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បុព្វ�ថា
សំនួរ

�ំេួរនោះ្រឺថានតើមេុ�្សមាេអ្វលីម្៉យ្នៅថា“ឆេ្ទៈន�រី”ដែរឬនទ?នបើ

គ្ម េជំេួយនតើមេុ�្សអាចដបរមកឯងពះង្រលី�្នែើម្លីឲ្យបាេន�ចក្លី�ន្ងារ ះពលីអំនពើ

បាបនោយខ្រួេឯ្បាេនទ?ដអ៊រា៉ា �មលឹ�នឆ្ើយថា“បាេ!”ដតលូន�៊ើរនឆ្ើយតមវិញ

ថា”នទ!”។លូន�៊ើរនជឿជាក់ថា“ឆេ្ទៈន�រី”វាយចំនបះែូ្នេន�ចក្លីបនង្ៀេតាម

បទ្រម្ពលីរដែលបនង្ៀេអំពលីន�ចក្លី�ន្ងារ ះនោយស្រងពះ្រុណដតមួយតាមរយទៈ

ន�ចក្លីជំនេឿដតមួយ។នយើ្ងតរូវដតមាេការនជឿជាក់ែូចគ្នា នេះដែរ។នយើ្ងតរូវ

ខំងបលឹ្ដងប្ងបឆំ្្េលឹ្“ឆេ្ទៈន�រី”ែូចជាលូន�៊ើរងបឆំ្្យ៉្ែូន ន្ា ះដែរ។

ដអ៊រា៉ា �មលឹ�បាេេិយយថា“ខ្នុ ំអាច្ ត់ទុក“ឆេ្ទៈន�រី”ជាអំណាចមួយនេឆេ្ទៈ

រប�់មេុ�្សដែលមេុ�្សអាចអេុវត្តនោយខ្រួេឯ្នលើន�ចក្លីោោដែលោំនៅរក

ន�ចក្លី�ន្ងារ ះអ�់កល្ជាេិច្ឬដបរនចញពលីន�ចក្លីទំា្អ�់នោះវិញ”។ចំនោះ

ការនេះនយើ្ងតរូវងបឆំ្្ថា“នទ!មេុ�្សនកើតមកជាទា�ករនេអំនពើបាបរួចនៅ

ន�ើយ!”មេុ�្សមិេមាេន�រីភាពនទ។
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កសច�្ដីក្្ើម
សាវតារបស់សសៀវសៅសនះនិងការប្រឆាងំជាមួយសោកអ៊ែរ៉ាស្មឹស

នោកម៉ធលីេលូន�៊ើរបាេ�រន�រន�ៀវនៅចំណងនៃឆៃ្ទៈ នែើម្លី

នឆ្ើយតបេលឹ្ន�ចក្លីបនង្ៀេរប�់នោកដអ៊រា៉ា �មលឹ�ជាអនាកពេ្ធដែលរិះ្រេ់ពូក

កាតូលិកដតងបឆំ្្ពួកងបរូនត�្្ត ់ដកទងម្់។ដអ៊រា៉ា �មលឹ�នកើតនៅកនាន្ុ Rotterdam

ចនោ្ះឆ្នា ំ១៤66េិ្១៤6៩។ដអ៊រា៉ា �មលឹ�ធ្្ប់ជាបព្វជិតមានា ក់អ�់រយទៈនពល

7ឆ្នា ំន�ើយបោ្ប់មកបាេនធ្វើែំនណើរនៅកាេ់ងបនទ�អ្់ន្រ�្។នៅទលីនោះគ្ត់

បាេជួបមេុ�្សដែលនធ្វើឲ្យគ្ត់ច្់បេ្�ិកសាភាស្ងកិករប�់គ្ត់។នៅទលីបញ្ប់

ដអ៊រា៉ា �មលឹ�បាេ�រន�រអតថែបទែ៏�ំខាេ់មួយនេងពះ្រម្ពលីរ�ញ្ញា ថមលីភាស្ងកិក

(១៥១6)។គ្ត់បាេបែិន�ធចំនោះរនបៀបងពលយោក្យនពចេ៍នេការបកងស្យ

បទ្រម្ពលីរេិ្ចំនោះពួកង្ររូបនង្ៀេតាមងកនុមជំេំុដែលនជឿនលើភ័ព្វ�ំណា្។គ្ត់បាេ

ងបឆំ្្េលឹ្ការខិ្លងចអូ�េិ្អំនពើអ�លីលធម៌នៅកនាន្ុ វត្ត។បុ៉ដេ្តនទាះជាយ៉្នេះ

ក៏នោយដអ៊រា៉ា �មលឹ�មិេដមេជាអនាកនជឿដែលមាេទំោក់ទំេ្ជាមួយងពះន�ើយ

យកងពះ្រម្ពលីរជា�ំខាេ់នទ។គ្ត់ជាអនាកខា្មេុ�្សស្្�្តេិយមដែលនជឿថា

មេុ�្សអាចរកបាេន�ចក្លី�ន្ងារ ះជំេួ�ការពលឹ្នលើងពះនយ�៊ូវង្រលី�្ដតមួយ

ការ�ុ្រតេិ្ន�ចក្លីរ�់ន�ើ្វិញរប�់ងទ្់។ដអ៊រា៉ា �មលឹ�ពិតជាចូលចិត្តចំនោះ

រនបៀបធមមតាចំនោះការបនង្ៀេរប�់ង្រលីស្្េដបបធមមតាជាជា្រនបៀបបនង្ៀេ
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ែ៏�មនុកស្ម ញនេអនាកបនង្ៀេវិជ្ាងពះ្រម្ពលីរែ៏ជំោញវិញ។គ្ត់បាេនចៀ�វា្ងបឆំ្្

ន�ើយអ�់រយទៈនពលយ៉្យូរដែលគ្ត់មិេបាេនបើកចំ�បញ្ហា អំពលី“ឆេ្ទៈន�រ”ី

ប៉ុដេ្តនៅនពលដែលគ្ត់បាេនបើកចំ�វាជាការលំបាកមួយដែលម៉ធិេលូន�៊ើរ

មិេអាចេលឹ្មិេនអើនពើបាេ។

ម៉ធិេលូន�៊ើរបាេនកើតនៅងកនុ្Saxonyន�ើយងបដ�លនកម្ ជា្

នោកដអ៊រា៉ា �មលឹ�១៤ឆ្នា ំ។នៅនពលលូន�៊ើរនៅជា�្្ឃនៅន�ើយគ្ត់មាេបទ

ពិនស្ធេ៍ែ៏អស្្រ្យមួយអំពលីែំណលឹ្ល្អនេងពះ្ុរណរប�់ងពះ។តំា្ពលីនពលនោះមក

គ្ត់បាេែលឹ្ថាង្រប់ទំា្បទពិនស្ធេ៍េិ្ជំនេឿងតរូវដតស្កនោយអំណាចនេបទ

្រម្ពលីរ�ិេ។គ្ត់បាេែលឹ្ថាន�ចក្លី�ន្ងារ ះ្ឺរបាេនោយស្រ“ងពះ្ុរណដែលអនាក

រាល់គ្នា បាេ�ន្ងារ ះនោយស្រន�ចក្តលីជំនេឿន�ើយន�ចក្តលីនោះក៏មិេដមេនកើតពលី

អនាករាល់គ្នា ដែរ្រឺជាអំនណាយទាេរប�់ងពះវិញក៏មិេដមេនោយការងបងពលឹត្តដែរ

ដងក្អនាកណាអួតខ្រួេ”(នអនភ�ូរ២:៨-៩)។បទពិនស្ធេ៍រប�់គ្ត់បញ្្ក់ពលីជំនេឿ

នោះ។

លូន�៊ើរជាស្្ស្្ត ្រ្យជាអនាកងបាជ្ងពះ្រម្ពលីរេិ្ជាង្ររូ្រងា្វ លមានា ក់។

មេុ�្សរប�់គ្ត់ែលឹ្ថាគ្ត់មាេអារមមណ៍យ៉្ណាពលីអ្វ លីដែលគ្ត់បាេអធិបបាយ។

គ្ត់មិេដមេជាអនាកងបាជ្ដែលរី្�្រួតនោះនទ។គ្ត់ែលឹ្ពលី�ំោធនេភាពអ�់កល្

រាល់នពលដែលគ្ត់អធិបបាយ។ជួេកាលការនេះជំរុញឲ្យគ្ត់នធ្វើការដែលន្រមិេ

េិយមន�ើយនងគ្ះថានា ក់។គ្ត់បាេនងតៀមខ្រួេរួចជានង�ចកនាន្ុ ការឈរន�ើ្�ំរាប់

ន�ចក្លីពិតរប�់ងពះងបឆំ្្េលឹ្នោកិយទំា្មូល។
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នៅនពលែំបូ្ដអ៊រា៉ា �មលឹ�ហាក់ែូចជានៅខា្រប�់លូន�៊ើរដែរនងោះ

ទំា្ពលីរោក់បាេបែិន�ធេលឹ្បញ្ហា ជានងចើេរប�់ពួកជំេុំរ៉ូាម៉ាំ្ែូចគ្នា ។ប៉ុដេ្

លូន�៊ើរបាេងបឆំ្្កាេ់ដតខ្ាំ្ ដថមនទៀតចំនោះការបនង្ៀេរប�់ពួករ៉ាូម៉ាំ្ដែល

ថាន�ចក្លី�ន្ងារ ះបាេមកនោយការងបងពលឹត្តិ។នោកបាេទាមទារថា“មេុ�្ស

�ុចរិតេលឹ្រ�់នៅនោយអា្ន�ចក្តលីជំនេឿ”(រ៉ាូម១:១7)។នោកដអ៊រា៉ា �មលឹ�

នៅដតនៅកនាន្ុ ពួកជំេុំរ៉ាូម៉ាំ្ន�ើយជាអនាកងបាជ្មានា ក់ដែលនៅទលីបំផុតគ្ត់បាេ

យល់ងពមនោយ�ម័ង្រពលីចិត្តនៅតាម�ំោធរប�់ពួកជំេុំរប�់គ្ត់នោយដថ្្ ពលី

ការបនង្ៀេអំពលី“ឆេ្ទៈន�រ”ី។នៅកនាន្ុ ការបែិន�ធនេ�ំណូមពររប�់លូន�៊ើរមិេ

ឲ្យគ្ត់បាេនធ្វើែូន ន្ា ះនោះគ្ត់បាេ�រន�រការពិភាកសារប�់គ្ត់អំពលី“ឆេ្ទៈន�រ”ី

នៅឆ្នា ំ១៥២៤។ដអ៊រា៉ា �មលឹ�បាេ�រន�រនៅកាេ់�ិេរីទលី7ថា“ការ�នងមចមិេ

អាចផ្្�់ប្រូរបាេនទ។កូេន�ៀវនៅ�្លីអំពលី“ឆេ្ទៈន�រ”ីបាេនឃើញពេឺ្នថ្ន�ើយ”។

ន�ៀវនៅនោះបាេនធ្វើឲ្យ�នមច្ប៉ាបេិ្អធិរាជ្យរ៉ាូម៉ាំ្នពញចិត្តន�ើយេិ្មាេ

ការនកាត�រន�ើរនោយ�ិេរីទលី7យ៉្ខ្ាំ្ ។

ឥ�រូវនេះលូន�៊ើរបាេងបកា�ថាដអ៊រា៉ា �មលឹ�ជា�ងតរូវរប�់ន�ចក្លីជំនេឿ

តាមែំណលឹ្ល្អ។ងពះជាម្ា�់ង្រប់ង្រ្នលើការមិេចុះ�ងមនុ្គ្នា រវា្មេុ�្សពលីរោក់

នេះនែើម ល្ីន�ចក្លីល្អនេេ្រររប�់ងទ្់។វាបាេបន ក្ើតន�ចក្លីដថ្្ ការែ៏អស្្រ្យមួយ

នេនគ្លលទ្ធិតាមែំណលឹ្ល្អដែលបាេនធ្វើឲ្យងកនុមជំេំុរប�់ងពះង្រលី�្រីកចំនរីេតំា្ពលី

នពលនោះមក្រឺន�ៀវនៅដែលមាេន ម្ ះថាចំណងនៃឆៃ្ទៈរប�់លូន�៊ើរ។

នៅទលីនេះនយើ្�ូមផល្់េូវន�ចក្លី�ន ខ្េបនេន�ៀវនៅែ៏អស្្រ្យនេះ។នយើ្បាេ
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នៅដតបេ្តរនបៀបរប�់លូន�៊ើរប៉ុដេ្តមិេនធ្វើតាមបញ្្រប�់លូន�៊ើរនោះនទ។នយើ្

បាេ្ ប់នផ្ើមពលីកដេ្្ដែលលូន�៊ើរបាេឈប់នោយ�ន ខ្េបការបនង្ៀេែ៏វិជម្ាេ

រប�់នោកអំពលីចំណ្នេឆេ្ទៈ។នយើ្បាេនធ្វើតាមជាមួយដផនាកែនទនទៀតដែល

លូន�៊ើរបាេេិយយន�ើយបោ្ប់មកបងាហា ញថាការដវកដញករប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�្រឺ

មិេងតលឹមងតរូវ។ជាធមមតារនបៀបរប�់លូន�៊ើរអាចេលឹ្នធ្វើឲ្យនយើ្បដេថែមោក្យនពចេ៍

នផ្ស្ៗរាល់នពលដែលគ្ត់នងបើោក្យ“ឆេ្ទៈន�រ”ី។ឧទា�រណ៍៖ឆេ្ទៈន�រី“ដែល

ស្ម េថាមាេ”។ប៉ុដេ្នយើ្បាេនងជើ�នរី�នែើម ល្ីឆ្នុះបញំ្្្អតថែេ័យរប�់លូន�៊ើរ

នោយនងបើ�ញ្ញា អភេ្រទៈែូចជា“ឆេ្ទៈន�រ”ី។ន�ើយនៅកនាន្ុ ជំពូក២,3េិ្៤

នយើ្នៅដតបេ្�ំែលីផ្្ល់រប�់លូន�៊ើរនោយរកសាឲ្យមាេការទាក់ទ្ជិត�នាិត

បំផុតតាមដតអាចនធ្វើបាេចំនោះបរិយកា�នេន�ៀវនៅរប�់គ្ត់។

នយើ្មិេបាេោក់បញ្រូលង្រប់ទំា្ការដវកដញករប�់លូន�៊ើរនោះនទ

នងោះនបើនធ្វើយ៉្នោះេលឹ្នធ្វើឲ្យន�ៀវនៅនេះកាេ់ដតងកា�់នលើ�ពលីភាព្ ំបាច់

រប�់វា។
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ជំពូ�១
៊្វីអែលបទគម្វីរបានបសបងៀន

ការដវកដញក១:នទា�ស្កលរប�់មេុ�្សជាតិបងាហា ញឲ្យនឃើញថា

“ឆេ្ទៈន�រី”មិេពិត

ការដវកដញក២:ចបាប់ស្កលនេអំនពើបាបបងាហា ញឲ្យនឃើញថា“ឆេ្ទៈន�រី”មិេពិត

ការដវកដញក3:“ឆេ្ទៈន�រី”មិេអាចទទួលបាេេូវការទទួលស្រ ល់ពលីងពះជាម្ា�់តាម
រយទៈការកាេ់តាម�លីលធម៌េិ្ងកិត្យវិេ័យនេពិធលីបុណ្យបាេន�ើយ

ការដវកដញក៤:ងកិត្យវិេ័យងតរូវបាេបន ក្ើតន�ើ្នែើម្លីោំមេុ�្សឲ្យស្រ ល់ងពះង្រលី�្
នោយស្រផ្តល់ចំនណះែលឹ្អំពលីអំនពើបាប

ការដវកដញក៥ : នគ្លលទ្ធិនេន�ចក្លី�ន្ងារ ះនោយស្រជំនេឿែល់ ងពះង្រលី�្បាេ
បងាហា ញឲ្យនឃើញថា“ឆេ្ទៈន�រី”មិេពិត

ការដវកដញក6:មិេមាេកដេ្្�ំរាប់្រំេិតនេបុណ្យកុ�លឬនធ្វើល្អបាេល្អនោះនទ

ការដវកដញក7:“ឆេ្ទៈន�រីមិេមាេតំនលពលីនងោះការងបងពលឹត្តិមិេមាេការទាក់ទ្េលឹ្
ន�ចក្លី�ុចរិតរប�់មេុ�្សនៅចំនោះងពះ

ការដវកដញក៨:ការដវកដញកមួយក្ាប់តូច

ការដវកដញក៩:ស្វកប៉ុលបាេេិយយយ៉្ោច់ខាតកនាន្ុ ការដែលមិេគ្ងំទែល់
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“ឆេ្ទៈន�រី”

ការដវកដញក១០:�ណាឋា េមេុ�្សដែលគ្ម េងពះវិញ្ញា ណបងាហា ញថា“ឆេ្ទៈន�រី”មិេ
អាចនធ្វើអ្វ លីខា្ឯវិញ្ញា ណបាេន�ើយ

ការដវកដញក១១:អ�់អនាកដែលមកស្រ ល់ងពះង្រលី�្មុេនេះមិេបាេ្រិតពលីងទ្់ដ�្្វ រក
ងទ្់ឬក៏នរៀបចំខ្រួេ�ំរាប់ងទ្់ន�ើយ

ការដវកដញក១២:ន�ចក្លី�ន្ងារ ះនេនោកិយដែលមាេបាប្រឺនោយស្រងពះ្រុណនេ
ងពះង្រលី�្តាមរយទៈជំនេឿដតមួយបុ៉នណា្ណ ះ

ការដវកដញក១3:ករណលីរប�់នោកេលីកូដែមនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរយ៉ូហាេ3ទា�់េលឹ្“ឆេ្ទៈ
ន�រី”

ការដវកដញក១៤ : “ឆេ្ទៈន�រី”គ្ម េងបនយជេ៍នទ នោយនងោះន�ចក្លី�ន្ងារ ះមក
នោយស្រងពះង្រលី�្ដតមួយអ រ្ប៉ុនណា្ណ ះ

ការដវកដញក១៥:មេុ�្សមិេអាចនជឿែំណលឹ្ល្អបាេនទែូនចនាះង្រប់ការខិតខំងបលឹ្ដងប្
រប�់ន្រមិេអាចជួយ�ន្ងារ ះន្របាេន�ើយ

ការដវកដញក១6:ការមិេនជឿជាស្កលបងាហា ញថា“ឆេ្ទៈន�រី”្រឺមិេពិត

ការដវកដញក១7:អំណាចនេ“ស្ច់្ ម”នៅកនាន្ុ ជលីវិតរប�់អនាកនជឿពិតងបាកែមានា ក់
បាេបងាហា ញថាមិេគ្ងំទែល់“ឆេ្ទៈន�រី”

ការដវកដញក១៨:ការស្រ ល់ថាន�ចក្លី�ន្ងារ ះមិេអាង�័យនលើ“ឆេ្ទៈន�រី”្រឺជា
ន�ចក្លីកំស្េ្តចិត្ត

ការដវកដញក១៩:ន្រមិេអាចនធ្វើឲ្យកិត្តិយ�រប�់ងពះបាត់ប្់�ិរីល្អបាេន�ើយ
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បទ្រម្ពលីរនងបៀបែូចជា ក្ទ័ពជានងចើេដែលចបំា្េលឹ្្រំេិតដែល

មេុ�្សមាេ្រឺជា“ឆេ្ទៈន�រី”មួយនែើម្លីនងជើ�នរី�ន�ើយេិ្ទទួលន�ចក្លី

�ន្ងារ ះ។ប៉ុដេ្តវាេលឹ្ង្រប់ងគ្េ់�ំរាប់ខ្នុ ំនែើម្លីោំយកនមបញ្្ការពលីរោក់មកឯ

ចំបំា្នេះ្រឺស្វកប៉ុលេិ្ស្វកយ៉ូហាេងពមទំា្ពលទាហាេរប�់ពួកគ្ត់

មួយចំេួេនទៀត។

ការដវកដញក១:នទា�ស្កលរប�់មេុ�្សជាតិបងាហា ញឲ្យនឃើញថា“ឆេ្ទៈ

ន�រី”មិេពិត

នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម១:១៨ស្វកប៉ុលបាេបនង្ៀេថាមេុ�្សទំា្អ�់នោយគ្ម េ

ការនលើកដល្អនាកណាមានា ក់�មេលឹ្ទទួលទណ្កមមពលីងពះជាម្ា�់។“ន�ចក្លីនងកាធ

រប�់ងពះបាេ�ំដែ្មកពលីស្ថែ េ�ួ្រ៌ទា�់េលឹ្ង្រប់ទំា្ន�ចក្លីទមិ�នលមើ�េិ្

ន�ចក្លីទុច្រិតរប�់មេុ�្សដែលន្របងាខេ ំ្ន�ចក្លីពិតនោយន�ចក្លីទុច្រិត”។

ងប�ិេនបើមេុ�្សទំា្អ�់មាេ“ឆេ្ទៈន�រី”ប៉ុដេ្តមេុ�្សទំា្អ�់នោយគ្ម េការ

នលើកដល្អនាកមួយ�ុទ្ធដតនៅនងកាមន�ចក្លីនងកាធរប�់ងពះនោះមាេេ័យថា

“ឆេ្ទៈន�រី”ោំពួកន្រនៅឯទិ�នៅដតមួយប៉ុនណា្ណ ះ្រឺ“ន�ចក្លីទមិ�នលមើ�េិ្

ន�ចក្លីទុច្រិត”។ែូនចនាះនតើអំណាចនេ“ឆេ្ទៈន�រី”ដែលជួយឲ្យពួកន្របាេនធ្វើល្អ

នោះនៅឯណា?ងប�ិេនបើ“ឆេ្ទៈន�រី”មាេងបាកែដមេវាហាក់ែូចជាមិេអាច

ជួយមេុ�្សនៅឯន�ចក្លី�ន្ងារ ះន�ើយពលីនងោះវានៅដតទុកឲ្យពួកន្រនៅនងកាម

ន�ចក្លីនងកាធរប�់ងពះែដែល។
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បុ៉ដេ្តអនាកខ្ះន្ទងបកាេ់ខ្នុ ំថាមិេបាេនធ្វើតាមស្វកបុ៉លឲ្យបាេងតលឹមងតរូវ

ង្រប់ងគ្េ់នៅវិញ។ពួកន្រងបកា�ថាោក្យរប�់ស្វកប៉ុលដែលថា“ង្រប់ទំា្

ន�ចក្លីទមិ�នលមើ�េិ្ន�ចក្លីទុច្រិតរប�់មេុ�្សដែលន្របងាខេ ំ្ន�ចក្លីពិត

នោយន�ចក្លីទុច្រិត”មិេមាេេ័យថាមេុ�្សទំា្អ�់នោយគ្ម េការនលើកដល្

អនាកណាមានា ក់មាេនទា�នៅចំនោះងពះនោះនទ។ពួកន្របាេដវកដញកថាបទនេះនធ្វើ

ឲ្យវាអាចនៅរួចដែលមេុ�្សមួយចំេួេមិេបាេ“បងាខេ ំ្ន�ចក្លីពិតនោយន�ចក្លី

ទុច្រិត”។ប៉ុដេ្តស្វកប៉ុលកំពុ្ដតនងបើទំរ្់ោក្យមួយនេភាស្ន�នងពើរដែល

មាេេ័យថាន�ចក្លីទុច្រិតនេមេុ�្សទំា្អ�់វិញ។នលើ�ពលីនេះនៅនទៀតចូរ

�ំគ្ល់អ្វលីដែលស្វកប៉ុលបាេ�រន�រនៅខា្នែើមនេបទ្រម្ពលីរនេះ។នៅកនាន្ុ 

ខ១6ស្វកប៉ុលងបកា�ថាែំណលឹ្ល្អ“ជាងពះនចស្្នេងពះ�ំរាប់េលឹ្ជួយ

�ន្ងារ ះែល់អ�់អនាកណាដែលនជឿ”។ការនេះងតរូវដតមាេេ័យថាវានចញមកពលី

អំណាចនេងពះនៅកនាន្ុ ែំណលឹ្ល្អគ្ម េអនាកណាមានា ក់មាេកំោំ្ន�ើយដបរនៅរក

ងពះនោយខ្រួេឯ្បាេនទ។ស្វកប៉ុលបេ្តេិយយនទៀតថាការនេះ�ំនៅទំា្

ស្�េ៍យូោេិ្ទំា្ស្�េ៍ងកិកផ្។ពួកយូោនចះង្រប់ទំា្ន�ចក្លីលំអិតនេ

ងកិត្យវិេ័យរប�់ងពះបុ៉ដេ្តការនេះមិេអាច�ន្ងារ ះពួកន្រពលីន�ចក្លីនងកាធរប�់ងពះ

បាេន�ើយ។ពួកងកិកចូលចិត្តអតថែងបនយជេ៍នេវប្ធម៌ែ៏អស្្រ្យបុ៉ដេ្តការទំា្អ�់

នេះមិេអាចោំឲ្យពួកន្រចូលនៅជិតងពះបាេន�ើយ។មាេពួកស្�េ៍យូោេិ្ពួក

ស្�េ៍ងកិកបាេខិតខំព្យយមនធ្វើឲ្យខ្រួេពួកន្របាេ�ុចរិតជាមួយេលឹ្ងពះ។បុ៉ដេ្ត

នទាះអតថែងបនយជេ៍ទំា្អ�់េិ្“ឆេ្ទៈន�រី”រប�់ពួកន្រក៏នោយពួកន្រនៅដត

បរាជ័យទំា្ង�នុ្ែដែល។ស្វកប៉ុលមិេបាេស្្ក់ន�្ើរកនាន្ុ ការនថាក លនទា�
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ពួកន្រទំា្អ�់គ្នា នោះនទ។

បោ្ប់មកចូរកត់�ំគ្ល់នៅកនាន្ុ ខ១7ស្វកប៉ុលបាេេិយយថា

“ន�ចក្លី�ុចរិតនេងពះបាេ�ំដែ្មក”ន�ើយ។ែូនចនាះងពះបងាហា ញន�ចក្លី�ុចរិត

រប�់ងទ្់ែល់មេុ�្ស។បុ៉ដេ្តងពះមិេល្លីនល្ើនោះនទ។ងប�ិេនបើមេុ�្សមិេងតរូវការ

ជំេួយរប�់ងពះនោះងទ្់េលឹ្មិេចំណាយនពលឥតងបនយជេ៍ផល់្ន�ចក្លី�ុចរិត

នោះមកែល់មេុ�្សនោះនទ។រាល់នវោណាមេុ�្សបាេដងបចិត្នជឿនោះ្រឺនោយ

ស្រដតងពះយ្មកឯពួកន្រន�ើយយកឈនា ះភាពងពន្ើយកនេ្តើយរប�់ពួកន្រ

នោយការ�ំដែ្ែំណលឹ្ល្អែល់ពួកន្រ។នោយគ្ម េការទំា្អ�់នេះពួកន្រមិេ

អាច�ន្ងារ ះខ្រួេឯ្បាេន�ើយ។នៅកនាន្ុ ងបវត្តិស្្�្តរប�់មេុ�្សគ្ម េអនាកណា

មានា ក់បាេ្រិតនឃើញនោយខ្រួេឯ្ពលីន�ចក្លីពិតនេន�ចក្លីនងកាធរប�់ងពះែូចជា

បាេបនង្ៀេនៅកនាន្ុ បទ្រម្ពលីរន�ើយ។គ្ម េអនាកណាមានា ក់ធ្្ប់ង�នមើង�នមច្់ទទួល

បាេេូវន�ចក្លីនមងតលីជាមួយងពះតាមរយទៈងពះជេមេិ្កិចក្ារែ៏គ្ម េពលីររប�់ងពះអ រ្

�ន្ងារ ះដែលងទ្់ជាមេុ�្សេិ្ជាងពះ្ឺរជាងពះនយ�ូ៊វង្រលី�្នោះនទ។ជាការពិត

ណា�់ពួកស្�េ៍យូោបាេបែិន�ធងពះង្រលី�្នទាះទំា្ន�ចក្លីបនង្ៀេរប�់

នហារារប�់ពួកន្រក៏នោយ។វាហាក់ែូចជាការល្អដែលពួកយូោេិ្ស្�េ៍ែនទ

មួយចំេួេបាេទទួលនោះបញ្ឈប់ពួកន្រដ�្្វ រកងពះនៅកនាន្ុ រនបៀបពួកន្រពលីនងោះ

ពួកន្រងតរូវបាេកំណត់ឲ្យនធ្វើអ្វ លីៗនៅតាមរនបៀបរប�់ខ្រួេ។ែូនចនាះនៅនពលណាដែល

“ឆេ្ទៈន�រី”កាេ់ដតព្យយមអ្វលីៗកាេ់ដតអាងកក់ន�ើ្នៅនទៀត។

មិេមាេងកនុមមេុ�្សទលីបលីនៅចនោ្ះអនាកនជឿេិ្អនាកមិេនជឿន�ើយជាងកនុម
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ដែលមាេ�មតថែភាព�ន្ងារ ះខ្រួេឯ្។ពួកស្�េ៍យូោេិ្ស្�េ៍ងកិកតំណា្

ឲ្យមេុ�្សជាតិទំា្អ�់ន�ើយពួកន្រទំា្អ�់គ្នា នៅនងកាមន�ចក្លីនងកាធរប�់

ងពះ។គ្ម េអនាកណាមានា ក់មាេ�មតថែភាពដបរនៅរកងពះន�ើយ។ងទ្់ងតរូវដតបងាហា ញ

អ រ្ងទ្់ែល់ពួកន្រជាមុេ�ិេ។ងប�ិេនបើ“ឆេ្ទៈន�រី”ពិតជាអាចនៅរួចកនាន្ុ ការរក

នឃើញន�ចក្លីពិតដមេនោះចបា�់ជាមាេជេជាតិយូោណាមានា ក់នៅងត្់ណាមួយ

បាេទទួលនជា្រជ័យយ៉្នេះជាមិេខាេន�ើយ!ការងតិះរិះរកន�តុផលែ៏ខ្ព�់

បំផុតរប�់ពួកស្�េ៍ែនទេិ្ការខិតខំងបលឹ្ដងប្ែ៏ខ្ាំ្ បំផុតរប�់ពួកស្�េ៍

យូោ(រ៉ាូម១:២១;២:២3,២៨េិ្២៩)មិេោំឲ្យពួកន្របាេមកជិតន�ចក្លីជំនេឿ

នជឿែល់ងពះង្រលី�្នទ។ពួកងតរូវទទួលការផោ្្នទា�ជាមេុ�្សមាេបាបជាមួយេលឹ្

អនាកែនទនផ្ស្ៗឯនទៀតដែរ។ងប�ិេនបើមេុ�្សទំា្អ�់មាេ“ឆេ្ទៈន�រី”ន�ើយ

មេុ�្សទំា្អ�់មាេនទា�ន�ើយងតរូវទទួលការផោ្្នទា�នោះមាេេ័យថា“ឆេ្ទៈ

ន�រី”ពំុមាេអំណាចោំពួកន្រមកឯន�ចក្លីជំនេឿនជឿែល់ងពះង្រលី�្បាេនទ។ែូនចនាះ

ឆេ្ទៈរប�់ពួកន្រមិេន�រីនទ។

ការដវកដញក២:ចបាប់ស្កលនេអំនពើបាបបងាហា ញឲ្យនឃើញថា“ឆេ្ទៈន�រី”

មិេពិត

នយើ្ងតរូវដតឲ្យស្វកប៉ុលពេ្យល់ន�ចក្លីបនង្ៀេផ្្ល់រប�់គ្ត់។នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរ

រ៉ាូម3:៩គ្ត់បាេេិយយថា៖“នតើែូចនមច្នយើ្ល្អជា្ន្រឬនទ?មិេដមេនទែ្ិត

នយើ្ខ្នុ ំបាេន្ទងបកាេ់រួចន�ើយថានទាះទំា្ស្�េ៍យូោេិ្ស្�េ៍ងកិកផ្
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�ុទ្ធដតនៅនងកាមអំនពើបាប”។មេុ�្សទំា្អ�់មិេងតលឹមដតងតរូវបាេងបកា�ថាមាេ

នទា�នៅចំនោះងទ្់ប៉ុនណា្ណ ះនទពួកន្រក៏ជាបាវបំនរីនេអំនពើបាបដែលនធ្វើឲ្យពួកន្រ

មាេនទា�ដែរ។ការនេះរួមបញ្រូលទំា្ស្�េ៍យូោដែលបាេ្រិតថាខ្រួេឯ្មិេ

ដមេជាបាវបំនរីរប�់អំនពើបាបនោយនងោះពួកន្រមាេងកិត្យវិេ័យនេងពះផ្ដែរ។

នោយនងោះទំា្ពួកស្�េ៍យូោេិ្ស្�េ៍ងកិកមិេអាចនោះខ្រួេឯ្ឲ្យរួចពលី

ទា�ភាពនេះបាេជាការពិតណា�់មាេេ័យថានៅកនាន្ុ មេុ�្សគ្ម េអំណាចណា

មួយដែលអាចជួយខ្រួេពួកន្រនែើម្លីឲ្យនធ្វើល្អបាេនទ។

ទា�ភាពនេអំនពើបាបជាស្កលនេះរួមបញ្រូលទំា្ពួកអនាកដែលហាក់ែូច

ជាល្អបំផុតេិ្នទៀ្ងត្់បំផុតផ្ដែរ។នទាះបលីជាការល្អែ៏នងចើេដែលមេុ�្សអាច

ទទួលបាេក៏នោយនេះមិេដមេជាការែូចគ្នា នៅេលឹ្ចំនណះែលឹ្អំពលីងពះនោះនទ។

ការែ៏ល្អបំផុតអំពលីមេុ�្ស្រឺជាន�តុផលរប�់ពួកន្រេិ្ជាឆេ្ទៈរប�់ពួកន្រប៉ុដេ្ត

ងតរូវដតទទួលស្រ ល់ថាដផនាកែ៏ល្អបំផុតនេះ្ឺរជាន�ចក្លីពុករលួយវិញ។ស្វកបុ៉ល

បាេេិយយនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ូាម3:១០-១២ថា៖“គ្ម េអនាកណា�ុចរិតនស្ះ�ូម ល្ី

ដតមានា ក់ក៏គ្ម េផ្គ្ម េអនាកណាដែលយល់គ្ម េអនាកណាដែលងបងពលឹត្តិតាមន�ចក្លី

�ប្នុរ�នស្ះដតមានា ក់ក៏គ្ម េផ្”។អតថែេ័យនេងពះបេ្រូលងត្់នេះបាេបញ្្ក់

ឲ្យនឃើញយ៉្ចបា�់ណា�់។វានៅកនាន្ុ ន�តុផលេិ្ឆេ្ទៈដែលងពះងតរូវបាេន្រ

ស្រ ល់។ប៉ុដេ្តគ្ម េមេុ�្សខា្ឯស្ច់្ មណាមានា ក់ស្រ ល់ងពះបាេនទ។ែូនចនាះ

នយើ្ងតរូវដត�េនាិោឋា េថាឆេ្ទៈរប�់មេុ�្សបាេខូចអាងកក់ន�ើយមេុ�្សមិេអាច

ស្រ ល់ងពះឬនធ្វើឲ្យគ្ប់ែល់ងពះ�ឫទ័យងពះនោយខ្រួេឯ្បាេន�ើយ។ងបដ�ល
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ជាមាេបុ្ររលខ្ះក្ាហាេេលឹ្េិយយថាពួកនយើ្អាចនធ្វើបាេនងចើេជា្្រឺនយើ្

នធ្វើបាេយ៉្ពិតងបាកែ។ងត្់កដេ្្នេះនយើ្នផ្្តនលើអ្វលីដែលនយើ្អាចនធ្វើបាេ

មិេដមេអ្វលីដែលនយើ្អាចឬមិេអាចនធ្វើបាេយ៉្ពិតងបាកែនោះន�ើយ។ស្វក

បុ៉លបាេែកង�្់បទ្រម្ពលីររ៉ាូម3:១០-១២ថាេលឹ្មិេអេុញ្ញា តិឲ្យនយើ្នធ្វើការដប្

ដចកយ៉្ែូនចនាះនោះនទ។ងពះផោ្្នទា�ទំា្អ�មតថែភាពែ៏មាេបាបរប�់មេុ�្ស

េិ្ទំា្�កមមភាពពុករលួយរប�់ពួកន្រផ្ដែរ។ងប�ិេនបើមេុ�្សអាចព្យយម

ផ្្�់ទលីមកឯផ្រូវរប�់ងពះបាេ�ូម្លីដតបេ្តិចនោះេលឹ្មិេបាច់ងតរូវការឲ្យងពះបាេ

�ន្ងារ ះពួកន្រនោះន�ើយ។ងទ្់អាចេលឹ្អេុញ្ញា តិឲ្យពួកន្រ�ន្ងារ ះខ្រួេឯ្ប៉ុដេ្ត

គ្ម េអនាកណាមានា ក់អាចព្យយមនធ្វើបាេនទ។

នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម3:១៩ស្វកបាេងបកា�ថាង្រប់ទំា្មាត់ងតរូវបាេ

បិទជិតពលីនងោះគ្ម េអនាកណាអាចងបដកកេលឹ្ន�ចក្លីជំេុំជំរះរប�់ងពះចំនោះពួក

ន្របាេនទែ្ិតគ្ម េអ្វលីមួយនៅកនាន្ុ មេុ�្សដែលងពះអាច�រន�ើរបាេនទ-មិេ

មាេនស្ះ�ូម្លីដតឆេ្ទៈន�រីមួយដបរនៅរកងពះក៏គ្ម េដែរ។ងប�ិេអនាកណាមានា ក់

េិយយថា៖“ខ្នុ ំមាេ�មតថែភាពបេ្តិចបេ្តរួចដបរនៅរកងពះដែរ”នោះមាេេ័យថា

គ្ត់្រិតថាមាេអ្វលីមួយនៅកនាន្ុ គ្ត់ដែលងពះងតរូវដត�រន�ើរេិ្មិេផោ្្នទា�។

មាត់រប�់គ្ត់េលឹ្មិេបិទនទ!ប៉ុដេ្តការនេះប្ញ្្�នៅេលឹ្បទ្រម្ពលីរ។

ងពះបាេមាេបេ្រូលថាមាត់ទំា្អ�់ងតរូវបាេបិទនទ។វាមិេងគ្េ់ដត�ំនៅ

នលើងកនុមមេុ�្សជាក់ោក់ណាមួយនោះនទន�ើយក៏មិេងគ្េ់ដត�ំនៅនលើពួកផ្រិ�ុលី

នៅកនាន្ុ ចំនណាមពួកស្�េ៍យូោដែលងតរូវផោ្្នទា�នោះដែរ។ងប�ិេនបើវាពិត
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ជា�ំនៅអញ្លឹ្ដមេនោះនោះមាេេ័យថាពួកយូោដែលនៅ�ល់អាចេលឹ្មាេ

អំណាចផ្្ល់ខ្រួេរប�់ពួកន្រខ្ះនែើម្លីកាេ់តាមងកិត្យវិេ័យន�ើយនែើម្លីនចៀ�ឲ្យ

រួចពលីភាពមាេនទា�។បុ៉ដេ្ត�ូម ល្ីដតមេុ�្សដែលល្អបំផុតក៏ងតរូវបាេទទួលការផោ្្

នទា�ពលីបទទមិ�នលមើ�រប�់ពួកដែរ។ពួកន្រស្្ប់ខា្ឯងពលលឹ្វិញ្ញា ណែូចជា

ពួកអនាកដែលមិេខំព្យយមកាេ់តាមងកិត្យវិេ័យរប�់ងពះយ៉្ែូន ន្ា ះដែរ។មេុ�្ស

ទំា្អ�់ជាពួកទមិ�នលមើ�េិ្មាេនទា�ន�ើយពួកន្រ�មេលឹ្ទទួលទណ្កមម

ពលីងពះ។ការទំា្អ�់នេះពិតជាបាេបងាហា ញយ៉្ចបា�់ណា�់ដែលគ្ម េអនាកណា

មានា ក់អាចខ្សលឹបតវា៉ា េលឹ្ចំេុចទំា្អ�់នេះបាេន�ើយ។

ការដវកដញក3:“ឆេ្ទៈន�រី”មិេអាចទទួលបាេេូវការទទួលស្រ ល់ពលីងពះជាម្ា�់

តាមរយទៈការកាេ់តាម�លីលធម៌េិ្ងកលឹត្យវិេ័យនេពិធលីបុណ្យបាេន�ើយ

ខ្នុំ�ូមដវកដញកថានៅនពលដែលស្វកប៉ុលបាេេិយយនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ូាម3:២០-

២១“គ្ម េមេុ�្សណាបាេរាប់ជា�ុចរិតនៅចំនោះងទ្់នោយអា្ការងបងពលឹត្តិតាម

ងកិត្យវិេ័យនោះន�ើយ”គ្ត់�ំនៅនលើចបាប់�លីលធម៌(ងកិត្យវិេ័យទំា្ែប់ងបការ)

េិ្ចបាប់នេពិធលីនផ្ស្ៗ។មាេ្រំេិតមួយដែលស្វកប៉ុលច្់េិយយ្រឺចបាប់នេ

ពិធលីនផ្ស្ៗែូចជាពិធលីថា្វ យយញញាបូជា�ត្វេិ្ការថា្វ យប រ្ំែល់ងពះវិហារ។វា្ួររឲ្យ

្ប់អារមមណ៍នលើ�ពលីធមមតាដែលមេុ�្សបាេនៅជារ៉ាូមជាអនាកដែលបន ក្ើត្រំេិត

នេះថាជាអនាកែ៏បរិ�ុទ្ធ!ខ្នុ ំងបដ�លជាអាចេលឹ្នៅគ្ត់ថាជាអនាកមួយនផ្ស្វិញ!

