បានឃ�ើញផងដែរថា ព្រះគម្ពីរបានឲ្យត
 ម្លៃល�ើពេលវេលា
ដែលព្រលឹងរបស់យ�ើងត្រូវរង់ចាំមុននឹងចូលទៅស្ថានសួគ៌ ខណៈពេល
ដែលរូបកាយរបស់យ�ើងនៅក្នុងផ
 ្នូរនៅឡ�ើយ។
នេះមិនមែនជាសិរីល្អចុងក្រោយនោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាសិរីល្អមួយដែរ។
យ�ើងឃ�ើញថា «ដ្បិតសម្រាប់ខ្ញុំ ដែលរស់គឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទ ហ�ើយដែល
ស្លាប់ទៅក៏ចំណេញដែរ» (ភីលីព ១:២១ គកស)។ «ចំណេញ»! ពិត
ណាស់! យ�ើងមានហេតុផលពីការបាត់បង់រូបកាយ។ និយាយរួមទៅ
គឺយ�ើង «ដោះសំល�ៀកបំពាក់ចេញ»។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺ
«ចំណេញ»! ហេតុអ្វី? ពីព្រោះសេចក្ដីស្លាប់ចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទមានន័យថា

ការទៅនៅជាមួយព្រះគ្រីស្ទ។ ដូចដែលសាវ័ក ប៉ុល បានមានប្រសាសន៍
ថា «ខ្ញុំ...មានចិតច
្ត ង់ចេញទៅនៅជាមួយព្រះគ្រីស្ទ ដែលប្រស�ើរជាងឆ្ងាយ
ណាស់» (ភីលីព ១:២៣ គកស)។
«ប្រស�ើរជាងឆ្ងាយណាស់»! គឺមិនទាន់ល
 ្អបំផុតនៅឡ�ើយទេ។ ការល្អ
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បំផុតនោះនឹងក�ើតមាន នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រោសរូបកាយរបស់
យ�ើងឲ្យរស់ឡ�ើងវិញទាំងមានសុខភាពល្អ និងពេញដោយសិរីល្អ។ ប៉ុន្តែ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ការស្លាប់ហ�ើយបានទៅនៅជាមួយព្រះគ្រីស្ទ
នៅតែ «ប្រស�ើរជាងឆ្ងាយណាស់»។ ហេតុអ្វីបានជាការស្លាប់ ហ�ើយបាន
ទៅនៅជាមួយព្រះគ្រីសជា
្ទ ការ «ប្រស�ើរជាងឆ្ងាយណាស់»? ពីព្រោះយ�ើង
នឹងនៅជាមួយព្រះគ្រីស្ទ ក្នុងរប�ៀបមួយដែលជិតស្និទជាងពេល
្ធ
ដែលយ�ើង
រស់នៅល�ើផែនដីនេះ។ ដូច្នេះហ�ើយបានជា គ្រីស្ទបរិស័ទដ�ើមដំបូងបាន
មានប្រសាសន៍ថា «យ�ើងខ្ញុំមានចិត្តជ�ឿជាក់ ហ�ើយយ�ើងសុខចិត្តឃ្លាត
ពីរូបកាយនេះ ទៅនៅជាមួយព្រះអម្ចាស់ជាជាង» (២កូរិនថូស ៥:៨)។
យ�ើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជ�ឿល�ើព្រះគ្រីស្ទ ពេលស្លាប់ទៅ នោះមិនមែន
មានន័យថា ជីវិតរបស់យ�ើងត្រូវរលាយសាបសូន្យនោះទេ។ នេះក៏មិនមែន
មានន័យថា ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យ�ើងបានដេកលក់ទៅហ�ើយនោះដែរ។
ប៉ុន្តែនេះមានន័យថា ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យ�ើងន
 ឹងបានទៅនៅជាម
 ួយព្រះ
គ្រីស្ទវិញទេ។ យ�ើង «ទៅនៅជាមួយព្រះអម្ចាស់»។ វាពិតជា «ប្រស�ើរជាង
ឆ្ងាយណាស់» មែន។ ហ�ើយវាក៏ជាកា
 រ «ចំណេញ» ដែរ។
នេះគឺជា
 ហេតុផលដ៏អស្ចារ្យមួយដែលព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខ។ «ព្រះអង្គ
បានសោយទិវង្គតជ
 ំនួសយ�ើង ដ�ើម្បឲ្
ី យយ�ើងមា
 នជីវិតជា
 ម
 ួយព្រះអង្គ ទោះ
បីយ�ើងដឹងខ្លួន ឬដេកលក់ក
 ៏ដោយ» (១ថែស្សាឡូនីច ៥:១០ គគខ)។ ដូច
ជាការដេកលក់ដែរ រូបកាយសណ្ដូកនៅក្នុងផ
 ្នូរ ក៏ប៉ុន្តែព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់
យ�ើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅនគរស្ថានសួគ៌ឯណោះទេ។ ហ�ើយ
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នេះមិនមែនជាសេចក្ដីសង្ឃឹមចុងក្រោយនោះទេ។ ថ្ងៃមួយ ព្រះជាម្ចាស់
នឹងប្រោសរូបកាយរបស់យ�ើងឲ្យរស់ឡ�ើងវិញ។ ប៉ុន្តែ ប�ើនិយាយឲ្យខ្លី
ទៅ ការនៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ គឺមា
 នតម្លៃដែលមិនអា
 ចគណនាបាន។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៤១

ដ�ើម្បីធានាថាយ�ើងនឹងរ ស់
ពីស្លាបឡ់ �ើងវិញ


ដ្បិតប�ើយ�ើងបានរួមជាមួយព្រះអង្គ ក្នុងការសុគតរបស់ព្រះអង្គ 
នោះយ�ើងប្រា
 កដជានឹងបានរួមជាមួយព្រះអង្គ 
ក្នុងការរស់ឡ�
 ើងវ ិញដ
 ូចព្រះអង្គជាមិនខាន។
(រ៉ូម ៦:៥ គកស)

ប្រសិនប�ើព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គ ដែលបានប្រោសព្រះយេស៊ូវ
ឲ្យមានព្រះជន្មរស់ពី
 ស្លាប់ឡ�ើងវ ិញ សណ្ឋិតក្នុងអ្នករាល់គ្នា 
នោះព្រះអង្គដែលបានប្រោសព្រះគ្រីស្ទឲ្យមាន
ព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ ទ្រង់ក៏នឹងប្រោសរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែល
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តែងតែស្លាប់ ឲ្យមានជីវិត តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គ 
ដែលសណ្ឋិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះដែរ។
(រ៉ូម ៨:១១ គកស)

ប្រសិនប�ើយ�ើងបានស្លាប់ជាមួយព្រះអង្គ 
យ�ើងក៏នឹងរស់ជាមួយព្រះអង្គដែរ។
(២ធីម៉ូថេ ២:១១ គកស)

ដ�ើ

ម្បីយកឈ្នះល�ើសេចក្ដីស្លាប់ ព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែសុគត។ ទោះប�ើ

ព្រះគ្រីស្ទមិនបានចូលទៅទីកន្លែងនៃសេចក្ដីស្លាប់ក៏ដោយ ក៏ទ្រង់នៅតែ
អាចធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើន រួមមានការប្រោសក្មេងស្រីអាយុដប់ពីរឆ្នាំនិង
បុរសពីរនាក់ឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡ�ើងវិញ ប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគាត់បានស្លាប់
ម្ដងទ�ៀត (ម៉ាកុស ៥:៤១-៤២; លូកា ៧:១៤-១៥; យ៉ូហាន ១១:៤៣៤៤)។ ប្រសិនប�ើចង់ឲ្យមនុស្សរស់ពីស្លាប់ឡ�ើងវិញ ហ�ើយមិនត្រូវស្លាប់
ម្ដងទ�ៀត ជាចាំបាច់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវសុគតជំនួសពួកគេ ហ�ើយចូលទៅក្នុង
ផ្នូរយកកូនសោមកប�ើកទ្វារនៃសេចក្ដីស្លាប់ពីខាងក្នុងម
 ក។
ការមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ គឺជាអ
 ំណោយទាន និង
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ជាភស្តុតាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបញ្ចាក់ថា ការសុគតរបស់ទ្រង់ គឺជា
ជ័យជម្នះយ៉ាងពេញទី ដ�ើម្បីដកអំព�ើបាបរបស់រាស្ដ្រទ្រង់ចេញ និងដក
សេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចោល។ លោកអ្នកអា
 ចម�ើលឃ�ើញការនេះ
នៅក្នុងពា
 ក្យ «ដោយហេតុនោះ»។ ព្រះគ្រីស្ទបាន «...ចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់
រហូតដល់ទីមរណៈ គឺទ្រង់ទ
 ទួលសុគតជាប់ល�ើឈ�ើឆ្កាងផង ដោយហេតុ
នោះបានជាព្រះបានល�ើកទ្រង់ឡ�ើងយ
 ៉ាងខ្ពស់...» (ភីលីព ២:៨-៩)។ ព្រះ
រាជបុត្រានៃព្រះបានស្រែកពីល�ើឈ�ើឆ្កាងថា
 «កិច្ចការចប់ស
 ព្វគ្រប់ហ�ើយ»
(យ៉ូហាន ១៩:៣០ គកស)។ ហ�ើយដោយសារព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះ
ជន្មរស់ឡ�ើងវិញ ដូច្នេះយ�ើងអាចសន្មតថា ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាបានស្រែក
ឡ�ើងថា ការនោះពិតជា
 បានសម្រេចមែន! ការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទបាន
ប្រោសលោះយ�ើងឲ
 ្យរួចពីបាប បានផ្ដល់សេចក្ដីសុចរិតដល់យ�ើង ហ�ើយ
បានធ្វើត្រឹមត្រូវតា
 មសេចក្ដីយុត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់។
នៅក្នុងផ
 ្នូរ ទ្រង់មា
 នសិទ្ធិ និងព្រះចេស្ដាយកកូនសោនៃសេចក្ដីស្លាប់
ហ�ើយប�ើកទ្វារសម្រាប់អស់អ
 ្នកដែលចូលមកឯទ្រង់ដោយជំន�ឿ។ គ្មានអ
 ្វី
អាចទុកព្រះគ្រីស្ទ និងរាស្ដ្ររបស់ទ្រង់នៅក្នុងផ្នូរបានឡ�ើយ ពីព្រោះទ្រង់
បានប្រោសលោះយ�ើងឲ្យរួចពីបាប បានផ្ដល់សេចក្ដីសុចរិតដល់យ�ើង
ហ�ើយបានធ្វើត្រឹមត្រូវតាមសេចក្ដីយុត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់។ ហេតុដូច្នេះ
ហ�ើយបានជា ព្រះគ្រីស្ទ ស្រែកឡ�ើងថា «...យ�ើងបានស្លាប់ តែម�ើល៍ យ�ើង
រស់នៅអស់កល្បជានិច្ចរ�ៀងរាបតទៅវិញ យ�ើងមានកូនសោនៃសេចក្ដីស្លាប់ ហ�ើយក៏មានកូនសោនៃស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរ» (វិវរ219

ណៈ ១:១៨ គកស)។
ព្រះគម្ពីរបានបន្លឺសំឡេងទាក់ទងនឹងសេចក្ដីពិតដែលថា អស់អ្នកណា
 
ដែលជាកម្មសិទរបស់
្ធិ
ព្រះយេស៊ូវ នោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រោសអ្នកនោះឲ្យ
រស់ពីស្លាប់ឡ�ើងវិញជាមួយព្រះយេស៊ូវ។ «ដ្បិតប�ើយ�ើងបានរួមជាម
 ួយព្រះ
អង្គ ក្នុងការសុគតរបស់ព្រះអង្គ នោះយ�ើងប្រាកដជានឹងបានរួមជាមួយ
ព្រះអង្គ ក្នុងកា
 ររស់ឡ�ើងវិញដូចព្រះអង្គជា
 មិនខា
 ន» (រ៉ូម ៦:៥ គកស)។
«ដ្បិតប�ើយ�ើងជ�ឿថា ព្រះយេស៊ូវបានសុគត ព្រមទាំងរស់ឡ�ើងវិញហ�ើយ
នោះត្រូវជ�ឿថា ព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នក ដែលដេកលក់ទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
ឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរ» (១ថែស្សាឡូនីច ៤:១៤)។ «ព្រះជាម្ចាស់
ដែលបានប្រោសព្រះយេស៊ូវជាអម្ចាស់ ឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ ទ្រង់ក
 ៏
នឹងប្រោសយ�ើងឲ្យមានជីវិតរស់ឡ�ើងវិញ ដោយសារឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះ
អង្គដែរ។» (១កូរិនថូស ៦:១៤ គខប)។
ខគម្ពីរខាងក្រោមនេះនឹងជួយបង្រៀនពីទំនាក់ទំនងរវាងការសុគត
របស់ព្រះគ្រីស្ទ និងការរស់ឡ�ើងវិញរបស់យ�ើង៖ «រីឯទ្រនិចនៃសេចក្ដីស្លាប់
គឺជាអំព�ើបាប ហ�ើយអំណាចរបស់បាប គឺជាក្រឹត្យវិន័យ» (១កូរិនថូស
១៥:៥៦)។ ការនោះមានន័យថា ដោយសារយ�ើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើ
បាប បានជាក្រឹត្យវិន័យត្រូវដាក់ទោសយ�ើងដល់ស្លាប់អស់កល្បជាន
 ិច្ច។
ក៏ប៉ុន្តែ ខគម្ពីរនោះបន្តទ�ៀតថា «តែអរព្រះគុណដល់ព្រះ ដែលទ្រង់ប្រទាន
ឲ្យយ�ើងមានជ័យជម្នះ តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជាព្រះអម្ចាស់របស់
យ�ើង» (ខ៥៧ គកស)។ ម្យ៉ាងវិញទ�ៀត ព្រះជន្ម និងកា
 រសុគតរបស់ព្រះ
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យេស៊ូវបានបំពេញការទាមទាររបស់ក្រឹត្យវិន័យរួចហ�ើយ។ ហេតុដូច្នេះ
ហ�ើយបានជាព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសបាបឲ្យយ�ើង ហ�ើយក៏ដកទ្រនិចនៃ
បាបចេញផងដែរ។ ដូច្នេះ អស់អ្នកដែលជ�ឿល�ើព្រះគ្រីស្ទនឹងមិនត្រូវជាប់
ទោសដល់ស្លាប់ដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ចឡ�ើយ ប៉ុន្តែ «...នឹងរស់ឡ�ើងវិញ មិន
ពុករលួយទ�ៀតឡ�ើយ...នោះសេចក្ដីដែលបានចែងទុកម
 កនឹងបានសម្រេច
គឺថា «ជ័យជម្នះបានលេបសេចក្ដីស្លាប់បាត់ហ�ើយ»» (១កូរិនថូស ១៥:៥២,
៥៤ គកស)។ ចូរដឹងខ្លួន ហ�ើយចូលមកឯព្រះគ្រីស្ទ។ ទ្រង់អ
 ញ្ជើញលោក
អ្នកប
 ងប្អូនដោយមានបន្ទូលថា៖ «...ខ្ជាសេចក្ដី
ញុំ
រស់ឡ�ើងវិញ និងជា
 ជីវិត
អ្នកណាដែលជ�ឿដល់ខ្ញុំ ទោះប�ើបានស្លាប់ គង់តែនឹងរស់ឡ�ើងវិញដែរ»
(យ៉ូហាន ១១:២៥ គកស)។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៤២

