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រ ៉ូមរ ៉ូមរ ៉ូមរ ៉ូម    ៩៩៩៩::::១១១១----៥៥៥៥        េលកេលកេលកេលក    ចនចនចនចន((((យូ៉ហនយូ៉ហនយូ៉ហនយូ៉ហន) ) ) ) ែផភរ័ែផភរ័ែផភរ័ែផភរ័    John PiperJohn PiperJohn PiperJohn Piper    
មនបទពិេសធនពី៍រេនកនុងជីវតិរបស់ខញុ  ំ ែដលេធវឲយរ ៉ូម ៩ កល យជជំពូកដសំ៏ខនបំ់ផុតេនកនុងករែកែរបរេបៀបែដលខញុ ំ

គិត  េហយរពះបនេរបជំពូកេនះេដមបនីខំញុឲំយមកកនុងពន័ធកិចចដំណឹងលអ។ បទពិេសធនទី៍មយួបនេកតេទបងេនកនុងមហ
វទិយល័យរពះគមពរី េហយវពិតជបនផល ស់ែរបរេបៀបគិតរបស់ខញុ ំទងំរសុង។ បទពិេសធនម៍យួេទៀតបនេកតេទបងេនកនុង
ឆន ១ំ៩៧៩ េហយវបននឲំយខញុមំកបំេរ ពួកជំនំុេនះ។  

េនេពលខញុបំនចូលមហវទិយល័យរពះគមពរី ខញុបំនេជឿេលឆនទៈេសររីបស់ខញុ ំ គឺខញុ ំេជឿថ ខញុ ំមនេសរភីពេរជសេរ សផលូវេន
កនុងជវីតិ។ ខញុមំនិបនេរៀនពីជំេនឿេនះពីរពះគមពរីេនះេទ បុ៉ែនតបនេរៀនពីវបបធមអ៌េមរកិែដលនេំយងឲយេលកតេមកងខលួនឯង 
េហយេជឿថ េយងមនិរតូវពឹងែផអកេទេលអនកណឬរពះេសះ។ ខញុបំនគិតថ អធិបតីភពរបស់រពះបនមននយ័ថ រទង់
អចេធវអវីរគបយ៉់ងជមយួខញុ ំ បុ៉ែនតរពះអងគ រតូវពឹងែផអកេលខញុ ែំដលអនុញញ តឲយរទងេ់ធវ។ បនទ បម់កខញុបំនសិកសកណឌ គមពរីភី
លីព និងមុខវជិជ មួយេទៀតអំពីេសចកតសីេរងគ ះ។  

ភលីីព ២:១២-១៣ និយយថ «ចូរខំរបឹងេអយេលសេទេទៀតផង ដបតិ គជឺរពះេហយ ែដលបណត លចិតតអនករល់គន  
េអយមន ទំងចំណងច់ងេ់ធវ េហយេអយបនរបរពតឹតតមបំណងរពះហឫទយ័រទងែ់ដរ»។ អតថបទេនះបនេធវឲយបំណង
រពះឫទយ័របស់រពះកល យជេហតុបណត លឲយខញុមំនចំណងច់ងេ់ធវ។ 

េនកនុងេមេរៀនអំពីេសចកតីសេរងគ ះ េយងបនសិកសអំពីករេរជសេរ សរបស់រពះជមច ស់ែដលមនិែមនេរសចែតបំណង
ចិតត ឬករខិតខំរបឹងែរបងរបស់មនុសសេឡយ និងរពះគុណែដលមនិអចទបទ់ល់បន។ រ ៉ូម ៩ បនផល ស់ែរបជីវតិរបស់ខញុជំ
េរៀងរហូត។ រ ៉ូម ៩:១១-១២ បននិយយថ រគែដលកូន [យ៉កុបនិងេអសវ] មនិទនេ់កតមកេនេឡយ េហយមនិទន់
េធវករលអ ឬអរកកអ់វ ីេនះ រពះរទងម់នបនទូលរបបន់ង ថ «កូនចបងនឹងរតូវបំេរ បអូន» េហយេនេពលបុ៉លបនេលកយក
សំនួរេនកនុងខ.១៤ថ េតរពះមនេសចកតទុីចចរតិឬអី? គតនិ់យយថ េទ េហយបនដករសងសំ់ដីរបស់ម៉ូេស (េនកនុងខ
.១៥) ថ «អញនឹងផសយេសចកតេីមតត ករុណ ដល់អនកណែដលអញេមតត ករុណ កនឹ៏ងមនេសចកតកីដួលអណិត ដល់អនក
ណែដលអញកដួលអណិត»។ េហយេនេពលគតប់នេលកយកសំនួរេនកនុង ខ.១៩ថ «េហតុអវបីនជរទងេ់នែត
បេនទ សេទៀត ដបតិេតអនកណបនទទឹងនឹងរពះហឫទយ័រទង?់» េនះគតេ់ឆលយេនកនុង ខ.២១ថ េតជងសមូនគម នអំណច 
េលដឥីដឋនឹងយកដំុដដីែដល េធវជវតថុ ១ សំរបក់រដរ៏បេសរ េហយ ១េទៀតសំរបក់រមនិរបេសរេទឬអី? 