ជារ៉ាូមបាេេិយយថាការ�ុ្រតរប�់ងពះង្រលី�្បាេបញ្ប់នោយលទ្ធភាពនេការ
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រាប់ជា�ុចរិតនោយការកាេ់តាមចបាប់នេពិធលីោោ។ប៉ុដេ្តគ្ត់បាេចំ�ន្លេូវ

លទ្ធភាពនេការរាប់ជា�ុចរិតនោយកាេ់តាមចបាប់�លីលធម៌នោយអា្កំោំ្

ខ្រួេរប�់ពួកនយើ្ផ្្ល់នោយគ្ម េជំេួយរប�់ងពះនៅវិញ។

ចនម្ើយរប�់ខ្នុ ំ្រឺថាងប�ិេនបើស្វកប៉ុលងគ្េ់ដតេិយយ�ំនៅនលើ

ចបាប់នេពិធលីោោប៉ុនណា្ណ ះនោះការដវកដញករប�់គ្ត់េលឹ្គ្ម េេ័យនស្ះ។ស្វក

បុ៉លកំពុ្ដតខំដវកដញកថាមេុ�្សទំា្អ�់ទុច្រិតន�ើយងតរូវការងពះ្ុរណពិន��

រប�់ងពះ្ឺរន�ចក្លីង�ឡាញ់ងបាជ្ាន�ើយេិ្អំណាចនេងពះដែលការទំា្អ�់

នេះន�ើយងពះបាេ�ន្ងារ ះនយើ្ឲ្យរួច។លទ្ធផលនេ្រំេិតរប�់ជារ៉ាូមអាចេលឹ្

ជាងពះ្រុណរប�់ងពះដែលងតរូវការនែើម្លី�ន្ងារ ះនយើ្ឲ្យរួចពលីពិធលីបុណ្យនផ្ស្ៗ

ដតមិេ�ន្ងារ ះឲ្យរួចពលីចបាប់�លីលធម៌ន�ើយ។នយើ្មិេអាចកាេ់តាមចបាប់�លីល

ធម៌ោច់នចញពលីងពះ្ុរណបាេន�ើយ។អនាកអាចបោ្ចមេុ�្សឲ្យកាេ់តាមពិធលីនផ្ស្ៗ

ប៉ុដេ្តគ្ម េអំណាចមេុ�្សណាមួយអាចប ខ្េំឲ្យពួកន្រកាេ់តាមចបាប់�លីលធម៌បាេ

ន�ើយ។ស្វកប៉ុលកំពុ្ដតដវកដញកថានយើ្មិេអាចទទួលការរាប់ជា�ុចរិត

នៅចំនោះងពះនោយព្យយមកាេ់តាមចបាប់�លីលធម៌ឬក៏ចបាប់នេពិធលីោោបាេ

ន�ើយ។ការបរិនភា្រេិ្ការផលឹកមិេអាចរាប់ជា�ុចរិតឬផោ្្នទា�ែល់នយើ្

បាេន�ើយ។

ខ្នុ ំេលឹ្នៅឆ្្យជា្នេះន�ើយអះអា្ថាស្វកប៉ុល�ំនៅថាងកិត្យ

វិេ័យទំា្មូល(មិេដមេងគ្េ់ដតដផនាកជាក់ោក់ណាមួយនោះនទ)នៅដតជាប់នៅ

នលើមេុ�្ស។ងប�ិេងកិត្យវិេ័យមិេនៅជាប់នលើមេុ�្សនទៀតនោយនងោះងពះង្រលី�្
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បាេ�ុ្រតនោះមាេេ័យថាអ្វលីដែលស្វកបុ៉លច្់នធ្វើ្ឺរងគ្េ់ដតេិយយបុ៉ណ្ណ លឹ្

ន�ើយមិេនធ្វើអ្វ លីនទៀតនស្ះ។នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរកាឡាទលី3:១០ស្វកប៉ុលបាេ�រន�រ

ថា“អ�់អនាកដែលអា្ែល់ការងបងពលឹត្តិតាមងកិត្យវិេ័យនោះងតរូវបណ្ាស្វិញែ្ិត

មាេន�ចក្លីដច្ទុកមកថា“ងតរូវបណ្ាស្ន�ើយអ�់អនាកណាដែលមិេកាេ់ខ្ាប់

តាមង្រប់ទំា្ន�ចក្លីដែលកត់ទុកកនាន្ុ ្រម្ពលីរងកិត្យវិេ័យនែើម ល្ីេលឹ្ងបងពលឹត្តិតាម”។នៅ

កនាន្ុ អតថែបទនេះស្វកប៉ុលងបកា�ការគ្ងំទពលីនោកម៉ូន�ថាងកិត្យវិេ័យកំពុ្

ដតនៅជាប់នលើមេុ�្សទំា្អ�់ន�ើយដែលអាក់ខាេមិេបាេស្្ប់បងារ ប់តាម

ងកិត្យវិេ័យនោះេលឹ្ោក់មេុ�្សទំា្អ�់នៅនងកាមបណ្ាស្រប�់ងពះ។

ទំា្ពួកអនាកដែលព្យយមកាេ់តាមទំា្ពួកអនាកដែលមិេព្យយមកាេ់

តាមងកិត្យវិេ័យមិេបាេទទួលេូវការរាប់ជា�ុចរិតនៅចំនោះងពះបាេន�ើយែ្ិត

ពួកន្រជាមេុ�្សដែលស្្ប់ខា្ឯវិញ្ញា ណន�ើយ។ការបនង្ៀេរប�់ស្វកប៉ុល

្រឺថាមាេមេុ�្សពលីរពួកនៅកនាន្ុ នោកិយនេះ្រឺពួកអនាកខា្ឯវិញ្ញា ណេិ្ពួក

អនាកដែលមិេដមេខា្ឯវិញ្ញា ណ(�ូមនមើល្រម្ពលីររ៉ាូម3:២១េិ្២៨)។ការ

នេះ្រឺនៅកនាន្ុ ន�ចក្លី�ុខស្េ្នេន�ចក្លីបនង្ៀេរប�់ងពះនយ�៊ូវង្រលី�្នៅកនាន្ុ 

យ៉ូហាេ3:6ថា“រប�់អ្វលីដែលនកើតពលីស្ច់នោះជាស្ច់នទន�ើយដែលនកើតពលី

ងពះវិញ្ញា ណនោះជាវិញ្ញា ណវិញ”។ចំនោះមេុ�្សដែលមិេមាេងពះវិញ្ញា ណងកិត្យ

វិេ័យឥតងបនយជេ៍នស្ះ។នទាះបលីជាពួកន្រខំព្យយមកាេ់តាមងកិត្យវិេ័យយ៉្

ណាក៏នោយក៏ពួកន្រេលឹ្មិេបាេទទួលការរាប់ជា�ុចរិតដែរនលើកដល្ដតន�ចក្លី

ជំនេឿខា្ឯវិញ្ញា ណប៉ុនណា្ណ ះ។
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ជាចុ្បញ្ប់មាេេ័យថាងប�ិេនបើពិតជាមាេអ្វលីមួយដែលន្រនៅថា

“ឆេ្ទៈន�រី”ដមេនោះវាជាការែ៏ល្អបំផុតនៅកនាន្ុ មេុ�្សន�ើយនងោះថានោយមិេ

បាច់ពលឹ្ែល់ងពះវិញ្ញា ណបរិ�ុទ្ធ“ឆេ្ទៈន�រី”អាចជួយមេុ�្សឲ្យកាេ់តាមងកិត្យ

វិេ័យទំា្ង�នុ្បាេ!បុ៉ដេ្តស្វកបុ៉លបាេេិយយថាពួកអនាកដែលអា្“ងបងពលឹត្តិ

តាមងកិត្យវិេ័យ”មិេបាេទទួលការរាប់ជា�ុចរិតន�ើយ។ការនេះមាេេ័យថា

“ឆេ្ទៈន�រី”នេះមិេអាចនធ្វើឲ្យមេុ�្សបាេទទួលការរាប់ជា�ុចរិតនៅចំនោះងពះ

បាេន�ើយ។ការពិតនៅកនាន្ុ ងពះ្រម្ពលីររ៉ាូម3:២០ស្វកបុ៉លបាេេិយយថាងកិត្យ

វិេ័យ្រឺ្ ំបាច់នែើម្លីបងាហា ញឲ្យនយើ្ស្រ ល់ពលីអំនពើបាបប៉ុនណា្ណ ះ។“តាមរយទៈងកិត្យ

វិេ័យនយើ្បាេស្រ ល់អំនពើបាប”។រីឯមេុ�្សដែលអា្ការ“ងបងពលឹត្តិតាមងកិត្យ

វិេ័យ”មិេអាចស្រ ល់អំនពើបាបថាជាអ្វលីបាេន�ើយ។ងកិត្យវិេ័យមិេងតរូវបាេងបទាេ

មកនែើម្លីបងាហា ញពលីអ្វ លីៗដែលនយើ្អាចនធ្វើនោះនទប៉ុដេ្តនែើម្លីដកតងម្់្រំេិតរប�់

ពួកន្រឲ្យែលឹ្ថាខុ�េិ្ងតរូវនៅចំនោះងពះវិញ។“ឆេ្ទៈន�រី”ជាភាព្ ្លឹត្ ្ល់

ែ្ិតវាងតរូវការឲ្យងកិត្យវិេ័យបនង្ៀេែល់វា។វាក៏គ្ម េអំណាចដែរែ្ិតវាទទួល

បរាជ័យកនាន្ុ ការរាប់មេុ�្សជា�ុចរិតនៅចំនោះងពះ។

ការដវកដញក ៤ : ងកិត្យវិេ័យងតរូវបាេបន ក្ើតន�ើ្នែើម្លីោំមេុ�្សឲ្យស្រ ល់

ងពះង្រលី�្នោយស្រផ្តល់ចំនណះែលឹ្ពលីអំនពើបាប

ការដវកដញកដែលគ្ងំទែល់“ឆេ្ទៈន�រី”េិយយថាងប�ិេនបើនយើ្មិេអាច

កាេ់តាមងកិត្យវិេ័យបាេនោះងពះេលឹ្មិេងបទាេវាមកនទ។ដអ៊រា៉ា �មលឹ�នអើយ!
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អនាកដត្េិយយែដែលៗថា“ងប�ិេនបើនយើ្មិេអាចនធ្វើអ្វ លីបាេចុះនតើអ្វ លីនៅជា

នគ្លបំណ្នេងកិត្យវិេ័យចបាប់�លីលធម៌ការ្រំរាមេិ្ន�ចក្លី�េ្យ?ចនម្ើយ

្ឺរថាងកិត្យវិេ័យមិេងតរូវបាេងបទាេមកនែើម ល្ីបងាហា ញឲ្យនយើ្េូវអ្វលីមួយដែលនយើ្

អាចនធ្វើនោះនទន�ើយវាក៏មិេងតរូវបាេងបទាេមកនែើម្លីជួយនយើ្ឲ្យនធ្វើការងតលឹម

ងតរូវនោះដែរ។ស្វកប៉ុលបាេេិយយនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម3:២០ថា“ងកិត្យវិេ័យ

ងគ្េ់ដត�ំដែ្ឲ្យស្រ ល់អំនពើបាបប៉ុនណា្ណ ះ”។នគ្លបំណ្រប�់ងកិត្យវិេ័យ្រឺ

នែើម្លីបងាហា ញថាអំនពើបាបជាអ្វលីន�ើយអ្វលីខ្ះដែលវាោំនៅរកន�ចក្លីស្្ប់ស្ថែ េ

េរកេិ្ន�ចក្លីនងកាធរប�់ងពះ។ងកិត្យវិេ័យងគ្េ់ដតច ្្អនុលបងាហា ញពលីចំេុចទំា្

នេះប៉ុនណា្ណ ះ។វាមិេអាចនោះនយើ្ឲ្យរួចពលីការទំា្នោះបាេនទ។ការនងបា�នោះ្រឺ

មកតាមរយទៈដតងពះនយ�ូ៊វង្រលី�្បុ៉នណា្ណ ះដែលបាេ�ំដែ្មកនយើ្រាល់គ្នា នៅកនាន្ុ 

ែំណលឹ្ល្អ។ការងតិះរិះពិ្រណាេិ្“ឆេ្ទៈន�រី”មិេអាចោំមេុ�្សនៅឯងពះង្រលី�្

បាេនទែ្ិតការងតិះរិះពិ្រណាេិ្“ឆេ្ទៈន�រី”ផ្្ល់ងតរូវការពេ្ឺនេងកិត្យវិេ័យ

នែើម្លីបងាហា ញពលីជំ្ឺផ្្ល់ខ្រួេរប�់ពួកវា។ស្វកប៉ុលបាេ�ួរ�ំេួរនេះនៅកនាន្ុ 

្រម្ពលីរកាឡាទលី3:១៩ថា“នតើន�តុអ្វ លីបាេជាមាេងកិត្យវិេ័យនោះ?”ប៉ុដេ្តចនម្ើយ

រប�់ស្វកប៉ុលចំនោះ�ំេួរផ្្ល់រប�់គ្ត់នោះ្រឺផ្នុយេលឹ្ចនម្ើយរប�់អនាក

េិ្្រំេិតរប�់ជារ៉ូាម។អនាកេិយយថាងកិត្យវិេ័យងតរូវបាេងបទាេមកនែើម្លីបញ្្ក់

បងាហា ញពលីវត្តមាេនេ“ឆេ្ទៈន�រី”។ជារ៉ាូមបាេេិយយថាវាងតរូវង្រប់ង្រ្អំនពើ

បាប។ប៉ុដេ្តស្វកប៉ុលមិេបាេេិយយអ្វលីទំា្អ�់នេការទំា្ពលីរនេះ។ការដវក

ដញកទំា្ង�នុ្រប�់គ្ត់្រឺថាមេុ�្សងតរូវការងពះ្រុណពិន��នែើម្លីចបំា្េលឹ្

ន�ចក្លីអាងកក់ដែលងកិត្យវិេ័យបងាហា ញឲ្យនឃើញ។មិេមាេការព្យបាលនទរ�ូត
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ទាល់ដតជំ្ឺងតរូវបាេរកនឃើញ�ិេ។ងកិត្យវិេ័យមាេភាព្ ំបាច់នែើម ល្ីនធ្វើឲ្យមេុ�្ស

នឃើញពលីស្ថែ េភាពនងគ្ះថានា ក់រប�់ពួកន្រនែើម្លីឲ្យពួកន្រច្់បាេេូវវិធលីព្យបាល

ដែលមាេដតនៅកនាន្ុ ងពះង្រលី�្បុ៉នណា្ណ ះ។ែូនចនាះ�ំែលីរប�់ស្វកបុ៉លនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម

3:២០អាចេលឹ្ហាក់ែូចជាស្មញញាណា�់បុ៉ដេ្តវាមាេអំណាចង្រប់ងគ្េ់នែើម ល្ីនធ្វើ

ឲ្យ“ឆេ្ទៈន�រី”គ្ម េវត្តមាេ�ូម ល្ីដតបេ្តិច។ស្វកប៉ុលបាេេិយយនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរ

រ៉ាូម7:7ថាខ្នុ ំមិេបាេទំា្ស្រ ល់ថាន�ចក្លីនោភជាអ្វលីផ្ែ្ិតនបើ�ិេជាងកិត្យ

វិេ័យមិេបាេថា“កុំនោភ”។នេះមាេេ័យថា“ឆេ្ទៈន�រី”មិេែលឹ្�ូម្លីដតអំនពើ

បាបជាអ្វលី!អញ្លឹ្នតើ“ឆេ្ទៈន�រី”េលឹ្អាចស្រ ល់ន�ចក្លីងតលឹមងតរូវនោយរនបៀបណា

បាេ?ន�ើយងប�ិេនបើវាមិេស្រ ល់ភាពងតលឹមងតរូវនតើវាអាចព្យយមនធ្វើការដែល

ងតលឹមងតរូវនោយរនបៀបណាបាេ?

ការដវកដញក៥:នគ្លលទ្ធិនេន�ចក្លី�ន្ងារ ះនោយស្រជំនេឿែល់ងពះង្រលី�្

បាេបងាហា ញឲ្យនឃើញថា“ឆេ្ទៈន�រី”មិេពិត

នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម3:២១-២៥ស្វកប៉ុលបាេងបកា�យ៉្នជឿជាក់ថា“បុ៉ដេ្តឥ�រូវ

នេះនងរៅពលីងកិត្យវិេ័យន�ចក្លី�ុចរិតផ្ងពះដែលមាេទំា្ងកិត្យវិេ័យេិ្ពួក

នហារានធ្វើបោ្ល់ឲ្យផ្នោះបាេនលចនចញមកន�ើយ្រឺជាន�ចក្លី�ុចរិតរប�់

ងពះដែលបាេនោយស្រន�ចក្លីជំនេឿនជឿែល់ងពះនយ�ូ៊វង្រលី�្ក៏�ំរាប់ង្រប់អ�់

អនាកណាដែលនជឿផ្ែ្ិតគ្ម េខុ�អំពលីគ្នា នទពលីនងោះង្រប់គ្នា បាេនធ្វើបាបន�ើយ

ខ្វះមិេែល់�ិរីល្អនេងពះដតនោយពលឹ្ែល់ងពះ្រុណងទ្់នោះបាេរាប់ជា�ុចរិត



25

ទនទនោយស្រន�ចក្លីនងបា�នោះែដែលនៅកនាន្ុ ងពះង្រលី�ន្យ�៊ូវដែលងពះ

បាេតាំ្ ងទ្់ទុកជាទលី�នោ្�នងបា�នោយស្រន�ចក្លីជំនេឿែល់ងពះនោ�ិត

ងទ្់”។ងពះបេ្រូលងត្់នេះជារេ្ះដែលបាញ់ងបឆំ្្េលឹ្“ឆេ្ទៈន�រី”។ស្វកបុ៉ល

បាេដវកដញកន�ចក្លី�ុចរិតដែលងពះងបទាេពលីន�ចក្លី�ុចរិតមួយដែលមកពលីការ

កាេ់តាមងកិត្យវិេ័យ។“ឆេ្ទៈន�រី”អាចេលឹ្ទទួលនជា្រជ័យបាេលុះងតាណាដត

មេុ�្សបាេទទួលការ�ន្ងារ ះនោយស្រការកាេ់តាមងកិត្យវិេ័យ។ប៉ុដេ្តស្វក

ប៉ុលបាេបងាហា ញយ៉្ចបា�់ថានយើ្បាេទទួលការ�ន្ងារ ះមិេនោយពលឹ្នលើ

មនធ្យបាយណាមួយនេកិចក្ារនេងកិត្យវិេ័យនោះនទ។នទាះបលីជានយើ្អាចង�នមើ

ង�នមថា“ឆេ្ទៈន�រី”អាចេលឹ្នធ្វើការល្អឬនធ្វើឲ្យនយើ្ក្ាយជាពលរែឋាល្អក៏នោយ

ក៏ស្វកប៉ុលនៅដតេិយយថាន�ចក្លី�ុចរិតដែលងពះងបទាេមក្រឺជាការមួយ

នផ្ស្ពលីគ្នា ។មិេអាចនៅរួចនទដែល“ឆេ្ទៈន�រី”អាចមាេជលីវិតរ�់នៅពលីការវាយ

ងបហារនេខ្រម្ពលីរទំា្នេះ។

ខទំា្នេះក៏ជារេ្ះដែលបាញ់“ឆេ្ទៈន�រី”ផ្ដែរ។នៅកនាន្ុ ខទំា្នេះ

ស្វកប៉ុល្រូ�បោ្ត់មួយនៅចនោ្ះអនាកនជឿេិ្អនាកមិេនជឿ(រ៉ាូម3:២២)។គ្ម េ

អនាកណាមានា ក់អាចបែិន�ធថាអំណាចដក្្ ក្ាយនេ“ឆេ្ទៈន�រី”្រឺនផ្ស្គ្នា ពលីន�ចក្លី

ជំនេឿនលើងពះនយ�៊ូវង្រលី�្នទ។ប៉ុដេ្តស្វកប៉ុលេិយយថានបើគ្ម េន�ចក្លីជំនេឿ

នលើងពះង្រលី�្គ្ម េអ្វលីមួយដែលទទួលយកបាេនៅចំនោះងពះបាេន�ើយ។ន�ើយ

ងប�ិេនបើការមួយដែលមិេអាចទទួលយកបាេនៅចំនោះងពះនោះវាជាអំនពើបាប។

វាមិេអាចនៅកណ្ាលបាេនទ។ែូនចនាះងប�ិេនបើ“ឆេ្ទៈន�រី”មាេដមេនោះមាេ
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េ័យថា“ឆេ្ទៈន�រី”្រឺជាអំនពើបាបពលីនងោះវាងបឆំ្្េលឹ្ន�ចក្លីជំនេឿន�ើយវាមិេ

នលើកែំនកើ្ែល់ងពះ។

្រម្ពលីររ៉ាូម3:២3្រឺជារេ្ះមួយនទៀត។ស្វកប៉ុលមិេបាេេិយយថា

“មេុ�្សទំា្អ�់មាេបាបនលើកដល្ដតពួកអនាកដែលនធ្វើល្អនោយ“ឆេ្ទៈន�រី”

រប�់ពួកន្រផ្្ល់”នោះនទ។មិេមាេការនលើកដល្នទ។ងប�ិេនបើការនធ្វើឲ្យខ្រួេ

ឯ្អាចទទួលយកបាេនៅចំនោះងពះពិតជាអាចនៅរួចដមេនោះមាេេ័យថា

ស្វកប៉ុលជាអនាកកុ�ក។គ្ត់្រួរដតបាេអេុញ្ញា តិឲ្យមាេការនលើកដល្។ប៉ុដេ្ត

គ្ត់បាេេិយយយ៉្ចបា�់ថានោយនងោះអំនពើបាបគ្ម េអនាកណាមានា ក់នលើក

ែំនកើ្ន�ើយនធ្វើឲ្យងពះ�ព្វងពះ�ឫទ័យនោយពិតងបាកែបាេន�ើយ។អ�់អនាក

ដែលនធ្វើឲ្យងពះ�ព្វងពះ�ឫទ័យងតរូវដតែលឹ្ថាងពះ�ព្វងពះ�ឫទ័យជាមួយេលឹ្

ពួកន្រ។ប៉ុដេ្តបទពិនស្ធេ៍រប�់នយើ្បនង្ៀេថាគ្ម េអ្វលីនៅកនាន្ុ នយើ្ដែលនធ្វើ

ឲ្យងពះ�ព្វងពះ�ឫទ័យន�ើយ។�ូម�ួរនៅពួកអនាកដែលគ្ងំទ“ឆេ្ទៈន�រី”ថា

នតើមាេអ្វលីខ្ះនៅកនាន្ុ ពួកន្រដែលនធ្វើឲ្យងពះ�ព្វងពះ�ឫទ័យ។ពួកន្រចបា�់ជា

ស្រភាពថាមិេមាេ។ន�ើយស្វកបាេេិយយយ៉្ចបា�់ថាមិេមាេរួចនៅ

ន�ើយ។

�ូម្លីដតពួកអនាកដែលនជឿនលើ“ឆេ្ទៈន�រី”ងតរូវដតយល់ងពមជាមួយខ្នុ ំដែរ

ថាពួកន្រមិេអាចនលើកែំនកើ្ងពះនោយកំោំ្ពួកន្រផ្្ល់បាេនទ។�ូម្លីដត

ជាមួយ“ឆេ្ទៈន�រី”ពួកន្រន្រ�្្ស័យថាពួកន្របាេគ្ប់ងពះ�ឫទ័យែល់ងពះ

ឬអត់ផ្។ែូនចនាះខ្នុ ំ�ូមបងាហា ញភ�្តនុតា្ពលីទលីបោ្ល់នេបញ្ញា ចិត្តផ្្ល់រប�់ពួក
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ថា“ឆេ្ទៈន�រី”មិេនធ្វើឲ្យងពះ�ព្វងពះ�ឫទ័យនទ។�ូម្លីដតជាមួយេលឹ្អំណាច

េិ្ការងបលឹ្ដងប្រប�់វា“ឆេ្ទៈន�រី”្រឺមាេនទា�នេអំនពើបាបនោយការមិេនជឿ

ដែរ។ែូនចនាះនយើ្នឃើញថានគ្លលទ្ធិនេន�ចក្លី�ន្ងារ ះនោយន�ចក្លីជំនេឿពិត

ជាផ្នុយេលឹ្្រំេិតនេ“ឆេ្ទៈន�រី”។

ការដវកដញក6:មិេមាេកដេ្្�ំរាប់្រំេិតនេបុណ្យកុ�លឬរងា្វ េ់នទ

ពួកអនាកដែលបនង្ៀេពលី“ឆេ្ទៈន�រី”បាេេិយយថាងប�ិេនបើគ្ម េ“ឆេ្ទៈន�រី”

នោះេលឹ្មិេមាេកដេ្្�ំរាប់បុណ្យកុ�លឬរងា្វ េ់នទ។

នតើអនាកគ្ងំទ“ឆេ្ទៈន�រី”បាេេិយយអំពលីោក្យថា“ទនទ”នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម

3:២៤មាេេ័យថាយ៉្ែូចនមច្?ស្វកប៉ុលបាេេិយយថាអនាកនជឿ“ដតនោយ

ពលឹ្ែល់ងពះ្ុរណងទ្់នោះបាេរាប់ជា�ុចរិតទនទ”។នតើពួកន្រ្ិរតយ៉្ែូចនម្ចពលី

ោក្យថា“នោយពលឹ្ែល់ងពះ្ុរណងទ្់”?ងប�ិេនបើន�ចក្លី�ន្ងារ ះបាេមកនោយ

ទនទន�ើយងតរូវបាេងបទាេមកនោយងពះ្រុណនោះមាេេ័យថាន្រមិេអាចរកវា

បាេឬ�មទទួលបាេវានោះនទ។ប៉ុដេ្តនោកដអ៊រា៉ា �មលឹ�បាេដវកដញកថាមេុ�្ស

ងតរូវដតអាចនធ្វើអ្វ លីមួយនែើម្លីរកឲ្យបាេន�ចក្លី�ន្ងារ ះនបើមិេែូន ន្ា ះនទមេុ�្សេលឹ្

មិេ�មទទួលបាេេូវន�ចក្លី�ន្ងារ ះន�ើយ។ន្រ្រិតថាន�តុផលដែលងពះរាប់

មេុ�្សមានា ក់ជា�ុចរិតន�ើយមិេរាប់មានា ក់នផ្ស្នទៀត្រឺពលីនងោះមានា ក់បាេនងបើ“ឆេ្ទៈ

ន�រី”ន�ើយបាេព្យយមនធ្វើខ្រួេឲ្យបាេ�ុចរិតខណទៈដែលមានា ក់នទៀតមិេបាេ
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នធ្វើ។ការនេះនធ្វើឲ្យងពះក្ាយជាអនាកនរី�មុខន�ើយងពះ្រម្ពលីរដច្ថាងពះមិេនរី�

មុខអនាកណាន�ើយ(កិច្១០:3៤)។នោកដអ៊រា៉ា �មលឹ�េិ្អនាកនផ្ស្នទៀតដែល

្រិតែូចគ្ត់េិយយថាមេុ�្សអាចនធ្វើបាេបេ្តិចបេ្តរួចដែរជាមួយេលឹ្“ឆេ្ទៈន�រី”

រប�់ពួកន្រនែើម្លីទទួលបាេេូវន�ចក្លី�ន្ងារ ះ។ពួកន្រេិយយថា“ឆេ្ទៈន�រី”

មាេបុណ្យកុ�លបេ្តិចបេ្តរួចដែរ។វាមិេ�មទទួលបាេនងចើេនទ។ប៉ុដេ្តពួកន្រនៅ

ដត្រិតថា“ឆេ្ទៈន�រី”នធ្វើឲ្យវាអាចនៅរួច�ំរាប់មេុ�្សកនាន្ុ ការព្យយមដ�្្វ រក

ងពះ។ន�ើយពួកន្រនៅដត្រិតថាងប�ិេនបើមេុ�្សមិេព្យយមដ�្្វ រកងពះនោះ

វាជាកំ�ុ�រប�់ពួកន្រផ្្ល់នបើ�ិេជាពួកន្រមិេបាេទទួលបាេេូវងពះ្ុរណងទ្់។

ែូនចនាះមិេថា“ឆេ្ទៈន�រី”នេះមាេបុណ្យកុ�លនងចើេឬតិចតួចនោះនទ

ដតលទ្ធផល្រឺនៅដតែដែល។ងពះ្រុណនេងពះងតរូវរកបាេមកនោយស្រវា។ប៉ុដេ្ត

ស្វកប៉ុលបាេបែិន�ធចំនោះង្រប់បុណ្យកុ�លទំា្អ�់នៅនពលដែលគ្ត់

េិយយថានយើ្បាេរាប់ជា�ុចរិតនោយ“ទនទ”។ពួកអនាកដែលេិយយថា“ឆេ្ទៈ

ន�រី”មាេបុណ្យកុ�លតិចតួច្រឺអាងកក់ែូចជាពួកអនាកដែលេិយយថា“ឆេ្ទៈ

ន�រី”មាេបុណ្យកុ�លនងចើេយ៉្ែូន ន្ា ះដែរ។ទំា្ពលីរនេះ�ុទ្ធដតបនង្ៀេថា

“ឆេ្ទៈន�រី”មាេបុណ្យកុ�លង្រប់ងគ្េ់នែើម្លីនធ្វើឲ្យគ្ប់ែល់ងពះ។ែូនចនាះពួកន្រ

ទំា្ពលីរពិតជាមិេខុ�គ្នា នទ។

ជាការពិតណា�់ពួកអនាកគ្ំងទែល់“ឆេ្ទៈន�រី”ផល្់ឲ្យនយើ្េូវ្រំរូែ៏ល្អ

មួយ្រឺ“ការនោតនចញពលីខ្ះឆ្ចូលនៅកនាន្ុ នភ្ើ្”។ពួកន្រនធ្វើឲ្យជំ�ររប�់ពួក

ន្រកាេ់ដតអាងកក់នៅៗនោយនងោះពួកន្រេិយយថា“ឆេ្ទៈន�រី”ក៏មាេបុណ្យ
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កុ�លបេ្តិចបេ្តរួចដែរ។យ៉្នហាចណា�់ពួកអនាកដែលេិយយអំពលីបុណ្យកុ�ល

(ពួកនជឿថាមេុ�្សអាចបាេទទួលន�ចក្លី�ន្ងារ ះនោយមិេបាច់ពលឹ្ជំេួយរប�់

ងពះ)បាេោក់តំនលែ៏ខ្ព�់មួយនលើងពះ្រុណរប�់ងពះនោយនងោះបុណ្យកុ�ល

ដែលន្រងតរូវការ្ ំបាច់នែើម្លីរកឲ្យបាេន�ចក្លី�ន្ងារ ះ។ប៉ុដេ្តនោកដអ៊រា៉ា �មលឹ�

នធ្វើឲ្យងពះ្រុណមិេ�ូវមាេតំនល។វាងតរូវរកបាេមកនោយការខិតខំងបលឹ្ដងប្ែ៏

ទេ់នខសាយមួយ។ប៉ុដេ្តស្វកប៉ុលបាេកាត់បេថែយ្រំេិតទំា្ពលីរនែើម្លីនធ្វើវាឲ្យទេ់

នោយោក្យមួយថា“ទនទ”នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម3:២៤។នងកាយមកនៅកនាន្ុ ងពះ្រម្ពលីររ៉ាូម

១១:6គ្ត់បាេេិយយថាការដែលនយើ្រាល់គ្នា ងតរូវបាេទទួលស្រ ល់នៅចំនោះ

ងពះ្ឺរនោយស្រងពះ្ុរណដតមួយបុ៉នណា្ណ ះ“នោយស្រងពះ្ុរណពិតនោះមិេដមេ

នោយអា្ការងបងពលឹត្តិនទៀតនទពុំនោះងពះ្រុណមិេដមេជាងពះ្រុណនទៀត”។ការ

បនង្ៀេរប�់ស្វកប៉ុលពិតជាចបា�់ណា�់មិេពិបាកយល់នទ។គ្ម េបុណ្យ

កុ�លណាមួយរប�់មេុ�្សដែលមាេនៅចំនោះងពះនេងតងទ្់ន�ើយមិេថា

បុណ្យកុ�លនោះធំក្លីឬតូចក្លី។គ្ម េអនាកណាមានា ក់�មបាេទទួលន�ចក្លី�ន្ងារ ះ

ន�ើយ។គ្ម េអនាកណាមានា ក់អាចងបងពលឹត្តិឲ្យបាេន�ចក្លី�ន្ងារ ះន�ើយ។ស្វក

បុ៉លបាេទាត់ន្លង្រប់ទំា្កិចក្ារស្ម េៗនេ“ឆេ្ទៈន�រី”ន�ើយបាេបន ក្ើតងពះ

្រុណដតមួយប៉ុនណា្ណ ះ។នយើ្មិេអាចឲ្យការ�រន�ើរែល់ខ្រួេនយើ្�ំរាប់ន�ចក្លី

�ន្ងារ ះរប�់នយើ្បាេនទ�ូម ល្ីដតបេ្តិចពលីនងោះន�ចក្លី�ន្ងារ ះនោះជាងពះ្ុរណ

រប�់ងពះទំា្ង�នុ្។
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ការដវកដញក7:“ឆេ្ទៈន�រីមិេមាេតំនលពលីនងោះការងបងពលឹត្តិមិេមាេការទាក់

ទ្េលឹ្ន�ចក្លី�ុចរិតរប�់មេុ�្សនៅចំនោះងពះ

ឥ�រូវនេះខ្នុ ំេលឹ្នែើរកាត់តាមការដវកដញករប�់ស្វកប៉ុលនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម៤:២-3

“នបើ�ិេណាជានោកអាងបាហំាបាេរាប់ជា�ុចរិតនោយការដែលនោកងបងពលឹត្តិ

នោះនោកមាេកដេ្្េលឹ្អួតខ្រួេន�ើយដតមិេដមេចំនោះងពះនទ។នតើងពះ្រម្ពលីរថា

ែូចនម្ច?្រម្ពលីរថា“អាងបាហំាបាេនជឿែល់ងពះន�ើយន�ចក្លីជំនេឿនោះបាេរាប់ជា

�ុចរិតែល់នោក”។ឥ�រូវនេះស្វកបុ៉លមិេបាេបែិន�ធថានោកអាងបាហំា

ជាមេុ�្ស�ុចរិតនោះនទ។េិយយឲ្យចំនៅ្រឺច្់េិយយថាន�ចក្លី�ុចរិតនេះ

មិេនធ្វើឲ្យគ្ត់រកបាេន�ចក្លី�ន្ងារ ះនោះនទ។គ្ម េអនាកណាមានា ក់មិេងពមថាកិចក្ារ

អាងកក់មិេអាចទទួលស្រ ល់នៅចំនោះងពះបាេនទ។ពួកន្រនធ្វើបុណ្យកុ�លឲ្យបាេ

ន�ចក្លីនងកាធរប�់ងពះមិេដមេឲ្យបាេការ�ព្វងពះ�ឫទ័យរប�់ងពះនទ។នៅកនាន្ុ 

្រម្ពលីររ៉ាូម៤:៤-៥ស្វកប៉ុលបាេកំណត់លកខេខ័ណ្ឲ្យ“អនាកណាដែលនធ្វើការ”េិ្

“អនាកដែលមិេនធ្វើការនស្ះ”។ន�ចក្លី�ុចរិតដែលងពះទទួលស្រ ល់្រឺមិេរាប់ជា

្រុណែល់“អនាកណាដែលនធ្វើការ”ន�ើយប៉ុដេ្តែល់“អនាកដែលមិេនធ្វើការ”ដែលទុក

ចិត្តែល់ងពះវិញ។មិេមាេជំ�រកណ្ាលនោះនទ។
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ការដវកដញក៨:ការដវកដញកមួយក្ាប់តូច

ខ្នុ ំងតរូវដតេិយយពលីការដវកដញកមួយចំេួេនទៀតដែលងបឆំ្្េលឹ្“ឆេ្ទៈន�រី”។

ខ្នុ ំេលឹ្េិយយពលីការដវកដញកទំា្នោះនោយងតរួ�ៗប៉ុនណា្ណ ះប៉ុដេ្តការដវកដញក

េិមួយៗអាចបំផ្្ញ្ំរេិត“ឆេ្ទៈន�រី”ទំា្ង�នុ្បាេ។ឧទា�រណ៍៖ងបភពនេងពះ

្រុណដែលនយើ្រាល់គ្នា បាេទទួលការ�ន្ងារ ះ្រឺជានគ្លបំណ្ែ៏អ�់កល្រប�់

ងពះ។ការនេះមិេនធ្វើឲ្យការនលើកន�ើ្ដែលថាងពះមាេន�ចក្លីទេ់�នោ្�ែល់

នយើ្នោយនងោះដតអ្វលីមួយដែលនយើ្អាចនធ្វើនកើតនោះនទ។

ការដវកដញកមួយនទៀតមាេមូលោឋា េនលើន�ចក្លីពិតដែលងពះបាេ�េ្យពលី

ន�ចក្លី�ន្ងារ ះនោយងពះ្ុរណ(ចំនោះនោកអាងបាហំា)មុេនពលដែលងទ្់បាេ

ងបទាេងកិត្យវិេ័យ។ស្វកបុ៉លបាេដវកដញកនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម៤:១3-១៥;កាឡា

ទលី3:១៥-២១ថាឥ�រូវនេះងប�ិេនបើនយើ្បាេទទួលន�ចក្លី�ន្ងារ ះនោយស្រ

ការកាេ់តាមងកិត្យវិេ័យតាម“ឆេ្ទៈន�រី”នោះមាេេ័យថាការ�េ្យរប�់ងពះពលី

ន�ចក្លី�ន្ងារ ះនោយស្រងពះ្រុណងតរូវបាេនលើកន្លន�ើយ។ន�ើយជំនេឿក៏

គ្ម េតំនលផ្ដែរ។

ស្វកបុ៉លក៏បាេងបាប់នយើ្ផ្ដែរថាងកិត្យវិេ័យងគ្េ់ដតអាចបងាហា ញពលី

អំនពើបាបប៉ុនណា្ណ ះប៉ុដេ្តវាមិេអាចយកអំនពើបាបនចញបាេនទ។នោយនងោះ“ឆេ្ទៈ

ន�រី”ងគ្េ់ដតអាចពលឹ្នលើមួលោឋា េង្រលឹះនេការកាេ់តាមងកិត្យវិេ័យបុ៉នណា្ណ ះបុ៉ដេ្តវា

គ្ម េន�ចក្លី�ុចរិតដែលអាចទទួលយកបាេនៅចំនោះងពះបាេន�ើយ។
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ជាចុ្នងកាយ នយើ្រាល់គ្នា �ថែិតនៅនងកាមការផោ្្នទា�រប�់ងពះ

នោយនងោះការមិេស្្ប់បងារ ប់ែ៏នោរនពញនោយអំនពើបាបរប�់នោកអ័ោម។

នយើ្រាល់គ្នា �ថែិតនៅនងកាមការផោ្្នទា�នេះតាំ្ ពលីកំនណើតរប�់នយើ្រួមទំា្

ពួកអនាកដែលមាេ“ឆេ្ទៈន�រី”ផ្ដែរ(ងប�ិេនបើពិតជាមាេមេុ�្សយ៉្ែូនចនាះ

ដមេ!)។យ៉្នោះនងរៅពលីឲ្យនយើ្នធ្វើបាបន�ើយរកបាេេូវការផោ្្នទា�នតើ

“ឆេ្ទៈន�រី”អាចជួយនយើ្នោយរនបៀបណាបាេ?

ខ្នុ ំអាចផ្ត់ការដវកដញកទំា្នេះន្ល ន�ើយងគ្េ់ដតផល្់ការ

អធិបបាយពលី�ំេួរោោរប�់ស្វកប៉ុលក៏បាេដែរ។ប៉ុដេ្តខ្នុ ំងគ្េ់ដតច្់បងាហា ញ

ថា្រូបែិបកខេរប�់ខ្នុ ំន្រនឆ្តល្្ ់យ៉្ណាប៉ុនណា្ណ ះ្រឺជាពួកដែលមិេអាចយល់

ចបា�់ពលីន�ចក្លីែ៏ស្មញញានេះ។ខ្នុ ំទុកឲ្យពួកន្រ្រិតពលីការដវកដញកទំា្នេះនោយ

ខ្រួេឯ្ចុះ។

ការដវកដញក៩:ស្វកប៉ុលបាេេិយយយ៉្ោច់ខាតកនាន្ុ ការដែលមិេ

គ្ងំទែល់“ឆេ្ទៈន�រី”

ការដវកដញករប�់ស្វកប៉ុលបាេបងាហា ញយ៉្ចបា�់ណា�់។វា្រួរឲ្យភ្ាក់នផ្អើល

ដមេដទេដែលន្រអាចភាេ់ងច�ំចំនោះគ្ត់។គ្ត់បាេេិយយថា“ពួកន្រទំា្

អ�់គ្នា បាេទា�នចញពលីផ្រូវ,គ្ម េអនាកណាមួយ�ុចរិតនស្ះ,គ្ម េអនាកណាមួយ

ដែលនធ្វើល្អនស្ះ�ូម្លីដតមានា ក់”។ខ្នុ ំមាេការភ្ាក់នផ្អើលដមេដទេដែលន្រេិយយថា
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“មេុ�្សខ្ះមិេទា�នចញពលីផ្រូវមេុ�្សខ្ះមិេទុច្រិតមេុ�្សខ្ះមិេអាងកក់មេុ�្ស

ខ្ះមិេដមេជាមេុ�្សមាេបាប។ន�ើយមាេអ្វលីមួយដែលនៅកនាន្ុ មេុ�្សដែលនែញ

តាមន�ចក្លីល្អបាេ”។ស្វកប៉ុលមិេបាេនធ្វើការដវកដញកទំា្នេះនៅកនាន្ុ បទ្រម្ពលីរ

បលីឬបួេោច់ឆ្្យពលីគ្នា នោះនទ។ជួេកាលគ្ត់នធ្វើការដវកដញកនោយវិជម្ាេន�ើយ

ជួេកាលនោយអវិជម្ាេនោយការដវកដញកែ៏ចបា�់ង�រួលយល់េិ្នោយការ

នងបៀបនធៀបពលីភាពខុ�គ្នា ។អតថែេ័យែ៏ងាយយល់នេ�ំែលីរប�់គ្ត់ន�ើយបរិបទ

ទំា្មូលេិ្ការដវកដញកោោរប�់គ្ត់ទំា្អ�់្រឺរួមមកកនាន្ុ ការនេះថានងរៅពលី

ជំនេឿនលើងពះង្រលី�្នោះគ្ម េអ្វលីនស្ះនងរៅពលីអំនពើបាបេិ្ការផោ្្នទា�។្ូរបែិបកខេ

រប�់ខ្នុ ំបាេ្ ញ់នទាះនបើន្រមិេចុះ្ ញ់ក៏នោយ!ប៉ុដេ្តនោះមិេដមេនៅកនាន្ុ អំណាច

រប�់ខ្នុ ំកនាន្ុ ការដែលនធ្វើឲ្យពួកន្រ្ ញ់ន�ើយ្រឺជាកិចក្ារនេងពះវិញ្ញា ណបរិ�ុទ្ធ

វិញ។

ការដវកដញក១០:�ណាឋា េមេុ�្សដែលគ្ម េងពះវិញ្ញា ណបងាហា ញថា“ឆេ្ទៈន�រី”

មិេអាចនធ្វើអ្វ លីខា្ឯវិញ្ញា ណបាេន�ើយ

នៅកនាន្ុ ងពះ្រម្ពលីររ៉ាូម៨:៥ស្វកបុ៉លបាេដប្ដចកមេុ�្សជាតិជាពលីរពួក្ឺរមេុ�្ស

ខា្“ស្ច់្ ម”(ឬមេុ�្សដែលមាេេិ�្ស័យនោរនពញនោយអំនពើបាប)

ន�ើយេិ្មេុ�្សខា្“ងពះវិញ្ញា ណ”(ក៏�ូមនមើលនៅកនាន្ុ យ៉ូហាេ3:6ផ្

ដែរ)។ការនេះមាេេ័យថាពួកអនាកដែលមិេមាេងពះវិញ្ញា ណ្រឺរ�់នៅកនាន្ុ ស្ច់

្មន�ើយនៅដតមាេេិ�្ស័យដែលនោរនពញនោយអំនពើបាប។ស្វកប៉ុល
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បាេេិយយថា“នបើអនាកណាគ្ម េងពះវិញ្ញា ណរប�់ងពះង្រលី�្អនាកនោះមិេដមេជា

រប�់ផ្ងទ្់នទ”(រ៉ាូម៨:៩)។េិយយឲ្យងាយយល់នៅការនេះមាេេ័យថាពួក

អនាកដែលគ្ម េងពះវិញ្ញា ណនោះជារប�់ផ្អារក្សស្តាំ្ ។“ឆេ្ទៈន�រី”មិេមាេ

ន�ចក្លីល្អចំនោះពួកន្រនទ!ស្វកប៉ុលបាេេិយយថា“ពួកអនាកដែលនៅខា្

ស្ច់្ មនោះពុំអាចេលឹ្គ្ប់ងពះ�ឫទ័យែល់ងពះបាេន�ើយ”(រ៉ូាម៨:៨)។

គ្ត់បាេេិយយថា“្រំេិតខា្ស្ច់្ មនោះរដម្ទា�់ទទលឹ្េលឹ្ងពះែ្ិត

មិេចុះចូលេលឹ្ងកិត្យវិេ័យរប�់ងពះនទក៏ពុំអាចេលឹ្ចុះចូលបាេផ្”(រ៉ាូម៨:7)។

វាមិេអាចនៅរួចបាេនទដែលមេុ�្សខិតខំងបលឹ្ដងប្នោយខ្រួេឯ្នែើម្លីនធ្វើឲ្យ

ងពះ�ព្វងពះ�ឫទ័យនោះ។

បុរ�មានា ក់ន ម្ ះថាអ័រីជិេបាេនលើកន�ើ្ថាមេុ�្សមានា ក់ៗ�ុទ្ធដតមាេ

“ងពលលឹ្”មួយដែលមាេ�មតថែភាពដបរនៅរក“ស្ច់្ ម”ក៏បាេឬក៏នៅឯ

“ងពះវិញ្ញា ណ”ក៏បាេ។នេះងគ្េ់ដតជាការង�នមើង�នមរប�់គ្ត់ប៉ុនណា្ណ ះ។គ្ត់

បាេយល់�ប្ិនឃើញែូនចនាះ!គ្ត់គ្ម េអំណះអំណា្�ំរាប់ការនេះទាល់នស្ះ។

តាមពិតនៅមិេមាេជំ�រកណ្ាល(្ក់ដខ្ស)នោះនទ។អ្វលីៗក៏នោយដែលគ្ម េងពះ

វិញ្ញា ណ្រឺជាស្ច់្ មន�ើយ�កមមភាពែ៏ល្អបំផុតរប�់ស្ច់្ ម្រឺទា�់

ទទលឹ្េលឹ្ងពះ។នេះែូចគ្នា េលឹ្ការបនង្ៀេរប�់ងពះង្រលី�្នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរម៉ាថាយ

7:១៨ដែរដែលថានែើមនឈើអាងកក់មិេអាចបន ក្ើតដផ្ល្អបាេនទ។វាក៏�ុលីគ្នា េលឹ្

ការដវកដញករប�់ស្វកប៉ុលផ្ដែរ្រឺថា“មេុ�្ស�ុចរិតេលឹ្រ�់នៅនោយ

អា្ន�ចក្លីជំនេឿ”(រ៉ាូម១:១7)ន�ើយ“ការទំា្បុ៉ោម េដែលនធ្វើនោយឥតមាេ
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ន�ចក្លីជំនេឿនោះ�ុទ្ធដតជាបាបទំា្អ�់”(រ៉ាូម១៤:២3)។ពួកអនាកដែលគ្ម េ

ន�ចក្លីជំនេឿមិេបាេរាប់ជា�ុចរិតនទន�ើយពួកអនាកដែលមិេបាេរាប់ជា�ុចរិត

ជាមេុ�្សមាេបាបដែល“ឆេ្ទៈន�រី”បន ក្ើតដតន�ចក្លីអាងកក់នៅកនាន្ុ អនាកទំា្

នោះ។ែូនចនាះ“ឆេ្ទៈន�រី”គ្ម េអ្វលីទំា្អ�់នងរៅពលីជាទា�ករនេអំនពើបាបន�ចក្លី

ស្្ប់េិ្អារក្សស្តាំ្ ។“ន�រីភាព”ដបបនេះ្រឺគ្ម េន�រីភាពទាល់ដតនស្ះ។

ការដវកដញក១១:អ�់អនាកដែលមកស្រ ល់ងពះង្រលី�្មុេនេះមិេបាេ្រិតពលីងទ្់

ដ�្្វ រកងទ្់ឬក៏នរៀបចំខ្រួេ�ំរាប់ងទ្់ន�ើយ

នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ូាម១០:២០ស្វកប៉ុលបាេែកង�្់បទ្រម្ពលីរនអស្យ6៥:១

“អញបាេនឆ្ើយតបេលឹ្ពួកអនាកដែលមិេបាេ�ួររកអញន�ើយពួកអនាកដែលមិេ

បាេដ�្្វ រកអញនោះអញបាេឲ្យន្រងបទះនឃើញអញវិញអញបាេេិយយេលឹ្

ស្�េ៍មួយដែលមិេបាេនៅតាមន ម្ ះអញថានមើលនេះអញន�ើយនមើល

នេះអញន�ើយ”។

ស្វកប៉ុលបាេែលឹ្ពលីបទពិនស្ធេ៍រប�់គ្ត់ផ្្ល់ថាគ្ត់មិេបាេដ�្្វ 

រកងពះ្រុណរប�់ងពះនទប៉ុដេ្តគ្ត់បាេទទួលងពះ្រុណមកកនាន្ុ ការដែលគ្ត់មាេ

កំ�លឹ្ងបឆំ្្េលឹ្ងពះ្ុរណនោះនៅវិញ។ស្វកបុ៉លបាេេិយយនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម

៩:3០-3១ថាពួកយូោដែលខិតខំកាេ់តាមងកិត្យវិេ័យមិេបាេទទួលការ�ន្ងារ ះ

នោយការខិតខំទំា្នោះន�ើយប៉ុដេ្តស្�េ៍ែនទដែលទមិ�នលមើ�ដបរជាទទួល



36

បាេន�ចក្លីនមតា្ត ករុណារប�់ងពះនៅវិញ។ការនេះបងាហា ញយ៉្ចបា�់ថាង្រប់ការ

ខិតខំរប�់មេុ�្ស“ឆេ្ទៈន�រី”មានា ក់្រឺជាការឥតងបនយជេ៍កនាន្ុ ការជួយ�ន្ងារ ះ

ែល់គ្ត់។ការឧ�សា�៍រប�់ស្�េ៍យូោមិេបាេោំឲ្យពួកន្រនៅែល់កដេ្្ណា

មួយនោះនទកនាន្ុ ខណទៈនពលដែលពួកស្�េ៍ែនទទទួលបាេន�ចក្លី�ន្ងារ ះ។ងពះ

្រុណងតរូវបាេងបទាេមកនោយឥត្រិតនថ្ែល់ពួកអនាកដែលមិេ�មទទួលេិ្ពួក

អនាកដែលមិេ�ក្ិ�ម។ន�ើយងពះ្ុរណមិេរកបាេមកនោយការខិតខំងបលឹ្ដងប្

នទ�ូម្លីដតមេុ�្សល្អបំផុតេិ្នទៀ្ងត្់បំផុតព្យយមនធ្វើក៏មិេបាេដែរ។

ការដវកដញក១២ : ន�ចក្លី�ន្ងារ ះនេនោកិយដែលមាេបាប្រឺនោយស្រ

ងពះ្រុណនេងពះង្រលី�្តាមរយទៈជំនេឿដតមួយប៉ុនណា្ណ ះ

ឥ�រូវនេះ�ូមនយើ្ដបរនៅរកស្វកយ៉ូហាេវិញគ្ត់ក៏បាេ�រន�រងបឆំ្្េលឹ្

“ឆេ្ទៈន�រី”ផ្ដែរ។នៅកនាន្ុ យ៉ូហាេ១:៥គ្ត់បាេេិយយថា“ពេ្ឺនោះក៏ភ្ឺមក

កនាន្ុ ន�ចក្លី្ ្លឹតដតន�ចក្លី្ ល្ឹតយល់(ឬយកឈនា ះ)មិេែល់ពេ្ឺនទ”។ន�ើយ

នៅកនាន្ុ យ៉ូហាេ១:១០-១១ថា“ងទ្់បាេ្រ្់នៅកនាន្ុ នោកិយន�ើយនោកិយ

ក៏នកើតមកនោយស្រងទ្់ដតមិេស្រ ល់ងទ្់នទ។ងទ្់បាេយ្មក្រ្់នៅដផេែលី

រប�់ងទ្់ដតរា្�្ងទ្់មិេបាេទទួលងទ្់នស្ះ”។ោក្យថា“នោកិយ”ស្វក

យ៉ូហាេច្់�ំនៅនលើមេុ�្សជាតិទំា្អ�់។នោយនងោះ“ឆេ្ទៈន�រី”អាចេលឹ្

ជាការដែលល្អបំផុតនៅកនាន្ុ មេុ�្សយ៉្នោះវាចបា�់ជាងតរូវបាេរាប់បញ្រូលនៅ

កនាន្ុ អ្វ លីៗដែលស្វកយ៉ូហាេបាេេិយយអំពលី“នោកិយ”ន�ើយ។ែូនចនាះនយ្
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នៅតាមអតថែបទទំា្ពលីរនេះ“ឆេ្ទៈន�រី”មិេស្រ ល់ពេ្ឺនេន�ចក្លីពិតន�ើយន�ើយ