ដ�ើម្បីបំផ្លាញអ
 ំណាចនៃពួកគ្រ
 ប់គ្រង
និងព
 ួកមា
 នអំណាច


ហ�ើយព្រះអង្គបានលុបចោលកំណត់ត្រាដែលទាស់នឹងយ�ើង 
គឺបញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលប្រឆាំងយ�ើង 
ហ�ើយព្រះអង្គបានដកបញ្ញត្តិទាំងន ោះចេញ 
ដោយដំភ្ជាប់ទៅនឹងឈ�ើឆ្
 កាង។ 
ព្រះអង្គបានបំផ្លាញអំណាចនៃការគ្រប់គ្រង និងសិទ្ធអំណាច
ទាំងឡាយដោយបំបាក់មុខពួកវានៅទីសាធារណៈ 
ហ�ើយបានយកឈ្នះពួកវាដោយឈ�ើឆ្
 កាង។
(កូឡុស ២:១៤-១៥ គគខ)
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ដោយហេតុនេះហ�
 ើយបានជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះ
បានលេចមក គឺដ�ើម្បីបំផ្លាញកិច្ចការរបស់អារក្ស។
(១យ៉ូហាន ៣:៨ គកស)

នៅ

ក្នុងព្រះគម្ពីរមា
 នចែងយ៉ាងដូច្នេះថា «អំណាចនៃការគ្រប់គ្រង

និងស
 ិទ្ធិអំណាច» អាចសំដៅល�ើរដ្ឋាភិបាល។ ប៉ុន្តែឃ្លាថា ព្រះគ្រីស្ទ «បាន
បំផ្លាញអំណាចនៃការគ្រប់គ្រង និងស
 ិទ្ធិអំណាចទាំងឡាយ» ហ�ើយបាន
«បំបាក់មុខពួកវានៅទីសាធារណៈ» ព្រមទាំង «បានយកឈ្នះពួកវាដោយ
ឈ�ើឆ្កាង» ឃ្លានោះសំដៅទៅល�ើអំណាចអារក្សដែលធ្វើបាបលោកីយ៍នេះ
មិនមែនសំដៅល�ើរដ្ឋាភិបាលទេ។ កណ្ឌគម្ពីរ អេភេសូរ ៦:១២ មានចែង
យ៉ាងច្បាស់អំពីអំណាចអាក្រក់ទាំងនេះ។ កណ្ឌគម្ពីរនោះបានចែងថា
គ្រីស្ទបរិស័ទ «...មិនមែនតយុទ្ធនឹងសា
 ច់ឈាមទេ គឺនឹងពួកគ្រប់គ្រង ពួក
មានអំណាច និងពួកម្ចាសន់ៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញ ហ�ើយទាស់
នឹងអ
 ំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណ នៅស្ថានដ៏ខ្ពសដ់ែរ»។
ព្រះគម្ពីរបានហៅសាតាំងបីដងថា «ចៅហ្វាយរបស់លោកីយ៍នេះ»
(យ៉ូហាន ១២:៣១, ១៦:១១ និងអេភេសូរ ៦:១២)។ ព្រះយេស៊ូវបាន
មានព្រះបន្ទូលនៅគ្រាចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ទ្រង់ថា «ឥឡូវ លោកីយ៍
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នេះត្រូវជាប់ទោសហ�ើយ ឥឡូវនេះ ចៅហ្វាយរបស់លោកីយ៍នេះ ក៏ត្រូវ
បោះចោលចេញ» (យ៉ូហាន ១២:៣១)។ ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវ គឺជា
ចំណុចដ៏ស
 ំខាន់ប
 ំផុតក
 ្នុងកា
 រយកជ័យជម្នះល�ើ «ចៅហ្វាយរបស់លោកីយ៍
នេះ» ដែលជាអារក្សនេះឯង។ ប�ើសាតាំងចា
 ញ់ហ�ើយ នោះពួកប
 រិវារបស់
វាក៏នឹងចា
 ញ់ដែរ។ ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យពួកវាទាំងអ
 ស់បរាជ័យទា
 ំងស្រុង
តាមរយៈការសុគតរបស់ទ្រង់។
នេះមិនមែនមានន័យថា
 ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យពួកវារលាយសាបសូន្យ
ទៅអស់នោះទេ។ យ�ើងអាចដឹងបាន ពីព្រោះឥឡូវនេះយ�ើងក៏កំពុងតែ
តយុទ្ធជាមួយពួកវាដែរ។ ប៉ុន្តែ ពួកវាជាសត្រូវដែលបរាជ័យរួចទៅហ�ើយ។
យ�ើងក៏ដឹងទ�ៀតថា នៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់យ�ើងនឹងមា
 នជ័យជម្នះ។ វា
ហាក់ដូចជាថា នាគដ៏ធំមួយត្រូវគេកាត់ក្បាលចេញ ហ�ើយកំពុងតែប្រកាច់
ប្រកិនរេរារហូតដល់វាហូរឈាមដាច់ខ្យល់។ យ�ើងបានជ័យជម្នះក្នុងការ
តយុទ្ធរួចទៅហ�ើយ ប៉ុន្តែយ�ើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នពីសេចក្ដីហិនវិនាសដែល
វាអាចបង្កឲ្យមាននៅក្នុងជ
 ីវិតរបស់យ�ើង។
តាមរយៈការសុគតរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវ ព្រះជាម្ចាស់ «...បានលុប
កំណត់ត្រាដែលទាស់នឹងយ�ើងចោល គឺបញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលប្រឆាំង
យ�ើង ហ�ើយព្រះអង្គបានដកបញ្ញត្តិទាំងនោះចេញ ដោយដំភ្ជាប់ទៅនឹង
ឈ�ើឆ្កាង» (កូឡុស ២:១៤, គគខ សូមអានហេតុផល ទី៧)។ នេះគឺ
ជារប�ៀបដែល «ព្រះអង្គបានបំផ្លាញអំណាចនៃការគ្រប់គ្រង និងសិទ្ធិ
អំណាចទាំងឡាយដោយបំបាក់មុខពួកវានៅទីសាធារណៈ...» (កូឡុស
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២:១៥ គគខ)។ យ�ើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទ�ៀតថា ប្រសិនប�ើក្រឹត្យវិន័យ
របស់ព្រះជាម្ចាស់ឈប់កាត់ទោសយ�ើងតទៅទ�ៀត ដោយសារព្រះគ្រីស្ទ
បានលុបចោលកំណត់ត្រាដែលទាស់នឹងយ�ើងរួចហ�ើយ នោះសាតាំងក៏
គ្មានសិទ្ធិនឹងចោទប្រកាន់យ�ើងទ�ៀតដែរ។
ការចោទប្រកាន់រាស្ដ្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ គឺជាកិច្ចការដ៏ធំរបស់អា
កំណាចនៅចំពោះព្រះគ្រីស្ទ។ ពាក្យ «សាតាំង» ជាភាសាក្រិកមានន័យ
ថា «ខ្មាំងសត្រូវ ឬអ្នកចោទប្រកាន់»។ ក៏ប៉ុន្តែ សូមស្ដាប់ទៅនឹងអ្វីដែល
បានក�ើតឡ�ើង នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទសុគត។ ខគម្ពីរខាងក្រោមនេះ គឺ
ជាប្រសាសន៍របស់សាវ័ក យ៉ូហាន៖ «...ខ្ឮ
ញុំ សំឡេងមួយយ
 ៉ាងខ្លាំងនៅល�ើ
មេឃថា ឥឡូវនេះ ការសង្គ្រោះ ព្រះចេស្ដា និងរាជ្យរបស់ព្រះនៃយ�ើង ព្រម
ទាំងអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៃព្រះអង្គបានមកដល់ហ�ើយ ដ្បិតអ្នកចោទ
ប្រកាន់ពួកប
 ងប្អូនយ�ើង ដែលចេះតែចោទពីគេនៅចំពោះព្រះនៃយ�ើងទាំង
យប់ទាំងថ្ងៃ ត្រូវបានបោះទម្លាក់ចុះហ�ើយ» (វិវរណៈ ១២:១០ គកស)។
នេះគឺជា
 ការបរាជ័យ និងកា
 រធ្លាក់ចុះនៃពួកគ្រប់គ្រង និងពួកមា
 នអំណាច។
ឥឡូវនេះ នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ ការចោទប្រកាន់ម
 ិនអា
 ចឈរទាស់ទទឹង
នឹងរាស្ដ្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទ�ៀតឡ�ើយ។ «ត�ើអ្នកណានឹងចោទប្រកាន់ពួកអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរ�ើសបាន? ដ្បិតព្រះជាម្ចាស់គឺជា
អ្នកដែលរាប់ពួកគេជាសុចរិត» (រ៉ូម ៨:៣៣ គកស)។ គ្មានមនុស្សណា
ឬសាតាំងអាចចោទប្ដឹងយ�ើងទៅរួចបាននោះទេ។ តុលាការបានចេញ
សាលក្រមបិទសេចក្ដីបណ្ដឹងស្របច្បាប់ហ�ើយ។ ព្រះគ្រីស្ទ គឺជាសេចក្ដី
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សុចរិតរបស់យ�ើង។ ព្រះគ្រីស្ទបានបំបាក់ម
 ុខអ្នកដែលចោទប្រកាន់យ�ើង
រួចហ�ើយ។ ប្រសិនប�ើ វាព្យាយាមតវ៉ានៅឯបន្ទបសា
់ លក្រមនៅនគរស្ថាន
សួគ៌ នោះក្ដីអាម៉ាស់នឹងគ្របល�ើមុខវាជាមិនខាន។ អូ៎! ត�ើយ�ើងនឹងមាន
ភាពក្លាហាន ហ�ើយមានសេរីភាពនៅក្នុងលោកីយ៍នេះប៉ុណ្ណាទៅ នៅពេល
ដែលយ�ើងបានបម្រើព្រះគ្រីស្ទ និងស្រឡាញ់ម
 នុស្សទ
 ូទៅនោះ! អ្នកណា
ដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ នោះគ្មានទោសសោះ (រ៉ូម ៨:១)។ ប�ើដូច្នេះ ចូរបែរ
ចេញពីសេចក្ដីល្បួងរបស់អាកំណាចនោះទៅ។ ពីព្រោះសេចក្ដីសន្យារបស់
វា គឺជាការកុហកបោកប្រាស់ ហ�ើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានដកអំណាចរបស់
វាចេញបាត់ទៅហ�ើយដែរ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៤៣

ដ�ើម្បីបញ្ចេញឲ្យដឹងនូវព្រះចេស្ដា
នៃព្រះក្នុងដ
 ំណឹងល្អ

ដ្បិតដំណឹងអំពីឈ�ើឆ្កាង ជាសេចក្ដីល្ងីល្ងើដល់អស់អ្នកដែល
កំពុងតែវិនាស តែជាព្រះចេស្ដារបស់ព្រះដល់
យ�ើងដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះ។
(១កូរិនថូស ១:១៨ គកស)

ដ្បិតខ្ញុំមិនខ្មាសអំពីដំណឹងល្អទេ ព្រោះជា
 ព្រះចេស្ដា
របស់ព្រះ សម្រាប់សង្គ្រោះអស់អ្នកណាដែលជ�ឿ គឺដ
 ំបូង
ដល់សាសន៍យូដា និងដ
 ល់សាសន៍ក្រិកផង។
(រ៉ូម ១:១៦ គកស)

229

ដំ

ណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទពិតជាដំណឹងដ៏ល្អមែន។ វាគឺជាដំណឹង

ដែលមានតាំងតែពីមុនមានទេវវិទ្យាអំពីដំណឹងនេះទៅទ�ៀត។ ដំណឹងគឺ
ជាសេចក្ដីរាយការណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលបានក�ើតឡ�ើង។ ដំណឹង
ល្អ គឺជាសេចក្ដីប្រកាសពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ដែលបានក�ើតឡ�ើង ហ�ើយ
ដំណឹងនោះនឹងធ្វឲ
ើ ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយ។ ដំណឹងល
 ្អ គឺជាដំណឹងដ៏
ល្អបំផុត ដោយសារអ្វីដែលវារាយការណ៍មកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយ
រីករាយអស់កល្បជា
 និច្ច។
ដំណឹងល្អនេះរាយការណ៍ពីសេចក្ដីស្លាប់ និងការមានព្រះជន្មរស់
ឡ�ើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ សាវ័ក ប៉ុល បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ ហ�ើយ
យ៉ាងសាមញ្ញពីគុណភាពនៃដំណឹងល
 ្អ៖
បងប្អូនអ�ើយ ខ្ញុំសូមរំឭកអ្នករាល់គ្នាដឹងអំពីដំណឹងល្អ...គឺថា

ព្រះគ្រីស្ទបានសុគត ដោយព្រោះបាបរបស់យ�ើង ស្របតាម
បទគម្ពីរ ហ�ើយថា ព្រះអង្គត្
 រូវគេបញ្ចុះក្នុងផ្នូរ រួចព្រះអង្គមាន
ព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញន ៅថ្ងៃទី
 បីស្របតាមបទគម្ពីរ...ហ�ើយថា...

