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បុព្វកថា
ស�ៀវភៅនេះក�ើតចេញមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងយកចិត្ត
ទុកដាក់ ដ�ើម្បីស្រង់យកនូវគោល

ការណ៍សំខាន់ៗនៃភាពជាសិស្ស
របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមកណ្ឌគម្ពីរសញ្ញាថ្មី។ ប្រហែលជាមានអ្នក
ខ្លះបានឃ�ើញពីគោលការណ៍ទាំងនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលជាយូរឆ្នាំមក
ហ�ើយ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយ�ើងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថា គោលការណ៍
ទាំងនេះហាក់ដូចជាខ្លាំងក្លា ហ�ើយពិបាកអនុវត្តនៅយុគសម័យដ៏
ស្មុគស្មាញដែលយ�ើងខ្ញុំកំពុងរស់នៅសព្វថ្ងៃនេ
 ះ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ
បានជាយ�ើងខ្ញុំមិនរវីរវល់នឹងព្រះ
 បន្ទូលរបស់ទ្រង់។
ក្រោយមក យ�ើងខ្ញុំក៏បានជួបយុវជនជាអ្នកជ�ឿមួយក្រុមដែល
បានប្ដេជ្ញាចិត្តរស់នៅ  តាមលក្ខខណ្ឌនៃភាពជាសិស្សរបស់ព្រះ
សង្គ្រោះ ដោយសារពួកគេជ�ឿថា លក្ខខណ្ឌទាំងនោះមិនគ្រាន់តែ
មានប្រយោជន៍យ៉ាងក្រៃលែ

ងដល់យ�ើងប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែវាថែ
 ម
ទាំងជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលយ�ើងអាចផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្ស
លោកទាំងអស់បាន។
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យ�ើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា  យ�ើងខ្ញុំអាចនិពន្ធស�ៀវភៅនេះបាន
ដោយសារតែមានយុវជនទាំងនោះជាជំនួយ  តាមរយៈគំរូដ៏រស់
រវ�ើករបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងសេចក្តីពិតដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុង
ស�ៀវភៅនេះ។
ទោះប�ើសេចក្ដីពិតទាំងនេ
 ះខ្ពសហ
់ ួសពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
របស់យ�ើងខ្ញុំកដោយ 
៏
ក៏យ�
 ើងខ្ញុំនៅតែចង់បង្រៀនសេចក្ដីពិតទាំងនេ
 ះ
ទុកដ
 ូចជាអីដែល
្វ
យ�ើងខ្ញុំចង់ប្រព្រ

ឹត្តតាមដែរ។
— លោក វិលាម មេកដានុល 
(William MacDonald)
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សេចក្ដីផ្ដើម
ផ្លូវដែលមនុស្សអាចឈានទៅដល់ភាពជាគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិត
បាន ចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់នោះក�ើតជាថ្មី។ ផ្លូវនោះ
អាចចាប់ផ្ដើមបាន នៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់បានព្រឹត្តិការណ៍ដូច
ខាងក្រោម៖
●● នៅពេលដែលគាត់ទទួលស្គាល់ថា  ខ្លួនមានបាប បាន

វង្វេងបាត់ ខ្វាក់ងងឹតសូន្យសុង ហ�ើយនៅអាក្រាតចំពោះ
ព្រះជាម្ចាស់។
●● នៅពេលដែលគាត់បានទទួលស្គាល់ថា   គាត់មិនអាច

សង្គ្រោះខ្លួនឯងដោយសារចរិតល្អ  ឬអំព�ើល្អរបស់គាត់
បានឡ�ើយ។
●● នៅពេលដែលគាត់ជ�ឿថា ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាន

សុគតជំនួសគាត់នៅល�ើឈ�ើឆ្កាង។
●● នៅពេល ដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់

ដោយជ�ឿថា ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាព្រះអម្ចាស់ ហ�ើយ
ជាព្រះសង្គ្រោះតែមួយអង្គគ
 ត់របស់គាត់។
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ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងប៉ុន្មានមុននេះ  គឺជារប�ៀបដែលមនុស្សម្នាក់
អាចក្លាយទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទ។ ការបញ្ជាក់សេចក្តីទាំងនេះជាមុន
គឺជាការសំខាន់ណាស់ ពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនគិតថា ការក្លាយជា
គ្រីស្ទបរិស័ទ គឺគ្រា
 ន់តែអាស្រ័យទៅល�ើការរស់នៅបែបជាគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែតា
 មពិតមិនដូច្នោះទេ! ជាដំបូង លោកអ្នកត្
 រូវ
តែក្លាយទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាមុនសិន មុននឹងលោកអ្នកអាចរស់
នៅបែបជាគ្រីស្ទបរិស័ទបាន។
ជីវិតនៃភាពជាសិស្សដែលបានរ�ៀបរាប់ជូនក្នុងទំព័របន្តបន្ទាប់ គឺ
ជាជីវិតអធិធម្មជាតិមួយ។ យ�ើងគ្មា
 នអំណាចអាចរស់នៅបែបនោះ
ដោយខ្លួនយ�
 ើងផ្ទាល់បានទេ។ យ�ើងត្រូវការអំណាចដែលមកពព្រះ
ី 
ជាម្ចាស់។ មានតែនៅពេលដែលយ�ើងបានក�ើតជាថ្មី
 តែប៉ុណ្ណោះ ទ�ើប
អាចឲ្យយ�ើងទទួលអំណាច ហ�ើយរស់នៅស្របតាមសេចក្តីបង្រៀន
របស់ព្រះយេស៊ូវបាន។
មុននឹងលោកអ្នកអានបន្តទៅមុខទ�ៀត  សូមសួរខ្លួនឯងជា
មុនសិនថា៖ «ត�ើខ្ញុំបានក�ើតជាថ្មីហ�ើយឬនៅ? ត�ើខ្ញុំបានក្លាយជា
បុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារជំន�ឿនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ
ហ�ើយឬនៅ?»
ប្រសិនប�ើលោកអ្នកម
 ិនទា
 ន់ទេ ចូរទទួលទ្រ
 ង់ធ្វ
 ើជាព្រះអម្ចាស់
8

សេចក្ដីផ្ដើ

និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកឥឡូវនេះចុះ។ បន្ទាប់មក
ប្ដេជ្ញាចិត្តនឹងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់នូវគ្រប់ការទាំងអស់ដែលទ្រង់បាន
បង្គាប់បញ្ជាមក ទោះបីជាការនោះទាមទារឲ្យលោកអ្នកលះបង់
យ៉ាងណាកដោយ
៏
។
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ជំពូកទ
 ី១

លក្ខខណ្ឌនៃ
ភាពជាសិស្ស
ភាពជាគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិត គឺជាការប្ដូរផ្តាច់ចំពោះព្រះអម្ចាស់
យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងអស់ពកា
ី យពីចិត្ត។
ព្រះសង្គ្រោះមិនមែនរកអស់បុរសស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលនឹង
ថ្វាយពេលទំនេរនាពេលល្ងាចរបស់ពួកគេ 
 ឬកថ៏្ងៃចុងសប្ដាហ៍របស់
ពួកគេ ឬក៏អំឡុងឆ្នាំនៃការចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេនោះទេ តែទ្រង់
ស្វែងរកអស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលនឹងយ
 កទ្រង់ជាអាទិភាពចម្បង
នៅក្នុងជ
 ីវិតរបស់ពួកគេ
 វិញ។
សព្វថ្ងៃនេ
 ះទ្រង់នៅតែបន្តស្វែ
 ងរកដូចជាកាលដែលទ្រង់ធ
 ្លាប់បានស្វែង
រកជាយូរមកហ�ើយនោះដែរ ទ្រង់មិនមែនរកហ្វូងមនុស្ស ដែលអណ្ដែតត្រសែតឥតគោលដៅនៅក្នុងការដ�ើរតាមគន្លងរបស់ទ្រង់នោះទេ ប៉ុន្តែទ្រង់រក
អស់បុគ្គលទាំងឡាយណា ដែលមានភក្ដីភាពជាអមតៈចំពោះទ្រង់ ហ�ើយ
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ភក្ដីភាពនោះក�ើតមានឡ�ើងនៅពេលដែលបុគ្គលទាំងនោះទទួលស្គាល់ថា
ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានត្រៀមខ្លួនដ�ើម្បី
ដ�ើរតាមគន្លងនៃការលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯង។ គន្លងនោះទ្រង់បានដ�ើរមុនពួក
គេរួចជាស្រេចហ�ើយ។
— លោក អេឆ. អេ. អ៊ែវិន ហប់គិនស៍
(H. A. Evan Hopkins)១

ការឆ្លើយតបដត្រ
៏ ឹមត្រូវទៅនឹងយ
 ញ្ញបូជារបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅល�ើ
ភ្នំលលាដ៍ក្បាលមានតែមួយគ
 ត់គ
 ឺ យ�ើងត្
 រូវចុះចូលចំពោះព្រះគ្រីស្ទ
ទាំងស្រុងដោយឥតលក្ខខណ្ឌ។ ការថ្វាយព្រលឹង ជីវិត និងគ្រប់ទាំង
អស់របស់យ�ើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ គឺជាផ្លូវតែមួយគ
 ត់ដែល

យ�ើងអាច
ឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យក្រៃលែងរបស់ទ្រ
 ង់បា
 ន។
ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានទាមទារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងល�ើពួកអ្នកដែល
នឹងក្លាយទៅជាសិស្សរបស់ទ្រង់ ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងសម័យដ៏
ហ៊ឺហានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ស្ទើរតែម�ើលរំលងល�ើការទាមទារទាំង
អស់នោះបាត់ទៅហ�ើយ។ ជារ�ឿយៗយ�ើងច្រឡំដោយស្មានថា ការ
ធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺដូចជាការរត់គេចពស
ី ្ថាននរក ហ�ើយធានាថានឹង
បានទៅស្ថានសួគ៌។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត យ�ើងគិតថា គ្រីស្ទបរិស័ទ
12
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មានសិទ្ធិធ្វើអីៗ
្វ គ្រប់យ៉ាងតាមចិត្ត ដ�ើម្បធ្វ
ី ើឲ្យជីវិតសប្បាយរីករាយ។
យ�ើងបានដឹងហ�ើយថា មានខគម្ពីរតឹងរ៉ឹងមួយចំនួនស្ដីពីភាពជា
សិស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ប៉ុន្តែយ�ើងមានការលំបាកណាស់ក្នុងការធ្វើ
ឲ្យខគម្ពីរទាំងនោះស្របទៅនឹងគំនិតរបស់យ�
 ើងដែល

គិតថា ជីវិតជា
គ្រីស្ទបរិស័ទគួរមានលក្ខណៈល្អបែបនេះ ឬបែបនោះ។
យ�ើងព្រមទទួលយ
 កការពិតដែលថា ពួកទាហានហ៊ានប្ដូរជីវិត
របស់ពួកគេ
 ដោយបុព្វហេតុស្នេហាជាតិ ហ�ើយយ�ើងមិនគ
 ិតថាវាជា
រ�ឿងចម្លែកនោះទេ ដែលពួកអ្នកកាន់ល
 ទ្ធិកុម្មុយនីស្ត (Communists)
ឬពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម ហ៊ានប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេ
 ដោយសារ
ហេតុផលនយោបាយ ឬសាសនារបស់ពួកគេនោះ។ ប៉ុន្តែប�ើថា ជីវិត
គ្រីស្ទបរិស័ទត្
 រូវតែទទួលរងនូវភាពវេទនានោះ ស្ដាបទ់ៅហាក់បីដូច
ជាមិនទ
 ំនង ហ�ើយពិបាកនឹងយល់។
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ទោះប�ើយ៉ាងនេះក្តី  ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបាន
បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លា
 ស់ហ�ើយពីលក្ខខណ្ឌនៃភាពជាសិស្សរបស់
ទ្រង់។ វាមិនគួរនឹងពិបាកយល់សោះ ប្រសិនប�ើយ�ើងព្រមទទួល
ស្គាល់នូវអត្ថន័យជាក់ស្ដែងនៃខគម្ពីរទាំងនោះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជា
លក្ខខណ្ឌនៃភាពជាសិស្សដូចដែល

ព្រះសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោក
បានចែងទុកម
 ក៖

សិស្សដ៏ពិតត្រូវមានសេចក្ស្រ
តី ឡាញ់ដ៏ធក្រៃ
ំ លែង
ចំព�ោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
«ប�ើអ្នកណា
 មកឯខ
 ្ញុំ ដោយមិនស្អប់ឪពុកម្ដាយ ប្រពន្ធកូន បង

ប្អូនប្រុសស្រី និងសូម្បីតែជីវិតរបស់ខ្លួនទេ  អ្នកនោះមិនអាចធ្វើ
ជាសិស្សរបស់ខ្ញុំបានឡ�ើយ » (លូកា ១៤:២៦ គបខ)។ នេះមិន
មែនមានន័យថា យ�ើងត្រូវតែមានសម្អប់ ឬបំណងអាក្រក់ចំពោះ
ញាតិសន្តានរបស់យ�
 ើងនោះទេ ប៉ុន្តែមា
 នន័យថា សេចក្តីស្រ
 ឡាញ់
របស់យ�ើងចំពោះព្រះគ្រីស្ទគឺធំក្រៃលែង ហ�ើយសេចក្តីស្រឡាញ់
ចំពោះញាតិសន្តានមិនអាចប្រៀបស្មើនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែល
យ�ើងមានចំពោះទ្រង់បា
 នឡ�ើយ។ តាមពិតឃដែល
្លា
ពិបាកជាងគេ
នៅក្នុងខគ
 ម្ពីរនេ
 ះគឺ៖ «សូម្បីតែជីវិតរបស់ខ្លួន » ។ ការស្រឡាញ់ខ្លួន
14

លក្ខខណ្ឌនៃភាពជាសិ

ឯងគឺជាឧបសគ្គមួយដ៏មុតស្រួចជាងគេក្នុងការធ្វើជាសិស្សរបស់
ទ្រង់។ ដរាបណាយ�ើងមិនសុខចិតប្រគល
្ត
់ជីវិតរបស់យ�
 ើងដ�
 ើម្បីទ្រង់
ទេ នោះយ�ើងក៏មិនទាន់រស់នៅតាមរប�ៀបដែលព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះ
ហឫទ័យនៅឡ�ើយ។

សិស្សដ៏ពិតត្រូវតែ
លះកាត់ចិតខ
្ត ្លួនឯ
ង
«ប�ើអ្នកណា
 ចង់មកតាមខ្ញុំ នោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោល

ចេញ ហ�ើយផ្ទុកឈ�ើឆ្កាងខ្
 លួន...» (ម៉ាថាយ ១៦:២៤)។ ការលះកាត់
ចិតខ្
្ត លួនឯងមិនមែ
 នមានន័យថា ត្រូវប្រព្រ

ឹត្តដូចតាបសនោះទេ។ ការ
ធ្វើដូចជាតាបសមានន័យថា ការតមអាហារមួយចំនួន តមនូវការ
សប្បាយរីករាយ ឬការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗ។ ផ្ទុយទៅវិញ
ការលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងនោះមានន័យថា យ�ើងត្រូវចុះចូលយ៉ាង
ពេញលេញចំពោះការយកព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាម្ចាស់ ហ�ើយខ្លួនឯងមិន
មានសិទ្ធិអំណាចអីទា
្វ ល់តែសោះ នោះមានន័យថា ខ្លួនឯងដាក់រាជ្យ
ថ្វាយទ្រង់។ ការលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងមានបញ្ជាក់នៅក្នុងស
 ម្រង់សម្ដី
របស់លោក ហេនរី ម័រធីន (Henry Martyn)៖ «ឱ! ព្រះជាម្ចាស់អ�ើយ 
សូមកុំឲ្យទូលបង្គំមានឆន្ទៈដែលក�ើតចេញដោយខ្លួនឯង ឬក៏ចាត់
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ទុកសុភមង្គលពិតរបស់ខ្លួន ដោយការពឹងផ្អែកទៅល�ើស្ថានភាព
ខាងសាច់ឈាមទូលបង្គំនោះឡ�ើយ ទោះប�ើវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត
ដ៏តូចយ៉ាងណា
 ក៏ដោយ ប៉ុន្តែសូមឲ្យទាំងអស់ក�
 ើតមា
 នឡ�ើងដោយ
អនុលោមទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់វិញ»។
ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំរុងរ�ឿងអស្ចារ្យ     ទ្រង់ឱបក្រសោបក្នុងព្រះហត

្ថា
ឆន្ទៈនៃខ្ញុំគឺអង្គក្សត្រា       អំណរគ្រប់គ្រាបា
 នបម្រើទ្រង់។
— លោក អេឆ. ជី. ស៊ី. ម៉ូល
(H. G. C. Moule)

សិស្សដ៏ពិតត្រូវតែជ្រើសយក
ឈ�ើឆ្កាងដ�ោយចេតនា
«ប�ើអ្នកណា
 ច
 ង់មកតាមខ្ញុំ នោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិតខ្
្ត លួនឯងចោល

ចេញ ហ�ើយផ្ទុកឈ�ើឆ្កាងខ្លួន...» (ម៉ាថាយ ១៦:២៤)។ ឈ�ើឆ្កាង
មិននឹងពិការភាពខាងផ្លូវកាយ ឬក៏ការឈឺចាប់ខាងផ្លូវចិត្តនោះទេ 
ព្រោះបញ្ហាទាំងនេះវាក�
 ើតមា
 នជាធម្មតាចំពោះមនុស្សគ្រប់ៗរូបទៅ
ហ�ើយ។ ផ្លូវនៃឈ�ើឆ្កាងគ
 ឺជាគ
 ន្លងមួយដែល

យ�ើងត្រូវជ្រើសរ�ើសដ�ើរ
ដោយចេតនា គឺដូចដែលលោក ស៊ី. អេ. ខូតស៍ (C. A. Coates)
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បានល�ើកឡ�ើងថា «ផ្លូវនៃឈ�ើឆ្កាង គឺជាគន្លងមួយដែលលោកីយ៍
បានគិតថា ជាគន្លងនៃសេចក្តីអាប់យស និងសេចក្តីបន្ទោស»។
ឈ�ើឆ្កាងតំណាងពី ភាពអាម៉ាស់ ការប�ៀតប�ៀន និងការធ្វើទុកទោ
្ខ ស
ដែលលោកីយ៍បានផ្ទុកល�ើព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយ
ដែលលោកីយ៍នឹងផ្ទុកល�ើអស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលសម្រេចចិត្ត
ក្រោកឈរ ប្រឆាំងនឹងទំនោរដែលនៅជុំវិញពួកគេ
 ។ យ�ើងអាចគេច
ពីភាពអាម៉ាស់នៃឈ�ើឆ្កាងបា
 នយ៉ាងងាយ ដោយគ្រាន់តែត្រា
 ប់តាម
រប�ៀបនៃលោកីយ៍។

សិស្សដ៏ពិតត្រូវតែចំណាយជីវិត
ដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទ
«ប�ើអ្នកណា
 ចង់មកតាមខ្ញុំ នោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោល

ចេញ ហ�ើយផ្ទុកឈ�ើឆ្កាងខ្
 លួនមកតាមខ្ញុំចុះ » (ម៉ាថាយ ១៦:២៤)។
ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងយល់ពីអត្ថន័យពីថាសេចក្តីទាំងនេះមានន័យយ៉ាង
ដូចម្តេច គឺយ�ើងគ្រាន់តែត្រូវសួរខ្លួនឯងថា «ត�ើជីវិតរស់នៅរបស់
ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានលក្ខណៈបែបណា?»  ជីវិតរស់នៅរបស់
ទ្រង់មានលក្ខណៈពេញដោយ ការស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះហឫទ័យ
របស់ព្រះជាម្ចាស់ ការរស់នៅក្នុងអ
 ំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 
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ការបម្រើមនុស្សដទៃដោយមិនមានភាពអាត្មានិយម ព្រមទាំងចេះ
អត់ធ្មត់ និងការស៊ូប្រឈមមុខចំពោះសេចក្តីអាក្រក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ មាន
ភាពឆេះឆួល ចេះចំណាយប្រាក់កាស និងពេលវេលាបានយ៉ាង
ត្រឹមត្រូវ ដឹងខ្នាត ស្លូតបូត ហ�ើយសប្បុរស និងស្
 មោះត្រង់ ព្រមទាំង
មានភក្ដីភាព (កាឡាទី ៥:២២-២៣)។ ដ�ើម្បីធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់
យ�ើងត្រូវតែដ�ើរឲ្យដូចជាទ្រ
 ង់បា
 នដ�ើរដែរ។ យ�ើងត្រូវតែ
 បង្ហាញផលផ្លែ
ដូចជា
 ព្រះគ្រីស្ទ (យ៉ូហាន ១៥:៨)។

សិស្សដ៏ពិតត្រូវមានសេចក្ស្រ
តី ឡាញ់ដ៏ក្លៀវក្លា
ចំព�ោះអ្នកដែ
 លជាកម្មសិទ្រធិបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទ
«គេនឹងដឹងថា អ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តី