វា�្អប់ងពះង្រលី�្េិ្រា្�្រប�់ងទ្់ដថមនទៀតផ្។មាេបទ្រម្ពលីរជានងចើេែូច

ជាយ៉ូហាេ7:7;៨:២3;១៤:7;១៥:១៩;១យ៉ូហាេ២:១6;៥:១៩ដែល

ងបកា�ថា“នោកិយ”(ដែលរាប់បញ្រូលទំា្“ឆេ្ទៈន�រី”ផ្នោះ)្រឺនៅនងកាម

ការបងារ ប់រប�់អារក្សស្តាំ្ ។

“នោកិយ”្ឺររួមបញ្រូលអ្វលីៗទំា្អ�់ដែលមិេបាេដញកឲ្យបាេនៅឯងពះ

នោយងពះវិញ្ញា ណ។ឥ�រូវងប�ិេពិតជាមាេអនាកណាមានា ក់នៅកនាន្ុ នោកិយនេះបាេ

ស្រ ល់ន�ចក្លីពិតនោយ“ឆេ្ទៈន�រី”ន�ើយមិេបាេ�្អប់ងពះង្រលី�្នោយ“ឆេ្ទៈ

ន�រី”នោះមាេេ័យថាស្វកយ៉ូហាេបាេផ្្�់ប្រូរេូវអ្វ លីដែលគ្ត់បាេ�រន�រ

ន�ើយ។ប៉ុដេ្តគ្ត់មិេបាេនធ្វើែូនចនាះនទ។ែូនចនាះវាបងាហា ញយ៉្ចបា�់ថា“ឆេ្ទៈន�រី”

មាេនទា�ែូចជា“នោកិយ”អញ្លឹ្ដែរ។នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរយ៉ូហាេ១:១២-១3ស្វក

យ៉ូហាេបាេបេ្តថា“ប៉ុដេ្តអ�់អនាកណាដែលទទួលងទ្់្រឺអ�់អនាកដែលនជឿែល់

ងពះោមងទ្់នោះងទ្់បាេងបទាេអំណាចឲ្យបាេងត�ប់ជាកូេងពះ”្រឺជាកូេ

ដែលមិេដមេនកើតមកពលី្ មឬតាមងបាថានា ខា្រូបស្ច់ឬតាមចំណ្នេមេុ�្ស

ន�ើយ្រឺនកើតមកអំពលីងពះវិញ”។ោក្យថា“មិេដមេនកើតមកពលី្ ម”មាេេ័យថា

វាជាការឥតងបនយជេ៍ដែលពលឹ្នលើទលីកដេ្្កំនណើតឬនលើង្ររួស្ររប�់អនាក។រីឯ

ោក្យថាមិេ“តាមងបាថានា ខា្រូបស្ច់”មាេេ័យថាជាការល្លីនល្ើដែលនយើ្ពលឹ្

នលើ“ការងបងពលឹត្តិតាមងកិត្យវិេ័យ”។ន�ើយមិេ“តាមចំណ្់មេុ�្សន�ើយ”មាេ

េ័យថាមិេមាេការខំងបលឹ្ដងប្ណាមួយរប�់មេុ�្សដែល្ ប់នផ្ើមនធ្វើឲ្យងពះ
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អាចទទួលយកបាេន�ើយ។

ងប�ិេនបើ“ឆេ្ទៈន�រី”មាេងបនយជេ៍ដមេនោះស្វកយ៉ូហាេមិេ

្រួរបែិន�ធេលឹ្“ងបាថានា រប�់មេុ�្ស”នទនបើមិេអញ្លឹ្នទគ្ត់េលឹ្�ថែិតនៅកនាន្ុ 

ការនងគ្ះថានា ក់នេ្រម្ពលីរនអស្យ៥:២០ថា“នវទោែល់ពួកអនាកដែលរាប់ន�ចក្លី

អាងកក់ថាជាល្អន�ើយន�ចក្លីល្អថាជាអាងកក់វិញ”។យ៉្នេះនឃើញថាកំនណើត

ខា្ស្ច់្ មមិេមាេងបនយជេ៍នែើម្លីឲ្យបាេទទួលន�ចក្លី�ន្ងារ ះន�ើយ

ពលីនងោះនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម៩:៨ស្វកប៉ុលបាេ�រន�រថា“មិេដមេកូេខា្ស្ច់

្មដែលជាកូេរប�់ងពះនោះនទឯកូេខា្ឯន�ចក្លី�េ្យនោះនទើបបាេរាប់

ជាពូជវិញ”។

បោ្ប់មកស្វកយ៉ូហាេក៏បាេេិយយនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរយ៉ូហាេ១:១6ថា

“នយើ្ទំា្អ�់គ្នា បាេទទួលអំពលីន�ចក្លីនោរនពញរប�់ងទ្់មក្រឺជាងពះ្រុណ

ដថមនលើងពះ្ុរណផ្”។ែូនចនាះនយើ្ទទួលបាេេូវងពះពរខា្ឯវិញ្ញា ណតាមរយទៈងពះ

្ុរណដតបុ៉នណា្ណ ះមិេដមេតាមរយទៈការខិតខំងបលឹ្ដងប្រប�់នយើ្ន�ើយ។ន�ចក្លី

ពលីរផ្នុយពលីគ្នា ន�ចក្លីទំា្ពលីរនោះមិេអាចពិតទំា្ពលីរបាេន�ើយ្ឺរថាងពះ្ុរណមាេ

តំនលនថាកណា�់អនាកណានៅកដេ្្ណាក៏អាចរកវាបាេដែរនៅនពលែំណាលគ្នា 

នោះងពះ្រុណ្រួរជាទលីច្់បាេខ្ាំ្ ណា�់ដែលនយើ្អាចទទួលវាមកបាេតាម

រយទៈដតការល្អរប�់មេុ�្សមានា ក់ប៉ុនណា្ណ ះ្រឺងពះនយ�៊ូវង្រលី�។្

ខ្នុ ំច្់ឲ្យ្រូរបែិបកខេរប�់ខ្នុ ំភ្ាក់ែលឹ្ខ្រួេថានៅនពលពួកន្រដវកដញកឲ្យ
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“ឆេ្ទៈន�រី”មាេេ័យពួកន្រកំពុ្ដតបែិន�ធងពះង្រលី�្ន�ើយ។ងប�ិេនបើនយើ្

អាចទទួលងពះ្ុរណនោយ“ឆេ្ទៈន�រី”នោះនយើ្មិេងតរូវការងពះង្រលី�្នទ។ន�ើយ

ងប�ិេនបើនយើ្មាេងពះង្រលី�្នយើ្មិេងតរូវការ“ឆេ្ទៈន�រី”ដែរ។អនាកគំ្ងទ“ឆេ្ទៈ

ន�រី”បាេបងាហា ញពលីការបែិន�ធរប�់ពួកន្រចំនោះងពះង្រលី�្នោយ�កមមភាព

រប�់ពួកន្រផ្្ល់ពលីនងោះពួកន្រមួយចំេួេបាេ�ូម្លីដតនងបើការអ ្្វរជំេួ�ែល់ោ្

ម៉ារាេិ្“ពួកបរិ�ុទ្ធ”ន�ើយពួកន្រខកខាេមិេបាេពលឹ្នលើងពះង្រលី�្ដែលជាអនាក

�ង្រួម�ង្រួមដតមួយរវា្មេុ�្សេិ្ងពះនៅវិញ។ពួកន្រនបាះប្់ន្លងពះង្រលី�្

នៅកនាន្ុ កិចក្ាររប�់ងទ្់កនាន្ុ ោមជាអនាក�ង្រួប�ង្រួមន�ើយជាងពះអ រ្�ន្ងារ ះ

ែ៏�ប ន្ុរ�ន�ើយមិេដតបុ៉នណា្ណ ះពួកន្រដថមទំា្្ ត់ទុកការល្អរប�់ងពះង្រលី�្មាេ

តំនលទាបជា្ការខំងបលឹ្ដងប្រប�់ពួកន្រនៅវិញ។

ការដវកដញក១3:ករណលីរប�់នោកេលីកូដែមនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរយ៉ូហាេ3ជំទា�់

េលឹ្“ឆេ្ទៈន�រី”

�ូមនមើលនៅឯ្រុណធម៌រប�់នោកេលីកូដែម(យ៉ូហាេ3:១-២)។គ្ត់បាេ

ស្រភាពថាងទ្់ជាងពះង្រលី�្ពិតន�ើយងទ្់ពិតជាមកពលីងពះដមេ។គ្ត់េិយយ

�ំនៅនលើការអស្្រ្យរប�់ងពះង្រលី�។្គ្ត់បាេដ�្្វ រកងពះង្រលី�្នែើម្លីឲ្យបាេ

លឺនងចើេដថមនទៀតអំពលីងទ្់។ឥ�រូវនេះនៅនពលដែលនយើ្បាេលឺពលីកំនណើតថមលី

(យ៉ូហាេ3:3-៨)នតើគ្ត់ស្រភាពថាមាេអ្វលីមួយដែលគ្ត់បាេដ�្្វ រកនៅ

អតលីតកាលឬនទ?នទ!គ្ត់ភ្ាក់នផ្អើលន�ើយងចបូកងចបល់ន�ើយគ្ត់ក៏បាេដបរ
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នចញពលីវានៅនពលែំបូ្ថាវាជាអ្វលីដែលមិេអាចនៅរួច(យ៉ូហាេ3:៩)។�ូម្លី

ដតទ�្សេវិទូែ៏ពូដកបំផុតក៏ងតរូវដតស្រភាពថាពួកន្រមិេស្រ ល់ងពះង្រលី�្ដែរ។

មុេនពលដែលងពះង្រលី�្យ្មកគ្ម េការណាមួយដែលដ�្្វ រកន�ចក្លីោោ

នេន�ចក្លី�ន្ងារ ះន�ើយ។នៅនពលដែលពួកន្របាេស្រភាពយ៉្ែូន ន្ា ះនោះ

មាេេ័យថាពួកន្រកំពុ្ដតស្រភាពថា“ឆេ្ទៈន�រី”រប�់ពួកន្រ្រឺល្្ ់ន�ើយគ្ម េ

អំណាច!ងបាកែដមេន�ើយពួកអនាកដែលបនង្ៀេ“ឆេ្ទៈន�រី”្រឺឆករួតប៉ុដេ្តពួកន្រ

េលឹ្មិេនៅន�ៀ្មន�ើយថា្វ យ�ិរីល្អែល់ងពះន�ើយ។

ការដវកដញក១៤:“ឆេ្ទៈន�រី”គ្ម េងបនយជេ៍នទនោយនងោះន�ចក្លី�ន្ងារ ះ

មកនោយស្រងពះង្រលី�្ដតមួយអ រ្ប៉ុនណា្ណ ះ

វាបាេបងាហា ញយ៉្ចបា�់ពលី្រម្ពលីរយ៉ូហាេ១៤:6ជាកដេ្្ដែលបាេដច្ថា

ងពះនយ�៊ូវ“ជាផ្រូវជាន�ចក្លីពិតន�ើយជាជលីវិត”ដែលន�ចក្លី�ន្ងារ ះងតរូវបាេ

រកនឃើញដតនៅកនាន្ុ ងពះនយ�៊ូវង្រលី�្បុ៉នណា្ណ ះ។យ៉្នេះមាេេ័យថាអ្វលីៗនងរៅពលី

ងពះង្រលី�្ជាន�ចក្លី្ ្លឹតដក្្ ក្ាយេិ្ស្្ប់ប៉ុនណា្ណ ះ។នបើមេុ�្សអាចស្រ ល់

ផ្រូវនៅឯងពះបាេស្រ ល់ន�ចក្លីពិតរប�់ងពះេិ្បាេដចករំដលកងពះជេមរប�់ងពះ

នោយខ្រួេឯ្បាេដមេនោះនតើងពះង្រលី�្មកមាេងបនយជេ៍អ្វ លី?

្រូរបែិបកខេរប�់នយើ្េិយយថាមេុ�្សអាងកក់ក៏មាេ“ឆេ្ទៈន�រី”នទាះ

ជាពួកន្ររំនោភបំោេនលើវាក៏នោយ។ងប�ិេនបើយ៉្ែូនចនាះដមេនោះមាេេ័យថា
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មាេការល្អមួយនៅកនាន្ុ ភាពែ៏អាងកក់រប�់មេុ�្ស។ន�ើយងប�ិេនបើវាអញ្លឹ្ដមេ

នោះមាេេ័យថាងពះមិេយុត្តិធម៌នទកនាន្ុ ការដែលងទ្់ផោ្្នទា�ពួកន្រ។បុ៉ដេ្តស្វក

យូ៉ហាេេិយយថាពួកអនាកដែលមិេនជឿនលើងពះនយ�ូ៊វង្រលី�្ងតរូវបាេផោ្្នទា�

រួចជានង�ចនៅន�ើយ(យូ៉ហាេ3:១៨)។បុ៉ដេ្តងប�ិេនបើមេុ�្សមាេការល្អដែល

នៅថា“ឆេ្ទៈន�រី”នេះដមេនោះមាេេ័យថាស្វកយ៉ូហាេ្រួរបាេេិយយ

ថាពួកន្រងតរូវបាេផោ្្នទា�នោយនងោះដតដផនាកអាងកក់រប�់ពួកន្របុ៉នណា្ណ ះមិេ

ដមេនោយនងោះដផនាកល្អរប�់ពួកន្រន�ើយ។បទ្រម្ពលីរបាេដច្ថា“អនាកណាដែល

មិេងពមនជឿងពះរាជបុងតាវិញនោះេលឹ្មិេនឃើញជលីវិតនស្ះន�ើយ្ឺរន�ចក្លីនងកាធ

រប�់ងពះដត្នៅជាប់នលើអនាកនោះឯ្”(យូ៉ហាេ3:36)។ខនេះងតរូវដតមាេេ័យ

�ំនៅនលើមេុ�្សជាតិទំា្អ�់។ងប�ិេនបើមិេមាេេ័យយ៉្ែូនចនាះនទនោះមាេ

េ័យថាមាេដផនាកមួយនៅកនាន្ុ មេុ�្សដែលការោរកំុឲ្យអនាកនោះងតរូវបាេផោ្្នទា�

ន�ើយអនាកនោះនៅដតអាចបេ្តការនធ្វើបាបនោយគ្ម េការភ័យខ្ាចនោយែលឹ្ថាខ្រួេ

មាេ�ុវតថែិភាពពលីការផោ្្នទា�ន�ើយ។

ម្្ នទៀតនយើ្អាេនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរយ៉ូហាេ3:២7ថា“គ្ម េមេុ�្សណាអាច

េលឹ្ទទួលអ្វលីបាេនទនលើកដតបាេងបទាេពលីស្ថែ េ�ួ្៌រមកឲ្យបុ៉នណា្ណ ះ”។នេះ្ឺរ�ំនៅ

ជាពិន��នលើ�មតថែភាពរប�់មេុ�្សកនាន្ុ នធ្វើតាមបំណ្ងពះ�ឫទ័យរប�់ងពះ។

មាេដតអ្វលីៗដែលបាេទទួលមកពលីខា្នលើប៉ុនណា្ណ ះដែលអាចជួយមេុ�្សឲ្យនធ្វើតាម

បំណ្ងពះ�ឫទ័យងទ្់បាេ។បុ៉ដេ្ត“ឆេ្ទៈន�រី”មិេមកពលីខា្នលើនទមាេេ័យថា

“ឆេ្ទៈន�រី”្រឺឥតងបនយជេ៍។
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នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរយ៉ូហាេ3:3១ស្វកយ៉ូហាេបាេេិយយថា“ឯមេុ�្ស

ដែលនៅដផេែលីនោះនកើតពលីដផេែលីមកន�ើយក៏េិយយតាមរនបៀបដផេែលីដតងពះ

អ រ្ដែលយ្មកពលីស្ថែ េ�ួ្៌រនោះខ្ព�់នលើ�ជា្ទំា្អ�់”។ឥ�រូវនេះ“ឆេ្ទៈ

ន�រី”ពិតជាគ្ម េងបភពមកពលីស្ថែ េ�ួ្រ៌នទ។វាមាេងបភពមកពលីដផេែលីន�ើយក៏

មិេមាេភាពដែលអាចនកើតមាេែនទនទៀតដែរ។ែូនចនាះការនេះមាេដតេ័យថា

“ឆេ្ទៈន�រី”គ្ម េអ្វលីដែលោក់ព័េ្ធេលឹ្ការខា្ឯស្ថែ េ�ួ្រ៌ន�ើយ។វាអាចនផ្្ត

�ំខាេ់ជាមួយដតការខា្នោកិយប៉ុនណា្ណ ះ។ងពះង្រលី�្បាេមាេបេ្រូលនៅកនាន្ុ 

្រម្ពលីរយ៉ូហាេ៨:២3ថា“អនាករាល់គ្នា មកពលីស្ថែ េនងកាមឯខ្នុ ំៗមកពលីស្ថែ េនលើ

វិញអនាករាល់គ្នា នកើតពលីនោកិយនេះដតខ្នុ ំមិេនកើតពលីនោកិយនេះនទ”។ងពះបេ្រូល

ងត្់នេះមាេេ័យថារូបកាយរប�់ពួកន្រនកើតពលីនោកិយន�ើយងពះបេ្រូលនេះ

អាចមិេ�ូវជា្ ំបាច់នទែ្ិតពួកន្របាេែលឹ្ការនេះរួចនៅន�ើយ។ងពះង្រលី�្ច្់

មាេេ័យ�ំនៅថាពួកន្រខ្វះអំណាចខា្ឯវិញ្ញា ណន�ើយការនេះមកដតពលីងពះ

ប៉ុនណា្ណ ះ។

ការដវកដញក១៥:មេុ�្សមិេអាចនជឿងពះបាេនទែូនចនាះង្រប់ការខិតខំងបលឹ្ដងប្

រប�់ន្រមិេអាចជួយ�ន្ងារ ះន្របាេន�ើយ

នៅកនាន្ុ ងពះ្រម្ពលីរយ៉ូហាេ6:៤៤ងពះង្រលី�្បាេមាេបេ្រូលថា“គ្ម េអនាកណាអាច

េលឹ្មកឯខ្នុ ំបាេនទនលើកដតងពះវរបិតាដែល្ ត់ខ្នុ ំឲ្យមកងទ្់ទាញោំន្របុ៉នណា្ណ ះ”។

នេះ្ឺរមិេមាេកដេ្្ទំនេរ�ំរាប់“ឆេ្ទៈន�រី”នទ។ងពះអម្ា�់ងទ្់នៅបេ្តពេ្យល់
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ពលី្រំនរា្ការរប�់ងពះវរបិតា“អ�់អនាកណាដែលលឺងពះវរបិតាន�ើយបាេនរៀេពលី

ងទ្់នោះក៏មកឯខ្នុ ំ(ខ៤៥)។ឆេ្ទៈរប�់មេុ�្សគ្ម េអំណាចេលឹ្នធ្វើអ្វ លីមួយនែើម្លី

ចូលមកឯងពះង្រលី�្នែើម ល្ីន�ចក្លី�ន្ងារ ះនទ។�ូម ល្ីដតងពះបេ្រូលនេែំណលឹ្ល្អេលឹ្

ងតរូវបាេលឺជាឥតងបនយជេ៍ងប�ិេនបើងពះវរបិតាផ្្ល់មិេបាេមាេបេ្រូលនៅ

កាេ់ចិត្ត្ំរេិតរប�់ពួកនយើ្ន�ើយទាញពួកនយើ្មកឯងពះង្រលី�្នទនោះ។នោក

ដអ៊រា៉ា ស្ម �ច្់នធ្វើឲ្យអតថែេ័យែ៏ងាយយល់នេខ្រម្ពលីរនេះងត�ប់ជាមិេ�ូវ�ំខាេ់

នោយងបែូចមេុ�្សេលឹ្�ត្វនចៀមដែលនឆ្ើយតបចំនោះអនាក្រងា្វ លនៅនពលដែល

អនាក្រងា្វ លនោះកាេ់រំោត់មួយនែើរ�ំនៅនៅឯពួកន្រ។ន្របាេដវកដញកថាមាេ

អ្វលីម្៉យ្នៅកនាន្ុ មេុ�្សដែលនឆ្ើយតបេលឹ្ែំណលឹ្ល្អ។ប៉ុដេ្តការនេះេលឹ្មិេយ៉្

ែូនចនាះពលីនងោះ�ូម ល្ីដតងពះជាម្ា�់បាេបងាហា ញអំនណាយទាេនេងពះរាជបុងតារប�់

ងពះែល់មេុ�្សទមិ�នលមើ�ក៏នោយពួកន្រក៏នៅដតមិេនឆ្ើយតបដែរលុះងតាដត

ងទ្់នធ្វើការនៅកនាន្ុ ពួកន្រ។ជាការពិតណា�់នបើគ្ម េកិចក្ារខា្កនាន្ុ រប�់ងពះវរបិតា

មេុ�្សទំេ្ជានបៀតនបៀេងពះរាជបុងតារប�់ងទ្់នងចើេជាជា្នែើរតាមងទ្់។បុ៉ដេ្ត

នៅនពលងពះវរបិតាបងាហា ញពលីភាពអស្្រ្យរប�់ងពះរាជបុងតាែល់ពួកអនាកដែលងទ្់

បាេងបទាេការយល់ែលឹ្នពលនោះពួកន្រងតរូវបាេទាញមកឯងទ្់។ពួកអនាកដែល

ជា“នចៀម”ស្រ ល់�នម្្ អនាក្រងា្វ ល!

ការដវកដញក១6:ការមិេនជឿជាស្កលបងាហា ញថា“ឆេ្ទៈន�រី”្រឺមិេពិត

នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរយ៉ូហាេ១6:៨ងពះនយ�ូ៊វមាេបេ្រូលថាងពះវិញ្ញា ណបរិ�ុទ្ធេលឹ្
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កាត់នទា�នោកិយដែលមាេនទា�នោយនងោះអំនពើបាប។នៅកនាន្ុ ខ៩ងទ្់

ពេ្យល់ថាអំនពើបាប្រឺជាការដែល“ន្រមិេនជឿែល់ខ្នុ ំ”។ឥ�រូវអំនពើបាបនេការ

មិេនជឿនេះមិេនៅកនាន្ុ ដ�្កឬនៅកនាន្ុ �ក់នទប៉ុដេ្តនៅកនាន្ុ ្រំេិតេិ្ឆេ្ទៈវិញ។

មេុ�្សទំា្អ�់មិេយល់ែលឹ្ពលីន�ចក្លីពិតនេនទា�មិេនជឿរប�់ពួកន្រែូចជា

ពួកន្រមិេស្រ ល់ងពះង្រលី�្ផ្្ល់យ៉្ែូនចនាះដែរ។នទា�មិេនជឿងតរូវដត�ំដែ្ឲ្យ

ពួកន្រនឃើញនោយងពះវិញ្ញា ណបរិ�ុទ្ធ។ែូនចនាះអ្វ លីៗដែលនៅកនាន្ុ មេុ�្សនោយរួម

ទំា្“ឆេ្ទៈន�រី”ផ្នោះងតរូវផោ្្នទា�នោយងពះជាម្ា�់ន�ើយអ្វលីៗទំា្នោះ

អាចដតបដេថែមនលើនទា�នេការដែលន្រមិេយល់ែលឹ្បុ៉នណា្ណ ះរ�ូតទាល់ដតងពះ

បាេ�ំដែ្វាមក។បទ្រម្ពលីរទំា្មូលងបកា�ថាងពះង្រលី�្ជាផ្រូវដតមួយ្រត់នេ

ន�ចក្លី�ន្ងារ ះ។អនាកណាដែលនៅខា្នងរៅងពះង្រលី�្្រឺនៅនងកាមអំណាចរប�់

ស្តាំ្ អំនពើបាបន�ចក្លីស្្ប់េិ្ន�ចក្លីនងកាធរប�់ងពះ។ងពះង្រលី�្ដតមួយ

ប៉ុនណា្ណ ះដែលអាច�ន្ងារ ះមេុ�្សពលីេ្រររប�់ស្តាំ្ ។នយើ្មិេបាេទទួលការ

នងបា�នោះនោយស្រអំណាចណាមួយនៅកនាន្ុ នយើ្នទបុ៉ដេ្តនោយស្រងពះ្ុរណ

ដតមួយនេងពះវិញ។

ការដវកដញក១7:អំណាចនេ“ស្ច់្ ម”នៅកនាន្ុ ជលីវិតរប�់អនាកនជឿពិត

ងបាកែមានា ក់បាេបងាហា ញថាមិេគ្ងំទែល់“ឆេ្ទៈន�រី”

នោយន�តុផលណាមួយអនាកបាេនធ្វើងពន្ើយកនេ្តើយេលឹ្ការដវកដញករប�់ខ្នុ ំ

ពលី្រម្ពលីររ៉ាូមជំពូក7េិ្្រម្ពលីរកាឡាទលីជំពូក៥។ជំពួកទំា្ពលីរនេះបងាហា ញនយើ្ថា
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�ូម ល្ីដតនៅកនាន្ុ អនាកនជឿពិតងបាកែអំណាចនេ“ស្ច់្ ម”ពួកន្រមិេអាចនធ្វើ

អ្វ លីមួយដែលពួកន្រែលឹ្ថាពួកន្រ្រួរនធ្វើន�ើយច្់នធ្វើបាេន�ើយ។េិ�្ស័យរប�់

មេុ�្ស្រឺអាងកក់ណា�់�ូម្លីដតនៅកនាន្ុ មេុ�្សដែលមាេងពះវិញ្ញា ណ្រ្់នៅក៏

នោយ។ពួកន្រមិេងតលឹមដតបរាជ័យកនាន្ុ ការនធ្វើការងតលឹមងតរូវបុ៉នណា្ណ ះនទបុ៉ដេ្តដថមទំា្

ងបឆំ្្េលឹ្ការងតលឹមងតរូវនោះនទៀតផ្។នោះនតើេលឹ្មាេលទ្ធភាពអ្វលីដែលអំណាច

នៅកនាន្ុ មេុ�្សដែលមិេបាេនកើតជាថមលីអាចនធ្វើល្អបាេ?ែូចជាស្វកប៉ុលបាេ

េិយយនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម៨:7ថា“្រំេិតខា្ស្ច់្ មនោះរដម្ទា�់ទទលឹ្េលឹ្

ងពះ”។ខ្នុំច្់ជួបមេុ�្សដែលមាេ�មតថែភាពអាចយកឈនា ះការដវកដញកនេះបាេ!

ការដវកដញក១៨:ការស្រ ល់ថាន�ចក្លី�ន្ងារ ះមិេអាង�័យនលើ“ឆេ្ទៈន�រី”្រឺ

ជាន�ចក្លីកំស្េ្តចិត្ត

ខ្នុ ំ�ូមងបកា�ថាខ្នុ ំមិេងតរូវការ“ឆេ្ទៈន�រី”នទនទាះបលីជាន្រឲ្យវាមកខ្នុ ំក៏នោយ!

ងប�ិេនបើន�ចក្លី�ន្ងារ ះពលឹ្នលើខ្រួេខ្នុ ំនោះខ្នុ ំេលឹ្មាេកំោំ្តិចជា្ការនងគ្ះ

ថានា ក់ការលំបាកេិ្អារក្សស្តាំ្ ដែលខ្នុ ំងតរូវងបយុទ្ធជាមួយ។ប៉ុដេ្តនទាះបលីជា

គ្ម េខាម ំ្ �ងតរូវដែលងតរូវងបយុទ្ធជាមួយក៏នោយក៏ខ្នុ ំមិេដែលងបាកែថាេលឹ្បាេ

ទទួលនជា្រជ័យដែរ។ខ្នុ ំមិេដែលងបាកែថាខ្នុ ំបាេនធ្វើឲ្យងពះ�ព្វងពះ�ឫទ័យឬថា

នតើមាេអ្វលីមួយដែលខ្នុ ំងតរូវនធ្វើដថមនទៀតដែរ។ខ្នុ ំអាចបញ្្ក់ការនេះពលីបទពិនស្ធេ៍

ែ៏ឈឺ្ ប់រប�់ខ្នុ ំផ្្ល់អ�់រយទៈនពលជានងចើេឆ្នា ំ។ប៉ុដេ្តន�ចក្លី�ន្ងារ ះរប�់ខ្នុ ំ

្រឺនៅកនាន្ុ ងពះ��្រប�់ងពះមិេនៅកនាន្ុ នែរប�់ខ្នុ ំនទ។ងទ្់េលឹ្នស្ម ះងត្់ចំនោះ
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ការដែលងទ្់បាេ�េ្យថាេលឹ្�ន្ងារ ះខ្នុ ំនោយមិេមាេមូលោឋា េនលើអ្វ លីដែលខ្នុ ំ

នធ្វើបុ៉ដេ្តនលើន�ចក្លីនមតា្ត ករុណាែ៏ធំនធ្រប�់ងទ្់វិញ។ងពះមិេនចះកុ�កន�ើយ

ងទ្់មិេអេុញ្ញា តិឲ្យខាម ំ្ �ងតរូវរប�់ខ្នុ ំដែលជាអារក្សបាេឆក់ខ្នុ ំពលីងពះ��្ងទ្់

ន�ើយ។គ្ម េមេុ�្សណាមានា ក់អាចទទួលន�ចក្លី�ន្ងារ ះនោយ“ឆេ្ទៈន�រី”ន�ើយ។

ប៉ុដេ្តនោយស្រងពះ្រុណមេុ�្សជានងចើេេលឹ្បាេទទួលន�ចក្លី�ន្ងារ ះ។មិេដត

ប៉ុនណា្ណ ះខ្នុ ំមាេន�ចក្លីអំណរដែលែលឹ្ថាខ្នុ ំជាង្រលីស្្េមានា ក់ខ្នុ ំផ្រ ប់ងពះ�ឫទ័យ

ងពះមិេនោយនងោះអ្វលីមួយដែលខ្នុ ំនធ្វើនោះនទប៉ុដេ្តនោយនងោះងពះ្រុណរប�់

ងទ្់វិញ។ងប�ិេនបើខ្នុ ំនធ្វើការតិចឬអាងកក់នពកងទ្់អត់នទា�ែល់ខ្នុ ំនោយ

ងពះ�ឫទ័យទេ់�នោ្�ន�ើយនធ្វើឲ្យខ្នុ ំបាេងបន�ើរន�ើ្។នេះន�ើយជា�ិរីរុ្

នរឿ្រប�់ង្រលីស្្េង្រប់រូប។

ការដវកដញក១៩: ន្រមិេអាចនធ្វើឲ្យកិត្តិយ�រប�់ងពះបាត់ប្់�ិរីល្អបាេ

ន�ើយ

នោកអនាកអាចេលឹ្ងពរួយបារម្ភថាវាេលឹ្មាេការលំបាកកនាន្ុ ការការោរកិត្តិយ�

រប�់ងពះនៅកនាន្ុ ការទំា្អ�់នេះ។“យ៉្ណា”នោកអនាកអាចេិយយថាងទ្់

ផោ្្នទា�អ�់អនាកណាដែលមិេអាចជួយខ្រួេឯ្ពលីអំនពើបាបបាេន�ើយេិ្ពួក

អនាកដែលងតរូវបាេប ខ្េំឲ្យនៅតាមរនបៀបនោះពលីនងោះដតងពះនងជើ�នរី�នែើម្លីមិេ

�ន្ងារ ះពួកន្រ។ស្វកប៉ុលេិយយថា“តាមកំនណើតរប�់នយើ្នោះនយើ្ជា

មេុ�្សជាប់នៅកនាន្ុ ន�ចក្លីខ្ាល់ែូចមេុ�្សឯនទៀតដែរ”(នអនភ�ូរ២:3)។ប៉ុដេ្ត
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អនាកងតរូវដតនមើលវាតាមរនបៀបមួយនផ្ស្នទៀត។ងពះជាម្ា�់្ួររងតរូវបាេនគ្រពនកាត

ខ្ាចទុកជាងពះមួយអ រ្ដែលនោរនពញនោយន�ចក្លីនមតា្ត ករុណាែល់មេុ�្ស

ដែលងទ្់បាេរាប់ជា�ុចរិតេិ្�ន្ងារ ះនទាះបលីជាពួកន្រមិេ�ក្ិ�មយ៉្

ណាក៏នោយ។នយើ្ែលឹ្ថាងពះជាម្ា�់ងទ្់ជាងពះ។ងទ្់ក៏នោរនពញនោយងពះ

ងបាជ្ាញាណេិ្យុត្តិធម៌ផ្ដែរ។ន�ចក្លីយុត្តិធម៌រប�់ងទ្់មិេែូចជាន�ចក្លី

យុត្តិធម៌រប�់មេុ�្សនទ។ន�ចក្លីយុត្តិធម៌រប�់ងទ្់នលើ�ពលីការយល់ែលឹ្រប�់

មេុ�្សដែលមេុ�្សមិេអាចយល់ែលឹ្ទំា្ង�នុ្បាេែូចជាស្វកប៉ុលបាេ

ោេ់មាត់នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម១១:33ថា“នអើ�នាន៎ងបាជ្ាេិ្ចំនណះែ៏បរិបូររប�់

ងពះនងរៅណា�់នតើឯងពះតំរិះរប�់ងទ្់នតើមាេអនាកណាេលឹ្�្្ ់បាេន�ើយផ្រូវ

ងទ្់នតើមាេអនាកណាេលឹ្រកតាមបាេ!”។ងប�ិេនបើនយើ្យល់ងពមថាេិ�្ស័យ

រប�់ងពះកំោំ្ងបាជ្ាញាណេិ្ចំនណះរប�់ងទ្់នលើ�ពលីង្រប់ទំា្អ្វលីៗរប�់

មេុ�្សនោះនយើ្្រួរដតនជឿថាន�ចក្លីយុត្តិធម៌រប�់ងទ្់ធំនលើ�ជា្ន�ើយល្អ

ជា្ន�ចក្លីយុត្តិធម៌រប�់នយើ្ឆ្្យណា�់។ងទ្់បាេ�េ្យចំនោះនយើ្ថានៅ

នពលដែលងទ្់នបើក�ំដែ្ពលី�ិរីល្អរប�់ងទ្់ែល់នយើ្នោះនយើ្េលឹ្នឃើញ

យ៉្ចបា�់េូវអ្វលីដែលនយើ្្ួររនជឿនៅនពលឥ�រូវនេះែូចជាងទ្់យុត្តិធម៌ជាែរាប

តាំ្ ពលីអតលីតកាលេិ្អោ្រតរ�ូតតនៅ។

នេះ្ឺរជាឧទា�រណ៍មួយនផ្ស្នទៀត។ងប�ិេនបើនយើ្នងបើន�តុផលរប�់

មេុ�្សនែើម ល្ីពិ្រណាពលីរនបៀបដែលងពះង្រប់ង្រ្កិចក្ារនផ្ស្ៗនេនោកិយទំា្

មូលនោះអនាកចបា�់ជាេិយយថាគ្ម េងពះក៏បាេឬថាងពះអយុត្តិធម៌ក៏បាេ។
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មេុ�្សអាងកក់នចះដតបាេ�ុខចំនរីេរីឯមេុ�្សល្អនចះដតរ្ទុកខេ(�ូមនមើលនៅ

កនាន្ុ ្រម្ពលីរយ៉ូប១២:6េិ្្រម្ពលីរទំេុកែំនកើ្73:១២)ន�ើយការទំា្នោះហាក់ែូច

ជាអយុត្តិធម៌។ែូនចនាះបាេជាមេុ�្សជានងចើេបែិន�ធថាគ្ម េងពះន�ើយថាការ

ទំា្អ�់នកើតន�ើ្នោយនចែេ្យ។ចនម្ើយចំនោះបញ្ហា នេះ្រឺថាមាេជលីវិតបោ្ប់

ពលីជលីវិតនេះន�ើយពួកអនាកដែលមិេបាេទទួលទណ្កមមេិ្�្នថ្អំនពើរប�់ន្រ

នៅកនាន្ុ ជលីវិតនេះេលឹ្ងតរូវទទួលទណ្កមមេិ្�្នថ្អំនពើរប�់ពួកន្រនៅកនាន្ុ ជលីវិត

នោះ។ជលីវិតនេះងគ្េ់ដតជាការនរៀបចំ�ំរាប់នពល្ ប់នផ្ើមនេជលីវិតដែលងតរូវមកដត

ប៉ុនណា្ណ ះ។បញ្ហា នេះងតរូវបាេដវកដញកង្រប់ជំោេ់មកន�ើយប៉ុដេ្តមិេដែលងតរូវបាេ

នោះងស្យន�ើយនលើកដល្ដតនោយជំនេឿនជឿនលើែំណលឹ្ល្អែូចដែលបាេរក

នឃើញនៅកនាន្ុ ងពះ្រម្ពលីរបុ៉នណា្ណ ះ។មាេពេឺ្បលីដែលបំភ្ឺនលើបញ្ហា នេះ្ឺរពេឺ្នេធមមជាតិ

ពេឺ្នេងពះ្ុរណេិ្ពេឺ្នេ�ិរីល្អ។នោយពេឺ្នេធមមជាតិងពះហាក់ែូចជាអយុត្តិធម៌

កនាន្ុ ការដែលមេុ�្សល្អរ្ទុកខេន�ើយមេុ�្សអាងកក់បាេ�ុខចំនរីេ។ពេ្ឺនេងពះ

្រុណជួយនយើ្នលើ�ពលី�នាលឹ្ប៉ុដេ្តវាមិេអាចនឆ្ើយេលឹ្�ំេួរដែល�ួរថានតើងពះ

ផោ្្នទា�អនាកដែលមិេអាចនធ្វើអ្វ លីបាេនងរៅពលីនធ្វើបាបន�ើយមាេនទា�នោយ

រនបៀបណាបាេនទ។មាេដតពេឺ្នេ�ិរីល្អបុ៉នណា្ណ ះដែលពេ្យល់ពលីការនេះពលីនថ្ដែល

ងតរូវមកដែលងពះេលឹ្នបើក�ំដែ្អ រ្ងទ្់ថាជាងពះែ៏យុត្តិធម៌ង្រប់យ៉្នទាះបលីជា

ការវិេិច្័យរប�់ងទ្់នលើ�ពលីការយល់ែលឹ្រប�់មេុ�្សជាតិក៏នោយ។អនាកនកាត

ខ្ាចែល់ងពះមានា ក់នជឿថាងពះងជាបជាមុេន�ើយនងជើ�តាំ្ ជាមុេចំនោះង្រប់ការ

ទំា្អ�់ន�ើយគ្ម េអ្វលីមួយនកើតន�ើ្នងរៅពលីងពះ�ឫទ័យងទ្់ន�ើយ។ែូនចនាះគ្ម េ

មេុ�្សឬនទវតាឬ�ត្វនោកណាមាេ“ឆេ្ទៈន�រី”នទ។ស្តាំ្ ្រឺជាន�ច្នេ
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នោកិយនេះន�ើយវាបាេង្រប់ង្រ្មេុ�្សដែលជានឈ្ើយរប�់វាទាល់ដតពួក

ន្រងតរូវបាេនោះដល្នោយងពះវិញ្ញា ណបរិ�ុទ្ធ។
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ជំពូ�២
៊្វីអែលអ៊ែរ៉ាស្មឹសបានបសបងៀន

ការដវកដញក១:េិយមេ័យនេ“ឆេ្ទៈន�រី”រប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

ការដវកដញក២ :ការដវកដញកនចញពលីកណ្មួយនៅកនាន្ុ ន�ៀវនៅអាបូ៉ង្រលីហា្វ 

រប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

ការដវកដញក3:ទ�្សេទៈបលីអំពលី“ឆេ្ទៈន�រី”រប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

ការដវកដញក ៤ : ការងត�ប់នៅកាេ់ការដវកដញករប�់ ដអ៊រា៉ា �មលឹ�ពលី

Ecclesiasticus(កណ្មួយនេន�ៀវនៅអាបូ៉ង្រលីហា្វ )១៥:១៤-១7

ការដវកដញក៥:ការពេ្យល់បដេថែមពលីការនងបើងបា�់Ecclesiasticus១៥:១៤-១7

រប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

ការដវកដញក6:ការដវកដញកោោរប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�ងតរូវដតមាេេ័យថាឆេ្ទៈ

រប�់មេុ�្ស្រឺមាេន�រីភាពនពញទលី

ការដវកដញក7:នោកុប្ត្ិ៤:7-ជាអតថែបទមួយនផ្ស្នទៀតដែលបងាហា ញថា

ការបងារ ប់មួយមិេមាេេ័យថាជា�មតថែភាពកនាន្ុ ការស្្ប់បងារ ប់នោះនទ
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ការដវកដញក៨:ន្ទិយកថា3០:១៩-ងកិត្យវិេ័យងតរូវបាេនរៀបចំន�ើ្នែើម្លី

ផល្់ចំនណះែលឹ្ពលីអំនពើបាប

ការដវកដញក៩:ការភាេ់ងច�ំរប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�អំពលីងកិត្យវិេ័យេិ្ែំណលឹ្ល្អ

ការដវកដញក១០ :បំណ្ងពះ�ឫទ័យនបើក�ំដែ្េិ្បំណ្ងពះ�ឫទ័យ

ោក់កំបំា្

ការដវកដញក១១:កាតព្វកិច្្រឺគ្ម េភ�្តនុតា្ពលី�មតថែភាពកនាន្ុ ការស្្ប់បងារ ប់នទ

ការដវកដញក១២:មេុ�្សមិេងតរូវខំនបើកចូលនៅកនាន្ុ បំណ្ងពះ�ឫទ័យោក់

កំបំា្រប�់ងពះន�ើយ

ការដវកដញក ១3 : ងកិត្យវិេ័យបងាហា ញពលីន�ចក្លីកនមសាយរប�់មេុ�្ស េិ្

អំណាច�ន្ងារ ះរប�់ងពះ

ការដវកដញក១៤ : ន�ចក្លីបនង្ៀេនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរ�ញ្ញា ថមលី ងតរូវបាេងបទាេមក

នែើម្លីោំផ្រូវែល់អនាកដែលបាេរាប់ជា�ុចរិត

ការដវកដញក១៥:មូលោឋា េនេការងបទាេរងា្វ េ់្រឺជាន�ចក្លី�េ្យរប�់ងពះមិេ

ដមេជាបុណ្យកុ�លរប�់មេុ�្សនទ

ការដវកដញក១6:អំណាចង្រប់ង្រ្រប�់ងពះមិេបំផ្្ញទំេួលខុ�ងតរូវរប�់

នយើ្នទ
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ការដវកដញក១:េិយមេ័យនេ“ឆេ្ទៈន�រី”រប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

នែើម្លីឲ្យយុត្តិធម៌ខ្នុ ំងតរូវដតែកង�្់េិយមេ័យនេ“ឆេ្ទៈន�រី”រប�់អនាកផ្្ល់

ដែលេិយយថា“ខ្នុ ំយល់ថាឆេ្ទៈន�រី្រឺជាអំណាចនេឆេ្ទៈមេុ�្សដែលមេុ�្ស

មានា ក់អាចអេុវត្តនោយខ្រួេឯ្ផ្្ល់ចំនោះការោោដែលោំនៅកាេ់ជលីវិតអ�់កល្

ជាេិច្ឬដបរនចញពលីការទំា្អ�់នោះវិញ។

អនាកមិេអាចនៅការនេះជាេិយមេ័យបាេនទ!េិយមេ័យមួយ្រួរដតមាេ

ភាពចបា�់ោ�់ប៉ុដេ្តដផនាកេិមួយៗនេ�ំែលីខា្នលើងតរូវដតបាេពេ្យល់ឲ្យបាេ

ចបា�់។មិេដតប៉ុនណា្ណ ះនៅនពលអនាក្ ប់នផ្ើមអនាកឲ្យេិយមេ័យវាថាជាអ្វលីមួយ

ប៉ុដេ្តនៅចុ្បំផុតដបរជាឲ្យេិយមេ័យថាវាជាអ្វលីមួយនផ្ស្នទៀតនៅវិញ។ខ្នុ ំច្់

េិយយថាមាេដតងពះបុ៉នណា្ណ ះដែលមាេន�រីភាពនេឆេ្ទៈដែលអនាកកំពុ្ពិពណ៌ោ

នេះប៉ុដេ្តអនាកដបរជាស្ម េថាវាជារប�់មេុ�្សនៅវិញ។ប៉ុដេ្តមេុ�្សមានា ក់្រឺែូចជា

ទា�ករដែលន�រីភាពរប�់គ្ត់្រឺងតរូវដតស្្ប់បងារ ប់នៅហា្វ យគ្ត់ប៉ុនណា្ណ ះ។

មេុ�្សនធ្វើអ្វ លីៗនៅតាមដតការបងារ ប់រប�់ងពះប៉ុនណា្ណ ះ។នតើនោះជា“ន�រីភាពនេ

ឆេ្ទៈ”ែូចដែលអនាកពិពណ៌ោឬ?

ឥ�រូវនេះខ្នុ ំងតរូវដតែកអ្វលីដែលនៅថាេិយមេ័យនេះនចញ។ដផនាកខ្ះមាេ

ភាពចបា�់ោ�់ង្រប់ងគ្េ់ន�ើយប៉ុដេ្តខ្នុ ំងតរូវដតប ខ្េំដផនាកនផ្ស្ៗនទៀតជាចំ�មុេ

េលឹ្ខ្នុ ំអាចវាយងបហារពួកវា។ពួកន្រហាក់ែូចជាខ្ាចពេ្ឺនងបៀបែូចជាពួកន្រមាេ

នទា�ពលីអ្វ លីមួយ។ខ្នុ ំេលឹ្្ ប់នផ្ើមនោយការឧបមាថា“អំណាចនេឆេ្ទៈមេុ�្ស”
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ដែលអនាកបាេនលើកន�ើ្្រឺជាអំណាចនែើម្លីនងជើ�នរី�ឬក៏បែិន�ធអ្វលីមួយជា

អំណាចនែើម្លីគ្ងំទឬក៏មិេគ្ងំទ។ការនេះពិតជាមុខងារឆេ្ទៈរប�់មេុ�្ស។ប៉ុដេ្ត

អនាកបាេបដេថែមថា៖“ដែលមេុ�្សមានា ក់អាចអេុវត្តនោយខ្រួេឯ្ផ្្ល់ចំនោះ   ”។

អ្វលីដែលអនាកកំពុ្នធ្វើនេះ្រឺកំពុ្ដតនែើម្លីបំដបកមេុ�្សមានា ក់ពលីឆេ្ទៈរប�់គ្ត់ន�ើយ។

អនាកឲ្យអំណាចែល់មេុ�្សនែើម្លីែលឹកោំឆេ្ទៈរប�់ពួកន្រ។ប៉ុដេ្តឆេ្ទៈរប�់មេុ�្ស

មានា ក់្រឺជាដផនាកនេខ្រួេគ្ត់ផ្្ល់្រឺវាជាដផនាករប�់គ្ត់ដែលនធ្វើការ�ំនរចចិត្ត។

ចបា�់ណា�់្រឺនែើម្លីបំដបកមេុ�្សនចញពលីឆេ្ទៈរប�់គ្ត់ន�ើយឲ្យអំណាចែល់

គ្ត់ង្រប់ង្រ្នលើឆេ្ទៈរប�់គ្ត់។នេះ្រឺជា្រំេិតដែលមិេ�មន�តុផលទាល់ដត

នស្ះ!ងប�ិេនបើខ្នុ ំភាេ់ងច�ំនលើអនាកនោះជាកំ�ុ�រប�់អនាកនងោះដតអនាកមិេ

បាេ�រន�រឲ្យបាេចបា�់ោ�់!