ព្រះអង្គបានលេចឲ្យពួកបងប្អូនជាងប្រាំរយនាក់ឃ�ើញក្នុង
ពេលតែមួយ...ភាគច្រើននៅរស់ន ៅឡ�ើយ...។
(១កូរិនថូស ១៥:១-៧ គកស)

ចំណុចស្នូលនៃដំណឹងល្អគឺថា «ព្រះគ្រីស្ទបានសុគត...ត្រូវគេបញ្ចុះ
ក្នុងផ្នូរ...មានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ...ហ�ើយ...បានលេចឲ្យពួកបងប្អូនជាង
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ប្រាំរយនាក់ឃ�ើញ...»។ មូលហេតុដែលសាវ័ក ប៉ុល បានល�ើកយកសាក្សី
ជាច្រើនមកនិយាយ ពីព្រោះគាត់ចង់បញ្ជាក់ពីសេចក្ដីពិតនៃដំណឹងល្អ។
គាត់ចង់មា
 នន័យថា
 មិតអ
្ត ្នកអា
 នសំបុត្ររបស់គាត់អាចរកសាក្សីមួយចំនួន
ឃ�ើញ ហ�ើយជជីកសួរពួកគេពីសេចក្ដីពិតទាំងនោះបាន។ ដំណឹងល្អ គឺ
ជាដំណឹងអ
 ំពីហេតុការណ៍ពិតៗ។ ហ�ើយហេតុការណ៍ពិតទា
 ំងនោះគឺអាច
ពិសោធបាន។ មានសាក្សជាច្រើ
ី
នបានឃ�ើញព្រះយេស៊ូវសុគត គេបញ្ចុះ
ទ្រង់ក
 ្នុងផ
 ្នូរ ហ�ើយឃ�ើញទ្រង់មា
 នព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ។
រ�ឿងដ៏ខ្លោចផ្សានោះគឺថា
 ដំណឹងល
 ្អនេះហាក់ដូចជា
 សេចក្ដីចម្កួតដល់
មនុស្សជាច្រើន។ សាវ័ក ប៉ុល បានមានប្រសាសន៍ថា «ដ្បិតដំណឹងអំពី
ឈ�ើឆ្កាង ជាសេចក្ដីល្ងីល្ងើដល់អស់អ្នកដែលកំពុងតែវិនាស តែជាព្រះ
ចេស្ដារបស់ព្រះដល់យ�ើងដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះ» (១កូរិនថូស ១:១៨
គកស)។ នេះហ�ើយគឺជាព្រះចេស្ដាដែលព្រះគ្រីស្ទសុគត ដ�ើម្បីបញ្ជ្រាប
ដំណឹងល្អដល់គ្រប់គ្នា។ «...ដំណឹងល្អ...ជាព្រះចេស្ដារបស់ព្រះ សម្រាប់
សង្គ្រោះអស់អ
 ្នកណា
 ដែលជ�ឿ...» (រ៉ូម ១:១៦ គកស)។
ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សទាំងអស់មិនបានឃ�ើញថា ការសុគតរបស់
ព្រះគ្រីស្ទគឺជាដំណឹងល្អអញ្ចឹង? មុនដែលយ�ើងទទួលជ�ឿល�ើដំណឹងល្អ
យ�ើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ជាមុនថា វាជាសេចក្តីពិត និងជាដំណឹងល្អដ៏
ពិត ។ ដូច្នេះ ហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកខ្លះទទួលស្គាល់ថា ដំណឹងល្អជា
ដំណឹងល្អដ៏ពិត តែអ្នកខ្លះទ�ៀតមិនទទួលស្គាល់ដូចនោះ? កណ្ឌគម្ពីរ
២កូរិនថូស ៤:៤ ផ្ដលច
់ ម្លើយម
 ួយថា
 «ជាពួកអ
 ្នកដែលព្រះរបស់លោកីយ៍
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នេះ (សាតាំង) បានបង្អាប់ដល់គំនិតពួកគេដែលមិនជ�ឿ ក្រែងរស្មីពន្លឺនៃ
ដំណឹងល
 ្អ ដែលសំដែងពីសិរីល្អនៃព្រះគ្រីស្ទដ៏ជារូបអ
 ង្គព្រះ បានភ្លឺមកដល់
គេ»។ ក្រៅពីនោះ យ�ើងក៏ឃ�ើញដែរថា មនុស្សមានបាបមិនអាចស្គាល់
សេចក្ដីពិតខាងឯវិញ្ញាណបានឡ�ើយ។ «ប៉ុន្តែ មនុស្សខាងសាច់ឈាម
គេមិនទទួលសេចក្ដីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេ ពីព្រោះជាសេចក្ដីល្ងង់
ល្ងើដល់គេ...» (១កូរិនថូស ២:១៤)។
មានតែព្រះចេស្របស់
ដា
ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចកំទេចការខ្វាក់
ដែលសាតាំងបានដាក់ល�ើយ�ើង និងន
 ិស្ស័យខាងសាច់ឈាមរបស់យ�ើង
ចោលបាន នេះគឺដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងទទួលស្គាល់ដំណឹងល្អថាជាដំណឹងល្អដ៏
ពិត។ ហេតុនោះបានជាព្រះគម្ពីរចែងថា ទោះប�ើដំណឹងល្អគឺជាសេចក្ដី
ល្ងង់ល្ងើដល់មនុស្សជាច្រើនក៏ដោយ ក៏ «ប៉ុន្តែ ចំពោះអស់អ្នកដែលព្រះ
អង្គត្រាស់ហៅ...(ពួកគេរាប់) ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះចេស្ដារបស់ព្រះ និងជា
ប្រាជ្ញារបស់ព្រះ» (១កូរិនថូស ១:២៤ គកស)។ ការត្រាស់ហៅនេះ គឺជា
ព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដ�ើម្បីនឹងលុបការខ្វាក់ដែល
សាតាំងបានដាក់ល�ើយ�ើង និងន
 ិស្ស័យខាងសាច់ឈាមរបស់យ�ើងចោល
នោះគឺដ�ើម្បីធ្វើឲ្យយ�ើងម�ើលឃ�ើញព្រះគ្រីស្ទថាទ្រង់ល្អ ហ�ើយពិត។ ព្រះ
ហឫទ័យមេត្តាករុណានេះ គឺជាអំណោយទានមួយដែលព្រះគ្រីស្ទបាន
ទិញដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់។ ចូរស
 ម្លឹងទៅឯទ្រង់ ហ�ើយអធិស្ឋាន
សូមព្រះជាម្ចាស់ជួយឲ
 ្យលោកអ្នកអា
 ចម�ើលឃ�ើញ ហ�ើយអាចឱបក្រសោប
យកដំណឹងល
 របស់
្អ
ព្រះគ្រីស្ទ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៤៤

ដ�ើម្បីបំបាត់សេ
 ចក្ស
ដី ម្អបរ់ វាង
ពូជសា
 សន៍ផ្សេ
 ងៗ

ទ្រង់...បានរុះជ
 ញ្ជាំងដែលខាន់កណ្តាលចេញ 
ព្រមទាំងបំបាត់សេចក្ដីសំអប់គ្នា ដោយនូវរូបសាច់
ទ្រង់ គឺបំបាត់ក្រឹត្យវិន័យដែលមានបញ្ញត្ត និងសេចក្ដីហាមប្រាមទាំងប៉ុន្មាន
ចេញ ដ�ើម្បីឲ្យបានយកទាំង២មក បង្កើតជាមនុស្សថ
 ្មី
តែ១ក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ ដោយតាំងជាស្
 ពានមេត្រីឲ្យ 
ហ�ើយឲ្យទ ្រង់បានផ្សះផ្សាទាំង២នឹងព្រះ ក្នុងរូបកាយតែ១ 
ដោយសារឈ�ើឆ្
 កាង ព្រមទាំងរំងាប់សេចក្ដីសំអប់គ្នា 
ដោយឈ�ើឆ្
 កាងនោះឯង។
(អេភេសូរ ២:១៤-១៦)
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កា

រសង្ស័យ និងការរ�ើសអ�ើង ក៏ដូចជាអត្តចរិតនៃការបន្ទាបតម្លៃ

រវាងសាសន៍យ
 ូដា និងសា
 សន៍ដទៃនៅក្នុងស
 ម័យកាលព្រះគម្ពីរស
 ញ្ញាថ្មី
គឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ ប្រៀបបានទៅនឹងសេចក្ដីសម្អប់ខាងជាតិសាសន៍
នៅក្នុងសម័យយ�ើងនេះដែរ។ ឧទាហរណ៍មួយស្ដីពីគូបដិបក្ខដែលបាន
ក�ើតឡ�ើងនៅទីក្រុងអាន់ទីយ៉ូករវាងសាវ័ក កេផាស (ពេលខ្លះហៅថា
ពេត្រុស) និងសា
 វ័ក ប៉ុល៖ សាវ័ក ប៉ុល រាយរាប់រ�ឿងនោះថា «ប៉ុន្តែ កាល
លោកពេត្រុសបានមកដល់អា
 ន់ទីយ៉ូក នោះខ្ញុំបានទាស់ទទឹងន
 ឹងលោក
នៅប្រទល់ម
 ុខ ពីព្រោះលោកគួរឲ
 ្យបន្ទោសបាន ដ្បិតម
 ុនដែលមានអ្នកខ្លះ
មកពីលោកយ៉ាកុប នោះលោកបានបរិភោគជាមួយនឹងពួកសាសន៍ដទៃ
តែលុះគេមកដល់ហ�ើយ នោះលោកដកខ្លួនថយចេញ ដោយកោតខ្លាច
ដល់ពួកកា
 ត់ស្បែក» (កាឡាទី ២:១១-១២)។
សាវ័ក ពេត្រុស បានរស់នៅក្នុងសេរីភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ តែ
ទោះប�ើគាត់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទសាសន៍យូដាមួយរូបក៏ដោយ ក៏គាត់នៅតែ
បរិភោគជាមួយពួកគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនមែនជាសាសន៍យូដាដែរ។ តែ
ព្រះគ្រីស្ទបានរុះជញ្ជាំងដែលខាន់កណ្តាលចេញហ�ើយ ហ�ើយក៏បានដក
សេចក្ដីសម្អប់ចេញហ�ើយដែរ តាមរយៈការសុគតរបស់ទ្រង់។ ប៉ុន្តែមាន
គ្រីស្ទបរិស័ទសាសន៍យ
 ូដាដែលនៅកាន់ខ្ជាប់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោក
ម៉ូសេ ពួកគេបានមកលេងទីក្រុងអាន់ទីយ៉ូក។ ពេលសាវ័ក កេផាស ឃ�ើញ
ពួកគេ គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យស្លន់ស្លោ (ពីព្រោះសាសន៍យូដាជាច្រើននៅ
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សម័យនោះគិតថា ការបរិភោគជាមួយនឹងសាសនាដទៃជាអំព�ើបាប)។
ដូច្នេះគាត់ក៏បានដកខ្លួនចេញពីអ្នកជ�ឿដែលជាសា
 សន៍ដទៃភ្លាម។
ពេលសាវ័ក ប៉ុល បានឃ�ើញហេតុការណ៍នោះក�ើតឡ�ើង ត�ើគាត់
គួរនឹងធ្វើអ្វី? ត�ើគាត់គួរនឹងមិនអ�ើព�ើឬ? ត�ើគាត់គួររក្សាមេត្រីភាពរវាង
គ្រីស្ទបរិស័ទសាសន៍យូដាដែលនៅកាន់ខ្ជាប់តាមច្បាប់ទម្លាប់របស់ពួក
គេ និងគ្រីស្ទបរិស័ទសាសន៍យូដាដែលមានសេរីភាពក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅ
ក្រុងអាន់ទីយ៉ូកដោយធ្វើមិនដឹងមិនឮឬ? លោកអ្នកអាចម�ើលឃ�ើញពី
អត្តចរិតចម្បងរបស់សាវ័ក ប៉ុល នៅក្នុងឃ្លានេះថា៖ «កាលខ្ញុំឃ�ើញថា
គេមិនដ�ើរត្រង់តាមសេចក្ដីពិតនៃដំណឹងល្អ...» (កាឡាទី ២:១៤)។ នេះ
គឺជាប្រសាសន៍ដ៏សំខាន់មួយ។ ការបែងចែកជាតិសាសន៍ចេញពីគ្នា គឺ
ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យគេពិបាកទទួលយកដំណឹងល្អ! ការភ័យខ្លាច
និងការដកថយរបស់សាវ័ក កេផាស ចេញពីការប្រកបជាមួយសាសន៍
ដទៃ ពេលនោះបានបង្ហាញថាគាត់ «មិនដ�ើរត្រង់តា
 មសេចក្ដីពិតនៃដំណឹង
ល្អ»។ ព្រះគ្រីស្ទបានសុគត ដ�ើម្បីរុះជញ្ជាំងដែលខណ្ឌកណ្ដាលនោះចេញ
តែសាវ័ក កេផាស បានព្យាយាមសង់វាឡ�ើងវិញ។
ពេលនោះសាវ័ក ប៉ុល មិនមែនមិនអ�ើព�ើនោះទេ ហ�ើយគាត់ក
 ៏មិនយោគ
យល់មេត្រីភាពដោយបដិសេធដំណឹងល
 ្អចោលនោះដែរ។ តាមពិត គាត់
បានស្ដីបន្ទោសសាវ័ក កេផាស នៅមុខមនុស្សជាច្រើន។ «...នោះខ្ញុំក៏សួរ
លោកពេត្រុស នៅមុខមនុស្សទាំងអស់ថា
 ប�ើលោកដែលជាសា
 សន៍យ
 ូដា
មិនប្រព្រឹតតា
្ត មទំន�ៀមទម្លាប់របស់សាសន៍យ
 ូដាទេ គឺប្រព្រឹតតា
្ត មទំន�ៀម
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ទម្លាប់សាសន៍ដទៃវិញ នោះហេតុអ្វីបានជាបង្ខំឲ្យសា
 សន៍ដទៃ ប្រព្រឹត្តដូច
ជាសាសន៍យូដាដូច្នេះ» (កាឡាទី ២:១៤)។ យ�ើងអាចនិយាយបានម្យ៉ាង
ទ�ៀតថា ការដកថយរបស់សាវ័ក កេផាស ចេញពីការប្រកបជាមួយនឹង
គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនមែនជាសាសន៍យូដា គឺបង្ហាញពីសេចក្ដីបង្រៀន
ដែលខុសឆ្គងថា
 ៖ យ�ើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ
 ្យដូចជា
 សា
 សន៍យូដា ដ�ើម្បីឲ្យអ
 ្នកជ�ឿ
ផ្សេងទ�ៀតទទួលស្គាលថា
់ យ�ើងពិតជា
 អ្នកជ�ឿមែន។ នេះគឺជា
 កា
 រខុសឆ្គង
មួយដែលព្រះគ្រីស្ទបានសុគត ដ�ើម្បលុ
ី បវាចោល។
ព្រះគ្រីស្ទសុគត ដ�ើម្បីបង្កើតរប�ៀបថ្មីទាំងស្រុងមួយ ដ�ើម្បីឲ្យពូជ
សាសន៍ជាច្រើនទ�ៀតទទួលបានការផ្សះផ្សាន
 ឹងគ្នា។ ពិធីផ្សេងៗ និងពូជ
សាសន៍ផ្សេងៗ គឺមិនមែនជាម
 ូលដ្ឋាននៃការមានអំណររួមគ្នានោះទេ ប៉ុន្តែ
គឺជាព្រះគ្រីស្ទទៅវិញទេ។ ព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញតាមក្រឹត្យវិន័យយ
 ៉ាងគ្រប់
លក្ខណ៍។ ទ្រង់បានលុបគ្រប់ទាំងចំណុចដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរ�ើស
អ�ើងពូជសាសន៍ចោលចេញ ល�ើកលែងតែការរ�ើសអ�ើងដែលក�ើតឡ�ើង
ដោយសារដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះ។ ការដែលយ�ើងគ្រាន់
តែនិយាយថា សាសនាណាក
 ៏ដូចសា
 សនាណា វាមិនអា
 ចបង្កើតឲ
 ្យមាន
ការរួបរួមពូជសាសន៍ដ៏យូរអង្វែងបាននោះទេ។ មានតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
តែមួយប៉ុណ្ណោះទ�ើបអា
 ចបង្កើតឲ
 ្យមានការរួបរួមគ្នាបាន ព្រោះទ្រង់ជា
 ព្រះ
រាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទ្រង់ឲ្យមកលោកីយ៍
នេះទុកជាព្រះសង្គ្រោះតែមួយគត់របស់មនុស្សមានបាប និងទុកជាអ្នក
ផ្សះផ្សាពូជសាសន៍ផ្សេងៗម្ដងជាសម្រេច។ ប្រសិនប�ើយ�ើងបដិសេធពី
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ការនេះ នោះមានន័យថា យ�ើងរំលាយមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេចក្ដីសង្ឃឹម
និងការរួបរួមដ៏អស់កល្បក្នុងចំណោមមនុស្សនៅល�ើលោកីយ៍នេះចោល
ហ�ើយ។ តាមរយៈការសុគតរបស់ព្រះអង្គនៅល�ើឈ�ើឆ្កាង ទ្រង់បានសម្រេច
កិច្ចការទាក់ទ
 ងនឹងស
 កលលោកទាំងមូលយ៉ាងជោគជ័យ មិនមែនគ្រាន់
តែសម្រេចសម្រាប់តំបន់តូចៗមួយប៉ុណ្ណោះនោះទេ។ ព្រះយេស៊ូវបាននាំ
ឲ្យមានការផ្សះផ្សារវាងព្រះជាម្ចាស់និងមនុស្ស។ ប្រសិនប�ើពូជសាសន៍
ទាំងអស់ទទួលស្គាល់ ហ�ើយមានអំណរក្នុងដំណឹងល្អ នោះពួកគេនឹង
ចេះស្រឡាញ់ ហ�ើយរីករាយជាមួយគ្នាអស់កល្បជានិច្ច។ ព្រះគ្រីស្ទបាន
លុបការបាក់បែករវាងយ�ើងន
 ឹងព្រះជាម្ចាស់ ក៏ដូចជារវាងពូជសា
 សន៍នឹង
ពូជសា
 សន៍ចោលតាមរយៈជ័យជម្នះរបស់ទ្រង់។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៤៥

