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បុព្វកថា

បសៀវបៅបនះបកើតបចញមកពីការ្ ិត្ំគបឹងខគបងយ៉នាងេកចិត្ត

ទុកដាក់បដើមនាបីគសង់េកនូវបគា�ការណ៍សំខាន់ៗននភាពជាសិសនាស

របស់គពះបេស៊ូវគ្ីសទតាមកណ្្ម្ពីរសញ្នា្មែី។គបខេ�ជាមនអ្នក

្លែះោនប�ើញពីបគា�ការណ៍ទាំងបនះបៅក្ននុងគពះបនទចូ�ជាេូរឆ្នាំមក

បេើេប៉ុខន្តបទាះជាយ៉នាងបនះក្តីបេើង្្នុំសន្និដា្នានថាបគា�ការណ៍

ទាំងបនះហាក់ដូចជាខា្នាំងកា្នាបេើេពិោកអនុវត្តបៅេុ្សម័េដ៏

សមែនុ្សាមនាញខដ�បេើង្្នុំកំពុងរស់បៅសព្វន្ងៃបនះ។បេតុដូបច្នះបេើេ

ោនជាបេើង្្នុំមិនរវីរវ�់នឹងគពះបនទចូ�របស់គទង់។

បគកាេមកបេើង្្នុំក៏ោនជួបេុវជនជាអ្នកបជឿមួេគកុមខដ�

ោនបប្ដជា្នាចិត្តរស់បៅតាម�ក្ខ្ណ្ននភាពជាសិសនាសរបស់គពះ

សប្គ្នាះបដាេសារពួកប្បជឿថា�ក្ខ្ណ្ទាំងបោះមិនគគាន់ខត

មនគបបយជន៍យ៉នាងនគកខ�ងដ�់បេើងប៉ុប្ណនាះបោះបទប៉ុខន្តវាខ្ម

ទាំងជាផលែចូវខតមួេ្ ត់ខដ�បេើងអាចផនាសាេដំណឹង�្អដ�់មនុសនាស

បោកទាំងអស់ោន។
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សិស្សដ៏ពិតរបស់ពពរះយេស៊ូវ

បេើង្្នុំទទួ�សា្នា�់ថាបេើង្្នុំអាចនិពន្បសៀវបៅបនះោន

បដាេសារខតមនេុវជនទាំងបោះជាជំនួេតាមរេណៈ្ ំរូដ៏រស់

របវីករបស់ពួកប្ទាក់ទងនឹងបសចក្តីពិតខដ�មនបញ្នាក់បៅក្ននុង

បសៀវបៅបនះ។

បទាះបបើបសចក្ដីពិតទាំងបនះ្ ្ពស់េួសពីបទពិបសាធន៍ផ្នា�់្ លែលួន

របស់បេើង្្នុំក៏បដាេក៏បេើង្្នុំបៅខតចង់បបគងៀនបសចក្ដីពិតទាំងបនះ

ទុកដូចជាអ្វីខដ�បេើង្្នុំចង់គបគពឹត្តតាមខដរ។

—បោកវិោមបមកដានុ�
(WilliamMacDonald)
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យសចក្ដីយ្្ើម

ផលែចូវខដ�មនុសនាសអាច្ នបៅដ�់ភាពជាគ្ីសទបរិស័ទដ៏ពិត

ោនចាប់បផ្ដើមបៅបព�ខដ�មនុសនាសម្នាក់បោះបកើតជា្ មែី។ផលែចូវបោះ

អាចចាប់បផ្ដើមោនបៅបព�ខដ�បុ្្គ�ម្នាក់ោនគពឹត្តិការណ៍ដូច

ខាងបគកាម៖

● បៅបព�ខដ�គាត់ទទួ�សា្នា�់ថា្លែលួនមនោបោន

វបង្វងោត់ខា្នាក់ងងឹតសូននាយសុងបេើេបៅអាគកាតចំបោះ

គពះជាម្នាស់។

● បៅបព�ខដ�គាត់ោនទទួ�សា្នា�់ថាគាត់មិនអាច

សប្គ្នាះ្ លែលួនឯងបដាេសារចរិត�្អឬអំបពើ�្អរបស់គាត់

ោនប�ើេ។

● បៅបព�ខដ�គាត់បជឿថាគពះអម្នាស់បេស៊ូវគ្ីសទោន

សុ្តជំនួសគាត់បៅប�ើប�ើឆ្នាង។

● បៅបព�ខដ�គាត់ោនសបគមចចិត្តយ៉នាងចនាបាស់ោស់

បដាេបជឿថាគពះបេស៊ូវគ្ីសទពិតជាគពះអម្នាស់បេើេ

ជាគពះសប្គ្នាះខតមួេអង្គ្ ត់របស់គាត់។
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សិស្សដ៏ពិតរបស់ពពរះយេស៊ូវ

គពឹត្តិការណ៍ទាំងប៉ុោមនានមុនបនះ្ឺជារបបៀបខដ�មនុសនាសម្នាក់

អាចកា្នាេបៅជាគ្ីសទបរិស័ទ។ការបញ្នាក់បសចក្តីទាំងបនះជាមុន

្ឺជាការសំខាន់្ ស់ពីបគោះមនុសនាសជាបគចើន្ ិតថាការកា្នាេជា

គ្ីសទបរិស័ទ្ឺគគាន់ខតអាគស័េបៅប�ើការរស់បៅខបបជាគ្ីសទបរិ-

ស័ទប៉ុប្ណនាះ។ប៉ុខន្តតាមពិតមិនដូបចា្នាះបទ!ជាដំបូងបោកអ្នកគតរូវ

ខតកា្នាេបៅជាគ្ីសទបរិស័ទជាមុនសិនមុននឹងបោកអ្នកអាចរស់

បៅខបបជាគ្ីសទបរិស័ទោន។

ជីវិតននភាពជាសិសនាសខដ�ោនបរៀបរាប់ជូនក្ននុងទំព័របន្តបោ្នាប់្ឺ

ជាជីវិតអធិធមមែជាតិមួេ។បេើងគាមនានអំ្ចអាចរស់បៅខបបបោះ

បដាេ្ លែលួនបេើងផ្នា�់ោនបទ។បេើងគតរូវការអំ្ចខដ�មកពីគពះ

ជាម្នាស់។មនខតបៅបព�ខដ�បេើងោនបកើតជា្ មែីខតប៉ុប្ណនាះបទើប

អាចឲនាយបេើងទទួ�អំ្ចបេើេរស់បៅគសបតាមបសចក្តីបបគងៀន

របស់គពះបេស៊ូវោន។

មុននឹងបោកអ្នកអានបន្តបៅមុ្បទៀតសូមសួរ្ លែលួនឯងជា

មុនសិនថា៖«បតើ្ ្នុំោនបកើតជា្ មែីបេើេឬបៅ?បតើ្ ្នុំោនកា្នាេជា

បុគតាបុគតីរបស់គពះជាម្នាស់បដាេសារជំបនឿបៅក្ននុងគពះអម្នាស់បេស៊ូវ

បេើេឬបៅ?»

គបសិនបបើបោកអ្នកមិនទាន់បទចូរទទួ�គទង់បធ្វើជាគពះអម្នាស់
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សេចក្ដសផ្ដើ

និងជាគពះអង្គសប្គ្នាះរបស់បោកអ្នកឥ�ចូវបនះចុះ។បោ្នាប់មក

បប្ដជា្នាចិត្តនឹងសា្នាប់បគ្នាប់គទង់នូវគ្ប់ការទាំងអស់ខដ�គទង់ោន

បគ្នាប់បញ្នាមកបទាះបីជាការបោះទាមទារឲនាយបោកអ្នក�ះបង់

យ៉នាង្ ក៏បដាេ។
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ជំពូកទដ១

លក្ខខណ្ឌនៃ

ភាពជាសិស្ស

ភាពជាគ្ីសទបរិស័ទដ៏ពិត្ឺជាការប្ដចូរផ្នាច់ចំបោះគពះអម្នាស់

បេស៊ូវគ្ីសទយ៉នាងអស់ពីកាេពីចិត្ត។

គពះសប្គ្នាះមិនខមនរកអស់បុរស្ស្តីទាំងឡាេ្ ខដ�នឹង

ថា្នាេបព�ទំបនរោបព�ោ្នាចរបស់ពួកប្ឬក៏ន្ងៃចុងសោ្នាេ៍របស់

ពួកប្ឬក៏អំ�នុងឆ្នាំននការចូ�និវត្តន៍របស់ពួកប្បោះបទខតគទង់

ខស្វងរកអស់អ្នកទាំងឡាេ្ ខដ�នឹងេកគទង់ជាអាទិភាពចមនាបង

បៅក្ននុងជីវិតរបស់ពួកប្វិញ។

សព្វន្ងៃបនះគទង់បៅខតបន្តខស្វងរកដូចជាកា�ខដ�គទង់ធា្នាប់ោនខស្វង

រកជាេូរមកបេើេបោះខដរគទង់មិនខមនរកេ្វចូងមនុសនាសខដ�អខណដែតគត-

ខសតឥតបគា�បៅបៅក្ននុងការបដើរតាម្ នលែងរបស់គទង់បោះបទប៉ុខន្តគទង់រក

អស់បុ្្គ�ទាំងឡាេ្ ខដ�មនភក្ដីភាពជាអមតណៈចំបោះគទង់បេើេ
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ភក្ដីភាពបោះបកើតមនប�ើងបៅបព�ខដ�បុ្្គ�ទាំងបោះទទួ�សា្នា�់ថា

គទង់សព្វគពះេឫទ័េចំបោះអ្នកទាំងឡាេ្ ខដ�ោនបគតៀម្ លែលួនបដើមនាបី

បដើរតាម្ នលែងននការ�ះកាត់ចិត្ត្ លែលួនឯង។្ នលែងបោះគទង់ោនបដើរមុនពួក

ប្រួចជាបគសចបេើេ។

—បោកបអឆ.បអ.ខអ៊វិនេប់្ិនស៍
(H.A.EvanHopkins)១

ការបឆលែើេតបដ៏គតឹមគតរូវបៅនឹងេញ្ញបូជារបស់គពះគ្ីសទបៅប�ើ

ភ្នំ�ោដ៍កនាបា�មនខតមួេ្ ត់្ ឺបេើងគតរូវចុះចូ�ចំបោះគពះគ្ីសទ

ទាំងគសុងបដាេឥត�ក្ខ្ណ្។ការថា្នាេគព�ឹងជីវិតនិងគ្ប់ទាំង

អស់របស់បេើងដ�់គពះជាម្នាស់្ឺជាផលែចូវខតមួេ្ ត់ខដ�បេើងអាច

បឆលែើេតបចំបោះបសចក្តីគសឡាញ់ដ៏អសា្នារនាយនគកខ�ងរបស់គទង់ោន។

គពះអម្នាស់បេស៊ូវោនទាមទារយ៉នាងតឹងរុឹងប�ើពួកអ្នកខដ�

នឹងកា្នាេបៅជាសិសនាសរបស់គទង់ប៉ុខន្តមនុសនាសគ្ប់គា្នាក្ននុងសម័េដ៏

េុឺហាោបព�បច្នុបនាបន្នបនះបសទើរខតបមើ�រំ�ងប�ើការទាមទារទាំង

អស់បោះោត់បៅបេើេ។ជាបរឿេៗបេើងគច�ំបដាេសាមនានថាការ

បធ្វើជាគ្ីសទបរិស័ទ្ ឺដូចជាការរត់ប្ចពីសា្នាននរកបេើេធាោថានឹង

ោនបៅសា្នានសួ្៌។ប�ើសពីបនះបៅបទៀតបេើង្ ិតថាគ្ីសទបរិស័ទ
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មនសិទ្ិបធ្វើអ្វីៗគ្ប់យ៉នាងតាមចិត្តបដើមនាបីបធ្វើឲនាយជីវិតសបនាបាេរីករាេ។

បេើងោនដឹងបេើេថាមន្ ្ម្ពីរតឹងរុឹងមួេចំនួនស្ដីពីភាពជា

សិសនាសបៅក្ននុងគពះ្ ម្ពីរប៉ុខន្តបេើងមនការ�ំោក្ ស់ក្ននុងការបធ្វើ

ឲនាយ្ ្ម្ពីរទាំងបោះគសបបៅនឹង្ ំនិតរបស់បេើងខដ�្ ិតថាជីវិតជា

គ្ីសទបរិស័ទ្ ួរមន�ក្ខណណៈ�្អខបបបនះឬខបបបោះ។

បេើងគពមទទួ�េកការពិតខដ�ថាពួកទាហានហា៊នានប្ដចូរជីវិត

របស់ពួកប្បដាេបុព្វបេតុបស្នហាជាតិបេើេបេើងមិន្ ិតថាវាជា

បរឿងចខមលែកបោះបទខដ�ពួកអ្នកកាន់�ទ្ិកុមមែនុេនីស្ត(Communists)

ឬពួកអ្នកកាន់សាសោអ៊ីសា្នាមហា៊នានប្ដចូរជីវិតរបស់ពួកប្បដាេសារ

បេតុផ�នបយោេឬសាសោរបស់ពួកប្បោះ។ប៉ុខន្តបបើថាជីវិត

គ្ីសទបរិស័ទគតរូវខតទទួ�រងនូវភាពបវទោបោះសា្នាប់បៅហាក់បីដូច

ជាមិនទំនងបេើេពិោកនឹងេ�់។
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បទាះបបើយ៉នាងបនះក្តីគពះបនទចូ�របស់គពះអម្នាស់បេស៊ូវោន

បញ្នាក់យ៉នាងចនាបាស់ោស់បេើេពី�ក្ខ្ណ្ននភាពជាសិសនាសរបស់

គទង់។វាមិន្ ួរនឹងពិោកេ�់បសាះគបសិនបបើបេើងគពមទទួ�

សា្នា�់នូវអត្ថន័េជាក់ខស្ដងនន្ ្ម្ពីរទាំងបោះ។ខាងបគកាមបនះ្ ឺជា

�ក្ខ្ណ្ននភាពជាសិសនាសដូចខដ�គពះសប្គ្នាះរបស់មនុសនាសបោក

ោនខចងទុកមក៖

េាេិដ៏ពាតតតូវើៃឌសេចក្ដតេឡៃញ់ដ៏ធំ្តកលលង
ចំសពោះតពះសេេ៊ូវត្ដេ្ទ

«បបើអ្នក្ មកឯ្ ្នុំបដាេមិនស្អប់ឪពុកម្នាេគបពន្កូនបង

ប្អចូនគបុសគសីនិងសូមនាបីខតជីវិតរបស់្ លែលួនបទអ្នកបោះមិនអាចបធ្វើ

ជាសិសនាសរបស់្ ្នុំោនប�ើេ»(�ូកា១៤:២៦្ប្)។បនះមិន

ខមនមនន័េថាបេើងគតរូវខតមនសម្អប់ឬបំណងអាគកក់ចំបោះ

ញាតិសោ្នានរបស់បេើងបោះបទប៉ុខន្តមនន័េថាបសចក្តីគសឡាញ់

របស់បេើងចំបោះគពះគ្ីសទ្ ឺធំនគកខ�ងបេើេបសចក្តីគសឡាញ់

ចំបោះញាតិសោ្នានមិនអាចបគបៀបបសមែើនឹងបសចក្តីគសឡាញ់ខដ�

បេើងមនចំបោះគទង់ោនប�ើេ។តាមពិតឃ្នាខដ�ពិោកជាងប្

បៅក្ននុង្ ្ម្ពីរបនះ្ ឺ៖«សូមនាបីខតជីវិតរបស់្ លែលួន»។ការគសឡាញ់្ លែលួន
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ឯង្ ឺជាឧបស្្គមួេដ៏មុតគសួចជាងប្ក្ននុងការបធ្វើជាសិសនាសរបស់

គទង់។ដរាប្បេើងមិនសុ្ចិត្តគប្�់ជីវិតរបស់បេើងបដើមនាបីគទង់

បទបោះបេើងក៏មិនទាន់រស់បៅតាមរបបៀបខដ�គពះជាម្នាស់សព្វគពះ

េឫទ័េបៅប�ើេ។

េាេិដ៏ពាតតតូវលត
លះកៃត់ចាត្ខ្លួឌឯង

«បបើអ្នក្ ចង់មកតាម្ ្នុំបោះគតរូវឲនាយ�ះកាត់ចិត្ត្ លែលួនឯងបចា�

បចញបេើេផទនុកប�ើឆ្នាង្ លែលួន...»(ម៉នាថាេ១៦:២៤)។ការ�ះកាត់

ចិត្ត្ លែលួនឯងមិនខមនមនន័េថាគតរូវគបគពឹត្តដូចតាបសបោះបទ។ការ

បធ្វើដូចជាតាបសមនន័េថាការតមអាហារមួេចំនួនតមនូវការ

សបនាបាេរីករាេឬការ�ះបង់គទពនាយសមនាបត្តិបផនាសងៗ។ផទនុេបៅវិញ

ការ�ះកាត់ចិត្ត្ លែលួនឯងបោះមនន័េថាបេើងគតរូវចុះចូ�យ៉នាង

បពញប�ញចំបោះការេកគពះគ្ីសទបធ្វើជាម្នាស់បេើេ្ លែលួនឯងមិន

មនសិទ្ិអំ្ចអ្វីទា�់ខតបសាះបោះមនន័េថា្លែលួនឯងដាក់រាជនាយ

ថា្នាេគទង់។ការ�ះកាត់ចិត្ត្ លែលួនឯងមនបញ្នាក់បៅក្ននុងសគមង់សម្ដី

របស់បោកបេនរីម័រធីន(HenryMartyn)៖«ឱ!គពះជាម្នាស់បអើេ

សូមកុំឲនាយទូ�បង្គំមនឆនទណៈខដ�បកើតបចញបដាេ្ លែលួនឯងឬក៏ចាត់
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ទុកសុភមង្គ�ពិតរបស់្ លែលួនបដាេការពឹងខផ្អកបៅប�ើសា្នានភាព

ខាងសាច់្មទូ�បង្គំបោះប�ើេបទាះបបើវាស្ថិតបៅក្ននុងកគមិត

ដ៏តូចយ៉នាង្ ក៏បដាេប៉ុខន្តសូមឲនាយទាំងអស់បកើតមនប�ើងបដាេ

អនុបោមបៅតាមគពះេឫទ័េរបស់គទង់វិញ»។

គពះអម្នាស់្ ្នុំរុងបរឿងអសា្នារនាយគទង់ឱបគកបសាបក្ននុងគពះេតា្នា

ឆនទណៈនន្ ្នុំ្ ឺអង្គកនាសគតាអំណរគ្ប់គគាោនបបគមើគទង់។

—បោកបអឆ.ជី.សុី.ម៉ូ�
(H.G.C.Moule)

េាេិដ៏ពាតតតូវលតសតជដេេក
ស�ដឆ្ៃងសដោេសចតឌៃ

«បបើអ្នក្ ចង់មកតាម្ ្នុំបោះគតរូវឲនាយ�ះកាត់ចិត្ត្ លែលួនឯងបចា�

បចញបេើេផទនុកប�ើឆ្នាង្ លែលួន...»(ម៉នាថាេ១៦:២៤)។ប�ើឆ្នាង

មិននឹងពិការភាពខាងផលែចូវកាេឬក៏ការ�ឺចាប់ខាងផលែចូវចិត្តបោះបទ

បគោះបញ្នាទាំងបនះវាបកើតមនជាធមមែតាចំបោះមនុសនាសគ្ប់ៗរូបបៅ

បេើេ។ផលែចូវននប�ើឆ្នាង្ ឺជា្ នលែងមួេខដ�បេើងគតរូវបគជើសបរីសបដើរ

បដាេបចតោ្ឺដូចខដ�បោកសុី.បអ.្ូតស៍(C.A.Coates)



17

លក្ខខណ្ឌនៃពជៃេាេិ

ោនប�ើកប�ើងថា«ផលែចូវននប�ើឆ្នាង្ឺជា្ នលែងមួេខដ�បោកីេ៍

ោន្ ិតថាជា្ នលែងននបសចក្តីអាប់េសនិងបសចក្តីបបោ្នាស»។

ប�ើឆ្នាងតំ្ងពីភាពអាម៉នាស់ការបបៀតបបៀននិងការបធ្វើទុក្ខបទាស

ខដ�បោកីេ៍ោនផទនុកប�ើគពះរាជបុគតារបស់គពះជាម្នាស់បេើេ

ខដ�បោកីេ៍នឹងផទនុកប�ើអស់អ្នកទាំងឡាេ្ ខដ�សបគមចចិត្ត

បគកាក�រគបឆំងនឹងទំបោរខដ�បៅជុំវិញពួកប្។បេើងអាចប្ច

ពីភាពអាម៉នាស់ននប�ើឆ្នាងោនយ៉នាងគេបដាេគគាន់ខតគតាប់តាម

របបៀបននបោកីេ៍។

េាេិដ៏ពាតតតូវលតចំខៃេជដវិត
សដដរតៃើតពះត្ដេ្ទ

«បបើអ្នក្ ចង់មកតាម្ ្នុំបោះគតរូវឲនាយ�ះកាត់ចិត្ត្ លែលួនឯងបចា�

បចញបេើេផទនុកប�ើឆ្នាង្ លែលួនមកតាម្ ្នុំចុះ»(ម៉នាថាេ១៦:២៤)។

បដើមនាបីឲនាយបេើងេ�់ពីអត្ថន័េពីថាបសចក្តីទាំងបនះមនន័េយ៉នាង

ដូចបម្តច្ឺបេើងគគាន់ខតគតរូវសួរ្ លែលួនឯងថា«បតើជីវិតរស់បៅរបស់

គពះអម្នាស់បេស៊ូវមន�ក្ខណណៈខបប្?»ជីវិតរស់បៅរបស់

គទង់មន�ក្ខណណៈបពញបដាេការសា្នាប់បគ្នាប់តាមគពះេឫទ័េ

របស់គពះជាម្នាស់ការរស់បៅក្ននុងអំ្ចរបស់គពះវិញ្នាណបរិសុទ្
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ការបបគមើមនុសនាសដនទបដាេមិនមនភាពអាតាមនានិេមគពមទាំងបចះ

អត់ធមែត់និងការស៊ូគប�មមុ្ចំបោះបសចក្តីអាគកក់ដ៏ធងៃន់ធងៃរមន

ភាពបឆះឆួ�បចះចំ្េគោក់កាសនិងបព�បវោោនយ៉នាង

គតឹមគតរូវដឹងខា្នាតសលែចូតបូតបេើេសបនាបនុរសនិងបសាមនាះគតង់គពមទាំង

មនភក្ដីភាព(កាឡាទី៥:២២-២៣)។បដើមនាបីបធ្វើជាសិសនាសរបស់គទង់

បេើងគតរូវខតបដើរឲនាយដូចជាគទង់ោនបដើរខដរ។បេើងគតរូវខតបគ្នាញផ�ខផលែ

ដូចជាគពះគ្ីសទ(េ៉ូហាន១៥:៨)។

េាេិដ៏ពាតតតូវើៃឌសេចក្ដតេឡៃញ់ដ៏សក្ៀវក្ៃ
ចំសពោះអ្នកលដលជៃកើ្មេាទ្ារបេ់តពះត្ដេ្ទ

«ប្នឹងដឹងថាអ្នករា�់គា្នាជាសិសនាសរបស់្ ្នុំបដាេសារបសចក្តី

បនះឯង្ឺបដាេអ្នករា�់គា្នាមនបសចក្តីគសឡាញ់ដ�់គា្នាបៅវិញ

បៅមក»(េ៉ូហាន១៣:៣៥)។បនះ្ ឺជាបសចក្តីគសឡាញ់ខដ�

ចាត់ទុកអ្នកដនទគបបសើរជាង្ លែលួនឯង។បេើេបនះក៏ជាបសចក្តីគស-

ឡាញ់ខដ�គ្បោំងអំបពើោបជាអបនកអនន្ត(១បពគតុស៤:៨)។

បសចក្តីគសឡាញ់ខបបបនះខតងខតអត់ធមែត់បេើេសបនាបនុរសក៏មិន

បចះអួត្លែលួនបេើេមិនមនចិត្តធំផងមិនខដ�គបគពឹត្តខបបមិន្ ួរ

សមមិនខដ�រកគបបយជន៍ផ្នា�់្ លែលួនមិនរេ័ស្ ឹងនិងមិនខដ�
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មន្ ំនិតអាគកក់បទ្ឺគ្បោំងទាំងអស់គទាំគទទាំងអស់បជឿទាំង

អស់សងនាឃឹមទាំងអស់(១កូរិន្ូស១៣:៤-៧)។គបសិនបបើគាមនានក្តី

គសឡាញ់ខបបបនះបទភាពជាសិសនាសចនាបាស់ជាគាមនានគបបយជន៍បេើេ

បដិបសធ្ លែលួនឯងបចា�ទបទបដាេគគាន់ខតបៅតាមបញ្ញត្តិរបស់

សាសោខតប៉ុប្ណនាះ។

េាេិដ៏ពាតតតូវលតបឌ្រេ់សឌៅក្ននុង
តពះបឌ្ទទូលតទង់សដោេើាឌរៃថេ

«...បបើអ្នករា�់គា្នាបៅជាប់ក្ននុងោកនាយ្ ្នុំបោះអ្នករា�់គា្នាជាសិសនាស្ ្នុំ

ខមន»(េ៉ូហាន៨:៣១)។ការបធ្វើជាសិសនាសដ៏ពិតតគមរូវឲនាយបុ្្គ�បោះ

បន្តរស់បៅក្ននុងភាពជាសិសនាសជាដរាប។ការចាប់បផ្តើមបធ្វើជាសិសនាស�្អ

្ឺគេគសួ�បទបគបៀបោនដូចជាអ្្នាតបភលែើងកាំគជួចខដ�ោនផទនុះ

ខបកផ្នាបភលែើងយ៉នាងសា្នាតរួចក៏រោេោត់បៅវិញមួេរំបពច។ប៉ុខន្តការ

សាក�នាបងជាក់ខស្តងបដើមនាបីឲនាយដឹងថាបុ្្គ�ម្នាក់ោនកា្នាេជាសិសនាស

ដ៏ពិត្ឺគាត់គតរូវស៊ូគទាំរេូតដ�់ទីបំផុត។បុ្្គ�្ ខដ�ោន

ដាក់នដកាន់នង្គ័�បេើេគកបមើ�បៅបគកាេ្ ឺមិនស័ក្តិសមបៅ

នឹងន្ររបស់គពះជាម្នាស់ប�ើេ(�ូកា៩:៦២)។ការសា្នាប់បគ្នាប់

តាមបទ្ម្ពីរខតម្ដងម្នា�បោះមិនគ្ប់គគាន់បទ។គពះគ្ីសទសព្វគពះ



20

សិស្សដ៏ពិតរបស់ពពរះយេស៊ូវ

េឫទ័េឲនាយអ្នកខដ�ចង់បដើរតាមគទង់សា្នាប់បគ្នាប់ឲនាយខា្នាប់្ ្លួនបដាេ

មិនគបឆំងឬសងនាស័េអ្វីប�ើេ។

សូមកុំឲនាយ្ ្នុំខបរបចញពីគទង់ដងនង្គ័�ជន់បដាេទឹកបនគតា

កបណដែៀវវិោសខគចសចាប់យ៉នាង្ សូមគទង់រកនាសាកុំឲនាយខបកខបរ។

—មិនសា្នា�់អ្នកនិពន្

េាេិដ៏ពាតតតូវលតលះអៃល័េអ្ដៗ
ទៃំងអេ់សដដើ្ដតៃើតទង់

«ដូបច្នះអស់អ្នក្ ននអ្នករា�់គា្នាខដ�មិន�ះអា�័េពី

របស់គទពនាយ្ លែលួនទាំងអស់បោះនឹងបធ្វើជាសិសនាស្ ្នុំមិនោនបទ»(�ូកា

១៤:៣៣)។មនុសនាសភា្បគចើន្ ិតថា�ក្ខ្ណ្ននភាពជាសិសនាស

របស់គពះគ្ីសទក្ននុង្ ្ម្ពីរមួេបនះពិោកអនុវត្តជាងប្។តាមពិត

មនមនុសនាសជាបគចើនមិនសូវចូ�ចិត្ត្ ្ម្ពីរបនះបោះបទ។អ្នកបទវវិទូ

អាចបបងកើតប�សោនជាងមួេោន់បេតុផ�ខដ�ថា្្ម្ពីរបនះ

មិនខមនមនន័េថាគតរូវ�ះអា�័េពីរបស់គទពនាយ្ លែលួនទាំងអស់

បោះបទប៉ុខន្តបេើងខដ�ជាសិសនាសសាមញ្ញៗគេនឹងទទួ�េក

្្ម្ពីរបនះបេើេទទួ�សា្នា�់ថាគពះគ្ីសទគជាបពីអ្វីខដ�គទង់ោន
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មនបនទចូ�។បតើការ�ះអា�័េពីរបស់គទពនាយ្ លែលួនទាំងអស់មន

ន័េយ៉នាងដូចបម្ដច?បនះមនន័េថាសិសនាសរបស់គទង់គតរូវ�ះ-

បង់គទពនាយសមនាបត្តិខដ�មិនចាំោច់របស់្ លែលួនទាំងអស់បចា�បដើមនាបី

េកវាមកបគបើគោស់ក្ននុងការផនាសាេដំណឹង�្អ។បុ្្គ�្ ខដ�

�ះបង់គ្ប់អ្វីៗទាំងអស់បចា�បោះមិនខមនមនន័េថាគាត់

ចំ្េបព�បដាេឥតគបបយជន៍បោះបទ។គាត់បៅខត្ ំគបឹង

បធ្វើការបដើមនាបីផ្គត់ផ្គង់តគមរូវការចាំោច់ោបព�បច្នុបនាបន្នរបស់គ្ួសារ

គាត់និង្ លែលួនគាត់ផ្នា�់។ប៉ុខន្តចាប់តាំងពីគាត់ោនមនចិត្តបឆះ-

ឆួ�បដើមនាបីផនាសព្វផនាសាេពីគពះគ្ីសទមកគាត់ោនដាក់ចិត្តដាក់កាេ

ទាំងគសុងក្ននុងការគររបស់គពះជាម្នាស់្ ្ពស់ជាងការផ្គត់ផ្គង់តគមរូវការ

បច្នុបនាបន្នរបស់គាត់បៅបទៀតបេើេោនបផ្ើអោ្តទាំងគសុងនឹងគពះ

ជាម្នាស់ខតម្ដង។បៅក្ននុងការខស្វងរកន្រនិងបសចក្តីសុចរិតននគពះ

ជាម្នាស់ជាចមនាបងគាត់បជឿថាគាត់នឹងមិនបចះ្ ្វះម្ចូបអាហារនិង

សំប�ៀកបំោក់បសាះប�ើេ។គាត់មិនសុ្ចិត្តបកា្នាប�ុេរបស់គាត់

គសបបព�ខដ�គាត់ដឹងថាមនមនុសនាសខដ�គតរូវការដំណឹង�្អជា

បគចើនកំពុងខតវិោស។គាត់មិនចង់្ ្ះខា្នាេជីវិតរបស់គាត់បដាេការ

បបងកើតគទពនាយសមនាបត្តិខដ�នឹងធា្នាក់ក្ននុងក្្នាប់នដរបស់អារកនាសបៅបព�

ខដ�គពះគ្ីសទយងមកេកពួកបរិសុទ្របស់គទង់បោះប�ើេ។គាត់
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ចង់សា្នាប់តាមបសចក្តីបគ្នាប់របស់គពះអម្នាស់ខដ�ទាស់នឹងការ

គបមូ�គទពនាយសមនាបត្តិទុកបៅប�ើខផនដីបនះ។គាត់ោនឯកភាពនឹង

សម្ដីរបស់បោកបដវីឌ�ីវីងស្តចូន(DavidLivingstone)ទាក់ទង

នឹងការ�ះអា�័េអ្វីៗទាំងអស់បចា�ថា«្្នុំបសាកសា្នាេ្ ស់

ខដ�្ ្នុំគាមនានអ្វីបសសស�់ថា្នាេបៅគទង់បទៀត»។

បសចក្តីទាំងបនះ្ឺជា�ក្ខ្ណ្ទាំងគោំពីរយ៉នាងននភាពជាសិសនាស

របស់គពះគ្ីសទ។�ក្ខ្ណ្ទាំងគោំពីរបនះមនភាពចនាបាស់ោស់

បេើេក៏មិនមនមនទិ�សងនាស័េអ្វីបោះខដរ។ពិតគោកដ្ស់

បេើងោនដាក់បទាស្ លែលួនឯងថាជាអ្នកបបគមើខដ�គាមនានោនផ�ច-ំ

បណញបដាេសារបេើងមិនោនអនុវត្តតាម�ក្ខ្ណ្ទាំងបនះោន

ទាំងគសុង។ប៉ុខន្តបតើបសចក្តីពិតរបស់គពះជាម្នាស់នឹងគតរូវបគ្នាំងជា

បរៀងរេូតបដាេសារការបរាជ័េននគបជារា្ស្តរបស់គទង់ឬ?បតើវា

មិនខមនជាការពិតបទឬអីខដ�ថាសារ�ិ្ិតខតងខតធំជាងអ្នកោំ

សារបោះ?បតើវាមិនខមនជាការគតឹមគតរូវបទឬអីខដ�ថាគពះជាម្នាស់

គទង់ពិតគតង់បេើេមនុសនាសគ្ប់ៗគា្នា្ ឺជាអ្នកភូតភរ?បតើបេើងមិន្ ួរ

និយេឲនាយដូចអ្វីខដ�អ្នកបជឿជំោន់មុនប�ើកប�ើងថា«សូមឲនាយគពះ

េឫទ័េគទង់ោនសបគមចបទាះបបើ្ ្នុំគតរូវវិោសក៏បដាេ»បទឬអី?

គសបបព�ខដ�បេើងសារភាពពីការបរាជ័េកនលែងមករបស់
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បេើងបោះចូរឲនាយបេើងហា៊នានគប�មមុ្នឹងបញ្ញត្តិរបស់គពះគ្ីសទ

ចំបោះបេើងបេើេសូមឲនាយបេើងទាំងអស់គា្នាពនាយាយមបធ្វើជាសិសនាសដ៏

ពិតគោកដរបស់គពះអម្នាស់ដ៏រុងបរឿងននបេើងចាប់ពីបព�បនះតបៅ។

ឱ!ម្នាស់្ ្នុំបអើេោំ្ ្នុំបៅទា្នារគទង់ផង

្្នុំបគតៀមគតាប់គតងបចាះគតបចៀកសាជា្មែី

សូមចង្ ្នុំឲនាយជាប់នូវចំណងបសរី

ស៊ូគទាំឃមនាត្មែីបនឿេេត់សា្នាប់បគ្នាប់គទង់។

—បោកបអឆ.ជី.សុី.ម៉ូ�
(H.G.C.Moule)
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ការលរះអាល័េអ្វដីៗ

ទាំងអស់យោល

«ដូបច្នះអស់អ្នកទាំងឡាេ្ ននអ្នករា�់គា្នាខដ�មិន�ះអា�័េ

ពីរបស់គទពនាយទាំងអស់បោះនឹងបធ្វើជាសិសនាស្ ្នុំមិនោនបទ»

(�ូកា១៤:៣៣)។

បដើមនាបីបធ្វើជាសិសនាសរបស់គពះអម្នាស់បេស៊ូវោនបេើងគតរូវខត�ះ

អា�័េអ្វីៗទាំងអស់បចា�។បនះបេើេ្ ឺជាអត្ថន័េដ៏ចនាបាស់ោស់

ននគពះបនទចូ�របស់គពះសប្គ្នាះ។បទាះបីជាបេើងបដិបសធចំបោះការ

ទាមទារខដ�បេើង្ ិតថាេួសបេតុយ៉នាង្ ក៏បដាេឬក៏បះបោរ

គបឆំងនឹងចនាបាប់បនះខដ�បេើងេ�់ថាជាចនាបាប់�ងៃង់ប្្នាបេើេជា

ចនាបាប់ខដ�មិនអាចបធ្វើោនយ៉នាង្ ក៏បដាេក៏ការទាមទារបនះបៅ

ខតជាគពះបនទចូ�របស់គពះអម្នាស់បេើេគទង់ពិតជាចង់មនន័េតាម

ោកនាយខដ�គទង់ោនមនបនទចូ�ខមន។
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បេើងគតរូវខតទទួ�េកការពិតខដ�មិនអាចបត់ខបនទាំងបនះ

ជាមុនសិន៖

● គពះបេស៊ូវមិនខមនគគាន់ខតគតាស់បៅមនុសនាសមួេចំនួន

បចញពីអ្នកបបគមើព័ន្កិច្របស់គទង់បោះបទខតគទង់ោន

គតាស់បៅ៖«អស់អ្នកទាំងឡាេ...»។

● គទង់មិនោនមនបនទចូ�ថាបេើងគគាន់ខតគតរូវមនឆនទណៈគពម

�ះអា�័េអ្វីៗទាំងអស់បចា�បោះបទខតគទង់ោនមន

បនទចូ�ថា៖«អស់អ្នកទាំងឡាេ្ ននអ្នករា�់គា្នាខដ�

មិន�ះអា�័េ...»។

● គទង់មិនោនមនបនទចូ�ថាបេើងគគាន់ខតគតរូវ�ះអា�័េ

ខផ្នក្ មួេននគទពនាយសមនាបត្តិរបស់បេើងបចា�បោះបទខត

គទង់ោនមនបនទចូ�ថា៖«អស់អ្នកទាំងឡាេ្ ននអ្នក

រា�់គា្នាខដ�មិន�ះអា�័េពីរបស់គទពនាយទាំងអស់...»។

● គទង់មិនោនមនបនទចូ�ថាបុ្្គ�្ ខដ�មិនគពម�ះ-

បង់គទពនាយសមនាបត្តិអាចនឹងបធ្វើជាសិសនាសតូចទាបម្នាក់របស់

គទង់ោនបោះបទខតគពះបេស៊ូវោនមនបនទចូ�ថា៖អ្នក

បោះ«នឹងបធ្វើជាសិសនាស្ ្នុំមិនោនបទ»។
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តាមពិតបេើងមិន្ ួរភា្នាក់បផ្អើ�ចំបោះការទាមទារដ៏ជាក់ោក់

បនះបទបគោះវាមិនខមនជាសំណូមពរយ៉នាងជាក់ោក់ខតមួេ្ ត់

បៅក្ននុងគពះ្ ម្ពីរឯ្!

បតើគពះបេស៊ូវមិនោនមនបនទចូ�បទឬអីថា៖«កុំឲនាយគបមូ�គទពនាយ

សមនាបត្តិទុកសំរាប់្ លែលួនបៅខផនដីជាកខនលែងខដ�មនកោ្នាតនឹងខគចះសុី

បំផ្នាញបេើេបចារទំ�ុះបលែន់បោះប�ើេគតរូវគបមូ�គទពនាយសមនាបត្តិទុក

សំរាប់្ លែលួនបៅឯសា្នានសួ្៌វិញខដ�ជាកខនលែងគាមនានកោ្នាតឬខគចះសុី

បំផ្នាញប�ើេក៏គាមនានបចារទំ�ុះឬបលែន់ផង»(ម៉នាថាេ៦:១៩-២០)?

ដូចខដ�បោកចនបវសលែី(JohnWesley)ោនមនគបសាសន៍

គតង់ៗថា៖«គពះជាម្នាស់របស់បេើងោនហាមឃត់ចំបោះការគបមូ�

គទពនាយសមនាបត្តិទុកបៅប�ើខផនដីបនះយ៉នាងចនាបាស់ោស់ដូចខដ�គទង់

ោនហាមចំបោះការផិតកនាបត់និងការបធ្វើឃតយ៉នាងដូបចា្នាះខដរ»។

បតើគពះបេស៊ូវមិនោនមនបនទចូ�បទឬអីថា៖«�ក់របស់ខដ�

អ្នករា�់គា្នាមនទាំងប៉ុោមនានបេើេខចកឲនាយបៅជាទានចុះ»(�ូកា

១២:៣៣)?បតើគទង់មិនោនគោប់ោមុឺនបកមែងខដ�ជាអ្នកមនបទឬ

អីថា៖«...�ក់របស់គទពនាយអ្នកទាំងប៉ុោមនានខចកទានឲនាយដ�់ពួកអ្នក

គកីគកបៅបោះអ្នកនឹងមនគទពនាយសមនាបតិ្តបៅប�ើសា្នានសួ្៌វិញរួច

មកតាម្ ្នុំចុះ»(�ូកា១៨:២២)?
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គបសិនបបើគពះបនទចូ�របស់គទង់បៅគតង់ចំណុចបនះមិនមនន័េ

គតង់ៗយ៉នាងដូបច្នះបោះបតើគទង់ចង់មនន័េយ៉នាងបម៉ចវិញ?

បតើវាមិនពិតបទឬអីចំបោះអ្នកបជឿទាំងអស់ននគកុមជំនុំដំបូងខដ�

ពួកប្ោន«...�ក់គទពនាយសមនាបត្តិនិងរបស់ប្ទាំងប៉ុោមនានខចកដ�់

គា្នាតាមខដ�គ្ប់គា្នាគតរូវការ»(កិច្ការ២:៤៥)?បតើការខដ�ពួក

បរិសុទ្ជាបគចើនរបស់គពះជាម្នាស់ោឆ្នាំកនលែងបៅោន�ះបង់អ្វីៗទាំង

អស់បចា�បដើមនាបីបដើរតាមគពះបេស៊ូវបោះមិនខមនជាការពិតបទឬអី?

បោកខអន្ ូនីនូរីស៍្េ្គចូវស៍(AnthonyNorrisGroves)និង

ភរិយរបស់គាត់ជាបបសកជនក្ននុងចំប្មបបសកជនដំបូងបៅទី

គកុងោដាដ(Baghdad)ោនសបគមចចិត្តថា«ពួកប្គតរូវខតបញនាឈប់

ការគបមូ�គទពនាយសមនាបត្តិទុកបៅប�ើខផនដីបេើេ្ ួរខតសុ្ចិត្ដ�ះ-

បង់គោក់ចំណូ�ដ៏បគចើនទាំងអស់បោះថា្នាេចំបោះព័ន្កិច្របស់គពះ

ជាម្នាស់»។១បេើងអាចបមើ�ប�ើញពីជំបនឿស៊ប់របស់បោក្េ្គចូវស៍

(Groves)បៅក្ននុងកូនបសៀវបៅរបស់គាត់ខដ�មនចំណងបជើងថា

ChristianDevotedness។២

បោកសុី.ធី.សទឹដ(C.T.Studd)ោនសបគមចចិត្តគប្�់

គទពនាយសមនាបត្តិដ៏មហាសា�របស់គាត់ទាំងអស់ថា្នាេដ�់គពះគ្ីសទ

បេើេមកេកឱកាសមសខដ�បៅខាងមុ្គាត់បដើមនាបីបធ្វើអ្វីខដ�
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ោមុឺនបកមែងបៅក្ននុងគពះ្ ម្ពីរមិនគពមបធ្វើ។វា្ ឺជាការសា្នាប់បគ្នាប់ដ៏

សាមញ្ញតាមគពះបនទចូ�របស់គពះជាម្នាស់។៣

បោ្នាប់ពីោនថា្នាេ�ុេរាប់ោនដុោ្នារបៅដ�់ព័ន្កិច្របស់

គពះជាម្នាស់គាត់ោនទុកគោក់បគមុងខដ�មនចំនួនគបមណជា

៤០០,០០០ដុោ្នារ៤សគមប់គបពន្របស់គាត់។ោងក៏មិនឲនាយចាញ់

សា្នាមីរបស់ោងខដរដូបច្នះោងោនសួរថា«បង!បតើគពះជាម្នាស់

ោនគោប់ោមុឺនបកមែងឲនាយបធ្វើយ៉នាងបម៉ច?»