ករសិកសេនះរបឆងំនឹងអវែីដលខញុបំនេជឿ ដូេចនះខញុបំនជួបជមយួេលករគរូបស់ខញុ ំ េហយពីរបីនទីបនទ បពី់ករពភិកស
គន អំពីេសរភីពៃនឆនទៈរបស់ខញុ  ំ ខញុបំនកនប់៊ចិមយួេដមទំលកចុ់ះេទឥដឋេនចំេពះមុខរបស់គត។់ បនទ បម់កខញុបំន
និយយថ «ខញុ ំបនទំលកប់៊ចិ»។ ខញុ ំបនគិតថ ករេនះបនបញជ កថ់ ករសេរមចចិតតទំលកប់៊ចិេនះគឺជករសំេរចចិតត
របស់ខញុផំទ ល់ ដូេចនះខញុ ំមនេសរភីពេដមបសំីេរចចិតតេដយខលួនឯង។  

បុ៉ែនត ខញុ ំអររពះគុណដល់េសចកតេីមតត ករុណនិងភពអតធ់មតរ់បស់រពះជមច ស់ ែដលេនចុងឆមសខញុបំនសរេសរថ «រ ៉ូ
ម៩ គឺដូចជខល មយួែដលរបុងនឹងេលបរតបកម់នុសស ែដលេជឿេលឆនទៈេសរ ីដូចជរូបខញុ»ំ។ ខញុកំប៏នឈបេ់ជឿេលេសរភីព
របស់មនុសស និងករសំេរចចិតតេដយខលួនឯងៃនឆនទៈរបស់ខញុ។ំ រ ៉ូម ៩បនបេរងៀនខញុថំ ខញុ ំមនិអចេជឿេលគំនិតេនះេឡយ។ 
ខញុបំនចបេ់ផតមេឆះឆលួអស់មយួជីវតិកនុងករែសវងរកយល់ដឹងអំពីឧតតមភពដចេ់គរបស់រពះេនកនុងរគបទ់ងំអស់។  

១៩៧៩១៩៧៩១៩៧៩១៩៧៩    
កនុងឆន ១ំ៩៧៩ខញុបំនមនឈបសំ់រកពីករបេរងៀនេនមហវទិយល័យរពះគមពរី េហយមនបំណងសិកសរ ៉ូម ៩ េហយ

សរេសរេសៀវេភមយួកបលអំពីអតថនយ័របស់ខទងំេនះ។ បនទ បពី់ខញុបំនបេរងៀនរយៈេពលរបមំយួឆន  ំ េហយបនដឹងថ 
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សិសសជេរចនមនិចងទ់ទួលយកករកតរ់សយរបស់ខញុ ំេលជំពូកេនះ ខញុកំប៏នសំេរចចិតតថ ខញុរំតូវែតចំណយេពលរបបីំែខ
េលេសៀវេភេនះ។ ខញុបំនេបះពុមពេសៀវេភមយួកបល ែដលខញុបំនពយយមេឆលយតបេទនឹងករកតរ់សយសំខន់ៗ  
ែដលជំទស់នឹងអធបិេតយយភពដចពី់េគរបស់រពះេនកនុងរ ៉ូម ៩។  