ដ�ើម្បីលោះយ�ើងចេញពីគ្រប់
កុលសម្ព័ន្ធ គ្រប់ភាសា គ្រប់ជ
 នជាតិ
និងគ្រ
 ប់សាសន៍

ព្រះអង្គសមនឹងទទួលក្រាំងនេះ ហ�ើយប
 កត្រាផង ដ្បិតព្រះអង្គ
ត្រូវគេធ្វើគុត ហ�ើយបានលោះមនុស្សដ ោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គ 
គឺគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធ គ្រប់ភាសា គ្រប់ជនជាតិ 
និងគ្រប់សាសន៍ ថ្វាយដ
 ល់ព្រះ។
(វិវរណៈ ៥:៩ គកស)

ខ

គម្ពីរខា
 ងល�ើនេះគឺជា
 ចម្រៀងទំនុកម
 ួយថ្មីរបស់ពួកប
 រិសុទ្ធដែលគេ

ច្រៀងនៅស្ថានសួគ៌។ ព្រះជាម្ចាស់បានអនុញ្ញាតឲ
 ្យសា
 វ័ក យ៉ូហាន ឃ�ើញ
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ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងក�ើតឡ�ើងនៅអនាគត។ «បន្ទាប់មកខ្ញុំឃ�ើញមាន
ក្រាំងមួយនៅព្រះហស្ដស្ដាំរបស់ព្រះអង្គ ដែលគង់ល�ើបល្ល័ង្ក...ព្រមទាំងមាន
បិទត្រាប្រាំពីរផង» (វិវរណៈ ៥:១ គកស)។ ការប�ើកក្រាំង គឺជាសញ្ញានៃ
ការប�ើកឲ
 ្យឃ�ើញពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនៅអនាគត។ សាវ័ក យ៉ូហាន
ពោលទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកថា ម�ើលទៅហាក់ដូចជាគ្មាននរណានឹងប�ើក
ក្រាំងសោះ។ បន្ទាប់មកមានចាស់ទុំម្នាក់ចាប់ន
 ិយាយថា «...កុយ
ំ អ
ំ ី ម�ើល៍!
សិង្ហដែលក�ើតពីកុលសម្ព័ន្ធយូដា ជាឫសកែវព្រះបាទដាវីឌ ទ្រង់បានឈ្នះ
ហ�ើយអាចនឹងប�ើកក្រាំង និងប
 កត្រាទាំងប្រាំពីរនោះបាន» (វិវរណៈ ៥:៥
គកស)។ នេះគឺស
 ំដៅទៅល�ើព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះមែស្ស៊ី។ ទ្រង់បានឈ្នះ
តាមរយៈការសុគត និងកា
 រមានព្រះជន្មរស់ឡ�ើងវិញ។ នៅពេលនោះសាវ័ក
យ៉ូហាន បានឃ�ើញទ្រង់ គាត់ល�ើកឡ�ើងថា៖ «ខ្ញុំឃ�ើញកូនច�ៀមមួយដែល
ម�ើលទៅដូចជា
 គេបានសម្លាបហ់�ើយ...» (វិវរណៈ ៥:៦ គកស)។
បន្ទាប់មកតួមានជីវិតទាំងបួន និងពួកចាស់ទុំទាំងម្ភៃបួននាក់ដែល
នៅជុំវិញបល្ល័ង្កក៏បានទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះ ហ�ើយថ្វាយបង្គំព្រះគ្រីស្ទ។ ពួក
គេបាននាំគ្នាច្រៀងទំនុកថ្មីមួយ។ ជាការអស្ចារ្យណាស់ បទចម្រៀងនោះ
ប្រកាសថា គឺការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនោះហ�ើយដែលធ្វឲ
ើ ្យទ្រង់ស
 មនឹង
ប�ើកក្រាំងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ។ នេះមានន័យថា ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
មានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ណាស់ក្នុងការសម្រេចផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងមូលល�ើលោកនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ «ហ�ើយគេក៏ច្រៀងទំនុក
មួយថ្មីថា ព្រះអង្គសមនឹងទទួលក្រាំងនេះ ហ�ើយបកត្រាផង ដ្បិតព្រះ
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អង្គត្រូវគេធ្វើគុត ហ�ើយបានលោះមនុស្សដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះ
អង្គ គឺគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធ គ្រប់ភាសា គ្រប់ជនជាតិ និងគ្រប់សាសន៍ ថ្វាយ
ដល់ព្រះ» (វិវរណៈ ៥:៩)។
ព្រះគ្រីស្ទបានសុគត ដ�ើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ផ្សេងៗ
គ្នាជាច្រើន។ វប្បធម៌មិនមែនជាអ្នកធ្វើបាបទេ តែមនុស្សគ្រប់គ្នាទេដែល
បានធ្វើបាបវិញ។ គ្រប់ទាំងពូជសាសន៍ និងវប្បធម៌ទាំងអស់ត្រូវការការ
ផ្សះផ្សានឹងព្រះជាម្ចាស់វិញ។ ដោយសារបាប គឺជាជំងឺសកល ដូច្នេះត្រូវ
មានការព្យាបាលជាសកលដែរ។ ព្រះយេស៊ូវបានទតឃ�ើញពីការឈឺចាប់
នៃឈ�ើឆ្កាងរួចហ�ើយ ហ�ើយទ្រង់ក
 ៏បានមានបន្ទូលយ៉ាងអង់អាចអំពីកម្រិត
នៃ គោលបំណងរបស់ទ្រង់ថា៖ «ឯខ្ញុំ ប្រសិនប�ើខ្ញុំត្រូវល�ើកពីដីឡ�ើង នោះ
ខ្ញុំនឹងទាញមនុស្សទាំងអស់ម
 កឯខ្ញុំ» (យ៉ូហាន ១២:៣២ គកស)។ ពេល
ទ្រង់រ�ៀបចំគម្រោងការពីការសុគត ទ្រង់ក
 ៏បានរ�ៀបចំគម្រោងការនៃការប្រមូលយកមនុស្សទាំងអស់ម
 កឯទ្រង់ផ
 ងដែរ។
គ្រីស្ទសាសនាបានចាប់ផ្ដើមនៅភាគខាងក�ើត។ តែច្រើនសតវត្ស
ក្រោយមក បែរជាគ្រីស្ទសាសនាចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅភាគ
ខាងលិចវិញ។ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ គ្រីស្ទសាសនានៅភាគខាងលិចកំពុងតែ
ធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។ ការនេះមិនមា
 នអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះព្រះគ្រីស្ទ
នោះទេ។ ព្រោះព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានទាយទុកពីឥទ្ធិពលជាលក្ខណៈ
សកលរបស់ទ្រង់ជាមុនរួចទៅហ�ើយថា៖ «គ្រប់ទា
 ំងទ
 ីបំផុតនៃផែនដី នឹង
នឹកដល់ព្រះយេហូវ៉ា ហ�ើយត្រឡប់បែរមកឯទ្រង់ អស់ទាំងពូជពង្សនៃ
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នគរទាំងឡាយ នឹងថ្វាយបង្គំនៅចំពោះទ្រង់» (ទំនុកដំក�ើង ២២:២៧)។
«ឱសូមឲ្យអស់ទាំងនគរបានអរសប្បាយ ហ�ើយច្រៀងដោយអំណរចុះ»
(ទំនុកដំក�ើង ៦៧:៤)។ ដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទចូលមកដល់ទី
បញ្ចប់នៃព័ន្ធកិច្ចរបស់ទ្រង់នៅផែនដី នោះទ្រង់បានពន្យល់ពីបេសកកម្ម
របស់ទ្រង់យ៉ាងច្បាស់៖ «...គឺថា ព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខលំបាក ហ�ើយនៅថ្ងៃ
ទីបី ព្រះអង្គនឹងរស់ពីស្លាប់ឡ�ើងវិញ ហ�ើយត្រូវឲ្យការប្រែចិត្ត និងសេចក្ដី
ប្រោសឲ្យរួច បានប្រកាសប្រាប់ដល់អស់ទាំងសាសន៍ ក្នុងព្រះនាមព្រះ
អង្គ...» (លូកា ២៤:៤៦-៤៧ គកស)។ សេចក្ដីបង្គាប់ចំពោះពួកសិស្ស
របស់ទ្រង់គច
ឺ ្បាស់ណាស់ថា៖ «ដូច្នេះ ចូរទៅបង្កើតស
 ិស្សពីគ្រប់ជនជាតិ...»
(ម៉ាថាយ ២៨:១៩ គគខ)។
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនគ្រាន់តែជាព្រះនៃពួកកុលសម្ព័ន្ធណាមួយ
នោះទេ។ ហ�ើយទ្រង់ក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាកម្មសិទ្ធិរបស់វប្បធម៌ណា ឬ
ក្រុមពូជសា
 សន៍ណាម
 ួយតែប៉ុណ្ណោះនោះដែរ។ ទ្រង់គជា
ឺ «...កូនច�ៀមរបស់
ព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោក» (យ៉ូហាន ១:២៩ គកស)។ «សាសន៍
យូដា និងសាសន៍ក្រិក (ឬក្រុមផ្សេងទ�ៀត) គ្មានអ្វីខុសគ្នាឡ�ើយ ព្រោះ
ព្រះអម្ចាស់ដដែលជាព្រះអម្ចាស់របស់មនុស្សទាំងអស់ ហ�ើយទ្រង់មាន
ព្រះហឫទ័យទូលាយ ដល់អស់អ្នកដែលអំពាវនាវរកព្រះអង្គ ដ្បិតអស់
អ្នកដែលអំពាវនាវរកព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ អ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះ» (រ៉ូម
១០:១២-១៣ គកស)។ ចូរអំពាវនាវរកទ្រង់ឥឡូវនេះ ហ�ើយចូលរួមក្នុង
ក្រុមនៃអ្នកដែលទទួលការប្រោសលោះដែលមានលក្ខណៈជាសកលចុះ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៤៦

ដ�ើម្បីប្រមូលក
 ូនច�
 ៀមរបស់ទ្រ
 ង់ទាំង
អស់ពី
 ជុំវិញពិភពលោក

លោក (កៃផា) មានប្រសាសន៍ដូច្នេះ មិនមែនដោយគំនិតរបស់ល ោកទេ 
គឺដោយព្រោះល ោកជាសម្ដេ

ចសង្ឃ
នៅឆ្ននាំ ោះ លោកបានទាយថា ព្រះយេស៊ូវត្
 រូវសុគត
ជំនួសសាសន៍នោះ ហ�ើយមិនត្
 រឹមតែជំនួសសាសន៍នោះប៉ុណ្ណោះ គឺស
 ុគត
ដ�ើម្បីឲ្យអស់ទា
 ំងកូនរបស់ព្រះ ដែលខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ 
បានប្រមូលរួមមកជាសាសន៍តែមួយដែរ។
(យ៉ូហាន ១១:៥១-៥២ គកស)
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ខ្ញុំនៅមានច�ៀមឯទ�ៀត ដែលមិនទាន់នៅក្នុងក្រោលនេះនៅឡ�ើយ 
ខ្ញុំត្រូវតែនាំច�ៀមទាំងន ោះមកដែរ វានឹងស្តាបតា
់ មសំឡេងខ្ញុំ។ 
ដូច្នេះ នឹងមានហ្វូងតែមួយ និងគង្វាលតែមួយ។
(យ៉ូហាន ១០:១៦ គកស)