ឥ�រូវនេះនតើអ្វ លីខ្ះជាការដែល“ោំនៅកាេ់ន�ចក្លី�ន្ងារ ះអ�់កល្

ជាេិច”្?នោះងតរូវដតជាងពះបេ្រូលេិ្កិចក្ាររប�់ងពះ។គ្ម េអ្វលីនផ្ស្នទៀតដែល

ោំនយើ្នៅន�ចក្លី�ន្ងារ ះអ�់កល្បាេន�ើយ។ប៉ុដេ្តចិត្តមេុ�្សមិេអាចយល់

បាេេូវអតថែេ័យនេន�ចក្លី�ន្ងារ ះបាេន�ើយ។ស្វកប៉ុលបាេេិយយថាគ្ម េ

ដភនាកណាដែលបាេនឃើញគ្ម េងតនចៀកណាដែលបាេឮគ្ម េ្រំេិតណាដែលបាេ

យល់េូវអ្វ លីដែលងពះបាេនរៀបចំ�ំរាប់ពួកអនាកដែលង�ឡាញ់ងទ្់ន�ើយ។បោ្ប់

មកគ្ត់បាេបេ្តេិយយពលីរនបៀបដែលនយើ្អាចស្រ ល់ការទំា្អ�់នេះ្ឺរថាងពះ

បាេនបើក�ំដែ្ការនេះែល់នយើ្រាល់គ្នា នោយងពះវិញ្ញា ណរប�់ងទ្់។ការនេះ

ងតរូវដតមាេេ័យថានបើគ្ម េងពះវិញ្ញា ណនោះនយើ្មិេអាចស្រ ល់ន�ចក្លី�ន្ងារ ះ
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នេះបាេន�ើយន�ើយនយើ្ក៏មិេអាចអេុវត្តនោយខ្រួេនយើ្នៅេលឹ្ការនេះបាេ

ដែរ។

មេុ�្សដែលមាេការអប់រំខ្ព្់ខ្ព�់មួយចំេួេនៅកនាន្ុ ពិភពនោកនេះបាេ

ស្រ ល់ន�ើយបាេ្ ត់ទុកថាន�ចក្លីខា្ឯវិញ្ញា ណ្រឺជាការឥតេ័យ។ជាការពិត

ណា�់កាលណា្រំេិតរប�់ពួកន្រកាេ់ដតពូដកន�ចក្លីពិតខា្ឯងពលលឹ្វិញ្ញា ណ

កាេ់ដត្រួរឲ្យអ�់�ំនណើចចំនោះពួកន្រ។មេុ�្សអាចស្រ ល់ភាពពិតនេន�ចក្លីខា្

ងពលលឹ្វិញ្ញា ណនៅកនាន្ុ ចិត្តរប�់ពួកន្របាេនោយនងោះដតងពះវិញ្ញា ណបរិ�ុទ្ធបំភ្ឺ

ពួកន្រប៉ុនណា្ណ ះ។

បោ្ប់មកនទៀតអនាកបាេងបាប់នយើ្ថា“ឆេ្ទៈន�រី”្រឺជាអំណាចនេឆេ្ទៈ

មេុ�្សផ្្ល់ដែលអាច�ំនរចទទួលឬមិេទទួលងពះបេ្រូលេិ្កិចក្ាររប�់ងពះ

។ការនេះងតរូវនធ្វើឲ្យឆេ្ទៈមេុ�្សអាចនងជើ�នរី�ស្ថែ េ�ួ្រ៌ឬក៏ស្ថែ េេរក។វាេ័យ

ថាគ្ម េកដេ្្�ំរាប់ងពះវិញ្ញា ណបរិ�ុទ្ធឬងពះ្រុណរប�់ងពះ។ការនធ្វើយ៉្នេះ

មាេេ័យថាអនាកោក់ឆេ្ទៈមេុ�្សនលើថានា ក់ជាមួយេលឹ្ងពះន�ើយ។

ពួកអនាកដែលន្រនៅថាPelagians(ពួកអនាកនជឿនលើឆេ្ះន�រីមុេែំបូ្)ក៏

នធ្វើយ៉្ែូន ន្ា ះដែរ។ប៉ុដេ្តអនាកនធ្វើឲ្យវារីកចំនរីេន�ើ្នលើមូលោឋា េរប�់ពួកន្រ!ពួក

ន្រដប្ដចក“ឆេ្ទៈន�រី”ជាពលីរដផនាក្រឺ៖អំណាចនែើម្លីយល់ពលីភាពខុ�គ្នា រវា្ការ

ោោន�ើយេិ្អំណាចនែើម្លីនងជើ�នរី�ន�ចក្លីអ�់កល្ដែលមិេអាចយល់

ទំា្ង�នុ្បាេ។ដតអនាកវិញអនាកបាេបន ក្ើត“ឆេ្ទៈន�រីោក់កណ្ាល”ប៉ុនណា្ណ ះ!
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ន�ើយអនាកក៏កំពុ្ដតងបឆំ្្េលឹ្ខ្រួេឯ្ផ្ដែរពលីនងោះនៅនពលមួយអនាក

បាេេិយយថាឆេ្ទៈមេុ�្សមិេអាចនធ្វើអ្វ លីបាេនទនបើគ្ម េងពះ្រុណ។ប៉ុដេ្តនៅនពល

អនាក�រន�រេិយមេ័យនេ“ឆេ្ទៈន�រី”អនាកដបរជាអេុញ្ញា តិឲ្យន�រីភាពនពញនលញ

ែល់ឆេ្ទៈរប�់មេុ�្សនៅវិញ។អនាកឯ្ពិតជាមេុ�្សចំដ�កដមេ!

ខ្នុ ំចូលចិត្តការបនង្ៀេរប�់ទ�្សេទៈវិទូ្ �់ៗមួយចំេួេជាជា្ការ

បនង្ៀេរប�់អនាក។ពួកន្របាេេិយយថាមេុ�្សច្់ដតនធ្វើខុ�ប៉ុនណា្ណ ះ។មេុ�្ស

អាចនធ្វើល្អបាេជាមួយេលឹ្ជំេួយនេងពះ្រុណ។ពួកន្របាេេិយយថាមេុ�្ស

មាេន�រីភាពនែើម្លីធ្្ក់ចុះប៉ុដេ្តងតរូវការជំេួយនែើម្លីន្ើបន�ើ្!ប៉ុដេ្តវា្រួរឲ្យអ�់

�ំនណើចដែលនៅការនោះថា“ឆេ្ទៈន�រី”។នលើមូលោឋា េទំា្អ�់នោះខ្នុ ំអាច

េិយយថាថមមួយែុំដែលមាេ“ឆេ្ទៈន�រី”ពលីនងោះវាអាចដតធ្្ក់ចុះប៉ុនណា្ណ ះ

ងប�ិេនបើគ្ម េអនាកណាមានា ក់នលើកវាន�ើ្នទនោះ!ន�ចក្លីបនង្ៀេនេទ�្សេវិទូល្អ

ជា្ន�ចក្លីបនង្ៀេរប�់អនាក។ចំដ�កដមេដទេដែលថមរប�់អនាកអាចនងជើ�នរី�

ន�ើ្ចុះនោយខ្រួេឯ្បាេ!

ការដវកដញក២ :ការដវកដញកនចញពលីកណ្មួយនៅកនាន្ុ ន�ៀវនៅអាប៉ូង្រលីហា្វ 

រប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

អនាកដវកដញកថាករណលី�ំរាប់“ឆេ្ទៈន�រី” រប�់អនាកពលីកណ្Ecclesiasticus

១៥:១៤-១7។“កាលពលីនែើមែំបូ្ងពះបាេបន ក្ើតមេុ�្សន�ើយបាេទុកមេុ�្ស



57

នោះនៅកនាន្ុ ការបងារ ប់រប�់ងទ្់”។អនាក�រន�រក៏បាេបដេថែមោក្យនពចេ៍ខា្

នងកាមអំពលីបញញាត្តេិ្ចបាប់�លីលធម៌រប�់ងពះផ្ដែរថា“ងប�ិេនបើឯ្ច្់កាេ់

តាមបញញាត្តងពះេិ្រកសាន�ចក្លីជំនេឿដែលនធ្វើឲ្យអញ�ព្វងពះទ័យនោះបញញាត្តេិ្

ន�ចក្លីជំនេឿនោះេលឹ្ការោរដថរកសាឯ្។ងទ្់បាេោក់ទលឹកេិ្នភ្ើ្នៅពលីមុខឯ្

ន�ើយអនាកនៅដតន្្នែនៅ្ ប់នទ។ជលីវិតេិ្ន�ចក្លីស្្ប់នៅចំនោះមេុ�្ស

ន�ើយអ្វលីក៏នោយដែលនធ្វើឲ្យងទ្់�ព្វងពះទ័យេលឹ្ងតរូវបាេអត់នទា�ឲ្យ”។ខ្នុ ំអាច

បែិន�ធន្លអតថែបទភ�្តនុតា្ដែលស្ម េៗនេះនោយេិយយថាEcclesiaticus

មិេងតរូវបាេរាប់បញ្រូលនៅកនាន្ុ ងពះ្រម្ពលីរ�ញ្ញា ្�់នោយពួកស្�េ៍យូោនទបុ៉ដេ្ត

ដែលអនាកផ្្ល់ងគ្េ់ដតពេ្យល់ថាវា“មិេ�ំខាេ់េិ្ពិបាកយល់”នោះង្រប់ងគ្េ់

នៅន�ើយ។វាេលឹ្ចំណាយនពលែ៏អ�់កល្មួយ�ំរាប់អនាកឬអនាកែនទណានទៀត

�ំរាប់បញ្ហា នេះនែើម្លីបន ក្ើតអតថែបទមួយដែលងបាប់យ៉្ចបា�់ថា“ឆេ្ទៈន�រី”

ជាអ្វលី។

ការដវកដញក3:ទ�្សេទៈបលីអំពលី“ឆេ្ទៈន�រី”រប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

អនាកបាេបន ក្ើតទ�្សេទៈបលីអំពលី“ឆេ្ទៈន�រី”នចញពលីទ�្សេទៈមួយ!អញ្លឹ្�ូមនយើ្

ងកន�កនមើលទ�្សេទៈទំា្បលីនោះ។ទលីមួយ្រឺជាទ�្សេទៈដែលមេុ�្សមិេអាចច្់

នធ្វើល្អបាេ។មេុ�្សមិេអាច្ ប់នផ្ើមវានែើម្លីនធ្វើឲ្យវារីកចំនរីេឬបញ្ប់វានោយ

គ្ម េងពះ្រុណពិន��បាេនទ។អនាកនៅទ�្សេទៈនេះថា“តលឹ្រឹ្បុ៉ដេ្តងបដ�លជា

ង្រប់ងគ្េ់”។
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ទ�្សេទៈទលីពលីរជាអ្វលីដែលអនាក្ ត់ទុកថា“តលឹ្រឹ្ជា្”្រឺថា“ឆេ្ទៈន�រី”

ដែលអាចោំនយើ្បាេដតនៅឯបាបប៉ុនណា្ណ ះន�ើយងពះ្រុណនោះដតមួយប៉ុនណា្ណ ះ

ដែលអាចោំនៅន�ចក្លីល្អបាេ។

ទ�្សេទៈទលីបលីដែលអនាកេិយយ្រឺ“តលឹ្រុឹ្បំផុត”្រឺជា“ឆេ្ទៈន�រី”ដែល

គ្ម េេ័យន�ើយងពះជាបុព្វន�តុនេន�ចក្លីល្អេិ្អាងកក់នៅកនាន្ុ នយើ្។

អនាកនងតៀមខ្រួេនែើម្លីទទួលយកទ�្សេទៈទលីមួយនេទ�្សេទៈទំា្នេះពលីនងោះវា

ផល់្ឲ្យមេុ�្សេូវការខិតខំងបលឹ្ដងប្មួយចំេួេដែលន្រអាចនធ្វើបាេ។អនាកេិយយ

ថាអនាកងបឆំ្្េលឹ្ទ�្សេទៈទលីពលីរេិ្ទលីបលី។អនាកហាក់ែូចជាមិេស្រ ល់អំពលីអ្វ លីដែល

នយើ្កំពុ្េិយយនទ!ទំា្នេះជាទ�្សេទៈបលីដែលមិេខុ�គ្នា នទ។ទ�្សេទៈទំា្បលី

នេះ្រឺែូចដតគ្នា ដតងគ្េ់ដតនងបើោក្យនពចេ៍ខុ�គ្នា នៅនពលនវោខុ�ៗគ្នា នោយ

្រូរបែិបកខេរប�់អនាកប៉ុនណា្ណ ះ។េិយមេ័យនេ“ឆេ្ទៈន�រី”រប�់អនាក្រឺគ្ម េអ្វលីែូចជា

ទ�្សេទៈទលីមួយដែលអនាកបាេេិយយថាអាចទទួលយកបាេនោះនទ។េិយមេ័យ

រប�់អនាកដច្ថា“ឆេ្ទៈន�រី”អាចនធ្វើទំា្ល្អេិ្អាងកក់បាេ។ប៉ុដេ្តទ�្សេទៈ

ដែលអនាកទទួលយកដច្ថាឆេ្ទៈរប�់មេុ�្សមិេអាចនងជើ�នរី�នធ្វើល្អនោយ

គ្ម េជំេួយនេងពះ្រុណរប�់ងពះបាេនទ។ឥ�រូវនេះអនាកមាេឆេ្ទៈពលីរដែលងបឆំ្្

គ្នា យ៉្ខ្ាំ្ ។នោយអនាកទទួលយកទ�្សេទៈទលីមួយអនាកបាេឯកភាពថា“ឆេ្ទៈន�រី”

មិេអាចនធ្វើល្អបាេ។ពលីមុេនេះបេ្តចិអនាកបាេេិយយថា“ឆេ្ទៈរប�់មេុ�្សអាងកក់

ណា�់យ៉្នេះន�ើយបាេជាវាបាត់ន�រីភាពរប�់វាន�ើយវាងតរូវបាេប ខ្េំឲ្យបំនរី

អំនពើបាបនោយមិេអាចមកឯ�ភាពល្អងបន�ើរវិញបាេ។ប៉ុដេ្តនៅនពលដែលខ្នុ ំ
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េិយយពលីការែដែលអនាកនទើបបាេេិយយនេះអនាកដបរជាេិយយថា៖“គ្ម េអ្វលី

ដែលល្លីនល្ើនពកដែលន្រធ្្ប់លឺនោះនទ”។អ្វលីដែលអនាក�រន�រមាេេ័យថាការ

ព្យយមនធ្វើល្អ្រឺទំា្នៅកនាន្ុ “ឆេ្ទៈន�រី”េិ្ទំា្មិេនៅកនាន្ុ “ឆេ្ទៈន�រី”នៅ

នពលដតមួយ។ងប�ិេនបើការនេះមិេដមេជាការធមមតាខ្នុ ំច្់ែលឹ្ថានោះជាអ្វលីនៅ!

ការដថ្្ ោោរប�់អនាកផ្នុយគ្នា ខ្ាំ្ ណា�់រ�ូតែល់គ្ម េលទ្ធភាពគ្ងំទ

គ្នា បាេ។គ្ម េជំ�រកណ្ាលរវា្ឃ្្“អាចនធ្វើល្អ”េិ្ឃ្្“មិេអាចនធ្វើល្អ”នទ។

ទ�្សេទៈទលីពលីរេិ្ទលីបលីដែលអនាកបាេពិពណ៌ោមិេមាេការណាមួយដែលមិេ

បាេរកនឃើញនៅកនាន្ុ ទ�្សេទៈទលីមួយនោះនទ។ទំា្បលីនេះ�ុទ្ធដតងតរូវគ្នា ទំា្អ�់។

អនាកេិយយថាអនាកងបឆំ្្ដតេលឹ្ទ�្សេទៈទលីពលីរេិ្ទលីបលីនទប៉ុដេ្តនៅកនាន្ុ ទ�្សេទៈ

ទំា្បលីនោះអនាក�ុទ្ធដតេិយយយ៉្ចបា�់ថាឆេ្ទៈរប�់មេុ�្សបាត់ប្់ន�រី

ភាពរប�់វា។មិេដតបុ៉នណា្ណ ះវាងតរូវបាេច្់ភ្ាប់េលឹ្ការបំនរីអំនពើបាបន�ើយមិេ

អាចនធ្វើល្អបាេនទ។ឥ�រូវនេះងប�ិេនបើវាជាការពិតដមេវានធ្វើតាមនៅនពលមេុ�្ស

នធ្វើអាងកក់។មេុ�្សនធ្វើយ៉្ែូនចនាះពលីនងោះន្រងតរូវដតនធ្វើនោយមិេអាចនជៀ�វា្

បាេ។
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ការដវកដញក ៤ : ការងត�ប់នៅកាេ់ការដវកដញករប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�ពលី

Ecclesiasticus១៥:១៤-១7

�ូមនយើ្ងត�ប់នៅឯអតថែបទនេះពលីន�ៀវនៅអាប៉ូង្រលីហា្វ ន�ើយនងបៀបនធៀបវា

ជាមួយេលឹ្ទ�្សេទៈទលីមួយនេទ�្សេទៈទំា្បលីដែលនយើ្នទើបដតបាេេិយយខា្

នែើមនេះ។អនាកងបដ�លជាអាច្ិរតថាងតលឹមងតរូវេូវទ�្សេទៈដែលថា“ឆេ្ទៈន�រី”មិេ

អាចនធ្វើល្អបាេ។ប៉ុដេ្តអតថែបទដែលន្រែកង�្់ពលីEcclesiasticusនែើម្លីបងាហា ញ

ថា“ឆេ្ទៈន�រី”អាចនធ្វើល្អបាេខ្ះដែរ។នយ្នៅតាមអ្វលីដែលអនាកបាេេិយយ

អតថែបទនេះ្រួរដតគ្ងំទទ�្សេទៈទលីមួយប៉ុដេ្តវាមិេបាេេិយយអ្វលីទំា្អ�់អំពលីការ

នោះ។អនាកអាចេលឹ្ែកង�្់អតថែបទមួយអំពលីនោកពលីឡាត់នៅហា្វ យនខត្ត�ុលីរីមក

បងាហា ញថាងពះង្រលី�្្រឺជាងពះដម៉�ុលី!

ប៉ុដេ្តនែើម្លីឲ្យយុត្តិធម៌នយើ្េលឹ្ងកន�កនមើលឯEcclesiasticus១៥:១៤-

១7។អតថែបទនេះ្ ប់នផ្ើមថា៖“កាលនែើមន�ើយងពះបាេបន ក្ើតមេុ�្សន�ើយ

បាេទុកមេុ�្សនោះនៅកនាន្ុ ងពះ��្នេការងបលឹកសារប�់ងទ្់”។មកែល់ចំេុចនេះ

មិេមាេន�ចក្លីពិតនយ្ចំនោះន�ចក្លីបងារ ប់នេះនទ។ឆេ្ទៈរប�់មេុ�្សមាេ

ន�រីភាពទំា្ង�នុ្នៅនពលដែលងពះតាំ្ ឲ្យន្រនធ្វើជាម្ា�់នលើអ្វ លីៗទំា្អ�់។

បុ៉ដេ្តបោ្ប់មកន្របាេេិយយថាងពះបាេបដេថែមន�ចក្លីបងារ ប់េិ្ងកម�លីលធម៌

រប�់ងទ្់នោយមាេបេ្រូលថា“ងប�ិេនបើឯ្នពញចិត្តកាេ់តាមន�ចក្លីបងារ ប់

រប�់អញ   ”។នេះក៏ជាការពិតផ្ដែរ។ងពះបាេយកមេុ�្សពលីកដេ្្នេរាជ្យ

រប�់ងទ្់ន�ើយបោ្ប់មកងពះបាេោក់មេុ�្សនៅនងកាមការបងារ ប់រប�់ងទ្់។
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មេុ�្សមិេមាេន�រីភាពនទ។ែូនចនាះនយើ្នឃើញថាវាអាចនៅរួចកនាន្ុ ការយល់តាម

រនបៀបមួយដែលឯកភាពជាមួយេលឹ្ខ្នុ ំន�ើយមិេឯកភាពជាមួយអនាក!ការយល់ែលឹ្

រប�់ខ្នុ ំពលីអតថែបទនេះឯកភាពជាមួយបទ្រម្ពលីរទំា្មូល។ការយល់ែលឹ្រប�់អនាកនេ

អតថែបទនេះដបរជានធ្វើឲ្យវាងបឆំ្្េលឹ្បទ្រម្ពលីរទំា្មូលនៅវិញ។

ការដវកដញក៥:ការពេ្យល់បដេថែមពលីការនងបើងបា�់Ecclesiasticus១៥:១៤-

១7រប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

ខ្នុ ំ�ូមនលើកពលីឃ្្ដែលថា“ងប�ិេនបើអនាកច្់កាេ់តាម   ”មកបងាហា ញថាមេុ�្ស

អាចនងជើ�នរី�នោយន�រី។ការដវកដញកដបបនោះនោយនងោះវិេិច្័យងពះ

បេ្រូលរប�់ផ្ងពះតាមន�តុផលរប�់មេុ�្ស។ខ្នុ ំអាចបងាហា ញថា�ូម្លីដតតាម

ន�តុផលរប�់មេុ�្សឃ្្ដែលថា“នបើអនាកច្់កាេ់តាម   ”មិេដត្ដតមាេ

េ័យថាជា�មតថែភាពមួយដែលអាចស្្ប់បងារ ប់នោះនទ។ឧទា�រណ៍៖ជាញលឹក

ញាប់ឪពុកម្ាយងបាប់ែល់កូេរប�់ពួកគ្ត់ឲ្យនធ្វើអ្វ លីមួយ។នោះមិេនែើម ល្ីបងាហា ញពលី

អ្វ លីដែលពួកន្រអាចនធ្វើនទប៉ុដេ្តនែើម្លីបងាហា ញពលីអ្វ លីដែលពួកន្រមិេអាចនធ្វើវិញយ៉្

នោះនែើម្លីឲ្យពួកន្រនចះដង�កនៅរកជំេួយ។

នេះជារនបៀបដែលងពះជួយនោះងស្យឲ្យនយើ្។ ងទ្់បាេងបទាេ

ងកលឹត្យវិេ័យែល់នយើ្ នែើម្លីបងាហា ញឲ្យនឃើញពលីអ�មតថែភាពទំា្ង�នុ្រប�់

មេុ�្សកនាន្ុ ការកាេ់តាមងកិត្យវិេ័យនោះ។នេះ្រឺជាការបនង្ៀេរប�់ស្វកប៉ុល
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នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម3:២០;៥:២០;កាឡាទលី3:១៩,២៤។

ការដវកដញក6:ការដវកដញកោោរប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�ងតរូវដតមាេេ័យថាឆេ្ទៈ

រប�់មេុ�្ស្រឺមាេន�រីភាពនពញទលី

នេះ្ឺរជាការផ្នុយង��ះគ្នា មួយនៅកនាន្ុ ការដវកដញករប�់អនាក។ម្៉យ្វិញនទៀតអនាក

េិយយោក្យនពចេ៍ពលីEcclesiasticus១៥:១៤-១7(នបើអនាកច្់កាេ់តាម   ”)

មាេេ័យថាមេុ�្សមាេឆេ្ទៈន�រីឬមិេមាេ។ប៉ុដេ្តអនាកក៏បាេេិយយផ្ដែរ

ថាទ�្សេទៈទលីមួយនេទ�្សេទៈដែលអាចនៅរួចទំា្បលីដែលនទើបដតបាេេិយយថា

ងបដ�លជាពិត។បុ៉ដេ្តទ�្សេទៈនោះបាេេិយយថា“ឆេ្ទៈន�រី”មិេអាចនធ្វើល្អបាេ

ន�ើយ។អនាកមិេអាចមាេវាទំា្ពលីររនបៀបបាេន�ើយ!

ឥ�រូវនេះEcclesiasticusមិេេិយយថា៖“នបើឯ្ច្់ព្យយមកាេ់

តាមបញញាត្តរប�់អញ   ”នោះនទ។វាដច្ថា៖“នបើឯ្ច្់កាេ់តាមបញញាត្តរប�់

អញ   ”។ែូនចនាះងប�ិេនបើEcclesiasticusកាេ់ខា្“ឆេ្ទៈន�រី”មាេេ័យថា

នោះជាន�រីភាពនពញនលញមួយន�ើយមិេដមេដតោក់កណ្ាលនោះនទ។

នេះ្រឺជាការ�េនាិោឋា េមួយដែលពួកអនាកដែលន្រនៅថាPelagians

ន្្្ ប់ោក្យទំា្នេះ។

អនាកណាដែលមិេឯកភាពជាមួយពួកPelagiansេលឹ្មាេបញ្ហា ធំមួយ។
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អនាកនោះអាចេលឹ្ងគ្េ់ដតច្់បាេ“ឆេ្ទៈន�រី”បេ្តិចបេ្តរួចនៅកនាន្ុ អតថែបទនោះែូច

ជាអនាកច្់បាេយ៉្ែូន ន្ា ះដែរ។មាេេ័យថាមេុ�្សមានា ក់មាេន�រីភាពកនាន្ុ ការ

ដែលគ្ត់ច្់េិ្ព្យយមស្្ប់បងារ ប់ងពះ។ពួកPelagiansអាចេលឹ្នឆ្ើយនោយ

េិយយថាអតថែបទនោះបនង្ៀេនយើ្ពលី“ឆេ្ទៈន�រី”ទំា្ង�នុ្ឬក៏ចំណ្នេឆេ្ទៈ

ទំា្ង�នុ្។ន�ើយពួកន្រអាចេលឹ្នធ្វើការដវកដញកនលើ�ពលី�នាលឹ្នទៀតនងោះអតថែបទ

នោះដច្ថា“ងប�ិេនបើអនាករកសាន�ចក្លីជំនេឿ   ”។ជាលទ្ធផលពួកន្របនង្ៀេថា

មេុ�្សមាេន�រីភាពកនាន្ុ ការនជឿ។ប៉ុដេ្តនៅកនាន្ុ បទ្រម្ពលីរស្វកប៉ុលបាេនធ្វើការដវក

ដញកយ៉្មុលឹ្ម៉ាត់ថាជំនេឿ្ឺរជាអំនណាយទាេពិន��មួយរប�់ងពះ(នអនភ�ូរ

២:៨)។

បុ៉ដេ្តខ្នុ ំងតរូវដតងត�ប់នៅឯការដវកដញករប�់ខ្នុ ំវិញថាEcclesiasticusមិេ

បាេបនង្ៀេពលី“ឆេ្ទៈន�រី”នទ។វាពិតជាខុ�ឆរ្ ណា�់ដែលដវកដញកោក្យថា

“ងប�ិេនបើអនាកច្់”ងតរូវដតមាេេ័យថា“ែូនចនាះអនាកអាច”។នោកអ័ោមជាមេុ�្ស

ទលីមួយដែលងពះ្រុណរប�់ងពះបាេជួយដតគ្ត់មិេបាេស្្ប់បងារ ប់។ងប�ិេនបើ

នោកអ័ោមមិេបាេស្្ប់បងារ ប់នៅន�ើយនតើនយើ្អាចនធ្វើអ្វ លីបាេមុេនពល

ដែលនយើ្មាេងពះ្រុណណាមួយនោះ?“ឆេ្ទៈន�រី”គ្ម េអំណាចនស្ះ។ងប�ិេ

នបើអនាកោក់ស្ថែ េភាពរប�់នោកអ័ោមនៅដក្រEcclesiasticus១៥:១៤-១7

អនាកេលឹ្នឃើញថាអតថែបទនេះមិេបាេកាេ់នជើ្“ឆេ្ទៈន�រី”នោះនទដតជាការដវក

ដញកែ៏មាេឥទ្ធិពលមួយដែលងបឆំ្្េលឹ្“ឆេ្ទៈន�រី”វិញ។អតថែបទនេះបនង្ៀេពលី

កាតព្វកិច្រប�់នយើ្កនាន្ុ ការនធ្វើតាមងពះ�ឫទ័យរប�់ងពះ្ឺរមិេដមេជា�មតថែភាព
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រប�់នយើ្ដែលអាចស្្ប់បងារ ប់ងពះន�ើយ។

ការដវកដញក7:នោកុប្ត្ិ៤:7-ជាអតថែបទមួយនផ្ស្នទៀតដែលបងាហា ញថាការ

បងារ ប់មួយមិេមាេេ័យថាជា�មតថែភាពកនាន្ុ ការស្្ប់បងារ ប់នោះនទ

អតថែបទនេះ្រឺថា“អំនពើបាបកំពុ្ដតនៅឯមាត់ទា្វ ររប�់អនាក”។វាច្់បាេអនាកប៉ុដេ្ត

អនាកងតរូវដតនធ្វើជាម្ា�់រប�់វា”។អនាកបាេែកង�្់ោក្យទំា្នេះមកបងាហា ញថាអាច

យកឈនា ះ្រំេិតអាងកក់ន�ើយមិេងតរូវបាេោំនៅនធ្វើបាបន�ើយ។អនាកបាេងបឆំ្្

េលឹ្ខ្រួេឯ្ជាថមលីម្្ នទៀតន�ើយ។អនាកបាេេិយយន�ើយថាទ�្សេទៈដែលទំេ្ជា

ពិត្រឺជាទ�្សេទៈដែលេិយយថាឆេ្ទៈរប�់មេុ�្សមិេអាចច្់នធ្វើល្អបាេ។ប៉ុដេ្ត

នៅទលីនេះអនាកបាេេិយយថាមេុ�្សមិេអាចយកឈនា ះនលើន�ចក្លីងបាថានា ខា្ការ

អាងកក់នោយគ្ម េជំេួយពលីងពះង្រលី�្ឬងពះវិញ្ញា ណបរិ�ុទ្ធនៅវិញ។

ជាការពិតណា�់អតថែបទនេះ្រឺកំពុ្ដតមិេបនង្ៀេអ្វលីទាល់ដតនស្ះ។វា

្រឺជា្រំរូមួយនទៀតរប�់មេុ�្សដែលកំពុ្ដតងតរូវបាេបងាហា ញថាអ្វលីដែលមេុ�្ស

្រួរនធ្វើន�ើយអ្វលីដែលមេុ�្សមិេអាចនធ្វើ។្រំរូមួយនទៀត្រឺជាបញញាត្តទលីមួយ្រឺថា“កុំ

ឲ្យមាេងពះឯណានទៀតនៅចំនោះអញឲ្យនស្ះ”។អតថែបទោោ្រឺជាបញញាត្តិន�ើយ

បញញាត្តិមិេបងាហា ញឲ្យនឃើញពលី�មតថែភាពនែើម្លីស្្ប់បងារ ប់ន�ើយ។ដតវាបងាហា ញពលី

អ�មតថែភាពែូចជានៅកនាន្ុ ករណលីកាអុលីេវិញ។
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ការដវកដញក៨:ន្ទិយកថា3០:១៩-ងកិត្យវិេ័យងតរូវបាេនរៀបចំន�ើ្នែើម្លី

ផល្់ចំនណះែលឹ្ពលីអំនពើបាប

នេះជាអតថែបទទលីបលីដែលអនាកែកង�្់នោយមាេទំនោរនលើ“ឆេ្ទៈន�រី”។វាដច្ថា៖

“អញបាេោក់�ំដញ្ទំា្ជលីវិតេិ្ន�ចក្លីស្្ប់ទំា្ងពះពរេិ្ន�ចក្លីបណ្ាស្

នៅមុខឯ្រាល់គ្នា ែូនចនាះចូរនរី�យកជលីវិតចុះ”។អនាកេិយយថា៖“នតើមាេអ្វលីនទៀត

ដែលអាចេលឹ្ចបា�់ជា្ដែលថាមេុ�្សមានា ក់មាេន�រីភាពរួចពលីជំនរី�នោះ?ប៉ុដេ្ត

ខ្នុ ំ�ូមតបថាអនាកកំពុ្ដតខា្វ ក់ន�ើយ!នៅនពលដែលនោកមូ៉ន�បាេេិយយថា៖

“ចូរនរី�ជលីវិតយកជលីវិតចុះ”នតើពួកមេុ�្សមានា បាេនងជើ�នរី�យកជលីវិតដែរឬនទ?

ងប�ិេនបើពួកន្របាេនរី�យកដមេនោះងបដ�លជាមិេបាច់ងតរូវការកិចក្ារនេងពះ

វិញ្ញា ណបរិ�ុទ្ធនទ។

អនាកេិយយថា៖វាជាការ្រួរឲ្យអ�់�ំនណើចដែលេិយយនៅមេុ�្ស

មានា ក់ដែលកំពុ្ដតឈរងត្់ផ្រូវពលីរងប�ព្វគ្នា ថា“ចូរនៅតាមផ្រូវណាមួយក៏បាេ

ដែរតាមដតអនាកចូលចិត្ត”នៅខណទៈនពលដែលមាេផ្រូវដតមួយប៉ុនណា្ណ ះដែលនបើក

ឲ្យគ្ត់។នេះ្រឺជាការបងាហា ញផ្រូវែ៏ល្លីនល្ើណា�់!ជាការពិតដែលនយើ្ឈរនៅឯ

ផ្រូវងប�ព្វមួយប៉ុដេ្តផ្រូវទំា្ពលីរ(មិេដមេដតមួយប៉ុនណា្ណ ះនទ)ងតរូវបាេបិទន�ើយ

នយើ្មិេអាចនែើរចូលបាេន�ើយ។នយើ្មិេអាចន�ើ្នលើផ្រូវដែលោំនៅរក

ន�ចក្លីល្អបាេនទ ងប�ិេនបើគ្ម េងពះ្រុណរប�់ងពះ។ នយើ្កាេ់ដតមិេអាច

�ូម្លីដតនែើរនលើផ្រូវមួយនទៀតបាេនបើគ្ម េការអេុញ្ញា តិរប�់ងពះ!នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ូាម

3:២០ស្វកប៉ុលមិេបាេេិយយថា៖“ងកិត្យវិេ័យ�ំដែ្ឲ្យស្រ ល់ពលីអំណាច
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ឬក៏ន�ចក្លីល្អ”នទ។គ្ត់ក៏មិេបាេេិយយថា៖“ងកិត្យវិេ័យជាអំណាចនេឆេ្ទៈ”

នោះដែរ។គ្ត់េិយយថា៖“ងកិត្យវិេ័យ�ំដែ្ឲ្យស្រ ល់អំពលីអំនពើបាប”។ងកិត្យ

វិេ័យមិេេិយយពលីអ្វ លីដែលមេុ�្សអាចនធ្វើនោះនទប៉ុដេ្តេិយយពលីអ្វ លីដែលពួកន្រ

្រួរនធ្វើវិញ។

បោ្ប់មកអនាកបាេែកង�្់ពលី្រម្ពលីរន្ទិយកថា3អំពលី“ការនងជើ�នរី�”

“ការដបរនចញ”េិ្“ការកាេ់តាម”។អនាកេិយយថាងប�ិេនបើមេុ�្សមិេមាេ

អំណាចនែើម្លីនធ្វើការទំា្អ�់នេះបាេនោះងកិត្យវិេ័យេលឹ្នៅជាឥតេ័យ។ប៉ុដេ្ត

បញញាត្តទំា្នេះេិយយអំពលីអ្វ លីដែលមេុ�្ស្រួរនធ្វើ។ងកិត្យវិេ័យមិេដមេឥតេ័យ

នោះនទ។ងកិត្យវិេ័យងតរូវបាេតាំ្ ន�ើ្នែើម្លីបនង្ៀេមេុ�្សដែលមាេអំេួតឲ្យ

ស្រ ល់ពលីន�ចក្លីកនមសាយរប�់ខ្រួេ។អនាកព្យយមនធ្វើឲ្យនគ្លជំ�រនេះនៅជា្រួរ

ឲ្យអ�់�ំនណើចនោយការងបែូចវានៅេលឹ្មេុ�្សមានា ក់ដែលងតរូវបាេន្រច្ជាប់

ទុកដតនែខា្នឆ្្វ ។ន�ើយន្រងបាប់អនាកនោះថានៅខា្សំ្្មាេងស្ល្អន�ើយ

នៅខា្នឆ្្វ មាេថានា ំពុល។ន�ើយន្រងបាប់ឲ្យគ្ត់នងជើ�នរី�មួយកនាន្ុ ចំនណាម

រប�់ទំា្ពលីរនោះ។នតើអនាកកំពុ្ដតព្យយមបងាហា ញពលីអ្វ លីនោយរូបភាពនេះ?នតើ

អនាកកំពុ្ដតព្យយមបងាហា ញពលីន�រីភាពនពញនលញនេឆេ្ទៈរប�់មេុ�្សឬ?អនាក

ពូដកនភច្ដមេ!អនាកបាេេិយយថា“ឆេ្ទៈន�រី”មិេអាចនធ្វើអ្វ លីបាេនោយគ្ម េងពះ

្រុណរប�់ងពះបាេ។អនាកព្យយមនធ្វើឲ្យនគ្លជំ�ររប�់ខ្នុ ំ្រួរឲ្យអ�់�ំនណើច

នោយការបងាហា ញរប�់អនាកប៉ុដេ្ត�ូមឲ្យខ្នុ ំោក់នគ្លជំ�ររប�់ខ្នុ ំនោយការ

បងាហា ញដែលល្អជា្នេះវិញ។នេះ្រឺជាមេុ�្សមានា ក់ដែលនែទំា្ពលីររប�់គ្ត់ងតរូវ
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បាេន្រច្!បុរ�នេះអួតថាគ្ត់មាេន�រីភាពកនាន្ុ ការ�ុចនែនៅសំ្្នៅនឆ្្វ 

បាេ។ែូនចនាះន្របងារ ប់ឲ្យគ្ត់ចូលមកកនាន្ុ ទិ�នៅមួយ-មិេនែើម្លីនធ្វើឲ្យគ្ត់្រួរឲ្យ

អ�់�ំនណើចនទប៉ុដេ្តនែើម្លីបងាហា ញថាគ្ត់មិេអាចនធ្វើវាបាេ។នៅកនាន្ុ បទ្រម្ពលីរ

នយើ្នឃើញថាមេុ�្សមិេងតលឹមដតជាប់ចំណ្នោយអារក្សប៉ុនណា្ណ ះនទប៉ុដេ្តដថម

ទំា្ងតរូវបាេនធ្វើឲ្យល្លីនល្ើដែល្រិតថាខ្រួេមាេន�រីភាពកនាន្ុ ការនធ្វើអ្វ លីដែលងតលឹម

ងតរូវនទៀតផ្។ងកិត្យវិេ័យរប�់នោកម៉ូន�ងតរូវបាេផល្់មកនែើម្លីបងាហា ញថា

មេុ�្សងតរូវបាេនធ្វើឲ្យល្លីនល្ើនោយន�រីភាពែ៏ង�នមើង�នមរប�់ពួកន្រ។

ការដវកដញក៩:ការភាេ់ងច�ំរប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�អំពលីងកលឹត្យវិេ័យេិ្ែំណលឹ្ល្អ

អនាកនលើកអតថែបទជានងចើេមកបងាហា ញពលីករណលីរប�់ពួកអនាកប៉ុដេ្តអនាកបរាជ័យទំា្

ង�នុ្កនាន្ុ ការបងាហា ញពលីភាពខុ�គ្នា រវា្ចបាប់េិ្ែំណលឹ្ល្អ។�ូមឲ្យខ្នុ ំបងាហា ញពលី

រនបៀបដែលែំណលឹ្ល្អងតរូវបាេបនង្ៀេនៅកនាន្ុ អតថែបទោោដែលអនាក្ិរតថាវា�ំនៅ

នលើងកិត្យវិេ័យ។ឧ៖�ូមនមើលនៅកនាន្ុ ងពះ្រម្ពលីរនយនរមា១៥:១៩“នបើឯ្វិលមក

វិញនោះអញេលឹ្ោំឯ្នទៀត”,ស្ការី“ងពះនយ�ូវា៉ា ជាងពះនេពលបរិវារងទ្់

មាេបេ្រូលែូនចនាះចូរវិលមកឯអញវិញ   នោះអញេលឹ្វិលមកឯឯ្រាល់គ្នា វិញ”។

នតើោក្យថា“វិលដបរ”ពិតជាបងាហា ញថាមេុ�្សមានា ក់មាេ�មតថែភាពដបរនលើ�

ពលីោក្យថា“ងតរូវឲ្យឯ្ង�ឡាញ់ងពះនយ�ូវា៉ា ជាងពះនេឯ្ឲ្យអ�់ពលីចិត្តអ�់ពលី

ងពលលឹ្ន�ើយអ�់ពលីកំោំ្ឯ្”(ន្ទិយកថា6:៥)បងាហា ញថាមេុ�្សមានា ក់

មាេ�មតថែភាពកនាន្ុ ការង�ឡាញ់ងពះឬអលី?ោក្យនេះមិេបាេបងាហា ញថាមេុ�្ស
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អាចដបរមករកឯងពះនោយកំោំ្ផ្្ល់រប�់ខ្រួេនោះនទ។ប៉ុដេ្តនៅនពលមេុ�្ស

បាេស្រ ល់ពលីអ្វ លីដែលពួកន្រ្រួរនធ្វើនោះពួកន្រេលឹ្�ួររកកដេ្្ដែលពួកន្រអាចរក

នឃើញ�មតថែភាពកនាន្ុ ការស្្ប់បងារ ប់។ោក្យថា“វិលមកឯអញ”មិេមាេេ័យ

ថា“ព្យយមដបរ”នោះនទ។អនាកេិយយថាងពះ្រុណ្រឺទំនេរ�ំរាប់ពួកអនាកដែល

ព្យយមដបរ។ប៉ុដេ្តនោះអាចេលឹ្នធ្វើឲ្យដផនាកទលីពលីរនេខទំា្នោះមាេេ័យផ្ដែរថា

“អញេលឹ្ព្យយមវិលមកឯឯ្រាល់គ្នា ដែរ”!ការនោះអាចេលឹ្្រួរឲ្យភ្ាក់នផ្អើល!

ងបដ�លជាងពះ្រុណអាចេលឹ្ទំនេរ�ំរាប់ងពះដែរនមើលនៅ!