នេះឯង គឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញ
ទៅមក » (យ៉ូហាន១៣:៣៥)។ នេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែល
ចាត់ទុកអ្នកដទៃប្រស�ើរជាងខ្លួនឯង។ ហ�ើយនេះក៏ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្របបាំងអំព�ើបាបជាអនេកអនន្ត (១ពេត្រុស ៤:៨)។
សេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះតែងតែអត់ធ្មត់ ហ�ើយសប្បុរស ក៏មិន
ចេះអួតខ្លួន ហ�ើយមិនមានចិត្តធំផង មិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរ
សម មិនដែលរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន មិនរហ័សខឹង និងមិនដែល
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មានគំនិតអាក្រក់ទេ គ

ឺគ្របបាំងទាំងអស់ ទ្រាំទ្រទាំងអស់ ជ�ឿទាំង
អស់ សង្ឃឹមទាំងអស់ (១កូរិនថូស ១៣:៤-៧)។ ប្រសិនប�ើគ្មានក្តី
ស្រឡាញ់បែបនេះទេ ភាពជាសិស្សច្បាស់ជាគ្មានប្រយោជន៍ ហ�ើយ
បដិសេធខ្លួនឯងចោលទទេ ដោយគ្រាន់តែទៅតាមបញ្ញត្តិរបស់
សាសនាតែប៉ុណ្ណោះ។

សិស្សដ៏ពិតត្រូវតែបន្តរស់ន�
 ៅក្នុង
ព្រះបន្ទូលទ្រ
 ង់ដ�
 ោយមិនរាថយ
«...ប�ើអ្នករាល់គ
 ្នានៅជាប់ក្នុងពាក្យខ
 ្ញុំ នោះអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សខ្ញុំ

មែន » (យ៉ូហាន ៨:៣១)។ ការធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតតម្រូវឲ្យបុគ្គលនោះ
បន្តរស់នៅក្នុងភាពជាសិស្សជាដរាប។  ការចាប់ផ្តើមធ្វើជាសិស្សល្អ
គឺងាយស្រួលទេ ប្រៀបបានដូចជាអណ្ដាតភ្ល
 ើងកាំជ្រួចដែលបានផ្ទុះ
បែកផ្កាភ្លើងយ៉ាងស
 ្អាត រួចក៏រលាយបាត់ទៅវិញមួយរំពេច។ ប៉ុន្តែការ
សាកល្បងជាក់ស្តែង ដ�ើម្បីឲ្យដឹងថា បុគ្គលម្នាក់បានក្លាយជាសិស្ស
ដ៏ពិត គឺគាត់ត្រូវស៊ូទ្រាំរហូតដល់ទីបំផុត។ បុគ្គលណាដែលបាន
ដាក់ដៃកាន់នង្គ័លហ�ើយងាកម�ើលទៅក្រោយគឺមិនស័ក្តិសមទៅ
នឹងន
 គររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡ�ើយ (លូកា ៩:៦២)។ ការស្តាប់បង្គាប់
តាមបទគម្ពីរតែ
 ម្ដងម្កាលនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ
 ។ ព្រះគ្រីស្ទសព្វព្រះ
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ហឫទ័យឲ្យអ្នកដែល

ចង់ដ�
 ើរតាមទ្រង់ ស្ដាប់បង្គាប់ឲ្យខ
 ្ជាប់ខ្ជួនដោយ


មិនប្រឆា

ំង ឬសង្ស័យអីឡ្វ �ើយ។
សូមកុំឲ្យខ
 ្ញុំ បែរចេញពទ្រ
ី ង់  ដងនង្គ័លជន់ ដោយទឹកនេត្រា


កណ្ដៀវវិនាស ច្រែសចាប់យ៉ាងណា សូមទ្រង់រក្សា កុំឲ្យបែ
 កបែរ។
— មិនស
 ្គាល់អ្នកន
 ិពន្ធ

សិស្សដ៏ពិតត្រូវតែលះអាល័យអ្វីៗ
ទាំងអស់ដ�ើម
 ្បីតាមទ្រង់
«ដូច្នេះ  អស់អ្នកណានៃអ្នករាល់គ្នាដែលមិនលះអាល័យពី

របស់ទ្រ
 ព្យខ្
 លួនទាំងអស់នោះនឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបា
 នទេ » (លូកា
១៤:៣៣)។ មនុស្សភាគច្រើនគិតថា លក្ខខណ្ឌនៃភាពជាសិស្ស
របស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងខគម្ពីរមួយនេះពិបាកអនុវត្តជាងគេ។ តាមពិត
មានមនុស្សជាច្រើនមិនសូវចូលចិត្តខគម្ពីរនេះនោះទេ។ អ្នកទេវវិទូ
អាចបង្កើតលេសបានជាងមួយពាន់ហេតុផលដែលថា ខគម្ពីរនេះ
មិនមែនមានន័យថា ត្រូវលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់
នោះទេ ប៉ុន្តែយ�ើងដែលជាសិស្សសាមញ្ញៗងាយនឹងទទួលយក
ខគម្ពីរនេះ ហ�ើយទទួលស្គាល់ថា ព្រះគ្រីស្ទជ្រាបពីអីដែល
្វ
ទ្រង់បា
 ន
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មានបន្ទូល។ ត�ើការលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់មាន
ន័យយ៉ាងដូចម្ដេច? នេះមានន័យថា  សិស្សរបស់ទ្រង់ត្រូវលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនចាំបាច់របស់ខ្លួនទាំងអស់ចោល ដ�ើម្បី
យកវាមកប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ។ បុគ្គលណាដែល
លះបង់គ្រប់អីៗ
្វ ទាំងអស់ចោល នោះមិនមែនមានន័យថា គាត់
ចំណាយពេលដោយឥតប្រយោជន៍នោះទេ។ គាត់នៅតែខំប្រឹង
ធ្វើការ ដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការចាំបាច់នាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់គ្រួសារ
គាត់ និងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់។ ប៉ុន្តែ ចាប់តាំងពីគាត់បានមានចិត្តឆេះឆួល ដ�ើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីព្រះគ្រីស្ទមក គាត់បានដាក់ចិត្តដាក់កាយ
ទាំងស្រុងក្នុងការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ពស់ជាងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការ
បច្ចុប្បន្នរបស់គា
 ត់ទៅទ�ៀត ហ�ើយបានផ្ញើអនាគតទាំងស្រុ
 ងនឹងព្រះ
 
ជាម្ចាស់តែម្ដង។ នៅក្នុងការស្វែងរកនគរ និងសេ
 ចក្តីសុចរិតនៃព្រះ
ជាម្ចាស់ជាចម្បង គាត់ជ�ឿថា គាត់នឹងមិនចេះខ្វះម្ហូបអាហារ និង
សំល�ៀកបំពាក់សោះឡ�ើយ។ គាត់មិនសុខចិតក្ដោ
្ត បលុយរបស់គាត់
ស្របពេលដែលគាត់ដឹងថា មានមនុស្សដែលត្រូវការដំណឹងល្អជា
ច្រើនកំពុងតែវិនាស។ គាត់មិនចង់ខ
 ្ជះខ្ជាយជីវិតរបស់គាត់ដោយ

ការ
បង្កើតទ្រ
 ព្យសម្បត្តិដែល

នឹងធ
 ្លាក់ក្នុងកណ្ដាបដៃ
់ របស់អារក្ស នៅពេល
ដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមកយកពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រ
 ង់នោះឡ�ើយ។ គាត់
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ចង់ស្ដាប់តាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះអម្ចាស់ដែលទាស់នឹងការ
ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅល�ើផែនដីនេះ។ គាត់បានឯកភាពនឹង
សម្ដីរបស់លោក ដេវីឌ លីវីងស្តូន (David Livingstone) ទាក់ទង
នឹងកា
 រលះអាល័យអ្វីៗទាំងអស់ចោលថា «ខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់
ដែលខ្ញុំគ្មានអីសេ
្វ សសល់ថ្វាយទៅទ្រង់ទ�
 ៀត»។
សេចក្តីទាំងនេះ គឺជាលក្ខខណ្ឌទាំងប្រាំពីរយ៉ាងនៃភាពជាសិស្ស
របស់ព្រះគ្រីស្ទ។ លក្ខខណ្ឌទាំងប្រាំពីរនេះមានភាពច្បាស់លាស់  
ហ�ើយក៏មិនមានមន្ទិលសង្ស័យអ្វីនោះដែរ។ ពិតប្រាកដណាស់  
យ�ើងបានដាក់ទោសខ្លួនឯងថាជាអ្នកបម្រើដែលគ្មានបានផលច-ំ
ណេញ ដោយសារយ�ើងមិនបា
 នអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះបាន
ទាំងស្រុង។ ប៉ុន្តែ ត�ើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវបង្ខាំងជា
រ�ៀងរហូតដោយសារការបរាជ័យនៃប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ឬ? ត�ើវា
មិនមែនជាការពិតទេឬអីដែលថា សារលិខិតតែងតែធំជាងអ្នកនាំ
សារនោះ? ត�ើវាមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេឬអីដែលថា ព្រះជាម្ចាស់
ទ្រង់ពិតត្រ
 ង់ ហ�ើយមនុស្សគ្រប់ៗគ
 ្នាគឺជាអ្នកភូតភរ? ត�ើយ�
 ើងមិនគ
 ួរ
និយាយឲ្យដូចអីដែល
្វ
អ្នកជ�
 ឿជំនាន់មុនល�ើកឡ�ើងថា «សូមឲ្យព្រះ
» ទេឬអី?
ហឫទ័យទ្រង់បា
 នសម្រេច ទោះប�ើខត្
្ញុំ រូវវិនាសកដោយ
៏

ស្របពេលដែលយ�ើងសារភាពពីការបរាជ័យកន្លងមករបស់
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យ�ើង នោះចូរឲ្យយ�ើងហ៊ានប្រឈមមុខនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
ចំពោះយ�ើង ហ�ើយសូមឲ្យយ�ើងទាំងអស់គ
 ្នាព្យាយាមធ្វើជាសិស្សដ៏
ពិតប្រា
 កដរបស់ព្រះអម្ចាស់ដ៏រុងរ�ឿងនៃយ�ើងចាប់ពពេល
ី
នេះតទៅ។
ឱ! ម្ចាសខ
់ ្ញុំអ�ើយនាខ
ំ ្ញុំទៅទ្វារទ្រង់ផង
ខ្ញុំត្រៀមត្រាប់ត្រងចោះត្រច�ៀកសាជាថ្មី
សូមចងខ្ញុំឲ្យជាប់នូវចំណងសេរី
ស៊ូទ្រាំឃ្មាតខ្មីន�ឿយហត់ស្ដាប់បង្គាបទ្រ
់ ង់។
— លោក អេឆ. ជី. ស៊ី. ម៉ូល
(H. G. C. Moule)
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ជំពូកទ
 ី២

ការលះអាល័យអ្វីៗ
ទាំងអស់ច ោល
«ដូច្នេះអស់អ្នកទាំងឡាយណានៃអ្នករាល់គ្នាដែលមិនល
 ះអាល័យ

ពីរបស់ទ្រព្យទាំងអស់នោះនឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបា
 នទេ » 
(លូកា ១៤:៣៣)។

ដ�ើម្បីធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបាន យ�ើងត្រូវតែលះ
អាល័យអីៗ
្វ ទាំងអស់ចោល

។ នេះហ�ើយគឺជាអត្ថន័យដ៏ច្បាស់លា
 ស់
នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសង្គ្រោះ។ ទោះបីជាយ�ើងបដិសេធចំពោះការ
ទាមទារដែលយ�ើងគិតថា ហួសហេតុយ៉ាងណា
 ក៏ដោយ ឬក៏បះបោរ
ប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេ
 ះដែលយ�ើងយល

់ថា ជាច្បាប់ល្ងង់ខ្លៅ ហ�ើយជា
ច្បាប់ដែល

មិនអាចធ្វើបានយ៉ាងណា
 ក៏ដោយ ក៏ការទាមទារនេះនៅ
តែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ ហ�ើយទ្រង់ពិតជាចង់មា
 នន័យតាម
ពាក្យដែលទ្រង់បា
 នមានបន្ទូលមែន។
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យ�ើងត្រូវតែទទួលយកការពិតដែលមិនអាចបត់បែនទាំងនេះ
ជាមុនស
 ិន៖
●● ព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែត្រាស់ហៅមនុស្សមួយចំនួន

ចេញពីអ្នកបម្រើព័ន្ធកិច្ចរបស់ទ្រង់នោះទេ តែទ្រង់បាន
ត្រាស់ហៅ៖ «អស់អ្នកទាំងឡាយ...»។
●● ទ្រង់ម
 ិនបានមានបន្ទូលថា យ�ើងគ្រាន់តែត្រូវមានឆន្ទៈព្រម

លះអាល័យអ្វីៗទាំងអស់ចោលនោះទេ តែទ្រង់បានមាន
បន្ទូលថា៖ «អស់អ្នកទាំងឡាយណានៃអ្នករាល់គ្នាដែល

មិនល
 ះអាល័យ...»។
●● ទ្រង់មិនបា
 នមានបន្ទូលថា យ�ើងគ្រាន់តែត្រូវល
 ះអាល័យ

ផ្នែកណាមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យ�ើងចោលនោះទេ តែ
ទ្រង់បា
 នមានបន្ទូលថា៖ «អស់អ្នកទាំងឡាយណានៃអ្នក

រាល់គ្នាដែលមិនល
 ះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យទាំងអស់...»។
●● ទ្រង់ម
 ិនបានមានបន្ទូលថា

បុគ្គលណា
 ដែលមិនព្រ
 មលះ-

បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចនឹងធ្វើជាសិស្សតូចទាបម្នាក់របស់
ទ្រង់បាននោះទេ តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា៖ អ្នក
នោះ «នឹងធ្វ
 ើជាសិស្សខ្ញុំមិនបា
 នទេ »។
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តាមពិត យ�ើងមិនគួរភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការទាមទារដ៏ជាក់លាក់
នេះទេ ព្រោះវាមិនមែនជាសំណូមពរយ៉ាងជាក់លាក់តែមួយគត់
នៅក្នុងព្រះ
 គម្ពីរឯ
 ណា!
ត�ើព្រះយេស៊ូវមិនបា
 នមានបន្ទូលទេឬអីថា៖ «កុំឲ្យប្រ
 មូលទ្រព្យ

សម្បត្តិ ទុកសំរាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែល

មា
 នកន្លាតនឹងច្រែះ
 ស៊ី
បំផ្លាញ ហ�ើយចោរទំលុះប្លន់នោះឡ�ើយ ត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិ ទុក
សំរាប់ខ្លួន នៅឯស
 ្ថានសួគ៌វិញ ដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាត ឬច្រែះស៊ី
បំផ្លាញឡ�ើយ ក៏គ្មានចោរទំលុះ ឬប្លន់ផង » (ម៉ាថាយ ៦:១៩-២០)?
ដូចដែល

លោក ចន វេស្លី (John Wesley) បានមានប្រសាសន៍
ត្រង់ៗថា៖ «ព្រះជាម្ចាស់របស់យ�ើងបា
 នហាមឃាត់ចំពោះការប្រមូល
ទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅល�ើផែនដីនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់ដូចដែលទ្រង់
បានហាមចំពោះការផិតក្បត់ និងកា
 រធ្វើឃាតយ៉ាងដូច្នោះដែរ»។
ត�ើព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលទេឬអីថា៖ «លក់របស់ដែល

អ្នករាល់គ្នាមានទាំងប៉ុន្មាន ហ�ើយចែកឲ្យទៅជាទានចុះ » (លូកា
១២:៣៣)? ត�ើទ្រង់មិនបានប្រាប់នាម៉ឺនក្មេងដែលជាអ្នកមានទេឬ
អីថា៖ «...លក់របស់ទ្រព្យអ្នកទាំងប៉ុន្មានចែកទានឲ្យដល់ពួកអ្នក

ក្រីក្រទៅ នោះអ្នកនឹងមានទ្រព្យសម្បតិ្តនៅល�ើស្ថានសួគ៌វិញ រួច
មកតាមខ្ញុំចុះ » (លូកា ១៨:២២)?
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ប្រសិនប�ើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រ
 ង់នៅត្រង់ចំណុចនេ
 ះមិនមា
 នន័យ
ត្រង់ៗយ
 ៉ាងដូច្នេះ នោះ ត�ើទ្រង់ច
 ង់មា
 នន័យយ៉ាងម៉េចវិញ?
ត�ើវាមិនពិតទេ
 ឬអីចំពោះអ្នកជ�
 ឿទាំងអស់នៃក្រុមជំនុំដំបូងដែល


ពួកគេ
 បាន «...លក់ទ្រ
 ព្យសម្បត្តិ និងរបស់គេ
 ទាំងប៉ុន្មាន ចែកដល់

គ្នាតាមដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការ» (កិច្ចការ ២:៤៥)? ត�ើការដែលពួក
បរិសុទ្ធជាច្រើនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាឆ្នាំកន្លងទៅបានលះបង់អីៗ
្វ ទាំង
អស់ចោល ដ�ើម្បីដ�ើរតាមព្រះយេស៊ូវ នោះមិនមែនជាការពិតទេឬអី?
លោក អែនថូនី នូរីស៍ ហ្គ្រូវស៍ (Anthony Norris Groves) និង
ភរិយារបស់គាត់ជាបេសកជនក្នុងចំណោមបេសកជនដំបូងនៅទី
ក្រុង បាដាដ (Baghdad) បានសម្រេចចិត្តថា «ពួកគេ
 ត្
 រូវតែបញ្ឈប់
ការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅល�ើផែនដី ហ�ើយគួរតែសុខចិតល
្ដ ះបង់ប្រា
 ក់ចំណូលដ៏ច្រើនទាំងអស់នោះថ្វាយចំពោះព័ន្ធកិច្ចរបស់ព្រះ
 
ជាម្ចាស់»។១ យ�ើងអាចម�ើលឃ�ើញពីជំន�ឿស៊ប់របស់លោក ហ្គ្រូវស៍
(Groves) នៅក្នុងកូនស�ៀវភៅរបស់គាត់ដែលមានចំណងជ�ើងថា
Christian Devotedness។២
លោក ស៊ី. ធី. ស្ទឹដ (C. T. Studd) បានសម្រេចចិត្តប្រគល់
ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលរបស់គាត់ទាំងអស់ថ្វាយដល់ព្រះគ្រីស្ទ 
ហ�ើយមកយកឱកាសមាសដែលនៅខាងមុខគាត់ ដ�ើម្បធ្វ
ី ើអីដែល
្វ
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នាម៉ឺនក្មេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនព្រមធ្វើ។ វាគឺជាការស្តាប់បង្គាប់ដ៏
សាមញ្ញតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។៣
បន្ទាប់ពីបានថ្វាយលុយរាប់លានដុល្លារទៅដល់ព័ន្ធកិច្ចរបស់
ព្រះជាម្ចាស់គាត់បានទុកប្រាក់បម្រុងដែលមានចំនួនប្រមាណជា
៤០០,០០០ដុល្លារ៤សម្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់។ នាងក៏មិនឲ្យចាញ់
ស្វាមីរបស់នាងដែរ ដូច្នេះនាងបានសួរថា «បង! ត�ើព្រះជាម្ចាស់
បានប្រាប់នាម៉ឺនក្មេ
 ងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េច?»
គាត់បានឆ្លើយឡ�ើងថា «លក់អីៗ
្វ ទាំងអស់ »។
ប្រពន្ធបានតបថា «ប�ើអញ្ចឹង ចាប់ពីថ្ងៃនេ
 ះទៅយ�ើងនឹងចាប់ផ្ដើម
ស្ដាប់បង្គាបព្រះ
់ ជាម្ចាស់ឲ្យពេ
 ញទី»។
ហ�ើយពួកគេកបា
៏ នប្រគល់ប្រាក់ទាំងអស់នោះទៅឲ្យក្រុមបេសកកម្មគ្រីស្ទបរិស័ទ។
គំនិតនៃភក្ដីភាពដូចគ្នានេះបានដាស់សតិលោក ជីម អេលាត
(Jim Elliot)។ គាត់បា
 នសរសេរនៅក្នុងស�
 ៀវភៅកំណត់ហេតុប្រចាំ
ថ្ងៃរបស់គាត់ថា៖
ឱ!  ព្រះវរបិតាអ�ើយ សូមឲ្យទូលបង្គំចុះខ្សោយ ដ�ើម្បីឲ្យទូលបង្គំអាច
របូតចេញពីការឱបក្រសោបរបស់ទូលបង្គំទៅល�ើអ្វីៗទាំងអស់ដែលជារបស់
បណ្ដោះអាសន្ននេះទៅ។ ព្រះអម្ចាស់អ�ើយ សូមឲ្យទូលបង្គំរួចពីកណ្ដាប់
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ដៃដ៏តានតឹង ចំពោះជីវិតរបស់ទូលបង្គំ កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ទូលបង្គំ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទូលបង្គំនេះចុះ ហ�ើយថែមទាំងឲ្យទូលបង្គំលះបង់ចោលនូវ
ចិតច
្ត ង់មា
 នចង់បានរបស់ឥតប្រយោជន៍ទាំងនេ
 ះផង។ ម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀត
ទូលបង្គំបានលះបង់ការចាប់កាន់ល�ើអ្វីដែលទូលបង្គំចង់បានចោល ប៉ុន្តែ
ទូលបង្គំបានចាប់វាមកវិញដោយចិត្តចង់មានចង់បានជាខ្លាំង ហ�ើយស្មាន
ថា វាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ ប�ើគ្រាន់តែស្ទាបអង្អែល។ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនោះ ឱ!
ព្រះវរបិតាអ�ើយ  សូមលាតដៃរបស់ទូលបង្គំ ដ�ើម្បីទទួលដែកគោលនៃភ្នំ
លលាដ៍ក្បាលដូចដែលព្រះហស្ដរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានលាត   ដ�ើម្បីឲ្យការ
លះបង់នេះនាំឲ្យទូលបង្គំបានរួច ហ�ើយលែងជាប់ចំណងនេះទ�ៀត។ ទ្រង់
មានព្រះតម្រិះថា  នគរស្ថានសួគ៌ និងភាពដែលស្មើនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះ
មិនមែនជាអ
 ីដែល
្វ
ទ្រ
 ង់ត្
 រូវកាន់ខ្ជាប់នោះឡ�ើយ។ ដូច្នេះ សូមឲ្យទូលបង្គំបា
 ន
លាតដៃរបស់ទូលបង្គំដែល