ម

នុស្សមួយចំនួនប្រហែលមិនដឹងថា ពេលខ្លះព្រះជាម្ចាស់ប្រើសត្វ

និយាយជំនួសទ្រង់ទេ ដូចជា
 សត្វលាជាដ�ើម (ជនគណនា ២២:២៨)។
ហ�ើយទ្រង់ក៏ប្រើគ្រូអធិប្បាយ និងសង្ឃមកនិយាយជំនួសទ្រង់ផងដែរ។
ការនោះបានក�ើតឡ�ើងចំពោះលោក កៃផា។ លោកជាសម្ដេចសង្ឃនៅ
ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យដែលគេកាត់ទោសសម្លាប់ព្រះគ្រីស្ទ
ចោល។ លោកបាននិយាយជំនួសព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែល
ដោយមិនដឹងខ្លួនថា
 «...ប�ើម
 នុស្សម្នាក់ស្លាបជ
់ ំនួសបណ្តាជននេះ នោះមាន
ប្រយោជន៍ជា
 ង ដ�ើម្បីកុំឲ្យសាសន៍ទាំងម
 ូលត្រូវវិនាស» (យ៉ូហាន ១១:៥០
គកស)។ ពាក្យសម្ដីនេះមានអត្ថន័យពីរយ៉ាង។ លោក កៃផា ចង់មានន័យ
ថា៖ ប�ើព្រះយេស៊ូវសុគត នោះមានប្រយោជន៍ជាងការដែលជនជាតិរ៉ូម
ចោទប្រកាន់ដល់ជាតិយ�ើងពីបទ ការក្បត់ជា
 តិ និងកា
 រដែលពួកគេបំផ្លិច
បំផ្លាញបណ្ដាជននោះទៅទ�ៀត។ ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានអត្ថន័យម
 ួយផ្សេង
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ទ�ៀត។ ដូចដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថា «លោក (កៃផា) មានប្រសាសន៍
ដូច្នេះ មិនមែនដោយគំនិតរបស់លោកទេ គឺដោយព្រោះលោកជាសម្ដេច
សង្ឃនៅឆ្នាំនោះ លោកបានទាយថា ព្រះយេស៊ូវត្រូវសុគតជំនួសសាសន៍
នោះ ហ�ើយម
 ិនត្រឹមតែជំនួសសាសន៍នោះប៉ុណ្ណោះ គឺសុគតដ�ើម្បឲ្
ី យអស់
ទាំងកូនរបស់ព្រះ ដែលខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ បានប្រមូលរួមមកជាសាសន៍តែ
មួយដែរ» (យ៉ូហាន ១១:៥១-៥២ គកស)។
ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ផ
 ្ទាល់បានមានបន្ទូលដូចគ្នាដោយប្រើពាក្យប្រៀបធ�ៀប
ខុសគ្មួ
នា យ។ ព្រះយេស៊ូវបានប្រើពាក្យថា «ច�ៀម» ដែលកំពុងស
 ្ថិតនៅក្រៅ
ក្រោល អ៊ីស្រាអែល ជំនួសឲ្យពាក្យថា «កូន...ដែលខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ»៖ «ខ្ញុំនៅ
មានច�ៀមឯទ�ៀត ដែលមិនទាន់នៅក្នុងក្រោលនេះនៅឡ�ើយ ខ្ញុំត្រូវតែនាំ
ច�ៀមទាំងនោះមកដែរ វានឹងស្តាប់តាមសំឡេងខ្ញុំ។ ដូច្នេះ នឹងមានហ្វូង
តែមួយ និងគង្វាលតែមួយ» (យ៉ូហាន ១០:១៦ គកស)។
រប�ៀបនៃការនិយាយទាំងពីរអំពីការនេះ គឺគួរឲ
 ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែន។
ការប្រៀបធ�ៀបទាំងពីរនេះបង្ហាញប្រាប់ថា ព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរ�ើស
មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោក ដ�ើម្បឲ្
ី យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឈោងចាប់ ហ�ើយ
ធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកគេ។ មាន «កូនរបស់ព្រះដែលខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ»
ហ�ើយកមា
៏ ន «ច�ៀមឯទ�ៀតដែលមិនទា
 ន់នៅក្នុងក្រោល (សាសន៍យូដា)
នេះនៅឡ�ើយ»។ នេះមានន័យថា ព្រះជាម្ចាស់ប្រមូលក្រុមមនុស្ស ដ�ើម្បី
ធ្វើជារាស្ត្រនៃព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់យ៉ាងស្វាហាប់។ ព្រះយេស៊ូវត្រាស់
ហៅរាស្ដ្ររបស់ទ្រង់ឲ្យចេញទៅបង្កើតសិស្ស ហ�ើយទ្រង់ក៏យាងនាំមុខ
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ពួកគេផងដែរ។ ទ្រង់មានរាស្ដ្រជ្រើសតាំង មុនដែលអ្នកនាំព្រះរាជសារ
របស់ទ្រង់ទៅដល់ទីនោះទៅទ�ៀត។ ត្រង់នេះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលពី
អ្នកប
 ្ដូរជំន�ឿដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យពួកគេទៅជារបស់ផងទ្រង់ ហ�ើយ
បន្ទាប់មកបាននាំមកឯព្រះយេស៊ូវ៖ «អស់អ្នកដែលព្រះវរបិតាប្រទានមក
ខ្ញុំ នោះនឹងមករកខ្ញុំ ហ�ើយអ្នកណាដែលមករកខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់គេ
ចោលឡ�ើយ...អ្នកទាំងនោះជារបស់ព្រះអង្គ ហ�ើយព្រះអង្គប្រទានគេមក
ទូលបង្គំ...» (យ៉ូហាន ៦:៣៧, ១៧:៦ គកស)។
វាគឺជាការមួយដ៏អស្ចារ្យណាស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទតម�ើលអស់ទាំង
បណ្ដាជននៅពិភពលោកនេះ ហ�ើយជ្រើសតាំងពួកគេឲ្យធ្វើជារាស្ត្ររបស់
ទ្រង់។ បន្ទាប់មកទ្រង់ចាត់បេសកជនដោយនូវក្នុងព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទឲ្យ
ចេញទៅ ដ�ើម្បីនាំពួកជ្រើសតា
 ំងរបស់ទ្រង់ឲ
 ្យស្ដាប់ដំណឹងល
 ្អ និងដ�ើម្បឲ្
ី យ
ទ្រង់សង្គ្រោះពួកគេផងដែរ។ គ្មានផ្លូវណាទ�ៀតក្រៅពីព្រះគ្រីស្ទដែលអាច
សង្គ្រោះពួកគេបានឡ�ើយ។ ដូច្នេះបេសកកម្មនៃការផ្សាយដំណឹងល
 ្អមាន
សារៈសំខាន់ខ្លាំងណា
 ស់។ «...ហ្វូងច�ៀមស្ដាប់តាមសំឡេងគាត់ដែរ ឯច�ៀម
របស់គាត់ នោះគាត់ហៅតាមឈ្មោះវានីមួយៗ នាំចេញទៅក្រៅ...ច�ៀមក៏
ដ�ើរតាមក្រោយទៅ ដ្បិតវាស្គាលស
់ ំឡេងគាត់» (យ៉ូហាន ១០:៣-៤)។
ព្រះយេស៊ូវបានរងទុក្ខ ហ�ើយសុគតដ�ើម្បីឲ្យហ្វូងច�ៀមអាចស្ដាប់ឮ
ព្រះសូរស�ៀងរបស់ទ្រង់ និងដ�ើម្បឲ្
ី យមានជីវិតរស់នៅ។ នោះហ�ើយគឺជាអ្វី
ដែលលោក កៃផា បាននិយាយដោយមិនបានដឹងខ្លួនសោះ៖ «ព្រះយេស៊ូវ
ត្រូវស
 ុគត...មិនត្រឹមតែជំនួសសា
 សន៍នោះប៉ុណ្ណោះ គឺសុគតដ�ើម្បឲ្
ី យអស់
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ទាំងកូនរបស់ព្រះ ដែលខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ បានប្រមូលរួមមកជាសាសន៍តែ
មួយដែរ» (យ៉ូហាន ១១:៥១-៥២ គកស)។ ទ្រង់បានលះបង់ព្រះជន្ម
របស់ទ្រង់ ដ�ើម្បីប្រមូលហ្វូងច�ៀម។ ទ្រង់បានទិញមេត្តាករុណាដោយព្រះ
លោហិតរបស់ទ្រង់ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ អស់អ្នកដែលជារបស់ទ្រង់ ពួកគេ
នឹងម
 ិនភាន់ច្រឡំនឹងព្រះសូរស�ៀងរបស់ទ្រង់ឡ�ើយ នៅពេលដែលពួកគេ
ស្ដាប់ឮ។ សូមអ
 ធិស្ឋានទ
 ូលស
 ូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យព្រះអង្គប្រទានក្ដីមេត្តាករុណានោះមកដល់អ
 ្នក ដ�ើម្បឲ្
ី យអ្នកអា
 ចស្តាបឮ
់ និងឲ
 ្យមានជីវិតរស់នៅ។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៤៧

ដ�ើម្បីសង្គ្រោះយ�ើងឲ្យរួចពីគ្រា
ជំនុំជម្រះចុងក្រោយ


ព្រះគ្រីស្ទកយ
៏ ៉ាងនោះដែរ គឺក្រោយ

ពី
 បានថ្វាយព្រះអង្គ
ទ្រង់តែមួយដង ដ�ើម្បីដកបាបរបស់មនុស្សជាច្រើន នោះទ្រង់នឹងលេចមក
ម្តងទ�ៀតជាល�
 ើកទីពីរ មិនមែ
 នសម្រាប់អំព�បា
ើ ប 
គឺដ�ើម្បីសង្គ្រោះអស់អ្នកដែលរង់ចាំព្រះអង្គ។
(ហេព្រើរ ៩:២៨ គកស)

ទ

ស្សនៈរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទស្ដីពីសេចក្ដីសង្គ្រោះ គឺទាក់ទងទៅនឹង