គាត់ោនបឆលែើេប�ើងថា«�ក់អ្វីៗទាំងអស់»។

គបពន្ោនតបថា«បបើអញ្ឹងចាប់ពីន្ងៃបនះបៅបេើងនឹងចាប់បផ្ដើម

សា្នាប់បគ្នាប់គពះជាម្នាស់ឲនាយបពញទ»ី។

បេើេពួកប្ក៏ោនគប្�់គោក់ទាំងអស់បោះបៅឲនាយគកុមបបសក-

កមមែគ្ីសទបរិស័ទ។

្ំនិតននភក្ដីភាពដូចគា្នាបនះោនដាស់សតិបោកជីមបអោត

(JimElliot)។គាត់ោនសរបសរបៅក្ននុងបសៀវបៅកំណត់បេតុគបចាំ

ន្ងៃរបស់គាត់ថា៖

ឱ!គពះវរបិតាបអើេសូមឲនាយទូ�បង្គំចុះប្នាសាេបដើមនាបីឲនាយទូ�បង្គំអាច

របូតបចញពីការឱបគកបសាបរបស់ទូ�បង្គំបៅប�ើអ្វីៗទាំងអស់ខដ�ជារបស់

បប្្នាះអាសន្នបនះបៅ។គពះអម្នាស់បអើេសូមឲនាយទូ�បង្គំរួចពីក្្នាប់
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នដដ៏តានតឹងចំបោះជីវិតរបស់ទូ�បង្គំបករ្តិ៍ប្មនាះរបស់ទូ�បង្គំនិងគទពនាយ-

សមនាបត្តិរបស់ទូ�បង្គំបនះចុះបេើេខ្មទាំងឲនាយទូ�បង្គំ�ះបង់បចា�នូវ

ចិត្តចង់មនចង់ោនរបស់ឥតគបបយជន៍ទាំងបនះផង។ម្តងបេើេម្តងបទៀត

ទូ�បង្គំោន�ះបង់ការចាប់កាន់ប�ើអ្វីខដ�ទូ�បង្គំចង់ោនបចា�ប៉ុខន្ត

ទូ�បង្គំោនចាប់វាមកវិញបដាេចិត្តចង់មនចង់ោនជាខា្នាំងបេើេសាមនាន

ថាវាគាមនានបគគាះថា្នាក់បបើគគាន់ខតសា្នាបអខង្អ�។ប៉ុខន្តផទនុេបៅវិញបោះឱ!

គពះវរបិតាបអើេសូមោតនដរបស់ទូ�បង្គំបដើមនាបីទទួ�ខដកបគា�ននភ្នំ

�ោដ៍កនាបា�ដូចខដ�គពះេស្ដរបស់គពះគ្ីសទោនោតបដើមនាបីឲនាយការ

�ះបង់បនះោំឲនាយទូ�បង្គំោនរួចបេើេខ�ងជាប់ចំណងបនះបទៀត។គទង់

មនគពះតគមិះថាន្រសា្នានសួ្៌និងភាពខដ�បសមែើនឹងគពះជាម្នាស់បោះ

មិនខមនជាអ្វីខដ�គទង់គតរូវកាន់ខា្នាប់បោះប�ើេ។ដូបច្នះសូមឲនាយទូ�បង្គំោន

ោតនដរបស់ទូ�បង្គំខដ�កាន់បកា្នាបបោះបចញបៅ។៥

ចិត្តខដ�មិនបចះបជឿរបស់បេើងគោប់បេើងថាបេើងមិនអាច

បធ្វើតាមគពះបនទចូ�របស់គពះអម្នាស់គតង់ៗបោះោនបទ។គបសិនបបើ

បេើងោន�ះអា�័េអ្វីៗទាំងអស់បចា�បោះបេើងនឹងដាច់បោះ

សា្នាប់ជាមិនខានបោះប�ើេ។មិនដឹងបទឬអីថាបេើងគតរូវខតផ្គត់ផ្គង់

អោ្តរបស់បេើងផ្នា�់និងអោ្តរបស់មនុសនាសខដ�បេើងគស-
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ឡាញ់បោះ?គបសិនបបើគ្ីសទបរិស័ទទាំងអស់ោន�ះអា�័េអ្វីៗ

ទាំងអស់បចា�បេើេចុះបតើអ្នក្ នឹងផ្គត់ផ្គង់ខផ្នកេិរញ្ញវត្ថនុដ�់

ព័ន្កិច្របស់គពះអម្នាស់បៅ?បេើេគបសិនបបើមិនមនគ្ីសទបរិស័ទ

មួេចំនួនខដ�មនស្តនុកស្ដម្ភបទបោះចុះបតើបធ្វើដូចបម្តចបទើបដំណឹង�្អ

នឹងអាចបៅដ�់មនុសនាសថា្នាក់្ ្ពស់ទាំងអស់បោះោន?ដូបច្នះពួកប្

ោនឲនាយជាប�សជាបគចើនបដើមនាបីបដិបសធពីអត្ថន័េបដើមរបស់គពះ

អម្នាស់បេស៊ូវគតង់្ ្ម្ពីរបនះ។

ធាតុពិតគតង់បោះ្ ឺថាការសា្នាប់បគ្នាប់តាមបញ្ញត្តិរបស់គពះ

ជាម្នាស់្ឺជាការឆ្នាតនវនិងសមបេតុផ�បំផុតក្ននុងជីវិតបេើេ

អស់អ្នកខដ�គបគពឹត្តតាមបោះនឹងទទួ�ោនអំណរដ៏អសា្នារនាយនគក-

ខ�ង។សមែរបោ្នា�់ននបទ្ម្ពីរនិងបទពិបសាធន៍មនុសនាសបផនាសងបទៀត

ោនបគ្នាញឲនាយបេើងប�ើញថាគាមនាននរ្ម្នាក់ខដ�ព�ីសគមប់

គពះគ្ីសទបេើេជួបនឹងការ្ ្វះខាតបោះបទ។បៅបព�ខដ�បុ្្គ�

្ម្នាក់សា្នាប់បគ្នាប់គពះជាម្នាស់បោះគទង់នឹងខ្រកនាសាអ្នកបោះ។
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បុ្្គ�ខដ��ះអា�័េអ្វីៗទាំងអស់បចា�បដើមនាបីបដើរតាមគពះ

គ្ីសទមិនខមនសំបៅប�ើអ្នកគក្នាសត់ខដ�មិនបធ្វើការអី្វបសាះបេើេ

រំពឹងបៅប�ើគ្ីសទបរិស័ទបៅជុំវិញគាត់បដើមនាបីទទួ�ការឧបត្ថម្ភបោះ

បទប៉ុខន្ត៖

.● គា្់.គឺ.ជា.មៃុេ្ស.ោ្្ក់.ផដល.ខំតបឹង.សធ្វើ.ការ.។គាត់បធ្វើការយ៉នាង

ឧសនាសាេ៍បដើមនាបីផ្គត់ផ្គង់តគមរូវការបច្នុបនាបន្នរបស់គាត់និង

តគមរូវការរបស់គ្រួសារគាត់។

.● គា្់.គឺ.ជា.មៃុេ្ស.ោ្្ក់.ផដល.សចះ.េៃ្សំេំនច។គាត់រស់បៅ

បដាេមិនសូវចំ្េគោក់បគចើនតាមខដ�គាត់អាចបធ្វើ

ោនបដើមនាបីឲនាយគាត់អាចថា្នាេអ្វីៗទាំងអស់ខដ�ប�ើសពី

តគមរូវការរបស់គាត់ដ�់ព័ន្កិច្របស់គពះអម្នាស់។

.● គា្់.គឺ.ជា.មៃុេ្ស.ោ្្ក់.ផដល.សចះ.គិ្.គូរ.ផវងឆ្្យពដី.អនាគ្។.

ជំនួសឲនាយការគបខមគបមូ�គទពនាយសមនាបត្តិបៅប�ើខផនដីបនះ

គាត់គបមូ�គទពនាយសមនាបត្តិរបស់គាត់ទុកបៅសា្នានសួ្៌វិញ។

.● គា្់.គឺ.ជា.មៃុេ្ស.ោ្្ក់.ផដល.សជឿ.ទុក.ចិ្្ត.សៅ.សលើ.តពះ.ជាោ្្េ់.

ពដី.អនាគ្.របេ់.គា្់។គាត់សុ្ចិត្តថា្នាេអ្វីៗខដ��្អជាង

ប្របស់គាត់បៅឯព័ន្កិច្របស់គពះគ្ីសទជំនួសការទុកអ្វីៗ

ខដ��្អជាងប្របស់គាត់បោះសគមប់ភាពគេគសួ�
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បៅបព�ចាស់ជរាពីបគោះគាត់បជឿទុកចិត្តបៅប�ើគទង់ពី

អោ្តរបស់គាត់។គាត់បជឿថាគបសិនបបើគាត់ខស្វងរក

ន្ររបស់គពះជាម្នាស់និងបសចក្តីសុចរិតរបស់គទង់ជា

ចមនាបងប�ើសអ្វីៗទាំងអស់បោះគាត់នឹងមិនបចះ្ ្វះម្ចូប

អាហារនិងសំប�ៀកបំោក់ប�ើេ(ម៉នាថាេ៦:៣៣)។

.● គា្់.គិ្.ថា.ការ.តបផមតបមូល.តទព្យេម្ប្្តិ.េតោប់.ន្ងៃ.ផដល.

ោៃ.សតគាះអាេៃ្ន.សកើ្.ស�ើង.វា.មិៃ.េម.សហ្ុ.្ ល.សទ។.្-ំ

និតគាត់្ ឺយ៉នាងដូបច្នះ៖

បតើឲនាយបេើងគពមនឹងមិនចំ្េ�ុេទាំងបោះយ៉នាង

ដូចបម្ដចោនបៅបព�ខដ�បេើងដឹងថាបេើងអាចេក

�ុេបោះបៅបគបើគោស់ភា្នាមៗក្ននុងព័ន្កិច្បដើមនាបីសប្គ្នាះ

គព�ឹងមនុសនាសជាបគចើនបោះ?«បបើអ្នក្ មនបភា្សមនាបត្តិ

របស់បោកីេ៍បនះបេើេប�ើញបងប្អចូន្ ខដ�្ ្វះខាតខត

មិនបចះអាណិតបមតា្នាបសាះបោះបធ្វើដូចបម្ដចឲនាយបសចក្តីគស-

ឡាញ់ននគពះោនស្ថិតបៅក្ននុងអ្នកបោះោន?»(១េ៉ូហាន

៣:១៧)។
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ចូរពិចារណាអំពីសេចកី្បង្គាប់ដ៏េំខាន់សនះម្ងស�ៀត«គឺតតរូវឲគាយ

តេឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងវិញ»(សេវីវិន័យ១៩:១៨)។សតើសយើង

អាចសៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកតេឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងយ៉គាងពិត

តរាកដដូចសម្ចរានសបើសយើងបសណាដគាយឲគាយពួកសគឃ្គានសេទើរស្គាប់សៅ

សពេដដេសយើងមានតគប់តរាន់ស�ើយដែមទាំងមានបតមរុង�រុកេតមាប់

ថែងៃសតរោយស�ៀតផងសោះ?េូមឲគាយខ្ញំេួរេំណួរមួយចំសោះអ្នកដដេធ្គាប់

មានអំណរសោយសរសគស្គាេ់អំសណាយទានដដេមិនអាចរោត់ថែ្រាន

ពីតពះជាមា្គាេ់ថា៖«សតើសោកអ្នកេរុខចិត្ដូរអំណរសោះជាមួយនឹងរោរស្វើ

ជាសេ្ចសេើនគររាប់រយដដរឬស�?»បងប្អូនសអើយេូមករុំឲគាយសយើងដកយក

ឱរោេដដេោំឲគាយអ្នកដថ�ស�ៀតរាន��ួេនូវអំណរដដេដញកពួកសគ

សៅជាវិេរុ�្ធស�ើយជា�ីកមគាសាន្ចិត្ដដេមកពីស្គានេួគ៌សោះស�ើយ។៦

គបសិនបបើបេើងបជឿជាក់ថាគពះគ្ីសទពិតជាជិតយងមកវិញ

បេើេបោះបេើងគោកដជានឹងចង់េក�ុេរបស់បេើងបៅចំ្េ

ភា្នាមៗជាមិនខាន។បបើមិនដូបចា្នាះបទ�ុេខដ�្ ួរនឹងោនបគបើបដើមនាបី

ោនគពះពរអស់ក�នាបជានិច្នឹងធា្នាក់បៅក្ននុងក្្នាប់នដរបស់អារកនាស។

បតើបេើងអាចអធិសា្នានសូមឲនាយគពះជាម្នាស់ផ្គត់ផ្គង់្ វិកាសគមប់

ព័ន្កិច្របស់គ្ីសទបរិស័ទយ៉នាង្ ោនបៅបព�ខដ�្ លែលួនបេើង
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ផ្នា�់មនគោក់ខតមិនគពមបគបើគោស់វាសគមប់ព័ន្កិច្គទង់ផង

បោះ?ការ�ះអា�័េអ្វីៗទាំងអស់បចា�ថា្នាេគពះគ្ីសទបោះនឹង

ជួេបេើងឲនាយចាកផុតពីការមនពុតតនាបនុតបព�បេើងអធិសា្នាន។

បតើបេើងអាចនឹងបបគងៀនឱវាទទាំងអស់របស់គពះជាម្នាស់បៅអ្នក

ដនទយ៉នាងដូចបម្តចគបសិនបបើបេើងបៅមនចំណុច្ លែះៗននបសចក្ដីពិត

ខដ�បេើងមិនគពមបធ្វើតាមដូចជាការ�ះបង់អ្វីៗបចា�ជាបដើមបោះ?

បបើអញ្ឹងខមនចូរឲនាយបេើងបិទមត់បៅចុះដនាបិតបេើង្ លែលួនឯងមិនោន

ទាំងសា្នាប់បគ្នាប់តាមឱវាទគពះជាម្នាស់ផង។

មនុសនាសឆ្នាតនវក្ននុងបោកីេ៍បនះគបមូ�គោក់សននាសំជាបគចើននគក-

ខ�ងទុកសគមប់ន្ងៃអោ្ត។ការបនះមិនខមនជាការបដើរបដាេ

ជំបនឿបទប៉ុខន្តជាការបដើរតាមអ្វីខដ�ពួកប្បមើ�ប�ើញបៅវិញ។

គពះជាម្នាស់ោនគតាស់បៅគ្ីសទបរិស័ទឲនាយរស់បៅក្ននុងជីវិតខដ�

ពឹងខផ្អកបៅប�ើគទង់ទាំងគសុង។គបសិនបបើគ្ីសទបរិស័ទ្ ម្នាក់

គបមូ�គទពនាយសមនាបត្តិទុកបៅប�ើខផនដីបនះបោះគាត់ក៏ដូចមនុសនាស

បោកីេ៍ខដរ។

មនអ្នកជខជកខវកខញកជាញឹកញាប់គតង់ចំណុចបនះថាបេើង

គតរូវខតផ្គត់ផ្គង់តគមរូវការអោ្តរបស់គ្ួសារបេើងបេើេបបើមិន

ដូបចា្នាះបទបេើងនឹងបៅជាអាគកក់ជាងអ្នកអត់សាសោបៅបទៀត។
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អ្នកជខជកខវកខញកបោះខតងខតបគបើ្ ្ម្ពីរពីរខាងបគកាមបនះបដើមនាបី

គាំគទទសនាសនណៈរបស់្ លែលួន៖

...ដនាបិតមិន្ ួរឲនាយកូនបៅគតរូវគបមូ�ទុកឲនាយឪពុកម្នាេបទ្ឺឪពុកម្នាេបទ

បតើខដ�គតរូវគបមូ�ទុកឲនាយកូនវិញ(២កូរិន្ូស១២:១៤)។

បបើមនអ្នក្ ខដ�មិនផ្គត់ផ្គង់ឲនាយពួកញាតិសោ្នាន្ លែលួន្ឺឲនាយពួកអ្នក

ផទះ្ លែលួនជាបដើមអ្នកបោះប្មនាះថាោនបោះបង់បចា�បសចក្តីជំបនឿបេើេក៏

អាគកក់ជាងមនុសនាសខដ�មិនោនបជឿបៅបទៀត(១ធីម៉ូប្៥:៨)។

បបើបេើងសិកនាសា្ ្ម្ពីរទាំងបនះយ៉នាងេកចិត្តទុកដាក់បោះបេើង

នឹងេ�់ថា្្ម្ពីរទាំងបនះទាក់ទងនឹងតគមរូវការោបព�បច្នុបនាបន្ន

មិនខមនទាក់ទងនឹងតគមរូវការអោ្តបោះបទ។

បៅក្ននុងកណ្្ម្ពីរ២កូរិន្ូស១២:១៤សាវ័កប៉ុ�ោនបគបើ

ោកនាយបងកប់ន័េ។គាត់បគបៀបបធៀប្ លែលួនឯងដូចជាឪពុកបេើេអ្នក

គកុងកូរិន្ូសទាំងអស់បគបៀបដូចជាកូនរបស់គាត់។គាត់មិនោន

ដាក់បនទនុកប�ើពួកប្ក្ននុងបរឿង�ុេបោះបទបទាះបីជាគាត់មនសិទ្ិ

គ្ប់ខបបយ៉នាងបដើមនាបីបធ្វើដូបចា្នាះក្ននុងោមជាអ្នកបបគមើគពះអម្នាស់យ៉នាង

្ក៏បដាេ។ពិត្ស់គាត់្ ឺជាឪពុកខាងឯជំបនឿរបស់ពួកប្
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បេើេជាធមមែតាឪពុកម្នាេខតងខតផ្គត់ផ្គង់ដ�់កូនរបស់្ លែលួនមិនខមន

កូនខដ�គតរូវផ្គត់ផ្គង់ដ�់ឪពុកម្នាេ្ លែលួនបោះប�ើេ។្្ម្ពីរបនះ

មិនខមនទាក់ទងបៅនឹងការខដ�ឪពុកម្នាេគបមូ�គទពនាយសមនាបត្តិ

ទុកសគមប់អោ្តកូនរបស់្ លែលួនទា�់ខតបសាះ។្្ម្ពីរបនះទាក់ទង

បៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់តគមរូវការបច្នុបនាបន្នរបស់បោកសាវ័កប៉ុ�មិនខមន

តគមរូវការអោ្តរបស់គាត់បោះបទ។

បៅក្ននុងកណ្្ម្ពីរ១ធីម៉ូប្៥:៨សាវ័កប៉ុ�ចង់និយេពីការ

ផ្គត់ផ្គង់្ស្តីបមម៉នាេគកីគកបៅវិញបទ។គាត់ចង់និយេថាសាច់ញាតិ

របស់្ស្តីបមម៉នាេទាំងបោះ្ ឺជាអ្នកខដ�គតរូវទទួ�្ ុសគតរូវក្ននុងការ

ផ្គត់ផ្គង់បេើេខ្រកនាសាពួកគាត់។គបសិនបបើ្ស្តីបមម៉នាេបោះគាមនាន

សាច់ញាតិឬក៏សាច់ញាតិរបស់គាត់មិនទទួ�្ ុសគតរូវបោះគកុមជំនុំ

គតរូវខតផ្គត់ផ្គង់ខ្រកនាសា្ស្តីបមម៉នាេខដ�ជាគ្ីសទបរិស័ទបោះ។ប៉ុខន្ត

ដូចគា្នាបៅនឹងកណ្្ម្ពីរ២កូរិន្ូស១២:១៤្្ម្ពីរបនះក៏និយេ

អំពីតគមរូវការបច្នុបនាបន្នមិនខមនតគមរូវការអោ្តបោះប�ើេ។

គពះជាម្នាស់សព្វគពះេឫទ័េឲនាយអវេវណៈននរូបកាេរបស់គពះ

គ្ីសទបធ្វើជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់តគមរូវការបោ្នាន់របស់អ្នកបជឿដូចគា្នា៖

បដើមនាបីកា�្ ប្មនបរិបូរបោះនឹងោនបំបពញការខដ�អ្នករា�់គា្នា

្្វះខាតវិញគបបយជន៍ឲនាយោនបសមែើគា្នាប�ើងដូចជាបសចក្តីខដ�ខចងទុកមក
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ថា«អ្នក្ ខដ�បរីសោនបគចើនបោះគាមនានស�់ប�ើេឯអ្នកខដ�បរីសោន

តិចបោះមិនោន្ ្វះបទ»(២កូរិន្ូស៨:១៤-១៥)។

គ្ីសទបរិស័ទ្ ខដ�្ ិតថាគាត់គតរូវខតផ្គត់ផ្គង់នូវតគមរូវការ

ោបព�អោ្តបោះគាត់នឹងគតរូវគប�មមុ្នឹងបញ្នាថាបតើគាត់

មនតគមរូវការប៉ុ្ណនាបទើបគ្ប់គគាន់សគមប់ន្ងៃអោ្ត។ដូបច្នះគាត់

ចំ្េបព�បពញមួេជីវិតបដើមនាបីខស្វងរក�ុេខដ�គាត់មិនដឹង

ថាមនប៉ុ្ណនាបទើបគ្ប់គគាន់គពមទាំងបោះបង់អភ័េឯកសិទ្ិនន

ការថា្នាេអ្វីៗខដ��្អជាងប្របស់គាត់ដ�់គពះអម្នាស់បេស៊ូវគ្ីសទ

បចា�បចញ។បៅបព�ខដ�ជីវិតននការគបមូ�គទពនាយសមនាបត្តិទុក

សគមប់អោ្តដ៏ឥតគបបយជន៍របស់គាត់ជិតដ�់ទីបញ្ប់បោះ

គាត់ោនភា្នាក់្ លែលួនថាគពះជាម្នាស់អាចផ្គត់ផ្គង់តគមរូវការអស់មួេ

ជីវិតរបស់គាត់ោនយ៉នាងបរិបូរបបើគាត់គគាន់ខតរស់បៅសគមប់គពះ

សប្គ្នាះយ៉នាងបសាមនាះអស់ពីចិត្តខតឥ�ចូវេួសបព�បេើេ។

គបសិនបបើគ្ីសទបរិស័ទទាំងអស់ោនទទួ�េកគពះបនទចូ�របស់

គពះអម្នាស់បេស៊ូវតាមន័េគតង់ៗបោះព័ន្កិច្របស់គពះជាម្នាស់នឹង

មិន្ ្វះខាត្ វិកាបោះប�ើេបេើេដំណឹង�្អក៏នឹងគតរូវផនាសាេបចញ

បៅបដាេមនអំ្ចបេើេក៏នឹងមនមនុសនាសជាបគចើនោនឮផង
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ខដរ។គបសិនបបើសិសនាស្ ម្នាក់មនការ្ ្វះខាតបោះសិសនាសបផនាសង

បទៀតនឹងមនអំណរបេើេរាប់ការជួេផ្គត់ផ្គង់ដ�់សិសនាសខដ�

្្វះខាតបោះជាអភ័េឯកសិទ្ិ។

គបសិនបបើបេើងឲនាយបយប�់ថាគតរូវខតមនគ្ីសទបរិស័ទ្ លែះជាអ្នក

មនបដើមនាបីប្ងចាប់ពួកអ្នកមនដូចគា្នាននបោកីេ៍បនះបោះវាជា

បរឿងខដ�្ ួរឲនាយអស់សំបណើច្ ស់។សូមចងចាំថាសាវ័កប៉ុ�

ោនប្ងចាប់អ្នកបៅក្ននុងដំ្ក់បស្ដចបសសារក្ននុងអំ�នុងបព�

ខដ�គាត់កំពុងជាប់្ ុកបៅប�ើេ(ភី�ីព៤:២២)។គបសិនបបើ

បេើងសា្នាប់បគ្នាប់គពះជាម្នាស់បេើងអាចបជឿទុកចិត្តថាគទង់នឹង

បរៀបចំអោ្តរបស់បេើងោនយ៉នាង�្អិត�្អន់។

្ំរូរបស់គពះអម្នាស់បេស៊ូវបៅគតង់ចំណុចបនះ្ួរខតោនបគ្នាញ

ឲនាយបេើងប�ើញយ៉នាងចនាបាស់រួចបៅបេើេ។អ្នកបបគមើមិនប�ើសជាង

បៅហា្នាេរបស់្ លែលួនបោះបទ។បោកជចមនាយចូ�័រ(GeorgeMüller)

ោនបជឿថា«វាមិនខមនជាបរឿងសមរមនាយបោះបទបបើអ្នកបបគមើគពះបេស៊ូវ

ម្នាក់ៗ្ ំស្វះខស្វងបដើមនាបីកា្នាេជាអ្នកមនជាអ្នកធំនិងជាអ្នកមន

កិត្តិេសបៅប�ើខផនដីជាកខនលែងខដ�គពះអម្នាស់របស់ពួកប្ធា្នាប់

ជាអ្នកគកីគក�ំោក�ំបិនបេើេមនប្ស្អប់ប្្ពើមបោះ»។

បោកខអន្ូនីនូរីស៍្េ្គចូវស៍(AnthonyNorrisGroves)ោន
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ប�ើកប�ើងថា៖

ការរងទុក្ខរបស់គពះគ្ីសទរួមបញ្ចូ�ទាំងភាពគកីគកផងខដរ(២កូរិន្ូស

៨:៩)។គោកដបេើេថាភាពគកីគកបនះមិនខមនមនន័េថាបេើងគតរូវបសលែៀក

កនទបបេើេរស់បៅយ៉នាង្ គ្ិចបោះបទប៉ុខន្តភាពគកីគកគតង់បនះសំបៅបៅ

ប�ើការមិនេកគទពនាយសមនាបត្តិនិងភាពេុឺហាជាធំ។បោកបអនគឌរូមឺបរេ

(AndrewMurray)ក៏ោនប�ើកប�ើងខដរថាគពះអម្នាស់និងសាវ័ករបស់

គទង់មិនអាចសបគមចការគរខដ�ពួកប្គតរូវបធ្វើបោះោនបទគបសិនបបើពួក

ប្មិនខមនជាអ្នកគក។អស់អ្នក្ ខដ�ចង់ប�ើកអ្នកដនទប�ើងគតរូវខត

បោ្នាប្ លែលួនឯងជាមុនសិនដូចខដ�គពះ្ ម្ពីរោនខចងពីសាសន៍សាម៉នារី។

តាំងខតពីបដើមរេូតមកដ�់សព្វន្ងៃបនះមនុសនាសបគចើននគកខ�ងប�ើបោកីេ៍

បនះ្ឺសុទ្ខតជាអ្នកគក។៧

មនុសនាសទូបៅខតងខតទទូចថាបេើងចាំោច់គតរូវមនគទពនាយសមនាបត្តិ

្លែះៗសគមប់ជីវិតរស់បៅគបចាំន្ងៃបនះ។បនះ្ ឺជាការពិតខមន។

មនុសនាសខតងខតទទូចថាអ្នកជំនួញខដ�ជាគ្ីសទបរិស័ទគតរូវខត

មនបដើមទុនមួេចំនួនបដើមនាបីបន្តអាជីវកមមែរបស់្ លែលួនក្ននុងបព�បច្នុ-

បនាបន្ន។បនះក៏ជាការពិតខដរ។

មនុសនាសខតងខតទទូចថាមនគទពនាយសមនាបត្តិបផនាសងៗដូចជាឡាន
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ម៉ូតូខដ�អាចបគបើសគមប់សិរី�្អរបស់គពះជាម្នាស់ោន។បេើេបោះ

ក៏ជាការពិតខដរ។ប៉ុខន្តប�ើសពីតគមរូវការទាំងអស់បនះគ្ីសទបរិស័ទ

្ួរខតរស់បៅបចះសននាសំសំនចបេើេ�ះបង់គទពនាយសមនាបត្តិបោះបដើមនាបី

ដំណឹង�្អវិញ។ោវចោរបស់គ្ីសទបរិស័ទ្ ួរខតដូចបោកខអន្ូនី

នូរីស៍្េ្គចូវស៍(AnthonyNorrisGroves)ខដ�គាត់ោនប�ើកប�ើង

ថា«ចូរ្ ំគបឹងខគបងបធ្វើការចាេវាេតិចបធ្វើទានបគចើនបេើេថា្នាេ

អ្វីៗទាំងអស់ដ�់គពះគ្ីសទ»។

ពួកបេើងម្នាក់ៗគតរូវខតទទួ�្ ុសគតរូវចំបោះគពះជាម្នាស់ទាក-់

ទងបៅនឹងការ�ះអា�័េអ្វីៗទាំងអស់បចា�។អ្នកបជឿម្នាក់មិន

អាចបបងកើតចនាបាប់ទាក់ទងនឹងការ�ះអា�័េសគមប់នរ្ម្នាក់

បផនាសងបទៀតោនបទ។បុ្្គ�ម្នាក់ៗគតរូវខតសបគមចចិត្តបដាេ្ លែលួនឯង

ក្ននុងការថា្នាេដ�់គពះអម្នាស់។បនះ្ ឺជាការសបគមចចិត្តផ្នា�់្លែលួន។

គបសិនបបើគពះអម្នាស់ោនដឹកោំអ្នកបជឿម្នាក់បៅដ�់កគមិតនន

ភក្ដីភាពដ៏្ ្ពង់្្ពស់អ្នកបជឿបោះមិន្ ួរអួតពីការបោះប�ើេ។បេើង

នឹងដឹងថាការ�ះបង់របស់បេើងបៅបោកីេ៍បនះមិនខមនជាការ

�ះបង់ទា�់ខតបសាះបៅបព�ខដ�បេើងបគបៀបបធៀបការ�ះបង់

របស់បេើងបៅនឹងេញ្ញបូជារបស់គទង់បៅភ្នំ�ោដ៍កនាបា�។អ្វី

ខដ�បេើងថា្នាេដ�់គពះអម្នាស់្ ឺគគាន់ខតជារបស់ខដ�បេើងមិន
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អាចរកនាសាទុកបៅបោកីេ៍បនះនិងជារបស់ខដ�បេើងខ�ងគសឡាញ់

បេើេប៉ុប្ណនាះ។
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ជំពូកទដ៣

ឧបសគ្គ

នៃភាពជាសិស្ស

អស់អ្នក្ ខដ�ចាប់បផ្តើមបដើរតាមគពះគ្ីសទនឹងដឹងចនាបាស់ថា

ពួកប្នឹងប�ើញផលែចូវប្ចបចញពីការបដើរតាមគទង់ជាបគចើន។ពួកប្

នឹងមនឱកាសបដើរបចញពីគពះគ្ីសទជាបគចើនដង។បេើេមនឮ

សំប�ងបផនាសងបទៀតគោប់ពួកប្ថា«បេើងចង់ជួេដក�ក្ខ្ណ្

្លែះៗននប�ើឆ្នាងបចញ»។មនបទវតាដប់ពីរកង�របគតៀម្លែលួនជា

បគសចចាំរំបដាះពួកប្បចញពីការ�ះកាត់ចិត្តបចញពី្ លែលួនឯងនិង

ការព�ីជីវិត។

ផលែចូវប្ចបចញបនះបគ្នាញយ៉នាងចនាបាស់បចញពីបរឿងមនុសនាសបីោក់ខដ�ប៉ង

បធ្វើជាសិសនាសរបស់គពះបេស៊ូវខតពួកប្ោនអនុញ្នាតឲនាយសំប�ងដនទមន

អាទិភាពជាងការគតាស់បៅរបស់គពះគ្ីសទវិញ។កា�កំពុងខតបៅតាមផលែចូវ

បោះមនម្នាក់ទូ�គទង់ថាគពះអម្នាស់បអើេទូ�បង្គំនឹងតាមគទង់បទាះបបើ

គទង់យងបៅក្ននុងទី្ ក៏បដាេគពះបេស៊ូវមនគពះបនទចូ�តបថាកប្ញ្នាង
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មនរូងវាបេើេសត្វបេើរប�ើអាកាសក៏មនសំបុកខដរខតកូនមនុសនាសគាមនាន

កខនលែង្ នឹងបកើេកនាបា�បទគទង់មនគពះបនទចូ�បៅម្នាក់បទៀតថាចូរមក

តាម្ ្នុំអ្នកបោះទូ�បឆលែើេថាគពះអម្នាស់បអើេសូមគទង់អនុញ្នាតឲនាយទូ�បង្គំ

បៅកប់បខាមនាចឪពុកទូ�បង្គំសិនខតគទង់មនគពះបនទចូ�បៅអ្នកបោះថាទុក

ឲនាយពួកមនុសនាសសា្នាប់កប់បខាមនាចពួកប្ចុះឯអ្នកចូរបៅផនាសាេដំណឹងពីន្រគពះ

វិញមនម្នាក់បទៀតទូ�ថាគពះអម្នាស់បអើេទូ�បង្គំនឹងតាមគទង់បៅខដរខត

សូមអនុញ្នាតឲនាយទូ�បង្គំបៅោពួកផទះទូ�បង្គំសិនគទង់មនគពះបនទចូ�បៅ

អ្នកបោះថាអ្នក្ ខដ�ដាក់នដកាន់នង្គ័�បេើេគកខបរបៅបមើ�បគកាេ

អ្នកបោះមិន្ ួរនឹងន្រគពះបទ(�ូកា៩:៥៧-៦២)។

មនបុរសបីោក់ោនមកជួបគពះបេស៊ូវគ្ីសទបដាេផ្នា�់ខត

អ្នកនិពន្កណ្្ម្ពីរ�ូកាមិនោនគោប់ប្មនាះពួកប្បទ។ពួកប្

មន្ ំោបសងកត់បៅក្ននុងចិត្តក្ននុងការបដើរតាមគទង់។ប៉ុខន្តពួកប្ោន

អនុញ្នាតឲនាយបរឿងបផនាសងបទៀតចូ�មកបគជៀតខគជកគព�ឹងរបស់្ លែលួននិង

ការថា្នាេ្លែលួនទាំងគសុងចំបោះគទង់។

បុរេសផ្កបសឌ្ទោរ
បុរសដំបូងបេើងអាចឲនាយប្មនាះថាបុរសបផលែកបបោ្នារ។គាត់សមែ័គ្-

ចិត្តយ៉នាងអនទះអខនទងក្ននុងការបដើរតាមគពះអម្នាស់បៅគ្ប់ទីកខនលែង។
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គាត់ោនមនគបសាសន៍ថា«គពះអម្នាស់បអើេទូ�បង្គំនឹងតាម

គទង់បទាះបបើគទង់យងបៅក្ននុងទី្ ក៏បដាេ»។បមើ�បៅដូចជាគាមនាន

តនមលែអ្វីខដ�ន្លែបពកសគមប់គាត់បោះបសាះបេើេគាមនានប�ើឆ្នាង្ 

ខដ�ធងៃន់បពកបោះបទបេើេក៏គាមនានផលែចូវ្ ខដ�រោក់បពកបោះខដរ។

ចបមលែើេរបស់គពះសប្គ្នាះពីដំបូងហាក់បីដូចជាមិនមនភាព

សុីគា្នាជាមួេនឹងការសមែ័គ្ចិត្តរបស់បុរសបផលែកបបោ្នារបសាះ។គពះ

បេស៊ូវមនបនទចូ�ថា៖«កប្ញ្នាងមនរូងវាបេើេសត្វបេើរប�ើ

អាកាសក៏មនសំបុកខដរខតកូនមនុសនាសគាមនានកខនលែង្ នឹងបកើេ

កនាបា�បទ»។តាមពិតបៅចបមលែើេរបស់គពះអម្នាស់បៅគតង់បនះមន

ភាពស័ក្ដិសម្ ស់។គទង់ហាក់បីដូចជាមនបនទចូ�ថា៖«បោក

ោនអះអាងថានឹងតាម្ ្នុំបៅគ្ប់ទីកខនលែងប៉ុខន្តបតើបោកហា៊ន�ះ-

បង់សម្នារណៈកមនាសាន្តចិត្តក្ននុងជីវិតរបស់បោកខដរឬបទ?សត្វកប្ញ្នាង

រស់បៅបោកីេ៍បនះគសួ�ជាង្ ្នុំបៅបទៀត។បេើេសត្វសា្នាបមន

សមនាបនុកផ្នា�់្ លែលួនរបស់វាប៉ុខន្តឯ្ ្នុំវិញជាអ្នកគតាច់ចរក្ននុងបោកីេ៍

ខដ�្ ្នុំោនបបងកើតបនះ្្នុំគាមនានទី�ំបៅពិតគោកដប�ើេ។បតើបោក

តាំងចិត្តនឹង�ះបង់ផទះសំខបងដ៏សុ្សាន្តបដើមនាបីតាម្ ្នុំខមនបអ៎?បតើ

បោកតាំងចិត្តចាកបចា�ភាពគសណុកសុ្គសួ�ននជីវិតបោក

បដើមនាបីបបគមើ្ ្នុំអស់ពីចិត្តខមនឬ?»។
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បមើ�បៅទំនងជាគាត់បោះមិនោនតាំងចិត្តបសាះពីបគោះបេើង

មិនោនឮអ្វីបផនាសងបទៀតអំពីគាត់បៅក្ននុងគពះ្ ម្ពីរបទ។គាត់គសឡាញ់

ភាពគសណុកសុ្គសួ�បៅបោកីេ៍បនះជាជាងការបប្ដជា្នាចិត្តបដើរ

តាមគពះគ្ីសទបៅបទៀត។

បុរេសើដកៗ
បុរសទីពីរបេើងអាចឲនាយប្មនាះថាបុរេ.សមើកៗ។គាត់មិនោន

សមែ័គ្ចិត្តដូចបុរសទីមួេបទក៏ប៉ុខន្តគពះសប្គ្នាះោនបៅគាត់ឲនាយ

តាមគទង់វិញ។ចបមលែើេរបស់គាត់មិនោនគបខកកទាំងគសុងបោះ

បទ។បនះមិនខមនមនន័េថាគាត់មិនចាប់អារមមែណ៍នឹងបដើរតាម

គពះអម្នាស់ទា�់ខតបសាះបោះបទក៏ប៉ុខន្តមនការមួេខដ�គាត់

ចង់បធ្វើជាមុនសិន។បេើេការបោះ្ ឺជាអំបពើោបដ៏ធំរបស់គាត់។

គាត់ោនឲនាយអាទិភាពប�ើការអះអាងរបស់គាត់្ ្ពស់ជាងការអះ-

អាងរបស់គពះគ្ីសទបៅបទៀត។សូមកត់សម្នា�់ចបមលែើេរបស់គាត់៖
«គពះអម្នាស់បអើេសូមគទង់អនុញ្នាតឲនាយទូ�បង្គំបៅកប់បខាមនាចឪពុក

ទូ�បង្គំសិន»។ការខដ�កូនគតរូវបគារពឪពុកម្នាេ្ឺជាការស័ក្ដិសម

្ស់។គបសិនបបើឪពុករបស់គ្ីសទបរិស័ទម្នាក់ោនោត់បង់ជីវិត

បោះការបរៀបចំបញ្នុះសពឪពុកឲនាយោនគតឹមគតរូវតាមរបបៀបគ្ីសទបរិស័ទ
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មិនខមនជាបរឿងខដ�្ ុសបទ។ប៉ុខន្តការខដ�្ ួរសមដ៏បពញមុ្បពញ

មត់ក្ននុងជីវិតបោះនឹងកា្នាេបៅជាអំបពើោបយ៉នាងជាក់ខស្ដងបៅបព�

ខដ�ការទាំងបោះដបណដែើមេកអាទិភាពចមនាបងននបំណងគពះេឫ-

ទ័េរបស់គពះអម្នាស់បេស៊ូវ។ភាពបោភ�ន់ដ៏ពិតរបស់បុរសម្នាក់

បនះក៏ោនបគ្នាញបចញតាមរេណៈសំណូមពរដ៏គតង់ៗរបស់គាត់ដូច

បនះថា៖«គពះអម្នាស់បអើេ...ទូ�បង្គំ...សិន»។ោកនាយបពចន៍បផនាសង

បទៀតខដ�គាត់ោននិយេគគាន់ខតជាោកនាយបដើមនាបីបិទោំងនូវបំណង

គោថា្នាខដ�ទុក្ លែលួនឯងសំខាន់ជាងអ្វីៗបផនាសងបទៀត។

វាហាក់បីដូចជាគាត់មិនដឹង្ លែលួនបសាះបព�គាត់ថា«គពះអម្នាស់

បអើេ...ទូ�បង្គំ...សិន»។ោកនាយដូចបនះជាោកនាយបផ្ដសផ្នាស្ ុសនឹង

សី�ធម៌បេើេមិនអាចបៅរួចបោះបទ។គបសិនបបើគពះគ្ីសទពិតជា

គពះអម្នាស់ខមនបោះគទង់គតរូវមនអាទិភាពចមនាបងក្ននុងជីវិតបេើង។

គបសិនបបើសព្វោមបុរិសណៈ«្្នុំ»បៅប�ើរាជប�លែ័ងកបោះមនន័េ

ថាបេើងខ�ងឲនាយគពះគ្ីសទកាន់កាប់អំ្ចប�ើបេើងបទៀតបេើេ។

បុរសបមើកៗមនការគរខដ�គាត់គតរូវបធ្វើបេើេទុកអាទិភាពការ

គរបនះជាចមនាបង។ដូបច្នះវាស័ក្ដិសម្ ស់ខដ�គពះបេស៊ូវមន

បនទចូ�បៅកាន់គាត់ថា៖«ទុកឲនាយពួកមនុសនាសសា្នាប់កប់បខាមនាចពួកប្ចុះ

ឯអ្នកចូរបៅផនាសាេដំណឹងពីន្រគពះវិញ»បេើងអាចពននាយ�់ោកនាយ
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របស់គទង់ដូចបនះថា៖«មនការ្ លែះមនុសនាសខដ�សា្នាប់ខាងឯវិញ្នាណ

ក៏អាចបធ្វើោនដូចអ្នកបជឿផងខដរ។ប៉ុខន្តមនការ្ លែះបទៀតមនខតអ្នក

បជឿបទខដ�អាចបធ្វើោន។គតរូវដឹងថាបោកមិនចាំោច់ចំ្េជីវិត

របស់្ លែលួនបដើមនាបីបធ្វើការខដ�អ្នកមិនបជឿអាចបធ្វើោនបោះបទ។ចូរទុកឲនាយ

មនុសនាសខដ�សា្នាប់ខាងឯវិញ្នាណកប់សពខាងឯសាច់្មប្បៅ

ចុះ។ប៉ុខន្តចំបោះបោកផ្នា�់ចូរបធ្វើជាអ្នកផ្ដ�់គបបយជន៍សគមប់

្្នុំវិញ។ចូរេកបុព្វបេតុរបស់្ ្នុំទុកជាបគា�បំណងចមនាបងរបស់

បោកចុះបដើមនាបីឲនាយន្រ្ ្នុំោនរីកចបគមើនប�ើងបៅប�ើខផនដីបនះ»។

បមើ�បៅការបដើរតាមគពះបេស៊ូវហាក់បីដូចជាន្លែេួសបេតុ

បពកសគមប់បុរសបមើកៗ។តាំងពីបព�បោះមកគាត់ោនោត់មុ្

ពីឆកននគបវត្តិសា្ស្តសូននាយ�ឹង។

គបសិនបបើបុរសទីមួេជាឧទាេរណ៍ខដ�បគ្នាញថាសម្នារណៈ

កមនាសាន្តចិត្តជាឧបស្្គក្ននុងការបធ្វើជាសិសនាសរបស់គពះបេស៊ូវបោះ

បេើងក៏អាចនិយេខដរថាបុរសទីពីរោនឲនាយអាទិភាព្ ្ពស់បៅប�ើ

ការគរជាងការបធ្វើជាគ្ីសទបរិស័ទ។

បបើបោកអ្នកមនការគរបធ្វើបោះមិនខមនជាការ្ ុសឆ្គងបទបគោះ

គពះេឫទ័េរបស់គពះជាម្នាស់្ ឺចង់ឲនាយបេើងបធ្វើការបដើមនាបីផ្គត់ផ្គង់

តគមរូវការរបស់្ លែលួននិងគ្ួសារ។ប៉ុខន្តជីវិតននភាពជាសិសនាសដ៏ពិត
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ទាមទារការខស្វងរកន្ររបស់គពះជាម្នាស់និងបសចក្ដីសុចរិតរបស់

គទង់ជាអាទិភាពចមនាបងបំផុត។បេើេជីវិតននភាពជាសិសនាសក៏ទាមទារ

ឲនាយអ្នកបជឿកុំចំ្េជីវិតរបស់្ លែលួនក្ននុងការបធ្វើអ្វីខដ�អ្នកមិនបជឿអាច

បធ្វើោនដូចគា្នាឬក៏�្អជាងបៅបទៀតបោះប�ើេ។ដូចគា្នាបនះខដរ

មូ�បេតុននការបធ្វើការគរ្ ឺគគាន់ខតបដើមនាបីផ្គត់ផ្គង់តគមរូវការោបព�

បច្នុបនាបន្នប៉ុប្ណនាះ។ឯការគរដ៏ចមនាបងបំផុតរបស់គ្ីសទបរិស័ទ្ ឺការ

ផនាសាេពីន្ររបស់គពះជាម្នាស់។

បុរេ្ ាតងៃេ
បុរសទីបីបេើងអាចឲនាយប្មនាះថាបុរស្ ិតគេ។គាត់គស-

បដៀងនឹងបុរសទីមួេខដរបដាេសារគាត់ោនសមែ័គ្ចិត្តបដើរតាម

គពះអម្នាស់។ប៉ុខន្តគាត់ក៏ដូចជាបុរសទីពីរខដរបដាេសារគាត់បគបើ

ោកនាយមិន្ ួរសមដូចគា្នា៖«គពះអម្នាស់បអើេ...ទូ�បង្គំ...សិន»។

គាត់ទូ�ថា«គពះអម្នាស់បអើេទូ�បង្គំនឹងតាមគទង់បៅខដរខតសូម

អនុញ្នាតឲនាយទូ�បង្គំបៅោពួកផទះទូ�បង្គំសិន»។

ជា្មែីម្តងបទៀតបេើងគតរូវខតទទួ�សា្នា�់ថាបបើគគាន់ខតសា្នាប់

សំបណើខដ�គាត់ប�ើកប�ើងវាដូចជាគាមនានអ្វី្ ុសបោះបទ។វាក៏

មិនខមនគបឆំងនឹងគកឹតនាយវិន័េរបស់គពះជាម្នាស់បោះខដរក្ននុងការ
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ខដ�បេើងបគ្នាញបសចក្តីគសឡាញ់ជាមួេនឹងសាច់ញាតិឬក៏តាម

គកមសី�ធម៌បៅបព�ខដ�បេើងោពួកប្។បតើចំណុច្ ខដ�

ប្្នា�ឲនាយបុរសម្នាក់បនះមិនោនបជា្ជ័េប�ើការសាក�នាបងបនះ?