កាន់ក្តោបនោះចេញទៅ។៥

ចិត្តដែលមិនចេះជ�ឿរបស់យ�ើងប្រាប់យ�ើងថា យ�ើងមិនអាច
ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រង់ៗនោះបានទេ។ ប្រសិនប�ើ
យ�ើងបានលះអាល័យអ្វីៗទាំងអស់ចោល នោះយ�ើងនឹងដាច់ពោះ
ស្លាប់ជាមិនខាននោះឡ�ើយ។ មិនដឹងទេ
 ឬអីថា យ�ើងត្
 រូវតែផ្គត់ផ្គង់
អនាគតរបស់យ�ើងផ្ទាល់ និងអនាគតរបស់មនុស្សដែលយ�ើងស្រ30
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ឡាញ់នោះ? ប្រសិនប�ើគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់បានលះអាល័យអ្វីៗ
ទាំងអស់ចោលហ�ើយ ចុះត�ើអ្នកណា
 នឹងផ្គត់ផ្គងផ្នែ
់ កហិរញ្ញវត្ថុដល់
ព័ន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអម្ចាស់ទៅ? ហ�ើយប្រសិនប�ើមិនមា
 នគ្រីស្ទបរិស័ទ
មួយចំនួនដែល

មានស្តុកស្ដម្ភទេនោះ ចុះត�ើធ្វើដូចម្តេចទ�ើបដំណឹងល្អ
នឹងអា
 ចទៅដល់មនុស្សថ្នាក់ខ្ពស់ទាំងអស់នោះបាន? ដូច្នេះពួកគេ
 
បានឲ្យជាលេសជាច្រើន ដ�ើម្បីបដិសេធពីអត្ថន័យដ�ើមរបស់ព្រះ
អម្ចាស់យេស៊ូវត្រង់ខគ
 ម្ពីរនេ
 ះ។
ធាតុពិតត្រង់នោះគឺថា ការស្តាប់បង្គាប់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់ គឺជាការឆ្លាតវៃ និងសមហេតុផលបំផុតក្នុងជីវិត ហ�ើយ
អស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមនោះនឹងទទួលបានអំណរដ៏អស្ចារ្យក្រៃលែង។ ស្មរបន្ទាល់នៃបទគម្ពីរ និងបទពិសោធន៍មនុស្សផ្សេ
 ងទ�ៀត
បានបង្ហាញឲ្យយ�ើងឃ�ើញថា គ្មាននរណាម្នាក់ដែលពលីសម្រាប់
ព្រះគ្រីស្ទ ហ�ើយជួបន
 ឹងកា
 រខ្វះខាតនោះទេ។ នៅពេលដែលបុគ្គល
ណាម្នាកស
់ ្ដាប់បង្គាបព្រះ
់ ជាម្ចាស់ នោះទ្រង់ន
 ឹងថែ
 រក្សាអ្នកនោះ។
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បុគ្គលដែលលះអាល័យអីៗ
្វ ទាំងអស់ចោល ដ�ើម្បីដ�ើរតាមព្រះ
គ្រីស្ទមិនមែនសំដៅល�ើអ្នកក្រខ្សត់ដែលមិនធ្វើការអី្វសោះ ហ�ើយ
រំពឹងទៅល�ើគ្រីស្ទបរិស័ទនៅជុំវិញគាត់ដ�ើម្បីទទួលការឧបត្ថម្ភនោះ
ទេ ប៉ុន្តែ៖
●● គាត់គ
 ឺជាម
 នុស្សម្នាក់ដែលខំប្រឹងធ្វើកា
 រ។

គាត់ធ្វើការយ៉ាង

ឧស្សាហ៍ ដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ និង
តម្រូវការរបស់គ្រួសារគាត់។
●● គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះសន្សំសំចៃ។

គាត់រស់នៅ

ដោយមិនសូវចំណាយប្រាក់ច្រើនតាមដែលគាត់អាចធ្វើ
បាន ដ�ើម្បីឲ្យគាត់អាចថ្វាយអ្វីៗទាំងអស់ដែលល�ើសពី
តម្រូវការរបស់គាត់ដល់ព័ន្ធកិចរ្ចបស់ព្រះអម្ចាស់។
●● គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះគិតគូរវែងឆ្ងាយពីអនាគត។

ជំនួសឲ្យការប្រមែប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនៅល�ើផែនដីនេះ
គាត់ប្រ
 មូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទុកនៅស្ថានសួគ៌វិញ។
●● គាត់គ
 ឺជាម
 នុស្សម្នាក់ដែលជ�ឿទុកច
 ិត្តទៅល�ើព្រះជាម្ចាស់

ពីអនាគតរបស់គាត់។ គាត់សុខចិតថ
្ត ្វាយអ្វីៗដែលល្អជាង
គេរបស់គាត់ទៅឯព័ន្ធកិច្ចរបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទជំនួសការទុកអ្វីៗ
ដែលល្អជាងគេរបស់គាត់នោះសម្រាប់ភាពងាយស្រួល
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នៅពេលចាស់ជរា ពីព្រោះគាត់ជ�ឿទុកចិត្តទៅល�ើទ្រង់ពី
អនាគតរបស់គាត់។ គាត់ជ�ឿថា ប្រសិនប�ើគាត់ស្វែងរក
នគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ជា
ចម្បងល�ើសអ្វីៗទាំងអស់ នោះគាត់នឹងមិនចេះខ្វះម្ហូប
អាហារ និងសំល�ៀកបំពាក់ឡ�ើយ (ម៉ាថាយ ៦: ៣៣)។
●● គាត់គិតថាការប្រមែប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ថ្ងៃដែល

មានគ្រោះអាសន្នក�ើតឡ�ើងវាមិនសមហេតុផលទេ។ គំនិតគា
 ត់គ
 ឺយ៉ាងដូច្នេះ៖
ត�ើឲ្យយ�
 ើងព្រមនឹងមិនចំណាយល
 ុយទាំងនោះយ៉ាង
ដូចម្ដេចបាន នៅពេលដែលយ�ើងដឹងថា យ�ើងអាចយក
លុយនោះទៅប្រើប្រាស់ភ្លាមៗក្នុងព័ន្ធកិច្ច ដ�ើម្បីសង្គ្រោះ
ព្រលឹងមនុស្សជាច្រើននោះ? «ប�ើអ្នកណា
 មានភោគសម្បត្តិ

របស់លោកីយ៍នេះហ�ើយឃ�ើញបងប្អូនណា
 ដែលខ្វះខាតតែ
មិនចេ
 ះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេ
 ចឲ្យសេ
 ចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបាន? » (១យ៉ូហាន
៣: ១៧)។
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ចូរពិចារណាអំពីសេចក្តីបង្គាប់ដ៏សំខាន់នេះម្តងទ�ៀត «គឺត្រូវឲ្យ

ស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងវិញ » (លេវីវិន័យ ១៩: ១៨)។ ត�ើយ�ើង
អាចហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងយ៉ាងពិត
ប្រាកដដូចម្តេចបាន ប�ើយ�ើងបណ្ដោយឲ្យពួកគេឃ្លានស្ទើរស្លាប់ នៅ
ពេលដែលយ�ើងមានគ្រប់គ្រាន់ ហ�ើយថែមទាំងមានបម្រុងទុកសម្រាប់
ថ្ងៃក្រោយទ�ៀតផងនោះ? សូមឲ្យខ្ញុំសួរសំណួរមួយចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់
មានអំណរដោយសារគេស្គាល់អំណោយទានដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន
ពីព្រះជាម្ចាស់ថា៖ «ត�ើលោកអ្នកសុ
 ខចិត្តដូរអំណរនោះជាមួយនឹងការធ្វើ

ជាស្តេចល�ើនគររាប់រយដែរឬទេ? » បងប្អូនអ�
 ើយ សូមកុំឲ្យយ�
 ើងដកយក
ឱកាសដែលនាំឲ្យអ្នកដទៃទ�ៀតបានទទួលនូវអំណរដែលញែកពួកគេ
ទៅជាវិសុទ្ធ ហ�ើយជាទីកម្សាន្តច
 ិតដ្តែលមកពីស្ថានសួគន៌ោះឡ�ើយ។៦

ប្រសិនប�ើយ�ើងជ�ឿជាក់ថា ព្រះគ្រីស្ទពិតជាជិតយាងមកវិញ
ហ�ើយ នោះយ�ើងប្រាកដជានឹងចង់យ
 កលុយរបស់យ�ើងទៅចំណាយ
ភ្លាមៗជាមិនខាន។ ប�ើមិនដូច្នោះទេ លុយដែល

គួរនឹងបា
 នប្រើដ�ើម្បី
បានព្រះពរអស់កល្បជានិច្ចនឹងធ
 ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អារក្ស។
ត�ើយ�ើងអាចអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះ
 ជាម្ចាសផ
់ ្គត់ផ្គងថ
់ វិកាសម្រាប់
ព័ន្ធកិច្ចរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទយ៉ាងណាបាន នៅពេលដែលខ្លួនយ�ើង
34

ការលះអាល័យអ្វីៗទាំងអស់ចោល

ផ្ទាល់មានប្រាក់ តែមិនព្រមប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ព័ន្ធកិច្ចទ្រង់ផង
នោះ? ការលះអាល័យអ្វីៗទាំងអស់ចោលថ្វាយព្រះគ្រីស្ទនោះនឹង
ជួយយ�ើងឲ្យចាកផុតពីកា
 រមានពុតត្បុតពេល

យ�ើងអធិស្ឋាន។
ត�ើយ�ើងអាចនឹងបង្រៀនឱវាទទាំងអស់របស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ទៅអ្នក
ដទៃយ៉ាងដូចម្តេច ប្រសិនប�ើយ�ើងនៅមានចំណុចខ្លះ
 ៗនៃសេចក្ដីពិត
ដែលយ�ើងមិនព្រ
 មធ្វើតាមដូចជាការលះបង់អ្វីៗចោលជាដ�ើមនោះ?
ប�ើអញ្ចឹងមែន ចូរឲ្យយ�ើងបិទមាត់ទៅចុះ ដ្បិតយ�
 ើងខ្លួនឯងមិនបា
 ន
ទាំងស្ដាប់បង្គាបតា
់ មឱវាទព្រះជាម្ចាស់ផង។
មនុស្សឆ្លាតវៃក្នុងលោកីយ៍នេះប្រមូលប្រាក់សន្សំជាច្រើនក្រៃលែងទុកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត។ ការនេះមិនមែនជាការដ�ើរដោយ
ជំន�ឿទេ  ប៉ុន្តែជាការដ�ើរតាមអ្វីដែលពួកគេម�ើលឃ�ើញទៅវិញ។
ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតដែល
ពឹងផ្អែកទៅល�ើទ្រង់ទាំងស្រុង។ ប្រសិនប�ើ គ្រីស្ទបរិស័ទណាម្នាក់
ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅល�ើផែនដីនេះ នោះគាត់ក៏ដូចមនុស្ស
លោកីយ៍ដែរ។
មានអ្នកជជែកវែកញែកជាញឹកញាប់ត្រង់ចំណុចនេះថា យ�ើង
ត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់ តម្រូវការអនាគតរបស់គ្រួសារយ�ើង ហ�ើយប�ើមិន
ដូច្នោះទេ យ�ើងនឹងទៅជាអាក្រក់ជាងអ្នកអត់សាសនាទៅទ�ៀត។
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អ្នកជជែកវែកញែកនោះតែងតែប្រើខគម្ពីរពីរខាងក្រោមនេះ ដ�ើម្បី
គាំទ្រទស្សនៈរបស់ខ្លួន៖
...ដ្បិតមិនគ
 ួរឲ្យកូនចៅត្រូវប្រមូលទុកឲ្យឪពុកម
 ្តាយទេ គ

ឺឪពុកម្តាយទេ
 
ត�ើដែលត្រូវប្រ
 ម
 ូលទុកឲ
 ្យកូនវិញ (២កូរិនថូស ១២:១៤)។
ប�ើមានអ្នកណាដែលមិនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកញាតិសន្តានខ្លួន គឺឲ្យពួកអ្នក
ផ្ទះខ្លួនជាដ�ើម អ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំន�ឿហ�ើយក៏
អាក្រក់ជាងមនុស្សដែល

មិនបា
 នជ�ឿទៅទ�ៀត (១ធីម៉ូថេ ៥:៨)។

ប�ើយ�ើងសិក្សាខគ
 ម្ពីរទាំងនេ
 ះយ៉ាងយ
 កចិត្តទុកដាក់ នោះយ�ើង
នឹងយល់ថា ខគម្ពីរទាំងនេះទាក់ទងនឹងតម្រូវការនាពេលបច្ចុប្បន្ន
មិនមែ
 នទាក់ទងនឹងត
 ម្រូវការអនាគតនោះទេ។
នៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ ២កូរិនថូស ១២:១៤ សាវ័ក ប៉ុល បានប្រើ
ពាក្យបង្កប់ន័យ។ គាត់ប្រៀបធ�ៀបខ្លួនឯងដូចជាឪពុក ហ�ើយអ្នក
ក្រុងកូរិនថូសទាំងអស់ប្រៀបដូចជាកូនរបស់គាត់។ គាត់មិនបាន
ដាក់បន្ទុកល�ើពួកគេក្នុងរ�ឿងលុយនោះទេ ទោះបីជាគាត់មានសិទ្ធិ
គ្រប់បែបយ៉ាង ដ�ើម្បីធ្វើដូច្នោះក្នុងនា
 មជាអ្នកបម្រើព្រះ
 អម្ចាស់យ៉ាង
ណាក៏ដោយ។ ពិតណាស់ គាត់គ
 ឺជាឪពុកខា
 ងឯជំន�ឿរបស់ពួកគេ 
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ហ�ើយជាធម្មតាឪពុកម្ដាយតែងតែផ្គត់ផ្គង់ដល់កូនរបស់ខ្
 លួន មិនមែន
កូនដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់ដល់ឪពុកម្ដាយខ្លួននោះឡ�ើយ។ ខគម្ពីរនេះ
មិនមែនទាក់ទងទៅនឹងការដែលឪពុកម្ដាយប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិ
ទុកស
 ម្រាប់អ
 នាគតកូនរបស់ខ្លួនទាល់តែសោះ។ ខគម្ពីរនេ
 ះទាក់ទង
ទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់លោកសាវ័ក ប៉ុល មិនមែន
តម្រូវការអនាគតរបស់គាត់នោះទេ។
នៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ ១ធីម៉ូថេ ៥:៨ សាវ័ក ប៉ុល ចង់និយាយពីការ
ផ្គត់ផ្គងស្ត្រ
់ ីមេម៉ាយក្រីក្រទៅវិញទេ។ គាត់ចង់និយាយថា សាច់ញាតិ
របស់ស្ត្រីមេម៉ាយទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការ
ផ្គត់ផ្គង់ ហ�ើយថែរក្សាពួកគាត់។ ប្រសិនប�ើ ស្ត្រីមេម៉ាយនោះគ្មាន
សាច់ញាតិ ឬក៏សាច់ញាតិរបស់គាត់មិនទទួលខ
 ុសត្រូវ នោះក្រុមជំនុំ
ត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់ថែរក្សាស្ត្រីមេម៉ាយដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះ។ ប៉ុន្តែ
ដូចគ្នាទៅនឹងកណ្ឌគម្ពីរ ២កូរិនថូស ១២:១៤ ខគម្ពីរនេ
 ះក៏និយាយ
អំពត
ី ម្រូវការបច្ចុប្បន្ន មិនមែនតម្រូវការអនាគតនោះឡ�ើយ។
ព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអវយវៈនៃរូបកាយរបស់ព្រះ
គ្រីស្ទធ្វើជាអ្នកផ
 ្គត់ផ្គងត
់ ម្រូវការបន្ទាន់របស់អ្នកជ�ឿដូចគ
 ្នា៖
ដ�ើម្បីកាលណាគេមានបរិបូរ នោះនឹងបា
 នបំពេញការ ដែលអ្នករាល់គ្នា
ខ្វះខាតវិញ ប្រយោជន៍ឲ្យបានស្មើគ្នាឡ�ើង ដូចជាសេចក្តីដែលចែងទុកមក
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ថា «អ្នកណា
 ដែលរ�ើ
 សបានច្រើន នោះគ្មានសល់ឡ�ើយ ឯអ្នកដែល

រ�ើសបាន

តិច នោះមិនបា
 នខ្វះទេ » (២កូរិនថូស ៨:១៤-១៥)។

គ្រីស្ទបរិស័ទណាដែលគិតថា គាត់ត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់នូវតម្រូវការ
នាពេលអនាគត នោះគាត់នឹងត្រូវប្រឈមមុខន
 ឹងប
 ញ្ហាថា ត�ើគាត់
មានតម្រូវការប៉ុណ្ណាទ�
 ើបគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្ងៃអនាគត។ ដូច្នេះ គាត់
ចំណាយពេលពេ
 ញមួយជីវិត ដ�ើម្បស្វែ
ី ងរកលុយដែលគាត់មិនដឹង
ថាមានប៉ុណ្ណាទ�ើបគ្រប់គ្រាន់ ព្រមទាំងបោះបង់អភ័យឯកសិទ្ធិនៃ
ការថ្វាយអីៗ
្វ ដែលល្អជាងគេរបស់គាត់ដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ
ចោលចេញ។ នៅពេលដែលជីវិតនៃការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុក
សម្រាប់អនាគតដ៏ឥតប្រយោជន៍របស់គាត់ជិតដល់ទីបញ្ចប់ នោះ
គាត់បានភ្ញាក់ខ្លួនថា ព្រះជាម្ចាស់អាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការអស់មួយ
ជីវិតរបស់គាត់បានយ៉ាងបរិបូរ ប�ើគាត់គ្រាន់តែរស់នៅសម្រាប់ព្រះ
សង្គ្រោះយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្ត តែឥ
 ឡូវហួសពេលហ�ើយ។
ប្រសិនប�ើ គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់បានទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់
ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវតាមន័យត្រង់ៗ នោះព័ន្ធកិចរ្ចបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់នឹង
មិនខ្វះ
 ខាតថវិកានោះឡ�ើយ ហ�ើយដំណឹងល្អក៏នឹងត្រូវផ្សាយចេញ
ទៅដោយមានអំណាច ហ�ើយក៏នឹងមានមនុស្សជាច្រើនបានឮផង
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ដែរ។ ប្រសិនប�ើ សិស្សណាម្នាក់មានការខ្វះខាត នោះសិស្សផ្សេង
ទ�ៀតនឹងមានអំណរ ហ�ើយរាប់ការជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់សិស្សដែល
ខ្វះខាតនោះជាអភ័យឯកសិទ។
្ធិ
ប្រសិនប�ើយ�ើងឲ្យយោ
 បល់ថា ត្រូវតែមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះជាអ្នក
មាន ដ�ើម្បឈោ
ី
ងចាប់ពួកអ្នកមា
 នដូចគ
 ្នានៃលោកីយនេ
៍ ះ នោះវាជា
រ�ឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណ�ើចណាស់។ សូមចងចាំថា សាវ័ក ប៉ុល 
បានឈោងចាប់អ្នកនៅក្នុងដំណាក់ស្ដេ
 ច សេសារ ក្នុងអំឡុងពេល
ដែលគាត់កំពុងជាប់គុកនៅឡ�ើយ (ភីលីព ៤:២២)។ ប្រសិនប�ើ
យ�ើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ យ�ើងអាចជ�ឿទុកចិត្តថា ទ្រង់នឹង
រ�ៀបចំអនាគតរបស់យ�ើងបានយ៉ាងល្អិតល្អន់។
គំរូរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅត្រង់ចំណុចនេ
 ះ គួរតែបានបង្ហាញ
ឲ្យយ�ើងឃ�ើញយ៉ាងច្បាស់រួចទៅហ�ើយ។ អ្នកបម្រើមិនល�ើសជាង
ចៅហ្វាយរបស់ខ្លួននោះទេ។ លោក ជច ម្យូល័រ (George Müller)
បានជ�ឿថា «វាមិនមែនជារ�ឿងសមរម្យនោះទេ ប�ើអ្នកបម្រើព្រះ
 យេស៊ូវ