អតីតកាល បច្ចុប្បន្នកាល និងអនាគតកាល។ ព្រះគម្ពីរចែងថា «ដ្បិតគឺ
ដោយព្រះគុណ អ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះ តាមរយៈជំន�ឿ...» (អេភេសូរ
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២:៨ គកស)។ ហ�ើយក៏បានចែងទ�ៀតថា ដំណឹងល
 ្អគឺជាព្រះចេស្ដានៃព្រះ
«...ដល់យ�ើងដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះ» (១កូរិនថូស ១:១៨ គកស)។
ហ�ើយក
 ៏មានសេចក្ដីចែងដែរថា «...ដ្បិតឥ
 ឡូវនេះ ការសង្គ្រោះនៅជិតយ�ើង
ជាងកាលយ�ើងទ�ើបន
 ឹងជ�ឿ» (រ៉ូម ១៣:១១ គកស)។ ទាំងនេះមានន័យថា
យ�ើងបានទទួលសេចក្ដីសង្គ្រោះ តាំងពីអតីតកាល។ យ�ើងកំពុងតែទទួល
បានសេចក្ដីសង្គ្រោះនៅបច្ចុប្បន្នកាល។ ហ�ើយអនាគតកាលយ�ើងក៏នឹង
ទទួលបាននូវសេចក្ដីសង្គ្រោះដដែល។
យ�ើងបានសង្គ្រោះដោយសារការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងគ្រប់
ទាំងដំណាក់កាល។ ព្រះគ្រីស្ទបានបង់ថ្លៃលោះយ�ើងឲ្យរួចពីបាបម្ដងជា
សម្រេច កាលពីអតីតកាលមកម៉្លេះ។ ព្រះជាម្ចាស់បានរាប់យ�ើងជាស
 ុចរិត
ដោយសារជំន�ឿតែមួយគត់។ នៅបច្ចុប្បន្ននេះ ការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
បានទិញន
 ូវព្រះចេស្នៃ
ដា ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដ�ើម្បីសង្គ្រោះយ�ើង
ពីការគ្រប់គ្រង និងក
 ង្វករ់បស់អ
 ំព�ើបាបជាបន្តប
 ន្ទាប់។ នៅអនាគតកាល
ព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីសដ្ទែលបានបង្ហូរល�ើឈ�ើឆ្កាង នឹងកា
 រពារយ�ើង
ពីសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយនឹងធ្វឲ
ើ ្យយ�ើងបានគ្រប់ល
 ក្ខណ៍
និងមា
 នពេញដោយអំណរ។
មានសេចក្ដីជំនុំជម្រះដ៏ពិតប្រាកដមួយនឹងក�ើតឡ�ើងនៅខាងមុខនេះ
ជាមិនខាន។ ព្រះគម្ពីរពណ៌នាថា «គឺមានតែរង់ចាំការជំនុំជម្រះក៏គួរឲ្យ
ភ័យខ្លាច និងភ្លើងដ៏សហ័ស ដែលនឹងឆាបឆេះពួកទាស់ទទឹងប៉ុណ្ណោះ»
(ហេព្រើរ ១០:២៧ គកស)។ ព្រះគម្ពីរត្រាស់ហៅយ�ើងឲ្យរស់នៅដោយ
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«...មានចិត្ដគោរពប្រតិបត្តិ ហ�ើយកោតខ្លាចព្រះអង្គទៅ ដ្បិតព្រះរបស់យ�ើង
ទ្រង់ជាភ្លើងដែលឆេះបន្សុស» (ហេព្រើរ ១២:២៨-២៩ គកស)។ លោក
យ៉ូហាន-បាទីស្ទ បានព្រមានបណ្ដាជននៅសម័យគាត់ឲ្យ «...រត់ចេញ
ពីសេចក្ដីក្រោធដែលត្រូវមក» (ម៉ាថាយ ៣:៧)។ ដ្បិតព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់
នឹង «...លេចមកពីស្ថានសួគ៌ ជាមួយពួកទេវតាដ៏មានឫទ្ធានុភាពរបស់
ព្រះអង្គ នៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើង ទាំងសងសឹកអស់អ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះ
និងអស់អ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជាព្រះ
អម្ចាស់នៃយ�ើង។ គេនឹងទទួលទោសជាសេចក្ដីអន្តរាយអស់កល្បជា
និច្ច គឺឃ្លាតពីព្រះភក្ត្រព្រះអម្ចាស់ និងពីសិរីល្អនៃឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះ
អង្គ» (២ថែស្សាឡូនីច ១:៧-៩ គកស)។
មនុស្សមួយចំនួនគិតថា សេចក្ដីក្រោធចុងក្រោយនៃព្រះជាម្ចាស់ គឺ
គួរឲ
 ្យភ
 ័យខ្លាចណាស់ដែលស្ទើរតែមិនហ៊ានន
 ឹងគិតដល់។ វាគួរឲ្យចំឡែក
ណាស់ដែលសាវ័ក យ៉ូហាន ជាសាវ័កដែលព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់បាន
រ�ៀបរាប់ឲ
 ្យយ�ើងបានដឹងយ
 ៉ាងលំអិតពីស្ថាននរក។ អស់អ
 ្នកដែលបដិសេធ
ព្រះគ្រីស្ទ ហ�ើយផ្ដល់ស្វាមីភក្ដិរបស់ពួកគេដល់អ្នកមួយផ្សេងទ�ៀត «អ្នក
នោះក៏នឹងត្រូវផ
 ឹកស្រានៃសេចក្ដីឃោរឃៅរបស់ព្រះ ជាស្រាឥតលាយ ដែល
បានចាក់ទៅក្នុងពែងនៃសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះអង្គ ហ�ើយគេនឹងត្រូវរងទុក្ខ
វេទនាក្នុងភ្លើង និងស្ពាន់ធ័រ នៅចំពោះមុខពួកទេវតាបរិសុទ្ធ និងនៅចំពោះ
មុខកូនច�ៀមផង។ ឯផ្សែងនៃទុក្ខវេទនារបស់គេ ហុយឡ�ើងអស់កល្បជា
និច្ចរ�ៀងរាបតទៅ។ គេនឹងមិនមានសេចក្ដីស្រាកស្រាន្តឡ�ើយ ទាំងយប់
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ទាំងថ្ងៃ...» (វិវរណៈ ១៤:១០-១១ គកស)។
ប�ើយ�ើងមិនភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេ នោះ
យ�ើងក៏មិនអាចយល់ពីភាពផ្អែមល្ហែមនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះគ្រីស្ត
នៅថ្ងៃអនាគតដែលក្រុមជំនុំដំបូងបានភ្លក់នោះឡ�ើយ៖ «ហ�ើយ (យ�ើង)
រង់ចាំព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គ យាងមកពីស្ថានស
 ួគ៌ ដែលព្រះបានប្រោស
ឲ្យមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡ�ើងវិញ គឺព្រះយេស៊ូវ ដែលនឹងប្រោសយ�ើងឲ្យ
រួចពីសេចក្ដីក្រោធដែលត្រូវមក» (១ថែស្សាឡូនីច ១:១០ គកស)។ មាន
តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអង្គប
 ៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយសង្គ្រោះយ�ើងឲ្យរួចពី
សេចក្ដីក្រោធដែលនឹងក�ើតឡ�ើងបាន។ ប�ើគ្មានទ្រង់ទេ យ�ើងនឹងត្រូវវិនាស
អស់កល្បជានិចជា
្ច មិនខា
 ន។
មានតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទេដែលអាចជួយសង្គ្រោះយ�ើង
បាននៅគ្រាចុងក្រោយ។ «ព្រះគ្រីស្ទក៏យ៉ាងនោះដែរ គឺក្រោយពីបានថ្វាយ
ព្រះអង្គទ្រង់តែមួយដង ដ�ើម្បីដកបាបរបស់ម
 នុស្សជា
 ច្រើន នោះទ្រង់ន
 ឹង
លេចមកម្តងទ�ៀតជាល�ើកទីពីរ មិនមែនសម្រាប់អំព�ើបាប គឺដ�ើម្បសង្គ្
ី
រោះ
អស់អ្នកដែលរង់ចាំព្រះអង្គ» (ហេព្រើរ ៩:២៨ គកស)។ ព្រះគ្រីស្ទបាន
តយុទ្ធនឹងអំព�ើបាបម្ដងជាសម្រេច ដូច្នេះយ�ើងមិនត្រូវការយញ្ញបូជាថ្មី
ទ�ៀតឡ�ើយ។ ការដែលព្រះយេស៊ូវបានការពារយ�ើងពីសេចក្ដីក្រោធរបស់
ព្រះជាម្ចាស់ គឺបានសម្រេចដូចជាការដែលទ្រង់បានរងទុក្ខជំនួសយ�ើង
យ៉ាងដូច្នោះដែរ។ ចូរអរសប្បាយនឹងព្រះគុណនៅថ្ងៃអនាគតចុះ ដ�ើម្បី
ប្រយោជន៍នៃឈ�ើឆ្កាង។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៤៨

ដ�ើម្បីទទួលបា
 នអំណររបស់ទ្រ
 ង់ និង
អំណររបស់យ�
 ើង

ដោយព្រោះតែ
 អំណរដែលបានដាក់ន ៅចំពោះមុខព្រះអង្គ 
ព្រះអង្គបានស៊ូទ្រាំនៅល�ើឈ�ើឆ្
 កាងដោយមិនខ្វល់នឹងសេចក្ដីអាម៉ាស់ 
ហ�ើយក៏បានគង់នៅខាងស្ដាំបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់។
(ហេព្រើរ ១២:២ គគខ)

ផ្លូវ

ដែលនាំទៅរកអំណរ គឺជាផ្លូវមួយដ៏លំបាក។ វាលំបាកណាស់

សម្រាប់យ�ើង ហ�ើយវាក៏លំបាកសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវដែរ។

វាទាមទារនូវព្រះជន្មរបស់ទ្រង់។ វាកអា
៏ ចទាមទារជីវិតរបស់យ�ើងផងដែរ។
«ដោយព្រោះតែអំណរដែលបានដាក់នៅចំពោះមុខព្រះអង្គ ព្រះអង្គបាន
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ស៊ូទ្រាំនៅល�ើឈ�ើឆ្កាង»។ ដំបូងទ្រង់បានឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅឯឈ�ើ
ឆ្កាង ហ�ើយបន្ទាប់មកទ្រង់ទ
 ទួលបានអំណរដ៏ល�ើសលុបនៅឯនគរស្ថាន
សួគ៌។ គ្មានផ្លូវណាផ្សេងទ�ៀតក្រៅពីផ្លូវនេះឡ�ើយ។
អំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់មានច្រើនក
 ម្រិត។ វាគឺជា
 អ
 ំណរនៃការជួប
ជុំព្រះវរបិតារបស់ទ្រង់ឡ�ើងវិញ៖ «...ដោយព្រះអង្គនៅជាម
 ួយទូលបង្គំមាន
អំណរដ៏បរិបូណហ៌�ើយនៅខាងស្ពដាំ្រះអង្គទ
 ូលបង្គំក៏រីករាយអស់កល្បជា
និច្ចដែរ» (ទំនុកដំក�ើង ១៦:១១ គខប)។ វាគឺជាអំណរនៃជ័យជម្នះល�ើ
អំព�ើបាប៖ «...ក្រោយពីបានជម្រះអំព�ើបាបរបស់យ�ើងរួចហ�ើយ ព្រះអង្គ
ក៏គង់នៅខាងស្នដាំៃព្រះដ៏មា
 នតេជានុភាពនៅល�ើស្ថានដ៏ខ្ពស់» (ហេព្រើរ
១:៣ គកស)។ វាគឺជា
 អំណរដែលព្រះយេស៊ូវបានទទួលសិទ្ធិជាព្រះពីព្រះ
វរបិតាឡ�ើងវិញ៖ «...ហ�ើយក៏បានគង់នៅខាងស្ដាំបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់»
(ហេព្រើរ ១២:២ គគខ)។ វាគឺជាអំណរនៃការហ៊ុមព័ទ្ធដោយការល�ើក
តម្កើងពីមនុស្សទា
 ំងអស់ដែលទ្រង់បានសុគតជំនួស៖ «...នៅស្ថានសួគ៌នឹង
មានសេចក្ដីអំណរយ៉ាងនោះដែរ ដោយសារមនុស្សបាបតែ១នាក់ ដែលប្រែ
ចិតវិ្ដញ...» ចុះទម្រាំតែមនុស្សម
 ួយលាននាក់ទៅទ�ៀត (លូកា ១៥:៧)។
ចុះចំណែកយ�ើងវិញនោះ? ត�ើទ្រង់ទ
 ទួលអំណរតែអង្គឯ
 ង ហ�ើយទុក
ឲ្យយ�ើងវេទនាឬ? មិនមែនទេ! មុនពេលដែលទ្រង់សុគត ទ្រង់បានតភ្ជាប់
អំណររបស់ទ្រង់ជាប់នឹងអំណររបស់យ�ើងរួចទៅហ�ើយ។ ទ្រង់បានមាន
បន្ទូលថា «ខ្ញុំនិយាយសេចក្ដីទាំងនេះ ប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នា ដ�ើម្បីឲ្យអំណរ
របស់ខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអ
 ្នករាល់គ្នា ហ�ើយឲ្យអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបាន
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ពោរពេញផង» (យ៉ូហាន ១៥:១១ គកស)។ ទ្រង់បានជ្រាបពីលក្ខណៈ
នៃអំណររបស់ទ្រង់ ហ�ើយទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទ�ៀតថា «អំណររបស់ខ្ញុំ
បាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នា»។ យ�ើងដែលបានទុកចិត្ដល�ើទ្រង់នឹងមាន
អំណរដ៏ហូរហ�ៀរដូចអ
 ំណររបស់ព្រះគ្រីសដ្ទែរ ដែលមនុស្សអាចភ្លក់បាន។
ប៉ុន្តែផ្លូវនោះមានភាពលំបាកលំបិនច្រើនណាស់។ ព្រះយេស៊ូវបាន
រំឭកយ�ើងថា «...នៅលោកីយ៍នេះ នោះអ្នករាល់គមានសេចក្ដីវេ
្នា
ទនាមែន...»
(យ៉ូហាន ១៦:៣៣)។ «សិស្សមិនល�ើសជាងគ្រូទេ...ប�ើសិនជា
 គេហៅម្ចាស់
ផ្ទះថា បេលសេប៊ូល នោះចំណង់ប�ើពួកអ
 ្នកនៅផ្ទះនោះទាំងប
 ៉ុន្មាន ត�ើគេនឹង
ហៅយ៉ាងនោះល�ើសជាងអម្បាលម៉ានទៅទ�ៀត» (ម៉ាថាយ ១០:២៤-២៥
គកស)។ «...មិតស
្ត ម្លាញ់...នឹងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាខ្លះដែរ មនុស្សទាំងអស់
នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះនាមខ្ញុំ» (លូកា ២១:១៦-១៧ គកស)។
នោះគឺជា
 ផ្លូវដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងកាត់ ហ�ើយក៏ជាផ្លូវដែលនាំទៅរក
អំណរដែរ។ វាជាអំណរដែលទ្រង់បានយកឈ្នះល�ើជីវិតរបស់យ�ើង ហ�ើយ
ក៏ជាអំណរដែលយ�ើងបានទទួលយ៉ាងពេញលេញ។
ដូចគ្នាផងដែរ ការដែលសេចក្ដីសង្ឃឹមនៃអំណរបានជំរុញឲ្យព្រះគ្រីស្ទ
រងទុក្ខនៅល�ើឈ�ើឆ្កាង នោះសេចក្ដីសង្ឃឹមនៃអំណររបស់យ�ើងក៏ផ្ដល់
កម្លាំងឲ្យយ�ើងអាចនឹងរងទុក្ខជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែរ។ ព្រះយេស៊ូវបាន
រ�ៀបចំយ�ើងសម្រាប់ការមួយនេះ ដូចដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថា «អ្នក
រាល់គ្នាមានពរ ក្នុងកាលដែលគេជេរ ប�ៀតប�ៀន ហ�ើយនិយាយបង្ខុស
គ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ ពីអ្នករាល់គ្នា ដោយព្រោះខ្ញុំ ចូរមានចិត្តអំណរ
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ហ�ើយរីករាយជាខ្លាំងចុះ ដ្បិតអ
 ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឯស្ថានស
 ួគ៌...»
(ម៉ាថាយ ៥:១១-១២)។ រង្វាន់របស់យ�ើងគឺ៖ មានអំណរក្នុងព្រះជាម្ចាស់
ដូចដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់មានអំណរក្នុងទ្រង់ផងដែរ។
ប្រសិនប�ើព្រះយេស៊ូវមិនបានស្ម័គ្រព្រះហឫទ័យសុគតទេ នោះទាំង
ទ្រង់ទា
 ំងយ�ើងនឹងម
 ិនមា
 នអំណរដ៏អ
 ស់កល្បជា
 និច្ចនោះឡ�ើយ។ ប�ើទ្រង់
មិនបានសុគតនោះមានន័យថា ទ្រង់ម
 ិនបានស្ដាបប
់ ង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ទេ។
ហ�ើយយ�ើងក៏នឹងត្រូវវិនាសនៅក្នុងអ
 ំព�ើបាបរបស់យ�ើងដែរ។ ទ្រង់ហ�ើយនិង
យ�ើងបានទទួលអ
 ំណរតាមរយៈឈ�ើឆ្កាង។ ដូច្នេះឥឡូវនេះ យ�ើងដ�ើរតាម
ទ្រង់ក្នុងផ្លូវនៃក្ដីស្រឡាញ់។ យ�ើងទទួលស្គាល់អស់ទាំង «...ទុក្ខលំបាក
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងសិរីល្អ ដែលត្រូវប�ើកសម្ដែង
ឲ្យ យ�ើងឃ�ើញបានឡ�ើយ» (រ៉ូម ៨:១៨ គកស)។ ឥឡូវនេះ យ�ើងទ្រាំទ្រ
សេចក្ដីដំណ�ៀលជាមួយនឹងទ្រង់។ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនោះ នឹងមានអំណរ
ដែលមិនចេះរសាយបាន។ យ�ើងនឹងទ្រាំទ្រគ្រប់ទា
 ំងការប្រថុយគ្រោះថ្នាក់
ដែលតម្រូវដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់។ នេះមិនមែនដោយអំណាចជាវីរបុរស
នោះទេ ប៉ុន្តែដោយកម្លាំងនៃសេចក្ដីសង្ឃឹមដែល «...ទឹកភ្នែកនឹងមាននៅ
ជាប់អស់មួយយប់ក៏បាន តែព្រឹកឡ�ើង គង់នឹងមានសេចក្ដីអំណរឡ�ើង
ដែរ» (ទំនុកដំក�ើង ៣០:៥)។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៤៩