បុ៉ែនត មនលទធផលភញ កេ់ផអលមយួកនុងអំឡុងេពលសិកសេនះ។ េគលបំណងរបស់ខញុ ំគឺវភិគរពះបនទូលរបស់រពះយ៉ង
លអិតលអន ់ េដមបឲីយខញុអំចសរេសរេសៀវេភលអមយួអំពីរ ៉ូម ៩។ កំឡុងេពលសិកសរ ៉ូម ៩អស់រយៈេពលរបមំយួែខ រពះបន
មនបនទូលមកកនយ៉់ងមនអំណច ែដលេធវឲយខញុ ំលែលងពីករងរពីមហវទិយល័យរពះគមពរីេបតែអល េហយអចេធវជ
រគូគងវ លេនពួកជំនុបំទីសទ។  

េរឿងេនះបនេកតេទបងដូចេនះ។ េនេពលខញុបំនសិកសរ ៉ូម ៩ពីមួយៃថងេទមយួៃថង ខញុបំនចបេ់ផតមេមលេឃញរពះមួយ
អងគ ែដលមនរពះេចសត  និងអធបិេតយយភពខពស់បំផុត។ ករេមលេឃញែបបេនះបននឲំយខញុ ំថវ យបងគរំពះអមច ស់ េហយ
រទងប់នមនបនទូលថ «អនកមនិរតឹមែតវភិគអំពីអញេនះេទ បុ៉ែនតអនកករ៏តូវថវ យបងគអំញផងែដរ។ អនកមនិរតឹមែតសញជប់
សញជ ឹងពីអញេទ ែតអនកករ៏តូវរបកសពីអញផងែដរ។ អធិបេតយយភពរបស់អញមនិរតឹមែតមនេគពិនិតយពិចយ័េនះេទ ែត
ករ៏តូវមនេគរបកសរបបអំ់ពីេនះផងែដរ។ អធិបេតយយភពរបស់អញមនិែមនសំរបក់រជែជករកខុសរករតូវេនះេទ ែតវ
គឺជដំណឹងលអសំរបពួ់កមនុសសមនបប ែដលដឹងថ េសចកតសីងឃមឹែតមយួរបស់ពួកេគ គឺជជយ័ជនំះែដលមន
អធិបេតយយភពរបស់រពះគុណៃនរពះេនេលឆនទៈបះេបររបស់ពួកេគ»។ េហយខញុមំនិរុញរកនុងករនិយយថ េដយសរ
ែតរ ៉ូម៩ េនះខញុបំនលះបងក់របេរងៀន េហយេធវជរគគូងវ លមន កេ់នះេឡយ។ េសចកដែីដលរ ៉ូម៩បនបេរងៀនអំពីរពះ
អមច ស់គឺជរគឹះថមយ៉ងរងឹមសំរមបរ់គបយ៉់ងែដលខញុំបនបេរងៀន នងិរគបយ៉់ងែដលខញុ ំបនេធវកនុងរយៈេពល២២ឆន មុំន។  

ទីទីទីទីបនទ ល់បនទ ល់បនទ ល់បនទ ល់របស់របស់របស់របស់េលក យូ៉ណថន េលក យូ៉ណថន េលក យូ៉ណថន េលក យូ៉ណថន អិតវតឺ អំពីអិតវតឺ អំពីអិតវតឺ អំពីអិតវតឺ អំពីអធិបេតយយភពអធិបេតយយភពអធិបេតយយភពអធិបេតយយភពខពស់ខពស់ខពស់ខពស់បំផុតបំផុតបំផុតបំផុតរបស់របស់របស់របស់រពះរពះរពះរពះ    
ខញុយំល់អំពីេសចកតពិីតៃនអធបិេតយយភពរបស់រពះ េលឆនទៈរបស់ខញុ ំ និងេលពួកជំនំុេនះ េហយេលជតិសសនទ៍ងំអស់