ម្នាក់ៗខំស្វះស្វែងដ�ើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន ជាអ្នកធំ និងជាអ្នកមាន
កិត្តិយសនៅល�ើផែនដី ជាកន្លែងដែល

ព្រះអម្ចាស់របស់ពួកគេ ធ្លាប់
ជាអ្នកក្រីក្រ លំបាកលំបិន ហ�ើយមា
 នគេស្អប់ខ្ពើមនោះ »។
លោក អែនថូនី នូរីស៍ ហ្គ្រូវស៍ (Anthony Norris Groves) បាន
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ល�ើកឡ�ើងថា៖
ការរងទុក្ខរបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទ រួមបញ្ចូលទាំងភាពក្រីក្រផងដែរ (២កូរិនថូស
៨:៩)។ ប្រាកដហ�ើយថា ភាពក្រីក្រនេះមិនមែនមានន័យថា យ�ើងត្រូវស្លៀក
កន្ទប ហ�ើយរស់នៅ យ៉ាងគគ្រិចនោះទេ ប៉ុន្តែភាពក្រីក្រត្រង់នេះសំដៅទៅ
ល�ើការមិនយកទ្រព្យសម្បត្តិ និងភាពហ៊ឺហាជាធំ។ លោក អេនឌ្រូ មឺរេយ 
(Andrew Murray) ក៏បានល�ើកឡ�ើងដែរថា ព្រះអម្ចាស់ និងសាវ័ករបស់
ទ្រង់មិនអាចសម្រេចការងារដែលពួកគេត្រូវធ្វើនោះបានទេ ប្រសិនប�ើពួក
គេមិនមែនជាអ្នកក្រ។  អស់អ្នកណាដែលចង់ល�ើកអ្នកដទៃឡ�ើង ត្រូវតែ
បន្ទាបខ្លួនឯងជាមុនសិន ដូចដែលព្រះគម្ពីរបានចែងពីសាសន៍សាម៉ារី។
តាំងតែពីដ�ើមរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ មនុស្សច្រើនក្រៃលែងល�ើលោកីយ៍
នេះ គឺស
 ុទតែ
្ធ ជាអ្នកក្រ
 ។៧

មនុស្សទូទៅតែងតែទទូចថា យ�ើងចាំបាច់ត្
 រូវមានទ្រព្យសម្បត្តិ
ខ្លះៗសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះ។ នេះគឺជាការពិតមែន។
មនុស្សតែងតែទទូចថា អ្នកជំនួញដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែ
មានដ�ើមទុនមួយចំនួនដ�ើម្បីបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងពេលបច្-ចុ
ប្បន្ន។ នេះក៏ជាការពិតដែ
 រ។
មនុស្សតែងតែទទូចថា មានទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដូចជាឡាន
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ម៉ូតដែល
ូ
អាចប្រើសម្រាប់សិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាន។ ហ�ើយនោះ
ក៏ជាការពិតដែ
 រ។ ប៉ុន្តែល�ើសពីតម្រូវការទាំងអស់នេះ គ្រីស្ទបរិស័ទ
គួរតែរស់នៅចេះសន្សំសំចៃ ហ�ើយលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះដ�ើម្បី
ដំណឹងល្អវិញ។ បាវចនារបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ
 ួរតែដូចលោក អែនថូនី
នូរីស៍ ហ្គ្រូវស៍ (Anthony Norris Groves) ដែលគាត់បានល�ើកឡ�ើង
ថា «ចូរខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ ចាយវាយតិច ធ្វើទានច្រើន ហ�ើយថ្វាយ

អ្វីៗទាំងអស់ដល់ព្រះគ្រីស្ទ »។
ពួកយ�ើងម្នាក់ៗត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទាក់ទងទៅនឹងការលះអាល័យអ្វីៗទាំងអស់ចោល។ អ្នកជ�ឿម្នាក់មិន
អាចបង្កើតច្បាប់ទាក់ទងនឹងការលះអាល័យសម្រាប់នរណាម្នាក់
ផ្សេងទ�ៀតបានទេ។ បុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវតែសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង
ក្នុងកា
 រថ្វាយដល់ព្រះអម្ចាស់។ នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន។
ប្រសិនប�ើ ព្រះអម្ចាស់បានដឹកនាំអ្នកជ�
 ឿម្នាក់ទៅដល់កម្រិតនៃ
ភក្ដីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ អ្នកជ�
 ឿនោះមិនគ
 ួរអួតព
 ីការនោះឡ�ើយ។ យ�ើង
នឹងដឹងថាការលះបង់របស់យ�ើងនៅលោកីយ៍នេះមិនមែនជាការ
លះបង់ទាល់តែសោះនៅពេលដែលយ�ើងប្រៀបធ�ៀបការលះបង់
របស់យ�ើងទៅនឹងយញ្ញបូជារបស់ទ្រង់នៅភ្នំលលាដ៍ក្បាល។ អ្វី
ដែលយ�ើងថ្វាយដល់ព្រះអម្ចាស់គឺគ្រាន់តែជារបស់ដែលយ�ើងមិន
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អាចរក្សាទុកនៅលោកីយ៍នេះ និងជារបស់ដែលយ�ើងលែងស្រឡាញ់
ហ�ើយប៉ុណ្ណោះ។

42

ជំពូកទ
 ី៣

ឧបសគ្គ
នៃភាពជាសិស្ស
អស់អ្នកណាដែលចាប់ផ្តើមដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទនឹងដឹងច្បាស់ថា
ពួកគេនឹងឃ�ើញផ្លូវគេចចេញពីការដ�ើរតាមទ្រង់ជាច្រើន។ ពួកគេ
នឹងមានឱកាសដ�ើរចេញពីព្រះគ្រីស្ទជាច្រើនដង។ ហ�ើយមានឮ
សំឡេងផ្សេងទ�ៀតប្រាប់ពួកគេថា «យ�ើងចង់ជួយដកលក្ខខណ្ឌ

ខ្លះៗនៃឈ�ើឆ្កាងចេញ »។ មានទេវតាដប់ពីរកងឈរត្រៀមខ្លួនជា
ស្រេចចាំរំដោះពួកគេចេញពីការលះកាត់ចិត្តចេញពីខ្លួនឯង និង
ការពលីជីវិត។
ផ្លូវគេចចេញនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ចេ
 ញពីរ�ឿងមនុស្សប
 ីនាក់ដែលប៉ង
ធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវ តែពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យសំឡេងដទៃមាន
អាទិភាពជាងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញ។ កាលកំពុងតែ
 ទៅតាមផ្លូវ
នោះមានម្នាក់ទូលទ្រង់ថា ព្រះអម្ចាស់អ�ើយ ទូលបង្គំនឹងតាមទ្រង់ ទោះប�ើ
ទ្រង់យា
 ងទៅក្នុងទណា
ី ក៏ដោយ ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថា កញ្ជ្រោង
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មានរូងវា ហ�ើយសត្វហ�ើរល�ើអាកាសក៏មានសំបុកដែរ តែកូនមនុស្សគ្មាន
កន្លែងណានឹងក�ើយក្បាលទេ ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅម្នាក់ទ�ៀតថា ចូរមក
តាមខ្ញុំ អ្នកនោះទូលឆ្លើយថា ព្រះអម្ចាស់អ�ើយ សូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំ
ទៅកប់ខ្មោចឪពុកទូលបង្គំសិន តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថា ទុក
ឲ្យពួកមនុស្សស
 ្លាប់កប់ខ្
 មោចពួកគេ
 ចុះ ឯអ្នក ចូរទៅផ្សាយដំណឹងពីនគរព្រះ
វិញ មានម្នាក់ទ�ៀតទូលថា ព្រះអម្ចាស់អ�ើយ ទូលបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទៅដែរ តែ
សូមអនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំទៅលាពួកផ្ទះទូលបង្គំសិន ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅ
អ្នកនោះថា អ្នកណា
 ដែលដាក់ដៃ
 កាន់នង្គ័ល ហ�ើយងា
 កបែរទៅម�ើលក្រោយ 
អ្នកនោះមិនគ
 ួរន
 ឹងន
 គរព្រះទេ 
 (លូកា ៩:៥៧-៦២)។

មានបុរសបីនាក់បានមកជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយផ្ទាល់ តែ
អ្នកនិពន្ធកណ្ឌគម្ពីរលូកាមិនបានប្រាប់ឈ្មោះពួកគេទេ។ ពួកគេ
មានគំនាបសង្កតន់ៅក្នុងចិត្តក្នុងការដ�ើរតាមទ្រង់។ ប៉ុន្តែពួកគេ
 បាន
អនុញ្ញាតឲ្យរ�
 ឿងផ្សេងទ�ៀតចូលមកជ្រៀតជ្រែកព្រលឹងរបស់ខ្លួន និង
ការថ្វាយខ្លួនទាំងស្រុងចំពោះទ្រង់។

បុរសផ្លេកបន្ទោរ
បុរសដំបូង យ�ើងអាចឲ្យឈ្មោះថាបុរសផ្លេកបន្ទោរ។ គាត់ស្ម័គ្រចិត្តយ៉ាងអន្ទះអន្ទែងក្នុងការដ�ើរតាមព្រះអម្ចាស់ទៅគ្រប់ទីកន្លែង។
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គាត់បានមានប្រសាសន៍ថា «ព្រះអម្ចាស់អ�ើយ ទូលបង្គំនឹងតាម

ទ្រង់ ទោះប�ើទ្រ
 ង់យា
 ងទៅក្នុងទណា
ី ក៏ដោយ » ។ ម�ើលទៅដូចជាគ្មាន
តម្លៃអីដែល
្វ
ថ្លៃពេកសម្រាប់គាត់នោះសោះ ហ�ើយគ្មានឈ�ើឆ្កាងណា
 
ដែលធ្ងនពេ
់ កនោះទេ ហ�ើយក៏គ្មានផ្លូវណាដែលរលាក់ពេកនោះដែរ។
ចម្លើយរបស់ព្រះសង្គ្រោះ ពីដំបូងហាក់បីដូចជាមិនមានភាព
ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងការស្ម័គ្រចិត្តរបស់បុរសផ្លេកបន្ទោរសោះ។ ព្រះ 
យេស៊ូវមានបន្ទូលថា៖  «កញ្ជ្រោងមានរូងវា ហ�ើយសត្វហ�ើរល�ើ

អាកាសក៏មានសំបុកដែរ តែកូនមនុស្សគ្មានកន្លែងណានឹងក�ើយ
ក្បាលទេ »។ តាមពិតទៅ ចម្លើយរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅត្រង់នេ
 ះមាន
ភាពស័ក្ដិសមណាស់។ ទ្រង់ហា
 ក់បីដូចជាមានបន្ទូលថា៖ «លោក

បានអះអាងថានឹងតាមខ្ញុំទៅគ្រប់ទីកន្លែង ប៉ុន្តែត�
 លើោកហា៊នល
 ះបង់សម្ភារៈកម្សាន្តចិត្តក្នុងជីវិតរបស់លោកដែរឬទេ? សត្វកញ្ជ្រោង
រស់នៅលោកីយ៍នេះស្រួលជាងខ្ញុំទៅទ�ៀត។ ហ�ើយសត្វស្លាបមាន
សម្បុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា ប៉ុន្តែឯខ្ញុំវិញ ជាអ្នកត្រាច់ចរក្នុងលោកីយ៍
ដែលខ្ញុំបានបង្កើតនេ
 ះ ខ្គ្មា
ញុំ នទីលំនៅពិតប្រាកដឡ�ើយ។ ត�ើលោក
តាំងចិត្តនឹងល
 ះបង់ផ្ទះសំបែងដ៏សុខសាន្ត ដ�ើម្បីតាមខ្ញុំមែនអេ៎? ត�ើ
លោកតាំងចិត្តចាកចោលភាពស្រណុកសុខស្រួលនៃជីវិតលោក
ដ�ើម្បីបម្រើខ
 ្ញុំអស់ពីចិតមែ
្ត នឬ? »។
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ម�ើលទៅ ទំនងជាគាត់នោះមិនបា
 នតាំងចិតសោ
្ត ះ ពីព្រោះយ�
 ើង
មិនបា
 នឮអីផ្សេ
្វ ងទ�ៀតអំពីគាត់នៅក្នុងព្រះ
 គម្ពីរទេ
 ។ គាត់ស្រឡាញ់
ភាពស្រណុកសុខស្រួលនៅលោកីយ៍នេះជាជាងការប្ដេជ្ញាចិត្តដ�ើរ
តាមព្រះគ្រីស្ទទៅទ�ៀត។

បុរសម�ើកៗ
បុរសទីពីរ យ�ើងអាចឲ្យឈ្មោះថាបុរសម�ើកៗ។ គាត់មិនបាន
ស្ម័គ្រចិត្តដូចបុរសទីមួយទេ ក៏ប៉ុន្តែព្រះសង្គ្រោះបានហៅគាត់ឲ្យ
តាមទ្រង់វិញ។ ចម្លើយរបស់គាត់មិនបានប្រកែកទាំងស្រុងនោះ
ទេ។ នេះមិនមែនមានន័យថា គាត់មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងដ�ើរតាម
ព្រះអម្ចាស់ទាល់តែសោះនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែមានការមួយដែលគាត់
ចង់ធ្វើជាមុនសិន។ ហ�ើយការនោះគឺជាអំព�ើបាបដ៏ធំរបស់គាត់។
គាត់បានឲ្យអាទិភាពល�ើការអះអាងរបស់គាត់ខ្ពស់ជាងការអះអាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅទ�ៀត។ សូមកត់សម្គាល់ចម្លើយរបស់គាត់៖
«ព្រះអម្ចាស់អ�ើយ សូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំទៅកប់ខ្មោចឪពុក

ទូលបង្គំសិន »។ ការដែលកូនត្
 រូវគោ
 រពឪពុកម្ដាយ គឺជាការស័ក្ដិសម
ណាស់។ ប្រសិនប�ើឪពុករបស់គ្រីស្ទបរិស័ទម្នាកបា
់ នបាត់បង់ជីវិត
នោះការរ�ៀបចំប
 ញ្ចុះសពឪពុកឲ
 ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរប�ៀបគ្រីស្ទបរិស័ទ
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មិនមែ
 នជារ�
 ឿងដែលខុសទេ។ ប៉ុន្តែការដែលគួរសមដពេ
៏ ញមុខពេ
 ញ
មាត់ក្នុងជីវិតនោះនឹងក្លាយទៅជាអំព�ើបាបយ៉ាងជាក់ស្ដែង នៅពេល
ដែលការទាំងនោះដណ្ដើមយកអាទិភាពចម្បងនៃបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ
 អម្ចាស់យេស៊ូវ។ ភាពលោភលន់ដ៏ពិតរបស់បុរសម្នាក់
នេះ ក៏បានបង្ហាញចេញតាមរយៈសំណូមពរដ៏ត្រង់ៗរបស់គាត់ដូច
នេះថា៖ «ព្រះអម្ចាស់អ�ើយ...ទូលបង្គំ...សិន »។ ពាក្យពេចន៍ផ្សេង
ទ�ៀតដែលគាត់បាននិយាយ គ្រាន់តែជាពាក្យដ�ើម្បីបិទបាំងនូវបំណង
ប្រាថ្នាដែលទុកខ្
 លួនឯ
 ងសំខាន់ជាងអ្វីៗផ្សេងទ�ៀត។
វាហាក់បីដូចជាគាត់មិនដឹងខ្
 លួនសោ
 ះពេលគាត់ថា «ព្រះអម្ចាស់

អ�ើយ... ទូលបង្គំ...សិន »។ ពាក្យដូចនេះជាពាក្យផ្ដេ
 សផ្ដាសខុសនឹង
សីលធម៌ ហ�ើយមិនអាចទៅរួចនោះទេ។ ប្រសិនប�ើព្រះ
 គ្រីស្ទពិតជា
ព្រះអម្ចាស់មែន នោះទ្រង់ត្រូវមានអាទិភាពចម្បងក្នុងជីវិតយ�ើង។
ប្រសិនប�ើសព្វនាមបុរិសៈ «ខ្ញុំ » នៅល�ើរាជបល្ល័ង្ក នោះមានន័យ
ថា យ�ើងលែងឲ្យព្រះគ្រីស្ទកាន់កាប់អំណាចល�ើយ�ើងទ�
 ៀតហ�ើយ។
បុរសម�ើកៗ មានការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វ
 ើ ហ�ើយទុកអាទិភាពការ
ងារនេះជាចម្បង។ ដូច្នេះ វាស័ក្ដិសមណាស់ដែលព្រះយេស៊ូវមាន
បន្ទូលទៅកាន់គាត់ថា៖ «ទុកឲ្យពួកមនុស្សស
 ្លាប់កប់ខ្
 មោចពួកគេ
 ចុះ

ឯអ្នក ចូរទៅផ្សាយដំណឹងពីនគរព្រះវិញ » យ�ើងអាចពន្យល់ពាក្យ
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របស់ទ្រង់ដូចនេ
 ះថា៖ «មានការខ្លះ មនុស្សដែល

ស
 ្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណ

ក៏អាចធ្វើបានដូចអ្នកជ�
 ឿផងដែរ។ ប៉ុន្តែមា
 នការខ្លះទ�ៀត មានតែអ្នក
ជ�ឿទេដែល

អាចធ្វបា
ើ ន។ ត្រូវដឹងថា លោកមិនចាំបាច់ចំណាយជីវិត
របស់ខ្លួន ដ�ើម្បីធ្វើការដែលអ្នកមិនជ�
 ឿអាចធ្វបា
ើ ននោះទេ។ ចូរទុកឲ្យ
មនុស្សដែល

ស
 ្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណកប់សពខាងឯសាច់ឈាមគេទៅ
ចុះ។ ប៉ុន្តែចំពោះលោកផ្ទាល់ ចូរធ្វើជាអ្នកផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់
ខ្ញុំវិញ។ ចូរយកបុព្វហេតុរបស់ខ្ញុំទុកជាគោលបំណងចម្បងរបស់
លោកចុះ ដ�ើម្បីឲ្យនគរខ្ញុំបានរីកចម្រើនឡ�ើងនៅល�ើផែនដីនេ
 ះ »។
ម�ើលទៅ ការដ�ើរតាមព្រះយេស៊ូវហាក់បីដូចជាថ្លៃហួសហេតុ
ពេកសម្រាប់បុរសម�ើកៗ។ តាំងពពេល
ី
នោះមក គាត់បា
 នបាត់មុខ
ពីឆាកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសូន្យឈឹង។
ប្រសិនប�ើបុរសទីមួយជាឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញថា សម្ភារៈ
កម្សាន្តចិត្តជាឧបសគ្គក្នុងការធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវ នោះ
យ�ើងក៏អាចនិយាយដែរថា បុរសទីពីរបានឲ្យអាទិភាពខ្ពស់ទៅល�ើ
ការងារជាងការធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទ។
ប�ើលោកអ្នកមា
 នការងារធ្វើ នោះមិនមែនជាការខុសឆ្គងទេ ព្រោះ


ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺចង់ឲ្យយ�ើងធ្វើការ ដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់
តម្រូវការរបស់ខ្លួននិងគ្រួសារ។ ប៉ុន្តែ ជីវិតនៃភាពជាសិស្សដ៏ពិត
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ទាមទារការស្វែងរកនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងសេ
 ចក្ដីសុចរិតរបស់
ទ្រង់ជាអាទិភាពចម្បងបំផុត។ ហ�ើយជីវិតនៃភាពជាសិស្សក៏ទាមទារ
ឲ្យអ្នកជ�
 ឿកុំចំណាយជីវិតរបស់ខ្
 លួនក្នុងការធ្វើអីដែល
្វ
អ្នកមិនជ�
 ឿអាច
ធ្វើបានដូចគ្នា ឬក៏ល្អជាងទៅទ�ៀតនោះឡ�ើយ។  ដូចគ្នានេះដែរ
មូលហេតុនៃការធ្វើការងារគឺគ្រាន់តែដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនាពេល
បច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះ។ ឯការងារដ៏ចម្បងបំផុតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺការ
ផ្សាយពីនគររបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់។