ដ�ើម្បីឲ្យទ្រង់អា
 ចនឹងបា
 នពាក់សិរីល្អ
និងល្បីព្រះនាមទុកជាមកុដ

តែយ�ើងឃ �ើញព ្រះយេស៊ូវវ ិញ...ទ្រង់ពា
 ក់សិរីល្អ និងល្បីព្រះនាម 
ទុកជាមកុដ ដោយព្រោះទ ្រង់បានរងទុកស
្ខ ុគត...។
(ហេព្រើរ ២:៩)

គឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ ្រង់ មកយករូបភាពជាបាវបម្រើវិញ 
ព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផ
 ង ហ�ើយដែលឃ�ើញទ ្រង់
មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះ នោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ ្រង់ 
ទាំងចុះចូលស្តាប់បង្គាប់ រហូតដល់ទី
 មរណៈ 
គឺទ្រង់ទទួលសុគតជាប់ឈ�ើឆ្កាងផង 
ដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានល�ើកទ ្រង់ឡ�ើងយ៉ាងខ្ពស់ 
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ហ�ើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដ៏ប្រស�ើរ ល�ើសជា
 ងអស់ទា
 ំងនាមផង។
(ភីលីព ២:៧-៩)

កូនច�ៀមដែលគេបានសម្លាប់ នោះគួរនឹងបានព្រះចេស្ដា ទ្រព្យស
 ម្បត្តិ 
ប្រាជ្ញា ឥទ្ធិឫទ្ធិ កិត្តិនាម សិរីល្អ និងព្រះពរ»។
(វិវរណៈ ៥:១២ គកស)

នៅ

វេលាយប់មុនព្រះយេស៊ូវសុគត ទ្រង់បានជ្រាបពីអ្វីដែលនឹង

ក�ើតឡ�ើង រួចក៏អធិស្ឋានថា «ព្រះវរបិតាអ�ើយ ឥឡូវនេះ សូមល�ើកតម្កើង
ទូលបង្គំជាមួយព្រះអង្គផង ដោយសិរីល្អដែលទូលបង្គំធ្លាប់មានជាមួយ
ព្រះអង្គ តាំងពីមុនក
 ំណ�ើតពិភពលោកមក» (យ៉ូហាន ១៧:៥ គកស)។
ហ�ើយការនោះក៏បានក�ើតឡ�ើងមែន៖ ទ្រង់បាន «...ពាក់ស
 ិរីល្អ និងល
 ្បីព្រះ
នាមទុកជា
 មកុដ ដោយព្រោះទ្រង់បានរងទុកស
្ខ ុគត...» (ហេព្រើរ ២:៩)។
សិរីល្អរបស់ទ្រង់ គឺជារង្វាន់ពីការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់។ ទ្រង់បាន «...ចុះចូល
ស្ដាប់បង្គាប់ រហូតដល់ទីមរណៈ...ដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានល�ើក
ទ្រង់ឡ�ើងយ៉ាងខ្ពស់...» (ភីលីព ២:៨-៩)។ ពិតណាស់ ដោយសារតែ
ទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុត នោះកូនច�ៀមគួរនឹងបានកិត្តិនាម និងសិរីល្អ (វិវរណៈ
៥:១២)។ មុនដែលព្រះយេស៊ូវអាចនឹងទទួលបានមកុដ ទ្រង់ត្រូវបង់ថ្លៃ
សម្រាប់មកុដនោះដោយត្រូវរងទុកជា
្ខ មុន។ មកុដនោះ គឺជារង្វាន់នៃការ
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រងទុករ្ខបស់ទ្រង់។ ដូច្នេះ ទ្រង់ស
 ុគតដ�ើម្បទទួ
ី លបានមកុដនោះ។
ចំណុចត្រង់នេះបានធ្វឲ
ើ ្យមនុស្សជា
 ច្រើនជ
 ំពប់។ ពួកគេល�ើកឡ�ើងថា

«ត�ើការនេះអាចជាទីគួរឲ្យស្រឡាញ់យ
 ៉ាងម៉េចបាន? ប្រើគោលបំណងនៃ
ការសុគតរបស់ទ្រង់ដ�ើម្បទទួ
ី លសិរីល្អសម្រាប់តែទ្រង់ផ្ទាល់ ដូច្នេះ ត�ើអាច
ឲ្យយ�ើងទទួលស្គាល់ថា ការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ គឺដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងមានអំណរ
យ៉ាងដូចម្ដេចបាន? ត�ើគំនិតដែលថា ការគិតតែខ្លួនឯ
 ង គឺជាគំនិតល
 ្អ វា
មានប្រវត្តិក�ើតឡ�ើងពីកាលណាមក?» នោះគឺជាសំណួរដ៏ល្អ ព្រោះមាន
ចម្លើយដ៏គួរឲ
 ្យពេញចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរស្រាប់។
ចម្លើយនោះ គឺអាស្រ័យទៅល�ើការដែលស្គាល់ថា ត�ើអ្វីទៅជាសេចក្ដីស្រឡាញ់ដអ
៏ ស្ចារ្យពិតប្រាកដនោះ។ តាំងពីតូចដល់ធំ យ�ើងភាគច្រើន
គិតថា ប�ើមានអ្នកណាម្នាក់ស្រឡាញ់យ�ើង នោះមានន័យថា ពួកគេគួរ
ល�ើកស្ទួយយ�ើង។ ការគិតរបស់យ�ើងគឺចេញពីការប៉ាន់ស្មានទា
 ំងស្រុង។
ប្រសិនប�ើខ្ញុំស្រឡាញ់លោកអ្នក នោះខ្ញុំគួរនឹងល�ើកស
 ្ទួយលោកអ្នកឲ
 ្យខ្ពស់
នោះមានន័យថា ខ្ញុំនឹងជួយគាំទ្រលោកអ្នក ទោះប�ើលោកអ្នកខុសឬត្រូវ
ក្ដី។ វាដូចជាការដែលថា ការគិតតែពីខ្លួនឯ
 ង គឺជារូបមន្តស
 ម្ងាត់នៃអំណរ។
ប៉ុន្តែ យ�ើងជាមនុស្សស្គាល់ពីអត្ថន័យពិតនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់រួច
ហ�ើយ។ សូម្បីតែមុនពេលដែលយ�ើងអានព្រះគម្ពីរ ក៏យ�ើងនៅតែដឹងថា
គំនិតនោះមិនត្រឹមត្រូវទេ។ ពេលវេលាដ៏សប្បាយបំផុតរបស់យ�ើង គឺមិន
មែនជាពេលដែលយ�ើងគិតតែពីខ្លួនឯងនោះទេ ប៉ុន្តែជាពេលដែលមិនគិត
ពីខ្លួនឯងវិញ។ មានពេលខ្លះ នៅពេលដែលយ�ើងឈ
 រពីល�ើកំពូលភ្នំ បូគោ
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ឬនៅជ�ើងភ្នំ គីលីម៉ែនយារ៉ុ (Kilimanjaro) ឬក៏ម�ើលថ្ងៃលិចដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់
ផ្អើលមួយនៅល�ើវាលខ្សាច់ សាហារ៉ា (Sahara) ដែលស្ថិតនៅអាហ្វ្រិក
នោះយ�ើងនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍នៃអំណរដ៏អស្ចារ្យនៅវេលាដ៏ខ្លី
នោះ។ ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតយ�ើងមក ដ�ើម្បីឲ្យអាចទទួលបានបទពិសោធន៍បែបនោះ។ ស្ថានសួគ៌មិនមែនជាកន្លែងដែលពោពេញដោយកញ្ចក់
ដ�ើម្បីម�ើលរូបខ្លួនឯ
 ងទេ។ វាគឺជា
 កន្លែងដែលបង្ហាញពីអំណាចព្រះចេស្ដា
ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ មិនមែនរបស់យ�ើងទេ។
ប្រសិនប�ើនេះជាការពិត ហ�ើយប្រសិនប�ើព្រះគ្រីស្ទគឺជាសេចក្ដីពិតដ៏
គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅល�ើចក្រវាលនេះ ដូច្នេះ ត�ើសេចក្ដីស្រឡាញ់
របស់ទ្រង់ច
 ំពោះយ�ើងត្រូវមានលក្ខណៈបែបណា? ប្រាកដណាស់ សេចក្ដី
ស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ គឺមិនមែនល�ើកស្ទួយយ�ើងឲ្យខ្ពស់នោះទេ។ ពីព្រោះ
ប�ើទ្រង់គ្រាន់តែល�ើកស
 ្ទួយយ�ើង នោះព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យ�ើងក
 ន
៏ ឹងម
 ិន
ស្កប់ចិត្តនោះដែរ។ ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតយ�ើងម
 កសម្រាប់ការមួយដែល
ប្រស�ើរជាងនោះទៅទ�ៀត។ ប្រសិនប�ើយ�ើងអាចនឹងអ
 រសប្បាយតាមដែល
យ�ើងអាចធ្វើទៅបាន នោះយ�ើងមុខជានឹងយល់ ហ�ើយស្គាល់នូវបុគ្គល
ដ៏រុងរ�ឿងបំផុតល�ើសទាំងអស់ បុគ្គលនោះគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់។
នេះមានន័យថា ប�ើព្រះយេស៊ូវពិតជាស្រឡាញ់យ�ើងមែន នោះទ្រង់ត្រូវ
តែស្វែងរកភាពពេញលេញនៃសិរីល្អរបស់ទ្រង់ ហ�ើយប្រទានវាសម្រាប់
ជាអំណរដល់យ�ើង។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាទ្រង់អ
 ធិស្ឋាននៅវេលាយប់
មុនទ្រង់សុគតថា «ឱព្រះវរបិតាអ�ើយ ទូលបង្គំចង់ឲ
 ្យពួកអ
 ្នកដែលព្រះអង្គ
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បានប្រទានមកទូលបង្គំ នៅជាមួយទ
 ូលបង្គំ ក្នុងក
 ន្លែងដែលទូលបង្គំនៅ
ដែរ ដ�ើម្បឲ្
ី យបានឃ�ើញសិរីល្អ...» (យ៉ូហាន ១៧:២៤ គកស)។ នោះឯង
គឺជាសេចក្ដីស្រឡាញ់។ នេះមានន័យថា ព្រះយេស៊ូវនឹងបង្ហាញឲ្យពួក
គេឃ�ើញសិរីល្អរបស់ទ្រង់ (អេសេគាល ៣៩:២១)។ នៅពេលដែលព្រះ
យេស៊ូវសុគត ដ�ើម្បីយកសិរីល្អដ៏ពេញលេញរបស់ព្រះអង្គមកវិញ នោះ
ទ្រង់ក៏សុគត ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងទទួលបានអំណរដែរ។ សេចក្ដីស្រឡាញ់ គឺ
ជាការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងន�ឿយហត់ ដ�ើម្បីទាក់ទាញបុគ្គលណាម្នាកឲ
់ ្យពួក
គេជ�ឿល�ើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ គឺជាបុគ្គលតែមួយអង្គគត់ដែលអាច
ផ្ដល់ភាពស្កប់ចិត្តដល់ពួកគេបាន ប�ើទោះជាត្រូវល
 ះបង់អ្វីក៏ដោយ។ នេះ
ហ�ើយគឺជា
 រប�ៀបដែលព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់។
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ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយា
 ងមកសុគត៖

៥០

ដ�ើម្បីបង្ហាញឲ
 ្យឃ�ើញថាព្រះជាម្ចាស់
សម្រេចការអាក្រក់ឲ
 ្យទៅជាការល្អវិញ

ប្រាកដមែនហ�ើយ ដ្បិតន ៅក្រុងនេះ ស្ដេចហេរ៉ូឌ និងលោកប៉ុនទាស-ពីឡាត់
បានប្រជុំគ្នា ព្រមទាំងព
 ួកសាសន៍ដទៃ និងសាសន៍អ៊ីស្រាអែល 
ទាស់នឹងព្រះយេស៊ូវ...ដ�ើម្បន
ី ឹងធ្វើអស់ទាំងការដែលព្រះហស្តទ្រង់ 
និងព្រះតម្រិះទ្រង់ បានគិតសម្រេចជាមុន។
(កិច្ចការ ៤:២៧-២៨)

សេ

ចក្ដីដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតដែលយ�ើងអាចនិយាយពីការរងទុក្ខ