តមរេបៀបែដលេលក យូ៉ណថន អិតវតឺ បនយល់។ គតប់នសរេសរថ៖ 
 តងំពីវយ័េកមងមក ខញុបំនរបឆងំនឹងេសចកតបីេរងៀនែដលថ រពះមនអធិបេតយយភពកនុងេរជសេរ សអនកណ
ែដលរទងនឹ់ងរបទនជីវតិអស់កលប េហយអនកណែដលរទងប់ដិេសធ េហយដកេ់ទសេនកនុងសថ ននរក
អស់កលបជនិចច។ ខញុបំនគិតថ វគឺជេសចកតបីេរងៀនដ៏អរកកម់យួ។ បុ៉ែនត ខញុនឹំកចបំនយ៉ងចបស់េន
េពលខញុបំនេជឿេលអធិបេតយយភពរបស់រពះ េហយយុតតធិមរ៌បស់រទងក់នុងករបញជូ នមនុសសេទកនុងសណឋ ន
អស់កលបជនិចចរបស់េគ េដយេយងេទតមបំណងរពះហឫទយ័របកបេដយអធិបេតយយភពរបស់រទង។់ 
គំនិតរបស់ខញុបំនទទួលយកេសចកតពិីតេនះ េហយករទទួលយកេនះបនបញចបរ់ល់ករជំទស់របឆងំទំង
អស់ពីមុន។ េហយមនករផល ស់បតូរអសច រយមយួេនកនុងគំនិតរបស់ខញុ ំទកទ់ងនឹងេសចកតីបេរងៀនអំពី
អធិបេតយយភពរបស់រពះ ដូេចនះខញុមំនិជំទស់របឆងំនឹងេសចកតីពិតេនះេទ េហយខញុទំទួលេជឿថ រពះសំែដង
េសចកតីេមតត ករុណដល់អនកណែដលរទងនឹ់ងសំែដងេសចកតីេមតត ករុណ និងេធវឲយអនកណមនចិតតរងឹទទឹង
តមែតរពះហឫទយ័របស់រទង។់ អធិបតីភព និងយុតតធិមរ៌បស់រពះ ែដលទកទ់ងនឹងេសចកតសីេរងគ ះ និង
សថ ននរក គឺរតឹមរតូវ និងជេសចកដីពិតែដលេធវេអយខញុរំកីរយរកទ់ក។់ ខញុេំលកតេមកងអធិបតីភពរបស់
រពះ។  
ទិដឋភពទិដឋភពទិដឋភពទិដឋភពសេងខបសេងខបសេងខបសេងខបៃនៃនៃនៃនរ ៉ូមរ ៉ូមរ ៉ូមរ ៉ូម៩៩៩៩    
អធិបេតយយភពរបស់រពះមនិែមនជគំនិតចំបងេនកនុងរ ៉ូម ៩េនះេទ។ រ ៉ូម៩គឺជករពនយល់មយួអំពីមូលេហតុែដលរពះ

បនទូលរបស់រពះមនិ ទចអ់ក ់ (គឺ មនិែមនមនិបនសេរមច) េបេទះបីជមនុសសជេរចនែដលរពះបនេរជសេរ ស ដូចជអីុ
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រសែអល មនិែបរមករករពះរគីសទ និងទទួលេសចកតសីេរងគ ះកេ៏ដយ។ អធិបេតយយភពៃនរពះគុណរបស់រពះបងហ ញថ 
រពះេសម ះរតង ់េបេទះបអីុីរសែអលបនបដិេសធរពះរគីសទកេ៏ដយ ដូេចនះេហយអធបិតីភពៃនរពះគុណរបស់រពះគឺជរគឹះ
េរជបំផុតសំរបេ់សចកតសីនយននេនកនុងរ ៉ូម៨។ ពីេរពះរបសិនេបរពះមនិេសម ះរតងចំ់េពះរពះបនទូលរបស់រទងេ់ទ េនះ
េយងកម៏និអចពឹងែផអកេលរ ៉ូម៨ផងែដរ។  

ខ.៣បងហ ញថ អីុរសែអលរតូវបណត ស េហយកតេ់ចញពីរពះរគសីទ «ដបតិខញុេំសទរែតនឹងសូមឱយរពះរគីសទដកប់ណត
សខញុវំញិ ជំនួសបងបអូនជញតិសនត នរបស់ខញុ ំ ខងឯសចឈ់ម»។  សូមកតស់មគ ល់ថ េនះគឺជ-សថ នភពរបស់អីុរស
ែអល «រតូវបណត សនិងកតេ់ចញពីរពះរគីសទ»។ ភពធងនធ់ងរេនះនឲំយមនបញហ ធំមយួ! អញច ឹងរពះបនទូលរបស់រពះ ែដល
ជរពះបនទូលសនយចំេពះអីុរសែអល នងិសមពន័ធេមរតែីដលថ «អញនងឹេធវជរពះដល់េគ េហយេគនឹងបនជររសតរបស់
អញ!» (េយេរម ៣១:៣៣) េនះយ៉ងេមច៉ែដរេទ? 