បុរសគិតងាយ
បុរសទីបី យ�ើងអាចឲ្យឈ្មោះថាបុរសគិតងាយ។ គាត់ស្រដ�ៀងនឹងបុរសទីមួយដែរ ដោយសារគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តដ�ើរតាម
ព្រះអម្ចាស់។ ប៉ុន្តែគាត់ក៏ដូចជាបុរសទីពីរដែរ ដោយសារគាត់ប្រើ
ពាក្យមិនគួរសមដូចគ្នា៖ «ព្រះអម្ចាស់អ�ើយ...ទូលបង្គំ...សិន»។

គាត់ទូលថា «ព្រះអម្ចាស់អ�ើយ ទូលបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទៅដែរតែសូម
អនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំទៅលាពួកផ្ទះទូលបង្គំស
 ិន »។
ជាថ្មីម្តងទ�ៀត យ�ើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថា ប�ើគ្រាន់តែស្តាប់
សំណ�ើដែលគាត់ល�ើកឡ�ើង វាដូចជាគ្មានអ្វីខុសនោះទេ។  វាក៏
មិនមែនប្រឆាំងនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះដែរ ក្នុងការ
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ដែលយ�ើងបង្ហាញសេចក្តីស្រ
 ឡាញ់ជាមួយនឹងសាច់ញាតិ  ឬក៏តាម
ក្រមសីលធម៌នៅពេលដែលយ�ើងលាពួកគេ
 ។ ត�ើចំណុចណា
 ដែល


បណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់នេះមិនបា
 នជោគជ័យល�ើការសាកល្បងនេះ?
វាស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចដែល

គាត់បានបណ្ដោយឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់
គាត់ជាមួយគ្រួសារចូលមកជំនួសព្រះគ្រីស្ទ។
ដូច្នេះ ព្រះយេស៊ូវបា
 នមានបន្ទូលដោយយោគយល់ត្រង់ៗថា៖
«អ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នង្គ័លហ�ើយងាកបែរទៅម�ើលក្រោយ

អ្នកនោះមិនគួរនឹងនគរព្រះទេ»  ត្រង់នេះទ្រង់ចង់មានន័យថា៖
«សិស្សរបស់ខ្ញុំមិនគួរគិតតែពីខ្លួនឯង ហ�ើយមិនចេះសម្រេចចិត្ត

ដោយខ្លួនឯង។ ខ្ញុំចង់បានសិស្សដែលមានឆន្ទៈលះបង់ចំណង់
ផ្ទាល់ខ្លួន ហ�ើយមិនបែ
 កអារម្មណ៍ដោយសារសាច់ញាតិដែលមាន
មនោសញ្ចេតនានឹងគ្នា។ ហ�ើយខ្ញុំចង់បានសិស្សដែលទុកខ្ញុំខ្ពស់
ជាងគេបំផុតក្នុងជីវិត »។
យ�ើងសន្និដ្ឋានថា បុរសគិតងាយបានចាកចោលព្រះយេស៊ូវ
ហ�ើយបានដ�ើរចេញទៅដោយមុខស្រងូតស្រងាត់។ សេចក្ដីប្រាថ្នា
ក្នុងកា
 រក្លាយជាសិស្សដ៏ល�ើសលប់របស់គាត់បានបែកខ្ចាយ ដោយ
សារចំណងនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ ប្រៀបបាននឹងកែ
 វបោកផ្ទប់នឹងផ្ទាំង
សិលាយ៉ាងដូច្នោះដែរ។ យ�ើងមិនដឹងច្បាស់ថាយ៉ាងណានោះទេ 
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ប្រហែលជាគាត់មានម្ដាយដែលកំពុងយំខ្សឹកខ្សួលថា «កូនអ�ើយ!

កូននឹងធ្វើឲ្យម្ដាយគ្រាំគ្រាចិត្តស្លាប់ប�ើកូនចាកចោលម្ដាយ ហ�ើយ
ទៅបម្រើបេសកកម្មរបស់ព្រះ
 យេស៊ូវនៅប្រទេសផ្សេងទ�ៀតនោះ »។
អ្វីដែលយ�ើងដឹងគឺត្រង់ថា ព្រះជាម្ចាស់មានសមានចិត្តក្នុងការមិន
ឲ្យយ�ើងស្គាល់ឈ្មោះរបស់បុរសដ៏ទន់ខ្សោយខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ
ម្នាក់នេះ។ គាត់បានបាត់ឱកាសដ៏ធំក្រៃលែងក្នុងជីវិតដោយសារតែ
ការបែរចេញពព្រះ
ី យេស៊ូវ ហ�ើយគាត់សមនឹងទទួលងារចុងក្រោយ
ថា «មិនគ
 ួរនឹងនគរព្រះទេ »។

ការសង្ខេប
រ�ឿងទាំងនេ
 ះបង្ហាញពីឧបសគ្គដ៏ចម្បងបីយ៉ាងដែល

រារាំងបុគ្គល
ម្នាក់មិនឲ្យធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវ។ តាមរយៈបុរសទាំងបីនាក់
នេះ យ�ើងឃ�ើញថា ពួកគាត់មិនមា
 នឆន្ទៈមុតមាំក្នុងការដ�ើរតាមព្រះ
យេស៊ូវទេ។
បុរសផ្លេកបន្ទោរ — ស្រឡាញ់ភាពស្រណុកសុខស្រួលខាងឯ
				 លោកីយ៍។
បុរសម�ើកៗ — ឲ្យអាទិភាពចម្បងទៅល�ើការងារ។
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បុរសគិតងាយ — ឲ្យអាទិភាពចម្បងទៅល�ើទំនាក់ទំនង		
			            ជាមួយគ្រួសារ។
ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅតែត្រាស់ហៅបុរស និងស្ត្រ
 ីសព្វថ្ងៃនេះ ឲ្យ
តាមទ្រង់យ៉ាងអង់អាចក្លាហាន ហ�ើយហ៊ានលះបង់អីៗ
្វ គ្រប់យ៉ាង
ដូចដែល

ទ្រង់ធ
 ្លាប់បានត្រាស់ហៅជាយូរមកហ�ើយដែរ។ ផ្លូវគេចចេញ
នៅតែមានដដែល ហ�ើយតែងតែបន្លឺសំឡេងឡ�ើងថា «ចូរជួយខ្លួន
ឯងទៅ! ហ�ើយគេចចេញពីផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅ!» មានមនុស្ស
តិចណា
 ស់ដែលមា
 នឆន្ទៈឆ្លើយតបទៅនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ទ្រង់
ដូចទៅនឹងក
 ំណាព្យខា
 ងក្រោមនេះ៖
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ព្រះយេស៊ូវអ�ើយ ខ្ញុំបានលីឈ�ើឆ្កាងរួចហ�ើយ 
មិននៅកន្តើយ លះបង់តាមទ្រង់ល
 ុះមរណា
ទោះបីអាក្រាត ក្រកី គួរស្អប់ រស់ឯកា
អ្វីខ្ញុំត្រូវការ គឺទ្រង់ចាប់ពពេល
ី
នេះទៅ។
សូមទ្រង់កំចាត់ មហិច្ឆតានៃទូលបង្គំ
អ្វីដែលខ្ញុំខំ ប៉ងប្រាថ

្នាសង្ឃឹមនិងស្គាល់
ទោះបីខ្ញុំមាន ទ្រព្យធនហូរហ�ៀរមិនចេះទ័ល
សូមឲ្យខ្ញុំស្គាល់ ព្រះអង្គដែល

ជាម្ចាស់សួគ៌ា។
សូមឲ្យលោកាចាកចោលទៅណាពីទូលបង្គំ
ដូចគេ
 ចោលទ្រង់ព្រះ
 សង្គ្រោះ
ដួងចិត្តរូបកាយបញ្ឆោតមិនលោះ
ទ្រង់មិនមា
 នពុតសោ
 ះ ដូចគេឯងឡ�ើយ។
សូមទ្រង់បែ
 រមកញញឹមរកទូលបង្គំ
ព្រះមានក្ដីស្រឡាញ់ ចេស្ដា និងប្រាជ្ញា។
ទោះមារសត្រូវមិត្រភក្ដិនោះនៅស្អប់ទូលបង្គំ
សូមបង្ហាញព្រះភក្ត្រព្រះអង្គឲ្យភ្លឺចាំងចែ
 ង។
— លោក អេឆ. អេហ្វ. ឡែថ៍
(H. F. Lyte )
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ជំពូកទ
 ី៤

សិស្សគឺជាអ្នកម�
 ើល
ខុសត្
 រូវ

នៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ លូកា ១៦:១-១៣ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូល
ប្រាប់រ�ឿងអំពីអ្នកត្រ
 ួតត្រាទុច្ចរិតដល់សិស្សរបស់ទ្រ
 ង់។ នៅក្នុងរ�
 ឿង
នេះ ព្រះសង្គ្រោះបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ដែលត្រូវនឹងជីវិត
របស់សិស្សគ្រប់សម័យកាល ក៏ព្រោះតែសិស្សរបស់ព្រះគ្រីស្ទប្រៀប
ដូចទៅនឹងអ្នកម�
 ើលខុសត្រូវ ដោយទ្រង់បា
 នប្រទានឲ្យពួកគេ
 ថែរក្សា
ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ ក៏ដូចជាអ្វីៗដែលទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់ល�ើ
ផែនដីនេ
 ះផងដែរ។
រ�ឿងដែលព្រះយេស៊ូវប្រាប់ម�ើលទៅដូចជាមានការខុសឆ្គងជា
ច្រើន ហ�ើយពិបាកនឹងយល់។ ប�ើគ្រាន់តែម�ើលត្រួសៗ រ�ឿងនេះ
ហាក់បីដូចជាឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅល�ើមនុស្សមានចិត្តមុសា និងវ�
 ៀចវេរ។
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយ�ើងយល់រ�ឿងនេះឲ្យចំបរិបទ នោះយ�ើងនឹង
55

សិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ

ឃ�ើញថា វាមានផ្ទុកន
 ូវសេចក្តីបង្រៀនដ៏សំខាន់ៗជាច្រើន។
សរុបមក រ�ឿងនេះមានអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់បានជួលខ្ញុំបម្រើ
ម្នាក់ឲ្យមកម�ើលការខុសត្រូវមុខជ
 ំនួញរបស់គាត់។ មួយរយៈកាល
កន្លងទៅ ចៅហ្វាយបានឃ�ើញថា ខ្ញុំបម្រើម្នាក់នោះបានចាយវាយ
ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់យ៉ាងខ្ជះខ្ជាយ។ ភ្លាមៗនោះគាត់ក៏ទាមទារ
ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យបញ្ជី ហ�ើយគាត់ក៏បានបណ្ដេញខ្ញុំបម្រើនោះ
ឲ្យឈប់ពីការងារតែម្ដង។
ខ្ញុំបម្រើនោះបានភ្ញាកខ្
់ លួនថា អនាគតរបស់គាត់ត្
 រូវរលាយសាបសូន្យហ�ើយ។ គាត់ក៏មានវ័យចាស់ណាស់ទៅហ�ើយក្នុងការធ្វើការ
ងារដោយប្រើកម្លាំងពលកម្ម ហ�ើយគាត់មានការអ�ៀនខ្មាសក្នុង
ការសុំទានគេដែរ។ ដូច្នេះគាត់ក៏បានរ�ៀបចំគម្រោងមួយ ដ�ើម្បីឲ្យ
គាត់អាចនឹងមា
 នមិត្តភក្ដិច្រ
 ើននៅពេលខាងមុខ។ គាត់បានទៅជួប
អ្នកជ
 ំពាក់បំណុលចៅហ្វាយរបស់គាត់ម្នាកហ�
់ ើយសួរថា៖ «ត�ើអ្នក

ជំពាក់បំណុលចៅហ្វាយខ្ញុំប៉ុន្មាន? » អ្នកនោះឆ្លើយថា៖ «ខ្ញុំជំពាក់
ប្រេងគាត់ចំនួន២
 ៨៣៩លីត្រ »។ ខ្ញុំបម្រើនោះនិយាយឡ�ើងថា៖ «អ�ើ
បង់ឲ្យខ
 ្ញុំពាក់កណ្ដាលមករួចគ្នាហ�ើយ » ។ គាត់បានបន្តទៅជួបអ្នក
ជំពាក់បំណុលចៅហ្វាយរបស់គាត់ផ្សេងទ�ៀត ហ�ើយសួរថា៖ «ត�ើអ្នក

ជំពាក់ប៉ុន្មាន? » អ្នកនោះតបវិញថា៖ «ស្រូវ៨០០ថាំង »។ ខ្ញុំបម្រើ
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នោះនិយាយឡ�ើងថា៖ «អ�ើ អញ្ចឹងបង់ឲ្យខ្ញុំតែ៦៤០ថាំង ហ�ើយខ្ញុំ

នឹងល
 ុបបំណុលនេះចោល » ។
ពាក្យសម្ដីខាងក្រោមនេះ គឺវារឹតតែធ្វើឲ្យយ�ើងរន្ធត់ជាងសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបម្រើរមិលគុណម្នាក់នេះទៅទ�ៀត៖
ចៅហ្វាយ ក៏សរស�ើរអ្នកត្រួតត្រាទុច្ចរិតនោះ ពីព្រោះគាត់បានប្រព្រឹត្ត
ដោយឆ្លៀវឆ្លាត ដ្បិតមនុស្សរបស់ផងលោកីយ៍នេះ គេមានប្រាជ្ញាចំពោះជំនាន់គេ ជាជាងមនុស្សរបស់ផងពន្លឺទៅទ�ៀត (លូកា ១៦:៨)។

ត�ើយ�ើងគួរនឹងគិតយ៉ាងណាចំពោះការដែលម�ើលទៅដូចជា
ព្រះជាម្ចាស់កទ
៏ ទួលយល

់ព្រមទៅនឹងគ
 ំនិតដ៏ទុច្ចរិតនេ
 ះនោះ? រ�ឿង
ជាក់ស្ដែងមួយគឺត្រង់ថា ទាំងចៅហ្វាយរបស់គាត់ និងព្រះ
 ជាម្ចាស់
របស់យ�ើងមិនបា
 នសរស�ើរភាពពុតត្បុតនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ មកពី
រ�ឿងនេះហ�ើយដែលបណ្ដាលឲ្យចៅហ្វាយដេញគាត់ចេញ។ មនុស្ស
សុចរិតមិនគាំទ្រចំពោះទង្វើបោកប្រាស់ និងភាពមិនស្មោះត្រង់ដូច
នេះឡ�ើយ។ ទោះបីសាច់រ�ឿងនេះបង្រៀនពីអីផ្សេ
្វ ងទ�ៀតកដោយ 
៏
ក៏
វាមិនបានស្នើឲ្យយ�ើងយល់ថា ការបន្លំលួចជារ�ឿងដែលត្រឹមត្រូវ
នោះទេ។
មានតែការមួយប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកត្រួតត្រាទុច្ចរិតនេះអាចនឹង
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ទទួលការសរស�ើរបាន គឺត្រង់ថាគាត់បានរ�ៀបគម្រោងសម្រាប់ពេល
អនាគត។ គាត់បានរ�ៀបចំផែនការដ�ើម្បីឲ្យដឹងច
 ្បាស់ថា គាត់នៅតែ
មានមិត្តភក្ដិបន្ទាប់ពីគាត់បា
 ត់បង់តំណែងជាអ្នកត្រ
 ួតត្រានោះ។ គាត់
បានត្រៀមទុកស
 ម្រាប់អនាគតជាជាងបច្ចុប្បន្ន។
នេះហ�ើយគឺជាខ្លឹមសារនៃរ�ឿងនេះ។ មនុស្សក្នុងលោកីយ៍នេះ
ខំប្រឹងព្យាយាមជាខ្លាំង ដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ថ្ងៃខាងមុខ។ ហ�ើយ
អនាគតដែលពួកគេ
 មានការព្រួយបារម្ភគឺពេលពួកគេ
 មានវ័យចាស់
និងពេលដែលពួកគេចូលនិវត្តន៍។ ដូច្នេះហ�ើយបានជាពួកគេខិតខំធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដ�ើម្បីឲ្យពួកគេអាចរស់នៅយ៉ាង
សុខស្រួលនៅពេលដែលពួកគេ
 មិនមា
 នលទ្ធភាពធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិត
បាន។ ពួកគេបានខំស្វែងរកគ្រប់វិធី ដ�ើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបាន
សេចក្ដីសុខ។
ត្រង់ចំណុចនេះ អ្នកមិនជ�ឿឆ្លាតជាងគ្រីស្ទបរិស័ទទៅទ�ៀត។
ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ដ�ើម្បីឲ្យយ�
 ើងយល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកមិនជ�
 ឿ
ឆ្លាតជាងគ្រីស្ទបរិស័ទបាន យ�ើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថា អនាគតរបស់
គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែននៅល�ើផែនដីនេះទេ ប៉ុន្តែគឺនៅឯស្ថានសួគ៌
ឯនោះវិញទេ។ នេះហ�ើយជាចំណុចស្នូលរបស់វា។ អនាគតរបស់
អ្នកមិនជ�ឿ គឺគិតចាប់ពីចន្លោះនៃពេលវេលានាពេលបច្ចុប្បន្ន និង
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ពេលដែលចូលក្នុងមឈូស។ អនាគតបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះជាម្ចាស់
គឺសំដៅល�ើការរស់នៅអស់កល្បជានិច្ចជាមួយព្រះគ្រីស្ទ។
ដូច្នេះ រ�ឿងនេះបង្រៀនយ�ើងឲ្យដឹងថា មនុស្សដែលមិនទាន់
បានក�ើតជាថ្មីជាច្រ
 ើនមានភាពឆ្លាតវៃ ហ�ើយស្វះស្វែងក្នុងការរ�ៀបចំ
អនាគតនៅល�ើផែនដីនេ
 ះខ្លាំងជាងគ្រីស្ទបរិស័ទរ�ៀបចំអនាគតរបស់
ពួកគេ
 នៅឯស
 ្ថានសួគ៌ទៅទ�ៀត។
ក្រោយពីព្រះយេស៊ូវបានល�ើកឡ�ើងពីរ�ឿងនេះមក ទ្រង់បាន
បង្ហាញនូវការអនុវត្តជា
 ក់ស្ដែង៖

ខ្ញុំកប្រា
៏ ប់អ្នករាល់គ្នាថា ចូរប្រើទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយនេ
៍ ះ ឲ្យបាន
មិត្តសំឡាញ់ដល់ខ្លួន ដ�ើម្បីកាលណាអ្នករាល់គ្នាខាននៅ នោះនឹង
មានគេទទួលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅក្នុងទីលំនៅដ៏ស្ថិតស្ថេរអស់កល្ប
ជានិច្ចវិញ (លូកា ១៦:៩)។
ទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍នេះ គឺជាលុយ ឬកម្មសិទ្ធិល�ើរបស់របរ
សព្វសារព�ើ។ យ�ើងអាចប្រើរបស់ទាំងនេះ ដ�ើម្បីនាំមនុស្សទាំង
ឡាយឲ្យមានជំន�ឿល�ើព្រះគ្រីស្ទ។  អ្នកដែលបានទទួលជ�ឿព្រះ
គ្រីស្ទតាមរយៈការប្រើប្រាស់លុយដ៏ស្មោះត្រង់របស់យ�ើងនេះហៅ
ថា «មិត្តសម្លាញ់ »។
ថ្ងៃដែលយ�ើងលែងបាននៅផែនដីនេះនឹងមកដល់ជាមិនខាន
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(មិនថាតាមរយៈសេចកី្តស្លាប់ ឬតាមការដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមក
យកយ�ើងទៅឯស្ថានសួគ៌នៅគ្រាឆក់យក ១ថែស្សាឡូនីច ៤:១៧)។
មិត្តសម្លាញ់ដែលបានទទួលជ�ឿដោយសារយ�ើងប្រើប្រាស់របស់
សព្វសារព�ើ ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អដល់គាត់ នោះនឹងក្លាយទៅ
ជាអ្នកចាំទទួលស្វាគមន៍យ�ើងនៅពេលដែលយ�ើងចូលទៅកាន់
ដំណាក់ដ
 ៏អស់កល្បជានិច្ចនៅឯស
 ្ថានសួគ៌។
នេះហ�ើយគឺជាមធ្យោបាយដែលអ្នកម�ើលខុសត្រូវដ៏ឆ្លាតវៃត្រូវ
រ�ៀបគម្រោងរបស់ខ្លួនស
 ម្រាប់អនាគត មិនមែ
 នដោយការចំណាយ
ជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកភាពសុខសាន្តក្នុងលោកីយ៍នេះដោយ
ឥតប្រយោជន៍នោះទេ។ តែពួកគេ
 បា
 នរ�ៀបចំដោយ