ចូរនចញឲ្យឆ្្យពលីការដវកដញកដែលឥតេ័យទំា្អ�់នេះ!ោក្យថា“វិល

ដបរ”ងតរូវបាេនងបើនៅកនាន្ុ បទ្រម្ពលីរទំា្នៅកនាន្ុ រនបៀប“ង�បចបាប់”ទំា្នៅកនាន្ុ 

រនបៀប“ែំណលឹ្ល្អ”។នៅនពលវាងតរូវបាេនងបើនៅកនាន្ុ រនបៀបង�បចបាប់វាជាការ

ទាមទារមួយមិេដមេងគ្េ់ដតមេុ�្សមានា ក់ព្យយមស្្ប់បងារ ប់នោះនទប៉ុដេ្តជា

ការផ្្�់ដងបទំា្ង�នុ្មួយនេជលីវិតរប�់អនាកនោះ(ឧ៖នយនរមា៤:១;២៥:៥;

3៥:១៥)។នៅនពលដែលោក្យថា“វិលដបរ”ងតរូវបាេនងបើនៅកនាន្ុ ្ំរេិតខា្ែំណលឹ្

ល្អដែលងពះជាម្ា�់បាេមាេបេ្រូលនោះ្ឺរជាន�ចក្លីកំស្េ្តចិត្េិ្ន�ចក្លី�េ្យ

មួយដែលគ្ម េការទាមទារអ្វលីទំា្អ�់ពលីនយើ្រាល់គ្នា ប៉ុដេ្តជាងពះ្រុណរប�់ងពះ

ដែលបាេផល្់មកនយើ្រាល់គ្នា វិញ(ឧ៖ទំេុកែំនកើ្១៤:7;១១6:7;១២6:១)។

នហារាស្ការីបាេោក់បទ្រម្ពលីរនេះនៅចំនោះនយើ្រាល់គ្នា ទំា្ងកិត្យវិេ័យេិ្

ងពះ្រុណ។ងកិត្យវិេ័យទំា្មូលងតរូវបាេ�រុបមកកនាន្ុ ោក្យថា“ចូរវិលមកឯអញ”

ន�ើយងពះ្រុណ�រុបមកកនាន្ុ ោក្យថា“អញេលឹ្វិលមកឯឯ្រាល់គ្នា ”។អនាកបាេ
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បកងស្យចំនោះបទ្រម្ពលីរនអន�គ្ល១៨:២3តាមរនបៀបែដែល។“ងពះនយ�ូវា៉ា 

ងទ្់មាេបេ្រូលថានតើអញមាេន�ចក្លីអំណរនោយមេុ�្សទុច្រិតស្្ប់នៅឬនតើ

មិេដមេអរនោយន្រដបរនចញពលីផ្រូវរប�់ខ្រួេវិលមកឲ្យបាេរ�់នៅវិញនទឬអលី”។

ម្្ នទៀតន�ើយដែលអនាកយកោក្យថា“ដបរនចញពលីផ្រូវរប�់ខ្រួេវិល”មក�ំនៅ

ថាជា�មតថែភាពដែលអាចនធ្វើែូនចនាះបាេ។អនាកនធ្វើឲ្យអតថែបទនេះក្ាយជាងកិត្យវិេ័យ

ជាជា្ែំណលឹ្ល្អនៅវិញ។អនាកនធ្វើវាឲ្យក្ាយនៅជាការទាមទារមួយដែលនយើ្

មិេ្រួរនធ្វើបាប។នោះឯ្ជាងកិត្យវិេ័យ។ប៉ុដេ្តងពះនយ�ូវា៉ា បាេមាេបេ្រូលថា“នតើ

អញមាេន�ចក្លីអំណរនោយមេុ�្សទុច្រិតស្្ប់នៅឬ”ន�ើយមាេបេ្រូលយ៉្

ចបា�់ពលីការោក់ទណ្កមមអំនពើបាបដែលមេុ�្សមាេបាប�មេលឹ្ទទួលន�ើយ

ភ្ាក់រលលឹក។ងពះកំពុ្ដតងបទាេឲ្យមេុ�្សេូវន�ចក្លី�្្ឃលឹមនេការអត់នទា�េិ្

ន�ចក្លី�ន្ងារ ះ។ងពះបេ្រូលនេងកិត្យវិេ័យនផ្្ត�ំខាេ់នលើពួកអនាកដែលមិេមាេ

អារមមណ៍េិ្មិេស្រ ល់ពលីអំនពើបាបរប�់ខ្រួេ។ងកលឹត្យវិេ័យបងាហា ញនអាយពួកន្រ

នឃើញពលីអ្វ លីដែលពួកន្រងតរូវនធ្វើ។ប៉ុដេ្តនៅនពលបោ្ប់មកែំណលឹ្ងតរូវបាេងបកា�

ងបាប់នៅែល់ពួកអនាកមាេន�ចក្លីនវទោនោយែលឹ្ពលីអំនពើបាបេិ្ពួកអនាកដែលងតរូវ

បាេល្រួ្ឲ្យធ្្ក់នៅកនាន្ុ ន�ចក្លីអ�់�្្ឃលឹម។

ែូនចនាះងពះបេ្រូលកនាន្ុ ្រម្ពលីរនអន�គ្លដច្ថា “នតើអញមាេន�ចក្លី

អំណរនោយមេុ�្សទុច្រិតស្្ប់នៅឬ”ខុ�គ្នា ឆ្្យពលីការបងាហា ញពលី“ឆេ្ទៈន�រី”

្រឺមិេងតលឹមដតខុ�គ្នា ប៉ុនណា្ណ ះនទ្រឺផ្នុយគ្នា ដតម្្ ។ងពះបេ្រូលនោះបងាហា ញថាពួក

នយើ្ជាមេុ�្សអ�់�្្ឃលឹមងប�ិេនបើនយើ្រាល់គ្នា បាេោច់នចញឆ្្យពលីងពះ
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បេ្រូលនេន�ចក្លី�េ្យរប�់ងពះ។ពិតដមេន�ើយនយើ្កាេ់ដតអាងកក់នៅៗ

រ�ូតទាល់ដតងពះបាេងបទាេងពះ្រុណមក។ងពះបេ្រូលអំពលីន�ចក្លីនមតា្ត ករុណា

ពិតជា្ ំបាច់ណា�់កនាន្ុ ការ�ន្ងារ ះែល់មេុ�្សមាេបាប(លុះងតាណាដតអនាក

្រិតថាងពះចូលចិត្តមាេបេ្រូលនងចើេនោយនងោះងទ្់�ព្វងពះទ័យ)។គ្ម េអនាក

ណាេលឹ្ទទួលងពះបេ្រូលនេន�ចក្លី�េ្យនេះបាេនទនលើកដល្ដតពួកអនាកដែល

ងទ្់បងាហា ញឲ្យនឃើញពលីអំនពើបាបរប�់ខ្រួេតាមរយទៈងកិត្យវិេ័យប៉ុនណា្ណ ះ។ពួកអនាក

ដែលមិេស្រ ល់ពលីអំណាចនេងកិត្យវិេ័យរប�់ងពះន�ើយមិេមាេន�ចក្លីនកាត

ខ្ាចែល់ន�ចក្លីស្្ប់េិ្ន�ចក្លីជំេុំជំរះរប�់ងពះជាពួកអនាកដែលមិេ្ ប់

អារមមណ៍ែល់ន�ចក្លី�េ្យអំពលីន�ចក្លីនមតា្ត ករុណារប�់ងពះ។

ការដវកដញក១០ :បំណ្ងពះ�ឫទ័យនបើក�ំដែ្េិ្បំណ្ងពះ�ឫទ័យ

ោក់កំបំា្

បទ្រម្ពលីរពលី្រម្ពលីរនអន�គ្លដែលនយើ្នទើបដតពិ្រណាអមបាញ់មិញនេះនហារា

នអន�គ្លមិេមាេេិយយោក់ព័េ្ធអ្វ លីទំា្អ�់នៅេលឹ្មូលន�តុដែលមេុ�្ស

មួយចំេួេងតរូវបាេកាត់នទា�នោយងកិត្យវិេ័យន�ើយអនាកខ្ះនទៀតមិេងតរូវបាេកាត់

នទា�នទ។ន�ើយក៏មិេោក់ព័េ្ធេលឹ្មូលន�តុដែលមេុ�្សមួយចំេួេទទួលបាេ

ងពះ្រុណរប�់ងពះន�ើយអនាកខ្ះមិេបាេទទួលងពះ្រុណដែរ។

នយើ្ងតរូវនធ្វើឲ្យមាេការដប្ដចកែ៏ចបា�់ោ�់មួយរវា្បំណ្
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ងពះ�ឫទ័យនបើក�ំដែ្រប�់ងពះេិ្បំណ្ងពះ�ឫទ័យោក់កំបំា្រប�់

ងពះ។នៅកនាន្ុ បំណ្ងពះ�ឫទ័យោក់កំបំា្រប�់ងទ្់ងទ្់មាេដផេការឲ្យពួក

អនាកដែលងទ្់នងជើ�នរី�េលឹ្ទទួលន�ចក្លីនមតា្ត ករុណារប�់ងទ្់។នយើ្មិេងតរូវ

ន្ឿ្ឆ្ល់ពលីនរឿ្នេះនទដតនយើ្្ួររង�ឡាញ់ងទ្់នោយនគ្រពវិញ។នយើ្ងតរូវយក

ចិត្តទុកោក់នលើអ្វលីដែលងពះបាេនបើក�ំដែ្មកឯនយើ្រាល់គ្នា បាេន�ើយមិេបាច់

យកចិត្តទុកោក់នលើអ្វ លីដែលងទ្់ទុក�ំរាប់ងទ្់ផ្្ល់នោះនទ។

អេុវត្តនលើអតថែបទរប�់នយើ្ ការនេះមាេេ័យថា នៅកនាន្ុ បំណ្

ងពះ�ឫទ័យែ៏ោក់កំបំា្រប�់ងពះងទ្់មិេបាេមាេវិប្ែិស្រីនេន�ចក្លីស្្ប់

រប�់មេុ�្សមាេបាបនទ។បុ៉ដេ្តនៅកនាន្ុ បំណ្ងពះ�ឫទ័យនបើក�ំដែ្រប�់ងពះ

ងទ្់ងពរួយងពះ�ឫទ័យចំនោះន�ចក្លីស្្ប់ដែលងទ្់បាេនឃើញនៅកនាន្ុ រា្�្

រប�់ងទ្់ន�ើយដែលងទ្់នធ្វើែូន ន្ា ះនែើម ល្ីអាចេលឹ្ែកអំនពើបាបេិ្ន�ចក្លីស្្ប់

នចញ។មិេអាចនៅរួចនទដែលបំណ្ងពះ�ឫទ័យោក់កំបំា្រប�់ងពះែលឹកោំ

ផ្រូវនយើ្នោះែ្ិតនយើ្មិេែលឹ្ថានោះជាអ្វលីនទ។វាង្រប់ងគ្េ់�ំរាប់នយើ្ន�ើយ

នោយងគ្េ់ដតែលឹ្ថាពិតជាមាេបំណ្ងពះ�ឫទ័យោក់កំបំា្រប�់ងពះដមេ

យ៉្នោះនែើម្លីឲ្យនយើ្នចះនកាតខ្ាចន�ើយង�ឡាញ់ងទ្់។

ែូនចនាះវាពិតជាងតលឹមងតរូវដែលេិយយថាវាជាកំ�ុ�រប�់នយើ្ងប�ិេនបើ

នយើ្វិោ�នបើនយើ្កំពុ្េិយយពលីងពះតាមអ្វលីដែលងទ្់បងាហា ញនអាយនយើ្

ែលឹ្ពលីនងោះកំ�ុ�នោះពិតជានៅកនាន្ុ ឆេ្ទៈរប�់មេុ�្សដមេ(ម៉ាថាយ២3:២7)។

ប៉ុដេ្តមូលន�តុថាងពះមិេែកន�ចក្លីកំ�ុ�នេះពលីង្រប់មេុ�្សទំា្អ�់ឬក៏មូល
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ន�តុថាងទ្់ឲ្យនយើ្ទទួលខុ�ងតរូវចំនោះន�ចក្លីកំ�ុ�នេះនៅកនាន្ុ នពលដែល

នយើ្មិេអាចនជៀ�វា្វាបាេនោះមិេ�ំរាប់ឲ្យនយើ្�ួរនោះនទ។នទាះជានយើ្

�ួរនយើ្េលឹ្មិេអាចរកនឃើញចនម្ើយបាេដែរែ្ិតស្វកប៉ុលបាេេិយយ

នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ូាម៩:២០ថា“ឱមេុ�្សនអើយនតើអនាកជាអ្វលីដែលហ៊ាេនឆ្ើយទា�់េលឹ្

ងពះែូនចនាះ?”។

ការដវកដញក១១:កាតព្វកិច្្រឺគ្ម េភ�្តនុតា្ពលី�មតថែភាពកនាន្ុ ការស្្ប់បងារ ប់នទ

អនាកបាេបេ្តដវកដញកថា“ងប�ិេនបើវាមិេនៅកនាន្ុ អំណាចនេមេុ�្សង្រប់រូបនែើម ល្ីឲ្យ

បាេស្្ប់បងារ ប់នោះង្រប់ទំា្ការនលើកទលឹកចិត្តនៅកនាន្ុ បទ្រម្ពលីរង្រប់ទំា្ន�ចក្លី

�េ្យការ្រំរាមការ�្លីបនោ្�ងពះពរបណ្ាស្េិ្្រំរូជានងចើេនទៀតេលឹ្មិេ

មាេងបនយជេ៍នស្ះ”។បុ៉ដេ្តែូចជាខ្នុ ំបាេពេ្យល់ជានងចើេែ្មកន�ើយថាអតថែបទ

នេបទ្រម្ពលីរដែលតំរូវឲ្យមាេកាតព្វកិច្មិេអាចយកមកនងបើនែើម្លីបងាហា ញពលីវត្តមាេ

នេ“ឆេ្ទៈន�រី”ែូចដែលអនាកបាេេិយយនទ។

អតថែបទមួយនេអតថែបទោោចុ្នងកាយដែលអនាកនងបើនែើម្លីគ្ងំទនគ្ល

ជំ�ររប�់អនាក្រឺ្រម្ពលីរន្ទិយកថា3០:១១-១៤“ែ្ិតន�ចក្លីបញញាត្តដែលអញ

បងារ ប់មកឯ្នៅនថ្នេះមិេដមេ�ួ�កំោំ្ឯ្នទក៏មិេដមេនៅឆ្្យដែរ្រឺ

មិេដមេនៅនលើស្ថែ េ�ួ្រ៌ឲ្យឯ្បាេថានតើអនាកណាេលឹ្ន�ើ្នៅស្ថែ េ�ួ្រ៌ោំ

យកងពះបេ្រូលមកងបាប់នយើ្ខ្នុ ំនែើម្លីឲ្យនយើ្ខ្នុ ំបាេងបងពលឹត្តតាមនៅនទក៏មិេ
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ដមេនៅនងតើយ�មុងទឯោយឲ្យឯ្បាេថានតើអនាកណាេលឹ្ឆ្្�មុងទនៅោំយក

ងពះបេ្រូលមកងបាប់នយើ្ខ្នុ ំនែើម្លីឲ្យបាេនយើ្ខ្នុ ំបាេងបងពលឹត្តតាមនោះដែរ្រឺងពះ

បេ្រូលនេះនៅជិតឯ្ណា�់ក៏នៅកនាន្ុ មាត់ឯ្េិ្កនាន្ុ ចិត្តឯ្ផ្នែើម្លីឲ្យឯ្អាច

ងបងពលឹត្តតាមបាេ”។

អនាកេិយយថាោក្យទំា្នេះបងាហា ញថាមិេងតលឹមដតថាវាជាលទ្ធភាព

�ំរាប់នយើ្កនាន្ុ ការនធ្វើអ្វ លីមួយដែលងពះបាេបងារ ប់ឲ្យនធ្វើបុ៉នណា្ណ ះនទវាដថមទំា្

ងាយង�រួលែូចជាបកនចកនទៀតផ្!ប៉ុដេ្តងប�ិេនបើនោះជាអតថែេ័យនេអតថែបទ

នេះអញ្លឹ្នយើ្ងតរូវេិយយថាងពះង្រលី�្ជាបុ្ររលល្លីនល្ើដែលងទ្់នធ្វើឲ្យខាត

នពលនវោរប�់ងទ្់។ងទ្់បាេប ហ្ារូរងពះនោ�ិតរប�់ងទ្់នែើម្លីឲ្យបាេងពះ

វិញ្ញា ណបរិ�ុទ្ធ�ំរាប់នយើ្នៅខណទៈនពលដែលនយើ្មិេងតរូវការងទ្់នងោះ

នយើ្អាចនធ្វើអ្វ លីៗដែលងពះទាមទារបាេទំា្អ�់យ៉្ងាយង�រួលេិ្នោយ

ធមមតា។ប៉ុដេ្តងប�ិេនបើវាអញ្លឹ្ដមេចុះនធ្វើែូចនមច្ឲ្យវាង�បេលឹ្ការដវកដញក

រប�់អនាកដែលថាទ�្សេទៈដែលថា“ឆេ្ទៈន�រី”មិេអាចនធ្វើល្អនោយគ្ម េងពះ្ុរណ

បាេ?នតើអនាកពិតជានភច្ថាអនាកបាេ�រន�រយ៉្ែូន ន្ា ះន�ើយឬ?

ែូនចនាះខ្នុ ំមិេងតរូវការការពេ្យល់នេងពះ្រម្ពលីរន្ទិយកថា3០:១១-១៤

រប�់ស្វកបុ៉លនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម១០:៨នទ។ខ្នុ ំងតរូវការនមើលដតបទ្រម្ពលីរនោះផ្្ល់

ប៉ុនណា្ណ ះនែើម្លីឲ្យនឃើញថាគ្ម េោក្យណាមួយដែលេិយយអំពលី“ឆេ្ទៈន�រី”។ឧ៖

នតើោក្យថា“មិេដមេ�ួ�កំោំ្ឯ្នទ”េិ្“មិេដមេនៅឆ្្យ”ន�ើយេិ្“នៅ

នលើស្ថែ េ�ួ្រ៌”ងពមទំា្“នៅនងតើយ�មុងទឯោយ”មាេេ័យយ៉្ែូចនមច្?
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ទំា្នោះងគ្េ់ដត�ំនៅនលើអ្វ លីៗដែលនយើ្អាចេលឹ្ព្យយមនធ្វើបុ៉នណា្ណ ះ។ទំា្

នេះមិេបាេេិយយអ្វលីទំា្អ�់ពលី�មតថែភាពកនាន្ុ ការនធ្វើការទំា្នេះ។ទំា្នេះងគ្េ់

ដត�ំនៅនលើរយទៈចំងាយប៉ុនណា្ណ ះ។ខ្នុ ំែលឹ្ថាការទំា្អ�់នេះជាន�តុផលរប�់កូេ

នកម្ បុ៉នណា្ណ ះបុ៉ដេ្តនតើអ្វ លីនទៀតដែលនយើ្អាចនធ្វើនៅនពលដែលនយើ្ងបឈមមុខ

ជាមួយេលឹ្ការដវកដញកែ៏ល្លីនល្ើដបបនេះ?ងបាកែចបា�់ណា�់ថានោកម៉ូន�

នៅកនាន្ុ អតថែបទនេះ្ឺរជាអនាកដែលផល់្ងកលឹត្យវិេ័យែ៏នស្ម ះងត្់។គ្ត់មិេនលើកដល្

ឲ្យមេុ�្សដែលខំនោះស្ថាមិេស្រ ល់ងកិត្យវិេ័យរប�់ងពះជាអ្វលីន�ើយ។ពួកន្រមិេ

ងតរូវការរកនមើលកដេ្្នផ្ស្នទៀតនែើម ល្ីឲ្យស្រ ល់ពលីអ្វ លីដែលងពះជាម្ា�់ទាមទារពលី

ពួកន្រនទ។ពួកន្រមិេអាចេិយយថាមិេែលឹ្ទុកជាការនោះស្រកនាន្ុ ការដែលមិេ

កាេ់តាមងកិត្យវិេ័យរប�់ងពះ។ពួកន្រមិេអាចេិយយថាវា�ុទ្ធដតជាអាថ៌កំបំា្

បាេនទ។វាងតរូវបាេបងាហា ញឲ្យនឃើញយ៉្ចបា�់វិញ។ែូនចនាះ“ឆេ្ទៈន�រី”មាេង្រប់

ទំា្ការនោះស្ររប�់វានែើម្លីឲ្យង្រប់ទំា្ការមិេស្្ប់បងារ ប់បាេរួចខ្រួេ។

ខ្នុ ំ�ូមេិយយម្្ នទៀតថាអតថែបទនេះងគ្េ់ដតបងាហា ញនយើ្ពលីអ្វ លីដែល

ងពះទាមទារប៉ុនណា្ណ ះ។ពួកន្របងាហា ញនយើ្ពលីអ្វ លីដែលនយើ្្រួរនធ្វើប៉ុដេ្តមិេអាចនធ្វើ

បាេ។ងកិត្យវិេ័យទំា្នោះងគ្េ់ដតមាេបំណ្នែើម្លីបងាហា ញនយើ្ថានយើ្គ្ម េ

អំណាចន�ើយនោរនពញនោយដតអំនពើបាបប៉ុនណា្ណ ះ។
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ការដវកដញក១២:មេុ�្សមិេងតរូវខំនបើកចូលនៅកនាន្ុ បំណ្ងពះ�ឫទ័យោក់

កំបំា្រប�់ងពះន�ើយ

ឥ�រូវនេះនយើ្មកឯអតថែបទ“ភ�្តនុតា្”រប�់អនាកនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរ�ញ្ញា ថមលី។អនាកផល្់

្រម្ពលីរម៉ាថាយ២3:37“ឱនយរូស្�លឹម!ងកនុ្នយរូស្�លឹមនអើយ!   នតើបុ៉ោម េែ្

នទៀតដែលអញច្់ងបមូលកូេឯ្ទំា្បុ៉ោម េ?   ដតឯ្មិេងពមនទ”។អនាកដវកដញក

ថាងប�ិេនបើអ្វ លីៗនកើតន�ើ្តាមងពះ�ឫទ័យរប�់ងពះនោះងកនុ្នយរូស្�លឹមអាច

េលឹ្នឆ្ើយតបនោយយុត្តិធម៌ថា៖“ន�តុអ្វ លីបាេងទ្់ងពះកដេ្ស្ជាឥតងបនយជេ៍

នធ្វើអលី?”ងប�ិេនបើងពះអ រ្មិេច្់ឲ្យនយើ្មិេស្្ប់តាមពួកនហារាន�តុអ្វ លីបាេ

ជាងទ្់បាេ្ ត់ពួកន្រមក?ន�តុអ្វ លីបាេជាងទ្់ឲ្យនយើ្ទទួលខុ�ងតរូវនៅនពល

ណាងពះអ រ្�ំនរចងពះ�ឫទ័យេូវអ្វលីដែលពួកនយើ្្ួររនធ្វើរួចនៅន�ើយនោះ។បុ៉ដេ្ត

ែូចជាខ្នុ ំបាេេិយយន�ើយថាមិេងតរូវខំនបើកចូលនៅកនាន្ុ បំណ្ងពះ�ឫទ័យោក់

កំបំា្រប�់ងពះន�ើយែ្ិតន�ចក្លីោក់កំបំា្នោះនលើ�ពលីការយល់ែលឹ្រប�់

នយើ្(១ធលីម៉ូនថ6:១6)។នយើ្្រួរចំណាយនពលពិ្រណាពលីងពះដែលយក

កំនណើតជាមេុ�្ស្រឺជាងពះអម្ា�់ងពះនយ�៊ូវង្រលី�្ដែលនៅកនាន្ុ ងទ្់ងពះបាេ

បងាហា ញនយើ្យ៉្ចបា�់ពលីអ្វ លីដែលនយើ្្រួរែលឹ្េិ្មិេ្រួរែលឹ្(កូល៉ុ�២:3)។

វាជាការពិតដែលងពះមាេរូបអ រ្ជាមេុ�្សបាេមាេបេ្រូលថា៖“អញច្់ងបមូល

   ដតឯ្មិេងពមនទ”។ងពះង្រលី�្យ្មកនធ្វើ,រ្ទុកខេ,ផល់្ឲ្យមេុ�្សទំា្អ�់េូវ

អ្វ លីដែល្ ំ្ ច់�ំរាប់ន�ចក្លី�ន្ងារ ះ។មេុ�្សមួយចំេួេដែលរឹ្ចនច�នោយ

បំណ្ងពះ�ឫទ័យោក់កំបំា្រប�់ងពះនោះបាេទាត់ងទ្់ន្ល(យ៉ូហាេ
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១:៥,១១)។ងពះដែលមាេរូបអ រ្ជាមេុ�្សែដែលនេះងទ្់ងពះកដេ្ស្េិ្

នស្ក�នង្្ចំនោះន�ចក្លីវិោ�នេពួកទមិ�នលមើ�នទាះបលីជានៅកនាន្ុ ភាពជា

ងពះរប�់ងទ្់ដែលងទ្់មាេបំណ្ងពះ�ឫទ័យឲ្យពួកន្រធ្្ក់នៅកនាន្ុ ន�ចក្លី

វិោ�ក៏នោយ។នយើ្មិេងតរូវ�ួររកមូលន�តុនោះនទប៉ុដេ្តងតរូវឈរនៅកនាន្ុ ការ

នគ្រពែល់ងពះវិញ។

ឥ�រូវនេះអនាកខ្ះេលឹ្េិយយថានៅនពលដែលន្រែលឹកខ្នុ ំនៅែល់កាច់ងជនុ្នេ

អំណាចង្រប់ង្រ្រប�់ងពះខ្នុ ំបាេន្រចពលីបញ្ហា នេះនោយេិយយថាមិេងតរូវខំនបើក

ចូលនៅកនាន្ុ បំណ្ងពះ�ឫទ័យោក់កំបំា្រប�់ងពះន�ើយ។បុ៉ដេ្តនេះមិេដមេជា

ការបន ក្ើតរប�់ខ្នុ ំនទ។វា្រឺជារនបៀបដែលស្វកប៉ុលបាេដវកដញកនៅកនាន្ុ ងពះ

្រម្ពលីររ៉ូាម៩:១៩េិ្២១ន�ើយេិ្នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរនអស្យមុេគ្ត់វិញ(នអស្យ

៥៨:២)។នេះបងាហា ញយ៉្ចបា�់ណា�់ថានយើ្មិេងតរូវខំនបើកចូលនៅកនាន្ុ បំណ្

ងពះ�ឫទ័យោក់កំបំា្រប�់ងពះន�ើយជាពិន��នៅនពលដែលនយើ្�ំគ្ល់

នឃើញថាមេុ�្សទមិ�នលមើ�ងតរូវបាេល រ្ួ្ឲ្យនធ្វើែូនចនាះ។នយើ្ងតរូវដតទូោម េពួកន្រ

ឲ្យនៅស្្ត់ន�ៀ្មន�ើយនគ្រពនកាតខ្ាច។ងប�ិេនបើអនាកណាមានា ក់ច្់�ួរឲ្យែលឹ្

អំពលីការនេះមិេអលីនទដតការនោះេលឹ្បងាហា ញឲ្យនឃើញថាអនាកនោះកំពុ្ដតងបឆំ្្

េលឹ្ងពះន�ើយ។នយើ្េលឹ្្ ំនមើលថាអនាកណាេលឹ្ឈនា ះ!
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ការដវកដញក ១3 : ងកលឹត្យវិេ័យបងាហា ញពលីន�ចក្លីកនមសាយរប�់មេុ�្សេិ្

អំណាច�ន្ងារ ះរប�់ងពះ

បទមួយនទៀតដែលអនាកែកង�្់ពលីងពះ្រម្ពលីរម៉ាថាយ១៩:១7មកថា៖“ដតនបើអនាក

ច្់ចូលនៅកនាន្ុ ជលីវិតចូរកាេ់តាមបញញាត្តទំា្ប៉ុោម េចុះ”។អនាកបាេ�ួរពលីោក្យថា“ដត

នបើអនាកច្់”អាចេលឹ្េិយយយ៉្ែូចនមច្នៅកាេ់អ�់អនាកដែលមាេឆេ្ទៈមិេ

មាេន�រីភាព។ប៉ុដេ្តនៅកនាន្ុ ចំេុចមួយអនាកបាេឯកភាពថា“ឆេ្ទៈន�រី”មិេអាច

នធ្វើល្អបាេនទន�ើយថានបើគ្ម េងពះ្ុរណនទវាអាចបំនរីដតអំនពើបាបបុ៉នណា្ណ ះ។ឥ�រូវ

នតើអនាកអាចច្់េលឹ្បងាហា ញថាឆេ្ទៈមាេន�រីភាពនពញទលីយ៉្ែូចនមច្បាេ?នតើវា

ពិតជាងតលឹមងតរូវឬដែលរាល់នពលណានយើ្េិយយថា“ដតនបើអនាកច្់”វាមាេេ័យ

ថាមាេ�មតថែភាពនធ្វើការនោះ?ឧបមានយើ្េិយយថាងប�ិេនបើអនាកច្់នងបៀប

នធៀបខ្រួេអនាកជាមួយេលឹ្ន�ច្ោវីែនោះអនាកងតរូវដត�រន�របទទំេុកែំនកើ្ែូចជា

គ្ត់ដែរ”។នតើវាមិេមាេេ័យថាវាមិេអាចនៅរួច�ំរាប់នយើ្នទឬងប�ិេនបើងពះ

មិេជួយនយើ្នោះ?ែូនចនាះនៅកនាន្ុ បទ្រម្ពលីរនយើ្រកនឃើញោក្យនពចេ៍ោោែូច

នេះនែើម ល្ីបងាហា ញនយើ្ពលីអ្វ លីៗ ដែលអាចនធ្វើបាេនោយអំណាចងពះនចស្្រប�់ងពះ

េិ្អ្វលីៗដែលនយើ្មិេអាចនធ្វើនោយខ្រួេនយើ្បាេ។ោក្យនពចេ៍ទំា្នេះមិេងតលឹម

ដតបងាហា ញអ្វលីៗដែលនយើ្មិេអាចនធ្វើនៅកនាន្ុ កំោំ្ខា្ស្ច់្ មរប�់នយើ្

ប៉ុនណា្ណ ះនទវាដថមទំា្ផល្់ន�ចក្លី�េ្យនេនពលមួយដែលការទំា្អ�់នេះេលឹ្

ងតរូវបាេនធ្វើនោយអំណាចងពះនចស្្រប�់ងពះនទៀតផ្។នយើ្អាចោក់អតថែេ័យ

ឲ្យបទ្រម្ពលីរនេះយ៉្ែូនចនាះថា“ងប�ិេនបើអនាកធ្្ប់មាេឆេ្ទៈច្់កាេ់តាមបញញាត្តទំា្
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នេះ(ដែលអនាកេលឹ្មាេមិេដមេមកពលីខ្រួេឯ្បុ៉ដេ្តមកពលីងពះដែលងទ្់ងបទាេវាមក

អនាកនងោះងទ្់�ព្វងពះ�ឫទ័យ)នោះបញញាត្តទំា្នោះេលឹ្ការោរអនាក”។

នៅកនាន្ុ រនបៀបនេះនយើ្អាចនឃើញថានយើ្មិេអាចនធ្វើអ្វ លីបាេទំា្អ�់

េូវអ្វលីដែលងពះបាេបងារ ប់មកនទន�ើយបុ៉ដេ្តនៅនពលែំណាលគ្នា នោះនយើ្អាចនធ្វើ

បាេទំា្អ�់្រឺថាភាពកនមសាយជារប�់ពួកនយើ្រីឯ�មតថែភាពមកនោយស្រ

ងពះ្រុណនេងពះវិញ។

ការដវកដញក១៤:ន�ចក្លីបនង្ៀេនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរ�ញ្ញា ថមលីងតរូវបាេងបទាេមកនែើម្លី

ោំផ្រូវែល់អនាកដែលបាេរាប់ជា�ុចរិត

អនាកនងបើការដវកដញកមួយដែលមាេមូលោឋា េនលើខនយ្ជានងចើេនៅកនាន្ុ ងពះ្រម្ពលីរ

�ញ្ញា ថមលីដែលទាក់ទ្េលឹ្ការងបងពលឹត្តិល្អេិ្ការងបងពលឹត្តិអាងកក់។ឧ៖“ចូរមាេចិត្ត

អំណរន�ើយរីករាយជាខ្ាំ្ ចុះែ្ិតអនាករាល់គ្នា មាេរងា្វ េ់ជាធំនៅឯស្ថែ េ�ួ្រ៌

ពលីនងោះន្រក៏បាេនធ្វើទុកខេែល់ពួកនហារាដែលនៅមុេអនាករាល់គ្នា ដបបែូន ន្ា ះដែរ

(ម៉ាថាយ៥:១២)។អនាកេិយយថាងប�ិេនបើអ្វ លីមួយ�ំនរចបាេនោយនងោះងពះ

�ព្វងពះ�ឫទ័យេលឹ្វានោះងបដ�លជាមិេអាចមាេការ�មទទួលណាមួយនៅ

កនាន្ុ ការងបងពលឹត្តិល្អន�ើយ។ែូនចនាះអនាកច្់ឲ្យអតថែបទនេះមាេេ័យថាមេុ�្សអាច

នធ្វើល្អនែើម្លីេលឹ្ទទួលបាេរងា្វ េ់នៅឯស្ថែ េ�ួ្រ៌នោយមិេបាច់មាេជំេួយ។ដមេ

ន�ើយ“ឆេ្ទៈន�រី”បាេបន ក្ើតឲ្យមាេជំហាេខ្ះែូចជាន�ៀវនៅអនាកបាេ�រន�រ
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អញ្លឹ្!“ឆេ្ទៈន�រី”មិេងតលឹមដតអាចច្់នធ្វើល្អន�ើយអាចនធ្វើល្អប៉ុនណា្ណ ះនទប៉ុដេ្ត

អនាកដថមទំា្ច្់ឲ្យវា�័ក្ិ�មទទួលជលីវិតអ�់កល្ជាេិច្នទៀតផ្។ែូនចនាះនតើ

នយើ្ងតរូវការអ្វលីពលីងពះង្រលី�្ឬក៏ងពះវិញ្ញា ណបរិ�ុទ្ធនទៀត?

មេុ�្ស“ឆ្្ត”អាចេលឹ្ខា្វ ក់ចំនោះអ្វលីៗដែលមេុ�្សធមមតាអាច“នឃើញ

ចបា�់”វិញ។អនាកមិេបាេយល់ពលីភាពខុ�គ្នា រវា្្រម្ពលីរ�ញ្ញា ្�់េិ្្រម្ពលីរ�ញ្ញា 

ថមលីនទ។នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរ�ញ្ញា ្ �់មាេងកលឹត្យវិេ័យេិ្ការ្រំរាមោោដែលងពះនរៀប

ចំមកនែើម្លីនធ្វើឲ្យនយើ្រត់មកឯន�ចក្លី�េ្យដែលនឃើញនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរ�ញ្ញា ថមលី។

នយើ្អាចរកនឃើញងពះ្ុរណេិ្ន�ចក្លីអត់នទា�បាបដែលងពះង្រលី�្រកបាេមក

នោយការដែលន្រឆ្ក ្ងទ្់នៅកនាន្ុ ែំណលឹ្ល្អនេងពះ្រម្ពលីរ�ញ្ញា ថមលី។បោ្ប់មកក៏

មាេការនលើកទលឹកចិត្តេិ្ការបងាហា ត់បនង្ៀេ�ំរាប់ជាន�ចក្លីោ�់នតឿេែល់ពួក

អនាកដែលបាេរាប់ជា�ុចរិតជាពួកអនាកដែលបាេទទួលងពះ្ុរណេិ្ការន�ចក្លីអត់

នទា�ឲ្យបាេបន ក្ើតផលដផ្ខា្ងពលលឹ្វិញ្ញា ណន�ើយលលីនឈើឆ្ក ្នោយន�ចក្លី

ក្ាហាេ។

អនាកនមើលមិេនឃើញពលីការងារបន ក្ើតជាថមលីរប�់ងពះវិញ្ញា ណបរិ�ុទ្ធនទអនាក

នមើលនឃើញដតងកិត្យវិេ័យនៅកនាន្ុ បទ្រម្ពលីរដែលមេុ�្សងតរូវរ�់នៅតាមប៉ុនណា្ណ ះ។

នេះ្រឺជាការែ៏្រួរឲ្យភ្ាក់នផ្អើលដមេដទេចំនោះអនាកដែលបាេចំណាយនពលនវោែ៏

នងចើេកនាន្ុ ការ�ិកសាងពះ្រម្ពលីរ។អតថែបទនេះ(ម៉ាថាយ៥:១២)មាេការទាក់ទ្េលឹ្

“ឆេ្ទៈន�រី”ែូចជាពេ្ឺមាេការទាក់ទ្េលឹ្ន�ចក្លី្ ្លឹតយ៉្ែូន ន្ា ះដែរ។អតថែបទ

នេះងតរូវបាេនរៀបចំន�ើ្�ំរាប់ដតជាការនលើកទលឹកចិត្តែល់ពួកស្វកដែលបាេនៅ
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“កនាន្ុ ងពះ្ុរណ”រួចន�ើយបុ៉នណា្ណ ះនែើម ល្ីឲ្យពួកន្រអាចងទំាងទេលឹ្ន�ចក្លីទុកខេលំបាក

នេនោកិយនេះ។

ការដវកដញកទលី១៥:មូលោឋា េនេការងបទាេរងា្វ េ់្រឺជាន�ចក្លី�េ្យរប�់ងពះ

មិេដមេនោយបុណ្យកុ�លរប�់មេុ�្សនទ

“រងា្វ េ់”នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរម៉ាថាយ៥:១២្រឺជាងបនភទមួយនេន�ចក្លី�េ្យ។ប៉ុដេ្ត

ន�ចក្លី�េ្យមួយមិេបញ្្ក់ថាទាល់ដតនយើ្អាចនធ្វើអ្វ លីមួយនោះនទ។វាងគ្េ់

ដតបញ្្ក់ថាងប�ិេនបើនយើ្នធ្វើការងារជាក់ោក់ណាមួយនោះនយើ្េលឹ្បាេ

រងា្វ េ់ប៉ុនណា្ណ ះ។ចមល្់្រឺថានតើនយើ្អាចនធ្វើការងារជាក់ោក់នោះនែើម្លីឲ្យបាេ

រងា្វ េ់ដែរឬនទ។អនាកខ្ះេិយយថារងា្វ េ់ងតរូវបាេនរៀបចំ�ំរាប់អ�់អនាកណាដែល

រត់ែូនចនាះមេុ�្សទំា្អ�់អាចរត់ន�ើយអាចយករងា្វ េ់នោះបាេ។នតើនោះមិេ

ដមេជាការែ៏្រួរឲ្យអ�់�ំនណើចនទឬអលី?(វាអាចេលឹ្មាេងបនយជេ៍ងប�ិេនបើ

“ឆេ្ទៈន�រី”ងតរូវបាេបន ក្ើតន�ើ្នោយការដវកដញកយ៉្ែូន ន្ា ះ!)

អនាកព្យយមដវកដញកថាងប�ិេនបើងពះ�ំនរចងពះ�ឫទ័យង្រប់ការទំា្

អ�់នោះនយើ្មិេអាចេិយយពលីរងា្វ េ់បាេនទ។ងប�ិេនបើអនាកច្់េិយយថា

អនាកេលឹ្មិេផល្់“រងា្វ េ់”ែល់មេុ�្សដែលមិេច្់នធ្វើការនោះខ្នុ ំឯកភាព។ប៉ុដេ្តនៅ

នពលមេុ�្សនធ្វើល្អឬនធ្វើអាងកក់នោយ�ម័ង្រចិត្តច្់នធ្វើនោះវងា្វ េ់ឬក៏ទណ្កមមេលឹ្

មកតាមយ៉្ែូនចនាះដែរ។ការនេះជាការពិតនទាះបលីជាពួកន្រមិេអាចផ្្�់ប្រូរឆេ្ទៈ
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រប�់ខ្រួេនោយកំោំ្ខ្រួេឯ្បាេក៏នោយ។ប៉ុដេ្តងប�ិេនបើនយើ្អាចច្់នធ្វើ

ល្អនោយស្រដតងពះ្ុរណនោះវាបងាហា ញឲ្យនឃើញយ៉្ចបា�់ថាភាព�មទទួល

េិ្រងា្វ េ់មកដតពលីងពះ្រុណដតមួយប៉ុនណា្ណ ះ។

ប៉ុដេ្តនយើ្មិេ្រួរេិយយអំពលីភាព�មទទួលនទ។ប៉ុដេ្តនយើ្្រួរេិយយ

អំពលីលទ្ធផលនេអ្វលីដែលនយើ្នធ្វើវិញ។គ្ម េការល្អឬអាងកក់ណាដែលគ្ម េរងា្វ េ់

រប�់ខ្រួេនោះនទ។ជាការពិតណា�់ស្ថែ េេរកេិ្ការជំេុំជំរះនេងពះកំពុ្ដតរ្់

្ំមេុ�្សអាងកក់ែូចគ្នា េលឹ្េ្ររស្ថែ េ�ួ្រ៌ដែលកំពុ្ដតរ្់្ ំែល់ពួកអនាកដែល

នកាតខ្ាចងពះយ៉្ែូន ន្ា ះដែរពលីនងោះនោះជាកដេ្្ដែលងពះវរបិតារប�់ពួកន្រ

បាេនរៀបចំទុកឲ្យ(ម៉ាថាយ២៥:3៤)។ងប�ិេនបើនយើ្ព្យយមនធ្វើល្អនែើម្លីឲ្យ

ទទួលបាេេ្រររប�់ងពះនោះនយើ្េលឹ្បរាជ័យន�ើយនោះ�បញ្្ក់ឲ្យនឃើញ

យ៉្ចបា�់ថានយើ្ជាមេុ�្សទមិ�នលមើ�។កូេរប�់ងពះនធ្វើល្អមិេនែើម្លីដ�្្វ 

រករងា្វ េ់នោះនទដតដ�្្វ រក�ិរីល្អរប�់ងពះវិញ។

អញ្លឹ្នតើអ្វ លីនៅជាអតថែេ័យនេបទ្រម្ពលីរដែល�េ្យពលីេ្ររស្ថែ េ�ួ្រ៌េិ្

បទ្រម្ពលីរដែល្រំរាមពលីស្ថែ េេរក?(នោក១៥:១;២របា១៥:7;យ៉ូប3៤:១១;

រ៉ាូម២:7)។បទ្រម្ពលីរទំា្នេះងគ្េ់ដតបងាហា ញពលីលទ្ធផលនេជលីវិតល្អឬជលីវិតអាងកក់

បុ៉នណា្ណ ះ។បទ្រម្ពលីរទំា្នេះងតរូវបាេនរៀបចំមកនែើម ល្ីបងាហា ត់បនង្ៀេេិ្នែើម ល្ីោ�់

នតឿេ។បទ្រម្ពលីរទំា្នេះមិេបាេេិយយពលីការ�មទទួលប៉ុដេ្តបនង្ៀេនយើ្ពលីអ្វ លី

ដែលនយើ្្រួរនធ្វើេិ្នលើកទលឹកចិត្តនយើ្ឲ្យបាេខ្ាប់ខ្រួេែល់ទលីបំផុតវិញ(នោក

១៥:១;១កូរិេ១៥:៥៨;១6:១3)។វានងបៀបែូចជានយើ្ងតរូវកំស្េ្តចិត្តេរណា
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មានា ក់នោយេិយយថាគ្ត់បាេគ្ប់្ួររចំនោះងពះន�ើយឬងពមាេែល់គ្ត់ថាអ្វលី

ដែលគ្ត់នធ្វើនោះមិេគ្ប់្រួរនៅចំនោះងពះនទ។

ប៉ុដេ្តអនាកបាេដវកដញកថា“ន�តុអ្វ លីបាេជាងពះអំពល់មាេបេ្រូលងបាប់

នយើ្ពលីការទំា្នេះនទៀតនបើការទំា្នេះងតរូវបាេនរៀបចំជាមុេន�ើយនោះ?ចនម្ើយ

្រឺថាងពះបន ក្ើតនគ្លបំណ្រប�់ងទ្់នៅកនាន្ុ នយើ្តាមរយទៈងពះបេ្រូលរប�់

ងទ្់។ងទ្់អាចេលឹ្នធ្វើការនេះនោយគ្ម េងពះបេ្រូលនោះក៏បាេដែរប៉ុដេ្តងទ្់�ព្វ

ងពះ�ឫទ័យឲ្យនយើ្ដែលជាបាវបំនរីបាេរួមមកជាមួយងទ្់។ែូនចនាះងទ្់មាេ

បេ្រូលងបាប់នយើ្ពលីការទំា្នេះជាងពះបេ្រូលនែើម ល្ីទំោក់ទំេ្មកឯនយើ្។ែូនចនាះ

នយើ្នឃើញថាងពះ�ំដែ្ពលីបំណ្ងពះ�ឫទ័យរប�់ងទ្់មកនៅកនាន្ុ នយើ្បុ៉ដេ្ត

ងទ្់ក៏បាេងបទាេងពះបេ្រូលងទ្់នៅែល់នោកិយទំា្មូលនែើម្លីងបាប់ពលីន�ចក្លី

ពិតអំពលីរងា្វ េ់េិ្ទណ្កមមដែរយ៉្នោះងពះនចស្្េិ្�ិរីល្អរប�់ងទ្់ន�ើយ

េិ្ន�ចក្លីកនមសាយេិ្ន�ចក្លីអាងកក់េលឹ្បាេងបកា�ែល់នោកិយទំា្មូល។

បុ៉ដេ្តន�ចក្លីពិតទំា្នេះដែលជាន�ចក្លីពិតដែលអនាកែនទនទៀតមិេចូលចិត្តេលឹ្ងតរូវ

បាេទទួលនោយពួកនកាតខ្ាចងពះនៅកនាន្ុ ចិត្តវិញ។

ការដវកដញកទលី១6:អំណាចង្រប់ង្រ្រប�់ងពះមិេបំផ្្ញទំេួលខុ�ងតរូវរប�់

នយើ្នទ

អនាកដវកដញកពលីឃ្្ថា“អនាករាល់គ្នា េលឹ្ស្រ ល់ន្របាេនោយស្រផលន្របន ក្ើត”
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(ម៉ាថាយ7:១6)ថាជាផលដផ្នោះេិយយ�ំនៅនៅផលដផ្រប�់នយើ្ន�ើយ

ែូនចនាះវាមិេអាចជាអ្វលីដែលងពះងបទាេមកនយើ្នោយងពះវិញ្ញា ណរប�់ងទ្់នោះ

នទ។នេះ្រឺជាការដវកដញកែ៏ល្លីនល្ើបំផុត!ន្រេិយយថានទាះជានយើ្បាេទទួល

ងពះង្រលី�្ក៏នោយដតងទ្់ជារប�់នយើ្រួចនៅន�ើយ។ដភនាករប�់នយើ្ជារប�់

នយើ្នទាះជានយើ្មិេបាេបន ក្ើតវាក៏នោយ!បោ្ប់មកអនាកនងបើការដវកដញកមួយ

នទៀតពលី្រម្ពលីរលូកា២3:3៤“ឱងពះវរបិតានអើយ!�ូមអត់នទា�ែល់អនាកទំា្នេះ

ផ្ែ្ិតន្រមិេែលឹ្ជាន្រនធ្វើអ្វ លីនទ”។អនាកេិយយថានបើឆេ្ទៈរប�់នយើ្មិេមាេ

ន�រីភាពនទនោះងបដ�លជាការល្អជា្ដែលងពះង្រលី�្ងតរូវអត់នទា�ែល់អនាក

�ម្ាប់ងទ្់ពលីនងោះពួកន្រមិេមាេ“ឆេ្ទៈន�រី”ន�ើយមិេអាចនធ្វើអ្វ លីនផ្ស្ពលី�នាលឹ្

បាេ។បុ៉ដេ្តចនម្ើយនៅកនាន្ុ ងពះបេ្រូលផ្្ល់រប�់ងពះអម្ា�់នយើ្្ឺរ៖“ន្រមិេែលឹ្ជា

ន្រនធ្វើអ្វ លីនទ”។នតើវាអាចមាេេ័យថាងពះង្រលី�្កំពុ្ដតមាេបេ្រូលថាពួកន្រមិេអាច

ច្់នធ្វើអ្វ លីដែលល្អបាេឬ?នតើពួកន្រច្់នធ្វើអ្វ លីដែលពួកន្រមិេែលឹ្ឬ?គ្ម េោក្យ�ំែលី

ែ៏ខ្ាំ្ ណាដែលនកើតនចញពលីភាពកនមសាយនេឆេ្ទៈនោះបាេន�ើយ។ឆេ្ទៈមិេងតលឹម

ដតមិេអាចនធ្វើល្អប៉ុនណា្ណ ះនទ�ូម្លីដតការអាងកក់ដែលវាកំពុ្ដតនធ្វើនងចើេប៉ុណា្ណ ឬ

អ្វលីដែលជាការល្អក៏វាមិេែលឹ្ផ្!

បោ្ប់មកជាថមលីម្្ នទៀតអនាកបាេនងបើ្រម្ពលីរយ៉ូហាេ១:១២“ប៉ុដេ្តអ�់អនាក

ណាដែលទទួលងទ្់្រឺអ�់អនាកដែលនជឿែល់ងពះោមងទ្់នោះងទ្់បាេងបទាេ

អំណាចឲ្យបាេងត�ប់ជាកូេងពះ”។អនាកដវកដញកថា“នតើងពះងបទាេអំណាចែល់

ពួកន្រឲ្យបាេងត�ប់ជាកូេងពះនោយរនបៀបណាងប�ិេនបើគ្ម េន�រីភាពនេឆេ្ទៈ
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ផ្នោះ?”បុ៉ដេ្ត�ូមនមើលនោយងបនុ្ងបយ័តនានៅខនេះ។ស្វកយូ៉ហាេេិយយ

ពលីការផ្្�់ប្រូរទំា្ង�នុ្ពលីភាពជាកូេអារក្សស្តាំ្ មកភាពជាកូេរប�់ងពះវិញ។

មេុ�្សមិេបាេនធ្វើអ្វ លីទំា្អ�់ប៉ុដេ្តបាេក្ាយជាអ្វលីម្៉យ្នៅវិញ!នយើ្ក្ាយជា

កូេរប�់ងពះនោយកិចក្ារនេងពះមិេដមេនោយកិចក្ារណាមួយនេ“ឆេ្ទៈន�រី”

ដែលនៅកនាន្ុ នយើ្នោះនទ។ស្វកយ៉ូហាេកំពុ្ដតងបាប់នយើ្ថាែំណលឹ្ល្អនេ

ងពះ្ុរណដែលមិេតំរូវឲ្យមេុ�្សនធ្វើនោះបន ក្ើតេូវឱកា�ែ៏អស្្រ្យនេការងត�ប់ជា

កូេងពះែល់មេុ�្សទំា្អ�់ងប�ិេនបើពួកន្រនជឿ។ប៉ុដេ្តឆេ្ទៈេិ្ជំនេឿនេះ្រឺជា

ធ្តុ�ំខាេ់ដែលពួកន្រមិេស្រ ល់ពលីមុេមក។យ៉្នោះវាមិេអាចនៅរួចនទដែល

ពួកន្រអាចនធ្វើការទំា្នេះនោយកំោំ្ខ្រួេឯ្នោះ។មេុ�្សមិេអាច្រិតនោយ

ងបនុ្ងបយ័តនា�ំរាប់ខ្រួេឯ្ពលីែំណលឹ្ល្អដែលទាក់ទ្េលឹ្ន�ចក្លីជំនេឿអំពលីងពះង្រលី�្

ជាងពះរាជបុងតានេងពះផ្េិ្ជាកូេមេុ�្សផ្ន�ើយ។នតើពួកន្រអាចេលឹ្មាេចិត្ត

ច្់ទទួលែំណលឹ្ល្អនោះនោយរនបៀបណា?ស្វកយ៉ូហាេមិេកំពុ្ដតងបកា�

ពលី្រុណតំនលរប�់“ឆេ្ទៈន�រី”នទប៉ុដេ្តគ្ត់កំពុ្ដតេិយយពលី្រុណតំនលនេេ្ររ

ងពះដែលងតរូវបាេនធ្វើឲ្យមេុ�្សកនាន្ុ នោកិយទំា្មូលបាេស្រ ល់នៅកនាន្ុ ែំណលឹ្ល្អ

វិញ។ស្វកយ៉ូហាេក៏បងាហា ញផ្ដែរថាមាេមេុ�្សតិចតួចណា�់ដែលទទួល

ែំណលឹ្ល្អនោះ្រឺនោយនងោះថា“ឆេ្ទៈន�រី”ងបឆំ្្េលឹ្ែំណលឹ្ល្អ។អំណាចនេ

“ឆេ្ទៈន�រី”្ឺរយ៉្នេះ៖ស្តំា្ង្រប់ង្រ្នលើវាអញ្លឹ្ន�ើយបាេជាវាបែិន�ធ

ងពះ្ុរណរប�់ងពះ។វាក៏បែិន�ធងពះវិញ្ញា ណដែល�ំនរចងកលឹត្យវិេ័យនៅកនាន្ុ នយើ្

ផ្ដែរពលីនងោះ“ឆេ្ទៈន�រី”្រិតថាវាអាចស្្ប់បងារ ប់តាមងកលឹត្យវិេ័យនោយការ

ងបលឹ្ដងប្រប�់វាបាេ។
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បោ្ប់មកអនាកក៏បេ្តែកង�្់�ំែលីស្វកប៉ុលមកគ្ងំទករណលីរប�់អនាក។

(តាមពិតនៅស្វកប៉ុល្រឺជា�ងតរូវែ៏ធំនេ“ឆេ្ទៈន�រី”!)អនាកអាចនងបើ្រម្ពលីររ៉ូាម

២:៤“ឬអនាកនមើលងាយន�ចក្លី�ប្នុរ�ែ៏ឥត្រណោងពមទំា្ន�ចក្លីងទំាងទេិ្

ន�ចក្លីអត់ធេ់រប�់ងទ្់នោយមិេែលឹ្ថាន�ចក្លី�ប្នុរ�នេងពះទាញោំឲ្យអនាក

បាេដងបចិត្តឬអលី”។អនាក�ួរថា៖“នតើពួកអនាកដែលគ្ម េ“ឆេ្ទៈន�រី”អាចេលឹ្មាេ

នទា�កនាន្ុ ការនមើលងាយចំនោះន�ចក្លីនេងពះនោយរនបៀបណា?នបើងពះជានៅងកម

ដែលជំរុញឲ្យនធ្វើការអាងកក់នតើងទ្់អាចេលឹ្ជំេំុជំរះនោយរនបៀបណា?នតើអនាកមិេ

អាចនឃើញពលីការងពមាេនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម២:៤នទឬអលី?ខនេះងតរូវបាេនរៀបចំន�ើ្

នែើម ល្ីឲ្យមេុ�្សទមិ�នលមើ�បាេនឃើញថាពួកន្រពំុមាេអំណាចអ្វលីទំា្អ�់។ងពះ

បាេនរៀបចំមេុ�្សដែលងទ្់បាេបោ្បចុះទំា្នេះឲ្យបាេទទួលេូវងពះ្ុរណរប�់

ងទ្់។
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ជំពូ�៣

៊្វីអែលសោកលូសសែើរបានគិតពវីការបសបងៀនរបស់អ៊ែរ៉ាស្មឹស

ការដវកដញកទលី១:វិធលីស្្�្តរប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

ការដវកដញកទលី២:ការបំដប្្ អតថែបទរប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

ការដវកដញកទលី3:“ការពេ្យល់”អំពលីការនធ្វើឲ្យមាេភាពរឹ្រូ�ែល់ចិត្តរប�់

ន�ច្ផ្នរា៉ា េរប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

ការដវកដញកទលី៤:ការនងបើងបា�់េិ�្ស័យជាមេុ�្សរប�់ងពះ

ការដវកដញកទលី៥:វិធលីស្្�្តនេការនធ្វើឲ្យមេុ�្សរឹ្រូ�រប�់ងពះ

ការដវកដញកទលី6 :ការនធ្វើឲ្យមាេភាពរឹ្រូ�រប�់ងពះ ែល់ចិត្តរប�់ន�ច្

ផ្នរា៉ា េ

ការដវកដញកទលី7:ការេិយយអំពលី្រម្ពលីររ៉ាូម៩:១៥-33រប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

ការដវកដញកទលី៨:ន�តុផលនេធមមជាតិងតរូវដតយល់ទទួលស្រ ល់អំណាចង្រប់

ង្រ្នេបំណ្ងពះ�ឫទ័យរប�់ងពះ
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ការដវកដញកទលី៩:្រម្ពលីររ៉ាូម៩:១៥-33(បេ្ត)

ការដវកដញកទលី១០:អំណាចង្រប់ង្រ្រប�់ងពះេិ្“ឆេ្ទៈន�រី”មិេអាចរ�់

នៅជាមួយគ្នា បាេនទ។

ការដវកដញកទលី១១:ការបកងស្យអំពលីងពះ្រម្ពលីរម៉ាឡា្រលី១:២-3រប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

ការដវកដញកទលី១២:ជា្�មរូេេិ្ែលីឥែឋា

ការដវកដញកទលី១3:ន�ចក្លី�ុចរិតរប�់ងពះ

ការដវកដញកទលី១៤:ស្វកប៉ុលទទួលស្រ ល់ថាន�ចក្លី�ន្ងារ ះនេមេុ�្ស្រឺ

នោយស្រងពះដតមួយបុ៉នណា្ណ ះ
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ការដវកដញកទលី១:វិធលីស្្�្តរប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

អនាកព្យយមបំភ័យ្រូរបែិបកខេរប�់អនាកនោយងបមូលអតថែបទជានងចើេមកគ្ងំទ

“ឆេ្ទៈន�រី”។បោ្ប់មកអនាកព្យយមនធ្វើឲ្យន្រអ�់�ំនណើចចំនោះនយើ្នោយ

ការនលើកន�ើ្ថានយើ្មាេអតថែបទនៅកនាន្ុ នែដតពលីរបុ៉នណា្ណ ះ្រឺេិកខេមេំ៩:១២េិ្

ម៉ាឡា្រលី១:២-3។អនាកហាក់ែូចជាមិេ្ ប់អារមមណ៍ចំនោះែំនណាះងស្យរប�់

ស្វកប៉ុលនេអតថែបទទំា្នេះនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម៩ទាល់ដតនស្ះ!