វាស្ថិតបៅគតង់ចំណុចខដ�គាត់ោនបប្្នាេឲនាយទំោក់ទំនងរបស់

គាត់ជាមួេគ្ួសារចូ�មកជំនួសគពះគ្ីសទ។

ដូបច្នះគពះបេស៊ូវោនមនបនទចូ�បដាេបយ្េ�់គតង់ៗថា៖
«អ្នក្ ខដ�ដាក់នដកាន់នង្គ័�បេើេគកខបរបៅបមើ�បគកាេ

អ្នកបោះមិន្ ួរនឹងន្រគពះបទ»គតង់បនះគទង់ចង់មនន័េថា៖
«សិសនាសរបស់្ ្នុំមិន្ ួរ្ ិតខតពី្ លែលួនឯងបេើេមិនបចះសបគមចចិត្ត

បដាេ្ លែលួនឯង។្្នុំចង់ោនសិសនាសខដ�មនឆនទណៈ�ះបង់ចំណង់

ផ្នា�់្ លែលួនបេើេមិនខបកអារមមែណ៍បដាេសារសាច់ញាតិខដ�មន

មបោសបញ្តោនឹងគា្នា។បេើេ្ ្នុំចង់ោនសិសនាសខដ�ទុក្ ្នុំ្ ្ពស់

ជាងប្បំផុតក្ននុងជីវិត»។

បេើងសន្និដា្នានថាបុរស្ ិតគេោនចាកបចា�គពះបេស៊ូវ

បេើេោនបដើរបចញបៅបដាេមុ្គសងូតគសគត់។បសចក្ដីគោថា្នា

ក្ននុងការកា្នាេជាសិសនាសដ៏ប�ើស�ប់របស់គាត់ោនខបកខា្នាេបដាេ

សារចំណងបៅក្ននុងគ្ួសារគាត់បគបៀបោននឹងខកវបោកផទប់នឹងផ្នាំង

សិោយ៉នាងដូបចា្នាះខដរ។បេើងមិនដឹងចនាបាស់ថាយ៉នាង្ បោះបទ
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គបខេ�ជាគាត់មនម្នាេខដ�កំពុងេំ្ នាសឹក្នាសលួ�ថា«កូនបអើេ!

កូននឹងបធ្វើឲនាយម្នាេគគាំគគាចិត្តសា្នាប់បបើកូនចាកបចា�ម្នាេបេើេ

បៅបបគមើបបសកកមមែរបស់គពះបេស៊ូវបៅគបបទសបផនាសងបទៀតបោះ»។

អ្វីខដ�បេើងដឹង្ ឺគតង់ថាគពះជាម្នាស់មនសមនចិត្តក្ននុងការមិន

ឲនាយបេើងសា្នា�់ប្មនាះរបស់បុរសដ៏ទន់ប្នាសាេខាងឯគព�ឹងវិញ្នាណ

ម្នាក់បនះ។គាត់ោនោត់ឱកាសដ៏ធំនគកខ�ងក្ននុងជីវិតបដាេសារខត

ការខបរបចញពីគពះបេស៊ូវបេើេគាត់សមនឹងទទួ�គរចុងបគកាេ

ថា«មិន្ ួរនឹងន្រគពះបទ»។

កៃរេសង្ប
បរឿងទាំងបនះបគ្នាញពីឧបស្្គដ៏ចមនាបងបីយ៉នាងខដ�រារាំងបុ្្គ�

ម្នាក់មិនឲនាយបធ្វើជាសិសនាសរបស់គពះបេស៊ូវ។តាមរេណៈបុរសទាំងបីោក់

បនះបេើងប�ើញថាពួកគាត់មិនមនឆនទណៈមុតមំក្ននុងការបដើរតាមគពះ

បេស៊ូវបទ។

បុរេ.ស្លេកបសនាទ្រ.—គសឡាញ់ភាពគសណុកសុ្គសួ�ខាងឯ

   បោកីេ៍។

បុរេ.សមើកៗ.—ឲនាយអាទិភាពចមនាបងបៅប�ើការគរ។
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បុរេ.គិ្្គយ.—ឲនាយអាទិភាពចមនាបងបៅប�ើទំោក់ទំនង 

   ជាមួេគ្ួសារ។

គពះអម្នាស់បេស៊ូវបៅខតគតាស់បៅបុរសនិង្ស្តីសព្វន្ងៃបនះឲនាយ

តាមគទង់យ៉នាងអង់អាចកា្នាហានបេើេហា៊នាន�ះបង់អ្វីៗគ្ប់យ៉នាង

ដូចខដ�គទង់ធា្នាប់ោនគតាស់បៅជាេូរមកបេើេខដរ។ផលែចូវប្ចបចញ

បៅខតមនដខដ�បេើេខតងខតបនលែឺសំប�ងប�ើងថា«ចូរជួេ្ លែលួន

ឯងបៅ!បេើេប្ចបចញពីផលែចូវរបស់គពះបេស៊ូវបៅ!»មនមនុសនាស

តិច្ ស់ខដ�មនឆនទណៈបឆលែើេតបបៅនឹងការគតាស់បៅរបស់គទង់

ដូចបៅនឹងកំ្ពនាយខាងបគកាមបនះ៖
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គពះបេស៊ូវបអើេ្្នុំោន�ីប�ើឆ្នាងរួចបេើេ

មិនបៅកបន្តើេ�ះបង់តាមគទង់�ុះមរ្

បទាះបីអាគកាតគកកី្ួរស្អប់រស់ឯកា

អ្វី្ ្នុំគតរូវការ្ឺគទង់ចាប់ពីបព�បនះបៅ។

សូមគទង់កំចាត់មេិច្ឆតាននទូ�បង្គំ

អ្វីខដ�្ ្នុំ្ ំប៉ងគោថា្នាសងនាឃឹមនិងសា្នា�់

បទាះបី្ ្នុំមនគទពនាយធនេូរបេៀរមិនបចះទ័�

សូមឲនាយ្ ្នុំសា្នា�់គពះអង្គខដ�ជាម្នាស់សួគា៌នា។

សូមឲនាយបោកាចាកបចា�បៅ្ ពីទូ�បង្គំ

ដូចប្បចា�គទង់គពះសប្គ្នាះ

ដួងចិត្តរូបកាេបបញឆនាតមិនបោះ

គទង់មិនមនពុតបសាះដូចប្ឯងប�ើេ។

សូមគទង់ខបរមកញញឹមរកទូ�បង្គំ

គពះមនក្ដីគសឡាញ់បចសា្នានិងគោជា្នា។

បទាះមរសគតរូវមិគតភក្ដិបោះបៅស្អប់ទូ�បង្គំ

សូមបគ្នាញគពះភ្ក្តគពះអង្គឲនាយភលែឺចាំងខចង។

—បោកបអឆ.បអេ្វ.ខ�្៍
(H.F.Lyte)
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សិស្សគឺជាអ្នកយមើល

ខុសពតរូវ

បៅក្ននុងកណ្្ម្ពីរ�ូកា១៦:១-១៣គពះបេស៊ូវោនមនបនទចូ�

គោប់បរឿងអំពីអ្នកគតួតគតាទុច្រិតដ�់សិសនាសរបស់គទង់។បៅក្ននុងបរឿង

បនះគពះសប្គ្នាះោនដាក់បចញនូវបគា�ការណ៍ខដ�គតរូវនឹងជីវិត

របស់សិសនាសគ្ប់សម័េកា�ក៏បគោះខតសិសនាសរបស់គពះគ្ីសទបគបៀប

ដូចបៅនឹងអ្នកបមើ�្ុសគតរូវបដាេគទង់ោនគបទានឲនាយពួកប្ខ្រកនាសា

គទពនាយសមនាបត្តិរបស់គទង់ក៏ដូចជាអ្វីៗខដ�គទង់េកចិត្តទុកដាក់ប�ើ

ខផនដីបនះផងខដរ។

បរឿងខដ�គពះបេស៊ូវគោប់បមើ�បៅដូចជាមនការ្ ុសឆ្គងជា

បគចើនបេើេពិោកនឹងេ�់។បបើគគាន់ខតបមើ�គតួសៗបរឿងបនះ

ហាក់បីដូចជាឲនាយតនមលែ្ ្ពស់បៅប�ើមនុសនាសមនចិត្តមុសានិងបវៀចបវរ។

ប៉ុខន្តបៅបព�ខដ�បេើងេ�់បរឿងបនះឲនាយចំបរិបទបោះបេើងនឹង
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ប�ើញថាវាមនផទនុកនូវបសចក្តីបបគងៀនដ៏សំខាន់ៗជាបគចើន។

សរុបមកបរឿងបនះមនអ្នកមនស្ដនុកស្ដម្ភម្នាក់ោនជួ�្ ្នុំបបគមើ

ម្នាក់ឲនាយមកបមើ�ការ្ ុសគតរូវមុ្ជំនួញរបស់គាត់។មួេរេណៈកា�

កនលែងបៅបៅហា្នាេោនប�ើញថា្្នុំបបគមើម្នាក់បោះោនចាេវាេ

គទពនាយសមនាបត្តិរបស់គាត់យ៉នាង្ ្ះខា្នាេ។ភា្នាមៗបោះគាត់ក៏ទាមទារ

ឲនាយមនការគតួតពិនិតនាយបញ្ីបេើេគាត់ក៏ោនបបណដែញ្ ្នុំបបគមើបោះ

ឲនាយ�ប់ពីការគរខតម្ដង។

្្នុំបបគមើបោះោនភា្នាក់្ លែលួនថាអោ្តរបស់គាត់គតរូវរោេសាប-

សូននាយបេើេ។គាត់ក៏មនវ័េចាស់្ ស់បៅបេើេក្ននុងការបធ្វើការ

គរបដាេបគបើកម្នាំងព�កមមែបេើេគាត់មនការបអៀនខាមនាសក្ននុង

ការសុំទានប្ខដរ។ដូបច្នះគាត់ក៏ោនបរៀបចំ្ បគមងមួេបដើមនាបីឲនាយ

គាត់អាចនឹងមនមិត្តភក្ដិបគចើនបៅបព�ខាងមុ្។គាត់ោនបៅជួប

អ្នកជំោក់បំណុ�បៅហា្នាេរបស់គាត់ម្នាក់បេើេសួរថា៖«បតើអ្នក

ជំោក់បំណុ�បៅហា្នាេ្ ្នុំបុ៉ោមនាន?»អ្នកបោះបឆលែើេថា៖«្្នុំជំោក់

បគបងគាត់ចំនួន២៨៣៩�ីគត»។្្នុំបបគមើបោះនិយេប�ើងថា៖«បអើ

បង់ឲនាយ្ ្នុំោក់ក្្នា�មករួចគា្នាបេើេ»។គាត់ោនបន្តបៅជួបអ្នក

ជំោក់បំណុ�បៅហា្នាេរបស់គាត់បផនាសងបទៀតបេើេសួរថា៖«បតើអ្នក

ជំោក់ប៉ុោមនាន?»អ្នកបោះតបវិញថា៖«គសូវ៨០០ថាំង»។្្នុំបបគមើ
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បោះនិយេប�ើងថា៖«បអើអញ្ឹងបង់ឲនាយ្ ្នុំខត៦៤០ថាំងបេើេ្ ្នុំ

នឹង�ុបបំណុ�បនះបចា�»។

ោកនាយសម្ដីខាងបគកាមបនះ្ឺវារឹតខតបធ្វើឲនាយបេើងរន្ត់ជាងសកមមែ-

ភាពរបស់្ ្នុំបបគមើរមិ�្ុណម្នាក់បនះបៅបទៀត៖

បៅហា្នាេក៏សរបសើរអ្នកគតរួតគតាទុច្រិតបោះពីបគោះគាត់ោនគបគពឹត្ត

បដាេបឆលែៀវឆ្នាតដនាបិតមនុសនាសរបស់ផងបោកីេ៍បនះប្មនគោជា្នាចំបោះជំ-

ោន់ប្ជាជាងមនុសនាសរបស់ផងពនលែឺបៅបទៀត(�ូកា១៦:៨)។

បតើបេើង្ ួរនឹង្ ិតយ៉នាង្ ចំបោះការខដ�បមើ�បៅដូចជា

គពះជាម្នាស់ក៏ទទួ�េ�់គពមបៅនឹង្ ំនិតដ៏ទុច្រិតបនះបោះ?បរឿង

ជាក់ខស្ដងមួេ្ ឺគតង់ថាទាំងបៅហា្នាេរបស់គាត់និងគពះជាម្នាស់

របស់បេើងមិនោនសរបសើរភាពពុតតនាបនុតបោះបទ។ផទនុេបៅវិញមកពី

បរឿងបនះបេើេខដ�ប្្នា�ឲនាយបៅហា្នាេបដញគាត់បចញ។មនុសនាស

សុចរិតមិនគាំគទចំបោះទបង្វើបោកគោស់និងភាពមិនបសាមនាះគតង់ដូច

បនះប�ើេ។បទាះបីសាច់បរឿងបនះបបគងៀនពីអ្វីបផនាសងបទៀតក៏បដាេក៏

វាមិនោនបស្នើឲនាយបេើងេ�់ថាការបនលែំ�ួចជាបរឿងខដ�គតឹមគតរូវ

បោះបទ។

មនខតការមួេប៉ុប្ណនាះខដ�អ្នកគតួតគតាទុច្រិតបនះអាចនឹង
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ទទួ�ការសរបសើរោន្ឺគតង់ថាគាត់ោនបរៀប្ បគមងសគមប់បព�

អោ្ត។គាត់ោនបរៀបចំខផនការបដើមនាបីឲនាយដឹងចនាបាស់ថាគាត់បៅខត

មនមិត្តភក្ដិបោ្នាប់ពីគាត់ោត់បង់តំខណងជាអ្នកគតួតគតាបោះ។គាត់

ោនបគតៀមទុកសគមប់អោ្តជាជាងបច្នុបនាបន្ន។

បនះបេើេ្ ឺជា្ លែឹមសារននបរឿងបនះ។មនុសនាសក្ននុងបោកីេ៍បនះ

្ំគបឹងពនាយាយមជាខា្នាំងបដើមនាបីផ្គត់ផ្គង់សគមប់ន្ងៃខាងមុ្។បេើេ

អោ្តខដ�ពួកប្មនការគពួេោរម្ភ្ ឺបព�ពួកប្មនវ័េចាស់

និងបព�ខដ�ពួកប្ចូ�និវត្តន៍។ដូបច្នះបេើេោនជាពួកប្្ ិត-

្ំបធ្វើការយ៉នាងេកចិត្តទុកដាក់បដើមនាបីឲនាយពួកប្អាចរស់បៅយ៉នាង

សុ្គសួ�បៅបព�ខដ�ពួកប្មិនមន�ទ្ភាពបធ្វើការចិញ្ឹមជីវិត

ោន។ពួកប្ោន្ ំខស្វងរកគ្ប់វិធីបដើមនាបីបធ្វើយ៉នាង្ ឲនាយខតោន

បសចក្ដីសុ្។

គតង់ចំណុចបនះអ្នកមិនបជឿឆ្នាតជាងគ្ីសទបរិស័ទបៅបទៀត។

បទាះជាយ៉នាងបនះក្ដីបដើមនាបីឲនាយបេើងេ�់ពីមូ�បេតុខដ�អ្នកមិនបជឿ

ឆ្នាតជាងគ្ីសទបរិស័ទោនបេើងគតរូវដឹងឲនាយចនាបាស់ថាអោ្តរបស់

គ្ីសទបរិស័ទមិនខមនបៅប�ើខផនដីបនះបទប៉ុខន្ត្ ឺបៅឯសា្នានសួ្៌

ឯបោះវិញបទ។បនះបេើេជាចំណុចស្នចូ�របស់វា។អោ្តរបស់

អ្នកមិនបជឿ្ឺ្ ិតចាប់ពីចបោ្នាះននបព�បវោោបព�បច្នុបនាបន្ននិង
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បព�ខដ�ចូ�ក្ននុងម�ូស។អោ្តបុគតាបុគតីរបស់គពះជាម្នាស់

្ឺសំបៅប�ើការរស់បៅអស់ក�នាបជានិច្ជាមួេគពះគ្ីសទ។

ដូបច្នះបរឿងបនះបបគងៀនបេើងឲនាយដឹងថាមនុសនាសខដ�មិនទាន់

ោនបកើតជា្ មែីជាបគចើនមនភាពឆ្នាតនវបេើេស្វះខស្វងក្ននុងការបរៀបចំ

អោ្តបៅប�ើខផនដីបនះខា្នាំងជាងគ្ីសទបរិស័ទបរៀបចំអោ្តរបស់

ពួកប្បៅឯសា្នានសួ្៌បៅបទៀត។

បគកាេពីគពះបេស៊ូវោនប�ើកប�ើងពីបរឿងបនះមកគទង់ោន

បគ្នាញនូវការអនុវត្តជាក់ខស្ដង៖

្្នុំក៏គោប់អ្នករា�់គា្នាថាចូរបគបើគទពនាយសមនាបត្តិបោកីេ៍បនះឲនាយោន

មិត្តសំឡាញ់ដ�់្ លែលួនបដើមនាបីកា�្ អ្នករា�់គា្នាខានបៅបោះនឹង

មនប្ទទួ�អ្នករា�់គា្នាឲនាយបៅក្ននុងទី�ំបៅដ៏ស្ថិតបស្ថរអស់ក�នាប

ជានិច្វិញ(�ូកា១៦:៩)។

គទពនាយសមនាបត្តិបោកីេ៍បនះ្ឺជា�ុេឬកមមែសិទ្ិប�ើរបស់របរ

សព្វសារបពើ។បេើងអាចបគបើរបស់ទាំងបនះបដើមនាបីោំមនុសនាសទាំង

ឡាេឲនាយមនជំបនឿប�ើគពះគ្ីសទ។អ្នកខដ�ោនទទួ�បជឿគពះ

គ្ីសទតាមរេណៈការបគបើគោស់�ុេដ៏បសាមនាះគតង់របស់បេើងបនះបៅ

ថា«មិត្តសម្នាញ់»។

ន្ងៃខដ�បេើងខ�ងោនបៅខផនដីបនះនឹងមកដ�់ជាមិនខាន
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(មិនថាតាមរេណៈបសចកី្តសា្នាប់ឬតាមការខដ�គពះគ្ីសទយងមក

េកបេើងបៅឯសា្នានសួ្៌បៅគគាឆក់េក១ខ្សនាសា�ចូនីច៤:១៧)។

មិត្តសម្នាញ់ខដ�ោនទទួ�បជឿបដាេសារបេើងបគបើគោស់របស់

សព្វសារបពើក្ននុងការផនាសាេដំណឹង�្អដ�់គាត់បោះនឹងកា្នាេបៅ

ជាអ្នកចាំទទួ�សា្នា្មន៍បេើងបៅបព�ខដ�បេើងចូ�បៅកាន់

ដំ្ក់ដ៏អស់ក�នាបជានិច្បៅឯសា្នានសួ្៌។

បនះបេើេ្ ឺជាមបធនាយាោេខដ�អ្នកបមើ�្ុសគតរូវដ៏ឆ្នាតនវគតរូវ

បរៀប្ បគមងរបស់្ លែលួនសគមប់អោ្តមិនខមនបដាេការចំ្េ

ជីវិតរបស់្ លែលួនក្ននុងការខស្វងរកភាពសុ្សាន្តក្ននុងបោកីេ៍បនះបដាេ

ឥតគបបយជន៍បោះបទ។ខតពួកប្ោនបរៀបចំបដាេការបប្ដជា្នាថានឹង

មនមិត្តសម្នាញ់ចាំទទួ�សា្នា្មន៍្ លែលួនបៅឯសា្នានសួ្៌ជាអ្នកខដ�

ពួកប្ោនោំឲនាយបជឿគពះគ្ីសទតាមរេណៈ�ុេខដ�ពួកប្ោនចំ-

្េទិញដូចជាគពះ្ម្ពីរគពះ្ម្ពីរសញ្នា្មែីកូនបសៀវបៅ្ ្ម្ពីរ

្ិត្តប័ណ្និងឯកសារគ្ីសទបរិស័ទបផនាសងបទៀតក៏ដូចជា�ុេខដ�

ពួកប្បគបើសគមប់ទំនុកបគមុងបបសកជននិងអ្នកបធ្វើការជាគ្ីសទ-

បរិស័ទបផនាសងបទៀត។ជា�ុេខដ�ពួកប្បគបើសគមប់ជួេផ្គត់ផ្គង់

ខផ្នកេិរញ្ញវត្ថនុដ�់កមមែវិធីវិទនាយនុគ្ីសទបរិស័ទនិងសកមមែភាពដ៏មន

សារគបបយជន៍បផនាសងៗបទៀតជាបគចើន។សរុបមក្ឺជា�ុេខដ�
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ពួកប្បគបើសគមប់ការផនាសព្វផនាសាេដំណឹង�្អតាមគ្ប់មបធនាយាោេ

សព្វខបបយ៉នាង។«មបធនាយាោេខតមួេ្ ត់ខដ�អាចឲនាយបេើងគបមូ�

គទពនាយសមនាបត្តិរបស់បេើងបៅសា្នានសួ្៌ោន្ឺបេើងគតរូវវិនិបយ្�ុេ

បោះក្ននុងអ្វីខដ�អាចចូ�បៅសា្នានសួ្៌ោន»។

បៅបព�ខដ�គ្ីសទបរិស័ទប�ើញថាកមមែសិទ្ិប�ើរបស់របរសព្វ-

សារបពើរបស់ពួកប្អាចនឹងបគបើក្ននុងការសប្គ្នាះមនុសនាសជាបគចើនបោះ

ពួកប្នឹងោត់បង់នូវអារមមែណ៍គសឡាញ់ដ�់របស់របរទាំងអស់បោះ

បដាេឯកឯង។ភាពេុឺហាគទពនាយសមនាបត្តិនិងសម្នារណៈគបណីតៗបគបៀប

ោនបៅនឹងម្ចូបខដ�ជូរផ្អចូមបៅក្ននុងបោះរបស់ពួកប្យ៉នាងដូបចា្នាះ

ខដរ។ពួកប្អនទះសាចង់ប�ើញគពះជាម្នាស់បគបើគោស់គទពនាយសមនាបត្តិ

បោកីេ៍បនះបដើមនាបីោំមនុសនាសជាបគចើនកា្នាេបៅជាអ្នកថា្នាេបង្គំគពះ

គ្ីសទបរៀងរេូត។ពួកប្ជាប់ជំោក់ក្ននុងការជួេមនុសនាសបដើមនាបីថា្នាេ

សិរី�្អដ�់គពះជាម្នាស់គពមទាំងផ្ដ�់ពរដ៏អស់ក�នាបដ�់អស់អ្នក

ខដ�ពួកប្ោនជួេបោះ។ចិត្តប្លែើមននការទនទឹងរង់ចាំរបស់ពួក

ប្គបហាក់គបខេ�នឹងចិត្តប្លែើមរបស់បោកសាំេ៉ូខអ�រឺទឺេ្វត

(SamuelRutherford)ខដ�ជាគ្រូអធិបនាបាេជនជាតិសកនុតខ�ន

(Scotland)បៅក្ននុងទសវតនាសរ៍ទី១៦បៅគកុងខអនបវាធ(Anwo'th)៖

ឱ!បបើមនមនុសនាស្ មកពីគកុងខអនបវាធ
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ោនមកជួប្ ្នុំបៅគពះេសា្នាគទង់ខាងសា្នាំ

បោះសា្នានសួ្៌នន្ ្នុំនឹងបទ្វជាពីរ

បៅក្ននុងទឹកដីទីបអម៉នាញចូខអ�។

—បោកគសីអានរែស្ឹសុីន
(AnneRossCousin)

អស់ទាំងមសបពគជខកវកងនិង�ុេតមក�់ក្ននុងធោគារប័ណ្

ធាោរា៉នាប់រងផទះវីឡានិងោវាសគមប់ជិះប�ងកមនាសាន្តគពមទាំងឡាន

ន្លែៗចំបោះគ្ីសទបរិស័ទបោះគគាន់ខតជាគទពនាយសមនាបត្តិបោកីេ៍ខដ�

បោកបបញឆនាតចិត្តប៉ុប្ណនាះ។បបើគគាន់ខតបគបើសគមប់រូបកាេវានឹង

រោេសាបសូននាយបៅប៉ុខន្តបបើបគបើសគមប់គពះគ្ីសទវិញវានឹងរីក

ដុះដា�អស់ក�នាបជានិច្។

របបៀបខដ�បេើងបគបើគោស់របស់របរសព្វសារបពើនិងកគមិតនន

ការចង់ោនវាបោះសបគ្នាញឲនាយប�ើញពីចរិត�ក្ខណណៈរបស់បេើង។

គពះជាម្នាស់ោនសងកត់ធងៃន់បៅប�ើចំណុចបនះបៅក្ននុងកណ្្ម្ពីរ

�ូកា១៦:១០ថា៖

អ្នក្ ខដ�បសាមនាះគតង់ក្ននុងការតូចបំផុតបោះក៏ប្មនាះថាបសាមនាះគតង់ក្ននុង

ការធំបេើេអ្នក្ ខដ�ទុច្រិតក្ននុងការតូចបំផុតបោះក៏ប្មនាះថាទុច្រិត
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ក្ននុងការដ៏ធំខដរ។

ការតូចបំផុតខដ�មនបគ្នាញបៅក្ននុង្ ្ ម្ពីរបនះ្ ឺជាការបមើ�

្ុសគតរូវបៅប�ើរបស់របរសព្វសារបពើ។អស់អ្នក្ ខដ�គពះជាម្នាស់

អាចពឹងោក់ោន្ឺជាអ្នកខដ�បគបើរបស់របរទាំងបោះបដើមនាបីថា្នាេ

សិរី�្អដ�់គទង់និងបដើមនាបីផ្ដ�់ជាគពះពរដ�់អ្នកខដ�បៅជុំវិញពួក

ប្។ឯអស់អ្នក្ ខដ�គពះជាម្នាស់មិនអាចពឹងោក់ោន្ឺជាអ្នក

ខដ�បគបើគទពនាយសមនាបត្តិរបស់្ លែលួនសគមប់ខតភាពសុ្សាន្តការរស់បៅ

យ៉នាងេុឺហានិងការអរសបនាបាេជាមួេនឹងភាពអាតាមនានិេមរបស់

្លែលួនប៉ុប្ណនាះ។បបើបុ្្គ�ម្នាក់មិនអាចបធ្វើឲនាយគពះជាម្នាស់ទុកចិត្តោន

សូមនាបីខតការតូចតាចបំផុត(ការបមើ�្ុសគតរូវរបស់របរសព្វសារបពើ)

ផងបោះបតើឲនាយគទង់អាចនឹងទុកចិត្តគាត់ក្ននុងការធំ(ការបមើ�្ុសគតរូវ

ខាងឯវិញ្នាណ)ោនយ៉នាងដូចបម្ដច?បបើបុ្្គ�ម្នាក់មិនបសាមនាះនឹង

គទពនាយសមនាបត្តិបោកីេ៍បនះបតើគាត់អាច្ ិតថា្លែលួនគាត់អាចនឹង

បសាមនាះគតង់ក្ននុងការបធ្វើជាអ្នកបបគមើរបស់គពះគ្ីសទគពមទាំងបធ្វើជាអ្នក

បមើ�្ុសគតរូវចំបោះអា្៌កំោំងរបស់គពះជាម្នាស់ោនយ៉នាងដូចបម្ដច

(១កូរិន្ូស៤:១)?

បេតុដូបច្នះបេើេគពះសប្គ្នាះោនបខន្ថមការជខជកខវកខញក

បទៀតថា៖«ដូបច្នះបបើអ្នករា�់គា្នាមិនបសាមនាះគតង់ចំបោះគទពនាយសមនាបត្តិ
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របស់បោកីេ៍បទបតើអ្នក្ ហា៊នានបផ្ើសមនាបត្តិដ៏ពិតទុកនឹងអ្នករា�់គា្នា

ោន?»(�ូកា១៦:១១)។

គទពនាយសមនាបត្តិខាងបោកីេ៍មិនខមនជាគទពនាយសមនាបត្តិពិតគោកដបទ

តនមលែរបស់វា្ឺមនខដនកំណត់បេើេមិនស្ថិតបស្ថរបទ។គទពនាយសមនាបត្តិ

ខាងឯវិញ្នាណបទើបោនជាគទពនាយសមនាបត្តិពិតគោកដតនមលែរបស់វាគាមនាន

ខដនកំណត់បេើេក៏បៅស្ថិតបស្ថរ។បបើបុ្្គ�ម្នាក់មិនបសាមនាះគតង់ក្ននុង

ការបគបើគោស់គទពនាយសមនាបត្តិបោកីេ៍បនះបោះគាត់មិនអាចនឹងរំពឹងឲនាយ

គពះជាម្នាស់ទុកចិត្តប�ើគាត់ជាមួេនឹងគទពនាយសមនាបត្តិខាងឯវិញ្នាណ

បៅក្ននុងជីវិតសព្វន្ងៃបនះឬក៏បៅសា្នានសួ្៌បោះប�ើេ។

ជា្មែីម្តងបទៀតគពះអម្នាស់ោនបន្តការជខជកខវកខញកបទៀតថា៖
«បេើេបបើអ្នករា�់គា្នាមិនបសាមនាះគតង់នឹងរបស់ប្បទបតើអ្នក្ នឹង

ហា៊នានឲនាយរបស់អ្វីដាច់ជារបស់ផងអ្នកោន?»(�ូកា១៦:១២)។

គទពនាយសមនាបត្តិខដ�បេើងមនបោះបេើងមនបដាេសារគពះ

ជាម្នាស់ោនគបទានមកបដើមនាបីឲនាយបេើងបមើ�្ ុសគតរូវប៉ុខន្តអ្វីខដ�

បេើងអាចបៅថាជារបស់ផង្ លែលួនោន្ ឺចំបណះដឹងននការបរៀនគពះ

្ម្ពីរនិងផ�ខផលែននការបបគមើបៅបោកីេ៍បនះគពមទាំងរគ្នាន់ខដ�

បេើងនឹងទទួ�បៅឯសា្នានសួ្៌បដាេសារបេើងោនបមើ�្ ុសគតរូវ

រា�់អ្វីខដ�គទង់ោនគបទានមកបេើងយ៉នាងបសាមនាះគតង់។គបសិនបបើ
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បេើងមិនោនបគ្នាញថាបេើងជាអ្នកខដ�គពះជាម្នាស់អាចទុកចិត្ត

ោនក្ននុងការទទួ�្ ុសគតរូវប�ើគទពនាយសមនាបត្តិរបស់គទង់បទបោះបោះកុំ

រំពឹងថាបេើងអាចេ�់ពីបសចក្ដីពិតននគពះបនទចូ�ដ៏គជា�បគរៅរបស់

គទង់ក្ននុងជីវិតបនះឬទទួ�ោនរគ្នាន់បៅឯសា្នានសួ្៌បោះប�ើេ។

គពះអម្នាស់ោនបគងួមបសចក្តីបបគងៀនអំពីបរឿងអ្នកបមើ�្ុសគតរូវ

បនះដូចខាងបគកាម៖

គាមនានោវ្ ខដ�បំបរីបៅហា្នាេ២ោនបទពីបគោះោវបោះនឹងស្អប់១

គសឡាញ់១ឬនឹងកាន់ខាង១បេើេបមើ�គេ១ដូបច្នះអ្នករា�់គា្នាក៏បំបរី

គពះផងគទពនាយសមនាបត្តិផងពុំោនខដរ(�ូកា១៦:១៣)។

សិសនាសរបស់គពះបេស៊ូវក៏មិនអាចខបងខចកភក្ដីភាពោនខដរ។

សិសនាសរបស់គទង់មិនអាចរស់បៅបដើមនាបីសមនាបត្តិបោកីេ៍ផងនិងសមនាបត្តិ

សា្នានសួ្៍ផងបោះបទ។អ្នកបមើ�្ុសគតរូវអាចគសឡាញ់ោនខតគពះ

ជាម្នាស់ឬក៏គទពនាយសមនាបត្តិខតមួេប៉ុប្ណនាះ។គបសិនបបើគាត់គសឡាញ់

គទពនាយសមនាបត្តិបោះមនន័េថាគាត់ស្អប់គពះជាម្នាស់បេើេ។

គតរូវចងចាំថា្ ្ម្ពីរទាំងបនះ្ឺសរបសរសំបៅបៅកាន់សិសនាសគពះ

បេស៊ូវមិនខមនបៅកាន់អ្នកខដ�មិនបជឿបោះបទ។
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ភាពឧស្សាហ៍

បទាះបបើសិសនាសរបស់គពះបេស៊ូវមិនសូវឆ្នាតនវយ៉នាង្ ក៏បដាេ

ក៏ពួកប្បៅខតអាចទទួ�ោននូវការអត់បទាសខដរ។ពួកប្បៅខត

អាចទទួ�ោននូវការអត់បទាសបទាះបបើពួកប្មិនមនកម្នាំងកាេ

ដ៏ខា្នាំងកា្នាក៏បដាេ។ប៉ុខន្តសិសនាសមិនអាចេកប�សរួច្ លែលួនោនបទបបើ

ពួកប្មិនឧសនាសាេ៍បសាះ។

គបសិនបបើចិត្តរបស់ពួកប្មិនមនបំណងគោថា្នាដ៏បឆះឆួ�

ចំបោះគពះសប្គ្នាះបោះគពះជាម្នាស់នឹងបថា្នា�បទាសពួកប្។

តាមពិតគ្ីសទបរិស័ទ្ ឺជាអ្នកបដើរតាមគពះបេស៊ូវខដ�គទង់មន

បនទចូ�ថា៖«បសចក្តីឧសនាសាេ៍ដ�់ដំ្ក់គទង់ោនសុីបង្ិនទូ�

បង្គំ»(េ៉ូហាន២:១៧)។គពះសប្គ្នាះរបស់គ្ីសទបរិស័ទមនបពញ

បៅបដាេភាពបឆះឆួ�ចំបោះគពះជាម្នាស់និងបំណងគពះេឫទ័េ

របស់គទង់។គទង់មិនទទួ�មនុសនាសចូ�ក្ននុងជួរកងទ័ពគទង់ខដ�មិន

បដើរតាមគទង់យ៉នាងអស់ពីចិត្តបោះបទ។
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គពះអម្នាស់បេស៊ូវោនរស់បៅក្ននុងសា្នានភាពគបទាញគបទង់

ខាងឯវិញ្នាណ។បេើងអាចេ�់ការបនះោនបដាេសារគទង់មន

បនទចូ�ថា៖«ខត្ ្នុំគតរូវទទួ�បុណនាយគជមុជ១សិនបេើេ្ ្នុំគតរូវចបង្អៀត

ចង្អ�់យ៉នាងដូចបម្ដចបៅេ្ន៎ទំរាំខតបុណនាយបោះោនសំបរច»(�ូកា

១២:៥០)។បេើេមនាយា៉នាងបទៀតតាមរេណៈគពះបនទចូ�ក្ននុង្ ្ម្ពីរមួេ

ខដ�្ ួរឲនាយកត់សម្នា�់្ ឺ៖«កំពុងខដ�ន្ងៃបៅភលែឺបៅប�ើេបោះគតរូវ

ខត្ ្នុំបធ្វើការរបស់គពះខដ�ចាត់ឲនាយ្ ្នុំមកដនាបិតេប់ដ�់មកបោះគាមនាន

អ្នក្ អាចនឹងបធ្វើការោនបទ»(េ៉ូហាន៩:៤)។

គពះជាម្នាស់ោនបញ្នាក់ពីភាពឧសនាសាេ៍របស់េ៉ូហាន-ោទីសទ

គតង់កខនលែងខដ�គទង់មនបនទចូ�ថា៖«បោកជាចបងកៀងខដ�បឆះ

បេើេភលែឺ»(េ៉ូហាន៥:៣៥)។

សាវ័កប៉ុ�្ ឺជាមនុសនាសឧសនាសាេ៍។អ្នកនិពន្ខដ�បេើងមិន

ោនសា្នា�់ប្មនាះម្នាក់ោនពនាយាយមបរៀបរាប់ពីចិត្ដបកលែៀវកា្នារបស់សាវ័ក

ប៉ុ�យ៉នាងសបង្ខបដូចខាងបគកាម៖

សាវ័កប៉ុ�ជាមនុសនាសម្នាក់ខដ�មិន្ ្វ�់ខា្នាេអំពីការរាប់ញាតិមិន

រំពឹងឬប៉ងគោថា្នាចង់ោនគទពនាយបៅបោកីេ៍មិនគពួេោរម្ភចំបោះការ

ោត់បង់គទពនាយខាងបោកីេ៍មិន្ ្វ�់ខា្នាេពីជីវិតបេើេមិនភ័េខា្នាចនឹង

បសចក្ដីសា្នាប់បោះបទ។គាត់ជាមនុសនាសខដ�រាប់្ លែលួនថាមិនមនឋានណៈគប-
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បទសឬក៏�ក្ខ្ណ្តគមរូវ្ មួេប�ើេ។គាត់មនបគា�្ ំនិតខតមួេ្ឺ

ដំណឹង�្អរបស់គពះបេស៊ូវគ្ីសទឯបគា�បំណងខតមួេ្ឺថា្នាេសិរី�្អដ�់

គពះជាម្នាស់។ប្បៅគាត់ថាជាមនុសនាស�ងៃីប�ងៃើបេើេគាត់បពញចិត្តឲនាយប្រាប់

្លែលួនថាជាមនុសនាស�ងៃីប�ងៃើសគមប់គពះគ្ីសទ។ចូរឲនាយបោកីេ៍បនះបៅគាត់ថាជា

អ្នកងប់ងុ�អ្នកបជឿស៊ប់អ្នកនិយេប៉ោ៉នាច់ប៉បោ៉នាចឬប្មនាះខដ�ចំខ�ក

្ុសប្បផនាសងៗបទៀតតាមន័េអ្វីខដ�ប្ចង់បៅគាត់បៅចុះ។ប៉ុខន្តកុំបៅ

គាត់ថាជាអ្នកគតាប់តាមបោកីេ៍បនះប�ើេ។ដរាប្ ប្បៅគាត់ថាជា

អ្នកបដាះដូរម្នាស់ផទះព�រដ្ឋអ្នកមនគទពនាយសមនាបតិ្តអ្នកតាមខាងបោកីេ៍

អ្នកោនបរៀនបគរៅគជះឬក៏ជាអ្នកខដ�បចះេ�់បេតុការណ៍បោះ្ ុសឆ្គង

នឹង�ក្ខណណៈដ៏ពិតរបស់គាត់បេើេ។

គាត់គតរូវខតនិយេឬក៏គាត់គតរូវខតសា្នាប់បេើេបទាះបបើគាត់គតរូវសា្នាប់

ក៏គាត់បៅខតនិយេ។គាត់មិនមនបព�គ្ប់គគាន់បដើមនាបី�ប់សគមក

ប៉ុខន្តគាត់ខតងបធ្វើដំបណើរយ៉នាងរេ័សប�ើដីនិងសមុគទប�ើគកួស្ មែនិងវា�

្នាសាច់ខដ�គាមនានផលែចូវបៅមកបដើមនាបីផនាសាេដំណឹង�្អ។គាត់ខគសកខា្នាំងៗឲនាយ

អ្នកគ្ប់គា្នាោនឮបេើេពុះោរបៅមុ្បដាេមិនរួញរា។បៅក្ននុង្ ុកគាត់

បនលែឺសំប�ងប�ើងបេើេបៅបព�ខដ�កំពុងខតគប�មមុ្នឹងពនាយនុះសងនាឃរា

ក៏គាត់មិនបៅបសងៃៀមខដរ។បៅមុ្គកុមម្ន្តីនិងរាជប�លែ័ងកគាត់ោនបធ្វើ

ទីបោ្នា�់បញ្នាក់ពីបសចក្ដីពិត។គាមនានអ្វីខដ�អាចនឹងបញនាឈប់សំប�ងរបស់
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គាត់បគរៅពីបសចក្តីសា្នាប់ប៉ុប្ណនាះបេើេបទាះបបើគាត់គតរូវសា្នាប់មុនបព�ខដ�

កាំបិតមកកាត់កនាបា�គាត់បចញពីរូបកាេក៏បដាេក៏គាត់បៅខតនិយេ

អធិសា្នានបធ្វើទីបោ្នា�់គបកាសទទូចអង្វរនិងតេុទ្បេើេបៅទីបញ្ប់

គាត់ោនជូនពរដ�់មនុសនាសបឃរបៅទាំងបោះបទៀតផង។

មនអ្នកបផនាសងបទៀតខដ�បជឿប�ើគពះជាម្នាស់ោនបគ្នាញពីបំណង

គោថា្នាដ៏បឆះឆួ�ដូចបនះបដើមនាបីឲនាយោនសព្វគពះេឫទ័េគពះជាម្នាស់។

ដូចជាបោកសុី.ធី.សទឹដ(C.T.Studd)ោនប�ើកប�ើងថា៖

អ្នក្ លែះចង់រស់ចំប្មសំប�ងស្នចូរជួងជាបភលែងននគពះវិហារ

ខតរូប្ ្នុំវិញមនចិត្តហានកា្នាបបើកហាងសប្គ្នាះជីវា៉នា

បកៀកនឹងទា្នារនរក។

តាមពិតបៅវា្ ឺជាឯកសារខដ�សរបសរបដាេអ្នកមិនបជឿថា

មនគពះខដ�ប្្នា�ឲនាយបោកសុី.ធី.សទឹដ(C.T.Studd)តាក-់

ខតងប�ើងយ៉នាងអស់ពីចិត្តថា្នាេគពះគ្ីសទ។ឯកសារបនះមនដូចត

បៅ៖

គបសិនបបើ្្នុំបជឿជាក់ថាចំបណះដឹងនិងការបធ្វើតាមសាសោបៅក្ននុង

ជីវិតសព្វន្ងៃបនះជះឥទ្ិព�ដ�់ជីវិតបៅបោកខាងមុ្ដូចខដ�មនុសនាស
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រាប់ោនោក់បជឿបោះការបធ្វើតាមសាសោនឹងកា្នាេបៅជាការខដ�សំខាន់

ជាងប្បំផុតក្ននុងជីវិត្ ្នុំ។្្នុំនឹងបោះបង់ការកមនាសាន្តបៅបោកីេ៍បនះដូច

ជាសំរាមការ្ ្វ�់ខា្នាេខាងបោកីេ៍ដូចជាការចំកួតនិង្ ំនិតអារមមែណ៍

ននបោកីេ៍ដូចជាការឥតគបបយជន៍បនះបចា�បចញ។សាសោនឹងកា្នាេ

ជា្ំនិតដំបូងប្រា�់បព�ខដ�្ ្នុំភា្នាក់ប�ើងបេើេជា្ ំនិតចុងបគកាេប្

បំផុតមុននឹង្ ្នុំ�ង់�ក់បៅបៅបព�រាគតី។្្នុំនឹងពុះោរគ្ប់ខបបយ៉នាង

សគមប់ខតគបបយជន៍សាសោខតបុ៉ប្ណនាះ។្្នុំនឹងពិចារ្ខតពីអោ្ត

អស់ក�នាបជានិច្ខតប៉ុប្ណនាះ។្្នុំនឹងសមែ័គ្ចិត្តទទួ�េកជីវិតខដ�បោរបពញ

បដាេការរងទុក្ខបៅបោកីេ៍បនះគបបយជន៍ឲនាយគព�ឹងមនុសនាសម្នាក់ោនបៅ

កាន់សា្នានសួ្៌។�ទ្ផ�អាគកក់បៅបោកីេ៍បនះមិនអាចបញនាឈប់សកមមែ-

ភាពឬបិទមត់្ ្នុំោនប�ើេ។អំណរនិងទុក្ខគពួេរបស់បោកីេ៍មិនអាច

បគជៀតចូ�មកក្ននុង្ ំនិត្ ្នុំោនប�ើេ។្្នុំនឹងពនាយាយមខស្វងរកខតភាពអស-់

ក�នាបជានិច្និងគព�ឹងដ៏អមតណៈបៅជុំវិញ្ លែលួន្ ្នុំខដ�ប្អាចនឹងមនភាព

អរសបនាបាេឬអាចនឹងរងទុក្ខបវទោអស់ក�នាបជានិច្ោបព�ឆប់ៗបនះ។

្្នុំនឹងបចញបៅផនាសាេពីសាសោ្ ្នុំដ�់បោកីេ៍ទាំងមូ�បទាះបបើគតរូវរដូវ

ឬ្ ុសរដូវក្ដី។បេើេបទ្ម្ពីរខដ�្ ្នុំនឹងផនាសាេបោះ្ ឺ៖«បបើមនុសនាស្ នឹង

ោនបោកីេ៍ទាំងមូ�ខតោត់គព�ឹងបៅបោះបតើមនគបបយជន៍អ្វីដ�់

អ្នកបោះ?»១
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បោកចនបវសលែី(JohnWesley)្ឺជាមនុសនាសដ៏ឧសនាសាេ៍ម្នាក់។

គាត់ោនមនគបសាសន៍ថា៖«ចូរឲនាយអ្នកខដ�គសឡាញ់គពះជាម្នាស់

អស់ពីចិត្តចំនួនមួេរេោក់បេើេមិនខា្នាចអ្វីទាំងអស់បគរៅខតពី

អំបពើោបមកឯ្ ្នុំបោះ្ ្នុំនឹងបំផ្នាស់បំខគបបោកីេ៍បនះ»។

បោកជីមបអោត(JimElliot)ខដ�ជាមរណសាកនាសីបៅគប-

បទសបអកា្នាទ័រ(Ecuador)្ឺជាចនលែនុះបំភលែឺថា្នាេគពះបេស៊ូវគ្ីសទ។

មនន្ងៃមួេបព�ខដ�គាត់កំពុងខតសញ្ឹង្ិតពីបទ្ម្ពីរខដ�ខចង

ថា៖«គទង់េកពួក...អ្នកបំបរីគទង់បធ្វើជាអ្្នាតបភលែើង»(បេបគពើរ១:៧)

បោះគាត់ក៏ោនសរបសរការបនះក្ននុងបសៀវបៅកំណត់បេតុគបចាំន្ងៃ

របស់គាត់ដូចតបៅ៖

បតើ្ ្នុំមនភាពបឆះឆួ�សគមប់គពះជាម្នាស់ឬបទ?គពះអង្គបអើេសូម

គទង់ដករោំងននបោកីេ៍បនះខដ�រារាំងទូ�បង្គំមិនឲនាយមនភាពបឆះឆួ�

នឹងគទង់បចញផង។សូមចាក់បគបងននគពះវិញ្នាណគទង់តាំងទូ�បង្គំឲនាយោន

បជា្ជាំបដើមនាបីឲនាយទូ�បង្គំកា្នាេជាអ្្នាតបភលែើងខដ�គេនឹងបឆះសគមប់

គទង់។ប៉ុខន្តអ្្នាតបភលែើងបឆះោនខតមួេឆវ។ធមមែតាវាបឆះខតមួេរេណៈ-

បព�្ លែីប៉ុប្ណនាះ។ឱ!គព�ឹង្ ្នុំបអើេបតើឯងអាចនឹងអត់គទាំនឹងជីវិតដ៏្ លែីបនះ

ោនខដរឬយ៉នាង្ ?ក្ននុងរូបកាេ្ ្នុំបនះមនគពះវិញ្នាណននគពះអង្គដ៏្ ង់បៅ
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ខផនដីបនះក្ននុងរេណៈបព�ដ៏្ លែីបេើេភាពឧសនាសាេ៍របស់គទង់ចំបោះតំ្ក់

របស់គពះជាម្នាស់ោនបធ្វើឲនាយគទង់បឆះឆួ�។ឱ!អ្្នាតបភលែើងគពះជាម្នាស់

បអើេសូមបធ្វើឲនាយទូ�បង្គំកា្នាេជាបគបងរបស់គទង់ផង។២

ឃ្នាចុងបគកាេបនះ្ឺជាឃ្នាខដ�គាត់ោនបគងួមពីឃ្នាកំ្ពនាយ

ដ៏បឆះឆួ�របស់បោកគសីបអមី្រម៉នាេ្�(AmyCarmichael)៖

សចញពីោកគាយអ្ិស្គានខ្ញំរាន�ូេេូមត�ង់

តជកសតរោមរារមីតពះអង្គសគចពីពគាយញះសរាកបក់

េូមករុំមានចិត្ស្គាក់សេទើរសពេស�ើង�ីខ្ពេ់

ករុំឲគាយអួតអាង�ួេសោះខ្ញំមានសេរី

សដើមគាបីឲគាយខ្ញំសសមគាះេ្័តគសដើរតាមត�ង់។

ឱតពះជាមា្គាេ់សអើយ

េូមឲគាយ�ូេបង្គំរោ្គាយជាទាហានសសមគាះេ្័តគថនត�ង់។

សចញពីសេចក្ីតេឡាញ់បនទន់តគប់សរឿង

ងយតេួេសោះស�ើងទាំងភាពកសមគាសាយ

សទាះតាមរោរសនះតពេឹងមិនមាំក៏សោយ
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មិនសោយរសបៀបសនះស�ើយដដេត�ង់តតរូវឆ្គាង។

សចញពីរោរោក់ពន្ឺរោេ់វ៉គារី

កូនសចៀមតពះដ៏មានរារមីេូមេស្ង្គាះខ្ញំផង!

េូមក្ីតេឡាញ់ជួយដឹកោំផ្អូវ

ជំសនឿដដេតតរូវរាមគានអវីអាចផ្លួេរេំ

សេចក្ីេងគាឃឹមដដេឋិតសែរសៅងំ

ក្ីតរាថា្គាប៉ងសេះេួេដូចស្្ើងរាមគានដផគាែង។

េូមករុំឲគាយ�ូេបង្គំធ្គាក់សៅជាមនរុេគាែសឆតេងៃង់ស�ើយ

ឱ!អណាដគាតស្្ើងតពះជាមា្គាេ់សអើយ

េូមស្វើឲគាយ�ូេបង្គំរោ្គាយជាសតបងរបេ់ត�ង់ផង។

ភាពអាម៉នាស់របស់គកុមជំនុំបៅសតវតនាសរ៍ទី២១បនះ្ ឺគតង់ថាអ្នក

បំផទនុះគគាប់ខបកអត្តឃតនិងអ្នកកាន់សាសោ្ ុសឆ្គងមនភាព

ឧសនាសាេ៍ជាងគ្ីសទបរិស័ទបៅបទៀត។

បៅឆ្នាំ១៩០៣មនបុរសម្នាក់រួមជាមួេនឹងអ្នកបដើរតាមគាត់

ចំនួនដប់គោំពីរោក់ោនចាប់បផ្តើមវាេគបហារពិភពបោក។គាត់

ប្មនាះវា៉នាលែឌីបមៀរប�នីន(VladimirLenin)។មកដ�់ឆ្នាំ១៩១៨
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គកុមរបស់គាត់ោនបកើនប�ើងរេូតបៅដ�់បួនមុឺនោក់បេើេ

គាត់ោនគ្ប់គ្ងមនុសនាសចំនួនេុកសិបោនោក់បៅគបបទស

រុសនាសនុី(Russia)ជាមួេនឹងគកុមបោះ។បបើបទាះជាច�ោបោះមន

ការ្ េចុះោប៉ុោមនានឆ្នាំចុងបគកាេបនះក៏បដាេច�ោបោះបៅ

ខតគ្ប់គ្ងមនុសនាសជាងមួេភា្គោំននពិភពបោកទាំងមូ�។

បទាះបីជាបេើងគបឆំងនឹងបគា�ការណ៍របស់ប្ក៏បដាេក៏ភាព

ឧសនាសាេ៍របស់ប្្ ួរឲនាយសរបសើរខដរ។

គ្ីសទបរិស័ទជាបគចើនោក់មនអារមមែណ៍ថាបោកប៊ី�ី្ហា្នាម

(BillyGraham)ោនស្ដីបបោ្នាសឲនាយ្ លែលួនបៅបព�ខដ�គាត់ោន

អានសំបុគតដូចខាងបគកាមបនះខដ�សរបសរប�ើងបដាេនិសនាសិត

មហាវិទនាយា�័េសញ្នាតិអាបមរិកម្នាក់ខដ�ោនផ្នាស់ប្ដចូរចិត្ត្ ំនិត

្លែលួនបៅកាន់�ទ្ិកុមមែនុេនីស្ដ្ណណៈបព�ខដ�គាត់បៅក្ននុងគបបទស

មុិកសុីកូ(Mexico)។អត្ថន័េក្ននុងសំបុគតបនះវាគបហាក់គបខេ�បៅ

នឹង្ ំនិតរបស់បភរវជនោសម័េបច្នុបនាបន្នបនះខដរ។បគា�បំណងនន

សំបុគតបនះ្ ឺចង់ពននាយ�់ដ�់្ ូដណដែឹងរបស់គាត់ពីមូ�បេតុននការ

ខដ�គាត់សបគមចចិត្តផ្នាច់ោកនាយ៖

បេើងខដ�ជាអ្នកកាន់�ទ្ិកុមមែនុេនីស្ដគប�មមុ្នឹងអគតាសា្នាប់្ ្ពស់។

បេើងគតរូវប្ោញ់គបហារពនាយលួរក�ុំឃំងនិយេបគ្នាច់បង្ខចូចចំអក�ក-
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�ឺេបបណដែញ�ប់ពីការគរនិងតាមរបបៀបគ្ប់យ៉នាងបផនាសងបទៀតខដ�

ប្អាចបធ្វើទុក្ខបុកបម្នញោនបដាេមិនឲនាយបេើងមនបសចក្ដីសុ្។ប្ោន

សម្នាប់ឬ�ុំឃំងពួកបេើងមួេចំនួន។បេើងរស់បៅក្ននុងភាពគកីគក។បេើង

បវរ�ុេបសទើរអស់ពី្ លែលួនបៅបកនាសកុមមែនុេនីស្តបេើេគគាន់ខតទុក�ុេ្ លែះបដើមនាបី

ផ្គត់ផ្គង់តគមរូវការចាំោច់របស់បេើងខតប៉ុប្ណនាះ។បេើងខដ�ជាអ្នកកាន់�ទ្ិ

កុមមែនុេនីស្ដមិនមនបព�បវោឬ�ុេសគមប់បមើ�កុនការគប្ំត្ន្តីញនុាំ

អាហារន្លែៗឬទិញផទះវីឡានិងឡាន្ មែីៗបោះបទ។ប្ថាបេើងជាអ្នកងប់ងុ�

នឹង�ទ្ិកុមមែនុេនីស្តខា្នាំង។ពិត្ស់បេើងពិតជាអ្នកងប់ងុ�ខមន។ជីវិត

របស់បេើងគ្ប់គ្ងបដាេបគា�បំណងដ៏ធំបំផុតមួេ្ ឺ៖ការតស៊ូបដើមនាបីឲនាយ

�ទ្ិកុមមែនុេនីស្ដោនរីកសាេោសបពញពិភពបោក។

�ុេមិនអាចទិញបគា��ទ្ិកុមមែនុេនីស្តរបស់បេើងោនបទបគោះវាមន

តនមលែ្ ្ពស់បំផុត។បេើងមនបុព្វបេតុជាក់ោក់ចង់ប�ើញ�ទ្ិបនះរីកចបគមើន

បេើេបេើងក៏មនបគា�បំណងដ៏ចនាបាស់ោស់ក្ននុងជីវិតខដរ។បេើងសមែ័គ្-

ចិត្តដាក់រូបកាេខដ�មិនស្ថិតបស្ថរបនះបៅក្ននុងច�ោដ៏អសា្នារនាយរបស់មនុសនាស

ជាតិ។បេើេបទាះបបើជីវិតផ្នា�់្លែលួនរបស់បេើងមនការ�ំោកឬក៏រូបកាេ

បេើងទទួ�រងការ�ឺចាប់តាមរេណៈការស្ថិតបៅបគកាមបគ្នាប់បកនាសកុមមែនុេ-

នីស្តក៏បដាេក៏បេើងបៅខតតស៊ូបដាេសារបេើងដឹងថាបេើងរា�់គា្នាោន

រួមចំខណកជាមួេនឹងការខដ�្ មែីពិតបេើេជាគបបយជន៍ដ៏�្អបំផុតដ�់
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មនុសនាសជាតិ។

្្នុំមនបំណងខតមួេប៉ុប្ណនាះ្ឺបធ្វើយ៉នាង្ បដើមនាបីបំបពញតាមបុព្វ-

បេតុននបកនាសកុមមែនុេនីស្ត។បុព្វបេតុននបកនាសកុមមែនុេនីស្ត្ ឺជាជីវិត្ ្នុំការគរ

្្នុំសាសោ្ ្នុំចំណង់ចំណូ�ចិត្ត្ ្នុំសងនាសារ្ ្នុំគបពន្្ ្នុំគសីកំ្ន់្ ្នុំនិង

អាហារខដ�្ ្នុំញនុាំជាគបចាំន្ងៃ។បព�ន្ងៃ្ ្នុំបធ្វើការជាគបបយជន៍ដ�់បុព្វ-

បេតុននបកនាសកុមមែនុេនីស្តបេើេបព�េប់្ ្នុំប្ងគសនមអំពីបុព្វបេតុននបកនាស

កុមមែនុេនីស្ត។បព�ខដ�បព�បវោកាន់ខតបដើរបៅមុ្បុព្វបេតុននបកនាស

កុមមែនុេនីស្តកាន់ខតគជាបចូ�ក្ននុង្ ំនិត្ ្នុំបគរៅបៅៗវាមិនគជាបបចញប�ើេ។

បេតុដូបច្នះបេើេ្្នុំមិនអាចបន្តមិត្តភាពបស្នហាឬក៏ទំោក់ទំនងបដាេគាមនាន

ការោក់ព័ន្ជាមួេនឹងបុព្វបេតុបនះខដ�ជំរុញនិងដឹកោំជីវិត្ ្នុំោនបទៀត

បទ។្្នុំវាេតនមលែមនុសនាសបសៀវបៅ្ំនិតនិងសកមមែភាពទាំងឡាេបដាេ

ខផ្អកបៅតាមអាកបនាបកិរិយនិងការខដ�ប្មនឥទ្ិព�មកប�ើបុព្វបេតុនន

បកនាសកុមមែនុេនីស្ត។ប្ោន�ុំឃំង្ ្នុំបៅក្ននុង្ ុកម្ដងរួចបៅបេើេបដាេសារ

ខត្ ្នុំកាន់តាម�ទ្ិកុមមែនុេនីស្តបេើេគបសិនបបើប្ចាំោច់សម្នាប់្ ្នុំខមន្្នុំក៏

មិនខា្នាចឲនាយគកុមទាហានបពជនាឈឃតោញ់សម្នាប់្ ្នុំខដរ។៣

គបសិនបបើអ្នកកាន់�ទ្ិកុមមែនុេនីស្ដបធ្វើសគមប់បុព្វបេតុរបស់ប្

អស់ពីចិត្តយ៉នាងបនះបតើគ្ីសទបរិស័ទ្ ួរនឹង�ះបង់សគមប់បសចក្តី
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គសឡាញ់បេើេប្តចូរផ្នាច់ចំបោះគពះជាម្នាស់របស់ប្យ៉នាង្ ខដរ?

គោកដ្ ស់ថាគបសិនបបើគពះអម្នាស់បេស៊ូវមនតនមលែបោះគទង់

គតរូវមនតនមលែប�ើសអ្វីៗទាំងអស់។បោកហា្នាញបដលែ(Findlay)ោន

មនគបសាសន៍ថា«គបសិនបបើជំបនឿរបស់គ្ីសទបរិស័ទស័ក្ដិសមនឹង

ឲនាយបេើងបជឿបោះវាក៏ស័ក្តិសមនឹងឲនាយបេើងបជឿអស់ពីចិត្តខដរបទាះបបើ

គតរូវសា្នាប់ក៏បដាេ»។

បោកបចមស៍ខដននី(JamesDenney)ោនមនគបសាសន៍ថា
«បបើគពះជាម្នាស់ោនបរៀបចំផលែចូវបដើមនាបីសប្គ្នាះបោកីេ៍បនះតាមរេណៈគពះ

គ្ីសទគពមទាំងោនបបើកសខម្ដងពីដំណឹងបនះពិតគោកដខមនបោះ

គ្ីសទបរិស័ទគ្ប់រូបគតរូវគបឆំងគ្ប់ទាំងអ្វីខដ�បមើ�គេបដិបសធ

ឬបខង្វរបសចក្ដីពិតបនះ»។

គពះជាម្នាស់សព្វគពះទ័េនឹងមនុសនាស្ ខដ�អនុញ្នាតឲនាយគពះ

វិញ្នាណបរិសុទ្ដឹកោំចិត្តរបស់ពួកប្ទាំងគសុង។បព�បោកីេ៍

បមើ�អ្នកទាំងបោះពួកប្្ ិតថាអ្នកទាំងបោះជាអ្នកគសវឹង្ ួបប៉ុខន្ត

ចំបោះអ្នកខដ�សា្នា�់អ្នកទាំងបោះចនាបាស់ប្នឹងដឹងថាអ្នកទាំងបោះ

កំពុងរស់បៅបដាេការបគសកឃ្នានយ៉នាងខា្នាំងនគកខដ�មិនបចះសកប់

នឹងគពះជាម្នាស់។

ចូរឲនាយអស់អ្នកខដ�ចង់បធ្វើជាសិសនាសរបស់គពះបេស៊ូវទួ�សា្នា�់
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ថាពួកប្គតរូវខតមនភាពឧសនាសាេ៍បៅក្ននុងជីវិតរបស់្ លែលួន។ចូរបេើង

េក្ ំរូតាមការពណ៌ោអំពីអ្នកឧសនាសាេ៍ខដ�គ្រូ្គ្នា�បច.សុី.

ខរ�(J.C.Ryle)ោននិពន្៖

អ្នកឧសនាសាេ៍នឹងសាសោ្ ឺជាអ្នកខដ�្ ិតខតពីបរឿងសាសោមួេ

ប៉ុប្ណនាះ។បបើបេើងគគាន់ខតថាគាត់ជាមនុសនាសខដ�បសាមនាះអស់ពីចិត្តរួស-

រាេរាក់ទាក់មិនបចះសុីសំណូកសូកោ៉នាន់ជាមនុសនាសខដ�េកចិត្តទុកដាក់

ផ្ង់អារមមែណ៍្ ្ពស់និងមនសាមនារតីបកលែៀវកា្នាបោះមិនទាន់គ្ប់គគាន់នឹងបៅ

គាត់ជាអ្នកឧសនាសាេ៍បៅប�ើេបទ។អ្នកឧសនាសាេ៍បផ្នាតអារមមែណ៍ខតប�ើបរឿង

មួេ្្វ�់ខា្នាេខតប�ើបរឿងមួេរស់បៅបដើមនាបីខតបរឿងមួេបេើេគាត់បៅ

គកាញនបនៀ�ជាមួេខតបរឿងមួេេ្នឹងបេើេបរឿងមួេេ្នឹង្ ឺបធ្វើយ៉នាង្

ឲនាយខតោនគាប់គពះេឫទ័េគពះជាម្នាស់។គាត់មិន្ ្វ�់ពីបរឿងបផនាសងបទៀត

បទាះបបើគាត់រស់ឬសា្នាប់ក្តី�ឺឬជាក្តីបទាះបបើគាត់មនឬគកក្តីបេើេបបើបទាះ

ជាបធ្វើឲនាយប្សបនាបាេចិត្តឬពិោកចិត្តក្តីមិនថាប្្ ិតថាគាត់ឆ្នាតឬ�ងៃង់ក្តី

មិនថាប្ស្តីបបោ្នាសឬបសងៃើចសរបសើរគាត់ក្តីបេើេបបើបទាះជាប្ប�ើកមុ្ឬ

បំោក់មុ្ក្តីក៏គាត់មិន្ ្វ�់ពីការទាំងអស់បោះខដរបគោះគាត់្ ្វ�់ខតពីការ

ផ្នាប់គពះេឫទ័េគពះជាម្នាស់បដើមនាបីថា្នាេសិរី�្អដ�់គទង់ខតមួេប៉ុប្ណនាះ។

បទាះបីជាគាត់គតរូវ�ះបង់ជីវិតក៏គាត់មិន្ ្វ�់ខដរបគោះគាត់បពញចិត្ត
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បពញប្លែើមនឹងគពះជាម្នាស់។គាត់មនអារមមែណ៍ថា្លែលួនគាត់បគបៀបោនដូច

ជាចបងកៀងខដ�ទុកសគមប់ដុតអញ្ឹងខដរបេើេបបើគាត់គតរូវបឆះអស់បោះ

ក៏មិនចខមលែកអ្វីដ�់គាត់ខដរពីបគោះគាត់បធ្វើអ្វីតាមខតការកំណត់របស់គពះ

ជាម្នាស់ប៉ុប្ណនាះ។បុ្្គ�គបបភទបនះគោកដជានឹងរកប�ើញវិធីបដើមនាបីឲនាយ

ភាពឧសនាសាេ៍របស់គាត់បចញជាសកមមែភាពជាមិនខាន។បបើគាត់មិនអាច

អធិបនាបាេមិនអាចបធ្វើការឬក៏មិនអាចថា្នាេតគ្នាេបោះគាត់នឹងអង្គនុេ

េំដកដបង្ើមធំបេើេអធិសា្នានជាមិនខាន។ខមនបេើេបទាះបបើគាត់គកី-

គកឬ�ឺធងៃន់ធងៃរក្ដីក៏គាត់នឹងបធ្វើឲនាយបសចក្តីអាគកក់ជាប់គាំងបដាេសារការ

អធិសា្នានដ៏ខា្នាំងកា្នារបស់គាត់។គបសិនបបើគាត់មិនអាចចូ�រួមតេុទ្បៅ

ក្ននុងគជ�ងភ្នំជាមួេបោកេ៉ូបស្វបទបោះគាត់នឹងបធ្វើការដូចបោកម៉ូបស

បោកបអើរែុននិងបោកបេ៊ីរបៅប�ើកំពូ�ភ្នំ(និក្ខមនំ១៧:៩-១៣)។

គបសិនបបើគាត់មិនអាចបន្តបធ្វើព័ន្កិច្បោះគាត់នឹងអធិសា្នានបៅកាន់គពះ

ជាម្នាស់រេូតទា�់ខតគទង់ចាត់នរ្ម្នាក់បផនាសងបទៀតមកបធ្វើជាជំនួេរបស់

គាត់បដើមនាបីបំបពញព័ន្កិច្បោះ។បនះបេើេ្ ឺជាអ្វីខដ�្ ្នុំចង់បញ្នាក់ជូនពី

អត្ថន័េននោកនាយ«ឧសនាសាេ៍»ក្ននុងជីវិតជាគ្ីសទបរិស័ទ។៤
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ជំយៃឿ

ភាពជាសិសនាសដ៏ពិតគោកដមិនអាចបកើតមនប�ើងោនបដាេ

គាមនានជំបនឿដ៏បសាមនាះសមែ័គ្បេើេគជា�បគរៅក្ននុងគពះដ៏មនគពះជនមែ្ ង់

បៅបោះប�ើេ។អស់អ្នកខដ�ចង់បធ្វើព័ន្កិច្ថា្នាេគពះជាម្នាស់

ជាដំបូងគាត់គតរូវបជឿប�ើគទង់យ៉នាងអស់ពីចិត្តជាមុនសិន។បោក

េ័ដសិនប្�័រ(HudsonTaylor)ោនសរបសរបញ្នាក់ថា«អស់អ្នក

ខដ�មនជំបនឿយ៉នាងមុតមំប�ើគពះជាម្នាស់សុទ្ខតជាអ្នកទន់ប្នាសាេ

ខដ�ោនបធ្វើកិច្ការដ៏ធំនគកខ�ងថា្នាេគទង់បដាេសារខតពួកប្បជឿ

ថាគទង់្ ង់បៅជាមួេ»។

ដូបច្នះជំបនឿដ៏ពិត្ឺខតងខតខផ្អកប�ើបសចក្ដីសននាយារបស់គពះ

ជាម្នាស់ខដ�មនក្ននុងគពះបនទចូ�របស់គទង់។បនះបេើេ្ ឺជាចំណុច

ខដ�សំខាន់។មុនដំបូងអ្នកបជឿអានឬក៏ឮនូវបសចក្ដីសននាយាមួេ

របស់គពះជាម្នាស់បោ្នាប់មកគពះវិញ្នាណបរិសុទ្ក៏េកបសចក្ដីសននាយា

បោះបៅប្ញ្នាបក្ននុងចិត្តនិងបញ្នាចិត្តរបស់ពួកប្បដាេអង្គគទង់
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ផ្នា�់ខតម្តង។អ្នកបជឿបោះក៏ោនភា្នាក់្ លែលួនថាគពះជាម្នាស់ោនមន

បនទចូ�បៅកាន់្ លែលួនគាត់បដាេផ្នា�់។គាត់ោនរាប់បសចក្តីសននាយា

របស់គពះជាម្នាស់ទុកដូចជាបសចក្តីសននាយាខដ�គទង់ោនសបគមច

រួចបៅបេើេបទាះបីជាបោកីេ៍បនះ្ ិតថាវាមិនអាចបៅរួចក៏បដាេ

ក៏គាត់បៅខតទុកចិត្តបៅប�ើភាពបសាមនាះគតង់របស់គពះជាម្នាស់យ៉នាង

អស់ពីចិត្ត។

មនាយា៉នាងវិញបទៀតគពះវិញ្នាណបរិសុទ្ក៏អាចបគបើបញ្ញត្តិរបស់គទង់

បដើមនាបីមនបនទចូ�មកកាន់បេើងផងខដរបគោះបញ្ញត្តិរបស់គទង់មន

ជាប់ទាំងបសចក្ដីសននាយាផង។គបសិនបបើគពះជាម្នាស់បញ្នាបោះបេើង

អាចដឹងគោកដថាគទង់នឹងគបទានកម្នាំងបដើមនាបីឲនាយបេើងអាចបធ្វើតាម

ោន។បបើគទង់បញ្នាឲនាយបោកបពគតុសបដើរប�ើទឹកបោះគាត់ដឹងយ៉នាង

ចនាបាស់ថាគពះជាម្នាស់នឹងគបទានអំ្ចឲនាយគាត់អាចបដើរោនជាមិន

ខាន(ម៉នាថាេ១៤:២៨)។បបើគទង់បញ្នាបេើងឲនាយបៅផនាសាេដំណឹង

�្អដ�់មនុសនាសបោកទាំងអស់បោះបេើងនឹងដឹងយ៉នាងចនាបាស់ថា

គពះជាម្នាស់នឹងគបទានគពះ្ ុណខដ�បេើងគតរូវការមកជាមិនខាន

(ម៉នាកុស១៦:១៥)។

ជំបនឿមិនខមនទាក់ទងជាមួេនឹងបរឿងរា៉នាវបផនាសងៗខដ�បកើតប�ើង

ជាធមមែតាបដាេសារកម្នាំងមនុសនាសបោះបទបគោះបបើបកើតបចញពីកម្នាំង
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មនុសនាសបោះមិនោនថា្នាេសិរី�្អដ�់គពះជាម្នាស់បោះប�ើេ។ជំបនឿ

បកើតមនប�ើងបៅបព�ខដ�បេើងខ�ងពឹងខផ្អកប�ើកម្នាំង្ លែលួនឯង។

បោកជចមនាយចូ�័រ(GeorgeMüller)ោនពននាយ�់ថា«ជំបនឿ

ចាប់បផ្ដើមប�ើងបៅបព�ខដ�ភាពអាចបកើតប�ើងោនបដាេកម្នាំង

មនុសនាស�ប់ដំបណើរការបេើេចក្ខនុវិស័េនិងញាណរបស់មនុសនាស

គតរូវោត់បង់បៅ»។

បបើបញ្នាបោ�ថា«វាមិនអាចបៅរួចបទ»បោះជំបនឿនឹងបោ�តប

ថា«អត់បទបេើងអាចបធ្វើោន!»។បោកសុី.បអឆ.ម៉នា�ីន្ស

(C.H.Mackintosh)ោនបញ្នាក់យ៉នាងដូបច្នះថា៖

ជំបនឿោំគពះជាម្នាស់បៅកាន់សា្នានភាពមួេបេើេដឹងថាគាមនានអ្វី�-ំ

ោកទា�់ខតបសាះបដាេសារគទង់្ ង់ជាជំនួេដ�់បេើងបេើេជំបនឿក៏

បសើចចំអកឲនាយភាពខដ�ថាមិនអាចបៅរួចបោះោន។តាមទសនាសនណៈននជំបនឿ

្ឺថាគពះជាម្នាស់្ ឺជាចបមលែើេដ៏ធំសបមនាបើមជាងប្ដ�់គ្ប់អស់ទាំងសំណួរ

បេើេក៏ជាដំប្ះគសាេដ៏ចមនាបងចំបោះគ្ប់ទាំងការ�ំោក។គ្ប់យ៉នាង

្ឺសបគមចបៅប�ើគទង់បេតុដូបច្នះបេើេបៅបព�ខដ�បេើងមនជំបនឿមិន

្្វ�់ថាបេើងគតរូវការគោំមួេខសនដុោ្នារឬក៏គោំមួេោនដុោ្នារបោះបទ

បគោះបៅក្ននុងគទង់មនគ្ប់ទាំងអស់។ជំបនឿ្ ឺជាការពឹងខផ្អកប�ើគទង់ទាំង

គសុង។អ្នកមិនមនជំបនឿប�ើកប�ើងថា៖«បតើបរឿងអញ្ឹងបកើតប�ើងយ៉នាង
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បម៉ចោន?»ពួកប្ខតងខតប�ើកប�ើងថា«បធ្វើយ៉នាងបម៉ចោន?»ប៉ុខន្តអ្នក

ខដ�មនជំបនឿមនចបមលែើេមួេដ៏អសា្នារនាយបៅនឹងសំណួរថា«បធ្វើយ៉នាងបម៉ច

ោន?»បេើេគពះជាម្នាស់្ ឺជាចបមលែើេបោះ។១

មនុសនាសបជឿថាបោកអ័គោហាំនិងសារា៉នាមិនអាចមនកូនបោះ

បទខតបោកអ័គោហាំបជឿថាគពះជាម្នាស់មិនអាចកុេកបទបដាេ

សារគទង់ោនសននាយារួចបេើេ។

«ដនាបិតកា�បោកអស់ទីសងនាឃឹមបេើេបោះក៏បចះខតបជឿបដាេសងនាឃឹម

វិញបដើមនាបីឲនាយោនគត�ប់ជាឪពុកដ�់សាសន៍ជាបគចើនដូចបសចក្ដីខដ�មន

បនទចូ�ទុកមកថា«ពូជឯងនឹងោនដូបចា្នាះ»បេើេបដាេបគោះបោកមិន

ប្នាសាេខាងបសចក្ដីជំបនឿោនជាបោកមិន្ ិតពីរូបកាេបោកខដ�រាប់

ដូចជាសា្នាប់បដាេមនអាេុគបខេ�ជា១០០ឆ្នាំបេើេឬពីនផទសារា៉នាខដ�

រាប់ដូចជាសា្នាប់ខដរបោះបទបោកក៏មិនោនសងនាស័េចំបោះបសចក្ដីសននាយា

របស់គពះបដាេចិត្តមិនបជឿប�ើេ្ឺរឹតខតមនបសចក្ដីជំបនឿខា្នាំងប�ើងទាំង

សរបសើរដំបកើងដ�់គពះវិញបេើេក៏បជឿជាក់អស់ពីចិត្តថាបសចក្ដីអ្វីខដ�គទង់

សននាយាបោះអាចនឹងបធ្វើឲនាយសំបរចោន»(រែូម៤:១៨-២១)។
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ជំបនឿជំបនឿដ៏ហានកា្នាប�ើញគពះសននាយា

ប�ើញគពះអង្គខតមួេ

ចំអក�ក�ឺេភាពមិនអាចបៅរួចប�ើេ

ជំបនឿខគសកបេើេ«វានឹងសបគមច»។

គពះជាម្នាស់ននបេើងគទង់អាចបធ្វើគ្ប់កិច្ការទាំងអស់ខដ�

មនុសនាស្ ិតថាមិនអាចបធ្វើោន(�ូកា១:៣៧)។គាមនានការ្ �ំ-

ោកបពកសគមប់គទង់ប�ើេ(បោកុបនាបត្ដិ១៨:១៤)។«គទង់មន

បនទចូ�ថាការខដ�មនុសនាសបធ្វើមិនបកើតបោះគពះគទង់អាចនឹងបធ្វើបកើត

ទាំងអស់»(�ូកា១៨:២៧)។

អ្នកបជឿគ្ប់រូបពឹងខផ្អកប�ើបសចក្ដីសននាយារបស់គទង់ថា«...បបើអាច

នឹងបជឿោនបោះការទាំងអស់នឹងសបគមចោនដ�់អ្នក្ ខដ�

បជឿ»(ម៉នាកុស៩:២៣)បេើេពួកប្និយេជាមួេសាវ័កប៉ុ�ថា
«្្នុំអាចនឹងបធ្វើគ្ប់ទាំងអស់ោនបដាេសារគពះគ្ីសទខដ�គទង់ចំបរីន

កំឡាំងដ�់្ ្នុំ»(ភី�ីព៤:១៣)។
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ភាពមនទិ�សងនាស័េប�ើញខតឧបស្្គ

ជំបនឿប�ើញជាក់ពីមបធនាយាោេ!

មនទិ�សងនាស័េប�ើញខតងងឹត្ ស់

ជំបនឿឆលែនុះប�ើញចនាបាស់ដូចន្ងៃចាំងខចង។

ភាពមនទិ�សងនាស័េបោ្នាចមិនឲនាយបដើរបៅមុ្

ជំបនឿបហាះពឹបបងើបប�ើងប�ើ

មនទិ�បចាទសួរថា«អ្នក្ បជឿ?»

ជំបនឿបឆលែើេថា«្្នុ»ំ។

—មិនសា្នា�់អ្នកនិពន្

បព�្លែះការមនជំបនឿបមើ�បៅដូចជាមិនសមបេតុសមផ�

បសាះពីបគោះវាទាក់ទងនឹងអធិធមមែជាតិក៏ដូចជាគពះជាម្នាស់

ផងខដរ។ការខដ�បោកអ័គោហាំសបគមចចិត្តបចញពីគសុកក-ំ

បណើតបៅទាំងមិនដឹងថា្លែលួនគាត់បៅទី្ផងបោះមិនខមនមក

ពីវិចារណញ្នាណរបស់គាត់បទប៉ុខន្តគាត់គគាន់ខតសា្នាប់តាមបគ្នាប់

គពះជាម្នាស់ខដ�ោនបញ្នាគាត់ប៉ុប្ណនាះ(បេបគពើរ១១:៨)។តាម

ទសនាសនណៈបោកីេ៍ប្្ ិតថាបោកេ៉ូបស្វគាមនានភាពឆ្នាតនវបសាះ

បេើេប�ើសពីបោះបៅបទៀតប្្ ិតថាគាត់ឆកលួតបដាេសារគាត់ោន
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បៅចនាបាំងនឹងទីគកុងបេរី្ូរបដាេមិនមនអាវុធេុទ្ភណ្ប៉ុខន្តគាត់

ោនវាេ�្នះប្បដាេជំបនឿពិតគោកដខមន(េ៉ូបស្វ៦:១-២០)។

តាមពិតបៅការមនជំបនឿ្ ឺជាការឆ្នាតនវ្ ស់។បតើមនការ

្ខដ�សមបេតុផ�ជាងការខដ�មនុសនាសម្នាក់ៗគតរូវខតបជឿទុក

ចិត្តប�ើគពះជាម្នាស់ខដ�ោនបបងកើតពួកប្មកបទៀតបោះ?បតើវាឆកលួត

្ស់បៅឬក្ននុងការខដ�បេើងបជឿប�ើគពះខដ�មិនបចះកុេកឬបធ្វើ

អ្វីខដ�មិន្ ុសឆ្គងបោះ?ការទុកចិត្តប�ើគពះជាម្នាស់្ឺជាការមន

សុភវិនិច្ឆ័េមិនឆកលួតវបង្វងនិងជាការខដ�សមបេតុផ�បំផុតខដ�

មនុសនាសបេើងម្នាក់ៗអាចបធ្វើោន។វាមិនខមនជាការបជឿទាំងងងឹត

ងងុ�បោះប�ើេ។ជំបនឿទាមទារឲនាយមនភស្តនុតាងជាក់ខស្តងបំផុត

ខដ�អាចរកប�ើញោនបៅក្ននុងគពះបនទចូ�ដ៏ពិតរបស់គពះជាម្នាស់។

គាមនានអ្នក្ ខដ�បជឿប�ើគពះជាម្នាស់បេើេមិនទទួ�ោនគប-

បយជន៍ពីគទង់បោះប�ើេ។ជំបនឿប�ើគពះអម្នាស់មិនទាក់ទិនបៅ

នឹងការគប្ុេគបថានអី្វបសាះប�ើេ។

បដាេសារជំបនឿបជឿថាគពះជាម្នាស់បសាេរាជនាយប�ើអ្វីៗទាំងអស់

បេើេថាគទង់្ ឺជាគពះខដ�បេើងអាចទុកចិត្តោន១០០%។មនាយា៉នាង

បទៀតការគាមនានជំបនឿមិនោនថា្នាេសិរីរុងបរឿងដ�់គពះជាម្នាស់ប�ើេ

បដាេសារការគាមនានជំបនឿបចាទថាគទង់កុេក(១េ៉ូហាន៥:១០)



88

សិស្សដ៏ពិតរបស់ពពរះយេស៊ូវ

បេើេថាគពះជាម្នាស់ដ៏ជាគពះបរិសុទ្ននសាសន៍អ៊ីគសាខអ�មិន

អាចបធ្វើអ្វីទាំងអស់ោន(ទំនុកដំបកើង៧៨:៤១)។

ជំបនឿបធ្វើឲនាយមនុសនាសទទួ�សា្នា�់ថាពួកប្គតរូវបចះបោ្នាប្លែលួនបៅ

ចំបោះគពះប�ើអស់ទាំងគពះ។

ជំបនឿផទនុេពីការបមើ�ប�ើញផ្នា�់នឹងខភ្នក។សាវ័កប៉ុ�ោន

បគកើនរំឭកបេើងថា«ដនាបិតបេើង្ ្នុំបដើរបដាេសារជំបនឿមិនខមនបដាេ

សារបមើ�ប�ើញបោះបទ»(២កូរិន្ូស៥:៧)។ការបដើរបដាេការ

បមើ�ប�ើញមនន័េថាបេើងរស់បៅបដាេមនការផ្គត់ផ្គង់ដ៏ជាក-់

ោក់បេើេបចះបគមុងទុក�មែមសគមប់បព�អោ្តគពមទាំងការ

បគបើភាពនវឆ្នាតរបស់មនុសនាសបដើមនាបីធាោោននូវការទប់ទ�់នឹងបគគាះ

ថា្នាក់ខដ�បេើងអាចនឹងជួបបៅបព�ខាងមុ្។ឯការបដើរបដាេ

ជំបនឿមនភាពផទនុេគា្នាគស�ះពីការបដើរបដាេបមើ�ប�ើញ។វា្ ឺជា

ក្តីរំពឹងថាគពះជាម្នាស់នឹងផ្គត់ផ្គង់បេើងជាបរៀងរា�់ន្ងៃបេើេក្ដីរំពឹង

បនះគាមនានទីបញ្ប់ប�ើេ។ខាងឯសាច់្មរបស់មនុសនាសបេើងមិន

ចង់ពឹងខផ្អកប�ើគពះខដ�បេើងបមើ�មិនប�ើញបោះបទ។សាច់្ម

្ិត្ំរិះរកមបធនាយាោេបដើមនាបីការោរគទពនាយសមនាបត្តិរបស់បោកីេ៍មិន

ឲនាយោត់បង់។គបសិនបបើសាច់្មមិនអាចបមើ�ប�ើញផលែចូវខដ�គតរូវ

បដើរបោះវាគេនឹងបៅជាវិក�ចរិត។ប៉ុខន្តជំបនឿោនបោះជំហាន
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បៅបដាេការសា្នាប់បគ្នាប់តាមគពះបនទចូ�របស់គពះជាម្នាស់បេើេ

មិន្ ្វ�់ពីគ្ប់កា�ណៈបទសណៈគពមទាំងបជឿទុកចិត្តគពះជាម្នាស់ថា

គទង់នឹងផ្គត់ផ្គង់គ្ប់ទាំងតគមរូវការ។

សិសនាសទាំងឡាេ្ ខដ�តាំងចិត្តបដើរបដាេជំបនឿចូរចងចាំថា

ជំបនឿរបស់ពួកប្នឹងជួបគបទះនឹងការ�នាបង�ជាមិនខាន។បេើេ

មិនេូរមិនឆប់ពួកប្នឹងជួបគបទះនឹងសា្នានភាពខដ�ប�ើសពី

សមត្ថភាពរបស់្ លែលួនឯងបព�បោះពួកប្នឹងជួបការ�នាបលួងខដ�

ចង់សុំជំនួេពីមនុសនាសបៅជុំវិញ្ លែលួន។ប៉ុខន្តគបសិនបបើពួកប្ពិតជា

បជឿទុកចិត្តប�ើគពះជាម្នាស់ទាំងគសុងបោះគាត់នឹងទូ�សុំជំនួេ

ពីគទង់ខតមួេអង្គប៉ុប្ណនាះ។បោកសុី.បអឆ.ម៉នា�ីន្ស(C.H.