ការប្ដេជ្ញាថានឹង
មានមិត្តសម្លាញ់ចាំទទួលស្វាគមន៍ខ្
 លួននៅឯស្ថានសួគ៌ជាអ្នកដែល


ពួកគេបាននាំឲ្យជ�ឿព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈលុយដែលពួកគេបានចំណាយទិញដូចជា ព្រះគម្ពីរ ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី កូនស�ៀវភៅខគម្ពីរ
ខិត្តប័ណ្ណ និងឯកសារគ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងទ�ៀត ក៏ដូចជា លុយដែល
ពួកគេប្រើសម្រាប់ទំនុកបម្រុងបេសកជន និងអ្នកធ្វើការជាគ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងទ�ៀត។ ជាលុយដែលពួកគេប្រើសម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គង់
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្មវិធីវិទ្យុគ្រីស្ទបរិស័ទ និងសកម្មភាពដ៏មាន
សារប្រយោជន៍ផ្សេងៗទ�ៀតជាច្រើន។ សរុបមក គឺជាលុយដែល
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ពួកគេប្រើសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អតាមគ្រប់មធ្យោបាយ
សព្វបែបយ៉ាង។ «មធ្យោបាយតែមួយគត់ដែល

អាចឲ្យយ�ើងប្រមូល

ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យ�ើងនៅស្ថានសួគ៌បាន គឺយ�ើងត្រូវវិនិយោគលុយ
នោះក្នុងអីដែល
្វ
អាចចូលទៅស្ថានសួគ៌បាន »។
នៅពេលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទឃ�ើញថា កម្មសិទល្ធិ�ើរបស់របរសព្វសារព�ើរបស់ពួកគេអាចនឹងប្រើក្នុងការសង្គ្រោះមនុស្សជាច្រើន នោះ
ពួកគេ
 នឹងបា
 ត់បង់នូវអារម្មណស្រ
៍ ឡាញ់ដល់របស់របរទាំងអស់នោះ
ដោយឯកឯង។ ភាពហ៊ឺហា ទ្រព្យសម្បត្តិ និងសម្ភារៈប្រណីតៗប្រៀប
បានទៅនឹងម្ហូបដែលជូរផ្អូមនៅក្នុងពោះរបស់ពួកគេយ៉ាងដូច្នោះ
ដែរ។ ពួកគេអន្ទះសាចង់ឃ�ើញព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ
លោកីយ៍នេះ ដ�ើម្បីនាំមនុស្សជាច្រើនក្លាយទៅជាអ្នកថ
 ្វាយបង្គំព្រះ
 
គ្រីស្ទរ�ៀងរហូត។ ពួកគេ
 ជាប់ជំពាក់ក្នុងការជួយមនុស្ស ដ�ើម្បថ
ី ្វាយ
សិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ ព្រមទាំងផ្ដល់ពរដ៏អស់កល្បដល់អស់អ្នក
ដែលពួកគេបានជួយនោះ។ ចិត្តថ្លើមនៃការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ពួក
គេប្រហាក់ប្រហែលនឹងចិត្តថ្លើមរបស់លោក សាំយ៉ូអែល រឺទឺហ្វត
(Samuel Rutherford) ដែលជាគ្រូអធិប្បាយជនជាតិស្កុតឡែន
(Scotland) នៅក្នុងទ
 សវត្សរ៍ទី១៦ នៅក្រុងអែនវោធ (Anwo'th)៖
ឱ! ប�ើមា
 នមនុស្សណា
 មកពក្រុ
ី ងអែនវោធ
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បានមកជួបខ
 ្ញុំនៅព្រះហស្ដាទ្រង់ខាងស្ដាំ
នោះស្ថានសួគ៌នៃខ្ញុំនឹងទ្វេ
 ជាពីរ
នៅក្នុងទឹកដីទអេ
ី ម៉ាញូអែល។
— លោកស្រីអាន រ៉ស ខឹស៊ីន

(Anne Ross Cousin)

អស់ទាំងមា
 សពេជ្រកែវកង និងល
 ុយតម្កល់ក្នុងធនាគារ ប័ណ្ណ 
ធានារ៉ាប់រង ផ្ទះវីឡា និងនា
 វាសម្រាប់ជិះលេងកម្សាន្ត ព្រមទាំងឡាន
ថ្លៃៗ ចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទនោះគ្រាន់តែជាទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍ដែល
បោកបញ្ឆោតចិត្តប៉ុណ្ណោះ។ ប�ើគ្រាន់តែប្រើសម្រាប់រូបកាយ វានឹង
រលាយសាបសូន្យទៅ ប៉ុន្តែប�ើប្រើសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញ វានឹងរីក
ដុះដាលអស់កល្បជានិច្ច។
រប�ៀបដែលយ�ើងប្រើប្រាស់របស់របរសព្វសារព�ើ និងកម្រិតនៃ
ការចង់បា
 នវា នោះសបង្ហាញឲ្យឃ�ើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់យ�ើង។
ព្រះជាម្ចាស់បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅល�ើចំណុចនេះនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ
លូកា ១៦:១០ថា៖
អ្នកណា
 ដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថា ស្មោះត្រង់ក្នុង
ការធំ ហ�ើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចបំផុត នោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិត
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ក្នុងការដ៏ធដែ
ំ រ។

ការតូចប
 ំផុតដែល

មានបង្ហាញនៅក្នុងខគម្ពីរនេ
 ះ គឺជាការម�ើល
ខុសត្រូវទៅល�ើរបស់របរសព្វសារព�ើ។ អស់អ្នកណា
 ដែលព្រះជាម្ចាស់
អាចពឹងពាក់បាន គឺជាអ្នកដែលប្រើរបស់របរទាំងនោះដ�ើម្បីថ្វាយ
សិរីល្អដល់ទ្រង់  និងដ�
 ើម្បីផ្ដល់ជាព្រះពរដល់អ្នកដែល

នៅជុំវិញពួក
គេ។ ឯអស់អ្នកណា
 ដែល

ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចពឹងពាក់បា
 ន គឺជាអ្នក
ដែលប្រើទ្រ
 ព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនសម្រាប់តែភាពសុខសាន្ត ការរស់នៅ
យ៉ាងហ៊ឺហា និងការអរសប្បាយជាមួយនឹងភាពអាត្មានិយមរបស់
ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។ ប�ើបុគ្គលម្នាក់មិនអាចធ្វើឲ្យព្រះ
 ជាម្ចាស់ទុកចិតបា
្ត ន
សូម្បីតែការតូចតាចបំផុត (ការម�ើលខុសត្រូវរបស់របរសព្វសារព�ើ)
ផងនោះ ត�ើឲ្យទ្រង់អាចនឹងទុកចិត្តគាត់ក្នុងការធំ (ការម�ើលខុសត្រូវ
ខាងឯវិញ្ញាណ) បានយ៉ាងដូចម្ដេច? ប�ើបុគ្គលម្នាក់មិនស្មោះនឹង
ទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍នេះ  ត�ើគាត់អាចគិតថា ខ្លួនគាត់អាចនឹង
ស្មោះត្រង់ក្នុងការធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រមទាំងធ្វើជាអ្នក
ម�ើលខុសត្រូវចំពោះអាថ៌កំបាំងរបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់បានយ៉ាងដូចម្ដេច
(១កូរិនថូស ៤:១)?
ហេតុដូច្នេះហ�ើយព្រះសង្គ្រោះបានបន្ថែមការជជែកវែកញែក
ទ�ៀតថា៖ «ដូច្នេះ ប�ើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិ
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របស់លោកីយទេ ត�
៍
ើអ្នកណា
 ហ៊ានផ្ញើសម្បត្តិដ៏ពិតទុកនឹងអ្នករាល់គ្នា
បាន? » (លូកា ១៦:១១)។
ទ្រព្យសម្បត្តិខា
 ងលោកីយ៍មិនមែនជាទ្រ
 ព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដទេ 
តម្លៃរបស់វា គឺមា
 នដែនកំណត់ ហ�ើយមិនស្ថិតស្ថេរទេ។ ទ្រព្យសម្បត្តិ
ខាងឯវិញ្ញាណ ទ�ើបបានជាទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដ តម្លៃរបស់វាគ្មា
 ន
ដែនកំណត់ ហ�ើយកន៏ៅស្ថិតស្ថេរ។ ប�ើបុគ្គលម្នាក់មិនស្
 មោះត្រង់ក្នុង
ការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍នេះ នោះគាត់មិនអាចនឹងរំពឹងឲ្យ
ព្រះជាម្ចាស់ទុកចិតល្ត�ើគាត់ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិខាងឯវិញ្ញាណ
នៅក្នុងជីវិតសព្វថ្ងៃនេះ ឬក៏នៅស្ថានសួគ៌នោះឡ�ើយ។
ជាថ្មីម្តងទ�ៀត ព្រះអម្ចាស់បានបន្តការជជែកវែកញែកទ�ៀតថា៖
«ហ�ើយប�ើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេ ត�ើអ្នកណានឹង

ហ៊ានឲ្យរបស់អីដា
្វ ច់ជារបស់ផងអ្នកបា
 ន? » (លូកា ១៦:១២)។
ទ្រព្យសម្បត្តិដែលយ�ើងមាន  នោះយ�ើងមានដោយសារព្រះ
ជាម្ចាស់បានប្រទានមក ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងម�ើលខុសត្រូវ ប៉ុន្តែអី្វដែល
យ�ើងអាចហៅថាជារបស់ផងខ្លួនបាន គឺចំណេះដឹងនៃការរ�ៀនព្រះ
គម្ពីរ និងផលផ្លែនៃការបម្រើនៅលោកីយ៍នេះ ព្រមទាំងរង្វាន់ដែល
យ�ើងនឹងទទួលនៅឯស្ថានសួគ៌ ដោយសារយ�ើងបា
 នម�ើលខុសត្រូវ
រាល់អី្វដែលទ្រង់បានប្រទានមកយ�ើងយ៉ាងស្មោះត្រង់។ ប្រសិនប�ើ
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យ�ើងមិនបា
 នបង្ហាញថា យ�ើងជាអ្នកដែល

ព្រះជាម្ចាស់អាចទុកចិត្ត
បានក្នុងកា
 រទទួលខុសត្រូវល�ើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ទេ
 នោះ នោះកុំ
រំពឹងថាយ�ើងអាចយល់ពីសេចក្ដីពិតនៃព្រះបន្ទូលដជ្រាលជ្
៏
រៅរបស់
ទ្រង់ក
 ្នុងជ
 ីវិតនេះ ឬទទួលបា
 នរង្វាន់នៅឯស
 ្ថានសួគន៌ោះឡ�ើយ។
ព្រះអម្ចាស់បានបង្រួមសេចក្តីបង្រៀនអំពរ�
ី ឿងអ្នកម�
 ើលខុសត្រូវ
នេះ ដូចខាងក្រោម៖
គ្មានបាវណាដែលបំរ�ើចៅហ្វាយ២ បានទេ ពីព្រោះបាវនោះនឹងស្អប់១
ស្រឡាញ់១ ឬនឹងកាន់ខាង១ ហ�ើយម�ើលងាយ១ ដូច្នេះ អ្នករាល់គ្នាក៏បំរ�ើ
ព្រះផង ទ្រព្យសម្បត្តិផងពបា
ុំ នដែរ (លូកា ១៦:១៣)។

សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏មិនអាចបែងចែកភក្ដីភាពបានដែរ។
សិស្សរបស់ទ្រង់មិនអាចរស់នៅដ�ើម្បីសម្បត្តិលោកីយ៍ផង និងសម្បត្តិ
ស្ថានសួគ៍ផងនោះទេ។ អ្នកម�
 ើលខុសត្រូវអាចស្រឡាញ់បានតែព្រះ
ជាម្ចាស់ ឬកទ្រ
៏ ព្យសម្បត្តិតែ
 មួយប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនប�ើគាត់ស្រឡាញ់
ទ្រព្យសម្បត្តិ នោះមានន័យថា គាត់ស្អបព្រះ
់ ជាម្ចាស់ហ�ើយ។
ត្រូវចងចាំថាខគម្ពីរទាំងនេ
 ះ គឺសរសេរសំដៅទៅកាន់សិស្សព្រះ
យេស៊ូវមិនមែនទៅកាន់អ្នកដែល

មិនជ�
 ឿនោះទេ។
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 ី៥

ភាពឧស្សាហ៍
ទោះប�ើសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនសូវឆ្លាតវៃយ៉ាងណាក៏ដោយ 
ក៏ពួកគេនៅតែអាចទទួលបាននូវការអត់ទោសដែរ។ ពួកគេនៅតែ
អាចទទួលបា
 ននូវការអត់ទោស ទោះប�ើពួកគេមិនមា
 នកម្លាំងកាយ
ដ៏ខ្លាំងក្លាកដោយ
៏
។ ប៉ុន្តែសិស្សមិនអាចយកលេសរួចខ្លួនបា
 នទេ ប�ើ
ពួកគេ
 មិនឧ
 ស្សាហ៍សោះ។
ប្រសិនប�ើ ចិត្តរបស់ពួកគេមិនមានបំណងប្រាថ្នាដ៏ឆេះឆួល
ចំពោះព្រះសង្គ្រោះ នោះព្រះជាម្ចាស់នឹងថ្កោលទោ

សពួកគេ
 ។
តាមពិត គ្រីស្ទបរិស័ទគ
 ឺជាអ្នកដ�
 ើរតាមព្រះយេស៊ូវដែលទ្រ
 ង់មា
 ន
បន្ទូលថា៖ «សេចក្តីឧស្សាហ៍ដល់ដំណាក់ទ្រង់ បានស៊ីបង្ហិនទូល

បង្គំ » (យ៉ូហាន ២:១៧)។ ព្រះសង្គ្រោះរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមានពេញ
ទៅដោយភាពឆេះឆួលចំពោះព្រះជាម្ចាស់ និងបំណងព្រះហឫទ័យ
របស់ទ្រ
 ង់។ ទ្រង់មិនទទួលមនុស្សចូលក្នុងជ
 ួរកងទ័ពទ្រ
 ង់ដែល

មិន
ដ�ើរតាមទ្រង់យ
 ៉ាងអស់ពច
ី ិត្តនោះទេ។
67

សិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ

ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានរស់នៅក្នុងស្ថានភាពប្រទាញប្រទង់
ខាងឯវិញ្ញាណ។ យ�ើងអាចយល់ការនេះបានដោយសារទ្រង់មាន
បន្ទូលថា៖ «តែខ្ញុំត្រូវទទួលបុណ្យជ្រមុជ១សិន ហ�ើយខ្ញុំត្រូវចង្អៀត

ចង្អល់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅហ្ន៎ ទំរាំតែបុណ្យនោះបានសំរេច » (លូកា
១២:៥០)។ ហ�ើយម្យ៉ាងទ�ៀតតាមរយៈព្រះបន្ទូលក្នុងខគម្ពីរមួយ
ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាលគ
់ ឺ៖ «កំពុងដែល

ថ្ងៃនៅភ្លឺនៅឡ�ើយ នោះត្រូវ

តែខ្ញុំធ្វើការរបស់ព្រះ ដែលចាត់ឲ្យខ
 ្ញុំមក ដ្បិតយ
 ប់ដល់មក នោះគ្មាន
អ្នកណា
 អាចនឹងធ្វ
 ើការបានទេ » (យ៉ូហាន ៩:៤)។
ព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ពីភាពឧស្សាហ៍របស់យ៉ូហាន-បាទីស្ទ 
ត្រង់កន្លែងដែលទ្រង់មានបន្ទូលថា៖ «លោកជាចង្កៀងដែលឆេះ

ហ�ើយភ្លឺ » (យ៉ូហាន ៥:៣៥)។
សាវ័ក ប៉ុល គឺជាមនុស្សឧស្សាហ៍។ អ្នកនិពន្ធដែលយ�ើងមិន
បានស្គាល់ឈ្មោះម្នាក់បានព្យាយាមរ�ៀបរាប់ពីចិតក្ល
្ដ ៀវក្លារបស់សាវ័ក
ប៉ុល យ៉ាងសង្ខេបដូចខា
 ងក្រោម៖
សាវ័ក ប៉ុល ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការរាប់ញាតិ មិន
រំពឹង  ឬប៉ងប្រាថ្នាចង់បានទ្រព្យនៅលោកីយ៍   មិនព្រួយបារម្ភចំពោះការ
បាត់បង់ទ្រព្យខាងលោកីយ៍មិនខ្វល់ខ្វាយពីជីវិត ហ�ើយមិនភ័យខ្លាចនឹង
សេចក្ដីស្លាប់នោះទេ។ គាត់ជាមនុស្សដែលរាប់ខ្លួនថា មិនមានឋានៈ ប្រ-
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ទេស ឬក៏ល
 ក្ខខណ្ឌតម្រូវណា
 មួយឡ�ើយ។ គាត់មា
 នគោលគំនិតតែ
 មួយ គឺ
ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ឯគោលបំណងតែមួយ គថ
ឺ ្វាយសិរីល្អដល់
ព្រះជាម្ចាស់។ គេហៅគាត់ថាជាមនុស្សល្ងីល្ងើ ហ�ើយគាត់ពេ
 ញចិតឲ
្ត ្យគេ
 រាប់
ខ្លួនថា
 ជាមនុស្សល្ងីល្ងើសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទ។ ចូរឲ្យលោកីយ៍នេះហៅគាត់ថាជា
អ្នកងប់ងុលអ្នកជ�ឿស៊ប់ អ្នកនិយាយប៉ប៉ាច់ប៉ប�៉ោច ឬឈ្មោះដែលចំឡែក
ខុសគេផ្សេងៗទ�ៀតតាមន័យអី្វដែលគេចង់ហៅគាត់ទៅចុះ។ ប៉ុន្តែ កុំហៅ
គាត់ថាជាអ្នកត្រាប់តាមលោកីយ៍នេះឡ�ើយ។ ដរាបណាគេហៅគាត់ថាជា
អ្នកដោះដូរ ម្ចាស់ផ្ទះ ពលរដ្ឋ អ្នកមានទ្រព្យសម្បតិ្ត អ្នកតាមខាងលោកីយ៍
អ្នកបានរ�ៀនជ្រៅជ្រះ ឬក៏ជាអ្នកដែលចេះយល់ហេតុការណ៍ នោះខុសឆ្គង
នឹងល
 ក្ខណៈដ៏ពិតរបស់គាត់ហ�
 ើយ។
គាត់ត្រូវតែនិយាយឬក៏គាត់ត្រូវតែស្លាប់  ហ�ើយទោះប�ើគាត់ត្រូវស្លាប់
ក៏គាត់នៅតែនិយាយ។  គាត់មិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីឈប់សម្រាក
ប៉ុន្តែគា
 ត់តែងធ្វើដំណ�ើរយ៉ាងរហ័ស ល�ើដី និងស
 មុទ្រ ល�ើក្រួសថ្ម និងវា
 ល
ខ្សាច់ដែលគ្មានផ្លូវទៅមក ដ�ើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អ។  គាត់ស្រែកខ្លាំងៗឲ្យ
អ្នកគ្រប់គ្នាបានឮ ហ�ើយពុះពារទៅមុខដោយមិនរួញរា។ នៅក្នុងគុក គាត់
បន្លឺសំឡេងឡ�ើង ហ�ើយនៅពេលដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងព្យុះសង្ឃរា
ក៏គាត់មិននៅស្ងៀមដែរ។  នៅមុខក្រុមមន្ត្រី និងរាជបល្ល័ង្ក  គាត់បានធ្វើ
ទីបន្ទាល់បញ្ជាក់ពីសេចក្ដីពិត។ គ្មានអ្វីដែលអាចនឹងបញ្ឈប់សំឡេងរបស់
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គាត់ក្រៅពសេ
ី ចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយទោះប�ើគាត់ត្
 រូវស្លាប់មុនពេល

ដែល
កាំបិតមកកាត់ក្បាលគាត់ចេញពីរូបកាយក៏ដោយ ក៏គាត់នៅតែនិយាយ 
អធិស្ឋាន ធ្វើទីបន្ទាល់ ប្រកាស ទទូចអង្វរ និងតយុទ្ធ ហ�ើយនៅទីបញ្ចប់
គាត់បានជូនពរដល់មនុស្សឃោ
 រឃៅទាំងនោះទ�ៀតផង។

មានអ្នកផ្សេ
 ងទ�ៀតដែលជ�ឿល�ើព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញពីបំណង
ប្រាថ្នាដ៏ឆេះឆួលដូចនេ
 ះ ដ�ើម្បីឲ្យបា
 នសព្វព្រះហ
 ឫទ័យព្រះជាម្ចាស់។
ដូចជាលោក ស៊ី. ធី. ស្ទឹដ (C. T. Studd) បានល�ើកឡ�ើងថា៖
អ្នកខ្លះ
 ចង់រស់ចំណោមសំឡេងស្នូរជួងជាភ្លេងនៃព្រះវិហារ
តែរូបខ្ញុំវិញមានចិត្តហានក្លាប�ើកហាងសង្គ្រោះជីវ៉ា 
ក�ៀកនឹងទ
 ្វារនរក។