នទាះជាយ៉្ណាក៏នោយខ្នុ ំេលឹ្នលើកអតថែបទទំា្ពលីរនេះន�ើ្ន�ើយ

បងាហា ញពលីជំ�រែ៏រឹ្មាំរប�់នយើ្។

ការដវកដញកទលី២:ការបំដប្្ អតថែបទរប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

អនាកបាេបន ក្ើតរនបៀបថមលីមួយកនាន្ុ ការបំបាត់អតថែេ័យនេអតថែបទ។អនាកទទូចថាអតថែបទ

ដែលងបឆំ្្េលឹ្“ឆេ្ទៈន�រី”ទំា្នោះងតរូវដតមាេ“ការពេ្យល់”មួយដែលនចញ

ពលីអតថែេ័យពិតងបាកែរប�់អតថែបទទំា្នោះ។នយើ្ងតរូវដតទាមការពេ្យល់នេះថាវា

្ំបាច់នៅដតនពលណាដែលវា្រួរឲ្យអ�់�ំនណើចនែើម្លីរកសាេ័យែ៏ងាយស្្ប់នេ

អតថែបទប៉ុនណា្ណ ះ។ង្រប់កដេ្្នផ្ស្នទៀតនយើ្្រួរនផ្្តនៅនលើអតថែេ័យធមមតានេ

ោក្យនពចេ៍ទំា្នោះនោយពិេិត្យនលើទំរ្់នវយ្យករណ៍េិ្ទម្ាប់នេការេិយយ

ដែលងពះបន ក្ើតមកកនាន្ុ ចំនណាមមេុ�្ស។ងប�ិេនបើនយើ្មិេនធ្វើែូន ន្ា ះនទនោះ

េលឹ្គ្ម េអ្វលីដែលនយើ្អាចងបាកែងបជានៅកដេ្្ណាមួយបាេន�ើយ។វាមិេង្រប់
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ងគ្េ់នទដែលងគ្េ់ដតងបកា�ថាងតរូវការ“ការពេ្យល់”មួយជា្ ំបាច់នោះ។កនាន្ុ 

ករណលីណាក៏នោយនយើ្ងតរូវ�ួរថានតើវា្ ំបាច់ងតរូវដតឲ្យមាេ“ការពេ្យល់”មួយ

ឬក៏អត់។ងប�ិេនបើនយើ្មិេអាចបងាហា ញថាវាពិតជា្ ំបាច់នោះនយើ្មិេទទួល

បាេអ្វលីទំា្អ�់។ឧទា�រណ៍មួយនេការពេ្យល់រប�់អនាក្រឺការបកងស្យ្រម្ពលីរ

េិកខេមេំ៤:២១“អញេលឹ្នធ្វើឲ្យផ្នរា៉ា េមាេចិត្តរឹ្ទទលឹ្”។អនាកេិយយថាវា្រួរដត

មាេេ័យ“អញេលឹ្អេុញ្ញា តឲ្យវានៅជារឹ្ទទលឹ្”ពលីនងោះជួេកាលនយើ្េិយយ

អ្វលីមួយែូចជា៖“អញបាេបំផ្្ញឯ្”វាមាេេ័យថា“អញមិេបាេដកតងម្់ឯ្

នទនៅនពលដែលឯ្នធ្វើខុ�”។ប៉ុដេ្តអតថែេ័យនេោក្យទំា្នោះ្រឺចបា�់ោ�់

ង�រួលយល់ន�ើយ។ឃ្្នេះមិេងតរូវការការពេ្យល់នទ។ងពះបេ្រូលរប�់ងពះ្ួររងតរូវ

បាេន្រយកចិត្តទុកោក់េលឹ្អតថែេ័យែ៏ងាយយល់រប�់វា។នយើ្មិេងតរូវ�រន�រ

ងពះបេ្រូលរប�់ងពះជាថមលីម្្នទៀតតាមដតចិត្នយើ្ច្់នោះនទ។នយើ្ងបដ�លជា

អាចេលឹ្“ពេ្យល់”នេឃ្្“ងពះបាេបន ក្ើតនផ្នមឃេិ្ដផេែលី”ឲ្យមាេេ័យថា

“ងទ្់បាេបន ក្ើតពួកវាដមេបុ៉ដេ្តងទ្់មិេបាេបន ក្ើតពួកវានចញពលីគ្ម េអ្វលីនស្ះនោះ

នទ!”។នបើនធ្វើយ៉្នោះមាេេ័យថាអនាកណាក៏នោយនៅកនាន្ុ នោកនេះ�ុទ្ធដតជា

អនាក�ិកសាងពះ្រម្ពលីរទំា្អ�់ឲ្យដតអនាកនោះនបើកងពះ្រម្ពលីររប�់ខ្រួេ!
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ការដវកដញកទលី3:“ការពេ្យល់”អំពលីការនធ្វើឲ្យមាេភាពរឹ្រូ�ែល់ចិត្តរប�់

ន�ច្ផ្នរា៉ា េរប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

អនាកបកងស្យឃ្្“អញេលឹ្នធ្វើឲ្យផ្នរា៉ា េមាេចិត្តរឹ្”ថា“ការអត់ធមត់ដែលអញ

�៊ូងទំាេលឹ្មេុ�្សមាេបាបន�ើយោំឲ្យអនាកែនទបាេមកឯការដងបចិត្តនទើបងទ្់

នធ្វើឲ្យន�ច្ផ្នរា៉ា េកាេ់ដតរឹ្រូ�កនាន្ុ ន�ចក្លីអាងកក់”។អនាកបាេបកងស្យ្រម្ពលីរ

រ៉ាូម៩:១៨េិ្្រម្ពលីរនអស្យ63:១7តាមរនបៀបែដែលនេះ។មាេដតោក្យ�ំែលី

រប�់អនាកប៉ុនណា្ណ ះដែលថាការទំា្នេះជាការពេ្យល់ែ៏ងតលឹមងតរូវ។ជាការពិតអនាក

បាេែកង�្់ពលីនោកអ័ររិជិេេិ្នោកនចៀរ៉ូាមប៉ុដេ្តនតើអនាកណាមួយដែលនធ្វើឲ្យ

ខ្នុ ំនជឿជាក់ថាពួកន្រពិតជាងតលឹមងតរូវបាេ?

េិយយឲ្យខ្លីនៅលទ្ធផលនេ“ការពេ្យល់”រប�់អនាកនធ្វើឲ្យអតថែេ័យនេ

អតថែបទទំា្នេះក្ាយជាផ្្រនជើ្ន�ើ្នលើដតបុ៉នណា្ណ ះ។ងពះមាេបេ្រូលថា“អញ

េលឹ្នធ្វើឲ្យផ្នរា៉ា េមាេចិត្តរឹ្”។អនាកដបរជានធ្វើឲ្យងពះជាម្ា�់មាេបេ្រូលថា“ន�ច្

ផ្នរា៉ា េេលឹ្នធ្វើឲ្យចិត្តខ្រួេឯ្រឹ្”។អនាកដបរជា្រិតបញ្លីភាពរឹ្ចនច�រប�់ន�ច្

ផ្នរា៉ា េពលីនមតា្ត ករុណារប�់ងពះនៅវិញ។ងប�ិេនបើអនាកនៅដតបេ្តនធ្វើអញ្លឹ្នទៀត

អនាកេលឹ្នធ្វើឲ្យន�ចក្លីនមតា្ត ករុណារប�់ងពះងត�ប់ជាន�ចក្លីនងកាធន�ើយនធ្វើឲ្យ

ន�ចក្លីនងកាធនៅជាន�ចក្លីនមតា្ត ករុណាន�ើយ។ជាការពិតណា�់អនាកែលឹ្ថា

ន�ចក្លីនមតា្ត ករុណារប�់ងពះអាចោំឲ្យមេុ�្សខ្ះក្ាយជាមាេចិត្តរឹ្ចនច�បុ៉ដេ្ត

ន�ចក្លីនងកាធរប�់ងទ្់ក៏អាចនធ្វើយ៉្ែូនចនាះបាេដែរ។នយើ្ែលឹ្ថាន�ចក្លីនមតា្ត 

ករុណារប�់ងពះេលឹ្នធ្វើឲ្យចិត្តខ្ះងត�ប់ជាទេ់ប៉ុដេ្តន�ចក្លីនងកាធរប�់ងទ្់ក៏េលឹ្
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នធ្វើយ៉្ែូនចនាះដែរ។បុ៉ដេ្តមិេមាេការនោះស្ណាមួយ�ំរាប់ការភាេ់ងច�ំចំនោះ

ន�ចក្លីនមតា្ត ករុណារប�់ងពះេិ្ន�ចក្លីនងកាធរប�់ងពះបាេន�ើយ។ងពះបាេមាេ

បេ្រូលថាងទ្់េលឹ្នធ្វើឲ្យចិត្រប�់ផ្នរា៉ា េនៅជារឹ្ន�ើយងពះបាេនធ្វើឲ្យគ្ត់មាេ

បញ្ហា ន�ើយោក់នទា�គ្ត់នោយនងគ្ះកាចទំា្ែប់។ប៉ុដេ្តអនាកដបរជានធ្វើឲ្យនងគ្ះ

កាចទំា្នេះនែើរតួជាន�ចក្លីនមតា្ត ករុណារប�់ងពះនៅវិញ!នេះពិតជា្រំេិតដែល

�ួ�ន�តុដមេ!ន�ចក្លីនមតា្ត ករុណារប�់ងពះក៏មាេ�កមមភាពនៅនពលណាងទ្់

ពេ្យរនងគ្ះកាចទំា្នោះម្្ត ន�ើយម្្ នទៀតនៅនពលដែលន�ច្ផ្នរា៉ា េហាក់ែូច

ជាដងបចិត្តប៉ុដេ្តនងគ្ះកាចទំា្នោះ្រឺជាមនធ្យបាយដែលងទ្់បាេនងបើនែើម្លីោក់

ទណ្កមមន�ច្ផ្នរា៉ា េេិ្នែើម្លីនធ្វើឲ្យចិត្តរប�់គ្ត់រឹ្ចនច�វិញ។

ចូរនយើ្ឧបមាថាងពះនធ្វើឲ្យចិត្តមេុ�្សរឹ្ចនច�នៅនពលដែលងទ្់

នងបើន�ចក្លីអត់ធមត់រប�់ងទ្់នោយការខំទប់មិេឲ្យមាេការោក់ទណ្កមមភ្ាមៗ។

ចិត្តមេុ�្សេលឹ្នៅដតមិេទេ់ដែរលុះងតាដតនោយងពះវិញ្ញា ណរប�់ងពះបាេបេ្េ់។

ែូនចនាះនទាះជានងបើែំនណើរការណាក៏នោយចិត្តមេុ�្សរឹ្ចនច�ចំនោះងពះ�ឫទ័យ

នេងពះន�ើយបាេងត�ប់ជាទេ់វិញនោយស្រការបងារ ប់នេបំណ្ងពះ�ឫទ័យ

ែដែលនោះ។

អនាកេិយយថា“នោយងពះអាទិត្យែដែលនោះភក់ងត�ប់ជារឹ្ន�ើយ

នទៀេបាេរោយ។ែូចជាបោ្ប់ពលីនភៀ្្ែដែលនោះែលីដែលបាេភ្រួររា�់បាេ

បន ក្ើតផលដផ្ន�ើយែលីដែលមិេបាេភ្រួររា�់វិញែុះ�ុទ្ធដតបោ្។នោះែូចគ្នា 

ដែរ្រឺនោយន�ចក្លីអត់ធមត់រប�់ងពះមេុ�្សខ្ះមាេចិត្តរឹ្ចនច�ន�ើយអនាក



92

ខ្ះបាេផ្្�់ដងបវិញ”។ប៉ុដេ្តការនេះពុំមាេជំេួយណាមួយជួយែល់អនាកនស្ះ។

អនាកនៅដតេិយយថាមេុ�្សទំា្អ�់ែូចគ្នា ែដែល្រឺថាមេុ�្សទំា្អ�់មាេ

“ឆេ្ទៈន�រី”។ប៉ុដេ្តវាជាការនងជើ�នរី�រប�់ងពះវិញដែលការនងជើ�នរី�នោះ

នធ្វើឲ្យមាេការដប្ដចករវា្មេុ�្ស។នបើគ្ម េការនងជើ�នរី�នេះនទមេុ�្សទំា្

អ�់មាេន�រីភាពនែើម្លីដតមិេស្្ប់បងារ ប់ងពះប៉ុនណា្ណ ះ។ប៉ុដេ្តអនាកេិយយថា

គ្ម េការនងជើ�នរី�។លទ្ធផល្រឺថាអនាកងតរូវបាេទុកន្លជាមួយេលឹ្ងពះែ៏ជួយ

មិេបាេន�ើយមេុ�្សងបនុ�េិ្មេុ�្សង�លីងតរូវបាេផោ្្នទា�ឬបាេ�ន្ងារ ះ

នោយនងោះងពះមិេស្រ ល់។ងទ្់ងគ្េ់ដតោក់ន�ចក្លីល្អរប�់ងទ្់នៅចំនោះមុខ

ពួកន្រដតប៉ុនណា្ណ ះ។បោ្ប់មកងទ្់មិេអាចនធ្វើអ្វ លីនទៀតបាេងបដ�លជាងទ្់យ្

នៅពិធលីជប់នលៀ្វិញ។នេះ្រឺជាការែ៏ងបន�ើរបំផុតដែលន�តុផលមេុ�្សអាចនធ្វើ

បាេ។ប៉ុដេ្តអនាកយល់ងច�ំពលីងបធ្េបទនោយការបន ក្ើតឲ្យ“ឆេ្ទៈន�រី”ពលីរ្រឺ

នទៀេេិ្ែលីឥែឋា,ែលីដែលបាេភ្រួររា�់េិ្ែលីដែលមិេបាេភ្រួររា�់។ការបងាហា ញទំា្

នេះមិេដមេជាការនងបើងបា�់ពិតងបាកែចំនោះអនាកនោះនទ។ការបងាហា ញទំា្នេះ

�មន�តុផលងប�ិេនបើនយើ្នៅែំណលឹ្ល្អថានភៀ្្េិ្ងពះអាទិត្យន�ើយ

នៅែលីឥែឋាេិ្ែលីដែលមិេបាេភ្រួររា�់ថាជាពួកមិេងតរូវបាេនរី�តាំ្ ន�ើយនៅ

នទៀេេិ្ែលីដែលបាេភ្រួររា�់ថាជាពួកនរី�តាំ្ ។ពួកអនាកដែលងពះមិេបាេនរី�

តាំ្ ងតរូវបាេនធ្វើឲ្យកាេ់ដតអាងកក់នៅនោយស្រែំណលឹ្ល្អ។ រីឯពួកនរី�តាំ្ 

ងតរូវបាេនធ្វើឲ្យកាេ់ដតល្អងបន�ើរន�ើ្នោយែំណលឹ្ល្អវិញ។

អនាកបាេបន ក្ើត“ការពេ្យល់”នេះថាន�ច្ផ្នរា៉ា េនធ្វើឲ្យចិត្តខ្រួេឯ្រឹ្
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ចនច�នៅចំនោះន�ចក្លីល្អរប�់ងពះពលីនងោះអនាកេិយយថាងពះងទ្់ល្អន�ើយ

ងទ្់បាេ�ំនរចការនេះ្រឺជា្រំេិតែ៏ល្លីនល្ើ។នតើអនាកណាេិយយថានោះជា្រំេិត

ល្លីនល្ើ?មាេដតន�តុផលមេុ�្សប៉ុនណា្ណ ះដែល្រិតថាការនេះមិេងតលឹមងតរូវ។នតើ

នយើ្ងតរូវវិេិច្័យកិចក្ាររប�់ងពះនោយន�តុផលែ៏្ ្លឹត្ ្ល់ថ្្ ់មិេស្រ ល់

ងពះរប�់មេុ�្សឬ?នលើមូលោឋា េទំា្នេះជំនេឿង្រលីស្្េទំា្មូលេលឹ្នៅជា

ន�ចក្លីល្លីនល្ើ។ែូចជាស្វកប៉ុលេិយយនៅកនាន្ុ ១កូរិេថូ�១:២3ថាវាជា

ន�ចក្លីល្លីនល្ើែល់ស្�េ៍ងកិកន�ើយជាថមជំពប់ែល់ស្�េ៍យូោដែលថាងពះ

្រួរជាមេុ�្សកូេរប�់្�្តលីងព�ម្ រីមានា ក់ន�ើយងទ្់ងតរូវបាេន្រឆ្ក ្ន�ើយកំពុ្

្រ្់ខា្សំ្្ងពះវរបិតា។នោយន�តុផលរប�់មេុ�្សវាជាន�ចក្លីល្លីនល្ើកនាន្ុ ការ

ដែលនយើ្នជឿនលើការទំា្អ�់នេះ។

ប៉ុដេ្តរាល់ករណលីទំា្អ�់អនាកមិេបាេបញ្្ក់បញ្ហា នោយការេិយយថា

មេុ�្សងតរូវទទួលខុ�ងតរូវចំនោះការដែលនធ្វើឲ្យចិត្តខ្រួេឯ្រឹ្រូ�នោះន�ើយ។

អនាកនៅដតពេ្យល់ពលីរនបៀបដែលងពះអាចទាមទារ“ឆេ្ទៈន�រី”ឲ្យនធ្វើការដែលមិេ

អាចនៅរួចទំា្នោះែដែល។នទាះបលីជា“ឆេ្ទៈន�រី”មិេអាចនធ្វើអ្វ លីនផ្ស្នទៀតក៏

នោយប៉ុដេ្តនតើងពះន្ទ“ឆេ្ទៈន�រី”នោយនងោះអំនពើបាបនោយរនបៀបណា?

អនាកកំពុ្ដតន�នាើន�តុផល។ការទំា្នេះជាន�ចក្លីល្លីនល្ើែូចន�តុផលរប�់

មេុ�្សដែរ។

ការពិតនៅដតែដែលថាការនងបើងបា�់“ឆេ្ទៈន�រី”នៅកនាន្ុ នោកិយនេះ

មិេដែលអាចបញ្ឈប់ចិត្តរឹ្រូ�រប�់មេុ�្សបាេនទងប�ិេនបើគ្ម េងបតិបត្តិការ
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រប�់ងពះវិញ្ញា ណបរិ�ុទ្ធនោះ។

អនាកបាេេិយយថាងពះមិេអាចនធ្វើឲ្យន�ច្ផ្នរា៉ា េក្ាយនៅជាអញ្លឹ្

នទពលីនងោះងទ្់បាេទតនឃើញថាអ្វលីដែលងទ្់បាេបន ក្ើត�ុទ្ធដតល្អ។ប៉ុដេ្តជា

ការពិតណា�់ នោះជាងពះបេ្រូលមួយចំនោះ�ណាឋា េនែើមែំបូ្នេការបន ក្ើត

រប�់ងពះមុេនពលធ្្ក់កនាន្ុ អំនពើបាបប៉ុនណា្ណ ះ។តាំ្ ពលី�នាលឹ្មកមេុ�្សនយើ្ទំា្

អ�់រួមទំា្ន�ច្ផ្នរា៉ា េដែរនោះបាេនកើតនចញពលីស្�េ៍ែ៏ទមិ�នលមើ�េិ្

ពុករលួយមួយ។នទាះបលីជាងពះបេ្រូលងត្់នេះ�ំនៅនៅកិចក្ាររប�់ងពះនងកាយ

ការធ្្ក់កនាន្ុ អំនពើបាបក៏នោយក៏ងពះបេ្រូលងត្់នេះ�ំនៅពលីរនបៀបដែលទតនមើល

អ្វលីៗដែរមិេដមេ�ំនៅពលីរនបៀបដែលមេុ�្សនមើលអ្វលីៗនោះន�ើយ។មាេការល្អ

ជានងចើេនៅកនាន្ុ ងពះនេងតរប�់ងពះដែលជាការអាងកក់នៅកនាន្ុ ដភនាករប�់នយើ្។

ឧទា�រណ៍៖ ជំ្ឺឈឺ្ ប់, ន�ចក្លីទុកខេងពរួយ, កំ�ុ�, ស្ថែ េេរក េិ្ការែ៏

ងបន�ើរទំា្អ�់រប�់ងពះ�ុទ្ធដតអាងកក់នៅកនាន្ុ ដភនាករប�់នោកិយ។ែំណលឹ្ល្អ

្រឺល្អងបន�ើរជា្ន្រទំា្អ�់ប៉ុដេ្តនោកិយនៅដត�្អប់។

ការដវកដញកទលី៤:ការនងបើងបា�់េិ�្ស័យមេុ�្សរប�់ងពះ

មេុ�្សមួយចំេួេអាចេលឹ្ច្់ែលឹ្ពលីរនបៀបដែលងពះនធ្វើឲ្យការអាងកក់នកើតន�ើ្នៅ

កនាន្ុ នយើ្ការនធ្វើឲ្យនយើ្មាេចិត្តរឹ្រូ�ការបនណ្ាយឲ្យនយើ្ធ្្ក់កនាន្ុ ន�ចក្លីប៉្

ងបាថានា រប�់នយើ្ន�ើយេិ្ការបណ្ាលឲ្យនយើ្នែើរផ្រូវខុ�។នយើ្្រួរដត�កប់
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ចិត្េលឹ្អ្វលីដែលងពះ្រម្ពលីរងបាប់នយើ្។

ចនម្ើយរប�់ខ្នុ ំ្រឺថានងរៅពលីងពះ្រុណនរី�តាំ្ ងពះោក់ព័េ្ធេលឹ្មេុ�្សនៅ

តាមេិ�្ស័យរប�់ពួកន្រ។នោយនងោះដតេិ�្ស័យរប�់ពួកន្រអាងកក់េិ្ផ្នុយពលី

ន�ចក្លីល្អនៅនពលងពះជំរុញឲ្យពួកន្រ្ ប់នផ្ើមនធ្វើ�កមមភាពអ្វលីមួយ�កមមភាព

នោះក៏អាងកក់ន�ើយផ្នុយពលីន�ចក្លីល្អដែរ។ឧបមាថានបើបុរ�មានា ក់ជិះន�ះន�ើយ

ន�ះនោះមាេដតនជើ្ពលីឬបលីបុ៉នណា្ណ ះដែលល្អយ៉្នោះការជិះរប�់គ្ត់ក៏អាង�យ័

នៅតាមលកខេណទៈនេន�ះរប�់គ្ត់នោះដែរ។ងប�ិេនបើន�ះរត់មិេបាេល្អនតើអនាក

ជិះអាចនធ្វើអ្វ លីបាេ?គ្ត់កំពុ្ដតជិះន�ះនេះជាមួយេលឹ្ន�ះល្ៗអ ែនទនទៀត។ន�ើយ

នទាះជាន�ះែនទនទៀតរត់បាេល្អក៏នោយក៏ន�ះរប�់បុរ�នោះមិេអាចរត់បាេល្អ

ដែរងប�ិេនបើវាមិេទាេ់ជានៅន�ើយនោះ។

ែូនចនាះអនាកនឃើញន�ើយនៅនពលណាងពះនធ្វើអ្វ លីមួយតាមរយទៈមេុ�្សអាងកក់

នោះន�ចក្លីអាងកក់េលឹ្នកើតន�ើ្ជាមិេខាេ។ប៉ុដេ្តងពះងទ្់ផ្្ល់មិេអាចនធ្វើ

អាងកក់បាេនទ។ងពះមាេអំណាចង្រប់ង្រ្។មេុ�្សទមិ�នលមើ�្រឺជាការបន ក្ើត

រប�់ងពះន�ើយងតរូវចុះចូលេលឹ្ការង្រប់ង្រ្រប�់ងពះ។ងពះមិេបងា្អ ក់អំណាចង្រប់

ង្រ្រប�់ងទ្់ន�ើយ្ឺរពលីនងោះដតន�ចក្លីអាងកក់រប�់មេុ�្ស។មេុ�្សទមិ�មិេ

ផ្្�់ប្រូរ�ណាឋា េរប�់ខ្រួេន�ើយ។ជាលទ្ធផលមេុ�្សមិេអាចបញ្ឈប់អំនពើបាប

េិ្ការវន ្្វ្រប�់ខ្រួេបាេនទរ�ូតទាល់ដតងពះវិញ្ញា ណនេងពះបាេោក់ន�ចក្លី

�ុចរិតនៅកនាន្ុ អនាកនោះនទើបបាេ។



96

ការដវកដញកទលី៥:វិធលីស្្�្តនេការនធ្វើឲ្យមេុ�្សរឹ្រូ�រប�់ងពះ

មេុ�្សទមិ�នលមើ�មិេខ្វល់ខា្វ យកនាន្ុ ការផ្រ ប់ងពះ�ឫទ័យែល់ងពះន�ើយ។ពួកន្រ

្ប់អារមមណ៍ដតការផ្រ ប់ដតចិត្តខ្រួេឯ្បុ៉នណា្ណ ះ។ពួកន្រ�្អប់ន�ើយេិ្ងបឆំ្្េលឹ្

អ្វលីៗដែលរារំា្មិេឲ្យពួកន្រ�បបាយរីករាយចំនោះន�ចក្លីប៉្ងបាថានា ខា្ស្ច់

្មរប�់ពួកន្រ។ជាពិន��នៅនពលែំណលឹ្ល្អបាេនៅែល់មេុ�្សទមិ�

នលមើ�។នៅកនាន្ុ ែំណលឹ្ល្អងពះបាេកាត់ផ្្ច់ន�ចក្លីប៉្ងបាថានា ខា្ស្ច់្ មេិ្

ទំេុកចិត្តដែលមាេមូលោឋា េនលើមេុ�្សរប�់ពួកន្រែូនចនាះបាេជាពួកន្រងត�ប់ជា

ជូរល្វលី្ន�ើយរឹ្ទទលឹ្ងបឆំ្្េលឹ្ងពះេិ្ងពះបេ្រូលរប�់ងទ្់។

ងពះមិេបាេបន ក្ើតន�ចក្លីអាងកក់ថមលីនៅកនាន្ុ ចិត្តរប�់មេុ�្សន�ើយ។ងទ្់នងបើ

ន�ចក្លីអាងកក់ដែលមាេនៅទលីនោះងស្ប់នែើម្លីនគ្លបំណ្ែ៏ល្អេិ្ងបកប

នោយងបាជ្ាញាណរប�់ងទ្់។នៅកនាន្ុ ២សំ្យូដអល១6:១០ន�ច្ោវីែបាេ

េិយយពលី�ុលីម៉ាយថា៖“វានជរងបមាថែូនចនាះនោះ្រឺនោយនងោះងពះនយ�ូវា៉ា ងទ្់

បាេងបាប់ឲ្យវានជរងបមាថ”។ងពះមិេបាេនចញបងារ ប់ថា្រួរឲ្យ�ុលីម៉ាយ្រួរដតនជរ

ន�ច្ោវីែនោះនទ។ជំេួ�មកវិញនែើម ល្ីឲ្យ�កមមភាពង្រប់ង្រ្រប�់ងពះធ្ោថា

ឆេ្ទៈែ៏អាងកក់ដែលមាេងស្ប់រប�់�ុលីម៉ាយេលឹ្នធ្វើអ្វ លីមួយនៅតាមេិ�្័សយនេឆេ្ទៈ

នោះនៅនពលមួយន�ើយនៅទលីកដេ្្មួយដែលងពះ�ព្វងពះ�ឫទ័យ។
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ការដវកដញកទលី6:ការនធ្វើឲ្យមាេភាពរឹ្រូ�រប�់ងពះែល់ចិត្តរប�់ន�ច្ផ្នរា៉ា េ

ចូរ្ ំការទំា្អ�់នេះនៅកនាន្ុ ្ំរេិតន�ើយនយើ្ងត�ប់នៅករណលីន�្ចផ្នរា៉ា េវិញ។

ងពះមិេបាេផ្្�់ប្រូរេិ�្ស័យរប�់ន�ច្ផ្នរា៉ា េនោយងពះវិញ្ញា ណបរិ�ុទ្ធនទ។

ឆេ្ទៈរប�់ន�ច្ផ្នរា៉ា េនៅដតទមិ�នលមើ�ន�ើយអាងកក់ែដែល។គ្ត់បាេនោរ

នពញនៅនោយភាពអស្្រ្យេិ្អំណាចផ្្ល់ខ្រួេរប�់គ្ត់។ែូនចនាះនៅនពលដែល

ងពះបាេងបទាេឲ្យគ្ត់េូវអ្វលីដែលនធ្វើឲ្យគ្ត់អត់ចិត្ន�ើយនងកវនងកាធគ្ត់មិេអាច

នជៀ�វា្ងបតិកមមនៅកនាន្ុ រនបៀបអាងកក់មួយបាេ។គ្ត់កាេ់ដតរឹ្ចនច�ន�ើ្ៗ

ន�ើយបែិន�ធមិេងពមស្្ប់ន�តុផល។

ន្រងតរូវដតយល់ងពះបេ្រូលនេបទ្រម្ពលីរនៅតាមអតថែេ័យែ៏ងាយយល់រប�់

វា។នៅនពលដែលងពះមាេបេ្រូលថា៖“អញេលឹ្នធ្វើឲ្យផ្នរា៉ា េមាេចិត្តរឹ្”្រឺងទ្់

កំពុ្ដតមាេបេ្រូលថា៖“ងទ្់េលឹ្បណ្ាលឲ្យចិត្តរប�់ផ្នរា៉ា េងត�ប់ជារឹ្រូ�”។

នោយភាពជាក់ចបា�់នពញនលញដែលងទ្់បាេងជាបន�ើយងទ្់បាេងបកា�

ថាន�ច្ផ្នរា៉ា េ្រួរដតមាេចិត្តរឹ្។ងពះបាេងជាបយ៉្ចបា�់ថាន�ច្ផ្នរា៉ា េ

មិេអាចបញ្ឈប់�កមមភាពរប�់ងពះដែលងតរូវនកើតន�ើ្ចំនោះគ្ត់បាេន�ើយ។

ន�ើយងទ្់បាេងជាបថាជាលទ្ធផលន�្ចផ្នរា៉ា េេលឹ្កាេ់ដតអាងកក់ន�ើ្ៗ។ឆេ្ទៈ

អាងកក់ច្់ដតនធ្វើការអាងកក់ប៉ុនណា្ណ ះ។�ូម ល្ីដតការល្អខ្ះដែលងពះោំមកឯពួកន្រ

ែូចជាែំណលឹ្ល្អនែើម្លីឲ្យមាេការទាក់ទ្គ្នា ក៏នោយក៏ឆេ្ទៈអាងកក់ច្់ដតនធ្វើការ

អាងកក់ប៉ុនណា្ណ ះ។ន�ើយវាក៏ក្ាយជារឹ្ចនច�។
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ន�តុអ្វលីបាេជាងពះមិេបញ្ឈប់ឆេ្ទៈដែលបន ក្ើតការអាងកក់នោះនៅ?ការ

នេះងតរូវ�ូមងពះឲ្យឈប់នធ្វើជាងពះ។នយើ្មិេអាចង�នមើង�នមថាងពះេលឹ្ឈប់

នធ្វើការល្អនោយនងោះដតឆេ្ទៈទមិ�នលមើ�មាេងបតិកមមអាងកក់នោះន�ើយ។

ន�តុអ្វលីបាេជាងពះមិេផ្្�់ប្រូរឆេ្ទៈអាងកក់រប�់មេុ�្សែូចជាន�ច្

ផ្នរា៉ា េនេះនៅ?�ំេួរនេះវាប៉ះោល់នៅេលឹ្ងពះ�ឫទ័យែ៏ោក់កំបំា្រប�់ងពះ

ដែលមិេអាចវា�់�្្ ់បាេ(រ៉ាូម១១:33)។ងប�ិេនបើេរណាមានា ក់ដែលងបកាេ់

ខ្ាប់េលឹ្ន�តុផលមេុ�្សន�ើយមាេការអាក់អេ់ចិត្តនោយស្រការនេះក៏អត់

ចិត្នៅ។ការរទូរទំាេលឹ្មិេផ្្�់ប្រូរអ្វ លីទំា្អ�់ន�ើយរា្�្នងជើ�នរី�រប�់ងពះ

នៅដតងបកាេ់ខ្ាេ់ខ្រួេវិញ។នយើ្ងបដ�លជាអាចឆល្់ដែរថាន�តុអ្វលីបាេជាងពះ

អេុញ្ញា តឲ្យនោកអ័ោមធ្្ក់កនាន្ុ អំនពើបាប!នយើ្មិេងតរូវព្យយមបន ក្ើតចបាប់

�ំរាប់ងពះនោះនទ។អ្វលីដែលងពះនធ្វើមិេដមេងតលឹមងតរូវនោយនងោះនយើ្គ្ងំទនោះ

នទប៉ុដេ្តនោយនងោះងទ្់�ព្វងពះ�ឫទ័យេលឹ្ការនោះវិញ។នបើច្់ផ្្�់ប្រូរការ

នេះមាេដតមួយប៉ុនណា្ណ ះ្រឺងតរូវបន ក្ើតងពះអាទិករមួយនទៀតដែលធំនលើ�ជា្

ងពះជាម្ា�់!

�ូមនយើ្ងត�ប់នៅកាេ់អតថែបទវិញ។អនាកមិេយកចិត្តទុកោក់ចំនោះ

អតថែេ័យងត្់ៗនេអតថែបទនេះនទ ពលីនងោះអនាកមិេចូលចិត្តវា ន�ើយបោ្ប់មក

អនាកបាេោក់“ការពេ្យល់”ផ្្ល់ខ្រួេរប�់អនាកនលើអតថែបទនេះវិញ។ប៉ុដេ្តនយើ្

ងតរូវពិេិត្យនលើអតថែបទមួយនៅកនាន្ុ បរិបទរប�់វានែើម្លីដ�្្វ រកនគ្លនៅេិ្

នគ្លបំណ្រប�់អនាកេិពេ្ធ។អតថែេ័យងត្់ៗ្រឺថាងពះនធ្វើឲ្យផ្នរា៉ា េមាេចិត្តរឹ្
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នោយមនធ្យបាយនេនងគ្ះកាចោោ។ប៉ុដេ្តអនាកេិយយថានោយមនធ្យបាយ

នេការអត់ធមត់រប�់ងពះន�ើយេិ្នោយការមិេោក់ទណ្កមមភ្ាមែល់ផ្នរា៉ា េ

នៅវិញ។ប៉ុដេ្ត�ូមនមើលមកឯបរិបទរប�់វា។ ងពះបាេរ្់្ ំនោយន�ចក្លី

អត់ធមត់ជាយូរណា�់មកន�ើយនៅខណទៈនពលដែលផ្នរា៉ា េនធ្វើឲ្យពួកកូេនៅ

អុលីងស្ដអលបាេឈឺ្ ប់នោះ។ជាការពិតណា�់នៅនពលដែលងពះបាេមាេ

បេ្រូលថាងទ្់េលឹ្នធ្វើឲ្យចិត្តរប�់ផ្នរា៉ា េរឹ្្រឺងទ្់ច្់នធ្វើអ្វ លីមួយដែលនផ្ស្វិញ

នោល្រឺជាការផ្្�់ប្រូរពលីការអត់ធមត់រប�់ងទ្់មាេេ័យថាការអត់ធមត់មិេនៅ

ដតបេ្តនទៀតនទ។នយើ្ែលឹ្ពលីមូលន�តុដែលមាេភាពខុ�គ្នា មួយ។ងពះកំពុ្

ដតមាេបំណ្រំនោះរា្�្តងទ្់ឲ្យរួចពលីងបនទ�នអ�ុលីព្។ងទ្់មាេបំណ្ងពះ

�ឫទ័យផល្់ន�តុផលបដេថែមនទៀតែល់រា្�្ងទ្់នែើម្លីឲ្យមាេទំេុកចិត្តនៅកនាន្ុ 

ងទ្់។ការរឹ្ទទលឹ្រប�់ន�ច្ផ្នរា៉ា េបាេនធ្វើឲ្យមាេនងគ្ះកាចកាេ់ដតនងចើេន�ើ្

ន�ើយនងគ្ះកាចថមលីៗេិមួយៗ�ុទ្ធដតបងាហា ញពលីអំណាចងពះនចស្្រប�់ងទ្់។

មិេងតលឹមដតប៉ុនណា្ណ ះបោ្ប់ពលីនងគ្ះកាចេិមួយៗនោកម៉ូន�បាេកត់ងតាទុកថា

“ផ្នរា៉ា េមាេចិត្តរឹ្ែូចជាងពះនយ�ូវា៉ា បាេមាេបេ្រូល”។ងត្់នេះជាចំេុចដែល

កំពុ្ដតនធ្វើឲ្យជំនេឿរប�់ពួកអុលីងស្ដអលកាេ់ដតខ្ាំ្ ន�ើ្កនាន្ុ ងពះជាម្ា�់។

អនាកច្់ឲ្យន�ច្ផ្នរា៉ា េមាេឆេ្ទៈមួយដែលមាេន�រីភាពនែើម្លីចុះចូល

ឬនែើម្លីបះនបារងបឆំ្្ែូនចនាះអនាកទាមទារនអាយអតថែបទនេះមាេេ័យថាផ្នរា៉ា េ

នធ្វើឲ្យចិត្តគ្ត់រឹ្នោយខ្រួេឯ្ជាជា្ងពះនធ្វើឲ្យរឹ្។ប៉ុដេ្ត�ូមនមើលពលីអតថែេ័យ

ដែលវា្រួរមាេ។ងពះអាចេលឹ្ពលឹ្នលើ “ឆេ្ទៈន�រី” រប�់ផ្នរា៉ា េន�ើយងទ្់
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អាចេលឹ្មិេបាច់ងបាប់នោកម៉ូន�េិ្រា្�្រប�់ងទ្់ជាមុេេូវអ្វ លីដែលេលឹ្

នកើតន�ើ្។ប៉ុដេ្តងទ្់បាេនធ្វើការទំា្អ�់នេះវិញ្រឺងពះបាេនធ្វើឲ្យចិត្តផ្នរា៉ា េរឹ្

ទទលឹ្។ងពះបាេនធ្វើឲ្យផ្នរា៉ា េនធ្វើ�កមមភាពន�ើយផ្នរា៉ា េមិេអាចនធ្វើអ្វ លីនងរៅពលី

កិចក្ារតាមេិ�្ស័យរប�់គ្ត់នោះន�ើយ។ែូនចនាះនយើ្នឃើញថាអតថែបទនេះមិេ

អាចយកមកគ្ងំទ“ឆេ្ទៈន�រី”បាេនទដតផ្នុយនៅវិញដបរជាងបឆំ្្េលឹ្វា(ឆេ្ទៈ

ន�រី)ដតប៉ុនណា្ណ ះ។

ការដវកដញកទលី7:ការេិយយអំពលី្រម្ពលីររ៉ាូម៩:១៥-33រប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

អនាកងតរូវបាេរ្ការឈឺ្ប់យ៉្ែំណំនោយស្រអតថែបទនេះ។អនាកនបជ្្ាងបកាេ់

ខ្ាប់ចំនោះ“ឆេ្ទៈន�រី”នទាះជាយ៉្ណាក៏នោយែូនចនាះអ្វ លីដែលអនាកេិយយ

�ុទ្ធដតជាការដែលផ្នុយទំា្អ�់ជាពិន��អំពលីបុព្វញាណរប�់ងពះ។�ូមឲ្យ

នយើ្យល់ឲ្យចបា�់អំពលីការនេះ។ឧទា�រណ៍៖ងពះបាេងជាបជាមុេថាយូោ�

េលឹ្ក្ាយជាជេក្ត់។ែូនចនាះយូោ�ងតរូវដតក្ាយជាជេក្ត់។យូោ�គ្ម េ

អំណាចនែើម ល្ីេលឹ្នធ្វើ�កមមភាពណាមួយបាេនោយន�រីេិ្នោយ�ម័ង្រពលីចិត្តនៅ

តាមេិ�្ស័យរប�់គ្ត់បាេន�ើយ។ងពះបាេងជាបជាមុេពលីរនបៀបដែលយូោ�

ងតរូវនធ្វើ�កមមភាពន�ើយងពះងទ្់បាេោំឲ្យមាេ�កមមភាពនៅកនាន្ុ ការ�ំដែ្នោះ

នៅនពលដែលងទ្់�ំនរចងពះ�ឫទ័យឲ្យនកើតន�ើ្។

វាគ្ម េងបនយជេ៍នទដែលអនាកជដជកអំពលីការែលឹ្ជាមុេរប�់មេុ�្សនោះ
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ពលីនងោះខ្វះមិេែល់បុព្វញាណរប�់ងពះឆ្្យណា�់។ឧទា�រណ៍៖នយើ្ែលឹ្ថា

បាតុភូតចេ្ងគ្�េលឹ្នកើតន�ើ្។ប៉ុដេ្តវាមិេបាេនកើតន�ើ្នោយនងោះដតនយើ្

ព្យករនោះនទ។ប៉ុដេ្តងពះនៅនពលដែលងទ្់ព្យករអ្វលីមួយន�ើយការនោះនកើត

ន�ើ្នោយនងោះងទ្់ព្យករវា។ងប�ិេនបើអនាកមិេទទួលស្រ ល់ការនេះនទនោះ

មាេេ័យថាអនាកនមើលងាយង្រប់ទំា្ន�ចក្លី�េ្យេិ្ការងពមាេរប�់ងពះ

ន�ើយ។អនាកបែិន�ធងពះផ្្ល់ដតម្្ ។

នៅកដេ្្មួយអនាកមាេ្រំេិតងតលឹមងតរូវកនាន្ុ ការទទួលស្រ ល់ថាស្វក

ប៉ុលបនង្ៀេថា ងពះ�ព្វងពះ�ឫទ័យេលឹ្អ្វលីដែលងទ្់ងជាបជាមុេែូនចនាះវា

ងតរូវដតនកើតន�ើ្។ប៉ុដេ្តបោ្ប់មកអនាកដបរជានធ្វើឲ្យវាខូចនោយការេិយយថា

អនាកពិបាករកការនេះនៅវិញ។បោ្ប់មកអនាកព្យយមន្រចនវ�នោយេិយយ

ថាស្វកប៉ុលមិេបាេពេ្យល់ពលីអតថែេ័យនទប៉ុដេ្តគ្ត់ងគ្េ់ដត�្លីបនោ្�ែល់

ពួកអនាកដែលងបដកកេលឹ្គ្ត់ប៉ុនណា្ណ ះ(រ៉ូាម៩:២០)។ការនេះ្រឺគ្ម េផ្រូវជួយែល់

អតថែបទែ៏បរិ�ុទ្ធនេះន�ើយ។នៅនពលដែលនយើ្ងកន�កនមើលអតថែបទនេះមួយ

ដភត្េលឹ្នឃើញថាស្វកប៉ុលពិតជាពេ្យល់ពលីបញ្ហា ងបាកែដមេ។តាមពិតនៅ

េលឹ្មិេមាេន�តុផលដែលនធ្វើឲ្យមាេការ�្លីបនោ្�នោះនទងប�ិេនបើគ្ម េអនាក

ណាងបដកកងបឆំ្្េលឹ្ការពេ្យល់រប�់គ្ត់នោះ។ស្វកប៉ុលបាេែកង�្់ពលី

្រម្ពលីរេិកខេមេំ33:១៩“រួចងទ្់មាេបេ្រូលតបថាអញេលឹ្ឲ្យអ�់ទំា្ន�ចក្លី

�ប្នុរ�រប�់អញនែើរនៅកាត់មុខឯ្ងពមទំា្ងបកា�ពលីងពះោម“នយ�ូវា៉ា ”

នៅមុខឯ្ផ្អញេលឹ្នងបា�ន�ើយេលឹ្ផសាយន�ចក្លីនមតា្ត ករុណាែល់អនាក
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ណាដែលអញច្់ផសាយឲ្យ”។បោ្ប់មកស្វកប៉ុលពេ្យល់ថា�កមមភាព

រប�់ងពះទំា្ន�ចក្លីនមតា្ត ករុណាឬទំា្ការនធ្វើឲ្យចិត្តរឹ្្រឺមិេអាង�័យនលើឆេ្ទៈ

ន�រីរប�់មេុ�្សណាទំា្អ�់ប៉ុដេ្តអាង�័យនលើដតងពះជាម្ា�់ផ្្ល់ប៉ុនណា្ណ ះ។

ស្វកប៉ុលបាេបងាហា ញយ៉្ចបា�់ថាបុព្វញាណរប�់ងពះធ្ោេូវ�កមមភាព

ដែលមេុ�្សនធ្វើ។ជាការពិតណា�់ងប�ិេនបើនយើ្ព្យយមបងាហា ញពលីបុព្វញាណ

រប�់ងពះេិ្ឆេ្ទៈន�រីរប�់មេុ�្សជាមួយគ្នា  នោះនយើ្េលឹ្មាេបញ្ហា  -្រឺ

នងបៀបែូចជាបងាហា ញថានលខ៩េិ្នលខ១០ជានលខែូចគ្នា យ៉្អញ្លឹ្!