និងការអាក្រក់នោះគឺ នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ព្រះជាម្ចាស់បានយកការ
អាក្រក់នោះ ហ�ើយបានប្ដូរទៅជាការល្អវិញ។ ដ�ើមកំណ�ើតនៃបាប គឺជា
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រ�ឿងអាថ៌កំបាំង។ ព្រះគម្ពីរម
 ិនបានពន្យល់យ
 ៉ាងច
 ្បាស់ពីអាថ៌កំបាំងនេះដូច
ដែលយ�ើងចង់ដឹងនោះទេ។ ព្រះគម្ពីរគ្រាន់តែចែងថា «ឯអស់ទាំងសេចក្ដី
លាក់កំបាំង នោះស្រេចនៅព្រះយេហូវ៉ា...» (ចោទិយកថា ២៩:២៨)។
ការពន្យល់ពីដ�ើមក
 ំណ�ើតនៃអំព�ើបាបមិនមែនជាចំណុចច
 ម្បងរបស់
ព្រះគម្ពីរនោះទេ ប៉ុន្តែការបង្ហាញពីរប�ៀបដែលព្រះជាម្ចាស់យកការអាក្រក់
ហ�ើយប្ដូរទៅជាការល្អ (សេចក្ដីសុចរិត និងអំណរដ៏អស់កល្បជានិច្ច) គឺ
ជាចំណុចច
 ម្បងនៃព្រះគម្ពីរទៅវិញនោះទេ។ ព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយ៉ាងហូរ
ហែស្ដីពីការដែលព្រះមែស្ស៊ីនឹងត្រូវរងទុក្ខ។ បងប្អូនលោក យ៉ូសែប ដែល
ជាកូនរបស់លោកយ៉ាកុប បានលក់គាត់ជាទាសករទៅប្រទេសអេហ្ស៊ីប។
ម�ើលទៅ ព្រះជាម្ចាស់ហាក់ដូចជា
 បោះបង់លោក យ៉ូសែប ចោលអស់រយៈ
ពេលដប់ប្រាំពីរឆ្នាំ។ ក៏ប៉ុន្តែមិនដូច្នោះទេ ពេលនោះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែ
គង់នៅជាមួយគាត់ ហ�ើយទ្រង់បានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅ
ក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីប ដ�ើម្បីឲ្យគាត់អាចជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលបាន
លក់គាត់ នៅគ្រាអំណត់អ
 ត់។ លោក យ៉ូសែប បាននិយាយយ៉ាងខ្លីពីរ�ឿង
របស់គាត់ទៅកាន់បងប្អូនរបស់គាត់ថា៖ «អ្នករាល់គ្នាបានគិតធ្វើអាក្រក់
ដល់ខ្ញុំ តែព្រះទ្រង់ស
 ម្រេចជាការល្អវិញ...» (លោកុប្បត្ដិ ៥០:២០)។ រ�ឿង
របស់លោក យ៉ូសែប បង្ហាញពីគ្រាអនាគតដែលព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ព្រះ
យេស៊ូវចោល ដ�ើម្បីឲ្យទ្រង់ស
 ង្គ្រោះមនុស្សមា
 នបាប។
ចូរយ�ើងគិតពីពូជពង្សរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ នៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់
គឺជាស្ដេចតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ប៉ុន្តែពួកបណ្ដាជនបាន
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បះបោរប្រឆាំង ហ�ើយទាមទារឲ្យមានស្ដេចមួយអង្គជា
 មនុស្សជ
 ំនួសវិញ៖
«...ទេ ត្រូវតែមានស្ដេចល�ើយ�ើងរាល់គ្នាវិញ» (១សាំយូអែល ៨:១៩)។
ក្រោយមកពួកគេបានលន់តួសារភាពថា «...យ�ើងខ្ញុំបានបន្ថែមការអាក្រក់នេះ ក្នុងអំព�ើបាបរបស់យ�ើងខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានហ�ើយ ដោយបានសូមស្ដេច
សម្រាប់យ�ើងខ្ញុំនេះ» (១សាំយូអែល ១២:១៩)។ ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់គង់នៅ
ក្នុងកា
 រស្នើសុំនោះ ទោះប�ើវាអាក្រក់ក
 ៏ដោយ។ ព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដាល
ឲ្យព្រះគ្រីស្ទប្រសូតចេញពីពង្សាវតារនៃស្ដេចទាំងនោះ។ ព្រះអង្គស
 ង្គ្រោះ
ដែលគ្មានបាបសោះ បានយកកំណ�ើតជាមនុស្សនៅផែនដីតាមរយៈពង្សាវតារដែលមានបាប ដ�ើម្បសង្គ្
ី
រោះមនុស្សមានបាប។
ប៉ុន្តែការដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺថា
 ការអាក្រក់ និងកា
 ររងទុក្ខ គឺ
ជាផ្លូវដែលព្រះជាម្ចាស់បានគ្រោងទុក ដ�ើម្បឲ្
ី យព្រះគ្រីស្ទយកជ័យជម្នះល�ើ
ការនោះ។ គ្រប់ទា
 ំងសកម្មភាពនៃការក្បត់ និងភា
 ពឃោរឃៅទាស់នឹងព្រះ
យេស៊ូវ គឺជាអំព�ើបាប និងជា
 ការអាក្រក់។ ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងកា
 រ
នោះ។ ព្រះគម្ពីរបានចែងថា «ព្រះយេស៊ូវនេះហ�ើយ ដែលព្រះជាម្ចាស់បាន
បញ្ជូនមក (ឲ្យសុគត) តាមគោលបំណង និងព្រះតម្រិះជាមុនរបស់ព្រះ
អង្គ...» (កិច្ចការ២:២៣ គគខ)។ ស្នាមវាយនៅល�ើខ្នងរបស់ទ្រង់ បន្លានៅ
ល�ើព្រះសិរសារបស់ទ្រង់ ទឹកមា
 ត់នៅល�ើថ្ពាល់របស់ទ្រង់ ស្នាមជាំនៅល�ើ
ព្រះភក្ត្ររបស់ទ្រង់ ដែកគោលដំជា
 ប់ព្រះហស្ដរបស់ទ្រង់ លំពែងចាក់ត្រង់
ចន្លោះឆ្អឹងជំនរបស់
ី
ទ្រង់ ពាក្យម�ើលងាយម�ើលថោកពីពួកអ
 ្នកគ្រប់គ្រង ការ
ក្បត់របស់មិតស
្ត ម្លាញ់របស់ទ្រង់ ការរត់ចោលរបស់ពួកស
 ិស្សទ្រង់ ទាំងនេះ
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គឺជាលទ្ធផលនៃអំព�ើបាប ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានរ�ៀបចំការទាំងនោះ ដ�ើម្បី
បំផ្លាញអំណាចនៃអំព�ើបាប។ «...ស្ដេចហេរ៉ូឌ និងលោកប៉ុនទាស-ពីឡាត់
បានប្រជុំគ្នា ព្រមទាំងពួកសា
 សន៍ដទៃ និងសា
 សន៍អ៊ីស្រាអែល ទាស់នឹង
ព្រះយេស៊ូវ...ដ�ើម្បនឹ
ី ងធ្វអ
ើ ស់ទា
 ំងកា
 រដែលព្រះហស្តទ្រង់ និងព្រះតម្រិះទ្រង់
បានគិតស
 ម្រេចជាមុន» (កិច្ចការ ៤:២៧-២៨)។
មិនមា
 នអំព�ើបាបណាធំជាងការស្អប់ និងកា
 រធ្វើគុតព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ
ជាម្ចាស់នោះឡ�ើយ។ ហ�ើយក៏គ្មានកា
 ររងទុកណា
្ខ
ឬភាពគ្មានទោសណា
ដែលធំជាងការរងទុក្ខ និងភា
 ពគ្មានទោសរបស់ព្រះគ្រីស្ទនោះដែរ។ ទោះ
ជាយ៉ាងណាក្ដី ក៏ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកគ្រោងការទាំងអស់នោះ។ «...ទោះប�ើ
យ៉ាងនោះ គង់តែព្រះយេហូវ៉ាបានសព្វព្រះហឫទ័យនឹងវាយទ្រង់ឲ្យជាំ...»
(អេសាយ ៥៣:១០)។ ព្រះជាម្ចាស់បានអនុញ្ញាតឲ
 ្យមានការអាក្រក់ និង
ការរងទុក្ខក�ើតឡ�ើង ដ�ើម្បសម្រេចគោល
ី
បំណងដែលទ្រង់ចង់ប
 ំផ្លាញការ
អាក្រក់ និងកា
 ររងទុក្ខ។ «...យ�ើងរាល់គ្នាបានប្រោសឲ្យជា ដោយសារស្នាម
រំពាត់នៅអង្គទ្រង់» (អេសាយ ៥៣:៥)។ នេះហ�ើយជាហេតុផលដែលព្រះ
គ្រីស្ទបានយាងមកសុគត។ ព្រះជាម្ចាស់ចង់ប
 ង្ហាញដល់លោកីយ៍ថា គ្មាន
អំព�ើបាបណា និងកា
 រអាក្រក់ដ៏ធណា
ំ មួយដែលទ្រង់មិនអា
 ចប្រែឲ្យទៅជា
សេចក្ដីសុចរិត និងអំណរដ៏អស់កល្បបាននោះឡ�ើយ។ ការរងទុក្ខដែល
យ�ើងបានបណ្ដាលឲ្យក�ើតមានឡ�ើង បានត្រឡប់ទៅជាស
 ង្ឃឹមនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់យ�ើងវិញ។ «...ឱព្រះវរបិតាអ�ើយ សូមអត់ទោសដល់អ្នក
ទាំងនេះផង ដ្បិតគេមិនដឹងថា
 គេធ្វើអ្វីទេ...» (លូកា ២៣:៣៤ គកស)។
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សេចក្អ
ដី ធិស្ឋាន

ឱ! ព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរស្ថានសួគ៌អ�ើយ! ទូលបង្គំទូលសូម
ជំនួសមិតអ
្ត ្នកអា
 នគ្រប់រូបក
 ្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថា ទ្រង់ន
 ឹងប
 ញ្ជាក់
ឲ្យបានច្បាស់នូវអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងស�ៀវភៅនេះ និងសូមទ្រង់ដកនូវអ
 ្វី
ដែលខុសឆ្គងចេញ។ ទូលបង្គំសូមអធិស្ឋានថា
 សូមកុំឲ្យមានអ្នកណា
 ម្នាក់
ជំពប់ដួលនឹងព្រះគ្រីស្ទ ឬប្រកាន់ខឹងនឹងភាពជាព្រះរបស់ទ្រង់ ឬការរងទុកដ្ខែលគ្មានគូប្រៀបនោះឡ�ើយ និងស
 ូមកុំឲ្យមានអ្នកណា
 ម្នាកប
់ ដិសេធ
ពីហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកសុគតនោះដែរ។ ព្រោះទាំងនេះ
ប្រហែលជាហេតុផលថ្មីៗចំពោះមនុស្សជា
 ច្រើន។ សូមឲ្យពួកគេមានការ
អត់ធ្មត់ក
 ្នុងកា
 រពិចារណាល�ើហេតុផលទាំងនេះយ៉ាងយ
 កចិតទុ
្ដ កដាក់ និង
សូមទ្រង់ប្រទានប្រាជ្ញា និងកា
 រយល់ដឹងដល់ពួកគេ។
ទូលបង្គំអធិស្ឋានស
 ូមទ្រង់ដកយកភាពស្រអាប់នៃការព្រង�ើយក
 ន្តើយ
ចំពោះការដ៏នៅអស់កល្បចេញពីពួកគេ ហ�ើយសូមបង្ហាញឲ្យពួកគេឃ�ើញ
ធាតុដ៏ពិតនៃនគរស្ថានសួគ៌ និងស្ថាននរក។ ទូលបង្គំអធិស្ឋានសូមឲ្យ
ពួកគេម�ើលឃ�ើញ ហ�ើយយល់ពីភាពសំខាន់របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ហ�ើយសូមឲ្យពួកគេទទួលស្គាល់ថា ការសុគតរបស់ទ្រង់ គឺ
ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតដែលបានក�ើតឡ�ើងល�ើពិភពលោកនេះ។
សូមទ្រង់ប្រទានឲ្យយ�ើងខ្ញុំអាចដ�ើរតាមជ្រលងនៃភាពអស់កល្បជានិច្ច
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គឺជាកន្លែងដែលខ្យល់បានបក់នាំមកនូវភាពងាយស្រួលក្នុងការយល់ពី
សេចក្តីពិតផ
 ង។
ទូលបង្គំអធិស្ឋានស
 ូមកឲ
ុំ ្យការយកចិតទុ
្ដ កដាក់របស់ទូលបង្គំត្រូវទា
 ស
ចេញពីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃគោលបំណងក្នុងការដែលទ្រង់អនុញ្ញាត
ឲ្យព្រះគ្រីស្ទសុគតនោះឡ�ើយ។ សូមហាមឃាត់កុំឲ្យយ�ើងខ្ញុំភ័យខ្លាច
ដោយសារសំណួរតូចតាចដែលបានល�ើកឡ�ើងថា ត�ើនរណាទៅដែល
បានសម្លាប់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឡ�ើយ។ យ�ើងទា
 ំងអស់គជាប់
្នា ទាក់ទិនន
 ឹង
ការសុគតរបស់ទ្រង់។ ប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាច
 ំណុចច
 ម្បងនោះទេ។ ផែនការ និងសកម្មភាព គឺជាចំណុចចម្បងរបស់ទ្រង់។ ឱ! ព្រះអម្ចាស់អ�ើយ
សូមប�ើកភ្នែករបស់យ�ើងខ្ញុំ ដ�ើម្បីម�ើលឲ្យឃ�ើញថា គឺទ្រង់ហ�ើយដែលជា
អ្នកគ្រោងទុកការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ មិនមែនមនុស្សណាម្នាក់
នោះទេ។ ចូរយ�ើងទា
 ំងអស់គទទួ
្នា លយកមេត្តាករុណា និងគោលបំណង
ដែលពេញដោយសង្ឃឹមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ចេញពីគំនិតដ៏អ
 ស្ចារ្យនេះចុះ។
នេះគឺជា
 សេចក្ដីពិតដ៏អ
 ស្ចារ្យមួយដែលទ្រង់បានប�ើកស
 ម្ដែងឲ្យយ�ើង
ឃ�ើញ «...ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានយាងមកក្នុងលោកីយ៍ ដ�ើម្បីជួយសង្គ្រោះ
មនុស្សមានបាប...» (១ធីម៉ូថេ ១:១៥ គកស)។ ទ្រង់មិនគ្រាន់តែបង្ហាញ
យ�ើងឲ្យឃ�ើញពីសេចក្ដីពិតដ៏អស្ចារ្យនេះតាមរយៈការបង្រៀនរបស់ទ្រង់
នោះទេ ប៉ុន្តែទ្រង់ថែមទាំងសុគតឲ្យយ�ើងឃ�ើញទ�ៀតផង។ «...ព្រះគ្រីស្ទ
បានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យ�ើង ស្របតាមបទគម្ពីរ» (១កូរិនថូស
១៥:៣ គកស)។ ត�ើមានព្រះរាជសារដ៏អស្ចារ្យណាទ�ៀតសម្រាប់មនុស្ស
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ដូចយ�ើងដែលដឹងថា យ�ើងមិនអាចយកបញ្ញាចិត្តរបស់យ�ើងមកវាស់ពី
ខ្លួនឯងថាជាមនុស្សបែបណា ឬយកភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកវាស់វែង
ពីខ្លួនយ�ើង?
ដូច្នេះ ឱព្រះវរបិតាអ�ើយ សូមព្រះអង្គប្រទានឲ្យអ្នកអានស�ៀវភៅនេះ
ឃ�ើញពីតម្រូវការរបស់ពួកគេ ហ�ើយឲ្យពួកគេឃ�ើញពីការផ្គត់ផ្គង់ដ៏គ្រប់
លក្ខណ៍របស់ទ្រង់ក្នុងការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវ បន្ទាប់មកឲ្យពួកគេ
ទទួលជ�ឿល�ើព្រះយេស៊ូវ។ ទូលបង្គំអធិស្ឋានយ
 ៉ាងដូច្នេះ ដោយព្រោះព្រះ
រាជបុត្រាទ្រង់បានសន្យាថា៖ «ដ្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់
ម៉្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែ១ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជ�ឿ
ដល់ព្រះរាជបុត្រានោះ មិនត្រូវវិនាសឡ�ើយ គឺឲ្យមានជីវិតអស់កល្បជា
និច្ចវិញ» (យ៉ូហាន ៣:១៦)។ ទូលបង្គំអធិស្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
ដែលពេញដោយក្ដីមេត្តា។ អាម៉ែន!
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សេចក្តីផ្ដើម

កំណត់យោ

ង
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