តាមពិតទៅ វាគឺជាឯកសារដែលសរសេរដោយអ្នកមិនជ�ឿថា
មានព្រះ ដែលបណ្ដាលឲ្យលោក ស៊ី. ធី. ស្ទឹដ (C. T. Studd) តាក់តែងឡ�ើងយ៉ាងអស់ពីចិត្តថ្វាយព្រះគ្រីស្ទ។ ឯកសារនេះមានដូចត
ទៅ៖
ប្រសិនប�ើ ខ្ញុំជ�ឿជាក់ថា  ចំណេះដឹងនិងការធ្វើតាមសាសនានៅក្នុង
ជីវិតសព្វថ្ងៃនេះជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតនៅលោកខាងមុខ ដូចដែលមនុស្ស
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រាប់លា
 ននាក់ជ�
 ឿ នោះការធ្វើតាមសាសនានឹងក
 ្លាយទៅជាការដែលសំខាន់
ជាងគេបំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំ។  ខ្ញុំនឹងបោះបង់ ការកម្សាន្តនៅលោកីយ៍នេះដូច
ជាសំរាម ការខ្វល់ខ្វាយខាងលោកីយ៍ដូចជាការចំកួត  និងគំនិតអារម្មណ៍
នៃលោកីយ៍ដូចជាការឥតប្រយោជន៍នេះចោលចេញ។ សាសនានឹងក្លាយ
ជាគំនិតដំបូងគេរាល់ពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ឡ�ើង ហ�ើយជាគំនិតចុងក្រោយគេ
បំផុតមុននឹងខ្ញុំលង់លក់ទៅនៅពេលរាត្រី។  ខ្ញុំនឹងពុះពារគ្រប់បែបយ៉ាង
សម្រាប់តែប្រយោជន៍សាសនាតែប៉ុណ្ណោះ។ ខ្ញុំនឹងពិចារណាតែពីអនាគត
អស់កល្បជានិច្ចតែប៉ុណ្ណោះ។ ខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តទទួលយ
 កជីវិតដែលពោរពេញ
ដោយការរងទុកន្ខៅលោកីយនេ
៍ ះ ប្រយោជន៍ឲ្យព្រលឹងមនុស្សម្នាក់បានទៅ
កាន់ស្ថានសួគ៌។ លទ្ធផលអាក្រក់នៅលោកីយនេ
៍ ះ មិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាព ឬបិទមាត់ខ្ញុំបានឡ�ើយ។ អំណរ និងទុក្ខព្រួយរបស់លោកីយ៍មិនអាច
ជ្រៀតចូលមកក្នុងគ
 ំនិតខ
 ្ញុំបានឡ�ើយ។ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកតែភាពអស់កល្បជានិច្ច និងព្រលឹងដ៏អមតៈនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដែលគេអាចនឹងមានភាព
អរសប្បាយ ឬអាចនឹងរងទុក្ខវេទនាអស់កល្បជានិច្ចនាពេលឆាប់ៗនេះ។
ខ្ញុំនឹងចេញទៅផ្សាយពីសាសនាខ្ញុំដល់លោកីយ៍ទាំងមូល ទោះប�ើត្រូវរដូវ
ឬខុសរដូវក្ដី។ ហ�ើយបទគម្ពីរដែល

ខ្ញុំនឹងផ្សាយនោះគឺ៖ «ប�ើមនុស្សណា
 នឹង

បានលោកីយ៍ទាំងមូល តែបាត់ព្រលឹងទៅ នោះត�ើមានប្រយោជន៍អី្វដល់
អ្នកនោះ? »១
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លោក ចន វេស្លី (John Wesley) គឺជាមនុស្សដ៏ឧស្សាហ៍ម្នាក់។
គាត់បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរឲ្យអ្នកដែល

ស្រ
 ឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់

អស់ពីចិត្តចំនួនមួយរយនាក់ ហ�ើយមិនខ្លាចអី្វទាំងអស់ក្រៅតែពី
អំព�ើបាបមកឯខ
 ្ញុំ នោះខ្ញុំនឹងបំផ្លាស់បំប្រែលោកីយនេ
៍ ះ »។
លោក ជីម អេលាត (Jim Elliot) ដែលជាមរណសាក្សនីៅប្រទេស អេក្វាទ័រ (Ecuador) គឺជាចន្លុះបំភ្លឺថ្វាយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
មានថ្ងៃមួយ ពេលដែលគាត់កំពុងតែសញ្ជឹងគិតពីបទគម្ពីរដែល

ចែង
ថា៖ «ទ្រង់យ
 កពួក...អ្នកបំរ�ើទ្រ
 ង់ធ្វ
 ើជាអណ្ដាតភ្ល
 ើង » (ហេព្រើរ ១:៧)
នោះគាត់ក៏បានសរសេរការនេះក្នុងស�ៀវភៅកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃ
របស់គាត់ដូចតទៅ៖
ត�ើខ្ញុំមានភាពឆេះឆួលសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ឬទេ?  ព្រះអង្គអ�ើយ សូម
ទ្រង់ដករនាំងនៃលោកីយ៍នេះដែលរារាំងទូលបង្គំមិនឲ្យមានភាពឆេះឆួល
នឹងទ្រ
 ង់ចេ
 ញផង។  សូមចាក់ប្រេងនៃព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាំងទូលបង្គំឲ្យបា
 ន
ជោគជាំ ដ�ើម្បីឲ្យទូលបង្គំក្លាយជាអណ្តាតភ្លើងដែលងាយនឹងឆេះសម្រាប់
ទ្រង់។ ប៉ុន្តែអណ្ដាតភ្លើងឆេះបានតែមួយឆាវ។ ធម្មតា វាឆេះតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ។ ឱ! ព្រលឹងខ
 ្ញុំអ�ើយ ត�ើឯងអាចនឹងអត់ទ្រា
 ំនឹងជីវិតដខ្លី
៏ នេ
 ះ
បានដែរឬយ៉ាងណា
 ? ក្នុងរូបកាយខ្ញុំនេះមានព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គដគ
៏ ង់នៅ
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ផែនដីនេះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ហ�ើយភាពឧស្សាហ៍របស់ទ្រង់ចំពោះតំណាក់
របស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យទ្រង់ឆេះឆួល។ ឱ! អណ្ដាតភ្លើងព្រះជាម្ចាស់
អ�ើយ សូមធ្វ
 ើឲ្យទូលបង្គំក
 ្លាយជាប្រេងរបស់ទ្រ
 ង់ផ
 ង។២

ឃ្លាចុងក្រោយ

នេះ គឺជាឃ្លាដែលគាត់បា
 នបង្រួមពីឃ្លាកំណាព្យ
ដ៏ឆេះឆួលរបស់លោកស្រី អេមី ខរម៉ាយខល (Amy Carmichael)៖
ចេញពីពាក្យអធិស្ឋាន ខ្បា
ញុំ នទូលសូមទ្រង់
ជ្រកក្រោមបារមីព្រះ
 អង្គ គេចពីព្យុះបោ
 កបក់
សូមកុំមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរពេល

ឡ�ើងទីខ្ពស់
កុំឲ្យអួតអាងហួស លោះខ្ញុំមានសេរី
ដ�ើម្បីឲ្យខ្ញុំស្មោះស្ម័គ្រដ�ើរតាមទ្រង់។
ឱព្រះជាម្ចាស់អ�ើយ
សូមឲ្យទូលបង្គំក
 ្លាយជាទាហានស្មោះស្ម័គ្រនៃទ្រង់។
ចេញពីសេចក្ស្រ
ដី ឡាញ់បន្ទន់គ្រប់រ�
 ឿង
ងាយស្រួលនោះឡ�ើងទាំងភាពកម្សោយ
ទោះតាមការនេះព្រលឹងមិនមាំកដ៏ោយ
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មិនដោយរប�ៀបនេះឡ�ើយដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាង។
ចេញពីការលាក់ពន្កាល
លឺ
់វ៉ារី
កូនច�
 ៀមព្រះដ៏មានបារមី សូមសង្គ្រោះខ្ញុំផង!
សូមក្ដីស្រឡាញ់ជួយដឹកនា
 ំផ្លូវ
ជំន�ឿដែលត្រូវគ្មានអ្វីអាចផ្ដួលរលំ
សេចក្តីសង្ឃឹមដែលឋិតថេរនៅងំ
ក្ដីប្រាថ្នាប៉ងឆេះឆួលដូចភ្លើងគ្មា
 នផ្សែង។
សូមកុំឲ្យទ
 ូលបង្គំធ្លាកទ់ៅជាមនុស្សឆោតល្ងង់ឡ�ើយ
ឱ! អណ្ដាតភ្លើងព្រះ
 ជាម្ចាស់អ�ើយ
សូមធ្វើឲ្យទូលបង្គំក
 ្លាយជាប្រេងរបស់ទ្រង់ផង។

ភាពអាម៉ាស់របស់ក្រុមជំននុំៅសតវត្សរ៍ទី២១នេះគឺត្រង់ថា អ្នក
បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត និងអ្នកកាន់សាសនាខុសឆ្គងមានភាព
ឧស្សាហ៍ជាងគ្រីស្ទបរិស័ទទៅទ�ៀត។
នៅឆ្នាំ ១៩០៣ មានបុរសម្នាក់រួមជាមួយនឹងអ្នកដ�ើរតាមគាត់
ចំនួនដប់ប្រាំពីរនាក់បានចាប់ផ្តើមវាយប្រហារពិភពលោក។ គាត់
ឈ្មោះ វ៉ា្លឌីម�ៀរ លេនីន (Vladimir Lenin)។ មកដល់ឆ្នាំ ១៩១៨
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ក្រុមរបស់គាត់បានក�ើនឡ�ើងរហូតទៅដល់បួនម៉ឺននាក់  ហ�ើយ
គាត់បានគ្រប់គ្រងមនុស្សចំនួនហុកសិបលាននាក់នៅប្រទេស
រុស្ស៊ី (Russia) ជាមួយនឹងក្រុមនោះ។ ប�ើទោះជាចលនានោះមាន
ការថយចុះនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយ ចលនានោះនៅ
តែគ្រប់គ្រងមនុស្សជាងមួយភាគប្រាំនៃពិភពលោកទាំងមូល។
ទោះបីជាយ�ើងប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍របស់គេក៏ដោយ ក៏ភាព
ឧស្សាហ៍របស់គេគួរឲ្យសរស�ើរដែរ។
គ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើននាក់មានអារម្មណ៍ថា  លោក ប៊ីលី ហ្គ្រាម
(Billy Graham) បានស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួន នៅពេលដែលគាត់បាន
អានសំបុត្រដូចខាងក្រោមនេះដែលសរសេរឡ�ើងដោយនិស្សិត
មហាវិទ្យាល័យសញ្ជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិត
ខ្លួនទៅកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីស្ដ ខណៈពេលដែលគាត់នៅក្នុងប្រទេស
ម៉ិកស៊ីកូ (Mexico)។ អត្ថន័យក្នុងសំបុត្រនេ
 ះវាប្រហាក់ប្រហែលទៅ
នឹងគ
 ំនិតរបស់ភេ
 រវជននាសម័យបច្ចុប្បន្ននេ
 ះដែរ។ គោលបំណងនៃ
សំបុត្រនេះគឺចង់ពន្យល់ដល់គ
 ូដណ្ដឹងរបស់គាត់ពីមូលហេតុនៃការ
ដែលគាត់សម្រេចចិតផ
្ត ្ដាច់ពាក្យ៖
យ�ើងដែលជាអ្នកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីស្ដប្រឈមមុខនឹងអត្រាស្លាបខ
់ ្ពស់។
យ�ើងត្រូវគេបាញ់ប្រហារ ព្យួរក ឃុំឃាំង និយាយបង្កាច់បង្ខូច ចំអកឡក-
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ឡឺយ បណ្ដេញឈប់ពីការងារ និងតាមរប�ៀបគ្រប់យ៉ាងផ្សេងទ�ៀតដែល
គេអាចធ្វើទុក្ខបុកម្នេញបានដោយមិនឲ្យយ�ើងមានសេចក្ដីសុខ។ គេបាន
សម្លាប់ ឬឃុំឃាំងពួកយ�
 ើងមួយចំនួន។ យ�ើងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ។ យ�ើង
វេរលុយស្ទើរអស់ពីខ្លួនទៅបក្សកុម្មុយនីស្ត ហ�ើយគ្រាន់តែទុកល
 ុយខ្លះដ�ើម្បី
ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការចាំបាច់របស់យ�
 ើងតែប៉ុណ្ណោះ។ យ�ើងដែលជាអ្នកកាន់លទ្ធិ 
កុម្មុយនីស្ដមិនមានពេលវេលា ឬលុយសម្រាប់ម�ើលកុន ការប្រគំតន្ត្រី ញុាំ
អាហារថ្លៃៗ ឬទិញផ្ទះវីឡា និងឡានថ្មីៗនោះទេ។ គេថាយ�ើងជាអ្នកងប់ងុល
នឹងល
 ទ្ធិកុម្មុយនីស្តខ្លាំង។ ពិតណាស់ យ�ើងពិតជា
 អ្នកង
 ប់ងុលមែន។ ជីវិត
របស់យ�ើងគ្រប់គ្រងដោយគោលបំណងដ៏ធំបំផុតម
 ួយគ
 ឺ៖ ការតស៊ូដ�ើម្បីឲ្យ
លទ្ធិកុម្មុយនីសបា
្ដ នរីកសាយពាសពេញពិភពលោក។
លុយមិនអាចទិញគោលល

ទ្ធិកុម្មុយនីស្តរបស់យ�ើងបានទេ ព្រោះវាមាន
តម្លៃខ្ពស់បំផុត។ យ�ើងមា
 នបុព្វហេតុជាក់លាក់ចង់ឃ�ើញលទ្ធិនេះរីកចម្រើន
ហ�ើយយ�ើងក៏មានគោលបំណងដ៏ច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតដែរ។ យ�ើងស្ម័គ្រចិត្តដាក់រូបកាយដែលមិនស្ថិតស្ថេរនេះទៅក្នុងចលនាដ៏អស្ចារ្យរបស់មនុស្ស
ជាតិ។ ហ�ើយទោះប�ើជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យ�
 ើងមា
 នការលំបាក ឬក៏រូបកាយ
យ�ើងទទួលរងការឈឺចាប់តាមរយៈការស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់បក្សកុម្មុយនីស្តក៏ដោយ ក៏យ�ើងនៅតែតស៊ូ ដោយសារយ�ើងដឹងថា យ�ើងរាល់គ្នាបាន
រួមចំណែកជាមួយនឹងការដែលថ្មី ពិត ហ�ើយជាប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតដល់
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មនុស្សជាតិ។
ខ្ញុំមានបំណងតែមួយប៉ុណ្ណោះ  គឺធ្វើយ៉ាងណាដ�ើម្បីបំពេញតាមបុព-្វ
ហេតុនៃបក្សកុម្មុយនីស្ត។  បុព្វហេតុនៃបក្សកុម្មុយនីសគ
្ត ឺជា ជីវិតខ្ញុំ ការងារ
ខ្ញុំ សាសនាខ្ញុំ ចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ញុំ សង្សារខ្ញុំ ប្រពន្ធខ្ញុំ ស្រីកំណាន់ខ្ញុំ និង
អាហារដែលខ្ញុំញុាំជាប្រចាំថ្ងៃ។  ពេលថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការជាប្រយោជន៍ដល់បុព្វហេតុនៃបក្សកុម្មុយនីស្ត ហ�ើយពេលយប់ខ្ញុំគេងស្រមៃអំពីបុព្វហេតុនៃបក្ស
កុម្មុយនីស្ត។  ពេលដែលពេលវេលាកាន់តែដ�ើរទៅមុខ  បុព្វហេតុនៃបក្ស
កុម្មុយនីស្តកាន់តែជ្រា
 បចូលក្នុងគ
 ំនិតខ
 ្ញុំជ្រៅទៅៗ វាមិនជ្រា
 បចេញឡ�ើយ។
ហេតុដូច្នេះហ�ើយ ខ្ញុំមិនអាចបន្តមិត្តភាព ស្នេហា ឬក៏ទំនាក់ទំនងដោយគ្មាន
ការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុព្វហេតុនេ
 ះដែលជំរុញ និងដឹកនាំជីវិតខ្ញុំបានទ�ៀត
ទេ។ ខ្ញុំវាយតម្លៃមនុស្ស ស�ៀវភៅ គំនិត និងសកម្មភាពទាំងឡាយដោយ
ផ្អែកទៅតាមអាកប្បកិរិយា និងការដែលគេមានឥទ្ធិពលមកល�ើបុព្វហេតុនៃ
បក្សកុម្មុយនីស្ត។ គេបានឃុំឃាំងខ្ញុំនៅក្នុងគ
 ុកម
 ្ដងរួចទៅហ�ើយ ដោយសារ
តែខ្ញុំកាន់តាមលទ្ធិកុម្មុយនីស្ត ហ�ើយប្រសិនប�ើគេចាំបាច់សម្លាប់ខ្ញុំមែន ខ្ញុំក៏
មិនខ
 ្លាចឲ្យក្រុ
 មទាហានពេជ្ឈឃាតបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំដែរ។៣

ប្រសិនប�ើអ្នកកាន់ល
 ទ្ធិកុម្មុយនីស្ដធ្វើសម្រាប់បុព្វហេតុរបស់គេ
អស់ពីចិត្តយ៉ាងនេះ ត�ើគ្រីស្ទបរិស័ទគួរនឹងលះបង់សម្រាប់សេចក្តី
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ស្រឡាញ់ ហ�ើយប្តូរផ្តាច់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់របស់គេយ៉ាងណាដែ
 រ?
ប្រាកដណាស់ថា ប្រសិនប�ើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានតម្លៃ នោះទ្រង់
ត្រូវមានតម្លៃល�ើសអ្វីៗទាំងអស់។ លោក ហ្វាញដ្លេ (Findlay) បាន
មានប្រសាសន៍ថា «ប្រសិនប�ើជំន�ឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទស័ក្ដិសមនឹង

ឲ្យយ�ើងជ�ឿ នោះវាក៏ស័ក្តិសមនឹងឲ្យយ�
 ើងជ�ឿអស់ពីចិតដែ
្ត រ ទោះប�ើ
»។
ត្រូវស្លាប់កដោយ 
៏

លោក ចេមស៍ ដែននី (James Denney) បានមានប្រសាសន៍ថា
«ប�ើព្រះជាម្ចាស់បានរ�ៀបចំផ្លូវដ�
 ើម្បីសង្គ្រោះលោកីយ៍នេះតាមរយៈព្រះ

គ្រីស្ទ ព្រមទាំងបានប�ើកសម្ដែងពីដំណឹងនេ
 ះពិតប្រា
 កដមែន នោះ
គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្
 រូវប្រឆាំងគ្រប់ទាំងអីដែល
្វ
ម�ើលងាយ បដិសេធ
ឬបង្វែរសេចក្ដីពិតនេ
 ះ »។
ព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះទ័យនឹងមនុស្សណាដែល

អនុញ្ញាតឲ្យព្រះ
 
វិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំចិត្តរបស់ពួកគេទាំងស្រុង។ ពេលលោកីយ៍
ម�ើលអ្នកទាំងនោះ ពួកគេ
 គ
 ិតថា អ្នកទាំងនោះជាអ្នកស្រ
 វឹងខ
 ួប ប៉ុន្តែ
ចំពោះអ្នកដែល

ស្គាល់អ្នកទា
 ំងនោះច្បាស់ គេនឹងដ
 ឹងថា
 អ្នកទា
 ំងនោះ
កំពុងរស់នៅដោយការស្រេកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងក្រៃដែលមិនចេះស្កប់
នឹងព្រះ
 ជាម្ចាស់។
ចូរឲ្យអស់អ្នកដែល