ការ�្លីបនោ្�រប�់ស្វកប៉ុល្រឺ�ំរាប់ពួកអនាកដែលបែិន�ធេលឹ្

្រំេិតដែលថាពួកន្រមិេមាេ“ឆេ្ទៈន�រី” ន�ើយការទំា្អ�់នោះ្រឺពលឹ្ដផ្អក

នលើដតបំណ្ងពះ�ឫទ័យងទ្់ដតមួយប៉ុនណា្ណ ះ។នេះ្រឺជាកដេ្្នែើម្លីឲ្យនយើ្

បាេង�ឡាញ់ភាពឧត្ន្ុ រឧត្តមនេងពះនៅកនាន្ុ ្រំេិតដែល្រួរឲ្យ�ប្់ដ�្្ អស្្រ្យ

រប�់វាន�ើយនែើម្លីឲ្យនយើ្បាេេិយយថា“�ូមឲ្យរាជ្យងទ្់បាេមកែល់

�ូមឲ្យងពះ�ឫទ័យងទ្់បាេ�ំនរចនៅដផេែលីែូចនៅស្ថែ េ�ួ្រ៌ដែរ”(ម៉ាថាយ

6:១០)។

ការដវកដញកទលី៨:ន�តុផលនេធមមជាតិងតរូវដតយល់ទទួលស្រ ល់អំណាចង្រប់

ង្រ្នេបំណ្ងពះ�ឫទ័យរប�់ងពះ

ងប�ិេនបើបុព្វញាណរប�់ងទ្់មិេអាចទុកចិត្តបាេន�ើយអាចេលឹ្ងត�ប់ងត�ិេ
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នោយងពលឹត្តិការណ៍ោោនោះន�តុផលធមមជាតិងតរូវដតទទួលស្រ ល់ថាងពះជាងពះ

ដែលនខសាយន�ើយឥតងបនយជេ៍។ជាការពិតណា�់មេុ�្សេលឹ្បែិន�ធចំនោះ

្ំរេិតដែលថាងពះងទ្់ល្អងទ្់្ួររ្ កន្លន្រនធ្វើឲ្យន្ររឹ្រូ�េិ្ជំេំុជំរះពួកន្រ

នងបៀបែូចជាងទ្់�បបាយងពះ�ឫទ័យេលឹ្អំនពើបាបរប�់ពួកន្រេិ្ទារុណកមម

អ�់កល្ជាេិច។្ខ្នុ ំផ្្ល់ធ្្ប់ជំពប់ែួលេលឹ្ការនេះម្្ ពលីរែ្ដែរ។ខ្នុ ំបាេធ្្ក់

នៅកនាន្ុ រន្្ែ៏នងរៅបំផុតនេការអ�់�្្ឃលឹមអញ្លឹ្ន�ើយបាេខ្នុ ំធ្្ប់្រិតថាខ្នុ ំមិេ

្រួរនកើតមកជាមេុ�្សនទ។(នពលនោះ្រឺនៅនពលមុេដែលខ្នុ ំបាេស្រ ល់ថាន�ចក្លី

អ�់�្្ឃលឹមបាេផល្់�ុខភាពឲ្យខ្នុ ំន�ើយនតើខ្នុ ំនៅជិតងពះ្រុណយ៉្ណា)។នេះ

ន�ើយជាមូលន�តុដែលមេុ�្សព្យយមរក“ការពេ្យល់”ន�ើយមាេការងតិះរិះ

ពិ្រណាផ្្ល់រប�់ខ្រួេន្រមុេនពលដែលបាេនឃើញការនោះងតរូវបាេបនង្ៀេ

យ៉្ចបា�់នៅកនាន្ុ ងពះបេ្រូលរប�់ងពះវិញ។

នទាះបលីជាការងតិះរិះពិ្រណានេការដែលមិេនជឿនលើងពះងតរូវបាេខក

ចិត្តក៏នោយប៉ុដេ្តវាេលឹ្ងតរូវបាេប ខ្េំឲ្យទទួលស្រ ល់អំណាចង្រប់ង្រ្នេបំណ្

ងពះ�ឫទ័យនេងពះនទាះជាគ្ម េងពះ្រម្ពលីរក៏នោយែ្ិតមាេការពលីរដែលងតរូវបាេ

កត់ងតានៅកនាន្ុ បញ្ញា ចិត្តរប�់មេុ�្ស-្រឺថាងពះ្រឺជាន�ច្ង្រប់ង្រ្ន�ើយងទ្់

ងជាបជាមុេចំនោះការទំា្អ�់នោយគ្ម េការនលើកដល្ឬកំ�ុ�ន�ើយ។
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ការដវកដញកទលី៩:្រម្ពលីររ៉ាូម៩:១៥-33(បេ្ត)

នៅកនាន្ុ ងពះ្រម្ពលីររ៉ាូម៩:២០,២១ស្វកបុ៉លបាេេិយយថាមេុ�្សនងបៀបែូចជា

ែលីឥែឋាន�ើយងពះនងបៀបែូចជាជា្�មរូេ។គ្ម េអ្វលីចបា�់ជា្ការដែលនគ្លបំណ្

ទំា្ង�នុ្រប�់ស្វកប៉ុលបាេបែិន�ធ“ឆេ្ទៈន�រី”នៅកនាន្ុ មេុ�្សនទៀតនទ។

ករណលីទំា្ង�នុ្រប�់ស្វកបុ៉លនៅកនាន្ុ �ំបុងតនេះ្ឺរថាងប�ិេនបើមាេអំណាច

នៅកនាន្ុ មេុ�្សនែើម្លីជួយ�ន្ងារ ះខ្រួេឯ្ដមេនោះងពះ្រុណរប�់ងពះនៅជាឥត

ងបនយជេ៍។រីឯនៅកនាន្ុ ជំពូក១១:២០-២3ជានពលដែលស្វកប៉ុលកំពុ្ដត

បងាហា ញថាស្�េ៍ែនទេលឹ្បាេ�ន្ងារ ះដែរ។គ្ត់មិេបាេរាប់ការនេះថានោយ

នងោះ“ឆេ្ទៈន�រី”រប�់ពួកន្រនោះនទបុ៉ដេ្តនោយកិចក្ាររប�់ងពះវិញដែលងទ្់

បាេផសំាពួកន្រវិញ។

ការដវកដញកទលី១០:អំណាចង្រប់ង្រ្រប�់ងពះេិ្“ឆេ្ទៈន�រី”មិេអាចរ�់

នៅជាមួយគ្នា បាេនទ។

ងត្់នេះ្ឺរជាឧទា�រណ៍មួយនេការងតិះរិះពិ្រណារប�់អនាក។អនាកេិយយ“ទាក់

ទ្េលឹ្បុព្វញាណែ៏មិេអាចបំដបកបាេនេងពះ្ឺរថាយូោ�ងតរូវដតក្ាយជាអនាកក្ត់

ងពះអ រ្នទាះជាអញ្លឹ្ក៏នោយក៏យូោ�អាចផ្្�់ដងបឆេ្ទៈរប�់គ្ត់បាេដែរ”។

នតើការដែលអនាកកំពុ្ដតេិយយនេះអនាកនលើកវាមកនោយខ្រួេឯ្ឬ?ងប�ិេនបើ

វាែូចជាអនាកេិយយដមេនោះមាេេ័យថាយូោ�មាេអំណាចនែើម្លីផ្្�់ប្រូរ
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បុព្វញាណរប�់ងពះន�ើយនធ្វើឲ្យបុព្វញាណរប�់ងពះមិេ្ួររឲ្យទុកចិត្បាេ។នទាះជា

យ៉្ណាក៏នោយអនាកមិេបាេនោះងស្យបញ្ហា នេះទាល់ដតនស្ះ។អនាកនងបៀបែូច

ជានមបញ្្ការមានា ក់ដែលែលឹកោំក្ទ័ពនៅចបំា្ន�ើយបោ្ប់មកដបរជារត់ន្ល

ពួកន្រកនាន្ុ ខណទៈដែលពួកន្រកំពុ្ដតងតរូវការជំេួយែ៏្ ំបាច់ពលីអនាកនៅវិញ!អនាកក៏

�្នុះនៅ្ ប់យកការមួយនផ្ស្នទៀតមកេិយយថាឆេ្ទៈរប�់មេុ�្សងតរូវបាេរំខាេ

នោយអំណាចង្រប់ង្រ្រប�់ងពះនៅវិញ។ខ្នុ ំ�ួរអំពលីនគ្ដតអនាកដបរជានឆ្ើយអំពលី

ងកបលីនៅវិញ!ប៉ុដេ្តខ្នុ ំេលឹ្មិេឲ្យអនាករួចពលីដផ្�េ្រូចនោយង�រួលនោះនទ។អនាកងតរូវដត

ងបឈមមុខេលឹ្ស្ថែ េភាពដែលរាដរកជាមិេខាេ។“យូោ�អាចមាេឆេ្ទៈកនាន្ុ ការ

មិេក្ត់បាេ”េិ្“យូោ�ងតរូវដតមាេឆេ្ទៈកនាន្ុ ការក្ត់ជាពុំខាេ”។នតើការទំា្ពលីរ

នេះអាចងតរូវគ្នា បាេនោយរនបៀបណា?នតើការទំា្ពលីរនេះមិេងបឆំ្្គ្នា ន�ើយផ្នុយ

ពលីគ្នា នទឬអលី?

ការដវកដញកទលី១១:ការបកងស្យអំពលី្រម្ពលីរម៉ាឡា្រលី១:២-3រប�់ដអ៊រា៉ា �មលឹ�

ឥ�រូវនេះនយើ្ងតរូវដតដបរនៅអតថែបទទលីពលីរដែលអនាកនលើកន�ើ្អាចេលឹ្គ្ងំទ

ែល់ជំ�ររប�់ខ្នុ ំអំពលី“ឆេ្ទៈន�រី”នទាះបលីជាការពិតអនាកបែិន�ធថាវាមិេគ្ងំទ

ក៏នោយ។នតើអ្វ លីនៅជាការដវកដញករប�់អនាក?នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរនោកុប្ត្ិ២៥:២3

ដច្ថា“កូេច្្េលឹ្ងតរូវបំនរីប្អរូេ”។“ការពេ្យល់”រប�់អនាកពេ្យល់យ៉្ែូនចនាះ

ថា៖“វាមិេទាក់ទ្េលឹ្ការ�ន្ងារ ះរប�់មេុ�្សនោះនទែ្ិតងពះអាចេលឹ្មាេ

ងពះ�ឫទ័យឲ្យមេុ�្សមានា ក់្រួរក្ាយជាបាវបំនរីផ្េិ្ជាអនាកងកលីងកផ្នោយ
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គ្ម េការបែិន�ធពលីន�ចក្លី�ន្ងារ ះែ៏នៅអ�់កល្ជាេិច្នទ”។

នោះជា្រំេិតដែលមិេអាចទុកចិត្តបាេដែលអនាកមាេនែើម្លីព្យយមន្រច

ពលីន�ចក្លីពិត!ដតអនាកមិេអាចន្រចបាេនទ។ចូរ្ិរតអំពលីការនងបើងបា�់អតថែបទនេះនៅ

កនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម៩:១២-១3។នតើស្វកបុ៉លកំពុ្ដតនងបើបទ្រម្ពលីរងច�ំកនាន្ុ ខណទៈនពល

ដែលគ្ត់ោតងតោ្ពលីមូលោឋា េង្រលឹះនេនគ្លលទ្ធិរប�់ង្រលីស្្េឬ?នទគ្ត់មិេ

បាេនងបើងបា�់វាងច�ំនទ!នចរ៉ាូមហ៊ាេេិយយថា“ការជានងចើេ�ុទ្ធដតមាេកំោំ្

មួយនៅកនាន្ុ ស្វកប៉ុលដែលពួកវាមិេមាេនៅកនាន្ុ បរិបទនែើមរប�់ពួកន្រ។នចរ៉ូាម

អាចេិយយអញ្លឹ្បាេប៉ុដេ្តការនោះ្រឺជាការដែលគ្ម េភ�្តនុតា្បញ្្ក់។មេុ�្ស

ែូចនចរ៉ាូមនេះ្រឺជាមេុ�្សដែលមិេយល់ពលីស្វកប៉ុលឬអតថែបទដែលគ្ត់ែក

ង�្់មកេិយយនោះន�ើយ។ខ្នុ ំមិេអាចឯកភាពថានោកុប្ត្ិ២៥:២១-២3

�ំនៅនលើដតមានា ក់ដែលងតរូវបំនរីមានា ក់នទៀតនោះនទបុ៉ដេ្ត�ូមឲ្យនយើ្ឧបមាមួយដភ្ត

�ិេថាវាែូចជាអ្វលីដែលនចរ៉ាូមេិយយចុះ។នយើ្នៅដតអាចនឃើញថាស្វកប៉ុល

ែកង�្់យ៉្ងតលឹមងតរូវនែើម ល្ីបងាហា ញថាមាេការល្អណានៅកនាន្ុ យ៉កុបឬនអស្វ

ន�ើយ។ស្វកប៉ុលកំពុ្ដតពិភាកសាថានតើអ្វ លីដែលពួកន្រទទួលបាេនោយការល្អ

នេ“ឆេ្ទៈន�រី”ឬយ៉្ណា។រួចន�ើយគ្ត់បងាហា ញថាពួកន្រមិេមាេការល្អយ៉្

ែូន ន្ា ះនទ។ការទំា្អ�់ងតរូវបាេកំណត់ន�ើ្តាំ្ ពលីមុេដែលពួកន្របាេនកើតមក

នៅនទៀត។

នយបល់រប�់ស្វកប៉ុលអំពលីនោកុប្ត្ិ២៥:២3ថាមិេងតរូវនលើកមក

េិយយងគ្េ់ដត�ំនៅនៅកិចក្ារតូចតាចមួយនោះនទ។បទ្រម្ពលីរនេះពិតជាមាេ
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ឥទ្ធិពលមួយអំពលីន�ចក្លី�ន្ងារ ះែ៏អ�់កល្វិញ។នោកយ៉កុប្ឺរជារា្�្នងជើ�

នរី�មានា ក់រប�់ងពះ។ន�ចក្លី�េ្យចំនោះគ្ត់េិ្ការទំា្អ�់ដែលជាកមម�ិទ្ធិ

រប�់រា្�្តងទ្់្ឺរងពះពរ,ងពះបេ្រូល,ងពះវិញ្ញា ណ,ន�ចក្លី�េ្យពលីងពះង្រលី�្េិ្

េ្ររែ៏អ�់កល្រប�់ងទ្់។ការនេះងតរូវបាេបញ្្ក់នៅកនាន្ុ នោកុប្ត្ិ្ប់ពលី

២7:២7នៅ។ែូនចនាះការនឆ្ើយតបរប�់នយើ្នៅកាេ់នចរ៉ាូម្រឺថាង្រប់ទំា្អតថែបទ

ដែលបាេែកង�្់នោយពួកស្វកមាេកំោំ្ខំ្ា្ជា្នៅកនាន្ុ អតថែបទនែើមរប�់

ពួកវាេិ្ខ្ាំ្ ជា្នៅកនាន្ុ �ំនណររប�់នចរ៉ាូម!

�ំរាប់អតថែបទពលី្រម្ពលីរម៉ាឡា្រលី១:២-3ស្វកប៉ុលក៏បាេែកង�្់ផ្ដែរថា

“ងពះនយ�ូវា៉ា ងទ្់មាេបេ្រូលថាអញបាេង�ឡាញ់ឯ្រាល់គ្នា ប៉ុដេ្តឯ្រាល់គ្នា 

ថាងទ្់មាេង�ឡាញ់នយើ្ឯណាងពះនយ�ូវា៉ា ងទ្់តបថាឯនអស្វនតើមិេដមេ

ជាប្រប�់យ៉កុបនទឬអលីនទាះបលីយ៉្នោះ្រ្់ដតអញបាេង�ឡាញ់យ៉កុបដត

ចំដណកនអស្វនោះអញបាេ�្អប់វិញន�ើយបាេនធ្វើឲ្យង�នុកភនាំរប�់ន្របាេស្្ត់

នងចៀបក៏ឲ្យមរតករប�់ន្រែល់ពួកស្្វ េនៅទលីរនហាស្ថែ េ”។អនាកដអ៊រា៉ា �មលឹ�មាេ

វិធលីបលីយ៉្នែើម្លីព្យយមន្រចនចញពលីអតថែេ័យែ៏ចបា�់ោ�់នេងពះបេ្រូលទំា្

នេះ។

វិធលីទលីមួយ្រឺថានយើ្មិេអាចពេ្យល់ការនេះជាេ័យែ៏ងាយយល់បាេ

ន�ើយពលីនងោះន�ចក្លីង�ឡាញ់េិ្ន�ចក្លី�ំអប់រប�់ងពះខុ�ពលីន�ចក្លី

ង�ឡាញ់េិ្ន�ចក្លី�ំអប់រប�់មេុ�្ស្រឺគ្ម េអារមមណ៍មេុ�្សនៅកនាន្ុ ន�ចក្លី

ទំា្នេះន�ើយ។ឥ�រូវនេះនយើ្រាល់គ្នា ែលឹ្ន�ើយថាន�ចក្លីង�ឡាញ់េិ្
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ន�ចក្លី�ំអប់រប�់ងពះមិេដមេជាអារមមណ៍រប�់មេុ�្សនទបុ៉ដេ្ត�ំេួរដែលនយើ្

ងបឈមមុខតំរូវមិេឲ្យនយើ្�ួរពលីរនបៀបដែលងពះង�ឡាញ់េិ្�្អប់នទប៉ុដេ្ត

តំរូវឲ្យ�ួរពលីមូលន�តុដែលងពះង�ឡាញ់េិ្�្អប់វិញ។ប៉ុដេ្តនោយនងោះអនាកច្់

ទាញចំណាប់អារមមណ៍មកឯរនបៀបដែលងពះង�ឡាញ់េិ្�្អប់វិញនោះ�ូមនយើ្

នមើលមួយដភត្�ិេថានតើការនេះជួយែល់ករណលីរប�់អនាកដែរឬយ៉្ណា។វាមិេ

បាេជួយអ្វលីទាល់ដតនស្ះ។ន�ចក្លីង�ឡាញ់េិ្ន�ចក្លី�្អប់រប�់ងពះមិេដមេ

នចះដតផ្្�់ដងបែូចជាន�ចក្លីង�ឡាញ់េិ្ន�ចក្លី�ំអប់រប�់នយើ្នោះនទ។

នៅកនាន្ុ ងពះន�ចក្លីង�ឡាញ់េិ្ន�ចក្លី�ំអប់�ថែិតន�ថែរនៅអ�់កល្េិ្មិេ

នចះផ្្�់ដងប។ន�ចក្លីង�ឡាញ់េិ្ន�ចក្លី�ំអប់ងតរូវបាេកំណត់ន�ើ្មុេនពល

“ឆេ្ទៈន�រី”នកើតន�ើ្នៅនទៀតែូនចនាះនយើ្នឃើញថាន�ចក្លីង�ឡាញ់េិ្ន�ចក្លី

�ំអប់មិេរ្់្ ំការនឆ្ើយតបរប�់មេុ�្សន�ើយ។ការនេះកាេ់ដតចបា�់ោ�់

ជា្នៅនពលដែលនយើ្�ួរថាន�តុអ្វលីបាេជាងពះង�ឡាញ់េិ្�្អប់។នតើន្របាេ

នធ្វើអ្វ លីនែើម ល្ីឲ្យងពះង�ឡាញ់ែល់យ៉កុបឬ�្អប់នអស្វ?ជាការពិតណា�់ពួកន្រមិេ

បាេនធ្វើអ្វ លីទំា្អ�់ពលីនងោះន�ចក្លីង�ឡាញ់េិ្�ំអប់ចំនោះពួកន្រ្រឺតំរូវតាំ្ 

ពលីពួកន្រមិេទាល់នកើតមកម្៉នះ។នៅកដេ្្នេះ“ឆេ្ទៈន�រី”ពុំមាេតួោទលីអ្វ លីនស្ះ!

រនបៀបទលីពលីរដែលព្យយមន្រចនចញពលីអតថែេ័យែ៏ងាយយល់នេោក្យ្រឺ៖

អនាកេិយយថានោកម៉ាឡា្រលីហាក់ែូចជាមិេកំពុ្ដតេិយយពលីនេន�ចក្លី�ំអប់

ដែលនយើ្រាល់គ្នា ងតរូវផោ្្នទា�ែ៏នៅអ�់កល្ជាេិច្នោះនទ។អនាកនលើកការនោះ

ន�ើ្ថានោកម៉ាឡា្រលីងគ្េ់ដតេិយយពលីការទុកខេលំបាកដែលន្រជួបងបទះនៅនលើ
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ដផេែលីនេះប៉ុនណា្ណ ះ។ជាថមលីម្្ នទៀតការនេះ្រឺជាការនលើកន�ើ្ែ៏ប ខ្េរូចថាស្វក

ប៉ុលកំពុ្ដតនងបើបទ្រម្ពលីរខុ�។�ូមនយើ្នមើលម្្ នទៀតថានតើការព្យយមរត់

ន្រចពលីអតថែេ័យែ៏ងាយយល់នេោក្យនេះអាចជួយករណលីរប�់អនាកឬយ៉្ណា។

ជាការពិតណា�់្រំេិតរប�់ស្វកប៉ុលនៅកនាន្ុ ខ្រម្ពលីរទំា្នេះ្រឺនែើម្លី� ក្ត់ធេ្់

នលើភាពអវត្តមាេនេការល្អឬអំណាចនេ“ឆេ្ទៈន�រី”។នទាះបលីជាស្វកប៉ុលកំពុ្

េិយយទាក់ទ្ដតអ្វលីៗដែលជាបទពិនស្ធេ៍នលើដផេែលីនេះក៏នោយប៉ុដេ្តគ្ត់នៅដត

កំពុ្នងបើងបា�់រូបភាព�មរម្យមួយនៅកនាន្ុ នរឿ្យ៉កុបេិ្នអស្វដែរ។នៅកនាន្ុ 

ករណលីណាក៏នោយវាជាការមិេពិតនទដែលន្រនលើកន�ើ្ថានោកម៉ាឡា្រលីងគ្េ់

ដតេិយយ�ំនៅដតអ្វលីៗដែលជាបទពិនស្ធេ៍នលើដផេែលីប៉ុនណា្ណ ះនោះ។បរិបទនេ

បទ្រម្ពលីរនេះបងាហា ញថានគ្លបំណ្រប�់គ្ត់្រឺនែើម្លី�្លីបនោ្�ែល់ងបជាជេ

អុលីងស្ដអលពលីនងោះពួកន្រមិេបាេនឆ្ើយតបេលឹ្ន�ចក្លីង�ឡាញ់រប�់ងពះដែល

ងទ្់មាេចំនោះពួកន្រ។ន�ចក្លីង�ឡាញ់រប�់ងពះចំនោះពួកន្រមាេេ័យធំនធ្

ជា្ការងបទាេពរខា្ដផេែលីនេះែ្ិតបទ្រម្ពលីរនេះបងាហា ញថាងពះរប�់នយើ្្រឺជា

ងពះនលើង្រប់ទំា្អ�់។ងទ្់េលឹ្មិេជាងពះនេពួកអុលីងស្ដអលដែលថា្វ យប រ្ំងទ្់

ដតចិត្តោក់កណ្ាលជាមួយេលឹ្ែងា្វ យ�ត្វដែលនខ្ើចនជើ្េិ្�ត្វឈឺនោះនទ

(ម៉ាឡា្រលី១:១3)!ការថា្វ យប រ្ំងពះែ៏ពិត្រឺងតរូវថា្វ យប រ្ំងទ្់ឲ្យអ�់ពលីចិត្តេិ្

អ�់ពលីកំោំ្ែ្ិតងទ្់ជាងពះទំា្នៅកនាន្ុ បច្នុប្េនាេិ្បរនោកោយជាងពះនៅ

កនាន្ុ ង្រប់ការទំា្អ�់នៅកាលទៈនទ�ទៈទំា្អ�់នៅង្រប់នពលនវោទំា្អ�់

ន�ើយេិ្នៅកនាន្ុ អ្វ លីៗទំា្អ�់ដែលពួកន្រនធ្វើ។
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ការព្យយមទលីបលីរប�់អនាកកនាន្ុ ការន្រចនចញពលីអតថែេ័យែ៏ងាយយល់នេ

បទ្រម្ពលីរម៉ាឡា្រលី១:២-3្រឺអនាកេិយយថានោកម៉ាឡា្រលីច្់�ំនៅថាងពះ

ង�ឡាញ់ពួកស្�េ៍យូោមួយចំេួេន�ើយពួកយូោខ្ះនទៀតងទ្់�្អប់។ការ

ដែលអនាក្រិតជាការនបើកផ្រូវ�ំរាប់ការមិេនជឿនោយពួកយូោខ្ះដែល�័ក្ិ�ម

ឲ្យងទ្់កាត់នចញនៅវិញ។ន�ើយអនាក្រិតថា“ការបកងស្យ”រប�់អនាកនបើកផ្រូវ

�ំរាប់ន�ចក្លីជំនេឿនេពួកយូោខ្ះដែល�័ក្ិ�មទទួលបាេេូវការតភ្ាប់មកវិញ។

អនាកមិេែលឹ្ពលីអ្វ លីដែលអនាកកំពុ្េិយយនោះនទ!ខ្នុ ំែលឹ្ថាមេុ�្សងតរូវបាេ

កាត់នចញនោយការមិេនជឿន�ើយតភ្ាប់មកវិញនោយន�ចក្លីជំនេឿន�ើយេលឹ្

ែលឹ្ថាពួកន្រងតរូវដតទទួលការនលើកទលឹកចិត្តន�ើយជំរុញឲ្យនជឿ។ប៉ុដេ្តការនេះគ្ម េ

អ្វលីោក់ព័េ្ធេលឹ្ការនជឿេិ្ការមិេនជឿនោយអំណាចនេ“ឆេ្ទៈន�រី”នោះន�ើយ។

ការដវកដញកទលី១២:ជា្�មរូេេិ្ែលីឥែឋា

អតថែបទទលីបលីដែលអនាកេិយយអាចេលឹ្គ្ងំទែល់ជំ�ររប�់ខ្នុ ំ្រឺ្រម្ពលីរនអស្យ

៤៥:៩“នវទោែល់អនាកណាដែលតតាំ្ េលឹ្ងពះដែលបាេបន ក្ើតខ្រួេមកន្រជា

អំដប្ឆ្នា ំ្មួយនៅកនាន្ុ អ�់ទំា្អំដប្នៅនលើដផេែលីនតើែលីឥែឋាងបដកកចំនោះជា្

�មរូេថានតើនធ្វើអ្វ លីែូនចនាះ”។ន�ើយនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរនយនរមា១៨:6ផ្ដែរថា“ឱពួកវ្្ស

អុលីងស្ដអលនអើយែលីឥែឋានៅកនាន្ុ នែរប�់ជា្�មរូេយ៉្ណានោះឯ្រាល់គ្នា ក៏នៅ

កនាន្ុ នែអញយ៉្នោះដែរ”។អតថែបទទំា្នេះពិតជាគ្ងំទករណលីរប�់ខ្នុ ំយ៉្ជាក់
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ចបា�់ណា�់ប៉ុដេ្តអនាកព្យយមន្រចនចញពលីកំោំ្រប�់បទ្រម្ពលីរទំា្នោះនោយ

នធ្វើឲ្យកិចក្ាររប�់ជា្�មរូេនៅជាបទពិនស្ធេ៍រប�់នយើ្នៅកនាន្ុ ជលីវិតនេះនៅ

វិញ។អនាកនលើកន�ើ្ថានៅនពលស្វកប៉ុលនងបើបទ្រម្ពលីរទំា្នេះនៅកនាន្ុ ្រម្ពលីរ

រ៉ាូមជំពូក៩គ្ត់បាេបដេថែមអតថែេ័យនែើមរប�់បទ្រម្ពលីរទំា្នេះនោយនធ្វើឲ្យបទ

្រម្ពលីរទំា្នេះ�ំនៅនៅការនងជើ�នរី�ផ្្ល់ខ្រួេវិញ។នេះ្រឺជាេិយយមិេពិតពលី

ស្វកប៉ុលន�ើយ។បោ្ប់មកអនាកបាេបដេថែមការវន ្្វ្វងា្វ េ់រប�់អនាកនោយ

នលើកពលី២ធលីមូ៉នថ២:២០-២១ថា“នៅកនាន្ុ ផះ្ធំមិេដមេមាេ�ុទ្ធដតនង្រឿ្ងបោប់

មា�ងបាក់ម្៉យ្នទ្រឺមាេងបោប់នធ្វើពលីនឈើន�ើយពលីែលីដែរខ្ះ�ំរាប់ការងបន�ើរ

ខ្ះ�ំរាប់ការអាប់ឱេវិញែូនចនាះនបើអនាកណាបាេ�ំអាតខ្រួេពលីន�ចក្លីទំា្នោះអនាក

នោះេលឹ្បាេជាងបោប់�ំរាប់ការងបន�ើរនោយបាេដញកជាបរិ�ុទ្ធន�ើយក៏មាេ

ងបនយជេ៍ែល់ម្ា�់ផ្ទុកជាងបោប់ដែលបាេនរៀបចំ�ំរាប់ការល្អង្រប់ជំពូក”។

អនាកេិយយថានៅងត្់នេះស្វកប៉ុលកំពុ្ដត�រន�រពលីងបធ្េបទែូចគ្នា នៅ

កនាន្ុ ្រម្ពលីរនអស្យ៤៥:៩;នយនរមា១៨:6ន�ើយេិ្្រម្ពលីររ៉ូាម៩ដែរ។អនាកអ�់

�ំនណើចេលឹ្្រំេិតនេឆ្នា ំ្ែលីដែលនចះបេ្សនុទ្ធនោយខ្រួេឯ្។ប៉ុដេ្តអនាកេិយយថា

ស្វកប៉ុលពិតជាបាេបងារ ប់ឲ្យឆ្នា ំ្នោះនធ្វើអញ្លឹ្ន�ើយបងាហា ញចំនោះការ�កប់

ចិត្តផ្្ល់រប�់អនាកថាឆ្នា ំ្នោះងតរូវតំណា្ឲ្យមេុ�្សដែលមាេ“ឆេ្ទៈន�រី”។

ចនម្ើយរប�់ខ្នុ ំ្រឺថាស្វកប៉ុលនៅកនាន្ុ ២ធលីមូ៉នថ២:២០-២១្រឺមិេ

�ំនៅនៅងបធ្េបទែូចគ្នា េលឹ្អតថែបទនផ្ស្នទៀតនោះនទ។គ្ត់កំពុ្ដតនងបើរូបភាព

ធមមតានែើម្លីបងាហា ញងបធ្េបទនផ្ស្មួយនទៀត្រឺការនគ្រពងបតិបត្តិែល់ងពះរប�់
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អនាកនជឿ។នលើ�ពលីនេះនៅនទៀតវាមិេដមេជា្ េឆ្នា ំ្នទដតជាពួកអនាកនជឿដែល

ងពះបងារ ប់ឲ្យពួកន្រនធ្វើវិញ។ពួកន្រងតរូវដត�ំអាតខ្រួេរប�់ពួកន្រពលីង្រប់ការដែល

បងា្អ ប់បនងា្អ េែល់ងពះ។ែូចជាឆ្នា ំ្ែលីអញ្លឹ្ខ្ះល្អស្្អ តន�ើយខ្ះនទៀតមិេល្អ

ស្្អ តយ៉្នេះ្រឺអាង�័យេលឹ្ម្ា�់មិេដមេជានង្រឿ្ងបោប់ទំា្នោះនទដែល

ងតរូវ�ំនរចនលើការនងបើងបា�់រប�់េិមួយៗនោះ។

ការដវកដញកទលី១3:ន�ចក្លី�ុចរិតរប�់ងពះ

ឥ�រូវនេះអនាកនងបើការពិ្រណាខា្មេុ�្សវិញ។អនាកមិេអាចទទួលយកន�ចក្លី

�ុចរិតរប�់ងពះនែើម្លីឲ្យបាេនបាះន្លន�ចក្លីអាងកក់នៅកនាន្ុ នភ្ើ្ែ៏នៅអ�់

កល្នទ។ការដែលអនាកនលើកន�ើ្នោះមិេ�មន�តុផលទាល់ដតនស្ះែ្ិតងពះ

បាេបន ក្ើតពួកន្រតាមរនបៀបនេពួកន្រមានា ក់។ែូនចនាះវា្ កពលីន�ចក្លីពិត!អនាកបាេោក់

ខ្រួេរប�់អនាកនៅកនាន្ុ ដ�្កនជើ្នេពួកជាេ់ឈ្លីដែលស្វកបុ៉លកំពុ្ដតែកង�្់

នៅកនាន្ុ ្រម្ពលីររ៉ាូម៩:១៩ថា“ន�តុអ្វលីបាេជាងទ្់នៅដតបនោ្�នទៀតែ្ិតនតើអនាកណា

បាេទទលឹ្េលឹ្ងពះ�ឫទ័យងទ្់?”ែូនចនាះន�តុផលខា្មេុ�្សទាមទារថាងពះ្រួរ

ដតនធ្វើការនៅតាម្ំរេិតរប�់មេុ�្សពលីអ្វ លីដែលងតលឹមងតរូវេិ្ពលីអ្វ លីដែលមិេងតលឹមងតរូវ។

នតើងពះអាទិករដែលបន ក្ើតអ្វលីៗង្រប់ទំា្អ�់ងតរូវដតចុះចូលេលឹ្រប�់ដែលជាស្នា 

ងពះ��្ងទ្់ឬអលី!នតើន្រងតរូវោក់ចបាប់ែល់ងពះថាងពះអាចផោ្្នទា�ដតពួកអនាក

ដែល�័កិ្�មេលឹ្ទទួលនោយតាមការស្ម េរប�់នយើ្ឬ!នៅនពលងពះ�ន្ងារ ះ

ែល់ពួកអនាកដែលមិេ�័ក្ិ�មវិញនោះគ្ម េអនាកណាតវា៉ា បាេន�ើយ។ប៉ុដេ្តនៅនពល



113

ដែលងពះផោ្្នទា�ពួកន្រនោះេលឹ្មាេការតវា៉ា ែ៏ធំមួយ។ន�ចក្លីអាងកក់នេចិត្ត

មេុ�្ស្រឺងតរូវបងាហា ញនៅងត្់នេះន�ើយ។នៅនពលមេុ�្សបាេរិះ្រិតែូចនេះពួក

ន្រកំពុ្ដតបរាជ័យកនាន្ុ ការ�រន�ើរែំនកើ្ងពះទុកជាងពះន�ើយ។ពួកន្រប្េ់�ិទ្ធិជា

ន�្ចង្រប់ង្រ្ពលីងពះ។នយើ្េលឹ្មិេដែលយល់ពលីរនបៀបដែលងពះែ៏�ុចរិតមួយអ រ្

អាច�ន្ងារ ះមេុ�្សទមិ�នលមើ�រ�ូតែល់នយើ្បាេនៅែល់ស្ថែ េ�ួ្៌រ។ែូនចនាះ

នតើនយើ្អាចេលឹ្យល់ពលីរនបៀបដែលងពះែ៏�ុចរិតមួយអ រ្អាចផោ្្នទា�ែល់

មេុ�្សទមិ�នលមើ�នោយរនបៀបណា?ប៉ុដេ្តន�ចក្លីជំនេឿេលឹ្បេ្តនជឿថាវាអញ្លឹ្

ដមេទាល់ដតកូេមេុ�្សបាេនលចមក។

ការដវកដញកទលី១៤:ស្វកប៉ុលទទួលស្រ ល់ថាន�ចក្លី�ន្ងារ ះនេមេុ�្ស្រឺ

នោយស្រងពះដតមួយប៉ុនណា្ណ ះ

មិេមាេការងបឆំ្្គ្នា ណាមួយនៅកនាន្ុ បទ្រម្ពលីរនទលុះងតាដតអនាកទាមទារេូវ“ការ

ពេ្យល់”រប�់អនាក។នពលនោះការវន ្្វ្វងា្វ េ់នោះេលឹ្ន្ើបន�ើ្។ឧទា�រណ៍៖

មាេការងបឆំ្្គ្នា រវា្“នបើអនាកណាបាេ�ំអាតខ្រួេ”(២ធលីមូ៉នថ២:២០-២១)េិ្

“ងទ្់នធ្វើង្រប់ទំា្អ�់”(១កូរិេថូ�១២:6)។ចំេុចទលីមួយងគ្េ់ដតោក់ចុះេូវអ្វ លី

ដែលមេុ�្ស្រួរនធ្វើប៉ុនណា្ណ ះ។ការនេះមិេមាេេ័យថាមេុ�្សមាេ�មតថែភាពនធ្វើវា

នោយ“ឆេ្ទៈន�រី”នទនបើគ្ម េងពះ្ុរណនោះ។ខ្នុ ំែលឹ្អនាកនជឿថានៅនពលដែលការ

បងារ ប់មួយងតរូវបាេងបទាេមកនោះវា�ឲ្យនឃើញពលី�មតថែភាពមួយនែើម្លីឲ្យបាេ

ស្្ប់បងារ ប់។ប៉ុដេ្តការនោះគ្ម េេ័យនស្ះ។អតថែបទទលីពលីរវិញេិយយយ៉្ចបា�់



114

ថាង្រប់ទំា្អ�់ជាកិចក្ាររប�់ងពះ។នោះមិេមាេការងបឆំ្្គ្នា នទ។ស្វក

បុ៉លដត្ដតមាេជំ�រែដែលនៅកនាន្ុ ង្រប់ទំា្ការបនង្ៀេរប�់គ្ត់្ឺរថាន�ចក្លី

�ន្ងារ ះរប�់មេុ�្ស្រឺនោយស្រអំណាចងពះនចស្្នេងពះដតមួយប៉ុនណា្ណ ះ។
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ជំពូ�៤
មតិរបស់សោកលូសសែើរសលើការបកបសាយ៊ ត្ថបទរបស់អ៊ែរ៉ាស្មឹសអែលបែិសសធនមឹង

“ឆន្ទៈសសរ វី”

ការដវកដញកទលី១:នោកុប្ត្ិ6:3

ការដវកដញកទលី២:នោកុប្ត្ិ៨:២១េិ្នោកុប្ត្ិ6:៥

ការដវកដញកទលី3:នអស្យ៤០:១-២

ការដវកដញកទលី៤:នអស្យ៤០:6-7

ការដវកដញកទលី៥:នយនរមា១០:២3

ការដវកដញកទលី6:�ុភា�ិត១6:១

ការដវកដញកទលី7:យ៉ូហាេ១៥:៥

ការដវកដញកទលី៨:ការ��ងបតិបត្តិការជាមួយងពះរប�់មេុ�្សមិេបងាហា ញពលី

“ឆេ្ទៈន�រី”នទ

ន�ចក្លី�េនាិោឋា េ
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នៅចុ្បញ្ប់នយើ្អាចមកឯចំេុចដែលអនាកនោះងស្យជាមួយេលឹ្អតថែបទដែល

ខ្នុ ំនងបើនែើម្លីបងាហា ញថា“ឆេ្ទៈន�រី”មិេពិត។

ការដវកដញកទលី១:នោកុប្ត្ិ6::3“វិញ្ញា ណអញេលឹ្មិេតវា៉ា េលឹ្មេុ�្សជា

ែរាបនទពលីនងោះន្រជាស្ច់្ មប៉ុនណា្ណ ះ”

មុេែំបូ្អនាកបាេដវកដញក“ស្ច់្ ម”នៅទលីនេះថាជាភាពកនមសាយមេុ�្ស។

បុ៉ដេ្តអតថែេ័យនៅទលីនេះែូចគ្នា េលឹ្១កូរិេថូ�3:១-3ងត្់កដេ្្ដែលស្វកបុ៉ល

នៅពួកកូរិេថូ�ថា“មេុ�្សខា្ឯស្ច់្ ម”ឬ“តាមដបបមេុ�្សនោក”។

ស្វកប៉ុលមិេកំពុ្ដតេិយយ�ំនៅនៅភាពកនមសាយនោះនទប៉ុដេ្ត�ំនៅនៅ

ភាពពុករលួយវិញ។នោកម៉ូន�កំពុ្ដតេិយយ�ំនៅនៅមេុ�្សដែលនរៀប

ការនោយស្រដតអារមមណ៍នង�ើបងស្លន�ើយេិ្ពួកអនាកដែលនោរនពញនោយ

នោកិយដែលស្ហាវយ្់ឃនា ្នេះយ៉្នេះន�ើយបាេជាងពះវិញ្ញា ណនេងពះមិេ

អាចបេ្តជាមួយពួកន្របាេ។អនាកេលឹ្កត់�ំគ្ល់នឃើញថានៅកនាន្ុ បទ្រម្ពលីរនៅងត្់

កដេ្្ណាក៏នោយឲ្យដតមាេោក្យថា“ស្ច់្ ម”�ុទ្ធដតងបឆំ្្េលឹ្“វិញ្ញា ណ”

មាេេ័យថាវាទា�់េលឹ្ងពះវិញ្ញា ណនេងពះ។មាេដតនៅនពលដែល“ស្ច់្ ម”

ងតរូវបាេនងបើដតឯ្ប៉ុនណា្ណ ះនទើបវា�ំនៅថារូបកាយខា្ស្ច់្ ម។ែូនចនាះបទ

្រម្ពលីរនេះមាេេ័យថា“វិញ្ញា ណរប�់អញដែលមាេនៅកនាន្ុ ណូនអេិ្មេុ�្ស

បរិ�ុទ្ធឯនទៀតោ�់នតឿេមេុ�្សទមិ�នលមើ�តាមរយទៈងពះបេ្រូលដែលមេុ�្ស

ទំា្នេះងបកា�ងបាប់េិ្តាមរយទៈជលីវិតដែលនគ្រពងបតិបត្តិែល់ងពះរប�់ផ្
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ពួកន្រ។ប៉ុដេ្តវាជាអាស្ឥតការែ្ិតមេុ�្សទមិ�នលមើ�ងតរូវបាេខា្វ ក់ន�ើយមាេ

ចិត្តរឹ្រូ�នោយស្រស្ច់្ មនោះឯ្ន�ើយកាេ់ដតអាងកក់នៅៗន�ើយកាេ់

ដតជាប់ជំេុំជំរះនៅៗ”។ការនេះដត្ដតនកើតន�ើ្ន�ើយវាបងាហា ញឲ្យនឃើញយ៉្

ចបា�់ថាងប�ិេនបើមេុ�្សកាេ់ដតអាងកក់នៅៗ�ូម្លីដតនៅកនាន្ុ ខណទៈនពលងពះ

វិញ្ញា ណកំពុ្ដតនធ្វើការកនាន្ុ ចំនណាមពួកន្រក៏នោយនោះពួកន្រពិតជាគ្ម េជំេួយអ្វលី

ទំា្អ�់នបើគ្ម េងពះវិញ្ញា ណជួយនទនោះ។“ឆេ្ទៈន�រី”មិេអាចនធ្វើអ្វ លីបាេទំា្អ�់

នងរៅពលីនធ្វើបាប។

បោ្ប់មកអនាកបាេងបាប់នយើ្ថាអតថែបទនេះមិេ�ំនៅនលើមេុ�្សទំា្

អ�់នទ្រឺ�ំនៅនលើដតពួកដែលបាេរ�់នៅ�ម័យនោះប៉ុនណា្ណ ះ។ការនេះមិេ

�ំនៅអញ្លឹ្ន�ើយែ្ិតងពះង្រលី�្បាេមាេបេ្រូលពលីមេុ�្សទំា្អ�់ថា“រប�់

អ្វលីដែលនកើតពលីស្ច់នោះជាស្ច់នទ”(យ៉ូហាេ3:6)។រួចមកងទ្់បាេបងាហា ញពលី

ភាពមុលឹ្ម៉ាត់នេលកខេខ័ណ្នេះនោយមាេបេ្រូលថា“នបើមិេបាេនកើតជាថមលីនោះគ្ម េ

អនាកណាអាចេលឹ្នឃើញេ្ររងពះបាេនទ”(យ៉ូហាេ3:3)។

បោ្ប់មកអនាកេិយយថាអតថែបទនេះមិេមាេេ័យ�ំនៅនៅកាជំេុំជំរះ

រប�់ងពះនោះនទប៉ុដេ្ត�ំនៅនៅន�ចក្លីនមតា្ត ករុណារប�់ងទ្់វិញ។ប៉ុដេ្តអ្វ លីដែល

អនាកងតរូវនធ្វើនោះ្រឺងតរូវអាេខា្នែើមេិ្ខា្ចុ្នេអតថែបទនោះវិញ។នោះអាច

េលឹ្គ្ម េការ�្្ស័យថាទំា្នោះជាងពះបេ្រូលនេងពះែ៏មាេន�ចក្លីនងកាធមួយ

អ រ្ឬយ៉្ណា។ែូនចនាះអតថែបទនេះឈរទា�់ងបឆំ្្េលឹ្“ឆេ្ទៈន�រី”។អតថែបទ

នេះបងាហា ញថាគ្ម េអំណាចនៅកនាន្ុ មេុ�្សនែើម្លីឲ្យបាេនធ្វើការល្អន�ើយប៉ុដេ្តនធ្វើ
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នអាយបាេដតការជំេុំជំរះរប�់ងពះប៉ុនណា្ណ ះ។

ការដវកដញកទលី ២ : នោកុប្ត្ិ ៨::២១ “ចិត្តមេុ�្សនោះអាងកក់តាំ្ ពលីនកម្ 

មក”។ន�ើយ�ូមនមើលផ្ដែរនៅកនាន្ុ នោកុប្ត្ិ6:៥“្រំេិតកនាន្ុ ចិត្ន្រក៏�ុទ្ធ

ដតអាងកក់ជាេិច”្។

អនាកព្យយមន្រចពលីអតថែេ័យែ៏ងាយយល់នេអតថែបទនេះនោយេិយយថាមាេ

ភាពទំេ្ជានកើតន�ើ្នេន�ចក្លីអាងកក់នៅកនាន្ុ មេុ�្សភា្រនងចើេប៉ុដេ្តភាពទំេ្

ជានកើតន�ើ្នេះមិេែកយកន�រីភាពនេឆេ្ទៈនចញពលីពួកន្រនទ។

ប៉ុដេ្តងពះមាេបេ្រូលនៅងត្់នេះថាអំពលីមេុ�្សទំា្អ�់មិេដមេងគ្េ់

ដតមេុ�្សភា្រនងចើេនោះនទ។បោ្ប់ពលីទលឹកជំេេ់ងពះមាេបេ្រូលថាងទ្់េលឹ្មិេ

ងបងពលឹត្តិចំនោះមេុ�្សតាមការដែលន្រ�មទទួលនោះនទៀតនទ។ងប�ិេនបើងទ្់

នធ្វើយ៉្ែូនចនាះនោះគ្ម េអនាកណាអាចទទួលបាេន�ចក្លី�ន្ងារ ះន�ើយ។ទំា្មុេ

ទំា្នងកាយទលឹកជំេេ់ងពះបាេងបកា�ថាមេុ�្សទំា្អ�់�ុទ្ធដតអាងកក់មិេងគ្េ់

ដតមេុ�្សខ្ះប៉ុនណា្ណ ះនទ។អនាកហាក់ែូចជា្រិតអំនពើបាបនៅកនាន្ុ មេុ�្សថាជានរឿ្

តិចតួចជានរឿ្ដែលអាចជួ�ជុលបាេែ៏ងាយង�រួល។ប៉ុដេ្តអតថែបទេិយយថា

ង្រប់ទំា្ថាមពលនេឆេ្ទៈរប�់មេុ�្ស្រឺនែើម្លីនធ្វើដតការអាងកក់បុ៉នណា្ណ ះ។ន�តុ

អ្វ លីបាេជាអនាកមិេ�ួរនយបល់ពលី្រម្ពលីរន�នងពើរ?តាមការពិតនោកម៉ូន�េិយយ

ថា៖“ការអាងកក់រប�់មេុ�្សបាេចំនរីេជានងចើេន�ើ្នៅដផេែលីន�ើយអ�់ទំា្
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្រំេិតកនាន្ុ ចិត្តន្រក៏�ុទ្ធដតអាងកក់ជាេិច”្(នោកុប្ត្ិ6:៥)។នេះមិេដមេជាភាព

ទំេ្ជានកើតន�ើ្នេន�ចក្លីអាងកក់នទ។ងពះមាេបេ្រូលអ្វលីទំា្អ�់ប៉ុដេ្តន�ចក្លី

អាងកក់ងតរូវបាេ្រិតេិ្ង�នមើង�នមនោយមេុ�្សនពញមួយជលីវិតរប�់ពួកន្រ។

បុ៉ដេ្តអនាកេលឹ្នឆ្ើយតបថា៖“អញ្លឹ្ន�តុអ្វលីបាេជាងពះទុកនពលឲ្យ�ំរាប់ការដងបចិត្ត

នបើអំណាចរប�់មេុ�្សមិេអាចដងបចិត្តបាេផ្នោះ?”ចនម្ើយ្រឺែូចអ្វលីដែលនយើ្

បាេេិយយជាញលឹកញាប់មកន�ើយ្ឺរថាការបងារ ប់រប�់ងពះមិេមាេេ័យ�ំនៅ

ពលីអំណាចកនាន្ុ ការនធ្វើតាមនោះនទ។ងពះមាេបេ្រូលងបាប់ពលីកាតព្វកិច្រប�់នយើ្មិេ

ដមេបងាហា ញថានយើ្អាចនធ្វើវាបាេនោះនទប៉ុដេ្តនែើម្លីឲ្យនយើ្បោ្បខ្រួេន�ើយ

ស្រភាពថានយើ្មិេអាចនធ្វើបាេវិញ!