Mackintosh)ោនមនគបសាសន៍ថា៖

បដើមនាបីឲនាយបសចក្ដីគោថា្នារបស់្ ្នុំោនឮសុសសាេបៅដ�់មនុសនាសទូបៅ

ទាំងបដាេផ្នា�់ក្តីនិងបដាេគបបយ�ក្តី្ឺ្ ្នុំគតរូវចាកបចញពីជីវិតខដ�

បោរបពញបដាេជំបនឿបេើេបន្តនុះបគ្នាប់ដ�់គពះជាម្នាស់និយេឲនាយ្ លែី

្ឺកនាបត់នឹងគទង់។វាដូចបៅនឹងការខដ�បេើងបោ�ថាគពះជាម្នាស់ោន

បធ្វើឲនាយ្ ្នុំបរាជ័េបេើេដូបច្នះ្ ្នុំគតរូវខតរកមនុសនាសដូចគា្នាឲនាយជួេ។វា្ ឺជាការ

បោះបង់បចា�នូវគបភពទឹកផុសដ៏រស់បេើេខបរបៅរកគបភពទឹកបគកាមដី

ខដ�ប្ទចខា្នាំបៅវិញ។វាក៏ដូចជាការខដ�្ ្នុំដាក់របស់ខដ�គពះជាម្នាស់ោន
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បបងកើតមកបៅចបោ្នាះរវាងគព�ឹង្ ្នុំនឹងគពះជាម្នាស់ការបធ្វើដូបច្នះឃំងមិនឲនាយ

គពះពររបស់គពះជាម្នាស់េូរមកដ�់្ ្នុំោនបេើេក៏មិនោនថា្នាេសិរីរុងបរឿង

ដ�់គទង់ខដរ។២

អាកបនាបកិរិយធមមែតារបស់សិសនាសគពះបេស៊ូវ្ ឺគតរូវមនបំណង

ចិត្តបបងកើនជំបនឿរបស់្ លែលួន(�ូកា១៧:៥)។ពួកប្ោនទុកចិត្តប�ើ

គពះគ្ីសទបដើមនាបីឲនាយោនសប្គ្នាះរួចបៅបេើេ។បោ្នាប់មកពួកប្

្ិត្ំបបងកើនការចុះចូ�បគកាមការគ្ប់គ្ងរបស់គពះជាម្នាស់ប�ើ

ជីវិតរបស់ពួកប្បខន្ថមបទៀត។ពួកប្កាន់ខតសា្នា�់គពះជាម្នាស់និង

កាន់ខតមនភាពស្និទ្សា្នា�បេើេជំបនឿកាន់ខតរឹងបុឹងប�ើងបៅបព�

ខដ�ពួកប្គប�មមុ្នឹងជំងឺការ�នាបង�បសាកោដកមមែនិងការ

ដកេកជីវិតអ្នកជាទីគសឡាញ់។ពួកប្បគ្នាញពីបសចក្តីពិតខដ�

មនខចងបៅក្ននុងកណ្្ម្ពីរេូបស៦:៣ថា«ចូរឲនាយបេើងោនសា្នា�់

គពះបេេូវា៉នាចុះបេើេមនពនាយាយមនឹងសា្នា�់គទង់តបៅ»។បៅបព�

ខដ�ពួកប្កាន់ខតប�ើញថាគពះជាម្នាស់្ ួរឲនាយទុកចិត្តបោះពួកប្

ក៏កាន់ខតចង់ទុកចិត្តគទង់ប�ើការធំបផនាសងៗបទៀតខដរ។

បំណងគោថា្នារបស់សិសនាសគពះបេស៊ូវ្ ួរខតជាការប្ញ្នាបនូវ

គពះបនទចូ�ឲនាយោនសុសសាេបពញក្ននុង្ លែលួនរបស់ពួកប្បដាេការ
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អានគពះ្ ម្ពីរការសិកនាសាសា្នាធនាយាេការទបនទញ្ ្ ម្ពីរឲនាយចាំរត់មត់

គពមទាំងសញ្ឹង្ ិតគពះបនទចូ�ទាំងេប់ទាំងន្ងៃបដាេដឹងថាជំបនឿ

បកើតប�ើងបដាេការឮគពះបនទចូ�បេើេការឮបោះបកើតមកពីការ

គបកាសគពះបនទចូ�របស់គទង់។គពះបនទចូ�្ ឺជា្ ំនូសតាងនិងជា

គតីវិស័េរបស់ពួកប្បេើេក៏ជាម្្គនុបទទសក៍ជាការកមនាសាន្តចិត្តបេើេ

ក៏ជាចបងកៀងនិងពនលែឺរបស់ពួកប្ផងខដរ។

ការរស់បៅបដាេជំបនឿខតងខតមននូវចបោ្នាះគបបហាងក្ននុងការ

រីកចបគមើនបៅមុ្ជានិច្។បៅបព�ខដ�បេើងអាននូវអ្វីៗខដ�

សបគមចោនតាមរេណៈជំបនឿក្ននុងគពះ្ ម្ពីរបោះបេើងនឹងដឹងថាបេើង

បគបៀបោននឹងកូនបកមែងមិនទាន់ដឹងក្តីខដ�ប�ងខកនាបរ�ូងសមុគទដ៏ធំ

គាមនានបកាះបគតើេយ៉នាងដូបចា្នាះខដរ។កណ្្ម្ពីរបេបគពើរជំពូក១១មន

ខចងពីបរឿងដ៏អសា្នារនាយទាក់ទងនឹងជំបនឿ។ជំពូកនន្ ្ម្ពីរទាំងបនះោន

រំប�ចប�ើងនូវចំណុចខដ�្ ួរចាប់អារមមែណ៍ចាប់ពី្ ៣២-៤០ខដ�

មនដូចខាងបគកាម៖

បតើ្ ្នុំអាចនិយេអ្វីបទៀតោន?្្នុំមិនមនបព�នឹងនិយេអំពីបរឿង

បោកប្ឌានបោកោរា៉នាក់បោកសាំសុនបោកខេ៉បថាគពះោទដាវីឌ

បោកសាំេូខអ�និងពនាយាការីោោបទ។បដាេសារជំបនឿបោកទាំងបោះ

ោនចនាបាំងនឹងន្របផនាសងៗោនគបគពឹត្តអំបពើសុចរិតោនទទួ�អ្វីៗខដ�
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គពះជាម្នាស់សននាយាគបទានឲនាយោនបិទមត់សឹង្ោនពនលែត់បភលែើងខដ�បឆះ

សបោធនាសបៅធនាោនប្ចផុតពីមុ្ដាវមនកម្នាំងប�ើងវិញបៅបព�ធា្នាក់្ លែលួន

�ឺខា្នាំងពូខកបៅបព�ចនាបាំងបធ្វើឲនាយខាមនាំងសគតរូវោក់ទ័ព។្ស្តីៗោនប�ើញ

គកុមគ្ួសាររបស់្ លែលួនខដ�សា្នាប់បៅបេើេបោះមនជីវិតរស់ប�ើងវិញ។អ្នក

្លែះសុ្ចិត្តឲនាយប្បធ្វើទារុណកមមែមិនគពមឲនាយនរ្បដាះខ�ងប�ើេបដើមនាបីឲនាយ

ោនជីវិតរស់ប�ើងវិញក៏គបបសើរជាង។អ្នក្ លែះបទៀតសុ្ចិត្តឲនាយប្ចំអក�ក-

�ឺេឲនាយប្វាេដំបេើេខ្មទាំងឲនាយប្ដាក់គចវាក់�ុំឃំងខ្មបទៀតផង។

អ្នក្ លែះគតរូវប្េកដុំ្ មែ្ ប់សម្នាប់គតរូវប្សម្នាប់បដាេអារនឹងរ្រគតរូវប្

សម្នាប់បដាេមុ្ដាវគតរូវរសាត់អខណដែតពីកខនលែងមួេបៅកខនលែងមួេមន

ខតខសនាបកបចៀមនិងខសនាបកពខពបិទោំង្ លែលួន្្វះខាតសព្វគ្ប់ទាំងអស់បេើេ

គតរូវប្ជិះជាន់សងកត់សងកិនបធ្វើោបខ្មបទៀតផង។បោកីេ៍ពុំស័ក្ដិសមនឹង

ឲនាយអ្នកបោះរស់បៅជាមួេប�ើេដូបច្នះប្បៅរស់បៅខត�បតា�តាមវា�

របហាសា្នានតាមភ្នំតាមរូងភ្នំនិងតាមោ្នាងភ្នំ។បទាះបីអ្នកទាំងបោះទទួ�

សក្ខីភាព�្អបគោះខតជំបនឿរបស់្ លែលួនក្ដីក៏ប្ពុំោនទទួ�អ្វីៗតាមគពះបនទចូ�

សននាយាខដរ។បដាេគពះជាម្នាស់បគគាងទុកថានឹងគបទានអ្វីៗដ៏�្អគបបសើរមក

បេើងគទង់ពុំោនបគោសអ្នកទាំងបោះឲនាយោនគ្ប់�ក្ខណណៈមុនបេើងប�ើេ

(្្ប)។
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ប្្នាំចុងបគកាេ៖បេើងោនប�ើកប�ើងបេើេថាបោកីេ៍នឹង

ចាត់ទុកសិសនាសរបស់គពះបេស៊ូវខដ�បដើរបដាេជំបនឿថាពួកប្ជា

មនុសនាសមបមើមមេនិងជាមនុសនាសងប់ងុ�នឹងជំបនឿសូមនាបីខតអ្នកខដ�

បៅ្ លែលួនថាគ្ីសទបរិស័ទក៏្ ិតដូបចា្នាះខដរ។ជាការ�្អបបើបេើងចងចាំពី

សម្ដីរបស់បោកសុី.បអឆ.ម៉នា�ីន្ស(C.H.Mackintosh)ខដ�

ថា«បុ្្គ�ម្នាក់អាចបដើរជាមួេគពះជាម្នាស់បដាេសារជំបនឿបេើេ

ជំបនឿបោះនឹងបធ្វើឲនាយអ្នកបោះមិនរវីរវ�់នឹងការរិះ្ន់របស់បោកីេ៍»។
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ការអធិស្្ៃ

បសៀវបៅខតមួេ្ ត់ខដ�ធា្នាប់ទទួ�ោនភាពបពញនិេមតាំងពី

បដើមបរៀងមកទាក់ទិននឹងគបធានបទននការអធិសា្នានបោះ្ ឺគពះ្ម្ពីរ។

បសៀវបៅទាំងអស់ខដ�ទាក់ទិននឹងការអធិសា្នានបសទើរខតបធ្វើឲនាយអ្នក

អានមនអារមមែណ៍ថាវាមិនទាន់គ្ប់គគាន់បទបគោះអ្នកនិពន្មិន

ទាន់និយេឲនាយោនគ្ប់គជុងបគជាេបេើេក៏មិនទាន់ោន្ លែឹងខ្លែង

ឲនាយចនាបាស់ោស់ពីការអធិសា្នានបៅប�ើេខដរ។ក៏ដូចគា្នាខដរបៅក្ននុង

បសៀវបៅដ៏្ លែីបនះបេើងមិនខមនចង់បគ្នាញថាវា�្អជាងបសៀវបៅ

របស់អ្នកនិពន្បផនាសងៗបទៀតបោះប�ើេ។ការខដ�បេើងអាចបធ្វើបៅ

ោនបោះ្ ឺគគាន់ខតសបង្ខបបគា�ការណ៍សំខាន់្ លែះៗននការអធិសា្នាន

ជាពិបសសដូចជាការអធិសា្នានខដ�ទាក់ទងបៅនឹងភាពជាសិសនាស

របស់គពះបេស៊ូវ។

ការអធិសា្នានខដ��្អបំផុតបកើតប�ើងបៅបព�ខដ�បេើងមន

ទុក្ខគពួេ។បេើងគ្ប់គា្នាោនទទួ�សា្នា�់បេើេថាបនះ្ ឺជាការ
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ពិតខមនបដាេសារខតបេើងោនដកពិបសាធន៍នឹងការបនះបេើេ។

បៅបព�្ ខដ�ជីវិតរបស់បេើងសងៃប់បសងៃៀមមិនមនជាបញ្នា

អ្វីបោះការអធិសា្នានរបស់បេើងមិនសូវមនភាពមុតគសួចបេើេ

មិនអស់ពីចិត្តបសាះ។ខតបៅបព�្ ខដ�បេើងជួបគបទះវិបត្តិអ្វី

មួេដូចជាបព�មនបគគាះថា្នាក់បព�មនជំងឺធងៃន់ធងៃរឬការោត់បង់

អ្នកជាទីគសឡាញ់បោះបសចក្តីអធិសា្នានរបស់បេើងនឹងបោរបពញ

បដាេភាពបឆះឆួ�និងពុះកប្ញ្នា�បំផុត។មនសុភាសិតមួេ

បោ�ថា«បដើមនាបីឲនាយគគាប់គពួញចូ�បៅកាន់ន្រសា្នានសួ្៌ោនអ្នក

គតរូវខតេឹតធ្នចូោញ់បពញមួេទំេឹង»។បសចក្តីអធិសា្នានខដ��្អបកើត

មនប�ើងបៅបព�្ ខដ�សាមនារតីរបស់បេើងស្ថិតក្ននុងភាពបោ្នាន់

ភាពទន់ប្នាសាេនិងបៅបព�មនតគមរូវការជាបោ្នាន់។

ជាអកុស�បេើងចំ្េបព�ជាបគចើនក្ននុងជីវិតរបស់បេើង

បដើមនាបីកុំឲនាយមនការ្ ្វះខាត។បេើងោនបគមុងទុក�ុេជាមុនបដាេ

បគបើេុទ្សា្ស្តជំនួញដ៏្ ្នាសនវបដើមនាបីទប់សា្នាត់រា�់អន្តរាេខដ�

អាចបកើតមនប�ើង។បេើងោនបគបើគោជា្នាដ៏ស្ដលួចបស្ដើងរបស់បេើង

បដើមនាបីគបមូ�គទពនាយសមនាបត្តិឲនាយោនកា្នាេជាអ្នកមន។បោ្នាប់មកបេើង

ឆងៃ�់ថា«បម៉ចោនជាការអធិសា្នានរបស់្ ្នុំមិនមនភាពស្និទ្សា្នា�

បេើេដូចជាគាមនានជីវិតបសាះ?»បេើេថា«បម៉ចោនជាគាមនានបភលែើង
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ធា្នាក់មកពីសា្នានសួ្៌យ៉នាងដូបច្នះ?»(១ពងនាសាវតាកនាសគត១៨:៣៦-

៣៨)។គបសិនបបើបេើងពិតជាបដើរបដាេជំបនឿមិនខមនបដាេការ

បមើ�ប�ើញខមនបោះការអធិសា្នានរបស់បេើងពិតជានឹងមនការ

ផ្នាស់ប្ដចូរជាខា្នាំងមិនខាន។

�ក្ខ្ណ្មួេននការអធិសា្នានដ៏បជា្ជ័េបោះ្ ឺបេើងគតរូវ
«ចូ�បៅជិតទាំងមនចិត្តបសាមនាះគតង់»(បេបគពើរ១០:២២)។បនះ

មនន័េថាបេើងគតរូវខតបទៀងគតង់បេើេបសាមនាះចំបោះគពះអម្នាស់។

ដាច់ខាតមិនគតរូវមនការោក់ពុតអ្វីប�ើេ។បដើមនាបីបំបពញនូវ�ក្ខ-

្ណ្បនះោនបេើងនឹងមិនទូ�សូមគពះជាម្នាស់ឲនាយបធ្វើអ្វីមួេខដ�

បេើងអាចបធ្វើោនបដាេ្ លែលួនឯងបោះបទ។ឧទាេរណ៍ថាបេើងនឹង

មិនទូ�សូមគទង់ឲនាយបធ្វើការក្ននុងចិត្តមនុសនាសបផនាសងៗបដើមនាបីផ្ដ�់មូ�និធិ

ទុកសគមប់ព័ន្កិច្គ្ីសទបរិស័ទប�ើេបបើបេើងផ្នា�់មន�ុេ�មែម

បដើមនាបីផ្គត់ផ្គង់ដ�់ព័ន្កិច្បោះទាំងអស់រួចបេើេ។បេើងមិនអាច

បោកបបញឆនាតគពះជាម្នាស់ោនបទ។បបើបេើងសូម�ុេ១០០០ដុោ្នារ

ពីគពះអង្គេកបៅបគបើគោស់ក្ននុងព័ន្កិច្្ណណៈបព�គទង់ោនគបទាន

�ុេបោះមកបេើងរួចបៅបេើេមុនខដ�បេើងសូមខតបេើងគាមនាន

ឆនទណៈនឹងបគបើ�ុេបោះសគមប់ព័ន្កិច្បសាះបោះគទង់នឹងមិនគបទាន

�ុេម្ដងបទៀតប�ើេ។
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ទាក់ទងនឹងបរឿងបនះខដរបេើងមិន្ ួរ្ អធិសា្នានសូមគពះ

ជាម្នាស់គបទានអ្នកដនទបទៀតឲនាយមកបំបពញបបសកកមមែរបស់គទង់

ប�ើេបបើបេើងមិនហា៊នាននឹងបៅបដាេ្ លែលួនឯងផងបោះ។មន

មនុសនាសរាប់ោន់ោក់ោនអធិសា្នានសូមគពះជាម្នាស់សប្គ្នាះពួក

អ្នកកាន់សាសោអ៊ីសា្នាមពួកអ្នកកាន់សាសោេិណ្ឌូនិងអ្នកកាន់

ពុទ្សាសោ។ប៉ុខន្តគបសិនបបើអស់អ្នកខដ�ោនអធិសា្នានទាំងអស់

បោះហា៊នានបៅប្ងចាប់អស់អ្នកខដ�្ លែលួនោនអធិសា្នានឲនាយវិញបោះ

បោះគបខេ�គបវត្តិសា្ស្តននបបសកកមមែរបស់គ្ីសទបរិស័ទនឹងមន

ដំបណើរការគបបសើរជាងសព្វន្ងៃបនះបៅបទៀត។

បេើង្ ួរខតអធិសា្នានខបបសាមញ្ញៗបដាេជំបនឿបេើេមន

ចិត្តចុះចូ�នឹងគពះេឫទ័េរបស់គពះជាម្នាស់។បេើងគេនឹង

ជក់ចិត្តបៅនឹងបញ្នាខផ្នកបទវវិទនាយាខដ�ទាក់ទងនឹងការអធិសា្នាន។

បេើេការជក់ចិត្តបៅនឹងបញ្នាខផ្នកបទវវិទនាយាបធ្វើឲនាយមនខតសឹករិច-

រិ�ខាងឯវិញ្នាណប៉ុប្ណនាះបោះបទ។ការអធិសា្នានគបបសើរជាងការ

ខដ�បេើងពនាយាយមបដាះគសាេរា�់បញ្នាឬអា្៌កំោំងបផនាសងៗ

ទាក់ទងនឹងការអធិសា្នានបៅបទៀត។សូមអនុញ្នាតឲនាយបណ្ិតខផ្នក

បទវវិទនាយាជាអ្នកផ្ដ�់គទឹស្ដីទាក់ទងនឹងអា្៌កំោំងននការអធិសា្នាន

ចុះ។ប៉ុខន្តសូមឲនាយអ្នកបជឿអធិសា្នានដ�់គពះជាម្នាស់បដាេជំបនឿដូច
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កូនបកមែងបជឿទុកចិត្តប�ើឪពុកម្នាេពួកប្យ៉នាងដូបចា្នាះខដរ។បោក

អរេ្គសសទីន(Augustine)ោនប�ើកប�ើងថា«អក្ខរជន្ ំគបឹងចាប់

េកន្រសា្នានសួ្៌បេើេពួកប្ក៏េកោនខតបេើងខដ�ជាបណ្ិត

ភា្បគចើនរវ�់ខត្ ិតពីបរឿងជីវិតបនះបៅវិញ»។

បទាះមនវិធីសា្ស្តកគមយ៉នាង្ 

្្នុំដឹងចនាបាស់ថាគពះគទង់នឹងបឆលែើេតប

បទាះមិនដឹងបព�គពះបនទចូ�គទង់មក

គោប់បេើងបកាកៗថាគទង់ោនឮ។

្្នុំដឹងថា្ ង់មកដ�់េូរឬឆប់

្្នុំគតរូវគតងគតាប់អធិសា្នានចាំយម

បបើ្ ្នុំមិនដឹងគពះពរនឹងមកភា្នាម

នឹងមកដ�់តាមគពះទ័េននគពះអង្គ។

បព�បនះ្ ្នុំសូមថា្នាេោកនាយអធិសា្នាន

ថា្នាេដ�់គទង់ោនថា្នាេគទង់ខតមួេ្ ត់

ដនាបិតគពះគោជា្នាគទង់បគរៅពិតគោកដ

បគរៅផុតកំណត់ន្លែថា្នាជាងរូប្ ្នុំ។

—បោកគសី�ចូឡាបេនសិន
(LolaHenson)
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បបើបោកអ្នកចង់ឲនាយការអធិសា្នានមនអំ្ចដ៏ពិតបោះចូរ

អធិសា្នានឲនាយអស់ពីចិត្តចុះ។បេើេសូមចុះចូ�ចំបោះគពះគ្ីសទ

ទាំងគសុង។ចូរបធ្វើគ្ប់ទាំងអស់ថា្នាេគទង់។ចូរ�ះអា�័េគ្ប់

ទាំងអស់បដើមនាបីបដើរតាមគទង់។គពះជាម្នាស់សព្វគពះេឫទ័េដ�់

អស់អ្នក្ ខដ�មនភក្ដីភាពចំបោះគពះគ្ីសទ្ ស់បដាេសារ

ពួកប្ទទួ�េកគទង់មកបធ្វើជាគពះអម្នាស់ប�ើអ្វីៗទាំងអស់។

បព�ខដ�បេើង�ះបង់អ្វីមួេបដើមនាបីនឹងអធិសា្នានគពះជាម្នាស់

ហាក់បីដូចជាឲនាយតនមលែយ៉នាងពិបសសប�ើការអធិសា្នានរបស់បេើង។

អស់អ្នកខដ�បគកាកពីគព�ឹមនឹងមនការគបកបយ៉នាងស្និទ្សា្នា�

ជាមួេគពះបេស៊ូវខដ�បតើនពីគព�ឹមកា�ខដ�គទង់្ ង់បៅខផនដី

បនះបដើមនាបីឲនាយដឹងថាគពះវរបិតាសព្វគពះេឫទ័េឲនាយគទង់បធ្វើអ្វីបៅន្ងៃ

េ្នឹង(ម៉នាកុស១:៣៥)។

ដូចគា្នាបនះខដរអស់អ្នក្ ខដ�គសវាគសបទញយ៉នាងបសាមនាះអស់

ពីចិត្តនឹងអធិសា្នានបពញមួេេប់អ្នកបោះនឹងោនគបកបបដាេអ-ំ

្ចដ៏ពិបសសជាមួេគពះជាម្នាស់ជាមិនខាន។ការអធិសា្នានខដ�

មិនមនការ�ះបង់អ្វីបសាះបោះគាមនានតនមលែអ្វីបទបគោះការអធិសា្នាន

ខបបបោះបចញមកពីអ្នកបជឿខកលែងកា្នាេខដ�គាមនានតនមលែ។

ជាបរឿេៗបេើងប�ើញថាអ្នកនិពន្កណ្្ម្ពីរសញ្នា្មែីខតងខត
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ភា្នាប់ការអធិសា្នានបៅនឹងការតមអាហារ។ការតមអាហារអាចជា

ជំនួេដ៏មនតនមលែមួេក្ននុងការេ្វឹកេ្វឺនជំបនឿខាងឯវិញ្នាណ។ការ

តមអាហារអាចជួេបេើងឲនាយមន្ំនិតភលែឺថា្នាបផ្នាតអារមមែណ៍កាន់ខត

ចនាបាស់បេើេឲនាយបេើងកាន់ខតមនភាពរបវៀសរនវ។ខតចំបោះទសនាសនណៈ

របស់គពះជាម្នាស់វិញហាក់បីដូចជាគទង់មនបំណងគពះេឫទ័េ

ពិបសសក្ននុងការបឆលែើេតបនឹងការអធិសា្នានបៅបព�ខដ�បេើងឲនាយ

តនមលែប�ើការអធិសា្នានសំខាន់ជាងអាហារ។

កុំអធិសា្នានខបបអាតាមនានិេម។«អ្នករា�់គា្នាក៏សូមខដរខតមិន

ោនបទដនាបិតបសចក្តីសំណូមបោះខបបអាគកក់សំរាប់នឹងចាេបំបពញ

បសចក្តីសំបរីបរបស់អ្នករា�់គា្នាវិញ»(យ៉នាកុប៤:៣)។បៅបព�ខដ�

បេើងអធិសា្នានបេើង្ ួរខតអធិសា្នានសូមឲនាយគពះេឫទ័េរបស់គទង់

ោនសបគមច។ជាដំបូងបេើង្ ួរខតអធិសា្នានថា«...សូមឲនាយរាជនាយគទង់

ោនមកដ�់សូមឲនាយគពះេឫទ័េគទង់ោនសំបរចបៅខផនដីដូចបៅ

សា្នានសួ្៌ខដរ»បោ្នាប់មកបេើងអាចបខន្ថមដូចជា«សូមគបទាន

អាហារខដ�បេើង្ ្នុំគតរូវការមកជារា�់ន្ងៃ»(�ូកា១១:២-៣)។

បេើង្ ួរខតថា្នាេកិត្តិោមដ�់គពះជាម្នាស់បដាេទូ�សូមការ

អសា្នារនាយពីគទង់បគោះគទង់្ ឺជាគពះដ៏អសា្នារនាយនគកខ�ង។ចូរបេើងទាំង

អស់គា្នាមនជំបនឿក្ននុងការរំពឹងចាំការអសា្នារនាយពីគពះជាម្នាស់។
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ចូ�មកបៅគា�់បស្ដច

ទូ�អង្វរគ្ប់កិច្ដ�់អង្គកនាសគតា

បសចក្ដីគសឡាញ់និងឫទ្ីបចសា្នា

គាមនានអ្វីប�ើេ្ ធំប�ើសគទង់ប�ើេ។

—បោកចនញ៉ចូ្ិន
(JohnNewton)

បតើការខដ�បេើងមិនហា៊នានពឹងសុំការអសា្នារនាយពីគពះអម្នាស់បោះនឹងបធ្វើ

ឲនាយគទង់គពួេគពះេឫទ័េខា្នាំងប៉ុ្ណនា?បេើងសកប់ចិត្តជាមួេនឹងជ័េជម្នះ

ដ៏ស្ដលួចបស្តើងជាមួេនឹងការទទួ�ផ�ខដ�មិនសូវ�្អជាមួេនឹងចំ្ប់

អារមមែណ៍ដ៏្ នាសត់ប្នាសាេក្ននុងការចង់ោនអ្វីៗដ៏អសា្នារនាយដូបច្នះអស់អ្នកខដ�បៅ

ជុំវិញបេើងមិន្ ិតថាគពះជាម្នាស់ននបេើងជាគពះដ៏អសា្នារនាយបំផុតបោះបទ។

បេើងមិនោនថា្នាេសិរី�្អដ�់គទង់បៅមុ្មនុសនាសដនទខដ�មិនសា្នា�់គទង់

បសាះពីបគោះជីវិតរស់បៅរបស់បេើងមិនោនបធ្វើឲនាយពួកប្ចាប់អារមមែណ៍

បេើេក៏មិនោនបធ្វើឲនាយពួកប្ចង់សួរោំពីអំ្ចខដ�គទគទង់ជីវិតបេើងបោះ

ខដរ។ជាបរឿេៗការបនះមិនមនបញ្នាក់អំពីបេើងរា�់គា្នាដូចពួកសាវ័កខដ�

ោននិយេថា«ប្ក៏ោំគា្នាប�ើកតបមកើងសិរីរុងបរឿងរបស់គពះជាម្នាស់បគោះ

ខត្្នុំ»(កាឡាទី១:២៤)។—អ៊ី.ដាប់ប៊�េូ.ម័រ(E.W.Moore)
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បៅបព�ខដ�បេើងអធិសា្នានបេើង្ ួរពិចារ្ថាបតើបេើង

កំពុងស្ថិតក្ននុងបំណងគពះេឫទ័េរបស់គពះជាម្នាស់ឬអត់?បោ្នាប់

មកបេើង្ ួរខតអធិសា្នានបេើេបជឿថាគទង់នឹងគជាបបេើេនឹងបឆលែើេ-

តប។«បេតុបនះបេើេោនជាបេើងមនចិត្តរឹងបុឹងបៅចំបោះគពះ

ភ្ក្តគពះអង្គ្ឺថាគបសិនបបើបេើងទូ�សូមអ្វីគសបតាមគពះេឫទ័េ

របស់គពះអង្គបោះគទង់នឹងគពះស្្នាប់បេើងជាមិនខាន។បបើបេើង

ដឹងថាគពះអង្គគទង់គពះស្្នាប់បេើងបទាះបីបេើងទូ�សូមអ្វីពីគពះ

អង្គក៏បដាេបេើងដឹងថាបេើងោនទទួ�អ្វីៗខដ�បេើងទូ�សូម

បោះរួចបេើេ»(១េ៉ូហាន៥:១៤-១៥្្ប)។

ការអធិសា្នានបដាេនូវគពះោមគពះបេស៊ូវមនន័េថាអធិសា្នាន

គសបតាមគពះេឫទ័េគទង់។បៅបព�ខដ�បេើងពិតជាអធិសា្នាន

ក្ននុងគពះោមគទង់បោះក៏ដូចជាគទង់កំពុងខតទូ�សូមដ�់គពះវរបិតា

របស់គទង់ខដរ។«បេើេការអ្វីក៏បដាេខដ�អ្នករា�់គា្នានឹងសូម

បដាេនូវប្មនាះ្ ្នុំបោះ្ ្នុំនឹងសំបរចឲនាយបដើមនាបីឲនាយគពះវរបិតាោនដំបកើង

ប�ើងក្ននុងគពះរាជបុគតាបបើអ្នករា�់គា្នានឹងសូមអ្វីបដាេនូវប្មនាះ្ ្នុំ

បោះ្ ្នុំនឹងសំបរចឲនាយ»(េ៉ូហាន១៤:១៣-១៤)។«បៅន្ងៃបោះអ្នក

រា�់គា្នានឹងមិនសូមអ្វីពី្ ្នុំបទៀតគោកដខមន្ ្នុំគោប់អ្នករា�់គា្នាជា

គោកដថាអ្វីៗខដ�អ្នករា�់គា្នានឹងសូមដ�់គពះវរបិតាបដាេនូវ
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ប្មនាះ្ ្នុំបោះគទង់នឹងគបទានឲនាយ(េ៉ូហាន១៦:២៣)។«មួេបទៀត

្្នុំគោប់ថាបបើសិនជាមន២ោក់ក្ននុងពួកអ្នករា�់គា្នាគពមបគពៀងគា្នា

បៅខផនដីពីដំបណើរអ្វីខដ�ប្ចង់សូមក៏បដាេបោះនឹងោនសំបរច

ដ�់ប្អំពីគពះវរបិតា្ ្នុំខដ�្ ង់បៅសា្នានសួ្៌ដនាបិតកខនលែង្ 

ខដ�មន២ឬ៣ោក់គបជំុជាមួេគា្នាបដាេនូវប្មនាះ្ ្នុំបោះ្ ្នុំក៏

បៅក្្នា�ចំប្មអ្នកទាំងបោះខដរ»(ម៉នាថាេ១៨:១៩-២០)។

ការទូ�សូម«បដាេនូវគពះោមគទង់»មនន័េថាគទង់កាន់នដបេើងបេើេ

ោំបេើងក្ននុងការអធិសា្នានបេើេក៏ដូចជាគទង់កំពុងខត�ុតគពះជងនាឃជាមួេ

បេើងឯបំណងគពះេឫទ័េរបស់គទង់ក៏កំពុងខតេូរបចញចូ�ក្ននុងចិត្តរបស់

បេើងផងខដរ។បនះបេើេ្ ឺជាអត្ថន័េននឃ្នាថា«បដាេនូវគពះោមគទង់»។

គពះោមគទង់្ ឺជា�ក្ខណសមនាបត្តិរបស់គទង់បេតុដូបច្នះបេើេការអធិសា្នាន

ក្ននុងគពះោមគពះគ្ីសទពិតជាមនន័េថាបេើងកំពុងខតអធិសា្នានខផ្អកតាម

បំណងគពះេឫទ័េខដ�បពញបដាេគពះពររបស់គទង់។បតើ្ ្នុំអាចអធិសា្នាន

សុំការអាគកក់ក្ននុងគពះោមគពះរាជបុគតាោនខដរឬបទ?ការខដ�្ ្នុំអធិសា្នានសុំ

្ួរខតជាការបញ្នាក់អំពី�ក្ខណសមនាបត្តិរបស់គទង់។បតើ្ ្នុំអាចអធិសា្នានខបប

បនះោនខដរឬបទ?ការអធិសា្នានរបស់បេើង្ ួរខតបបញ្ញអំ្ចរបស់គពះ

វិញ្នាណបរិសុទ្គពះគោជា្នាញាណរបស់គពះគ្ីសទនិងបំណងគពះេឫទ័េ
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របស់គពះគ្ីសទសគមប់បេើង។គពះអម្នាស់បបគងៀនបេើងម្តងបេើេម្តងបទៀត

ពីការអធិសា្នានក្ននុងគពះោមគទង់។បេើង្ ួរបញ្ប់បសចក្តីអធិសា្នានបដាេ

បោ�ោកនាយថា«ក្ននុងគពះោមខដ�បោរបពញបដាេគពះពរ»ឯការទទូចសុំ

របស់បេើង្ ួរខតោនបោរបពញបដាេគពះោមគពះបេស៊ូវបេើេទូ�សូម

អ្វីគ្ប់យ៉នាងបដាេនូវគពះោមគទង់។

—បោកសាំេ៉ូខអ�រីបៅ្៍
(SamuelRidout)

គបសិនបបើការអធិសា្នានរបស់បេើងពិតជាមនគបសិទ្ភាពខមន

បោះកុំឲនាយបេើងោក់ោំងអំបពើោបរបស់បេើងនឹងគពះជាម្នាស់

ប�ើេ។បនះមនន័េថាបេើងគតរូវខត�ន់តួោបបេើេជំរុះវាបចា�

បៅបព�ខដ�បេើងដឹង្ លែលួនថាបេើងោនបធ្វើោប។«បបើសិនជា្ ្នុំ

ប�ើញមនបសចក្តីទុច្រិតបៅក្ននុងចិត្តបោះគពះអម្នាស់គទង់មិនគពម

សា្នាប់្ ្នុំបទ»(ទំនុកដំបកើង៦៦:១៨)។បេើងគតរូវខតបៅជាប់នឹងគពះ

គ្ីសទ«បបើអ្នករា�់គា្នាបៅជាប់នឹង្ ្នុំបេើេោកនាយ្ ្នុំបៅជាប់ក្ននុងអ្នក

រា�់គា្នាបោះចូរសូមអ្វីតាមខតគោថា្នាចុះបសចក្តីបោះនឹងោនសំបរច

ដ�់អ្នករា�់គា្នាជាមិនខាន»(េ៉ូហាន១៥:៧)។អ្នកខដ�បៅជាប់

នឹងគពះគ្ីសទបោះក៏បៅគបបកៀកនឹងគទង់ខដរបេើេបដាេសារគាត់

បៅគបបកៀកដូចបនះោនជាគាត់សា្នា�់គពះេឫទ័េគទង់យ៉នាងចនាបាស-់
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ោស់ខដរ។គាត់អាចអធិសា្នានបដាេគសបតាមគពះេឫទ័េរបស់

គទង់បដាេដឹងគោកដថាគាត់នឹងទទួ�ោនចបមលែើេពីគពះជាម្នាស់។

ជីវិតខដ�បៅជាប់នឹងគពះគ្ីសទទាមទារឲនាយបេើងបធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់

គទង់។«បេើេបទាះបបើបេើងសូមអ្វីពីគទង់ក៏បដាេ្ង់ខតនឹងោន

សំបរចពីបគោះបេើងកាន់តាមបញ្ញត្តិគទង់បេើេក៏គបគពឹត្តការខដ�

គាប់គពះេឫទ័េដ�់គទង់ខដរ»(១េ៉ូហាន៣:២២)។គបសិនបបើ

បេើងចង់ឲនាយគពះជាម្នាស់គពះស្្នាប់បេើេបឆលែើេតបនឹងសំណូម

ពរអធិសា្នានរបស់បេើងបោះបេើងគតរូវខតរកនាសាទំោក់ទំនងរបស់បេើង

ជាមួេគទង់ឲនាយោន�្អ(១េ៉ូហាន៣:២០)។

បេើងមិន្ ួរអធិសា្នានខតបៅបព�ជាក់ោក់ខដ�ោនបគគាងទុក

គបចាំន្ងៃបោះបទខតបេើង្ ួរខតអភិវឌនាឍអាកបនាបកិរិយននការអធិសា្នាន

បដើមនាបីឲនាយបេើងអាចបដើរជាមួេគពះជាម្នាស់ជាប់ជានិច្ទាំងបព�ខដ�

បេើងកំពុងបដើរតាមផលែចូវបព�កំពុងបបើកបរបព�កំពុងបធ្វើការក៏ដូចជា

បព�ខដ�បេើងជួេបធ្វើការគរផទះ។បោកបនបេម្ឺជា្ ំរូដ៏�្អនន

ការអធិសា្នានខបបបនះបដាេសារគាត់មនទម្នាប់ក្ននុងការសបគមចចិត្ត

អធិសា្នានយ៉នាងឆប់រេ័សបគចើនដង(បនបេម២:៤)។ការ«...បៅ

ជាប់ក្ននុងទីកំោំងននគពះដ៏្ ្ពស់បំផុត...»្ឺជាការ�្អ(ទំនុកដំបកើង

៩១:១)ជាជាងការខដ�បេើងចូ�បៅចំបោះគពះជាម្នាស់ម្តងម្នា�។
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ជាទីបញ្ប់ការអធិសា្នានរបស់បេើង្ ួរខតមនភាពចនាបាស់ោស់។

បេើងអាចប�ើញការបឆលែើេតបរបស់គពះជាម្នាស់យ៉នាងជាក់ោក់មន

ខតបៅបព�ខដ�បេើងអធិសា្នានឲនាយចំៗខតប៉ុប្ណនាះ។

ការអធិសា្នាន្ឺជាអភ័េឯកសិទ្ិដ៏អសា្នារនាយមួេ។បោកេ័ដ-

សិនប្�័រ(HudsonTaylor)ោនមនគបសាសន៍ថាបយងតាម

អភ័េឯកសិទ្ិបនះបេើងអាចបំផ្នាស់បំខគបមនុសនាសតាមរេណៈគពះ

ជាម្នាស់ោន។

អូ៎!បេើងពិតជាមនឱកាសបធ្វើការអសា្នារនាយដ៏ធំនគកខ�ងតាមរេណៈការ

អធិសា្នានខមន។តាមរេណៈការអធិសា្នានបេើងអាចបខង្វរពនលែឺគពះអាទិតនាយខដ�

រះចិខញ្ងចិញ្នាចឲនាយបៅកខនលែងគតជាក់�្ឹមោន។បេើងអាចអុជបំភលែឺចបងកៀងនន

បសចក្តីសងនាឃឹមបៅក្ននុង្ ុកននភាពអស់សងនាឃឹម។បេើងអាចបដាះគចវាក់ពីក

បជើងរបស់អ្នកបទាសខដ�ជាប់បៅក្ននុង្ ុក។បេើងអាចោំេកអនុសនាសាវរីេ

និង្ ំនិតពីផទះរបស់បេើងបៅកាន់គបបទសឆ្នាេៗឯបទៀត។បេើងអាចោំេក

ភាពរួសរាេរាក់ទាក់ពីសា្នានសួ្៌បៅកាន់អ្នកខដ�មនជំបនឿ្ នាសត់ប្នាសាេ

បទាះបីជាពួកប្កំពុង្ ិត្ំគបឹងខគបងយ៉នាងគតដាបគតដួសបៅឯោេសមុគទ

ដ៏ខសនឆ្នាេក៏បដាេ។ទាំងអស់បនះ្ ឺជាការបឆលែើេតបបៅនឹងការអធិសា្នាន

ដ៏អសា្នារនាយនគកខ�ង!

—បោកបច.បអឆ.ចូវិត
(J.H.Jowett)
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ទាក់ទងនឹងចំណុចបនះខដរអ្នកនិពន្ខដ�មនប្មនាះថាបវន

ខេម(Wenham)ោនបខន្ថមទីបោ្នា�់របស់គាត់ដូចតបៅ៖«ការ

អធិបនាបាេ្ ឺជាអំប្េទានដ៏កគមមួេឯការអធិសា្នាន្ ឺរឹតខត

កគមជាងបោះបៅបទៀត។ការអធិបនាបាេបគបៀបោននឹងដាវខដ�ជា

អាវុធបគបើសគមប់ចនាបាំងបៅជិតគា្នាប៉ុខន្តមិនអាចវាេជាមួេអ្នកខដ�

បៅឆ្នាេោនបទ។ឯការអធិសា្នានវិញបគបៀបោនបៅនឹងកាំបភលែើងធំ

ខដ�បេើងអាចោញ់ោនឆ្នាេបេើេក៏មនគបសិទ្ភាពជាជាង

ការអធិបនាបាេបៅក្ននុងកា�ណៈបទសណៈមួេចំនួនបៅបទៀត»។
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ឱគពះជាម្នាស់បអើេ

បតើទូ�បង្គំនឹងមនការផ្នាស់ប្ដចូរអសា្នារនាយយ៉នាង្ ក្ននុងបព�ដ៏្ លែី

ស្ថិតក្ននុងគពះវត្តមនននគពះដ៏ឧត្ដនុង្គឧត្ដមនគកខ�ង។

បនទនុកទាំងឡាេបោះឯងនឹងរោេបង់បោះ

ដូចជាដីខដ�បគកៀមបគកាះោនបផនាសើមបដាេទឹកបភលែៀង។

បព�ទូ�បង្គំ�ុតជង្គង់ចុះគ្ប់យ៉នាងដូចហាក់បៅទាប

ទូ�បង្គំនឹងបគកាកបទាះបៅឆ្នាេឬក៏បៅជិត

បគបៀបោននឹងពនលែឺចាំងចិខញ្ងននគពះអាទិតនាយ។

បេើង�ុតជង្គង់បព�បេើងប្នាសាេ

បព�បគកាកប�ើងវិញបពញបដាេបចសា្នា

បេតុអ្វីគតរូវឲនាយ្ លែលួនបេើងខគបជា្ ុសខ�ងអធិសា្នាន

ជួេប្ក៏មិនោនបគោះបេើងប្នាសាេបពក។

ចុះបេតុអ្វីោនជាបេើង្ ្នុំខតងខតដាក់បនទនុកននការ្ ្វ�់ខា្នាេប�ើ្ លែលួនឯង?