ដូេចនះ បុ៉លេឆលយសំនួរេនះេនកនុងខ.៦ថ «បុ៉ែនត មនិែមនថរពះបនទូលទចអ់កេ់នះេទ»។ េមលេទដូចជរពះបនទូលទច់
អក!់ ប៉ុែនតបុ៉លនិយយថ េទ។ បនទ បម់កគតផ់តល់ករពនយល់ែដលនគំតឲ់យបេរងៀនអំពីករេរជសេរ សរបស់រពះជមច ស់
ែដលមនិែមនេរសចែតបំណងចិតត ឬករខំរបងឹែរបងរបស់មនុសសេឡយនិងអធិបេតយយភពរបស់រពះេទេលឆនទៈរបស់មនុ
សស។ គតព់នយល់េនកនុងខ.៦ខ ថ «បុ៉ែនត មនិែមនថរពះបនទូលទចអ់កេ់នះេទ ដបតិមនិែមនអស់អនកែដលេកតកនុង
សសនអីុ៍រសែអល ជសសនអីុ៍រសែអលពិតេនះេឡយ»។ មនិែមនអស់អនកែដលេកតកនុងសសនអីុ៍រសែអលជអីុរស
ែអលពិតេនះេទ។ និយយតមពកយេផសង រពះបនទូលមនិទចអ់កេ់ទ ពីេរពះរពះមនិបនសនយជមយួអីុរសែអលទងំ
អស់តមរេបៀបេនះ ែដលធនបននូវេសចកតីសេរងគ ះរបស់សសនអីុ៍រសែអលមន ក់ៗ េនះេឡយ។  

ខ.៨ និយយដូេចនះមតងេទៀតថ គឺថ មនិែមនកូនខងសចឈ់មែដលជកូនរបស់រពះេនះេទ ឯកូនខងឯេសចកតី
សនយ េនះេទបបនរបជ់ពូជវញិ។ និយយកនុងពកយេផសង មនិែមនពូជរបស់អរ័បហំខងសចឈ់មទងំអស់គជឺអនក
ទទួលមរតកៃនេសចកតីសនយតមសមពន័ធេមរតីេនះេទ។ អញច ឹងេតអនកណជអនកទទួលមរតកេនះេទ? បុ៉លនិយយថ ពួក
អនកទទួលមរតកៃនេសចកតសីនយគជឺកូនខងឯេសចកតីសនយ។ បុ៉ែនត េយងសួរថ ពួកអនកទងំេនះគឺជអនកណ? េតេយង
រតូវេធវយ៉ងេមច៉េដមបេីធវជ «កូនខងឯេសចកតសីនយ» េនះ? 

បុ៉លេឆលយសំនួរេនះេនកនុងខ.១១ េដយេលកយកឧទហរណ៍បញជ កអ់ំពីយ៉កុបនិងេអសវ េហយចេមលយេនះបញជ ក់
យ៉ងចបស់អំពីអធបិេតយយភពរបស់រពះកនុងករេរជសេរ សអនកណែដលនឹងទទួលេសចកតីសនយ។ បុ៉លនិយយទកទ់ង
នឹងយ៉កុប (ែដលរតឡបជ់អនកសនងមរតក) នងិេអសវ (ែដលមនិបនសនងមរដក) ថ «រគែដលកូនមនិទនេ់កតមកេន
េឡយ េហយមនិទនេ់ធវករលអ ឬអរកកអ់វ ី គឺេរជសេរ សតមរពះហឫទយ័របស់រពះអងគែដលរតស់េហ។ េដមបេីអយបន
រសបតមគំេរងករេនះ (គខប) រពះជមច ស់មនគំេរងករេរជសេរ សមនុសស េដយមនិគិតពីអំេពែដលេគរបរពឹតតេនះេទ 
(គខប) (សូមកតសំ់គល់៖ េនទីេនះេលកប៉ុលមនិសរេសរថ «មនិេដយអងកររបរពឹតតេទ បុ៉ែនតេដយអងជំេនឿវញិ» 
បុ៉ែនតបនបេរងៀនថ «មនិែមនេដយអងកររបរពឹតតេទ គឺេដយអងរពះែដលរទងេ់ហវញិ»។  ដូេចនះេនទេីនះជេំនឿមនិ
ែមនជរគឹះៃនេសចកដសីេរងគ ះរបស់េយងេទ បុ៉ែនតរពះេរជសេរ សតមរពះហឫទយ័របស់រពះ។ រពះបនរបបេ់របិកថ «កូន
ចបងរតូវបំេរ បអូន»។  