ការដវកដញកទលី3:្រម្ពលីរនអស្យ៤០:១-២

“ចូរកំស្េ្តទុកខេចូរកំស្េ្តទុកខេរា្�្ចុះងតរូវឲ្យលួ្នោមចិត្តនេងកនុ្នយរូស្�ិម

ន�ើយដង�កងបាប់ន្រថាងគ្នធ្វើ�លឹក�្ងារ មរប�់ន្របាេ�ំនរចន�ើយអំនពើ

ទុច្រិតរប�់ន្រក៏បាេអត់នទា�ឲ្យន�ើយន្របាេទទួលមួយជាពលីរពលីងពះ��្នេ

ងពះនយ�ូវា៉ា ឲ្យ�ន្ា េលឹ្អំនពើបាបន្រដែរ”

អតថែបទនេះមាេេ័យថាការអត់នទា�រប�់ងពះងតរូវបាេងបទាេមកែល់

ពួកអនាកដែលគ្ម េ�មតថែភាពរកឲ្យបាេការអត់នទា�នោះទាល់ដតនស្ះឬនែើម្លី
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នធ្វើល្អនៅកនាន្ុ រនបៀបណាមួយបាេទាល់ដតនស្ះ។ដតអនាកមិេយល់ងពមអញ្លឹ្នទ។

អនាកេិយយថាអតថែបទនេះមាេេ័យថាការ�្�លឹករប�់ងពះនលើអំនពើបាបនយើ្

មិេដមេងពះ្រុណងទ្់នទ។ប៉ុដេ្តនៅនពលដែលខ្នុ ំងត�ប់នៅឯ្រម្ពលីរ�ញ្ញា ថមលីវិញខ្នុ ំ

នឃើញថាអតថែបទនេះេិយយអំពលីការអត់នទា�រប�់ងពះ�ំរាប់អំនពើបាបងតរូវបាេ

ងបកា�ងបាប់នោយែំណលឹ្ល្អ!ចូរនយើ្ងកន�កនមើលអតថែបទនេះទំា្អ�់គ្នា ។

ខ្នុ ំ្រិតថាោក្យ“ចូរកំស្េ្តទុកខេ”មិេមាេេ័យ�ំនៅថាជាែំនណើរការ

ជំេុំជំរះរប�់ងពះនោះនទ!បោ្ប់មកខនេះដច្ថា“ងតរូវឲ្យលួ្នោមចិត្តនេ

ងកនុ្នយរូស្�ិម”។ោក្យនេះច្់េិយយថា“ចូរេិយយនៅកាេ់ចិត្តនេងកនុ្

នយរូស្�លឹម្រឺេិយយោក្យនេន�ចក្លីង�ឡាញ់ជាោក្យដផ្អមដលហាមោក្យែ៏

�ប ន្ុរ�។បោ្ប់មក“ងគ្នធ្វើ�លឹក�្ងារ ម”មាេេ័យថាជាបេ្នុកែ៏ធេ់្នេការត�ូ៊

ខំឲ្យបាេទទួលការអត់នទា�នោយការស្្ប់បងារ ប់តាមងកិត្យវិេ័យ(�ូមនមើល

្រម្ពលីរកិចក្ារ១៥:7-១០)។ងគ្នធ្វើ�លឹក�្ងារ មនោះងតរូវបាេបញ្ប់នោយនងោះដត

ការអត់នទា�នោយឥត្រិតនថ្រប�់ងពះ។មេុ�្សបាេទទួល“មួយជាពលីរ”ពលីងពះ

��្តរប�់ងពះនោះមាេេ័យ�ំនៅពលីជំ្ឺនេអំនពើបាបេិ្ការនោះដល្ឲ្យរួចពលី

បេ្នុកែ៏ធេ្់នេងកិត្យវិេ័យ។ន�ើយជំ្ឺេិ្ការនោះដល្នេះ្រឺមកពលី“អំនពើបាប”

រប�់ពួកន្រមាេេ័យថាពួកន្រទំា្អ�់�ុទ្ធដតមាេអំនពើបាបន�ើយមិេអាច

នធ្វើអ្វ លីទំា្អ�់នងរៅពលីនធ្វើបាប។ងពះ្រុណមិេដមេជារងា្វ េ់នេការខំងបលឹ្ដងប្រប�់

“ឆេ្ទៈន�រី”នទ។ងពះ្ុរណងតរូវបាេងបទាេមកនទាះបលីជាមាេបញ្ហា អំនពើបាបក៏នោយ

ន�ើយពួកន្រទំា្អ�់�មទទួល។
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ការដវកដញកទលី ៤ : ្រម្ពលីរនអស្យ៤០:6-7“មេុ�្សជាតិ(ស្ច់្ម)ទំា្

ឡាយនងបៀបែូចជាន ម្ ន�ើយអំនពើល្អទំា្ប៉ុោម េរប�់ន្រក៏ែូចជាផ្ក នៅទលី

វាលឯន ម្ ក៏�្វិតនងកៀមនៅន�ើយផ្ក នរាយរុះចុះនោយនងោះខ្យល់“វិញ្ញា ណនេ

ងពះនយ�ូវា៉ា បក់មកងតរូវ”

អនាកេិយយថា“វិញ្ញា ណ”នៅកនាន្ុ អតថែបទនេះមាេេ័យថាកំ�លឹ្ន�ើយថា“ស្ច់

្ម”្ឺរជាន�ចក្លីកនមសាយរប�់មេុ�្សដែលគ្ម េអំណាចងបឆំ្្េលឹ្ងពះ។បុ៉ដេ្ត

តាមពិតនៅន�ចក្លីកនមសាយរប�់មេុ�្សមាេន�ចក្លីនងកាធរប�់ងពះគ្ម េអ្វលីណា

នផ្ស្នទៀតនែើម្លីនធ្វើឲ្យ�្វិតនងកៀមនតើវាងតរូវងបងពលឹត្តិនោយគ្ម េការអាណិតចំនោះ

ន�ចក្លីកនមសាយរប�់មេុ�្សឬ?នតើមិេ្រួរេលឹ្នលើកវាន�ើ្នទឬអលី?

បោ្ប់មកអនាកេិយយថា“ផ្ក នៅទលីវាល”តំណា្ឲ្យ�ិរីល្អដែលមកពលី

ភាពចំរុ្ចំនរីេខា្ដផនាក�ំភារទៈ។ប៉ុដេ្តការនេះមិេអាចងតលឹមងតរូវបាេនទ។ពួកយូោ

ថា្វ យន�រីល្អែល់ងពះវិហារែល់ការកាត់ដ�្កេិ្យញញាបូជា។ពួកងកិកន្រថា្វ យ

�ិរីល្អែល់ងបាជ្ារប�់ពួកន្រ។ែូនចនាះន�ើយបាេជានៅវាថាន�ចក្លី�ុចរិតនេការ

ងបងពលឹត្តិេិ្ងបាជ្ាមេុ�្សដែលងតរូវបាេខ្ាត់ខ្ាយនោយងពះវិញ្ញា ណបក់ផ្ត់។ការ

នេះងតរូវបាេអះអា្នោយ្រម្ពលីរនអស្យដែលទាក់ទ្េលឹ្“មេុ�្សទំា្ឡាយ”

(ស្ច់្ មទំា្អ�់)។មាេមេុ�្សដតមួយចំេួេប៉ុនណា្ណ ះថា្វ យ�ិរីល្អនៅកនាន្ុ 

ការរីកចំនរីេខា្�ំភារទៈប៉ុដេ្តជាធមមតាមេុ�្សទំា្អ�់ថា្វ យ�ិរីល្អនៅកនាន្ុ ទន ្្វើ

េិ្ងបាជ្ាមេុ�្ស។
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នៅចំេុចនេះវាមាេស្រទៈ�ំខាេ់ណា�់កនាន្ុ ការកត់�ំគ្ល់្រម្ពលីរយ៉ូហាេ

3:6“រប�់អ្វលីដែលនកើតពលីស្ច់នោះជាស្ច់នទន�ើយដែលនកើតពលីងពះវិញ្ញា ណ

នោះជាវិញ្ញា ណវិញ”។អតថែបទនេះបងាហា ញយ៉្ចបា�់ថាអ្វលីៗក៏នោយដែលមិេ

នកើតមកពលីងពះវិញ្ញា ណរប�់ងពះ្រឺជាស្ច់្ ម។នេះមិេមាេេ័យថា�ូម ល្ីដត

ដផនាកមួយែ៏ធំរប�់មេុ�្សខា្ស្ច់្ ម្រឺជាស្ច់្ មនទ។តាមពិតនៅវា

មាេេ័យថាការែ៏ល្អបំផុតនៅកនាន្ុ មេុ�្ស្រឺស្ច់្ ម។វាមាេេ័យយ៉្ចបា�់

ថាមេុ�្សទំា្ឡាយណាដែលគ្ម េងពះវិញ្ញា ណ្រឺជា“ស្ច់្ ម”ែូនចនាះន�ើយ

បាេជាោំនៅរកការជំេុំជំរះរប�់ងពះ។

អនាក្រិតថាការនេះមិេពិត។អនាក្រិតថាមាេមេុ�្សខ្ះ�ុខចិត្តស្្ប់មួយ

ោេ់ែ្ជាជា្ងបងពលឹត្តិការែ៏អាងកក់ម្្នទាះបលីជាគ្ម េអនាកណានទៀតែលឹ្ពលីវាក៏នោយ

ន�ើយងពះេលឹ្អត់នទា�ឲ្យវា។បុ៉ដេ្តអនាកនៅដតនមើលកិចក្ារខា្នងរៅែដែល។អនាក

ងតរូវដតនមើលចិត្តវិញ។នទាះបលីជាមាេមេុ�្សងបនភទនេះក៏នោយដតអាកប្កិរិយ

រប�់ពួកន្រោំ�ិរីល្អែល់ដតខ្រួេឯ្ពលីនងោះដតោច់នចញពលីងពះវិញ្ញា ណពួកន្រគ្ម េ

បំណ្ចិត្តនែើម្លីេលឹ្ថា្វ យ�ិរីល្អែល់ងពះនោយ�កមមភាពរប�់ពួកន្រន�ើយ។

អនាកក៏�ួរផ្ដែរថាអ្វលីៗដែលនៅថា“ស្ច់្ ម”នតើ្ ំបាច់ងតរូវនៅ

វាថាទមិ�នលមើ�បាេដែរឬនទ។ខ្នុ ំនឆ្ើយថាបាទ។មេុ�្សមានា ក់ជាមេុ�្សទមិ�

ងប�ិេនបើគ្ម េងពះវិញ្ញា ណរប�់ងពះ។បទ្រម្ពលីរដច្ថាងពះវិញ្ញា ណងតរូវបាេងបទាេ

មកនែើម្លីរាប់មេុ�្សទមិ�នលមើ�ជា�ុចរិត។ងពះនយ�៊ូវបាេមាេបេ្រូលថាអ្វលី

ដែលនកើតពលីស្ច់្ មមិេអាចនឃើញេ្ររងពះបាេនទ។គ្ម េទលឹកែលីកណ្ាលរវា្
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េ្ររងពះេិ្េ្រររប�់ស្តាំ្ នទ។ងប�ិេនបើមេុ�្សមានា ក់មិេនៅកនាន្ុ េ្រររប�់

ងពះនោះគ្ត់ចបា�់ជានៅកនាន្ុ េ្រររប�់ស្តាំ្ ន�ើយ។

បោ្ប់មកអនាក�ួរថា៖នតើខ្នុ ំអាចបនង្ៀេថាមេុ�្សគ្ម េអ្វលីនងរៅពលីស្ច់

្មនោយរនបៀបណា�ូម្លីដតពួកន្រនកើតពលីងពះវិញ្ញា ណន�ើយនោះ?នតើអនាក

យល់�ប្ិពលីការនេះនៅងត្់ណា?ខ្នុ ំទាញភាពនផ្ស្គ្នា ែ៏ជាក់ចបា�់មួយរវា្

“ស្ច់្ ម”េិ្“ងពះវិញ្ញា ណ”។មេុ�្សមានា ក់ដែលមិេនកើតពលីងពះវិញ្ញា ណ្រឺជា

ស្ច់្ ម។មេុ�្សមានា ក់ដែលនកើតពលីងពះវិញ្ញា ណ្រឺជាវិញ្ញា ណវិញនលើកដល្ដត

�មា�ធ្តុោោនេស្ច់្មដែលជាប់នៅប៉ុនណា្ណ ះដែលនធ្វើឲ្យគ្ត់មាេបញ្ហា ។

ការដវកដញកទលី៥:្រម្ពលីរនយនរមា១០:២3“ឱងពះនយ�ូវា៉ា នអើយទូលប រ្ំែលឹ្ថា

ផ្រូវរប�់មេុ�្សមិេនង�ចនៅខ្រួេន្រនទន�ើយដែលែំរ្់ជំហាេរប�់ខ្រួេនោះ

ក៏មិេនង�ចនៅមេុ�្សដែលនែើរដែរ”។

នៅងត្់នេះអនាកបាេមូលប ខ្េនុ�ពលីអតថែេ័យែ៏ងាយយល់នេអតថែបទនេះម្្ នទៀត។

អនាកេិយយថាវាមាេេ័យថាងពះ្រឺមិេដមេមេុ�្សនទដែលបណ្ាលឲ្យ

ងពលឹត្តិការណ៍ោោមាេលទ្ធផល�បបាយរីករាយន�ើយថាគ្ម េអ្វលីទាក់ទ្ជាមួយ

េលឹ្“ឆេ្ទៈន�រី”។នតើោក្យរប�់នោកនយនរមាងតរូវការពេ្យល់ដែរឬនទ?តាមពិត

នៅនោកនយនរមាងគ្េ់ដតេិយយ�ំនៅថាការរឹ្ចនច�រប�់មេុ�្សកនាន្ុ 

ការបែិន�ធមិេទទួលងពះបេ្រូលងពះនធ្វើឲ្យគ្ត់នជឿថាមេុ�្សមិេអាចនធ្វើល្អនោយ
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អំណាចខ្រួេឯ្បាេន�ើយ។

ប៉ុដេ្តឧបមាថា្រំេិតរប�់អនាកងតរូវចុះ។អញ្លឹ្នតើការល្អអ្វ លីដែលវានធ្វើ?

ងប�ិេនបើមេុ�្សមានា ក់មិេអាចនធ្វើឲ្យងពលឹត្តិការណ៍តាមធមមជាតិងត�ប់ជា�បបាយ

រីករាយផ្នតើគ្ត់អាចនធ្វើអ្វ លីមួយអំពលីវា�ោខា្ងពលលឹ្វិញ្ញា ណរប�់គ្ត់បាេ

នោយរនបៀបណា?

អនាកបាេដវកដញកថាមេុ�្សជានងចើេែលឹ្ពលីតំរូវការរប�់ពួកន្រ្រឺជាងពះ

្រុណរប�់ងពះនែើម្លីរ�់នៅនោយងតលឹមងតរូវន�ើយពួកន្រងបនែញតាមការនេះ

នោយការអធិស្ឋា េជានរៀ្រាល់នថ្នែើម្លី�ូមជំេួយពលីងពះ។ន�ើយអនាកថានោយ

ការនធ្វើអញ្លឹ្មាេេ័យថាពួកន្រនងបើការងបលឹ្ដងប្រប�់មេុ�្ស។ប៉ុដេ្តអនាកមិេ

កំពុ្ដតបងាហា ញពលីអំណាចនេ“ឆេ្ទៈន�រី”នទ។នងរៅពលីពួកអនាកដែលមាេងពះវិញ្ញា ណ

រប�់ងពះ្រ្់ជាមួយនតើអនាកណាេលឹ្ច្់�ូមជំេួយពលីងពះ?អនាកដែលអធិស្ឋា េជា

អនាកដែលអធិស្ឋា េនោយងពះវិញ្ញា ណ(រ៉ាូម៨:២6-២7)។

ការដវកដញកទលី6:្រម្ពលីរ�ុភា�ិត១6:១“្រំេិតដែល្ ត់ដច្នៅកនាន្ុ ចិត្តនោះ

នង�ចនៅមេុ�្សដត្រឺងពះនយ�ូវា៉ា ដែលនឆ្ើយ�ំនរចការនោះវិញ”

អនាកងតរូវការការនេះម្្ នទៀតនែើម្លីេិយយមាេេ័យ�ំនៅនៅងពលឹត្តិការណ៍ធមមតា

នេជលីវិត។ជាថមលីម្្ នទៀតខ្នុ ំ�ូមនឆ្ើយថានទាះបលីជាអនាកេិយយងតរូវក៏នោយដតវានធ្វើ

ឲ្យកាេ់ដតមិេទំេ្ន�ើ្ដែលនយើ្អាច�ំនរចនជា្រវា�ោខា្ងពលលឹ្វិញ្ញា ណ
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�ំរាប់ខ្រួេឯ្នោះ។តាមការពិតនៅអ្វលីៗង្រប់យ៉្នៅនពលអោ្រតដែលងពះ

េលឹ្�ំនរច្រួរបន ក្ើតឲ្យមាេការភ័យខ្ាចមួយែល់ងពះនៅកនាន្ុ នយើ្។

អនាកភ្ាប់អតថែបទនេះជាមួយអតថែបទពលីរនទៀតដែលែកង�្់មកពលី្រម្ពលីរ

�ុភា�ិត្រឺ៖�ុភា�ិត១6:៤“ងពះនយ�ូវា៉ា ងទ្់បាេនធ្វើង្រប់រប�់ទំា្អ�់ឲ្យ

�មេលឹ្ងបនយជេ៍េលឹ្រប�់នោះឯ្នអើនទាះទំា្មេុ�្សអាងកក់ក៏បាេនកើតមក

�ំរាប់នថ្នេន�ចក្លីអាងកក់ដែរ”។អនាកនធ្វើបាេយ៉្ល្អកនាន្ុ ការច ្្អនុលបងាហា ញថា

ការនេះមិេមាេេ័យថាងពះបាេបន ក្ើតអ្វលីៗមកឲ្យអាងកក់នទ។អនាកេិយយបាេល្អ

ដមេ!ដតខ្នុ ំមិេដែលេិយយថាងទ្់នធ្វើអញ្លឹ្នទ!

�ុភា�ិត២១:១“ងពះទ័យនេន�ច្នោះនៅកនាន្ុ ងពះ��្តងពះនយ�ូវា៉ា 

ែូចជាផ្រូវនេទលឹក�ូរទំា្ឡាយងទ្់ឲ្យដបរ�ូរនៅខា្ណាក៏តាមដតងពះ�ឫទ័យ”

អនាកេិយយថាោក្យថា“ដបរឲ្យ�ូរនៅ”មិេមាេេ័យថា“ប ខ្េំ”នោះនទ។

អនាកេិយយថាន�្ចនោះងតរូវបាេបំដបរនៅកនាន្ុ ន�ចក្លីអាងកក់នោយងពះអេុញ្ញា ត

ឲ្យនៅតាមបំណ្ងពះ�ឫទ័យរប�់ងទ្់។ប៉ុដេ្តវាមិេដមេជាបញ្ហា ដែលអនាក្រិត

ថាជាការអេុញ្ញា តរប�់ងពះឬជាបំណ្ងពះ�ឫទ័យរប�់ងពះនោះនទវានៅដតជា

ពិតដែលថាគ្ម េអ្វលីណាមួយដែលនកើតន�ើ្ នងរៅពលីបំណ្ងពះ�ឫទ័យេិ្កិចក្ារ

នេងពះន�ើយ។អតថែបទនេះ�ំនៅនៅមេុ�្សមានា ក់្រឺជាន�ច្នោះឯ្។ងប�ិេនបើ

វាពិតអំពលីមេុ�្សមានា ក់វាក៏ពិត�ំរាប់មេុ�្សទំា្អ�់ដែរ។
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ការដវកដញកទលី7:យ៉ូហាេ១៥:៥“ខ្នុ ំជា្រល់អនាករាល់គ្នា ជាដខនា្អនាកណាដែល

នៅជាប់េលឹ្ខ្នុ ំន�ើយខ្នុ ំជាប់េលឹ្អនាកនោះនោះនទើបេលឹ្បន ក្ើតផលន�ើ្ជានងចើេ

ែ្ិតនបើោច់ពលីខ្នុ ំនចញនោះអនាករាល់គ្នា ពុំអាចេលឹ្នធ្វើអ្វ លីបាេនទ”

នេះ្រឺជាអតថែបទដែលខ្នុ ំបាេេិយយថាគ្ម េអនាកណាមានា ក់អាចន្រចនវ�បាេប៉ុដេ្ត

អនាកនតា្ជាប់េលឹ្ោក្យែ៏តូចមួយ“គ្ម េអ្វលីណាមួយ”ន�ើយកាត់បំព្់ករប�់វា!

អនាកេិយយថាវាអាចមាេេ័យថា“គ្ម េអ្វលីឲ្យង្រប់លកខេណ៍”ែូនចនាះន�ើយក៏េិយយ

ថា“ោច់នចញពលីខ្នុ ំអនាកមិេអាចនធ្វើអ្វ លីឲ្យង្រប់លកខេណ៍បាេនទ”។�ំេួរ្រឺមិេថានតើ

អតថែបទនេះអាចមាេេ័យអញ្លឹ្នោះនទប៉ុដេ្តថានតើអតថែបទនេះពិតជាមាេេ័យ

អញ្លឹ្ដមេនទ។អនាកេិយយថាអតថែបទនេះមាេេ័យថានបើគ្ម េងពះង្រលី�្នយើ្

អាចនធ្វើ“ការដែលមិេង្រប់លកខេណ៍តូចមួយ”។ែូនចនាះនៅនពលដែល្រម្ពលីរយ៉ូហាេ

១:3ដច្ថា“គ្ម េអ្វលីណាមួយនកើតមកនងរៅពលីងទ្់ន�ើយ”នោះវាមាេេ័យថា

“នងរៅពលីងទ្់ការដែលមិេង្រប់លកខេណ៍តូចមួយនកើតមក”ន�ើយអញ្លឹ្!នេះ្រឺជា

ការល្លីនល្ើដមេ!វាពិតជាមាេនងគ្ះថានា ក់ដមេដែលបកងស្យបទ្រម្ពលីរដបបនេះ។

ន�ើយវាគ្ម េផ្រូវនៅែល់បញ្ញា ចិត្តរប�់មេុ�្សបាេនទ។�ូមបកងស្យឲ្យវាមាេ

េ័យយ៉្ែូនចនាះវិញ្រឺោក្យថា“គ្ម េអ្វលីណាមួយ”មាេេ័យថា“គ្ម េអ្វលីណាមួយ”។

នៅនងកាមការង្រប់ង្រ្រប�់អារក្សស្តាំ្ បំណ្ចិត្ត(ឆេ្ទៈ)រប�់មេុ�្ស

មិេមាេន�រីភាពនទៀតនទន�ើយក៏មិេនៅកនាន្ុ អំណាចរប�់វាផ្្ល់ដែរប៉ុដេ្តជា

ទា�កររប�់អំនពើបាបេិ្រប�់អារក្សស្តាំ្ វិញន�ើយមាេបំណ្ចិត្តច្់

ដតនធ្វើតាមអ្វលីដែលន�ច្រប�់វាច្់នធ្វើប៉ុនណា្ណ ះ។អនាកមិេបាេនអើនពើេូវអ្វ លីដែលនៅ
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ពលីនងកាយអតថែបទនេះ្រឺថា“នបើអនាកណាមិេនៅជាប់េលឹ្ខ្នុ ំអនាកនោះងតរូវនបាះន្ល

នៅខា្នងរៅន�ើយក៏នៅនងកៀមនៅែូចជាដខនា្ដែររួចន្រងបមូលនបាះនៅកនាន្ុ នភ្ើ្

នឆះអ�់នៅ”(ខ6)។មេុ�្សដែលមិេដមេជារប�់ងពះង្រលី�្្រឺមិេអាចទទួល

យកបាេនៅចំនោះងពះន�ើយមិេដតប៉ុនណា្ណ ះអនាកនោះងតរូវនបាះនៅកនាន្ុ នភ្ើ្នទៀត។

ខ្នុ ំមិេអាចយល់ពលីមូលន�តុដែលអនាកែកង�្់ពលី១កូរិេថូ�១3:២

នែើម្លីគ្ងំទករណលីរប�់អនាកបាេនទ។“នបើខ្នុ ំនចះអធិបបាយន�ើយស្រ ល់អ�់ទំា្

ន�ចក្លីអាថ៌កំបំា្េិ្ង្រប់ទំា្ចំនណះវិជ្ាន�ើយនបើខ្នុ ំមាេង្រប់ទំា្ន�ចក្លីជំនេឿ

លមមេលឹ្ឲ្យភនាំនរីនចញបាេដតគ្ម េន�ចក្លីង�ឡាញ់នោះខ្នុ ំមិេជាអ្វលីនទ”។នបើអនាក

ណាមួយគ្ម េន�ចក្លីង�ឡាញ់អនាកនោះពិតជាគ្ម េេ័យអ្វលីទំា្អ�់នៅចំនោះងពះ

ែ្ិតន�ចក្លីង�ឡាញ់ជាអំនណាយទាេនេងពះ្រុណ។�រុបន�ចក្លីមក្រឺយ៉្នេះ

ថា“គ្ម េអ្វលីណាមួយ”មាេេ័យថាគ្ម េអ្វលីណាមួយន�ើយ“គ្ម េអ្វលីណាមួយ”អាច

ផ្្�់ប្រូរការនោះឬ!នបើគ្ម េងពះ្រុណមេុ�្សមានា ក់មិេអាចនធ្វើអ្វ លីបាេទំា្អ�់។

“ឆេ្ទៈន�រី”មិេអាចនធ្វើអ្វ លីបាេទំា្អ�់ន�ើយវាគ្ម េអ្វលីទំា្អ�់។

ការដវកដញកទលី៨:ការ��ការរប�់មេុ�្សជាមួយេលឹ្ងពះមិេបងាហា ញពលី“ឆេ្ទៈ

ន�រី”នទ

អនាកនងបើរូបភាពជានងចើេដែលពិពណ៌ោពលីការ��ការរប�់មេុ�្សជាមួយេលឹ្

ងបតិបត្តិការរប�់ងពះ។ឧទា�រណ៍៖“ក�ិករងបមូលផលដតងពះបាេងបទាេឲ្យ
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វិញ”។ពិតដមេន�ើយខ្នុ ំែលឹ្ពលីការ��ការរប�់មេុ�្សជាមួយងពះដតការនេះគ្ម េ

អ្វលីណាមួយបងាហា ញពលី“ឆេ្ទៈន�រី”នទ។ងពះងទ្់មាេ�ោ្វ េុភាព។ងទ្់ង្រប់ង្រ្

អ្វលីៗទំា្អ�់ដែលងពះបាេបន ក្ើតមក។ន�ើយការនេះរាប់បញ្រូលទំា្ពួកទមិ�

នលមើ�េិ្ពួកអនាកដែលងពះបាេរាប់ជា�ុចរិតន�ើយោំមកេ្រររប�់ងទ្់ផ្

ដែរដែលពួកន្រ��ការជាមួយងពះនៅដផេែលីនេះ។មេុ�្សទំា្អ�់ងតរូវដតនធ្វើ

តាមេិ្ស្្ប់បងារ ប់េូវអ្វ លីដែលងពះ�ព្វងពះ�ឫទ័យឲ្យពួកន្រនធ្វើ។

មេុ�្សគ្ម េចំដេកណាមួយកនាន្ុ ការបន ក្ើតរប�់ខ្រួេន�ើយ។ន�ើយជាអនាក

ដែលងពះបាេបន ក្ើតមកមេុ�្សគ្ម េចំដេកណាមួយកនាន្ុ ការបេ្តការរ�់នៅកនាន្ុ 

ោមជាស្នា ងពះ��្បន ក្ើតរប�់ងពះនទ។ទំា្ការបន ក្ើតេិ្ការនធ្វើឲ្យការបន ក្ើត

នោះមាេជលីវិត្រឺជាទំេួលខុ�ងតរូវទំា្ង�នុ្នេអំណាចង្រប់ង្រ្េិ្ន�ចក្លី

�ប្នុរ�រប�់ងពះដែលងទ្់បាេបន ក្ើតន�ើយដថរកសានយើ្នោយគ្ម េជំេួយ

ណាមួយពលីនយើ្ន�ើយ។

មុេនពលដែលមេុ�្សបាេនកើតជាថមលីន�ើ្នៅកនាន្ុ ការបន ក្ើតថមលីកនាន្ុ េ្ររ

រប�់ងពះវិញ្ញា ណមេុ�្សមិេបាេរួមចំដេកណាមួយនែើម្លីនរៀបចំខ្រួេ�ំរាប់ការ

នកើតជាថមលីេិ្េ្ររថមលីនោះនទ។ង�នែៀ្គ្នា នោះដែរនៅនពលដែលមេុ�្សងតរូវបាេ

បន ក្ើតមកជាថមលីមេុ�្សមិេបាេរួមចំដេកកនាន្ុ ការដថរកសាភាពជាថមលីនោះនៅកនាន្ុ េ្ររ

ងទ្់ន�ើយ។ងពះវិញ្ញា ណបន ក្ើតនយើ្ជាថមលីេិ្ដថរកសានយើ្នពលនយើ្នកើត

ជាថមលីនោយគ្ម េជំេួយណាមួយពលីនយើ្ន�ើយ។ែូចជា្រម្ពលីរយ៉កុបបាេដច្ថា

“ងទ្់បាេបន ក្ើតនយើ្រាល់គ្នា មកតាមងពះ�ឫទ័យងទ្់នោយស្រងពះបេ្រូល



129

ែ៏ពិតងបនយជេ៍ឲ្យនយើ្បាេដបបែូចជាផលែំបូ្កនាន្ុ រប�់ទំា្ប៉ុោម េដែល

ងទ្់បន ក្ើតមក”(យ៉កុប១:១៨)។(នោកយ៉កុបកំពុ្ដតេិយយពលីការនកើត

ជាថមលី)។ប៉ុដេ្តងពះមិេបន ក្ើតនយើ្ជាថមលីនោយមិេឲ្យនយើ្ស្រ ល់ពលីការនោះនទែ្ិត

ងពះបន ក្ើតនយើ្ជាថមលីន�ើយេិ្ដថរកសានយើ្រាល់គ្នា �ំរាប់នគ្លបំណ្នេះឯ្

យ៉្នោះនយើ្អាចេលឹ្��ការជាមួយងពះបាេ។

ន�ើយនតើអ្វ លីជាចំដេករប�់“ឆេ្ទៈន�រី”នៅកនាន្ុ ការទំា្អ�់នេះ?នតើវា

ចំដេកអ្វលីដែរឬនទ?គ្ម េនទ!គ្ម េអ្វលីទំា្អ�់!

ន�ចក្លី�េនាិោឋា េ

នៅកនាន្ុ ការទា�់ងបឆំ្្នេះខ្នុ ំមិេច្់បន ក្ើតកន្្ជាជា្បន ក្ើតពេឺ្នោះនទ។បុ៉ដេ្ត

ងប�ិេនបើខ្នុ ំដវកដញកអ្វលីណាមួយខ្ាំ្ នពកនោះខ្នុ ំេលឹ្ទទួលស្រ ល់កំ�ុ�រប�់

ខ្នុ ំងប�ិេនបើវាជាកំ�ុ�ដមេ។ប៉ុដេ្តនទខ្នុ ំមាេការែលឹ្ងបាកែមួយថាទលីបោ្ល់

រប�់ខ្នុ ំនេះោំមកឯនោកិយកាេ់ដតបោ្េ់ន�ើ្នៅកនាន្ុ បុព្វន�តុនេងពះ។�ូម

ឲ្យងពះជាម្ា�់បញ្្ក់ពលីទលីបោ្ល់នេះនៅនថ្ចុ្នងកាយចុះ!នៅនពលដែលខ្នុ ំងតរូវ

បាេគ្ងំទនោយទលីបោ្ល់នេអនាកែនទនទៀតកនាន្ុ បុព្វន�តុការោរន�ចក្លីពិតនោយ

មិេខិ្លងចអូ�ឬនោយការនបាកងបា�់ប៉ុដេ្តនោយការខំងបលឹ្ដងប្វិញ។នពល

នោះនតើអនាកណាេលឹ្រីករាយជា្ខ្នុ ំ!

ងប�ិេនបើខ្នុ ំហាក់ែូចជាជូរចត់ចំនោះអនាកនពក�ូមអត់នទា�ឲ្យខ្នុ ំផ្។ខ្នុ ំមិេបាេ
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នធ្វើអញ្លឹ្នោយនចញពលីបំណ្អាងកក់នទប៉ុដេ្តងគ្េ់ដតងពរួយបារម្ភថាដងក្នោ

អនាកកំពុ្ដតបំផ្្ញបុព្វន�តុនែើម្លីងពះង្រលី�្នោយទមេ្់នេន ម្ ះរប�់អនាកវិញ។

ន�ើយនតើអនាកណាដត្ដតអាចង្រប់ង្រ្ប៊ិចរប�់ខ្រួេបាេខណទៈដែលមិេដមេជា

ឱកា�នែើម្លីបងាហា ញភាពកត់នរ្ៅនោះ?�ូម្លីដតអនាកជានរឿយៗអនាកក៏្រប់ងពរួញនភ្ើ្

ោក់ខ្នុ ំដែរ។ប៉ុដេ្តការទំា្អ�់នេះមិេជះឥទ្ធិពលនៅកនាន្ុ ការដវកដញកនេះនទន�ើយ

នយើ្ ដែលោក់ព័េ្ធេល្ឹ ការដវកដញកនេះងតរូវដតអត់នទា�ឲ្យគ្នា នៅវិញនៅមកែ្ិត

នយើ្ងគ្េ់ដតជាមេុ�្សន�ើយគ្ម េអ្វលីនៅកនាន្ុ នយើ្នងរៅពលីលកខេណទៈរប�់មេុ�្ស

នោះនទ។�ូមឲ្យងពះជាម្ា�់ដែលបណ្ាលការនេះបាេនបើកដភនាករប�់នយើ្

ន�ើយជួយអនាកនែើម្លីថា្វ យ�ិរីល្អែល់ងទ្់។អាដម៉េ។
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កសច�្ដីបនៃថែម
ប្រវត្ិសាសស្សបកាយមកននការមិនចុះសបមរុងគ្នា និងសារទៈសំខាន់របស់វា

នតើអនាកអាេនៅ�តវត្សទលី២០្រិតយ៉្ែូចនមច្ពលីការមិេចុះ�ងមនុ្គ្នា 

ដែលនៅពលីនងកាយន�ៀវនៅ“ចំណ្នេឆេ្ទៈ”រប�់លូន�៊ើរ?នៅនពលអនាកបាេ

អាេន�ៀវនៅបង រ្ួមែ៏ងាយយល់នេះន�ើយអនាកចបា�់ជានកាត�រន�ើរចំនោះ

�មតថែភាពកនាន្ុ ការដវកដញកែ៏ពូដករប�់គ្ត់។ប៉ុដេ្តអ្វ លីដែលនយើ្នផ្្ត�ំខាេ់នោះ

្ឺរថានតើករណលីរប�់គ្ត់ជាការដវកដញកតាមបទ្រម្ពលីរឬយ៉្ណា។ងប�ិេនបើអ្វ លីដែល

គ្ត់បាេ�រន�រ្រឺជាន�ចក្លីបនង្ៀេនេងពះបេ្រូលរប�់ងពះនោះនយើ្ងតរូវដតនធ្វើ

ការកត់�ំគ្ល់វានៅនពលបច្នុប្េនានេះ។

មេុ�្សជានងចើេេលឹ្�េនាិោឋា េថាអ្វលីដែលលូន�៊ើរបាេ�រន�រងគ្េ់ដតជា

អ្វលីមួយដែលន្រនៅថាលទ្ធិខាលវិេន�ើយពួកន្រេលឹ្មិេទទួលបាេងបនយជេ៍អ្វលី

ទំា្អ�់ពលីវា។ពួកជំេុំលូន�៊ើរនៅនពលបច្នុប្េនានេះហាក់ែូចជាងគ្េ់ដតនធ្វើអញ្លឹ្

ន�ើយងាយយល់ណា�់ដែលង្រលីស្្េជានងចើេនៅ�ព្វនថ្នេះេលឹ្នធ្វើែូចគ្នា អញ្លឹ្

ដែរ។

ងប�ិេនបើនយើ្នមើលនៅឯ�ម័យដកទងម្់នោះនយើ្នឃើញយ៉្

ចបា�់ថាពួកនមែលឹកោំងបឆំ្្ែូចជាលូន�៊ើរ�្វលី្្រ្លីខាលវិេប៊ូន�ើរប៊ើស្
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នមនលេថេចេណក្សជានែើម។មេុ�្សទំា្អ�់នេះ�ុទ្ធដតឯកភាពថានោយ

េិ�្ស័យស្ច់្ មមេុ�្សមិេអាចនធ្វើអ្វ លីបាេទំា្អ�់ចំនោះន�ចក្លី�ន្ងារ ះ

រប�់ខ្រួេន�ើយថាងពះមាេអំណាចង្រប់ង្រ្ទំា្ង�នុ្នៅកនាន្ុ ងពះ្រុណ។ពួកដក

ទងម្់អាចេលឹ្មាេការខុ�គ្នា អំពលីអ្វ លីនផ្ស្នទៀតប៉ុដេ្តអំពលីការនេះវិញពួកន្រទំា្

អ�់គ្នា �ុទ្ធដតបាេឯកភាព។វាអាេលឹ្ងតលឹមងតរូវដែលេិយយថានេះ្ឺរជានគ្លលទ្ធិ

ង្រលឹះនេការដកទងម្់។ជាញលឹកញាប់ន្រ្ិរតថានគ្លលទ្ធិនេការដញកនចញជាបរិ�ុទ្ធ

នោយន�ចក្លីជំនេឿជាន�ចក្លីពិត�នារូលនៅកនាន្ុ ការ�ិកសាវិជ្ាងពះដបបដកទងម្់។

ប៉ុដេ្ពួកដកទងម្់នោយដបរនៅរកន�ចក្លីបនង្ៀេរប�់ស្វកប៉ុលបាេនផ្្ត

�ំខាេ់ថាន�ចក្លី�ន្ងារ ះទំា្មូលមួយរប�់មេុ�្សមាេបាប្រឺបាេមកនោយ

ស្រងពះ្រុណែ៏ឥត្រិតនថ្នេងពះដតមួយប៉ុនណា្ណ ះ។នគ្លលទ្ធិនេការដញកនចញជា

បរិ�ុទ្ធនោយន�ចក្លីជំនេឿមាេស្រទៈ�ំខាេ់នងោះវាការោរន�ចក្លីបនង្ៀេដែល

ថាមេុ�្សជាអនាកមាេបាបែ៏ឥតទលីពលឹ្ន�ើយបាេទទួលន�ចក្លី�ន្ងារ ះនោយស្រ

ដតងពះ្រុណរប�់ងពះប៉ុនណា្ណ ះ។ប៉ុដេ្តន�ចក្លីពិត�នារូលនេការដកទងម្់្រឺជាន�ចក្លី

ពិតដែលងពះ្រុណរប�់ងពះមាេអំណាចង្រប់ង្រ្ទំា្អ�់េិ្ឥត្រិតនថ។្

ការងបឆំ្្នៅេលឹ្នគ្លជំ�រដែលនធ្វើន�ើ្នោយរប�់ពួកដកទំរ្់មិេ

ដែលឈប់មួយរយភា្ររយន�ើយ។វាកាេ់នឆះបំភ្ឺនអាយកាេ់ដតនឃើញចបា�់ពលី

ជំនេឿខុ�ឆរ្ រប�់ពួកនជឿនលើន�ចក្លីបនង្ៀេអាមលីោ�ដែលបែិន�ធថាមេុ�្ស

គ្ម េជំេួយអ្វលីទំា្អ�់ន�ើយដវកដញកថាន�ចក្លី�ន្ងារ ះពិតជាពលឹ្នៅនលើអ្វ លី

ម្៉យ្ដែលនយើ្នធ្វើ�ំរាប់ខ្រួេឯ្។ការទំា្អ�់នេះងតរូវបាេបនង្ៀេនោយបុរ�
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មានា ក់ន ម្ ះវា៉ា េ់ហាមិេ(អនាកនជឿនលើន�ចក្លីបនង្ៀេអាមលីោ�)ដែលក្ាយជា

ស្្ស្្ត ្រ្យវិជ្ាងពះ្រម្ពលីរនៅឯស្កលវិទ្យល័យLeydenនៅងបនទ�េលីន�ើដលេ

ោឆ្នា ំ១6០3។នៅឆ្នា ំ១6១៨មហា�េនាិបាតអេ្តរជាតិមួយងតរូវបាេនធ្វើន�ើ្នៅ

Dortrecht(Dort)ដែលមាេរយទៈនពល6ដខ។ន�ចក្លីបនង្ៀេរប�់អាមលីោ�

េិ្ពួកអនាកនែើរតាមគ្ត់ងតរូវបាេបែិន�ធេិ្កាត់កាល់ន្ល។

ន�ចក្លីបនង្ៀេអាមលីោ�មិេបាេស្្ប់ជាមួយSynodofDortនទ។វា

នៅដតរ�់នៅន�ើយមាេ�កមមភាព។JohnWesleyនធ្វើនអាយវាកាេ់ដតនពញេិយម

ន�ើ្ន�ើយវានៅដតនពញេិយម។អ្វលីដែលន�ចក្លីបនង្ៀេរប�់អាមលីោ�បាេ

នធ្វើ្រឺដប្ដចកន�ចក្លី�ន្ងារ ះនេមេុ�្សមាេបាបរវា្ងពះជាម្ា�់េិ្មេុ�្ស

មាេបាបផ្្ល់។ន្រេិយយថាមាេដផនាកនេន�ចក្លី�ន្ងារ ះដែលជាកិចក្ាររប�់

ងពះេិ្ដផនាកដែលអនាកមាេបាបផ្្ល់ងតរូវនធ្វើ�ំរាប់ខ្រួេឯ្។ន�ចក្លីបនង្ៀេ

រប�់ងពះ្រម្ពលីរជាអ្វលីដែលពួកដកទំរ្់បាេឯកភាពថា្វ យែល់ងពះង្រប់ទំា្�ិរីល្អ

ទំា្អ�់នៅកនាន្ុ ន�ចក្លី�ន្ងារ ះរប�់នយើ្។ន�ចក្លី�ន្ងារ ះពលឹ្នលើងពះ្រុណ

ែ៏មាេអំណាចង្រប់ង្រ្រប�់ងពះជាម្ា�់ដែលជាកិចក្ារែ៏ង្រប់លកខេណ៍ន�ើយ

នពញនលញរប�់ងពះង្រលី�្ងពមទំា្កិចក្ារែ៏មាេងប�ិទ្ធភាពេិ្ង្រប់អំណាច

ងពះនចស្្រប�់ងពះវិញ្ញា ណបរិ�ុទ្ធ។ងពះជាម្ា�់ទទួលង្រប់ទំា្�ិរីល្អ្រឺថា

“ន�ចក្លី�ន្ងារ ះ្រឺជារប�់ងពះអម្ា�”់។

ន�ចក្លីបនង្ៀេរប�់អនាកនជឿនលើន�ចក្លីបនង្ៀេអាមលីោ�អំពលីន�ចក្លី

�ន្ងារ ះមាេលកខេណទៈងបហាក់ងបដ�លេលឹ្ន�ចក្លីបនង្ៀេរប�់Romeដែរែ្ិត
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ន�ចក្លីបនង្ៀេទំា្ពលីរ�ុទ្ធដតថាងពះជាម្ា�់មិេអាច�ន្ងារ ះមេុ�្សមាេបាប

បាេនទនបើគ្ម េការ��ការ!(ងប�ិេនបើការ��ការរប�់មេុ�្សមាេបាបពិត

ជា�ំខាេ់ចុះនតើ�ុលអនាកនតើ�ឺុ�បាេទទួលន�ចក្លី�ន្ងារ ះនោយរនបៀបណា?)

ន�ចក្លីបនង្ៀេរប�់អាមលីោ�្រឺជាការបែិន�ធេិ្ជាការទាល់ន្លជំនេឿ

ង្រលីស្្េនៅ�ញ្ញា ថមលីដែលគ្ងំទជំនេឿនេការងបងពលឹត្តិ។ការពលឹ្នលើខ្រួេឯ្�ំរាប់

ន�ចក្លីជំនេឿមិេខុ�ពលីការពលឹ្នលើខ្រួេឯ្�ំរាប់ការងបងពលឹត្តិនោះនទ។មេុ�្សដបប

នោះក៏ែូចជាអនាកមិេនជឿែនទនទៀតដែរ។

ន�ៀវនៅដែលនោកអនាកនទើបដតបាេអាេនេះ្រឺេិយយពលីការែ៏�ំខាេ់

ណា�់។អ្វលីដែលលូន�៊ើរងបយុទ្ធនែើម្លីការោរនៅដតងតរូវការការងបយុទ្ធនែើម្លី

ការោរ។អ្វលីដែលពួកដកទំរ្់បាេន ើ្បឈរន�ើ្នែើម ល្ីការោរនៅដតងតរូវការការ

ន្ើបឈរនែើម្លីការោរ។នោកលូន�៊ើរន�ើយេិ្ពួកដកទំរ្់ែនទនទៀតដែលពួក

អនាកដែលងតរូវបាេបនង្ៀេថាន�ចក្លី�ន្ងារ ះបាេមកនោយស្រងពះ្រុណដែល

ការបាេ�ំដែ្យ៉្ចបា�់នៅកនាន្ុ ងពះបេ្រូលរប�់ងពះជាម្ា�់ន�ើយ។នៅ

បច្នុប្េនានេះគ្ម េការ�ំខាេ់ណាដែល�ំខាេ់ជា្នេះនទ។អ្វលីដែលលូន�៊ើរបាេ

�រន�រនៅដតន្រងតរូវការនៅនពលឥ�រូវនេះដែរ!ងពះបេ្រូលរប�់ងពះមិេដែល

�ួ��ម័យនទន�ើយងពះជាម្ា�់នៅដតមកកាេ់មាេបេ្រូលមកកាេ់មេុ�្សនៅ

�ព្វនថ្នេះែូចជាងទ្់ដត្ដតមាេបេ្រូលងស្ប់ន�ើយ។
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