បេើេបម៉ចោនខគកងខគបជាទន់ប្នាសាេចិត្តក៏មិនោន

ភ័េគពរួេធុញ្ប់អាចផុតរ�ត់បដាេោកនាយអធិសា្នាន

ោំមកអំណរនិងភាពកា្នាហានកម្នាំងក៏មនបៅក្ននុងគពះអង្គ។

—បោករីឆតសុី.គ្ិនឆ៍
(RichardC.Trench)
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សឹកសង្គ្្ម

បទាះបបើបុ្្គ�ម្នាក់គគាន់ខតអានគពះ្ ម្ពីរសញ្នា្មែីខតបន្តិចបន្តលួច

្ង់ខតគាត់ប�ើញថាគពះ្ម្ពីរខតងបគបើរូបភាពខដ�ទាក់ទងបៅនឹង

សឹកស្គ្នាមមកពណ៌ោពីការគ្ងរាជនាយរបស់គពះគ្ីសទបៅប�ើខផនដី

បនះខដរ។បុព្វបេតុននជំបនឿគ្ីសទបរិស័ទខកលែងកា្នាេ្ ឺគគាន់ខតសខម្ដង

ឲនាយមនុសនាសបោកទសនាសោបដើមនាបីកំដរអារមមែណ៍ខតប៉ុប្ណនាះប៉ុខន្តជំបនឿ

គ្ីសទបរិស័ទដ៏ពិតផទនុេគស�ះពីបនះទាំងគសុង។ជំបនឿគ្ីសទបរិស័ទដ៏

ពិតមិនខមនោំឲនាយមនុសនាសមនជីវិតដ៏េុឺហាឬជាជីវិតខដ�ចង់ោន

ខតភាពសមនាបចូរសបនាបាេដូចខដ�មនុសនាសបោកបៅបោកីេ៍បនះ

ភា្បគចើនកំពុងខតបធ្វើបោះប�ើេ។ផទនុេបៅវិញវា្ ឺជាការតស៊ូរេូត

ដ�់ទីមរ្និងជាជបម្នាះខដ�គាមនានទីបញ្ប់ជាមួេនឹងពួកអារកនាស

សាតាំង។បុ្្គ�ខដ�រាប់្លែលួនថាជាសិសនាសរបស់គពះបេស៊ូវខតមិន

ដឹងថា ល្ែលួនកំពុងស្ថិតក្ននុងសមរភូមិស្គ្នាមខាងឯវិញ្នាណបុ្្គ�បោះ
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មិនស័ក្តិសមនឹងទទួ�ោមថាជាសិសនាសរបស់គពះបេស៊ូវគ្ីសទបទ។

បេើងគតរូវខតពួតនដគា្នាក្ននុងស្គ្នាមមិនខមនបៅបងកជបម្នាះគច-

ខណនគា្នាគបកាន់បកនាសពួកឬក៏ោក់ពុតគា្នាបោះប�ើេ។គកុមគ្ួសារ

្ខដ�ទាស់ខទងគា្នាមិនអាចបៅជាមួេគា្នាោនស្ថិតបស្ថរបោះ

បទ(ម៉នាថាេ១២:២៥)។បេតុដូបច្នះបេើេទាហានរបស់គពះ

គ្ីសទគតរូវបចះសាម្្គីគា្នា។ការបោ្នាប្លែលួន្ឺជា្ នលែឹះននការសាម្្គី

គា្នា។កណ្្ម្ពីរភី�ីពជំពូក២ោនបបគងៀនការបនះយ៉នាងចនាបាស់-

ោស់។វាមិនអាចបៅរួចបទបបើបេើងបៅទាស់ជាមួេនឹងអ្នកខដ�

ពិតជាបោ្នាប្លែលួនបោះ។ការទាស់ខទងគា្នាគតរូវការ្ ូបដិបក្ខពីរោក់។
«ផ�ននបសចក្តីបឆមែើងនឆមែបោះមនខតការទាស់ខទងគា្នាបុ៉ប្ណនាះ...»

(សុភាសិត១៣:១០)។ទី្ខដ�គាមនានបសចក្តីបឆមែើងនឆមែទីបោះនឹង

គាមនានការប្្នាះគបខកកគា្នាបោះប�ើេ។

ស្គ្នាមទាមទារឲនាយបេើងរស់បៅយ៉នាងសាមញ្ញតាមខបបកនាបិត-

បកនាបៀត។បទាះបបើតាមរូបភាព្ ក៏បដាេការបធ្វើស្គ្នាមដ៏ធំមិនអាច

ប្ចផុតពីការន��កធនធានសឹកស្គ្នាមោនបោះប�ើេ។គ្ីសទ-

បរិស័ទគតរូវដឹងថាបេើងកំពុងស្ថិតក្ននុងសមរភូមិបេតុដូបច្នះបេើេ

បេើង្ ួរខតកាត់បន្ថេរា�់ការចំ្េបផនាសងៗឲនាយដ�់ចំណុចអបនាប-

បរមបដើមនាបីឲនាយមនធនធានគ្ប់គគាន់ក្ននុងការគបេុទ្។
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មនមនុសនាសតិច្ ស់ខដ�បមើ�ប�ើញការបនះចនាបាស់ដូចបៅ

នឹងសិសនាសវ័េបកមែងម្នាក់ប្មនាះអរ.អិម(R.M)។បៅឆ្នាំ១៩៦០គាត់

្ឺជាគបធាននិសនាសិតឆ្នាំទី១បៅសាោគ្ីសទបរិស័ទមួេ។បៅក្ននុង

អំ�នុងននអាណត្តិរបស់គាត់សិសនាសបផនាសងៗោនប�ើកសំបណើននការ

ចំ្េបៅប�ើពិធីជប់ប�ៀងការទិញអាវធំនិងការទិញកាដូគប-

ចាំថា្នាក់សគមប់ពួកប្។ប៉ុខន្តបោកអរ.អិមោនសុំោ�ប់ពី

តំខណងជាគបធានបដាេសារគាត់មិនឯកភាពនឹងការឲនាយសិសនាស

ចំ្េ�ុេបៅប�ើអ្វីខដ�មិនោនជួេរួមចំខណកក្ននុងការបន្ត

ពគងឹងបេើេនិងបបងកើនការផនាសាេដំណឹង�្អ។ខាងបគកាមបនះ្ ឺជា

សំបុគតខដ�ោនខចកជូនដ�់និសនាសិតឆ្នាំទី១ទាំងអស់បៅន្ងៃខដ�ប្

គបកាសពីការោ�ប់ពីតំខណងរបស់គាត់៖

មកដល់មិ្្តរួមថា្្ក់.ទាំងអេ់.ជាទដី.ៃឹករឭក

បយងតាមសំបណើននការចំ្េបៅប�ើពិធីជប់ប�ៀងការទិញអាវធំ

និងការទិញកាដូគបចាំថា្នាក់ខដ�ោនប�ើកជូនដ�់្ ណណៈកមមែការតាំងោម

្្នុំជាគបធាននិសនាសិតឆ្នាំទី១្្នុំោនពិចារ្ប�ើអាកបនាបកិរិយដ៏គតឹមគតរូវរបស់

គ្ីសទបរិស័ទចំបោះការបស្នើសុំបោះដូចតបៅបនះ៖

្្នុំ្ ិតថាបេើងអាចទទួ�អំណរដ៏អសា្នារនាយោនតាមរេណៈការថា្នាេជីវិត
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្វិកានិងបព�បវោរបស់បេើងទាំងអស់ដាច់ដ�់គពះគ្ីសទបដើមនាបីបបគមើអ្នក

ដនទបទៀត។បៅបព�ខដ�បេើងបធ្វើដូបច្នះបោះបេើងនឹងេ�់ពីបសចក្តីពិត

ននគពះបនទចូ�របស់គទង់ដូចខដ�ោនខចងថា៖«...អ្នក្ ខដ�ោត់ជីវិត

បដាេេ�់ដ�់្ ្នុំអ្នកបោះនឹងោនជីវិតវិញ»(ម៉នាថាេ១០:៣៩)។

ការខដ�គ្ីសទបរិស័ទចំ្េ្ វិកានិងបព�បវោរបស់ពួកប្បៅប�ើ

ការខដ�មិនោនផ្ដ�់ជា�ទ្ផ�ខដ�ជាទីបោ្នា�់�្អដ៏ជាក់ោក់ដ�់អ្នក

មិនបជឿឬមិនោនសា្នាងបុគតាបុគតីរបស់គទង់ខដ�បៅក្ននុងគពះវត្តមនគទង់

បោះហាក់បីដូចជាមិនសមបសាះដនាបិតមនមនុសនាសគបមណជា៧០០០ោក់

ខដ�សា្នាប់ជាបរៀងរា�់ន្ងៃបេើេមនុសនាសជាងោក់ក្្នា�ប�ើពិភពបោក

បនះបៅមិនទាន់ោនឮអំពីសងនាឃឹមខដ�មកពីគពះបេស៊ូវខតមួេ្ ត់បៅប�ើេ

បោះបទ។

បេើង្ ិតបៅបមើ�ថាបតើគពះជាម្នាស់នឹងទទួ�ោនសិរី�្អបគចើនប៉ុ្ណនា

បៅបបើបេើងជួេផនាសាេដំណឹង�្អបៅកាន់មនុសនាស៦០%ខដ�មិនទាន់ោន

ឮដំណឹង�្អអំពីគពះគ្ីសទឬអ្នកជិតខាងរបស់បេើងជាជាងការខដ�បេើង

ជួបជុំគា្នាជប់ប�ៀងសគមប់ខត្ លែលួនឯង។បបើបេើងបចះខតជួបជុំជប់ប�ៀងខតគា្នា

ឯងបេើេ្ ្ះខា្នាេ្ វិកានិងបព�បវោបដើមនាបីខតការសបនាបាេសគមប់្ លែលួន

បោះបេើងមិនោនថា្នាេសិរី�្អដ�់គពះជាម្នាស់ោនបពញទំេឹងបោះបទ។

្្នុំោនប�ើញពីតគមរូវការដ៏ជាក់ោក់និងឱកាសក្ននុងការខដ�បេើងអាច
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ចំ្េ្ វិកាបដើមនាបីថា្នាេសិរី�្អដ�់គពះបេស៊ូវគ្ីសទនិងបដើមនាបីជួេដ�់

អ្នកជិតខាងទាំងបៅក្ននុងគសុកនិងបៅបគរៅគសុក។អាគស័េបេតុបនះបេើេ

ោនជា្ ្នុំមិនអាចនឹងអនុញ្នាតឲនាយប�ើក្ បគមងចំ្េសគមប់្ លែលួនបេើង

ខដ�វាមិនចាំោច់បោះប�ើេ។គបសិនបបើ្ ្នុំស្ថិតក្ននុងចំប្មអ្នកខដ�្ ្វះ-

ខាតដូចមនុសនាសជាបគចើនបៅពិភពបោកបនះបោះ្ ្នុំគោថា្នាចង់ឲនាយអ្នកខដ�

មន�ទ្ភាពជួេគោប់ដំណឹង�្អដ�់្ ្នុំគពមទាំងជួេផ្គត់ផ្គង់តគមរូវការ

ខដ�្ ្នុំមនតាមខដ�ពួកប្អាចបធ្វើបៅោន។

«បបើអ្នករា�់គា្នាចង់ឲនាយមនុសនាសគបគពឹត្តចំបោះអ្នករា�់គា្នាយ៉នាង្ ចូរ

គបគពឹត្តចំបោះប្យ៉នាងបោះខដរ»(�ូកា៦:៣១្្្)។

«បបើអ្នក្ មនបភា្សមនាបត្តិរបស់បោកីេ៍បនះបេើេប�ើញបងប្អចូន

្ខដ�្ ្វះខាតខតមិនបចះអាណិតបមតា្នាបសាះបោះបធ្វើដូចបម្តចឲនាយបសចក្តី

គសឡាញ់ននគពះោនស្ថិតបៅក្ននុងអ្នកបោះោន»(១េ៉ូហាន៣:១៧)។

្្នុំអធិសា្នានសូមឲនាយអ្នកទាំងអស់គា្នាប�ើញពីការ�ះបង់អ្វីៗទាំងអស់របស់

គពះអម្នាស់បេស៊ូវ(២កូរិន្ូស៨:៩)។បដាេបសចក្ដីគសឡាញ់្្នុំសូម

ោ�ប់ពីតំខណងជាគបធានថា្នាក់ឆ្នាំ១៩៦៣បនះចាប់ពីបព�បនះតបៅ។

ក្ននុងគពះោមគពះបេស៊ូវគ្ីសទខដ�្ ង់បៅជាមួេអ្នករា�់គា្នា៕

—គបធាននិសនាសិតអរ.អិម(R.M)
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ស្គ្នាមទាមទារឲនាយមនការរងទុក្ខ។គបសិនបបើេុវជនសម័េ

បនះមនចិត្តបមះមុតហា៊នានព�ីជីវិតរបស់ពួកប្បដើមនាបីគបបទសជាតិ

បោះបតើបេើងខដ�ជាគ្ីសទបរិស័ទ្ ួរមនចិត្តបមះមុតហា៊នានព�ី

ជីវិតបដើមនាបីគពះគ្ីសទនិងដំណឹង�្អជាងអមនាបា�ម៉នានបៅ។ជំបនឿ

ខដ�គាមនានការ�ះបង់អ្វីបសាះបោះគាមនានតនមលែបទ។គបសិនបបើបេើង

បជឿថាគពះអម្នាស់បេស៊ូវមនតនមលែបោះបេើងគតរូវបជឿថាគទង់មន

តនមលែប�ើសអ្វីៗទាំងអស់។បេើងមិន្ ួរអនុញ្នាតឲនាយការ្ ្វ�់ខា្នាេ

ពីសុវត្ថិភាពផ្នា�់្លែលួននិងការភ័េកា្នាចនឹងជួបបគគាះថា្នាក់មករារាំង

បេើងក្ននុងការបបគមើគពះជាម្នាស់បទ។

បៅបព�ខដ�សាវ័កប៉ុ�ពនាយាយមការោរភាពជាសាវ័ករបស់

គាត់ពីការវាេគបហារពីសំ្ក់គកុមអ្នករិះ្ន់គាត់មិនោនេក

គបវត្តិគកុមគ្ួសាររបស់គាត់ចំបណះដឹងរបស់គាត់ឬក៏បសចក្តីសបគមច

តាមខបបបោកីេ៍មកបគបើបោះប�ើេ។ផទនុេបៅវិញគាត់ោនេក

ការរងទុក្ខរបស់គាត់សគមប់គពះអម្នាស់បេស៊ូវគ្ីសទមកបគបើ៖

ប្ជាអ្នកបំបរីគពះគ្ីសទឬអី(្្នុំនិយេខបបដូចជាវបង្វងសាមនារតីបេើេ)

្្នុំក៏ប�ើសជាងប្បៅបទៀតក្ននុងការបនឿេេត់ប�ើសជាងប្បដាេគតរូវរំ-

ោត់េួស�នាបត់ទាំងគតរូវជាប់្ ុកបគចើនជាងប្ក៏ដ�់នូវភាពជិតសា្នាប់ជា

ញឹកញេគោំដងបេើេសាសន៍េូដាវាេ្ ្នុំ៤០រំោត់្ ្វះ១ប្វាេ្ ្នុំនឹង
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ដំបង៣ដងប្បចា�្ ្នុំនឹង្ មែ១ដង្្នុំគតរូវសំបៅ�ិច៣ដង្្នុំបៅោសមុគទ

បគរៅអស់១ន្ងៃ១េប់្្នុំបដើរដំបណើរជាបគចើនក៏មនបសចក្តីអន្តរាេបៅទបនលែ

អន្តរាេបដាេពួកបចារបលែន់អន្តរាេបដាេសាសន៍របស់្ ្នុំអន្តរាេបដាេ

សាសន៍ដនទក៏អន្តរាេក្ននុងទីគកុងក្ននុងទីរបហាសា្នានក្ននុងសមុគទក្ននុងពួក

បងប្អចូនខកលែងកា្នាេខដរគតរូវបនឿេេត់បេើេ�ំោកគតរូវចាំយមជាញេ

គតរូវបគសកឃ្នានគតរូវអត់ជាញឹកញេគតរូវរគបេើេគតរូវអាគកាតផងបគរៅ

ពីការខាងសាច់្មទាំងបោះក៏មនបសចក្តីកង្វ�់ខាងឯពួកជំនុំទាំង

ប៉ុោមនានខដ�គបបគជៀតមកប�ើ្ ្នុំរា�់ខតន្ងៃជានិច្ខ្មបទៀត(២កូរិន្ូស

១១:២៣-២៨)។

សាវ័កប៉ុ�ោនដាស់បតឿនបោកធីម៉ូប្ខដ�ជាកូនក្ននុងជំបនឿ

របស់គាត់យ៉នាងមុតមំថា«ដូបច្នះចូរឲនាយអ្នកគទាំគទទុក្ខ�ំោកដូច

ជាទាហានយ៉នាង�្អរបស់គពះបេស៊ូវគ្ីសទចុះ»(២ធីម៉ូប្២:៣)។

ស្គ្នាមទាមទារឲនាយមនការសា្នាប់បគ្នាប់ខដ�មិនអាចតវា៉នាោន។

ទាហាន�្អនឹងសា្នាប់តាមបមបញ្នាការរបស់្ លែលួនបដាេគាមនានការសួរតវា៉នា

ឬេឺតយ៉នាវបោះប�ើេ។បបើបេើង្ ិតថាគពះបេស៊ូវសព្វគពះេឫទ័េ

ឲនាយបេើងសា្នាប់បគ្នាប់គទង់មិនដូចកូនទាហានសា្នាប់បគ្នាប់បមបញ្នាការ

យ៉នាងអស់ពីចិត្តបោះបេើងេ�់គច�ំបេើេ។ក្ននុងោមគទង់ជាគពះ
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អាទិករនិងជាគពះបគោសបោះគទង់មនសិទ្ប�ើអស់អ្នកខដ�បដើរ

តាមគទង់បៅកាន់ទីោនគបេុទ្គ្ប់ខបបយ៉នាងក្ននុងការបគ្នាប់បញ្នា

ឲនាយពួកប្សា្នាប់តាមគពះរាជបញ្នារបស់គទង់បដាេមិនអាចគបខកកោន

បេើេបដាេគាមនានការបខង្អបង្អង់។

ស្គ្នាមទាមទារឲនាយមនជំោញក្ននុងការបគបើគោស់អាវុធ។ការ

អធិសា្នាននិងគពះបនទចូ�របស់គពះជាម្នាស់្ឺជាអាវុធរបស់គ្ីសទ-

បរិស័ទ។អ្នកបោះគតរូវខតអធិសា្នានបដាេចិត្តបកលែៀវកា្នាបពញបដាេជំបនឿ

បេើេឥត�ប់�រ។មនខតការបនះបទបទើបអាចកំបទចបោ្នាេ

ខាមនាំងសគតរូវរបស់បេើងោន។ជាមួេគា្នាបនះខដរអ្នកបោះគតរូវខតមន

ភាពបុិនគបសប់ក្ននុងការបគបើគោស់ដាវរបស់គពះវិញ្នាណខដ�ជាគពះ

បនទចូ�របស់គពះជាម្នាស់។ខាមនាំងសគតរូវនឹងបគបើវិធីសា្ស្តគ្ប់ខបបយ៉នាង

ខដ�វាអាចបធ្វើោនបដើមនាបីបោកបបញឆនាតគាត់ឲនាយទម្នាក់ដាវបោះបចា�។

វានឹងបធ្វើឲនាយបេើងសងនាស័េថាគពះជាម្នាស់មិនោនខតងគពះបនទចូ�របស់

គទង់បទ។វានឹងបធ្វើឲនាយបេើង្ ិតថាគពះ្ម្ពីរហាក់បីដូចជាមនភាព

គចបូកគចប�់បេើេមិនមនភាពសុីគា្នា។វានឹងេកការទាស់គបឆំង

ទាក់ទងខផ្នកវិទនាយាសា្ស្តទសនាសនវិជា្នានិងគបនពណីទំបនៀមទម្នាប់មក

បំភាន់គពះបនទចូ�។ប៉ុខន្តទាហានរបស់គពះគ្ីសទគតរូវខត�រឲនាយរឹងមំ

បេើេបគ្នាញពីគបសិទ្ភាពននដាវរបស់គាត់បដាេបគបើគោស់វាគ្ប់
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កា�ណៈបទសណៈ។

អាវុធសគមប់បធ្វើស្គ្នាមរបស់គ្ីសទបរិស័ទបមើ�បៅ្ ឺជាបរឿងដ៏

្ួរឲនាយអស់សំបណើចសគមប់បោកីេ៍បនះ។អ្នកដឹកោំព�ទាហាន

ោសម័េបច្នុបនាបន្នបនះនឹងបសើចចំអកប�ើ្ បគមងការដ៏មនគបសិទ-្

ភាពខដ�សាសន៍អ៊ីគសាខអ�ោនបគបើបដើមនាបីវាេេកគកុងបេរី្ូរ។

បេើេពួកប្ក៏នឹងបសើចចំអកចំបោះទាហានដ៏តិចតួចស្តលួចបស្តើងរបស់

បោកប្ឌានខដរ(ពួកបៅហា្នាេ៦-៨)។ចុះបតើបេើងអាចនិយេ

យ៉នាងបម៉ចខដរទាក់ទងនឹងខ្នាសដង្ក់របស់ដាវីឌជនលែលួញចាក់បគារបស់

បោកសាំបកើរនិងទាហានមិនសូវមនភាពឆ្នាតនវរបស់គពះជាម្នាស់

ជាបគចើនសតវតនាសរ៍កនលែងមកបនះ(១សាំេូខអ�១៧;ពួកបៅហា្នាេ

៣:៣១)?្ំនិតខដ�បពញបដាេគពះវិញ្នាណដឹងថាគពះជាម្នាស់

មិនខមនបៅខាងទាហានមួេកងធំបោះប�ើេខតផទនុេបៅវិញគទង់

សព្វគពះទ័េនឹងបគបើអ្នកទន់ប្នាសាេអ្នកគកីគកនិងអ្វីៗខដ�បោកីេ៍

បនះស្អប់ប្្ពើមបដើមនាបីបបងកើនសិរី�្អរបស់គទង់តាមរេណៈពួកប្។

ស្គ្នាមទាមទារឲនាយមនបសចក្តីកា្នាហានក្ននុងការគប�មនឹងបគគាះ

ថា្នាក់។«បេតុបោះោនជាគតរូវឲនាយេកគ្ប់បគ្ឿងសឹករបស់គពះបដើមនាបី

ឲនាយអ្នករា�់គា្នាអាចនឹងទប់ទ�់ក្ននុងន្ងៃអាគកក់ោនរួចកា�្ ោន

តតាំងសព្វគ្ប់បេើេបោះឲនាយោនបៅខត�រមំមួនដខដ�ដូបច្នះចូរ
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ឲនាយ�រមំមួនចុះ...»(បអបភសូរ៦:១៣-១៤)។ជាទូបៅគ្រូបបគងៀន

គពះបនទចូ�ខតងខតប�ើកប�ើងថាបគ្ឿងសឹកទាហានរបស់គពះគ្ីសទ

បៅក្ននុងកណ្្ម្ពីរបអបភសូរ៦:១៣-១៨មិនមនគបដាប់ការោរ្ ្នង

បោះបទបនះសឲនាយប�ើញថាទាហានគាមនានជបគមើសនឹងដក្េបោះ

ប�ើេ។បេតុអ្វីចាំោច់ដក្េគបសិនបបើ«...បេើងមនជ័េជំនះ

ប�ើសពីអ្នកមនជ័េជំនះបៅបទៀត...»(រែូម៨:៣៧)។

គបសិនបបើគាមនានអ្នក្ ម្នាក់អាចេកជ័េជម្នះប�ើបេើងោន

បដាេសារខតគពះជាម្នាស់ជួេបេើងបេើេគបសិនបបើបេើងមន

ជ័េជម្នះតាំងពីមុនបេើងចាប់បផ្ដើមគបេុទ្បោះបតើបេើងអាច្ ិតពី

ការដក្េយ៉នាងបម៉ចោន?



121

េឹកេងង្ៃើ

បបើបទាះជា្ ្នុំ�រជាប់អ្នក�្នះ

ឬកា្នាេជាបផះដូចជាអ្នកចាញ់?

មនុសនាសោបកំសាកខសនបទាបម្នញ

្ឺមនខតការតតាំងគា្នាប៉ុប្ណនាះ។

សគតរូវដ៏ខា្នាំងោនវាេសគមុក

ខផលែដាវ្ ្នុំោក់មុ្បេើេគពះបអើេ

សូមទតបមើ�ចុះទង់ជ័េខាមនាំងប�ើកបេើេ

បទាះដាវតូចមួេក៏បដាេសូមគបទានផង។

—ប�ើកប�ើងបដាេបោកគសីបអមី្រម៉នាេ្�
(AmyCarmichael)
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អំណាចពគប់ពគងផ្ៃដដី

គពះជាម្នាស់ោនគតាស់បៅបេើងមកឲនាយមនអំ្ចគ្ប់គ្ង

ខផនដីបេើេគទង់មិនខដ�មនបំណងគពះេឫទ័េឲនាយបេើងបៅ

បធ្វើការតូចទាបបោះបទ។គទង់ក៏មិនខដ�មនបំណងគពះេឫទ័េ

ឲនាយបេើងចំ្េជីវិតរបស់បេើងជាអ្នកបធ្វើការតូចតាចខដ�មិន

ស្ថិតបស្ថរបោះខដរ។

បៅបព�ខដ�គពះជាម្នាស់ោនបបងកើតមនុសនាសបៅបដើមដំបូងគទង់

ោនគបទានអំ្ចឲនាយគាត់គ្ប់គ្ងប�ើខផនដី។គទង់ក៏ោនបំោក់

មកុដសិរីរុងបរឿងនិងកិត្តិេសដ�់គាត់គពមទាំងោនប្គ្នាបគ្ប់

អ្វីៗទាំងអស់ឲនាយបៅបគកាមបជើងរបស់គាត់។បៅបព�បោះគពះជាម្នាស់

ោនគបដាប់កាេមនុសនាសបដាេកិត្តិេសនិងអធិបបតេនាយទាបជាង

បទវតាខតបន្តិចបទ។

បព�ខដ�អ័ដាមោនបធ្វើោបគាត់ោនបធ្វើឲនាយោត់បង់អំ្ច

របស់គាត់ខដ�គពះជាម្នាស់ោនគបទានឲនាយ។គាត់មិនោនបគបើអ-ំ
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្ចខដ�គពះជាម្នាស់ោនគប្�់ឲនាយបទខតគាត់ខបរជាបៅគ្ប់គ្ង

ប�ើអា្ចគកខដ�មិនស្ថិតបស្ថរបៅវិញ។

បេើងអាចទទួ�ោនអំ្ចគ្ប់គ្ងមកវិញ្ លែះតាមរេណៈដ-ំ

ណឹង�្អ។វាមិនខមនដូចជាការខដ�បេើងគគាន់ខតគ្ប់គ្ងប�ើខឆក

ខដ�កាចសាហាវឬពស់អាសិរពិសបោះបទខតវា្ ឺជាការគបមូ�

អ្នកមិនបជឿនិងអ្វីៗទាំងអស់បៅប�ើខផនដីបនះមកបធ្វើជាមរតករបស់

បេើង។បោកបច.បអឆ.េ៊ូបវែត្៍(J.H.Jowett)ោនប�ើកប�ើង

ថា៖«បៅបព�ខដ�បុ្្គ�ម្នាក់មនអធិបបតេនាយខាងឯសី�ធម៌និង

ខាងឯវិញ្នាណបោះគាត់មនចគកពត្តិនិេមដ៏ពិត។គាត់គ្ប់គ្ង

ោនបដាេសារគាត់មនជីវិតខដ�បោរបពញបៅបដាេភាពសា្នាតស្អំ

បេើេជីវិតបោះោនទាក់ទាញចំ្ប់អារមមែណ៍របស់មនុសនាស»។

តាមពិតបៅកិត្តិេសននការគតាស់បៅខដ�គ្ីសទបរិស័ទោន

ទទួ�ពីគពះជាម្នាស់្ឺជាការខដ�បោកអ័ដាមមិនដឹងបសាះ។

បេើង្ ឺជានដ្ូជាមួេនឹងគពះជាម្នាស់ក្ននុងការរំបដាះបោកីេ៍បនះ។

បោកឌីនខស្ដ�ធី.យុនាំង(DinsdaleT.Young)ោនសរបសរ

ថា៖«ព័ន្កិច្របស់បេើង្ ឺការចាក់បគបងតាំងឲនាយមនុសនាសក្ននុងគពះ

ោមគពះអម្នាស់បដើមនាបីឲនាយពួកប្ោនជាប់ជាពូជបស្ដចបដើមនាបីឲនាយបចះ

គ្ប់គ្ងចិត្ត្ លែលួនឯងនិងបដើមនាបីមកបបគមើអា្ចគកគពះជាម្នាស់»។
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ការបដិបសធនឹងការគតាស់បៅដ៏្ ្ពង់្្ពស់របស់បេើងោនផ្ដ�់

បសាកោដកមមែជាបគចើនក្ននុងជីវិតោបព�បច្នុបនាបន្នបនះ។បេើងសកប់ចិត្ត

នឹងការឱបគកបសាបេកអ្វីខដ�គាមនានគបបយជន៍ឬក៏បគជើសេកអ្វី

ខដ�តូចតាចមកបធ្វើជាចមនាបងវិញ។បេើេបេើងបធ្វើខតអ្វីខដ�ធមមែ-

តាជាជាងបធ្វើអ្វីខដ�អសា្នារនាយ។បេើងសកប់ចិត្តនឹងឋានណៈជាទាសករ

ជាជាងការបសាេរាជនាយជាមួេគពះគ្ីសទ។មនមនុសនាសតិច្ ស់

ខដ�ចង់ប�ើញជាតិសាសន៍បផនាសងៗកា្នាេជារា្ស្តរបស់គពះគ្ីសទ

ដូចជាបោកសុី.បអឆ.បស្ពើចិន(C.H.Spurgeon)។គាត់ោន

សរបសរោកនាយសម្ដីដ៏អង់អាចបៅកាន់កូនគបុសរបស់គាត់ថា៖

ឳពុកមិនសបនាបាេចិត្តបទបបើកូនបៅបធ្វើជាមហាបសដ្ឋីគសបបព�ខដ�

គពះជាម្នាស់សព្វគពះេឫទ័េឲនាយកូនបៅបធ្វើជាបបសកជនបោះ។បេើេ

ឳពុកក៏មិនសបនាបាេចិត្តនឹងប�ើញកូនបៅបធ្វើជាបស្ដចគសបបព�ខដ�កូន

សមបធ្វើជាបបសកជនខដរ។ការបធ្វើជាបស្ដចបធ្វើជាឯកឧត្តមនិងការមនគ្ប់

ទាំងបគ្ឿងអ�គ្នាររបស់បោកីេ៍បនះមិនអាចបគបៀបផទឹមនឹងការគរផនាសាេ

ដំណឹង�្អពីគពះគ្ីសទោនបោះប�ើេ។គាមនានការអ្វីខដ�មនកិត្តិេសជាង

ការសាងសង់រាជនាយរបស់គពះគ្ីសទបៅកខនលែងខដ�គាមនានអ្នក្ សង់ពីមុនបោះ

បទ្ឺការផនាសាេដំណឹង�្អរបស់គពះគ្ីសទបៅតាមតំបន់ឆ្នាេៗ។១



126

សិស្សដ៏ពិតរបស់ពពរះយេស៊ូវ

បោកចនម៉ត់(JonhMott)ខដ�ជាអ្នកតំ្ងបបសកជន

ដ៏�នាបីម្នាក់ក៏ស្ថិតបៅក្ននុងចំប្មអ្នកខដ�ចង់ប�ើញជាតិសាសន៍

បផនាសងៗកា្នាេជារា្ស្តរបស់គពះគ្ីសទ។បៅបព�ខដ�បោកគប-

ធាោធិបតីអាបមរិកប្មនាះខា�វីន្ួ��ិជ(CalvinCoolidge)

បស្នើសុំឲនាយគាត់បៅបបគមើការជាឯកអ ្្គរាជទូតគបចាំបៅគបបទសជប៉ុន

បោកម៉ត់(Mott)ោនតបថា៖«បោកគបធាោធិបតីចាប់តាំង

ពីបព�ខដ�គពះជាម្នាស់គតាស់បៅ្ ្នុំឲនាយមកបធ្វើជាឯកអ្្គរាជទូត

របស់គទង់មកគតបចៀករបស់្ ្នុំោនខគបជា្ លែង់ខ�ងឮការគតាស់បៅ

បផនាសងបទៀតបេើេ»។បោកប៊ី�ី្ហា្នាម(BillyGraham)ក៏ោន

ប�ើកប�ើងផងខដរថា៖មនគកុមេ៊ុនបគបងអន្តរជាតិមួេកំពុងខត

ខស្វងរកបុរសម្នាក់ខដ�រស់បៅភា្ខាងបកើតបព�បោះគកុមេ៊ុន

ក៏បគជើសបរីសេកបបសកជនម្នាក់ឲនាយមកបធ្វើជាតំ្ងគកុមេ៊ុន។

ប្ោនសននាយាថានឹងឲនាយគាត់មួេមុឺនដុោ្នារប៉ុខន្តគាត់ោនបដិបសធ។

រួចប្ក៏ថានឹងឲនាយគាត់ពីរមុឺនគោំោន់ដុោ្នារខតគាត់ោនបដិបសធ

បទៀត។បគកាេមកបទៀតប្ក៏ថានឹងឲនាយគាត់គោំមុឺនដុោ្នារប៉ុខន្តគាត់

បៅខតបដិបសធដខដ�។ដូបច្នះប្ក៏សួរគាត់ថា«បម៉ចក៏បោកមិន

គពមទទួ�?»គាត់ោនតបថា«តនមលែខដ�បោកឲនាយបោះវា�្អបេើេ

ខតការគរបោះវាតូចបពកបគោះគពះជាម្នាស់ោនគតាស់បៅ្ ្នុំឲនាយមក
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បធ្វើជាបបសកជនរួចបៅបេើេ»។

ការគតាស់បៅខដ�មកពីគពះជាម្នាស់្ឺជាការគបបសើរប�ើស

ជាងអ្វីៗទាំងអស់បេើេគបសិនបបើបេើងោនដឹងអំពីការបនះបោះ

ជីវិតរបស់បេើងនឹងទទួ�ោននូវភាពឧដុង្គឧត្តមយ៉នាង�្អនគកខ�ង។

បេើងនឹងខ�ងបៅ្ លែលួនឯងថាជា«អ្នកខដ�ទទួ�ការគតាស់បៅឲនាយ

មកបធ្វើជាអ្នកបូម�ូ»ឬ«អ្នកខដ�ទទួ�ការគតាស់បៅឲនាយមកបធ្វើជា

សា្សា្នាចារនាយរូបវិទនាយា»ឬក៏ជា«អ្នកខដ�ទទួ�ការគតាស់បៅឲនាយមក

បធ្វើជាបពទនាយបធមែញ»បទៀតបេើេ។ផទនុេបៅវិញបេើងនឹងរាប់្ លែលួនឯង

ថាជា«អ្នកខដ�ទទួ�ការគតាស់បៅឲនាយមកបធ្វើជាអ្្គរាជទូតរបស់

គពះជាម្នាស់»បេើេការគរបផនាសងៗ្ឺគគាន់ខតជាមបធនាយាោេសគមប់

ជីវភាពរស់បៅខតប៉ុប្ណនាះ។បេើងនឹងប�ើញថាបេើង្ ឺជាអ្នកខដ�

គពះជាម្នាស់ោនគតាស់បៅឲនាយបចញបៅផនាសាេដំណឹង�្អដ�់គ្ប់

ទាំងមនុសនាសបេើេបៅបបងកើតសិសនាសអស់គ្ប់ទាំងសាសន៍។

អ្នកគបខេ�នឹងបោ�ថាការគរបោះធំមេិមយ៉នាងេ្នឹងផង!

ោទ!ធំមេិមខមន!ប៉ុខន្តបេើងអាចបធ្វើោន។ខតការបនះទាមទារឲនាយ

មនការគបតិបត្តិភា្នាមៗខដ�បេើងគតរូវបធ្វើឲនាយអស់ពីចិត្ត។

ជាដំបូងសូម្ ិតអំពីចំនួនគបជាជនសរុបបៅប�ើពិភពបោក

ទាំងមូ�សិន។សព្វន្ងៃបនះមនគបជាជនជាងគោំពីរបកាដិោក់ខដ�
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កំពុងរស់បៅប�ើពិភពបោកបនះបេើេអគតាននការបកើតក៏កំពុង

ខតបកើនប�ើងយ៉នាងសន្ឹកសោធនាប់ខដរ។ចាប់តាំងពីសម័េកា�

គពះបេស៊ូវរេូតដ�់មុនសតវតនាសរ៍ទី១៨ប�ើញថាចំនួនគបជាជន

សរុបមិនមនដ�់មួេបកាដិោក់បទខតមួេសតវតនាសរ៍បគកាេមក

បេើងប�ើញថាចំនួនគបជាជនសរុបមនដ�់ពីរបកាដិោក់។បៅ

សតវតនាសរ៍ទី២០ចំនួនគបជាជនសរុបោនបកើនប�ើងរេូតដ�់៤.៤

បកាដិោក់។សព្វន្ងៃបេើងប�ើញថាចំនួនមនុសនាសបកើនប�ើងគបមណ

ជា១៥០.០០០ោក់ជាបរៀងរា�់ន្ងៃ។២

បបើបេើងបធ្វើស្ថិតិមនុសនាសរាប់ពីកំបណើតពិភពបោករេូតមកដ�់

សតវតនាសរ៍ទី១៨បេើងប�ើញថាមនមនុសនាសគបមណជា៧០បកាដិ

ធា្នាប់រស់រានមនជីវិតប�ើខផនដីបនះបេើេសព្វន្ងៃបនះអ្នកខដ�កំពុង

រស់បៅមនគបមណជា១០ភា្ននចំនួនមនុសនាស៧០បកាដិោក់បោះ

បដាេសារចំនួនមនុសនាសបកើនប�ើងយ៉នាងប�ឿន។

បទាះបបើអាេុកា�ជាមធនាយមននមនុសនាសខដ�កំពុងរស់បៅក្ននុង

គបបទសអភិវឌនាឍន៍្ ឺគបមណជា៧០ឆ្នាំក៏បដាេបេើង្ ួរផនាសាេដំ-

ណឹង�្អបៅកាន់ពិភពបោកទាំងមូ�ជាបោ្នាន់បគោះមនុសនាសខដ�

កំពុងរស់បៅគបបទសកំពុងអភិវឌនាឍមនអាេុកា�ជាមធនាយមបគកាម

៤០ឆ្នាំខតប៉ុប្ណនាះ។មនុសនាសជាបគចើនកំពុងខតរកក�់នឹងចូ�បៅក្ននុង
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សា្នាននរកអស់ក�នាបជានិច្។ដូបច្នះបងប្អចូនបអើេកុំពននាយារបព�ក្ននុង

ការផនាសាេដំណឹង�្អដ�់មនុសនាសបោកឲនាយបសាះ។

គពះ្ម្ពីរោនសងកត់ធងៃន់ប�ើការផនាសាេដំណឹង�្អដ�់បោកីេ៍

ទាំងមូ�។«បសចក្តីជំបនឿបកើតប�ើងបដាេឮបេើេខដ�ឮបោះ្ឺ

បដាេសារគពះបនទចូ�ននគពះ»(រែូម១០:១៧)។ក្ននុងចំប្មភាសា

ជាង៦៥០០ខដ�មនុសនាសបគបើគោស់បៅក្ននុងពិភពបោកទាំងមូ�

បនះមនគបមណជា២៥០០ភាសាប៉ុប្ណនាះខដ�មនគពះបនទចូ�

របស់គពះជាម្នាស់ោនបកខគបជាភាសារបស់ពួកប្។ឯោកនាយបពចន៍

ខដ�មនបគបើបៅក្ននុងគពះ្ ម្ពីរ្ លែះហាក់បីដូចជាបគបើោកនាយបុរាណបពក

បេើេពិោកេ�់។ជាងបនះបៅបទៀតបរឿងខដ�្ ួរឲនាយបខា្នាចផនាសាបំផុត

បោះ្ ឺមនគបជាជនគបខេ�ជា១៦ភា្រេបៅប�ើពិភពបោកជា

អនក្ខរជន។បទាះបបើពួកប្មនគពះ្ ម្ពីរបៅក្ននុងនដក៏ពួកប្មិនអាច

អានោនខដរ។

សគមប់ជាតិសាសន៍បៅបោកខាង�ិចវិញពួកប្មនសិទ្ិ

បសរីភាពមិនគតឹមខតខផ្នកសាសោនិងជាពនលែឺននដំណឹង�្អប៉ុប្ណនាះ

បោះបទប�ើសពីបោះបៅបទៀតពួកប្ក៏មនធនធានជាបគចើនបផនាសងៗ

បទៀតផងខដរ។គ្ីសទបរិស័ទខដ�មនធនធានបគចើន្ ួរខតបគបើវាក្ននុង

ការជួេផនាសព្វផនាសាេដំណឹង�្អដ�់បោកីេ៍បនះក៏ដូចជាជួេផ្គត់ផ្គង់
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តគមរូវការរបស់អ្នកគកីគក។

មនមនុសនាសមួេភា្បីបៅប�ើបោកីេ៍បនះោនរាប់្ លែលួនថាជា

គ្ីសទបរិស័ទប៉ុខន្តក្ននុងចំប្មបោះក៏មនគ្ីសទបរិស័ទខកលែងកា្នាេ

ខដរ។គាមនានអ្នក្ ម្នាក់ដឹងចនាបាស់ពីចំនួនអ្នកបជឿដ៏ពិតបោះប�ើេ។

គបសិនបបើគ្ីសទបរិស័ទដ៏ពិតទាំងអស់បចញបៅផនាសាេដំណឹង�្អ

បៅកាន់អ្នកខដ�មិនទាន់ោនឮឲនាយោនខតខសសិបោក់បោះពិភព

បោកទាំងមូ�នឹងោនឮដំណឹង�្អពីគពះបេស៊ូវសុសសាេជា

មិនខាន។

សព្វន្ងៃបនះមនពួករែូមុនាំងកាតូ�ិក(RomanCatholics)

គបមណជាមួេបកាដិោក់បេើេពួកអូថាដ្ស៍(Orthodox)

គបមណជា២១៧ោនោក់និងពួកគបរូបតស្តង់(Protestants)គប-

មណជា៣៥១ោនោក់។

អ៊ីសា្នាមសាសោ្ ឺជាសាសោខដ�មនការ�ូតោស់ប�ឿន

ជាងប្។ក្ននុងចំប្ម១.៣បកាដិោក់ននអ្នកកាន់សាសោអ៊ីសា្នាម

ភា្បគចើនមនអាេុបគកាម២៥ឆ្នាំ។មនគបបទសចំនួន១៥ខដ�បសទើរ

នឹងកា្នាេបៅជាពួកអ្នកកាន់សាសោអ៊ីសា្នាមទាំងអស់បៅបេើេ។

ក្ននុងចំប្មសាសោ្ ុសៗគា្នាទាំង១០.២០០ននទ្វីបបោកទាំង

មូ�សាសោធំៗមនដូចជាគពេមែញ្ញសាសោពុទ្សាសោសា-
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សោខដ�បជឿថាគាមនានគពះ(Atheism)សាសោសុីក(Sikhism)និង

សាសោេូដា(Judaism)។បេើេបបើបេើងបូកសាសោទាំងអស់

បនះចូ�គា្នាវានឹងមនចំនួន១.៤បកាដិោក់ខដ�មិនោនទទួ�ការ

សប្គ្នាះ។

�ទ្ិកុមមែនុេនីស្តបៅខតជាសគតរូវនឹងជំបនឿគ្ីសទបរិស័ទ។�ទ្ិ

បនះោនពនាយាយមរារាំងមនុសនាសមួេភា្គោំននចំនួនគបជាជនក្ននុង

ពិភពបោកទាំងមូ�មិនឲនាយឮបសចក្តីពិតដូចជាបៅគបបទសចិន

គបបទស្ ុេោគបបទសបវៀត្មគបបទសកូបរែខាងបជើងនិងគប-

បទសបផនាសងៗបទៀត។

រា�់សមជិកននសាសោនិង�ទ្ិទាំងអស់មនតនមលែបពកនគក

ចំបោះគពះអម្នាស់បេស៊ូវ។គទង់ោនសុ្តសគមប់ពួកប្គ្ប់ៗគា្នា។

ពួកប្ទាំងអស់បោះ្ ួរខតោនឮដំណឹង�្អ។មនុសនាសខដ�គតរូវការឮ

ដំណឹង�្អមនបគចើននគកខ�ង។

បេតុដូបច្នះបតើពិភពបោកទាំងមូ�ោនឮដំណឹង�្អអំពីគពះ

គ្ីសទក្ននុងជំោន់បេើងបនះតាមរេណៈអ្វី?មនចបមលែើេខតមួេ្ ត់ខដ�ឲនាយ

ពិភពបោកទាំងមូ�ោនឮដំណឹង�្អបោះ្ ឺតាមរេណៈបុរសនិង្ស្តី

ខដ�គសឡាញ់គពះជាម្នាស់អស់ពីដួងចិត្តនិងគសឡាញ់អ្នកជិតខាង

្លែលួនឲនាយដូច្ លែលួនឯងខតប៉ុប្ណនាះ។កិច្ការបនះអាចសបគមចោនតាមរេណៈ
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ភក្ដីភាពចំបោះគពះជាម្នាស់ខដ�បចញពីបសចក្តីគសឡាញ់ដ៏អមតណៈ។

អស់អ្នកខដ�បៅជាប់នឹងបសចក្តីគសឡាញ់របស់គពះគ្ីសទនឹង

មិនខា្នាច�ះបង់អ្វីប�ើេក្ននុងការបបគមើគទង់។បដាេសារពួកប្គស-

ឡាញ់គទង់បោះពួកប្ហា៊នាន�ះបង់បដើមនាបីគទង់ប�ើសពីអ្វីខដ�ពួក

ប្ហា៊នាន�ះបង់បដើមនាបីគបមូ�គទពនាយសមនាបត្តិបៅបោកីេ៍បនះ។ពួកប្

នឹងខ�ងរាប់ជីវិតរបស់ពួកប្ថាសំខាន់សគមប់្ លែលួនបទៀតប�ើេ។

បំណងចិត្តដ៏ចមនាបងរបស់ពួកប្្ ឺចង់ប�ើញមនុសនាសទទួ�បសចក្តី

សប្គ្នាះរួចផុតពីបឹងបភលែើងបទាះបបើគតរូវ�ះបង់ជីវិតរបស់្ លែលួនក៏បដាេ។

ឱ!គពះជាម្នាស់ខដ�គតរូវប្ឆ្នាងបអើេ

សូមគបទានឲនាយទូ�បង្គំមនចិត្តដូចគទង់

បបគងៀនទូ�បង្គំឲនាយបចះគសឡាញ់

អស់ទាំងគព�ឹងខដ�កំពុងខតសាបសូននាយ។

សូមរកនាសាចិត្តទូ�បង្គំខនបនិតនាយនឹងគទង់

មនទាំងក្ដីគសឡាញ់ផងដូចបៅកា�់វា៉នារី

ោំទាំងគព�ឹងអ្នកវបង្វងដ�់ទីខដ�គពះអង្គ្ ង់។

—បោកបចមស៍បអ.សទីវបវីត(JamesA.Stewart)
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គបសិនបបើបសចក្តីគសឡាញ់មិនខមនជាកតា្នាជំរុញចិត្តបេើងបទ

បោះកុំសងនាឃឹមថាបេើងអាចបំបពញបបសកកមមែរបស់គពះគ្ីសទោន

ប�ើេ។បេើេព័ន្កិច្របស់បេើងក៏គាមនានគបបយជន៍ខដរបគបៀបដូចជា

សំប�ងឆូងឆងដូច្ ងបឃមនាះយ៉នាងដូបច្នះខដរ។ប៉ុខន្តបៅបព�ខដ�

បសចក្តីគសឡាញ់ោនចូ�មកបធ្វើជាតារាោំផលែចូវនិងបៅបព�ខដ�

មនុសនាសបចញបៅបដាេមនភក្ដីភាពដ៏បឆះឆួ�ចំបោះគពះគ្ីសទបោះ

គាមនានអំ្ច្ មួេប�ើខផនដីបនះអាចមកបញនាឈប់ការសាបបគោះ

ដំណឹង�្អោនប�ើេ។

សូមនឹកគសនមពីអ្នកបដើរតាមគពះបេស៊ូវមួេគកុមខដ�ប្ដចូរផ្នាច់

ជីវិតចំបោះគទង់គសឡាញ់គទង់បេើេក៏ោនឆលែងភ្នំកាត់សមុគទបដើមនាបី

ផនាសាេដំណឹង�្អដ៏អសា្នារនាយបនះ។ពួកប្បៅខតរុករកកខនលែង្ មែីៗ បដាេ

មិនបចះបនឿេេត់បដើមនាបីផនាសាេដំណឹង�្អបេើេរាប់មនុសនាសខដ�ពួក

ប្ោនជួបថាជាមនុសនាសខដ�គពះបេស៊ូវោនសុ្តជំនួសគពមទាំង

រំពឹងចង់ឲនាយពួកប្កា្នាេជាអ្នកខដ�បគារពថា្នាេបង្គំគពះអង្គសប្គ្នាះ

រេូតតបរៀងបៅ។

បតើសិសនាសទាំងបនះបគបើវិធីសា្ស្តខបប្ បដើមនាបីឲនាយមនុសនាសោន

សា្នា�់គពះគ្ីសទ?