គំនិតទងំអស់េនះនឲំយេកតមនសំនួរអំពីេសចកតីយុតតធិមរ៌បស់រពះ។ បុ៉លមនិកំពុងលកេ់លៀមអវេីនទីេនះេទ។ គត់
និយយកនុងខ.១៤ថ ដូេចនះ េយងនងឹថដូចេមតច េតរពះមនេសចកតីទុចចរតិ ឬអី? ចេមលយរបស់បុ៉លគឺ េទ។ េហយបនទ បពី់
បនដករសងសំ់ដីរបស់ម៉ូេសអំពីេសរភីពរបស់រពះកនុងករផតល់េសចកតីេមតត ករុណដល់អនកណែដលរទងម់នេសចកតី
េមតត ករុណ (ខ.១៥) គតន់យិយេទបងវញិអំពីេសចកតពិីតែដលថ ករេរជសេរ សរបស់រពះមនិពងឹែផអកេលអវមីយួែដល
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េយងេធវឬគិតេនះេឡយ។ ខ.១៦ ែចងថ «ដូេចនះ មនិសំេរចនឹងអនកណែដលចងប់ន ឬនឹងអនកណែដលខរំតត់មេនះ
េទ គឺេរសចនឹងរពះ ែដលមនេសចកតេីមតត ករុណវញិ»។ 

ចំនុចេនះនេំទដល់សំនួរេនកនុងខ.១៩ែដលថ «េហតុអវីបនជរទងេ់នែតបេនទ សេទៀត ដបតិេតអនកណបនទទឹងនឹង
រពះហឫទយ័រទង?់» ទងំេនះគឺជសំនួរែដលេធវឲយេយងមនករលំបកេនកនុងជំពូកេនះ។ េតអីុរសែអលទងំអស់គឺជ «
កូនខងឯេសចកតីសនយ» ឬមនែតមយួចំនួនឬ? របសិនេបមនែតមយួចំនួន េតអវីែដលេធវឲយមនុសសមន កជ់កូនខងឯេសច
កតសីនយ េហយមន កេ់ទៀតមនិែមន? របសិនេប រពះជមច ស់េរជសេរ សតម េសចកតេីមតត ករុណែដល មនអធិបេតយយភព 
-  េហយមនិែមនេរសចែតបំណងចិតត ឬករខំរបឹងែរបងរបស់មនុសសេឡយេនះ េតរពះអយុតតធិមឬ៌? របសិនេបរទងម់ន
េសរភីពរបទនេសចកតេីមតត ករុណដល់អនកែដលរទងស់ពវរពះទយ័ េហយេធវឲយអនកមនចិតតរងឹតមរទងស់ពវរពះហឫទយ័ 
(ខ.១៨) េហយរបសិនេបវមនិពឹងែផអកេលមនុសសែដលចងប់ន ឬខរំតត់ម (ខ.១៦) េតរទងេ់នែតចបកំ់ហុសឬ?  

គំនិតគំនិតគំនិតគំនិតរបស់របស់របស់របស់រ ៉ូមរ ៉ូមរ ៉ូមរ ៉ូម៩៩៩៩:  :  :  :  ករករករករពនយល់ពនយល់ពនយល់ពនយល់ែដលែដលែដលែដលថ រពះថ រពះថ រពះថ រពះបនទូលបនទូលបនទូលបនទូលរបស់របស់របស់របស់រពះរពះរពះរពះមនិមនិមនិមនិបនបនបនបនទច់ទច់ទច់ទចអ់ក់អក់អក់អក ់   
ដូេចនះ អនកអចេមលេឃញរបធនបទមនួចំនួនដូចជករេរជសេរ សរបស់រពះ នងិឆនទៈរបស់មនុសស និងយុតតិធមរ៌បស់