គពះ្ម្ពីរសញ្នា្មែីហាក់ដូចជាចង់បគ្នាញពីបគា�ការណ៍ធំពីរ
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យ៉នាងបដើមនាបីប្ងចាប់បោកីេ៍បដាេដំណឹង�្អ។ទីមួេ្ឺតាម-

រេណៈការគបកាសជាសាធារណណៈចំខណកឯទីពីរបោះ្ឺតាមរេណៈ

ការបបងកើតសិសនាសបដាេផ្នា�់ខតម្ដង(សូមបមើ�ឧទាេរណ៍បៅក្ននុង

កិច្ការ២០:២០)។

គពះអម្នាស់បេស៊ូវនិងសិសនាសរបស់គទង់ោនបគបើវិធីសា្ស្តទីមួេ

បនះជាបគចើនប�ើកបគចើនសាររួចមកបេើេ។ទី្ ខដ�មនមនុសនាស

គបមូ�ផ្តនុំគា្នាទីបោះ្ ឺជាឱកាសបដើមនាបីផនាសាេដំណឹង�្អបេើេ។

បេតុដូបច្នះបេើេបេើងប�ើញថាការផនាសាេដំណឹង�្អបកើតប�ើង

បៅតាមផនាសារពន្ោគារសាោគបជុំបៅតាមបឆ្នរសមុគទក៏ដូចជា

គចាំងទបនលែផងខដរ។បដាេសារដំណឹង�្អមនភាពបោ្នាន់និងជា

សារដ៏សំខាន់បំផុតបេតុដូបច្នះោនជាគពះបេស៊ូវនិងសិសនាសគទង់

បចះខតផនាសាេបៅគ្ប់ទីកខនលែង។

វិធីសា្ស្តទីពីរក្ននុងការបណដែតះប្្នា�ជំបនឿរបស់គ្ីសទបរិស័ទ

្ឺតាមរេណៈការបបងកើតសិសនាសម្នាក់ទ�់ម្នាក់ឬតាមគកុមតូច។បនះ្ ឺ

ជាវិធីសា្ស្តខដ�គពះអម្នាស់បេស៊ូវោនបគបើបព�គទង់េ្វឹកេ្វឺន

សាវ័កទាំង១២ោក់។គទង់ោនគតាស់បៅសាវ័កទាំងបោះឲនាយមកបៅ

ជាប់ជាមួេនឹងគទង់បដើមនាបីបញ្ចូនពួកប្ឲនាយបចញបៅផនាសាេដំណឹង�្អ

បៅកខនលែងបផនាសងៗ។ពីមួេន្ងៃបៅមួេន្ងៃគទង់ោនបបគងៀនពួកប្ពី
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បសចក្ដីពិតននគពះជាម្នាស់។គទង់ោនបរៀបចំព័ន្កិច្បដើមនាបីឲនាយពួកប្

េកបៅបំបពញតាមមុ្គរបរៀងៗ្ លែលួន។គទង់ោនគោប់ពួកប្យ៉នាង

�ម្អិតពីបគគាះថា្នាក់ខដ�នឹងបកើតប�ើងក៏ដូចជាការ�ំោកបផនាសងៗ

បទៀតខដ�ពួកប្នឹងជួបគបទះ។គទង់ក៏ោនបបគងៀនពួកប្ពីគពះ

េឫទ័េរបស់គពះជាម្នាស់ខដ�ពីមុនជាបរឿងអា្៌កំោំង។គទង់ក៏

ោនឲនាយពួកប្បធ្វើជានដ្ូនឹងគទង់ក្ននុងព័ន្កិច្ដ៏អសា្នារនាយ។បោ្នាប់មក

គទង់ក៏ោនចាត់ពួកប្ឲនាយបចញបៅដូចជាបចៀមបៅក្្នា�េ្វចូងសា្នាន

យ៉នាងដូបចា្នាះខដរ(ម៉នាថាេ១០:១៦)។បដាេសារគពះវិញ្នាណបរិសុទ្

ោនគបទានអំ្ចដ�់ពួកប្បោះពួកប្ក៏ោនបចញបៅគបកាស

គោប់បោកីេ៍ពីគពះបេស៊ូវគ្ីសទដ៏ជាគពះខដ�មនគពះជនមែរស់ប�ើង

វិញោនយងបៅសា្នានសួ្៌និងពីការខដ�គពះជាម្នាស់ោនតបមកើង

គទង់ប�ើង។បេើងប�ើញថាវិធីសា្ស្តបនះមនគបសិទ្ភាព្ ស់

បគោះតាមរេណៈពួកសាវ័កខត១១ោក់(បដាេសារម្នាក់ោនកនាបត់

គទង់)ពួកប្ោនគកឡាប់ចាក់ពិភពបោកបនះថា្នាេដ�់គពះអម្នាស់

បេស៊ូវគ្ីសទ(កិច្ការ១៧:៦)។

សាវ័កប៉ុ�ក៏ោនអនុវត្តវិធីសា្ស្តបនះបដាេផ្នា�់ខដរបេើេ

មិនគតឹមខតប៉ុប្ណនាះគាត់ោនប�ើកទឹកចិត្តឲនាយបោកធីម៉ូប្បគបើគោស់

វិធីសា្ស្តបនះបទៀតផង។«ឯអស់ទាំងបសចក្តីខដ�អ្នកោនឮអំពី្ ្នុំ
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បៅមុ្សមែរបោ្នា�់ជាបគចើនបោះក៏គតរូវបផ្ើទុកនឹងមនុសនាសបសាមនាះគតង់

ខដ�អាចនឹងបង្វឹកបបគងៀនតបៅអ្នកឯបទៀតខដរ»(២ធីម៉ូប្២:២)។

ជំហានទីមួេ្ឺបគជើសបរីសអ្នកខដ�បសាមនាះគតង់នឹងគពះជាម្នាស់បដាេ

គបុងគបេ័ត្ននិងបដាេការអធិសា្នាន។ជំហានទីពីរ្ឺខចកចាេនិមិត្ត

ដ៏�្អបនះដ�់ពួកប្។ជំហានទីបី្ឺបញ្ចូនពួកប្ឲនាយបចញបៅបបងកើត

សិសនាសបដាេផ្នា�់(ម៉នាថាេ២៨:១៩)។

ចំបោះអស់អ្នកខដ�បគតកគតអា�ខតនឹងតួប�្ននចំនួនមនុសនាស

ឬមនុសនាសដ៏សន្ឹកសោធនាប់បោះការបគបើវិធីសា្ស្តខបបបនះបមើ�បៅដូច

ជាគាមនានអ្វីអសា្នារនាយបសាះបេើេគតរូវចំ្េកម្នាំងបគចើនបពក។ប៉ុខន្ត

គពះជាម្នាស់គទង់គជាបនូវការខដ�គទង់កំពុងខតបធ្វើបេើេវិធីសា្ស្ត

របស់គទង់្ ឺជាវិធីសា្ស្តខដ��្អបំផុត។

សិសនាសដ៏បសាមនាះគតង់ខតមួេគកុមតូចអាចមនឥទ្ិព�ក្ននុងការ

បំផ្នាស់បំខគបពិភពបោកជាងគកុមធំបបើពួកប្បគបើវិធីសា្ស្តរបស់

គពះជាម្នាស់។

បៅបព�ខដ�សិសនាសទាំងអស់បនះបចញដំបណើរបៅបដាេនូវគពះ

ោមគពះគ្ីសទពួកប្ោនគតាប់តាមបគា�ការណ៍គ្ឹះយ៉នាងចនាបាស-់

ោស់ខដ�មនខចងបៅក្ននុងគពះបនទចូ�របស់គពះជាម្នាស់។ជាដំបូង

បេើងប�ើញថាពួកប្មនភាពនវឆ្នាតដូចពស់បេើេសុភាពដូចគោប
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ខដ�មិនខដ�បចះបងកបរឿងទាស់អ្នកដនទ។ពួកប្ទីពឹងប�ើគោជា្នា

របស់គពះជាម្នាស់បដើមនាបីបដាះគសាេរា�់បញ្នា�ំោកខដ�ពួកប្

ជួបគបទះ។គសបបព�ជាមួេគា្នាបនះខដរពួកប្ក៏មនឥរិយប្

ទន់ភលែន់និងបចះបោ្នាប្ លែលួនក្ននុងទំោក់ទំនងជាមួេនឹងអ្នកបផនាសងៗ

ខដរ។ដូបច្នះមិន្ ួរឲនាយមនអ្នក្ម្នាក់ភ័េខា្នាចថាពួកប្នឹងវាេ

បធ្វើោប្ លែលួនប�ើេខត្ ួរភ័េខា្នាចនឹងការអធិសា្នាននិងការខដ�ពួក

ប្ខចកចាេដំណឹង�្អមិនបចះ�ប់មិនបចះ�រខដ�ោំឲនាយមនុសនាស

បជឿប�ើគពះគ្ីសទវិញ។

ពួកសិសនាសទាំងបនះមិនោនគប�ចូក្ លែលួននឹងនបយោេក្ននុងបោ-

កីេ៍បនះបទ។បេើេក៏មិនោន្ ិតថាគពះជាម្នាស់គតាស់បៅពួកប្

ឲនាយបៅបធ្វើស្គ្នាមតតាំងនឹងរដា្នាភិោ�ឬក៏មបោ្មន៍នបយោេ

អ្វីបោះប�ើេ។ពួកប្អាចសគមប្ លែលួនបៅបគកាមរបបៀបរបបរដា្នាភ-ិ

ោ�មួេ្ ក៏ោនបេើេបសាមនាះគតង់បៅនឹងគបព័ន្គ្ប់គ្ងបោះ

រេូតប�ើកខ�ងខតចំណុចខដ�រដា្នាភិោ�តគមរូវឲនាយពួកប្បង្ខចូច

ទីបោ្នា�់ឬក៏បដិបសធគពះជាម្នាស់របស់ពួកប្បទបទើបពួកប្នឹង

មិនសា្នាប់បគ្នាប់បេើេសុ្ចិត្តទទួ�បទាសវិញ។ពួកប្មិនចូ�

រួម្ ំនិតគបគពឹត្តអំបពើទុច្រិតគបឆំងនឹងអំ្ចរដា្នាភិោ�បោះបទ

ក៏មិនខដ�បធ្វើបដិវត្តន៍អ្វីប�ើេ។បតើគពះអម្នាស់មិនោនមនបនទចូ�
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បៅក្ននុងកណ្្ម្ពីរេ៉ូហាន១៨:៣៦បទឬអីថា៖«...ន្រ្ ្នុំមិនខមន

គតរូវខាងបោកីេ៍បនះបទបបើសិនជាន្រ្ ្នុំគតរូវខាងបោកីេ៍បនះបោះ

ពួកអ្នកបំបរី្ ្នុំប្នឹងោនតេុទ្បេើេ...»?ពួកប្្ ឺជាអ្្គរាជទូត

ននន្រសា្នានសួ្៌បេើេរស់បៅខបបជាអ្នកធមមែយគតានិងជាជន

ចខមលែកក្ននុងបោកីេ៍បនះផងខដរ។

ពួកប្ពិតជាបសាមនាះគតង់ចំបោះគ្ប់ទាំងកិច្ការបេើេមិនបចះ

សុីសំណូកសូកោ៉នាន់អ្វីប�ើេ។ចបមលែើេថា«ោទ»របស់ពួកប្បៅ

ខតោទបេើេចបមលែើេថា«បទ»របស់ពួកប្បៅខតបទ។ពួកប្មិន

គតាប់តាមរបបៀបបោកីេ៍ខដ�្ ិតថាបេើងអាចបធ្វើអ្វីក៏ោនឲនាយខត

បេើងទទួ�ោនផ��្អបៅទីបញ្ប់។បទាះក្ននុងសា្នានភាព្ ក៏

បដាេក៏ពួកប្នឹងមិនបគបើវិធីអាគកក់បដើមនាបីឲនាយមនការ�្អ្ មួេ

បកើតប�ើងបោះប�ើេ។ពួកប្ម្នាក់ៗ្ ឺជារូបកាេខដ�ោនគបដាប់

បដាេបញ្នាចិត្តខដ�សុ្ចិត្តសា្នាប់ជាជាងបធ្វើោបបៅបទៀត។

បគា�ការណ៍មួេបផនាសងបទៀតខដ�សិសនាសទាំងបនះគតាប់តាម្ ឺថា

ពួកប្ចុះចូ�បេើេសេការបធ្វើព័ន្កិច្ជាមួេគកុមជំនុំតាមតំបន់។

ពួកប្បចញបៅវា�ចគមរូតក្ននុងបោកីេ៍ទាំងមូ�បដើមនាបីគចរូតេកអ្នក

បជឿ្ មែីៗថា្នាេគពះអម្នាស់បេស៊ូវរួចបេើេោំអស់អ្នកខដ�ោនបជឿ

ទាំងបោះឲនាយគបកបជាមួេនឹងគកុមជំនុំតាមតំបន់បដើមនាបីពគងឹងជំបនឿ
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ដ៏បរិសុទ្របស់អ្នកបជឿទាំងបោះ។សិសនាសដ៏ពិតរបស់គពះបេស៊ូវដឹង

ថាគកុមជំនុំតាមតំបន់បៅប�ើខផនដីបនះ្ ឺជាឧបករណ៍របស់គទង់

ក្ននុងការផនាសព្វផនាសាេជំបនឿ។បេើេព័ន្កិច្ខដ�បធ្វើតាមរេណៈគកុមជំនុំ

ជាព័ន្កិច្ដ៏ស្ថិតបស្ថរគពមទាំងមនផ�គបបយជន៍�្អជាងប្។

បដាេសារសិសនាសរបស់គពះបេស៊ូវឆ្នាតនវដូបច្នះពួកប្អាចប្ច

បចញពីភាពជំោក់ជំពិនននសម្ពន្គ្ប់ខបបយ៉នាងខដ�មិនគតាប់តាម

គពះបនទចូ�។ពួកប្ជំទាស់ជាដាច់ខាតក្ននុងការអនុញ្នាតឲនាយអង្គការ

្មួេមកបញ្នាប�ើព័ន្កិច្របស់ពួកប្បោះប�ើេ។ខតពួកប្

ទទួ�គពះរាជឱគ្នារឲនាយបចញបៅបដាេផ្នា�់ពីទីបញ្នាការដា្នានកំពូ�

បៅន្រសា្នានសួ្៌។បនះមិនខមនមនន័េថាពួកប្ចាប់បផ្ដើមបចញ

បៅបដាេមិនមនទំនុកចិត្តឬគាមនានគបឹកនាសាពីសំ្ក់គ្ីសទបរិស័ទក្ននុង

គកុមជំនុំតាមតំបន់របស់ពួកប្បោះប�ើេ។ផទនុេបៅវិញការគបឹកនាសា

បនះពួកប្រាប់ជាការអះអាងថាគពះជាម្នាស់ពិតជាោនគតាស់បៅ

ពួកប្ឲនាយបធ្វើព័ន្កិច្ខមន។ប�ើសពីបនះបៅបទៀតពួកប្្ ិតថាការ

បបគមើគពះគ្ីសទគសបតាមគពះបនទចូ�របស់គទង់និងការខណោំរបស់

គទង់្ ឺជាការចាំោច់្ ស់។

ជាទីបញ្ប់ពួកសិសនាសទាំងបនះពនាយាយមបចៀសបចញពីការបគ្នាញ

មុ្មត់ជាសាធារណណៈ។បេើេបបើមនជបគមើសពីរបោះពួកប្នឹង
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បគជើសេកការបបគមើខដ�មិនទាមទារមុ្មត់។បគា�បំណងរបស់

ពួកប្្ ឺបធ្វើយ៉នាង្ ោំសិរី�្អថា្នាេគពះគ្ីសទនិងឲនាយមនុសនាសគ្ប់គា្នា

ោនសា្នា�់គទង់។ពួកប្មិនខមនខស្វងរកបករ្តិ៍ប្មនាះសគមប់្ លែលួនឯង

បោះប�ើេបេើេក៏មិនចង់បគ្នាញពីេុទ្សា្ស្តរបស់្ លែលួនដ�់សា-

តាំងខដរ។បេតុដូបច្នះបេើេោនជាពួកប្បបគមើគពះជាម្នាស់យ៉នាង

បសងៃៀមសា្នាត់មិនទាមទារេកមុ្មត់បេើេក៏មិនបអើបពើនឹងការប�ើក

សរបសើរឬក៏ការបចាទគបកាន់ពីមនុសនាសក្ននុងបោកីេ៍បនះប�ើេ។ពួក

ប្ដឹងបេើេថា«ន្រសា្នានសួ្៌្ ឺជាកខនលែងដ៏�្អបេើេមនសុវត្ថិ

ភាពបំផុតសគមប់ពួកប្ក្ននុងការេ�់ពី�ទ្ផ�ននការបបគមើគពះ

ជាម្នាស់យ៉នាងបនឿេេត់របស់ពួកប្»។
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ពគដីស្ទបរិស័ទៃិង

អាពាហ៍ពិពាហ៍

«ដនាបិតមនុសនាស្លែះជាមនុសនាសកបគមៀវតាំងពីកំបណើតមកនិងអ្នក

បផនាសងបទៀតជាមនុសនាសកបគមៀវបដាេសារប្បគកៀវបេើេក៏មន

មនុសនាសកបគមៀវខដ�បគកៀវ្ លែលួនឯងបដាេបគោះខតន្រសា្នានសួ្៌។

ដូបច្នះអ្នកខដ�អាចទទួ�េកោនចូរទទួ�េកចុះ»

(ម៉នាថាេ១៩:១២្្្)។

សំណួរដ៏សំខាន់មួេខដ�សិសនាសរបស់គពះបេស៊ូវ្ ួរសួរ្ លែលួន

ឯងបោះ្ ឺ«បតើគពះជាម្នាស់សព្វគពះេឫទ័េឲនាយ្ ្នុំបរៀបការឬក៏បៅ

�ីវ?»មនខតការដឹកោំពីគពះជាម្នាស់ប៉ុប្ណនាះខដ�អាចនឹងផ្ដ�់

ចបមលែើេចំបោះសំណួរបោះោន។គាមនានអ្នក្ ម្នាក់អាចបឆលែើេសំ-

ណួរបោះសគមប់បុ្្គ�្ មួេោនប�ើេបេើេការពនាយាយម
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បឆលែើេសំណួរបោះសគមប់បុ្្គ�្ មួេក៏អាចបងកឲនាយមនបគគាះ

ថា្នាក់យ៉នាងធំោនខដរ។

ជាទូបៅគពះបនទចូ�ោនបបគងៀនបេើងថាគពះជាម្នាស់ោនបបងកើត

អាោេ៍ពិោេ៍សគមប់មនុសនាសបេើងបដាេមនទាំងបំណងគពះ

េឫទ័េមួេចំនួនដូចខាងបគកាម៖

ទី១គពះជាម្នាស់ោនបគគាងទុកការផនាសំផ្គនុំជានដ្ូនិងឲនាយមន

ភាពអរសបនាបាេជាមួេគា្នាក្ននុងអាោេ៍ពិោេ៍។គពះជាម្នាស់ោន

ប�ើញថា«បបើមនុសនាសគបុសបៅខតឯងដូបច្នះមិន�្អបទ»(បោកុបនាបត្ដិ

២:១៨្្ប)។

ទី២គពះជាម្នាស់ោនបរៀបចំអាោេ៍ពិោេ៍ប�ើងបដើមនាបីឲនាយមនុសនាស

បបងកើតកូនបៅតបៅមុ្បទៀត។បេើងអាចប�ើញបគា�បំណងបនះ

តាមរេណៈគពះរាជបញ្នារបស់គពះជាម្នាស់ខដ�បញ្នាក់ថា«ចូរបបងកើត

កូនឲនាយចំបរីនជាបគចើនប�ើង»(បោកុបនាបត្ដិ១:២៨)។

ទី៣គពះជាម្នាស់ោនបរៀបចំអាោេ៍ពិោេ៍ប�ើងបដើមនាបីរកនាសា

ភាពបរិសុទ្បៅក្ននុងគ្ួសារនិងសង្គម។«បដាេបគោះមនការ

សហាេសមែន់បកើតប�ើងោនជា្ ួរឲនាយគ្ប់គា្នាមនគបពន្ជារបស់ផង

្លែលួនវិញ...»(១កូវិន្ូស៧:២)។គពះបនទចូ�របស់គពះជាម្នាស់មិន

ោនប�ើកប�ើងថាមនុសនាសមិនអាចបរៀបការោនបទបបើពួកប្ចង់មន
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ជីវិតបរិសុទ្បេើេមនការបប្ដជា្នាចិត្តក្ននុងការបបគមើគពះគ្ីសទ។ប៉ុខន្ត

គពះបនទចូ�ោនប�ើកប�ើងថា«ចូរឲនាយមនុសនាសគ្ប់គា្នាបគារពការបរៀបការ

បេើេការរួមដំបណកក៏គតរូវបរិសុទ្ខដរ»(បេបគពើរ១៣:៤)។ចំណុច

បនះចង់បញ្នាក់ថា«អ្នក្ ខដ�រកោនគបពន្បោះប្មនាះថាោន

របស់�្អ...»(សុភាសិត១៨:២២)។គ្រូគបបៅបៅក្ននុងកណ្្ម្ពីរ

សាសា្នាោនប�ើកប�ើងទាក់ទងនឹងអាោេ៍ពិោេ៍ថា«មនគា្នា

២ោក់បោះវិបសសជាងបៅខតឯង»(សាសា្នា៤:៩)ជាពិបសស

គបសិនបបើអ្នកទាំងពីរបនះចាប់នដគា្នាបបគមើគពះអម្នាស់ជាមួេគា្នា។

កណ្្ម្ពីរបចាទិេកថា៣២:៣០ោនខចងពីគបសិទ្ភាពននការ

រីកចបគមើនក្ននុងការសេការគា្នាបេើេក៏ោនបគ្នាញឲនាយប�ើញថា

មនុសនាសខតម្នាក់អាចបដញសគតរូវដ�់មួេោន់បេើេពីរោក់ក៏អាច

បធ្វើឲនាយមួេមុឺនោក់រត់ផសគកញាំខដរ។

បទាះបីជាអាោេ៍ពិោេ៍្ ឺជាបំណងគពះេឫទ័េរបស់គពះ

ជាម្នាស់សគមប់មនុសនាសបេើងជាទូបៅក្តីក៏មិនខមនមនន័េថា

ជាបំណងគពះេឫទ័េសគមប់មនុសនាសគ្ប់រូបបោះបទ។បទាះបបើវា

បមើ�បៅដូចជាសិទ្ិខដ�មិនមនអ្នក្ ម្នាក់អាចដកេូតបចញ

ោនក្ដីក៏សិសនាសរបស់គពះអម្នាស់បេស៊ូវអាចសបគមចប�ើកសិទ្ិបនះ

បចញបដើមនាបីឲនាយ្ លែលួនគាត់អាចបបគមើគពះគ្ីសទយ៉នាងអស់ពីចិត្ត។
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គពះអម្នាស់បេស៊ូវោនកត់សម្នា�់ថាបៅក្ននុងន្ររបស់គទង់

នឹងមនអ្នកខដ�បគបៀបោននឹងអ្នកខដ�បគកៀវ្ លែលួនឯងបដើមនាបីបបគមើ

គទង់«ដនាបិតមនុសនាស្ លែះជាមនុសនាសកបគមៀវតាំងពីកំបណើតមកនិងអ្នក

បផនាសងបទៀតជាមនុសនាសកបគមៀវបដាេសារប្បគកៀវបេើេក៏មនមនុសនាស

កបគមៀវខដ�បគកៀវ្ លែលួនឯងបដាេបគោះខតន្រសា្នានសួ្៌។ដូបច្នះអ្នក

ខដ�អាចទទួ�េកោនចូរទទួ�េកចុះ»(ម៉នាថាេ១៩:១២)។

ជបគមើសបធ្វើជាអ្នកកបគមៀវបកើតប�ើងតាមរេណៈការសមែ័គ្ចិត្តខត

ប៉ុប្ណនាះបេើេគាត់សបគមចចិត្តបដាេសារ៖

១. គាត់ដឹងចនាបាស់ក្ននុងចិត្តថាគពះជាម្នាស់សព្វគពះេឫទ័េឲនាយគាត់

  បៅ�ីវ។

២. គាត់មនបំណងគោថា្នាថា្នាេ្ លែលួនគាត់ទាំងគសុងបដើមនាបីបបគមើព័ន្កិច្

 របស់គពះអម្នាស់បដាេមិនមនការជំោក់ជំពិននឹងការទទួ�្ុសគតរូវ

 ក្ននុងជីវិតអាោេ៍ពិោេ៍។

ដូបច្នះបុ្្គ�ខដ�ចង់បធ្វើជាមនុសនាសបៅ�ីវគាត់គតរូវខតដឹងឲនាយ

ចនាបាស់ថាបោះបេើេជាគពះេឫទ័េរបស់គពះជាម្នាស់សគមប់គាត់

(១កូរិន្ូស៧:៧)។មនខតតាមរេណៈការបនះប៉ុប្ណនាះបទើបសិសនាស

របស់គពះបេស៊ូវដឹងយ៉នាងចនាបាស់ថាគពះអម្នាស់នឹងគបទានគពះ្ ុណ
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ខដ�ពួកប្គតរូវការក្ននុងជីវិតជាអ្នកបៅ�ីវ។

បេើេវាគតរូវខតបធ្វើបដាេសមែ័គ្ពីចិត្ត។ទី្ខដ�មនការបង្ខំ

ឲនាយបៅ�ីវបដើមនាបីបបគមើព័ន្កិច្គពះជាម្នាស់ទីបោះអាចគប�មមុ្

នឹងបគគាះថា្នាក់ននបសចក្តីបសាមនាកបគគាកនិងបសចក្តីកំផិតជាបគចើន។

សាវ័កប៉ុ�ោនបញ្នាក់យ៉នាងចនាបាស់ថាអ្នកខដ�មិនបរៀបការ

អាចបបគមើព័ន្កិច្របស់បស្ដចប�ើអស់ទាំងបស្ដចោនយ៉នាងបគចើន៖«អ្នក

ខដ�គាមនានគបពន្បោះខតងរវ�់ខតនឹងការរបស់គពះអម្នាស់ខដ�នឹង

បធ្វើដូចបម្ដចឲនាយគទង់សព្វគពះេឫទ័េប៉ុប្ណនាះខតអ្នក្ ខដ�មន

គបពន្បោះខតងរវ�់នឹងការបៅបោកីេ៍បនះវិញខដ�នឹងបធ្វើដូចបម្ដច

ឲនាយគបពន្ោនបពញចិត្ត»(១កូរិន្ូស៧:៣២-៣៣)។

បោះបេើេជាបេតុផ�ខដ�ប្្នា�ឲនាយសាវ័កប៉ុ�គោថា្នាថា

អ្នកមិនទាន់បរៀបការនិងបមម៉នាេឬបោះម៉នាេក្ដី្ួររស់បៅដូចគាត់

បដាេមិនចាំោច់បរៀបការ(១កូរិន្ូស៧:៧-៨)។

សូមនាបីខតអស់អ្នកខដ�ោនបរៀបការរួចបេើេក្តីក៏សាវ័កប៉ុ�

ោនគោប់ពួកប្ថាបព�បវោចបង្អៀត្ ស់ដូបច្នះពួកប្គតរូវបគបើ

អ្វីៗគ្ប់យ៉នាងបដើមនាបីោំមនុសនាសឲនាយសា្នា�់គពះគ្ីសទ៖

បងប្អចូនបអើេ្្នុំគោប់បសចក្តីបនះថាបព�បវោចបង្អៀត្ ស់បេើេ

ពីបនះបៅមុ្្ួរខតឲនាយពួកអ្នកខដ�មនគបពន្ោនបៅដូចជាគាមនានវិញ
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ពួកខដ�េំដូចជាមិនេំពួកខដ�អរសបនាបាេដូចជាមិនអរសបនាបាេ

ពួកខដ�ទិញដូចជាគាមនានអ្វីបសាះបេើេពួកអ្នកខដ�បគបើគោស់បោកីេ៍

បនះដូចជាមិនបគបើេួសខា្នាតបទដនាបិត្ ំរូននបោកីេ៍បនះខតងខតផ្នាស់បៅ

(១កូរិន្ូស៧:២៩-៣១)។

បនះមិនខមនចង់មនន័េថាមនុសនាសគបុស្ ួរខត�ះអា�័េ

បចា�ទំនួ�្ ុសគតរូវបៅផទះរបស់្ លែលួនឬបោះបង់បចា�គបពន្និង

កូនរបស់្ លែលួនបេើេបៅបធ្វើជាបបសកជនបោះបទ។ប៉ុខន្តគាត់មិន្ ួរ

ពនាយាយមរកការអរសបនាបាេនិងការសកប់ចិត្តបចញខតពីគ្ួសាររបស់

គាត់បោះប�ើេ។គាត់មិន្ ួរេកប�សថាមកពីគបពន្កូនរបស់

គាត់ោនជាគាត់ដាក់គពះបេស៊ូវជាទីពីរបៅវិញ។

បោកសុី.ធី.សទឹដ(C.T.Studd)ោរម្ភថា្ូដណដែឹងរបស់

គាត់្ ិតពីគាត់បគចើនបពកបេើេការបោះនឹងបធ្វើឲនាយោងខបរជាេក

គពះអម្នាស់បេស៊ូវជាទីពីរសគមប់ជីវិតរបស់ោងបៅវិញ។បដើមនាបី

បចៀសវាងកុំឲនាយមនបរឿងបនះបកើតប�ើងគាត់ក៏ោនខតងជាកំ្ពនាយ

្លែីមួេទុកឲនាយោងទបនទញជាគបចាំន្ងៃ្ ឺ៖

គពះបេស៊ូវបអើេទូ�បង្គំគសឡាញ់គទង់្ ស់

គពះអង្គជាក់ចនាបាស់សំខាន់ដ�់ទូ�បង្គំ

ភរិយសំណព្វមិនបសមែើដូចគទង់ដួងចិត្តទូ�បង្គំគសឡាញ់គទង់ពន់បពក។
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ពួកអ្នកកាន់�ទ្ិកុមមែនុេនីសទគបកាន់េកបគា�ការណ៍�្នះពិ-

ភពបោកសំខាន់ជាងទំោក់ទំនងជាមួេគ្ួសាររបស់ពួកប្បៅ

បទៀត។បោកបហា្នាដឹនអនណ��ន់បស្ដ�(GordonArnold

Lonsdale)ោនបធ្វើ្ ំរូគសាប់បេើេ។បោ្នាប់ពីប៉ូ�ិសោនចាប់

្លែលួនគាត់បៅក្ននុងគបបទសអង់ប្លែសថាគាត់ជា្ ិញមកពីរុសនាសីក្ននុងឆ្នាំ

១៩៦០ពួកប៉ូ�ិសោនរកប�ើញសំបុគតមួេចនាបាប់ពីគបពន្របស់

គាត់រួមជាមួេនឹងចបមលែើេតបគបមណជាជិត៦ទំព័រ។គបពន្គាត់

ោនសរបសរថា៖

ជីវិតបនះអីក៏អេុត្តិធម៌បម៉លែះ!អូនេ�់ចនាបាស់បេើេថាបងបធ្វើការបេើេវា

្ឺជាកិច្ការរបស់បងបងគសឡាញ់ការគរបងបេើេពនាយាយមបធ្វើគ្ប់ខបប

យ៉នាងបដាេេកចិត្តទុកដាក់។បទាះបីជាយ៉នាងបនះក្តីបេតុផ�របស់អូន

សា្នាប់បៅដូចជាមន�ក្ខណណៈចបង្អៀតចង្អ�់ក្ននុងខបបបទននការនិេមរបស់

្ស្តីបេើេអូនមនការ�ឺចាប់ខា្នាំង្ ស់។សូមបឆលែើេតបមកអូនផងថា

បងគសឡាញ់អូនប៉ុ្ណនាបេើេគបខេ�ជាអូននឹងោនធូរចិត្ត។

បោក�ន់បស្ដ�(Lonsdale)ោនបឆលែើេតបដូចតបៅ៖

ការខដ�បងចង់ប�ើកប�ើងបោះ្ ឺថាសូមនាបីខតរូបបងផ្នា�់ក៏មនជីវិតខត

មួេបេើេក៏មិនមនភាពសុ្គសួ�យ៉នាងដូបចា្នាះខដរ។អ្វីខដ�បងចង់បធ្វើ

បោះ្ ឺរស់បៅបដើមនាបីកុំឲនាយបងមនភាពអាម៉នាស់បៅបព�ខដ�បងគកប�ក
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បមើ�បគកាេ...បព�បនះបងមនអាេុ៣៩ឆ្នាំបៅបេើេបតើវាមនបៅស�់

បព�បគចើនបទៀតបទ?១

សាវ័កប៉ុ�ោនប�ើកប�ើងថា«...បព�បវោចបង្អៀត្ ស់

បេើេពីបនះបៅមុ្្ ួរខតឲនាយពួកអ្នកខដ�មនគបពន្ោនបៅដូច

ជាគាមនានវិញ»(១កូរិន្ូស៧:២៩)។

អារកនាសសាតាំងខតងខតបគបើអាោេ៍ពិោេ៍ខដ�មន�ក្ខណណៈ

ឆប់រេ័សឬការេ�់ពីអត្ថន័េននអាោេ៍ពិោេ៍មិនោនគតឹមគតរូវ

មករារាំងសិសនាសដ៏បកមែង្្ីរបស់គពះបេស៊ូវមិនឲនាយបបគមើព័ន្កិច្របស់

គទង់យ៉នាងបពញទី។មនអ្នកគតួសគតាេដ៏បឆះឆួ�របស់គពះជាម្នាស់

ជាបគចើនោន�ះបង់ព័ន្កិច្ខដ�គទង់ោនដាក់ឲនាយគាត់បធ្វើបចា�បចញ

បដើមនាបីបៅបរៀបការវិញ។

បព�្លែះអាោេ៍ពិោេ៍អាចជាសគតរូវដ៏ធំមួេខដ�រារាំងបេើង

មិនឲនាយបំបពញបំណងគពះេឫទ័េរបស់គពះគ្ីសទខដ�ថាមនុសនាស

គ្ប់រូប្ ួរខតឮដំណឹង�្អពីគទង់។

អាោេ៍ពិោេ៍្ ឺជាការគបទានមកពីគពះជាម្នាស់ប៉ុខន្តបៅបព�ខដ�

វាកា្នាេជារោំងទាស់នឹងគពះេឫទ័េរបស់គទង់បោះមនន័េថាបេើង

កំពុងខតបគបើគោស់វាមិនោនគតឹមគតរូវ។បេើងទាំងអស់គា្នាសុទ្ខតអាចនឹង
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បរៀបរាប់ប្មនាះអ្នកខដ�បេើងសា្នា�់ជាបគចើន្ឺជាអ្នកខដ�គពះជាម្នាស់ោន

គតាស់បៅឲនាយបៅបធ្វើជាបបសកជនខតមិនខដ�បចញបៅបសាះបគោះពួកប្

រវ�់ខតជាប់នដជាប់បជើងជាមួេអ្នកជាទីគសឡាញ់របស់្ លែលួនប៉ុប្ណនាះ។មិន

្ួរឲនាយមនការ្ មួេមកបគ្នាក់បំណងគពះេឫទ័េខដ�គពះជាម្នាស់

មនសគមប់អ្នក្ ម្នាក់បោះប�ើេសូមនាបីខតការខដ�គពះជាម្នាស់គប-

ទាន្ ូជីវិតក៏បដាេ...សព្វន្ងៃបនះមនមនុសនាសជាបគចើនោនសា្នាប់បៅបដាេ

គាមនានគពះគ្ីសទបគោះខតអ្នកខដ�គពះជាម្នាស់ោនគតាស់បៅឲនាយបៅផនាសាេ

ដំណឹង�្អខបរបៅជាប�ើកតបមកើងគ្ួសារជាទីមួេជាជាងការបំបពញតាម

បំណងគពះេឫទ័េរបស់គទង់បៅវិញ។២

អាោេ៍ពិោេ៍អាចកា្នាេជាសគតរូវនឹងការបំបពញបបសកកមមែ

របស់គពះគ្ីសទជាពិបសសចំបោះអ្នកគតួសគតាេខដ�ផនាសាេដំណឹង

�្អបៅកខនលែងពិោកបេើេមិនទាន់ោនឮដំណឹង�្អ។

មនបុរស្ស្តីជាបគចើនខដ�ជាអ្នកោំមុ្គបខេ�ជាគតរូវ�ះបង់សូមនាបីខត

តគមរូវការចាំោច់ឬការ�្អមួេចំនួនក្ននុងជីវិតក៏បដាេ។អ្នកោំមុ្គតរូវមន

ភាពរឹងបុឹងគតរូវបធ្វើជាទាហានដ៏�្អខដ�មិនជាប់ទាក់ទិននឹងបរឿងបផនាសងៗ

ក្ននុងជីវិតបនះនិងបធ្វើជាកីឡាករខដ�បចា�អស់ទាំងបនទនុកគពះជាម្នាស់ោន

គតាស់បៅពួកប្ឲនាយមនមុ្គរពិបសសសគមប់គទង់។៣
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សគមប់អស់អ្នកខដ�ោនឮការគតាស់បៅបនះបេើេោន

បឆលែើេតបវិញអ្នកបោះនឹងមនរគ្នាន់ជាទីគាប់ចិត្ត។«គពះបេស៊ូវ

គទង់មនគពះបនទចូ�ថា្្នុំគោប់អ្នករា�់គា្នាជាគោកដថា...អស់អ្នក

្ខដ��ះបចា�ផទះសំខបងឬបងប្អចូនគបុសគសីឪពុកម្នាេគប-

ពន្កូនឬខគសចំការបដាេេ�់ដ�់ប្មនាះ្ ្នុំបោះនឹងោនជា១

រេភា្ប�ើងវិញបេើេនឹងោនគ្ងជីវិតអស់ក�នាបជានិច្ទុកជា

មរដកខដរ»(ម៉នាថាេ១៩:២៨-២៩)។
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ការនលលកយមើលជាមុៃ

គពះអម្នាស់បេស៊ូវមិនខដ�បបញ្នារអ្នក្ ម្នាក់ឲនាយនិយេថា

្លែលួនបជឿប�ើគទង់បោះប�ើេ។បេើេគទង់ក៏មិនខដ�បគបើការអធិបនាបាេ

ខដ�បពញនិេមបដើមនាបីទាក់ទាញឲនាយមនអ្នកបដើរតាមគទង់ជាបគចើន

បោះប�ើេ។តាមពិតរា�់បព�ខដ�េ្វចូងមនុសនាសចាប់បផ្ដើមោំគា្នា

បដើរតាមគទង់គទង់ក៏ប�ើក�ក្ខ្ណ្ននភាពជាសិសនាសខដ�ពិោក

អនុវត្តប�ើងបដើមនាបីខញកអ្នកបជឿពីអ្នកមិនបជឿ។

មនបព�មួេមនេ្វចូងមនុសនាសោនបដើរតាមគពះបេស៊ូវបេើេ

គទង់ោនគពមនដ�់អស់អ្នកបោះថាពួកប្គតរូវន��កបមើ�ជា

មុន។គទង់មនបនទចូ�ថា៖

ដនាបិតក្ននុងពួកអ្នករា�់គា្នាបបើមនអ្នក្ ចង់សង់ផទះពី្ មែបតើមិនអង្គនុេ

ន��កបមើ�ជាមុនបទឬអីបដើមនាបីឲនាយដឹងជាមន�មែមនឹងបធ្វើបបង្ើេោនឬ

មិនោនខគកងកា�្ ដាក់បជើងជញ្នាំងរួចបបង្ើេមិនោនបោះអស់អ្នក
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្ខដ�ប�ើញក៏នឹងបសើចចំអកឲនាយបដាេោកនាយថាអ្នកបនះោនចាប់បផ្តើម

សង់ផទះខតបបង្ើេមិនោនឬបតើមនបស្ដចឯ្ ខដ�បរៀបបចញបៅចនាបាំង

នឹងបស្តច១បទៀតឥតអង្គនុេពិបគគាះបមើ�ជាមុនសិនបដើមនាបីឲនាយដឹងជា្ លែលួនោំ

ព�១មុឺនបៅតទ�់នឹងបស្ដចខដ�ោំព�២មុឺនមកចនាបាំងោនឬមិនោន

បបើប�ើញថាមិនោនបទបោះគទង់នឹងចាត់រាជទូតឲនាយបៅបសើុបសួរពីកិច្ខដ�

ចងសា្នានបមគតីនឹងគា្នាជាយ៉នាង្ ក្ននុងកា�ខដ�បស្ដចបោះបៅឆ្នាេបៅ

ប�ើេ(�ូកា១៤:២៨-៣២)។

បយងតាមបទ្ម្ពីរខាងប�ើបនះបេើងប�ើញថាគពះបេស៊ូវោន

បគបៀបគបដូចជីវិតជាគ្ីសទបរិស័ទបៅនឹងដំបណើរននការសាងសង់និង

ការបធ្វើស្គ្នាម។

គទង់ោនមនបនទចូ�ថាការចាប់បផ្តើមសាងសង់អគារខដ�មិន

ដឹងថាមន្ វិកាគ្ប់គគាន់បដើមនាបីបបង្ើេការសាងសង់បោះវា្ ឺជា

បរឿងដ៏�ងៃង់ប្្នាមួេ។ជាងបនះបៅបទៀតអគារខដ�ពុំទាន់ោនបញ្ប់

បោះនឹងកា្នាេជាសំណង់ខដ��រគទឹងមួេខដ�វានឹងបគ្នាញពី

ភាព្ ្វះចបោ្នាះនន្ ំនិតរបស់ម្នាស់។

ពិត្ស់!បបើបុ ្្គ�ម្នាក់សបគមចចិត្តបដើរតាមគពះគ្ីសទបៅ

កខនលែងគោរព្ពិធីធំៗរបស់គ្ីសទបរិស័ទនិងកខនលែងខដ�មនភាព
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កក់បរៅ្នាបោះគេនឹងឲនាយគាត់សបគមចចិត្តបដើរតាមខមន។ប៉ុខន្តការ

ពិោក្ ឺការ�ះអា�័េ្ លែលួនឯងនិងការ�ីប�ើឆ្នាងជាគបចាំន្ងៃបដើមនាបី

បដើរតាមគពះបេស៊ូវ។បទាះបបើការកា្នាេជាគ្ីសទបរិស័ទមិនមនការ

បង់ន្លែអ្វីបសាះក៏បដាេខតការកា្នាេជាអ្នកបជឿដ៏នឹងធឹងម្នាក់ទាមទារ

ឲនាយមនការ�ះបង់ជាបគចើនដូចជាការព�ីជីវិតការខញក្លែលួនបចញពី

បោកីេ៍និងការរងទុក្ខបដើមនាបីបបគមើគពះគ្ីសទ។ការចាប់បផ្ដើមរស់បៅ

ជាគ្ីសទបរិស័ទ្ ឺជាការគេគសួ�ខមន។ប៉ុខន្តការតស៊ូរស់បៅជា

គ្ីសទបរិស័ទខដ�គប�មមុ្នឹងការ�្អឬការអាគកក់មនឬគក

សបនាបាេឬបកើតទុក្ខពីមួេន្ងៃបៅមួេន្ងៃបោះជាការពិោក្ ស់។

បោកីេ៍កំពុងខតសបងកតបមើ�ជីវិតបេើង។ពួកប្ដឹងក្ននុងវិញ្នាណ

ថាជីវិតជាគ្ីសទបរិស័ទតគមរូវឲនាយមនភាពងប់ងុ�ក្ននុងជំបនឿបបើមិន

ដូបចា្នាះវាគាមនានតនមលែអ្វីបសាះ។បៅបព�ខដ�បោកីេ៍ជួបគ្ីសទបរិ-

ស័ទដ៏ឧសនាសាេ៍ម្នាក់គបខេ�ជាពួកប្នឹងបមើ�គេបមើ�បថាក

បជរគបម្ចំអកឲនាយប៉ុខន្តពួកប្បគារពឲនាយតនមលែអ្នកឧសនាសាេ៍ក្ននុងការ

បដើរតាមគពះគ្ីសទបៅក្ននុងចិត្តពួកប្វិញ។ប៉ុខន្តបៅបព�ខដ�បោកីេ៍

ជួបគ្ីសទបរិស័ទមុ្ពីរខដ�មិនោនបបគមើគពះជាម្នាស់អស់ពីចិត្តវិញ

បោះពួកប្មនខតការស្អប់ប្្ពើម។បោកីេ៍ចាប់បផ្ដើមចំអក�ក�ឺេ

ឲនាយគ្ីសទបរិស័ទមុ្ពីរបោះបដាេការឌឺដងថា«អាមួេបនះវាចាប់បផ្ដើម
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សាងសង់បេើេខតវាមិនមន�ទ្ភាពបញ្ប់ោនបសាះ។វារំបភើប

ចិត្តនឹងគោប់ប្ពីជីវិតផ្នាស់ខគបវា្ ស់ប៉ុខន្តឥ�ចូវវាបៅខតដូចពី

មុនដខដ�ដូចខតប្ខតឯងខដរេ្នឹង។វាចាប់បផ្តើមប�ើងប�ឿនដូច

ពនាយនុះប៉ុខន្តឥ�ចូវវាជាប់ភក់បេើេ»។

បេតុដូបច្នះបេើេបទើបគពះសប្គ្នាះោនមនបនទចូ�ថា«ឯងគតរូវ

ខតន��កបមើ�ជាមុន»។

ការបគបៀបគបដូចទីពីរបស់គពះបេស៊ូវទាក់ទងនឹងបស្ដចមួេអង្គ

ខដ�គបុងនឹងគបកាសស្គ្នាមជាមួេគបបទសបផនាសងបទៀត។បតើវាមិន

ខមនជាការសបគមចចិត្តខដ�គបកបបដាេសុភវិនិច្ឆ័េក្ននុងការខដ�

បស្ដចបោះ្ ន់្ូរថាព�ទាហានទាំងមួេមុឺនោក់របស់គទង់អាច

មន�ទ្ភាពវាេកំបទចខាមនាំងសគតរូវខដ�មនចំនួនបទ្វដងននច-ំ

នួនទាហានរបស់គទង់បទឬអី?បតើវា្ ួរឲនាយអស់សំបណើចយ៉នាង្ 

បៅបបើបស្ដចបោះគបកាសស្គ្នាមបេើេខតខបរជា្ ិតវិញថាបេើង

មិន្ ួរចនាបាំងប�ើេគសបបព�ព�ទាហានទាំងសងខាងកំពុងខត

សគមុកចូ�គបេុទ្គា្នា?បបើដូបចា្នាះគាត់មនខតគ្វីទង់សសុំចុះចាញ់

បេើេឱនគកាបបៅប�ើដីសុំក្ដីបមតា្នាពីពួកប្។

ជីវិតគ្ីសទបរិស័ទមន�ក្ខណណៈគសបដៀងគា្នានឹងអ្នកបធ្វើសឹក

ស្គ្នាមខមនខទន។ជីវិតជាគ្ីសទបរិស័ទមនសគតរូវដ៏សាហាវបឃរ-
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បៅ្ ឺបោកីេ៍សាច់្មនិងអារកនាសសាតាំងបេើេក៏មនទាំង

ការបគ្នាក់ទឹកចិត្តការកាប់ចាក់និងការ�ឺចាប់បខា្នាចផនាសាមនផទនុក

បដាេជំងឺរសាប់រស�់បដកមិន�ក់បេើេគោថា្នាចង់ឲនាយខតភលែឺឆប់ៗ

មនខតទឹកខភ្នកអខគមកយ៉នាង�ំោក�ំបិននិងការ�នាបង�ជាបគចើន។

បេើេបៅជុំវិញ្ លែលួនប�ើញមនខតអ្នកសា្នាប់រា�់ខតន្ងៃ។

អស់អ្នកខដ�ចាប់បផ្ដើមបដើរតាមគពះគ្ីសទ្ ួរខតចងចាំពីគពឹត្ត-ិ

ការណ៍បៅចនាបារខ្តបសម៉នានីទីគកា�្ មែកាោថា(េ៉ូហាន១៩:១៣)

និងភ្នំ�ោដ៍កនាបា�។បោ្នាប់មកគាត់្ ួរខតន��កពីការ�ះបង់ក្ននុង

ការបដើរតាមគទង់ជាមុនសិន។បគកាេបោះមកគាត់មនជបគមើសពីរ

យ៉នាងខដ�គាត់អាចបគជើសេកការបប្ដជា្នាចិត្តយ៉នាងមុតមំបដើរតាម

គពះគ្ីសទឬក៏បោះបង់គទង់បចា�បគោះគាត់្ ិតថាការ�ះបង់ក្ននុង

ការបដើរតាមគទង់េួសបេតុបពក។

បយងតាមការបគបៀបគបដូចទាំងពីរខាងប�ើបនះគពះអម្នាស់

បេស៊ូវោនបគកើនរំឭកដ�់អស់អ្នកខដ�សា្នាប់គទង់ថាពួកប្មិន

្ួរសបគមចចិត្តមកបធ្វើជាសិសនាសរបស់គទង់ប�ឿនបពកបោះបទ។គទង់

ោនមនបនទចូ�បទៀតថាពួកប្នឹងជួបការបបៀតបបៀនភាពបខា្នាចផនាសា

និងការរងទុក្ខបវទោបផនាសងៗ។ដូបច្នះមុននឹងសបគមចចិត្តបធ្វើជាសិសនាស

របស់គទង់ពួកប្្ ួរខតន��កជាមុនសិន។
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បតើអ្វីបៅជាតនមលែននការបដើរតាមគពះបេស៊ូវ?្ខាងបគកាមបនះនឹង

គោប់ពីចបមលែើេយ៉នាងដូបច្នះថា៖«ដូបច្នះអស់អ្នក្ ក្ននុងពួកអ្នករា�់

គា្នាខដ�មិន�ះអា�័េពីរបស់គទពនាយ្ លែលួនទាំងអស់បោះបធ្វើជាសិសនាស

្្នុំមិនោនបទ»(�ូកា១៤:៣៣)។

តនមលែបោះ្ ឺតគប់.អ្វដីៗ.ទាំង.អេ់មិនថាជីវិតឬគទពនាយសមនាបត្តិបោះ

ប�ើេ។បេើងប�ើញថាគពះសប្គ្នាះោន�ះបង់គ្ប់ទាំងអស់

បេតុដូបច្នះបេើេអស់អ្នកខដ�នឹងបដើរតាមគទង់គតរូវខត�ះបង់

គ្ប់អ្វីៗទាំងអស់ដូចគទង់ខដរ។គបសិនបបើគទង់ខដ�ជាអ្នកមន

សកឹមនសកបំផុតបេើេគទង់ោនសមែ័គ្គពះទ័េយងមកបធ្វើជាអ្នកគក-

្នាសត់បៅបេើេបោះបតើសិសនាសរបស់គទង់សមនឹងទទួ�ោនមកុដ

បដាេគគាន់ខត�ះបង់បន្តិចបន្តលួចឬ?

គពះអម្នាស់បេស៊ូវក៏ោនបញ្ប់បសចក្តីបបគងៀនបដាេសបង្ខប

យ៉នាង្ លែីថា៖«អំបិ�ជារបស់�្អខតបបើោត់ជាតិនគបបេើេបតើនឹង

េកអ្វីបធ្វើឲនាយនគបប�ើងវិញោន»(�ូកា១៤:៣៤)។

គគាសម័េបដើមននគពះ្ ម្ពីរមនុសនាសបៅជំោន់បោះបមើ�បៅ

ហាក់ដូចជាមិនមនអំបិ�សា្នាតដូចជាអំបិ�ខដ�បេើងមនរា�់ន្ងៃ

បនះបសាះ។អំបិ�របស់ប្ហាក់ដូចជាមនភាពគប�ចូកគបឡាក់្ លែះ

ដូចជាមនោេ្ នាសាច់។�។បេើេមិនដឹងមកពីបេតុអ្វីោនជាោំ
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ឲនាយអំបិ�ោត់បង់ជាតិនគបខដ�ប្្នា�ឲនាយអំបិ�ោត់បង់តនមលែអស់

រ�ីង។វាមិនអាចេកមកបគបើការោនបទៀតប�ើេសូមនាបីខតបធ្វើជាដី

ឬជាជីដាំដំ្ំបផនាសងៗក៏មិនោនខដរ។បព�្ លែះប្េកវាមកចាក់

បំបពញ្ លែនុកតាមផលែចូវបដើរប៉ុប្ណនាះ។ដូបច្នះវា«...គាមនានគបបយជន៍បទៀត

បសាះមនខតបោះបង់បចា�បៅបគរៅឲនាយមនុសនាសបដើរជាន់ប៉ុប្ណនាះ»

(ម៉នាថាេ៥:១៣)។

ការបគបៀបគបដូចខាងប�ើបនះោនបគ្នាញយ៉នាងចនាបាស់ថាបគា�-

បំណងចមនាបងរបស់គ្ីសទបរិស័ទ្ ឺថា្នាេសិរី�្អដ�់គពះជាម្នាស់

តាមរេណៈការថា្នាេជីវិតបបគមើគទង់ឲនាយអស់ពីដួងចិត្ត។គ្ីសទបរិស័ទអាច

ោត់បង់ភាពបឆះឆួ�ននការបបគមើគពះជាម្នាស់បបើគាត់បៅខតគបមូ�

គទពនាយសមនាបត្តិទុកបៅខផនដីបនះបេើេខស្វងរកខតភាពសុ្គសួ�

សគមប់ខត្ លែលួនឯងក៏ដូចជាពនាយាយមបធ្វើឲនាយកិត្តិេសបករ្តិ៍ប្មនាះ្ លែលួន

ោន�នាបីរនទឺគពមទាំងេកជីវិតនិងបទពបកាស�នាយរបស់្ លែលួនបៅបបគមើ

បោកីេ៍ដ៏មិនស្ថិតបស្ថរបនះ។

គបសិនបបើអ្នកបជឿេ�់គច�ំពីបគា�បំណងចមនាបងរបស់្ លែលួន

បោះគាត់ក៏នឹងេ�់គច�ំពីអ្វីៗបផនាសងបទៀតខដរ។គាត់គាមនានគបបយជន៍

ទា�់ខតបសាះប�ើកខ�ងខតបគបើដូចជាអំបិ�ខដ�ោត់បង់រសជាតិ

ទុកសគមប់ឲនាយមនុសនាសបដើរជាន់ប៉ុប្ណនាះ។គបបយជន៍របស់គាត់មន
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ខតឲនាយបោកីេ៍បសើចចំអកជាន់�លែីបេើេបមើ�គេខតប៉ុប្ណនាះ។

គពះបនទចូ�ចុងបគកាេននបរឿងបនះ្ ឺយ៉នាងដូបច្នះ៖«...អ្នក្ ខដ�

មនគតបចៀកសំរាប់សា្នាប់ឲនាយសា្នាប់ចុះ»(�ូកា១៤:៣៥)។

ជាបរឿេៗបៅបព�ខដ�គពះអម្នាស់បនលែឺគពះបនទចូ�យ៉នាងធងៃន់

ដូចបនះគទង់ខតងខតបខន្ថមោកនាយបពចន៍ដូចខាងប�ើបនះ។បមើ�បៅ

ហាក់បីដូចជាគទង់គជាបថាមនុសនាសភា្បគចើននឹងបដិបសធគពះបនទចូ�

របស់គទង់។គទង់គជាបថានឹងមនអ្នក្ លែះពនាយាយមកាត់គសាេគពះ

បនទចូ�របស់គទង់្ ុសបដើមនាបីពនាយាយមដកេក�ក្ខ្ណ្ដ៏ពិោកនន

ភាពជាសិសនាសខដ�គទង់តគមរូវឲនាយមនបចញ។

ប៉ុខន្តគទង់ក៏គជាបខដរថានឹងមនមនុសនាសបកមែងចាស់បបើកចិត្តបេើេ

ចុះចូ�នឹង�ក្ខ្ណ្ដ៏ឧត្តនុង្គឧត្តមរបស់គទង់។បេតុដូបច្នះបេើេ

ោនជាគទង់ទុកទា្នារចំេបដើមនាបីទុកជបគមើសឲនាយពួកប្ចូ�។«...អ្នក

្ខដ�មនគតបចៀកសំរាប់សា្នាប់ឲនាយសា្នាប់ចុះ»អស់អ្នកខដ�ោន

ឮ្ឺជាអ្នកខដ�ោនន��កជាមុនបេើេបៅបោ�ថា៖



159

កៃរ្លលកសើដលជៃើុឌ

្្នុំោនសបគមចចិត្តបដើរតាមគពះបេស៊ូវ

បបើសិនគាមនានប្តាម្្នុំបៅខតតាមគទង់

ប�ើឆ្នាងបៅខាងមុ្បោកីេ៍បៅខាងបគកាេ

្្នុំមិនខបរបគកាេ្្នុំមិនខបរបគកាេ។
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ពសយមាលនៃការស្្ប់

យោេសរជំយៃឿ

បៅបព�ខដ�មនុសនាសម្នាក់ពិតជាោនបប្ដជា្នាចិត្តបដើរតាមគពះ

បេស៊ូវគ្ីសទបព�បោះការសា្នាប់ឬរស់មិនសំខាន់ចំបោះគាត់

ប�ើេ។អ្វីខដ�សំខាន់បោះ្ ឺឲនាយខតគាត់ោនថា្នាេសិរី�្អដ�់គពះ

អម្នាស់បោះគ្ប់គគាន់បេើេ។

បព�ខដ�បោកអ្នកអានបសៀវបៅTheTriumphofJohnand

BettyStam១បោះបោកអ្នកនឹងប�ើញឃ្នាមួេខដ�បសៀវបៅបោះ

ោនប�ើកប�ើងម្ដងបេើេម្ដងបទៀតថា«...្ឺឲនាយខត្ ្នុំោនដំបកើងគពះ

គ្ីសទក្ននុងរូបកាេ្ ្នុំវិញ...បទាះរស់ឬសា្នាប់ក្ត»ី(ភី�ីព១:២០)។

បៅក្ននុងបសៀវបៅកំណត់បេតុរបស់បោកជីមបអោត(Jim

Elliot)ក៏មនសគមង់សម្ដីដូចបៅនឹង្ បនះខដរ។បៅបព�ខដ�

បោកបៅជានិសនាសិតបៅសាក�វិទនាយា�័េវីត្ឹន(Wheaton
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College)បោកោនសរបសរបរៀបរាប់ថា«្្នុំោនបគតៀម្ លែលួនសា្នាប់

សគមប់ជនជាតិអ័ង្ឹស(Aucas)រួចបៅបេើេ»។មនបព�មួេ

គាត់ោនសរបសរបទៀតថា៖

ឱ!គពះវរបិតាសូមដកេកជីវិតទូ�បង្គំនិង្ មរបស់ទូ�បង្គំគប-

សិនបបើគទង់សព្វគពះេឫទ័េបេើេសូមឲនាយបភលែើងរបស់គទង់ទទួ�េក្ ម

បោះបៅដុតផង។ទូ�បង្គំនឹងមិនទុក្ មបោះបទបគោះវាមិនខមនជារបស់

ទូ�បង្គំខដ�គតរូវឲនាយទូ�បង្គំរកនាសាទុកបោះប�ើេ។សូមគទង់ដកចុះឱគពះដ៏

ជាម្នាស់បអើេសូមគទង់េកទាំងអស់ចុះ!សូមគទង់បង្ចូរជីវិតទូ�បង្គំឲនាយបៅ

ជាតគ្នាេដ៏វិសុទ្សគមប់បោកីេ៍ទាំងមូ�បគោះ្ មខដ�មនតនមលែជា

្មខដ�េូរបៅមុ្អាសោរបស់គទង់ខតប៉ុប្ណនាះ។២

វាហាក់ដូចជាបគ្នាញឲនាយប�ើញថាវីរបុរសនិងវីរោរីរបស់គពះ

ជាម្នាស់ភា្បគចើនោនរាប់ជីវិតរបស់្ លែលួនថាគាមនានតនមលែបទៀតបព�

ខដ�ពួកប្កាន់ខតសា្នា�់គទង់ដូចគា្នានឹង្ ំរូខាងប�ើផងខដរ។ពួក

ប្ទទួ�សា្នា�់ថា«បបើគគាប់គសូវខដ�ធា្នាក់ចុះបៅដីមិនគប់បទបោះ

ក៏បៅខត១ដខដ�ខតបបើគប់វិញបោះក៏បបងកើតផ�ជាបគចើនប�ើង»

(េ៉ូហាន១២:២៤)។ពួកប្ោនដាក់ចិត្តដាក់កាេបធ្វើជាគគាប់

គសូវខដ�គប់បេើេបបងកើតផ�ជាបគចើន។
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បនះបេើេជាអាកបនាបកិរិយខដ�គពះសប្គ្នាះោនបបគងៀនសិសនាស

របស់គទង់«ដនាបិតអ្នក្ ខដ�ចង់ឲនាយរួចជីវិតបោះនឹងោត់ជីវិតបៅ

ខតអ្នក្ ខដ�ោត់ជីវិតបដាេបគោះ្ ្នុំបោះនឹងោនជីវិតវិញ»

(�ូកា៩:២៤)។

បៅបព�ខដ�បេើងកាន់ខត្ ិតបេើងកាន់ខតេ�់ប�ើញថា

បទ្ម្ពីរបនះពិតជាគតឹមគតរូវខមន។

ដំបូងបេើងគតរូវដឹងថាជីវិតរបស់បេើងបនះមិនខមនជាកមមែសិទ្ិ

របស់បេើងប�ើេ។វាជាកមមែសិទិ្របស់គពះបេស៊ូវខដ�ោនទិញ

បេើងបដាេគពះបោេិតដ៏ន្លែវិបសសរបស់គទង់។បតើបេើងរា�់គា្នា

ស័ក្តិសមនឹងរកនាសាជីវិតខដ�ជាកមមែសិទ្ិរបស់គពះជាម្នាស់ឬ?បោក

សុី.ធី.សទឹដ(C.T.Studd)ោនបឆលែើេសំណួរបនះសគមប់្ លែលួនគាត់

បៅបព�ខដ�គាត់សរបសរបរៀបរាប់ពីការបនះបៅសាក�វិទនាយា�័េ

ប្មគប៊ីឆ(CambridgeUniversity)ក្ននុងគបបទសអង់ប ល្ែសបៅឆ្នាំ

១៨៨៣៖

្្នុំោនដឹងបេើេថាគពះបេស៊ូវសុ្តសគមប់្ ្នុំប៉ុខន្ត្ ្នុំមិនខដ�េ�់

យ៉នាងចនាបាស់ថាបបើគទង់ពិតជាសុ្តសគមប់្ ្នុំខមនបោះមនន័េថា្ ្នុំមិន

ខមនជាកមមែសិទ្ិរបស់្ លែលួនបទៀតបទ។ការបគោសបោះមនន័េថាការទិញ

េកមកវិញ។បេតុដូបច្នះបេើេបបើ្ ្នុំជាកមមែសិទ្ិរបស់គពះជាម្នាស់បោះមន
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ន័េថា្្នុំគតរូវថា្នាេគ្ប់អ្វីៗទាំងអស់បៅគទង់ខតបបើ្ ្នុំពនាយាយមទុកអ្វីខដ�

មិនខមនជាកមមែសិទិ្របស់្ ្នុំបោះមនន័េថា្្នុំ្ ឺជាបចារ។បៅបព�ខដ�្ ្នុំ

ោនេ�់យ៉នាងចនាបាស់ថាគពះបេស៊ូវគ្ីសទពិតជាោនសុ្តជំនួស្ ្នុំបោះ

គាមនានអ្វីខដ�្ ្នុំពិោកនឹង�ះបង់សគមប់គទង់បទៀតបសាះប�ើេ។

បោ្នាប់មកបេើងរា�់គា្នានឹងគតរូវសា្នាប់�ុះគតាខតគពះអម្នាស់

យងមកវិញទា�់បព�បេើងបៅមនជីវិតបៅប�ើេ។បតើការខដ�

បេើងស៊ូសា្នាប់បដើមនាបីបបគមើគពះជាម្នាស់មិនខមនជាការ�្អជាងការ

ខដ�បេើងគគាន់ខតសា្នាប់បេើេមនប្មនាះក្ននុងបញ្ីមរណភាពបទ

ឬអី?បតើសគមង់សម្ដីរបស់បោកជីមបអោត(JimElliot)ខដ�

គាត់ប�ើកប�ើងថា«បុ្្គ�ម្នាក់ខដ�ឲនាយនូវអ្វីខដ�គាត់មិនអាចរកនាសា

ទុកោនបដើមនាបីប្ងចាប់េកនូវអ្វីខដ�គាត់នឹងមិនអាចោត់បង់

ោនបុ្្គ�បោះមិនខមនជាមនុសនាស�ងៃីប�ងៃើ»មិនគតឹមគតរូវបទឬអី?

ចំណុចទីបីបបើគពះបេស៊ូវពិតជាោនសុ្តជំនួសបេើងខមន

ដូបច្នះការខដ�បេើងស៊ូសា្នាប់ថា្នាេគទង់វិញបោះជាការស័ក្តិសម

្ស់។បបើអ្នកបបគមើមិនមនសិទ្ិប�ើសបៅហា្នាេរបស់្ លែលួនចុះបតើ

បេើងមនសិទិ្អ្វីឲនាយបេើងចូ�បៅសា្នានសួ្៌បដាេគាមនានទុក្ខ�ំោក

ដូចខដ�គពះអម្នាស់បេស៊ូវោនគប�មមុ្បោះ?បោ្នាប់ពីបោក
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សុី.ធី.សទឹដ(C.T.Studd)ោនពិចារ្ប�ើទសនាសនណៈខាងប�ើ

បនះរួចមកគាត់ក៏ោនមនគបសាសន៍ថា«គបសិនបបើគពះបេស៊ូវដ៏

ជាគពះពិតោនសុ្តជំនួស្ ្នុំខមនបោះគាមនានការ�ះបង់្ មួេ

ខដ�ធំេួសបពកសគមប់្ ្នុំបដើមនាបីបធ្វើថា្នាេគទង់វិញបោះប�ើេ»។

ចំណុចបញ្ប់ការខដ�បេើងឱបគកបសាបជីវិត្ លែលួនឯងគសប

បព�ខដ�បេើងអាចបគបើជីវិតបោះបដើមនាបីោំគពះពរដ៏អស់ក�នាបជានិច្

បៅកាន់មនុសនាសក្ននុងបោកីេ៍បនះបោះ្ ឺជាបទឧគកិដ្ឋមួេ។មនុសនាស

ភា្បគចើនោនចំ្េបព�បពញមួេជីវិតរបស់្ លែលួនបដើមនាបីគសាវគជាវ

រកឱស្ខដ�គគាន់ខតជាចំណង់របស់ពួកប្។អ្នកបផនាសងបទៀតហា៊នាន

សា្នាប់បដើមនាបីជួេសប្គ្នាះអ្នកខដ�្ លែលួនគសឡាញ់បចញពីអគារខដ�

កំពុងឆបបឆះ។បេើេមនអ្នក្ លែះបទៀតោនព�ីជីវិតក្ននុងសឹក

ស្គ្នាមបដើមនាបីជួេសប្គ្នាះមតុភូមិរបស់្ លែលួនឲនាយរួចពីក្្នាប់នដ

ខាមនាំងសគតរូវ។ចុះចំបោះគព�ឹងរបស់មនុសនាសវិញបតើវាមនតនមលែប៉ុ្ណនា

សគមប់បេើង?បតើបេើងហាននិយេដូចបោកបអេ្វ.ដាប់ប៊�េូ.

បអឆ.នមេុ័រស៍(F.W.H.Myers)ថា៖

្្នុំដូចជាបមើ�ប�ើញគព�ឹងរបស់មនុសនាស

ខដ�សមនឹងេក�្នះខតជាប់�ុំ
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បទាះជាទាសករក៏អាចសមបធ្វើជាបស្ដចធំ

ខចកចាេនូវក្តីសងនាឃឹមខតមួេ្ ត់ខដ�គាមនាន្ លែឹមសារ។

្ួរឲនាយអាណិត្ ស់បដាេសារប្សកប់ជាក់ចនាបាស់នឹងការសខម្ដង

ភា្នាមបោះមនបសចក្តីគោថា្នាដ៏ខា្នាំងកា្នាបគជៀតចូ�គបខជង

មកអគងរួនដួងចិត្ត្ ្នុំដូចជាសំប�ងខគតោន់រំពង។

ឱ!្្នុំចង់សប្គ្នាះអ្នកទាំងបនះនិងសមែ័គ្បូជាជីវិតបដើមនាបីសប្គ្នាះប្

ស៊ូសា្នាប់បដើមនាបីជីវិតរបស់ប្

និងសមែ័គ្វិោស្ លែលួនឯងបដើមនាបីប្ទាំងអស់គា្នា។

ស៊ូសា្នាប់បដើមនាបីជីវិតរបស់ប្និងសមែ័គ្វិោស្ លែលួនឯងបដើមនាបីប្ទាំង

អស់គា្នា។បោះមិនខមនមនន័េថាមនុសនាសគ្ប់គា្នាសុទ្ខតគតរូវសា្នាប់

បដើមនាបីជំបនឿបោះបទ។គពះជាម្នាស់ោនបគមុងទុកមនុសនាសមួេចំនួន

តូចបដើមនាបីសា្នាប់បដាេគតរូវប្ដុតនឹងបភលែើងចាក់បដាេ�ំខពងនិង

កាត់កនាបា�បចា�។ប៉ុខន្តសគមប់បេើងរា�់គា្នាវិញបេើងអាចមន

អាកបនាបកិរិយស៊ូសា្នាប់ចិត្តបឆះឆួ�បេើេបប្ដជា្នាចិត្តបដើមនាបីជំបនឿដូច

ពួកមរណសាកនាសី។បេើងរា�់គា្នាអាចរស់បៅក្ននុងោមជាអ្នកខដ�

ោនថា្នាេជីវិត្ លែលួនដ�់គពះគ្ីសទរួចបៅបេើេ។
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បទាះ�ឺឬជាមនប�ើឆ្នាងមនមកនុដ

ឥនទធនូខពនពត់រួមទាំងផ្គរោន់

ប្គ្នាបរូបកាេគព�ឹង្ ្នុំឲនាយទាន់

ឲនាយគទង់រួសរាន់ភ្លួររាស់ជីវិត្ ្នុំបៅ។

—មិនសា្នា�់អ្នកនិពន្
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រ្គ្្ៃ់របស់ពគដីស្ទបរិស័ទ

ជីវិតខដ�ោន�ះបង់បដើមនាបីគពះអម្នាស់បេស៊ូវនឹងទទួ�ោន

រគ្នាន់ជាទីគាប់ចិត្ត។អំណរអរនិងភាពរីករាេ្ ឺជាធាតុពិតននជីវិត

ក្ននុងការបដើរតាមគពះគ្ីសទ។

គពះសប្គ្នាះខតងមនបនទចូ�ដខដ�ថា«អ្នក្ ខដ�រកោន

ជីវិត្ លែលួនបោះនឹងគតរូវោត់ជីវិតបៅខតអ្នក្ ខដ�ោត់ជីវិតបដាេ

េ�់ដ�់្ ្នុំបោះនឹងោនជីវិតវិញ»។តាមពិតគពះបនទចូ�គតង់បនះ

គទង់ោនប�ើកប�ើងដខដ�ៗបសទើរខតបគចើនជាងអ្វីៗបផនាសងបៅបទៀត

បៅក្ននុងដំណឹង�្អទាំងបួន(សូមអានម៉នាថាេ១០:៣៩,១៦:២៥;

ម៉នាកុស៨:៣៥;�ូកា៩:២៤,១៧:៣៣;េ៉ូហាន១២:២៥)។ចុះ

បេតុដូចបម្តចោនជាគទង់ប�ើកឃ្នាដខដ�ៗយ៉នាងដូបច្នះ?បតើមិន

ខមនបដាេសារខតវាជាបគា�ការណ៍ចមនាបងមួេរបស់គ្ីសទបរិស័ទ

ខដ�ប្ឲនាយប្មនាះថាជីវិតឱបគកបសាបជាជីវិតខដ�ោត់បង់ខតជីវិត

ខដ��ះបង់បដើមនាបីបបគមើគទង់្ ឺជាជីវិតដ៏ពិតជីវិតខដ�ទទួ�ោន
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ការសប្គ្នាះមនអំណរនិងជាជីវិតរស់បៅអស់ក�នាបជានិច្បទឬអី?

ការបធ្វើជាគ្ីសទបរិស័ទខដ�មិនោនបបគមើគពះជាម្នាស់អស់ពី

ចិត្តនឹងោំឲនាយជីវិតរបស់អ្នកបោះមនបពញបដាេការ�ឺចាប់។ការ

បបគមើគទង់ឥត�ប់�រ្ ឺជាផលែចូវខដ�បធ្វើឲនាយបេើងទទួ�ោនអំណរដ៏

គាប់គបបសើរពីគទង់។

ការបធ្វើជាសិសនាសដ៏ពិត្ ឺជាការបធ្វើជា្ ្នុំបបគមើរបស់គពះបេស៊ូវគ្ីសទ

បេើេបេើងនឹងប�ើញថាការបបគមើគទង់្ ឺមនបសរីភាពបពញប�ញ។

អស់អ្នកខដ�បោ�ថា«...្្នុំគសឡាញ់បៅហា្នាេ្ ្នុំ...្្នុំមិនបចញបៅ

បទ»(និក្ខមនំ២១:៥)អ្នកបោះមនបសរីភាពពិតគោកដ។

សិសនាសរបស់គពះបេស៊ូវមិនជាប់ជំោក់ជំពិននឹងបរឿងកំបុិកកំប៉ុក

ឬបរឿងខដ�មិនបៅស្ថិតបស្ថរបោះបទ។គាត់្ ្វ�់ខា្នាេខតនឹងការខដ�

បៅអស់ក�នាបជានិច្បុ៉ប្ណនាះ។ជាក់ខស្តងដូចជាបោកេ័ដសិន

ប្�័រ(HudsonTaylor)ជាបដើមគាត់អសបនាបាេនឹងសកប់ចិត្តជាមួេ

នឹងរបស់ដ៏បន្តិចបន្តលួចខដ�គាត់មន។

គ្ីសទបរិស័ទបមើ�បៅដូចជាមិនសូវមនប្មនាះបោះសបមលែងខត

គាត់�នាបី�នាបាញខដរ។បទាះបបើគាត់ជាអ្នកខដ�គាមនាននរ្សា្នា�់ខត

មនុសនាសទាំងអស់សា្នា�់គាត់យ៉នាងចនាបាស់។បទាះបបើប្ចាត់ទុកគាត់ដូច

ជាមនុសនាសបេៀបនឹងសា្នាប់ខតគាត់ពិតជាបៅមនជីវិត។បទាះបបើប្
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បធ្វើទារុណកមមែគាត់ខតគាត់គាមនានបទាសដ�់សា្នាប់បទ។បទាះបបើប្បធ្វើ

ឲនាយគាត់មនទុក្ខគពួេខតគាត់សបនាបាេចិត្តជានិច្។បទាះបបើគាត់ជា

អ្នកគកខតគាត់ោនបធ្វើឲនាយមនុសនាសជាបគចើនកា្នាេបៅជាអ្នកមនបទាះបបើ

គាត់គាមនានអ្វីបសាះខតគាត់មនសព្វគ្ប់ទាំងអស់វិញ(២កូរិន្ូស

៦:៩-១០)។

បបើជីវិតននគ្ីសទបរិស័ទដ៏ពិតជាជីវិតមួេខដ�សកប់ចិត្តខាង

ឯវិញ្នាណជាងប្បៅខផនដីបនះបោះបេើងអាចដឹងគោកដថាគ្ីសទ-

បរិស័ទនឹងទទួ�រគ្នា�់បគចើនជាងប្បៅឯសា្នានសួ្៌។«�ុះដ�់

បុគតមនុសនាសគបកបបដាេសិរីរុងបរឿងគពះបិតារបស់គពះអង្គយងមក

ជាមួេពួកបទវតារបស់គពះអង្គគពះអង្គនឹងគបទានរគ្នាន់ឬដាក់បទាស

ម្នាក់ៗតាមអំបពើខដ�្ លែលួនោនគបគពឹត្ត»(ម៉នាថាេ១៦:២៧្្ប)។

បេតុដូបច្នះបេើេមនុសនាសខដ�ទទួ�គពះពរពិតគោកដទាំងបៅ

បព�បនះនិងអស់ក�នាបជានិច្បោះ្ ឺជាអ្នកខដ�អាចនិយេដូច

បោកបបៀ�ប័រដិន(BillBorden)ជានិសនាសិតបៅសាក�វិទនាយា�័េ

បេ៉�(Yale)ថា៖«គពះអម្នាស់បេស៊ូវបអើេទូ�បង្គំោនដក្ លែលួន

ខ�ងបធ្វើជាម្នាស់ប�ើជីវិត្ លែលួនឯងបទៀតបេើេ។ទូ�បង្គំសូមយងគទង់មក

បសាេរាជនាយក្ននុងចិត្តទូ�បង្គំ។សូមគទង់បំផ្នាស់បំខគបោងសម្នាតបេើេ

បគបើគោស់ទូ�បង្គំតាមគពះេឫទ័េគទង់ចុះ»។
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តពះអង្គមិនេពវតពះ�័យស�ើញមនរុេគាែវិោេបង់

តពះសយេ៊ូវតគងសេើបេ្័ង្កសពញសោយេិរីេ្សជាគ

ត�ង់�តស�ើញសោរោថនមនរុេគាែគួរឲគាយអាណិតសពញសោយ�រុក្ខសសក

ត�ង់យងមកសោកេះតពះជន្សោយក្ីតេឡាញ់។

វិោេស�ើយវិោេស�ើយ!មនរុេគាែវិោេសៅនឹងមរុខសយើង

ដួងចិត្ក៏ចំដបងរង�រុក្ខសខា្គាចផគាសារ

តពះតគីេទេស្ង្គាះដតរាមគានអ្នកតរាប់ពួកសគស�ើយណា

ឲគាយរួចេង្គារផរុតពីរាបកម្។

តពះអង្គមិនេពវតពះ�័យស�ើញមនរុេគាែវិោេបង់

ត�ង់យងមកគង់ក្នញងសោរោដ៏ដេនសវ�ោ

ត�ង់រកអ្នកវសងវងត�ង់េួងសោមអ្នកសកើត�រុរោ្គា

ត�ង់សតរាេឲគាយជាដេ់ចិត្ដដេសខទចខា្គាំនិងរាក់ដបក។

វិោេស�ើយវិោេស�ើយ!រដូវចតមរូតកំពរុងដតសៅ�ួេ

អ្នកតចរូតក៏តិចយប់យន់�ន់សទារមកដេ់

តពះតគីេទតតាេ់សៅអ្នកមកតចរូតចូរករុំររុញរា

សតោះតពេឹងថនមនរុេគាែមា្គាមានតថម្ណាេ់ណាេតមាប់ត�ង់។
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មនរុេគាែខ្ះេមគាបអូរចាយវយខា្គាំងណាេ់ដតេតមាប់តពះមានតិចតួចស�

សពេេតមាប់ខ្លួនេមគាបអូរណាេ់ដដរដតតពះរាមគានស�រវេ់ខា្គាំងណាេ់

រាមគានសពេបំសពញកិច្ចរោរតពះតគីេទសៅជួយដេ់មនរុេគាែកំពរុងសតេកឃ្គាន

ជួយតពេឹងមនរុេគាែកំពរុងវសងវងជួយសគឲគាយដេវងរកអំណរអេ់កេគាប។

វិោេស�ើយវិោេស�ើយ!សមើេសគសៅសយើងចរុះ

«ោំតពះអ្នកមកស�ើយតរាប់សយើងពីត�ង់ផង

សយើងអេ់កមា្គាំងមានបនទញកសតចើនកន្ង

�ឹកដ្្នក�ូរសៅ�្ងោំឲគាយដ្្នកតេវំង»។

តពះអង្គមិនេពវតពះ�័យស�ើញមនរុេគាែវិោេបង់

ខ្ញំជាអ្នកសដើរតាមត�ង់សតើខ្ញំអាចរេ់សៅរានេរុខសន្យ៉គាងដូចសម្ចសៅ

សពេតពេឹងមនរុេគាែកំពរុងដតធ្គាក់នរកយ៉គាងសតរៅ

រាត់រសត់សៅសោយខ្ញំមិនរានជួយ។

វិោេស�ើយវិោេស�ើយ!សយើងមិនេ្័តគចិត្

មា្គាេ់ខ្ញំសអើយអាណិតតបណីេសោដគាេផង

េូមបំបរបង់ចំណង់សោកីយ៍ដតម្ង

ឲគាយ�ូេបង្គំរេ់ផងតាម�េគាែនៈរបេ់តពះអង្គ។

—បោកគសី�ូសុីអរ.នម៉បេើរ
(LucyR.Meyer)
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Looking for more Christian resources in the Khmer language?  

Visit:  http: //www.cambodianchristianresources.com
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