រពះ ករបេនទ សរបស់មនុសស និងអធបិេតយយភពរបស់រពះទងំអស់េនកនុងជំពូកេនះ េដមបេីឆលយតបចំេពះសំនួរសំខន់
េនះ «េតអីុរសែអលែដលជមនុសសេរជសេរ សរបស់រពះអចរតូវបណត ស េហយកតេ់ចញពី រពះរគសីទបនយ៉ងដូចេមតច 
របសិនជរពះបនទូលរបស់រពះគួរឲយទុកចិតតបនេនះ?» េតខ.៦ក អចពិតរបកដយ៉ងេមច៉ែដលថ  «បុ៉ែនត មនិែមនថរពះ
បនទូលទចអ់កេ់នះេទ»? េនះគឺជបញហ េនកនុងជពូំកេនះ។  

េតេតេតេតេសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតសីនយសនយសនយសនយេនកនុងេនកនុងេនកនុងេនកនុងរ ៉ូមរ ៉ូមរ ៉ូមរ ៉ូម៨៨៨៨េនេនេនេនសថិតសថិតសថិតសថិតេសថរេសថរេសថរេសថរឬឬឬឬេទេទេទេទ????    ((((េតេតេតេតេសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតសីនយសនយសនយសនយេនកនុងេនកនុងេនកនុងេនកនុងរ ៉ូមរ ៉ូមរ ៉ូមរ ៉ូម៨៨៨៨នឹងនឹងនឹងនឹងសេរមចសេរមចសេរមចសេរមចឬេទឬេទឬេទឬេទ?)?)?)?)    
េហយសំនួរសួរថ េតខ.៦ក អចពិតរបកដយ៉ងេមច៉ែដលថ  «ប៉ុែនត មនិែមនថរពះបនទូលទចអ់កេ់នះេទ»?ជសំនួរ

សំខនសំ់របេ់យងណស់។ េតេសចកតីសនយេនកនុងរ ៉ូម៨េនសថិតេសថរឬេទ? េសចកតីសេរងគ ះរបស់េយងពឹងែផអកេលេសចកតី
សនយរបស់រពះ។ េតរទងន់ងឹរកសេសចកតីសនយទងំេនះែដរឬេទ? េតរទងន់ងឹរកសករសេរមចរពះទយ័របស់រទង ់ ែដល
េបះរតេដយរពះេលហិតរបស់រពះរជបុរតរទងែ់ដរេទ? េតរទងនឹ់ងេធវរគបក់រទងំអស់សំរបេ់សចកតីលអរបស់េយងែដរ
េទ (រ ៉ូម ៨:២៨)? េតពួកអនកែដលរទងេ់រជសេរ សជមុននឹងរតូវបនរតស់េហ េហយពួកអនកែដលរទងរ់តស់េហ រតូវបន
របជ់សុចរតិ េហយពួកមនុសសសុចរតិរតូវបនេលកតេមកងែដរេទ(រ ៉ូម ៨:៣០)? េតនឹងគម នអវីបំែបកេយងេចញពីេសចកតី
រសលញ់របស់រពះេនកនុងរពះរគីសទឬ? េតឥឡូវេនះនិងៃថងែសអកពិតជមនិមនេទសឬ?  

រ ៉ូម៩មនបនទ បព់រី ៉ូម៨សំរបមូ់លេហតុសំខនេ់នះ។ វបងហ ញថ រពះបនទូលៃនសមពន័ធេមរតរីបស់រពះជមយួអីុរសែអល
មនិបនទចអ់កេ់នះេទ ពីេរពះេសចកតីេមតត ករុណេរជសេរ សេដយអធិបេតយយភពរបស់រពះគឺជរគឹះៃនរពះបនទូល
េនះ។ ដូេចនះ េសចកតសីនយចំេពះអីុរសែអលពិតរបកដ និងេសចកតីសនយេនកនុងរ ៉ូម៨នឹងសថិតេសថរ! េនះគឺជដំណឹងលអ
េនកនុងរ ៉ូម៩។ តមរយៈអំណចែដលមនអធិបេតយយភពរបស់រពះ េនះរទងន់ងឹរកសេសចកតីសនយ ែដលបនទិញេដយ
រពះេលហតិរបស់រគីសទ។  

េតេយងគួរែតអររពះគុណ បនទ បខលួន និងមនទំនុកចិតតេនេពលេយងថវ យបងគំរពះអមច ស់បុ៉ណណ េទ! 
This is an abridged translation of a sermon by John Piper.  If you wish to hear the English, 

please go to http://www.desiringgod.org/sermons/the-absolute-sovereignty-of-god-what-is-
romans-nine-about 