ចង់ធ្វ
 ើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវទួលស្គាល់
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ថា ពួកគេ
 ត្រូវតែ
 មានភាពឧស្សាហ៍នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន។ ចូរយ�ើង
យកគំរូតាមការពណ៌នាអំពីអ្នកឧស្សាហ៍ដែលគ្រូគង្វាល ចេ. ស៊ី.
រែល (J. C. Ryle) បាននិពន្ធ៖
អ្នកឧស្សាហ៍នឹងសាសនា  គឺជាអ្នកដែលគិតតែពីរ�ឿងសាសនាមួយ
ប៉ុណ្ណោះ។  ប�ើយ�ើងគ្រាន់តែថា គាត់ជាមនុស្សដែលស្មោះអស់ពីចិត្ត រួសរាយរាក់ទាក់ មិនចេ
 ះស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ ជាមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់
ផ្ចង់អារម្មណ៍ខ្ពស់ និងមានស្មារតីក្លៀវក្លា នោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នឹងហៅ
គាត់ជាអ្នកឧស្សាហ៍នៅឡ�ើយទេ។ អ្នកឧស្សាហ៍ផ្ដោតអារម្មណ៍តែល�ើរ�ឿង
មួយ ខ្វល់ខ្វាយតែល�ើរ�ឿងមួយ រស់នៅដ�ើម្បីតែរ�ឿងមួយ  ហ�ើយគាត់នៅ
ក្រាញនន�ៀលជាមួយតែរ�ឿងមួយហ្នឹង ហ�ើយរ�ឿងមួយហ្នឹង គឺធ្វើយ៉ាងណា
ឲ្យតែបានគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់។ គាត់មិនខ្វល់ពីរ�ឿងផ្សេងទ�ៀត
ទោះប�ើគាត់រស់ឬស្លាប់ក្តី ឈឺឬជាក្តី  ទោះប�ើគាត់មា
 នឬក្រក្តី  ហ�ើយប�ើទោ
 ះ
ជាធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្ត ឬពិបាកចិត្តក្តី មិនថាគេគិតថាគាត់ឆ្លាតឬល្ងង់ក្តី 
មិនថាគេស្តីបន្ទោស ឬស្ងើចសរស�ើរគាត់ក្តី ហ�ើយប�ើទោះជាគេល�ើកមុខ ឬ
បំបាក់មុខក្តី ក៏គាត់មិនខ
 ្វល់ពីការទាំងអស់នោះដែរ ព្រោះគាត់ខ្វល់តែពីការ
ផ្គាបព្រះ
់ ហឫទ័យព្រះ
 ជាម្ចាស់ ដ�ើម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់តែ
 មួយប៉ុណ្ណោះ។
ទោះបីជាគាត់ត្រូវលះបង់ជីវិត ក៏គាត់មិនខ្វល់ដែរ ព្រោះគាត់ពេញចិត្ត
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ពេញថ្លើមនឹងព្រះជាម្ចាស់។ គាត់មានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនគាត់ប្រៀបបានដូច
ជាចង្កៀងដែលទុកសម្រាប់ដុតអញ្ចឹងដែរ ហ�ើយប�ើគាត់ត្រូវឆេះអស់ នោះ
ក៏មិនចម្លែកអី្វដល់គាត់ដែរ  ពីព្រោះគាត់ធ្វើអី្វតាមតែការកំណត់របស់ព្រះ
ជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះ។  បុគ្គលប្រភេទនេះប្រាកដជានឹងរកឃ�ើញវិធី ដ�ើម្បីឲ្យ
ភាពឧស្សាហ៍របស់គាត់ចេញជាសកម្មភាពជាមិនខាន។ ប�ើគាត់មិនអាច
អធិប្បាយ មិនអាចធ្វើការ ឬក៏មិនអាចថ្វាយតង្វាយ នោះគាត់នឹងអង្គុយ
យំ ដកដង្ហើមធំ ហ�ើយអធិស្ឋានជាមិនខាន។ មែនហ�ើយ ទោះប�ើគាត់ក្រីក្រ ឬឈឺធ្ងន់ធ្ងរក្ដី ក៏គាត់នឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ជាប់គាំង ដោយសារការ
អធិស្ឋានដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គាត់។ ប្រសិនប�ើគាត់មិនអាចចូលរួមតយុទ្ធនៅ
ក្នុងជ្រលងភ្នំជាមួយលោក យ៉ូស្វេ ទេ នោះគាត់នឹងធ្វើការដូចលោក ម៉ូសេ 
លោក អ�ើរ៉ុន  និង លោក ហ�៊ើរ  នៅល�ើកំពូលភ្នំ (និក្ខមនំ ១៧:៩-១៣)។
ប្រសិនប�ើគាត់មិនអាចបន្តធ្វើព័ន្ធកិច្ច នោះគាត់នឹងអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះ
ជាម្ចាស់រហូតទាល់តែទ្រង់ចា
 ត់នរណាម្នាក់ផ្សេងទ�ៀតមកធ្វើជាជំនួយរបស់
គាត់ ដ�ើម្បីបំពេញព័ន្ធកិច្ចនោះ។ នេះហ�ើយគឺជាអី្វដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនពី
អត្ថន័យនៃពាក្យ «ឧស្សាហ៍ » ក្នុងជ
 ីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទ។៤
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ជំន�ឿ
ភាពជាសិស្សដ៏ពិតប្រាកដមិនអាចក�ើតមានឡ�ើងបានដោយ
គ្មានជំន�ឿដស្
៏ មោះស្ម័គ្រ ហ�ើយជ្រាលជ្រៅក្នុងព្រះដមា
៏ នព្រះជន្មគ
 ង់
នៅនោះឡ�ើយ។ អស់អ្នកដែលចង់ធ្វើព័ន្ធកិច្ចថ្វាយព្រះជាម្ចាស់
ជាដំបូងគាត់ត្រូវជ�ឿល�ើទ្រង់យ៉ាងអស់ពីចិត្តជាមុនសិន។ លោក
ហ័ដសិន ថេល័រ (Hudson Taylor) បានសរសេរបញ្ជាក់ថា «អស់អ្នក
ដែលមានជំន�ឿយ៉ាងមុតមាំល�ើព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធតែជាអ្នកទន់ខ្សោយ
ដែលបានធ្វើកិច្ចការដ៏ធក្រៃលែ
ំ
ងថ្វាយទ្រង់ ដោយសារតែពួកគេ
 ជ�ឿ
ថា ទ្រង់គង់នៅជាមួយ»។
ដូច្នេះ  ជំន�ឿដ៏ពិត គឺតែងតែផ្អែកល�ើសេចក្ដីសន្យារបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់ដែលមានក្នុងព្រះ
 បន្ទូលរបស់ទ្រង់។ នេះហ�ើយគឺជាចំណុច
ដែលសំខាន់។ មុនដំបូងអ្នកជ�ឿ អាន ឬក៏ឮនូវសេចក្ដីសន្យាមួយ
របស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ បន្ទាប់មក ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏យកសេចក្ដីសន្យា
នោះទៅបញ្ជ្រាបក្នុងចិត្ត និងបញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេដោយអង្គទ្រង់
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ផ្ទាល់តែម្តង។ អ្នកជ�
 ឿនោះក៏បានភ្ញាក់ខ្លួនថា ព្រះជាម្ចាស់បានមាន
បន្ទូលទៅកាន់ខ្លួនគាត់ដោយផ្ទាល់។ គាត់បានរាប់សេចក្តីសន្យា
របស់ព្រះជាម្ចាស់ទុកដូចជាសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់បានសម្រេច
រួចទៅហ�ើយ ទោះបីជាលោកីយ៍នេះគិតថាវាមិនអាចទៅរួចកដោយ 
៏
ក៏គាត់នៅតែទុកចិត្តទៅល�ើភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាង
អស់ពីចិត្ត។
ម្យ៉ាងវិញទ�ៀត ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏អាចប្រើបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់
ដ�ើម្បីមានបន្ទូលមកកាន់យ�ើងផងដែរ ព្រោះបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់មាន
ជាប់ទាំងសេចក្ដីសន្យាផង។ ប្រសិនប�ើព្រះជាម្ចាស់បញ្ជា នោះយ�ើង
អាចដឹងប្រា
 កដថា ទ្រង់នឹងប្រទានកម្លាំងដ�
 ើម្បីឲ្យយ�
 ើងអាចធ្វើតាម
បាន។ ប�ើទ្រង់បញ្ជាឲ្យលោក ពេត្រុស ដ�ើរល�ើទឹក នោះគាត់ដឹងយ៉ាង
ច្បាស់ថា ព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានអំណាចឲ្យគាត់អាចដ�ើរបានជាមិន
ខាន (ម៉ាថាយ ១៤:២៨)។ ប�ើទ្រង់បញ្ជាយ�ើងឲ្យទៅផ្សាយដំណឹង
ល្អដល់មនុស្សលោកទាំងអស់ នោះយ�ើងនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា
ព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានព្រះគុណដែលយ�ើងត្រូវការមកជាមិនខាន
(ម៉ាកុស ១៦:១៥)។
ជំន�ឿមិនមែនទាក់ទងជាមួយនឹងរ�
 ឿងរ៉ាវផ្សេ
 ងៗដែលក�ើតឡ�ើង
ជាធម្មតាដោយសារកម្លាំងមនុស្សនោះទេ ព្រោះប�ើក�ើតចេ
 ញពីកម្លាំង
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មនុស្ស នោះមិនបា
 នថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡ�ើយ។ ជំន�ឿ
ក�ើតមា
 នឡ�ើងនៅពេលដែលយ�ើងលែងពឹងផ្អែកល�ើកម្លាំងខ្លួនឯង។
លោក ជច ម្យូល័រ (George Müller) បានពន្យល់ថា «ជន�
ំ ឿ

ចាប់ផ្ដើមឡ�ើងនៅពេលដែលភាពអាចក�ើតឡ�ើងបានដោយកម្លាំង
មនុស្សឈប់ដំណ�ើរការ ហ�ើយចក្ខុវិស័យ និងញាណរបស់មនុស្ស
ត្រូវបាត់បង់ទៅ » ។
ប�ើបញ្ហាពោលថា «វាមិនអាចទៅរួចទេ » នោះជំន�ឿនឹងពោលតប
ថា «អត់ទេ យ�ើងអាចធ្វើបាន! » ។ លោក ស៊ី. អេឆ. ម៉ាឃីនថស
(C. H. Mackintosh) បានបញ្ជាកយ
់ ៉ាងដូច្នេះថា
 ៖
ជំន�ឿនាំព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់ស្ថានភាពមួយ  ហ�ើយដឹងថាគ្មានអី្វល-ំ
បាកទាល់តែសោះ ដោយសារទ្រង់គង់ជាជំនួយដល់យ�ើង ហ�ើយជំន�ឿក៏
ស�ើចចំអកឲ្យភាពដែលថាមិនអាចទៅរួចនោះបាន។ តាមទស្សនៈនៃជំន�ឿ
គឺថា ព្រះជាម្ចាស់គឺជាចម្លើយដ៏ធំសម�្បើមជាងគេដល់គ្រប់អស់ទាំងសំណួរ
ហ�ើយក៏ជាដំណោះស្រាយដ៏ចម្បងចំពោះគ្រប់ទាំងការលំបាក។ គ្រប់យ៉ាង
គឺសម្រេចនៅល�ើទ្រង់ ហេតុដូច្នេះហ�
 ើយ នៅពេលដែលយ�ើងមា
 នជំន�ឿ មិន
ខ្វល់ថាយ�ើងត្រូវការប្រាំមួយសែនដុល្លារ ឬក៏ប្រាំមួយលានដុល្លារនោះទេ 
ព្រោះនៅក្នុងទ្រង់មានគ្រប់ទាំងអស់។ ជំន�ឿគឺជាការពឹងផ្អែកល�ើទ្រង់ទាំង
ស្រុង។ អ្នកមិនមានជំន�ឿល�ើកឡ�ើងថា៖ «ត�ើរ�ឿងអញ្ចឹងក�ើតឡ�ើងយ៉ាង
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ម៉េចបាន?»  ពួកគេតែងតែល�ើកឡ�ើងថា «ធ្វើយ៉ាងម៉េចបាន?» ប៉ុន្តែអ្នក
ដែលមានជំន�ឿមានចម្លើយមួយដ៏អស្ចារ្យទៅនឹងសំណួរថា «ធ្វើយ៉ាងម៉េច
បាន?» ហ�ើយព្រះជាម្ចាស់គឺជាចម្លើយនោះ។១

មនុស្សជ�
 ឿថា លោក អ័ប្រាហាំ និងសារ៉ា មិនអាចមានកូននោះ
ទេ តែលោក អ័ប្រាហាំ ជ�ឿថា ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចកុហកទេ ដោយ
សារទ្រង់បា
 នសន្យារួចហ�ើយ។
«ដ្បិតកាលលោកអស់ទីសង្ឃឹមហ�ើយ នោះក៏ចេះតែជ�ឿដោយសង្ឃឹម

វិញ ដ�ើម្បីឲ្យបា
 នត្រឡប់ជាឪពុកដល់សាសន៍ជាច្រើន ដូចសេ
 ចក្ដីដែលមាន
បន្ទូលទុកមកថា «ពូជឯងនឹងបានដូច្នោះ » ហ�ើយដោយព្រោះលោកមិន
ខ្សោយខាងសេចក្ដីជំន�ឿ បានជាលោកមិនគិតពីរូបកាយលោក ដែលរាប់
ដូចជាស
 ្លាប់ ដោយមានអាយុប្រហែលជា១០០ឆ្នាំហ�ើយ ឬពផ្ទៃ
ី សារ៉ា ដែល
រាប់ដូចជាស្លាប់ដែរនោះទេ លោកក៏មិនបានសង្ស័យ ចំពោះសេចក្ដីសន្យា
របស់ព្រះ ដោយចិត្តមិនជ�
 ឿឡ�ើយ គឺរឹតតែមានសេចក្ដីជំន�ឿខ្លាំងឡ�ើង ទាំង
សរស�ើរដំក�ើងដល់ព្រះវិញ ហ�ើយក៏ជ�ឿជាក់អស់ពីចិត្តថា សេចក្ដីអីដែល
្វ
ទ្រ
 ង់
សន្យា នោះអាចនឹងធ្វើឲ្យសំរេចបាន » (រ៉ូម ៤:១៨-២១)។
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ជំន�ឿ ជំន�ឿដ៏ហានក្លា ឃ�ើញព្រះសន្យា
ឃ�ើញព្រះអង្គតែ
 មួយ
ចំអកឡកឡឺយភាពមិនអាចទៅរួចឡ�ើយ
ជំន�ឿស្រែកហ�ើយ «វានឹងសម្រេច»។

ព្រះជាម្ចាស់នៃយ�ើងទ្រង់អាចធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែល
មនុស្សគិតថាមិនអាចធ្វើបាន (លូកា ១:៣៧)។ គ្មានការណាលំបាកពេកសម្រាប់ទ្រង់ឡ�ើយ (លោកុប្បត្ដិ ១៨:១៤)។ «ទ្រង់មាន

បន្ទូលថា ការដែលមនុស្សធ្វើមិនក�
 ើត នោះព្រះទ្រ
 ង់អាចនឹងធ្វ
 ើក�ើត
ទាំងអស់ » (លូកា ១៨:២៧)។
អ្នកជ�
 ឿគ្រប់រូបពឹងផ្អែកល�ើសេចក្ដីសន្យារបស់ទ្រង់ថា
 «...ប�ើអាច

នឹងជ�ឿបាននោះ ការទាំងអស់នឹងសម្រេចបាន ដល់អ្នកណាដែល
ជ�ឿ » (ម៉ាកុស ៩:២៣) ហ�ើយពួកគេនិយាយជាមួយសាវ័ក ប៉ុល ថា
«ខ្ញុំអាចនឹងធ្វ
 ើគ្រប់ទាំងអស់បា
 ន ដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចំរ�ើន

កំឡាំងដល់ខ
 ្ញុំ » (ភីលីព ៤:១៣)។
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ភាពមន្ទិលសង្ស័យឃ�ើញតែឧបសគ្គ
ជំន�ឿឃ�ើញជាក់ពីមធ្យោបាយ!
មន្ទិលសង្ស័យឃ�ើញតែងងឹតណា
 ស់
ជំន�ឿឆ្លុះឃ�ើញច្បាស់ដូចថ្ងៃចាំងចែង។
ភាពមន្ទិលសង្ស័យបន្លាចមិនឲ្យដ�
 ើរទៅមុខ
ជំន�ឿហោះពឹបង�ើបឡ�ើងល�ើ
មន្ទិលចោទសួរថា «អ្នកណា
 ជ�
 ឿ?»
ជំន�ឿឆ្លើយថា «ខ្»ញុំ ។
— មិនស
 ្គាល់អ្នកន
 ិពន្ធ

ពេលខ្លះ ការមានជំន�ឿម�ើលទៅដូចជាមិនសមហេតុសមផល
សោះ  ពីព្រោះវាទាក់ទងនឹងអធិធម្មជាតិ  ក៏ដូចជាព្រះជាម្ចាស់
ផងដែរ។ ការដែលលោក អ័ប្រាហាំ សម្រេចចិត្តចេញពីស្រុកក-ំ
ណ�ើតទៅទាំងមិនដឹងថា ខ្លួនគាត់ទៅទីណាផងនោះ មិនមែនមក
ពីវិចារណញ្ញាណរបស់គាត់ទេ ប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែស្តាប់តាមបង្គាប់
ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបញ្ជាគាត់ប៉ុណ្ណោះ (ហេព្រើរ ១១:៨)។ តាម
ទស្សនៈលោកីយ៍គេគិតថា លោក យ៉ូស្វេ គ្មានភាពឆ្លាតវៃសោះ
ហ�ើយល�ើសពីនោះទៅទ�ៀតគេគិតថា គាត់ឆ្កួត ដោយសារគាត់បា
 ន
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ទៅច្បាំងន
 ឹងទ
 ក្រុ
ី ងយេរីខូរដោយមិនមា
 នអាវុធយុទ្ធភណ្ឌ ប៉ុន្តែគាត់
បានវាយឈ្នះគេដោយជំន�ឿពិតប្រាកដមែន (យ៉ូស្វេ ៦:១-២០)។
តាមពិតទៅ ការមានជំន�ឿគឺជាការឆ្លាតវៃណាស់។ ត�ើមានការ
ណាដែលសមហេតុផលជាងការដែលមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែជ�ឿទុក
ចិតល្ត�ើព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតព
 ួកគេ
 មកទ�ៀតនោះ? ត�ើវាឆ្កួត
ណាស់ទៅឬ ក្នុងការដែលយ�ើងជ�ឿល�ើព្រះដែលមិនចេ
 ះកុហក ឬធ្វើ
អ្វីដែលមិនខ
 ុសឆ្គងនោះ? ការទុកចិតល្ត�ើព្រះជាម្ចាស់ គឺជាការមាន
សុភវិនិច្ឆ័យ មិនឆ្កួតវង្វេង និងជាការដែលសមហេតុផលបំផុតដែល


មនុស្សយ�ើងម្នាក់ៗអាចធ្វើបាន។ វាមិនមែនជាការជ�ឿទាំងងងឹត
ងងុលនោះឡ�ើយ។ ជំន�ឿទាមទារឲ្យមានភស្តុតាងជាក់ស្តែងបំផុត
ដែលអាចរកឃ�ើញបាននៅក្នុងព្រះ
 បន្ទូលដ៏ពិតរបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់។
គ្មានអ្នកណាដែលជ�ឿល�ើព្រះជាម្ចាស់ហ�ើយ មិនទទួលបានប្រយោជន៍ពីទ្រង់នោះឡ�ើយ។ ជំន�ឿល�ើព្រះអម្ចាស់មិនទាក់ទិនទៅ
នឹងការប្រថុយប្រថានអសោ
ី្វ ះឡ�ើយ។
ដោយសារជំន�ឿជ�ឿថា ព្រះជាម្ចាស់សោយរាជ្យល�ើអ្វីៗទាំងអស់
ហ�ើយថាទ្រង់គ
 ឺជាព្រះដែល

យ�ើងអាចទុកចិតបា
្ត ន១០០%។ ម្យ៉ាង
ទ�ៀត ការគ្មានជំន�ឿមិនបានថ្វាយសិរីរុងរ�ឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡ�ើយ 
ដោយសារការគ្មានជំន�ឿចោទថាទ្រង់កុហក (១យ៉ូហាន ៥:១០)
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ហ�ើយថាព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាព្រះបរិសុទ្ធនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិន
អាចធ្វើអីទា
្វ ំងអស់បាន (ទំនុកដំក�ើង ៧៨:៤១)។
ជំន�ឿធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលស
 ្គាល់ថា ពួកគេ
 ត្រូវចេ
 ះបន្ទាបខ្លួននៅ
ចំពោះព្រះល�ើអស់ទាំងព្រះ
 ។
ជំន�ឿផ្ទុយពីការម�ើលឃ�ើញផ្ទាល់នឹងភ្នែក។ សាវ័ក ប៉ុល បាន
ក្រើនរំឭកយ�ើងថា «ដ្បិតយ�
 ើងខ្ញុំដ�ើរដោយសារជំន�ឿមិនមែ
 នដោយ

សារម�ើលឃ�ើញនោះទេ » (២កូរិនថូស ៥:៧)។ ការដ�ើរដោយការ
ម�ើលឃ�ើញមានន័យថា យ�ើងរស់នៅដោយមានការផ្គត់ផ្គង់ដ៏ជាក់លាក់ ហ�ើយចេះបម្រុងទុកល្ម
 មសម្រាប់ពេលអនាគត ព្រមទាំងការ
ប្រើភាពវៃឆ្លាតរបស់មនុស្ស ដ�ើម្បីធានាបាននូវការទប់ទល់នឹងគ្រោះ


ថ្នាក់ដែលយ�ើងអាចនឹងជួបនៅពេលខាងមុខ។ ឯការដ�ើរដោយ
ជំន�ឿមានភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីការដ�ើរដោយម�ើលឃ�ើញ។ វាគឺជា
ក្តីរំពឹងថា ព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្គត់ផ្គងយ�
់ ើងជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ហ�ើយក្ដីរំពឹង
នេះគ្មានទីបញ្ចបឡ់�ើយ។ ខាងឯសាច់ឈាមរបស់មនុស្សយ�ើងមិន
ចង់ពឹងផ្អែកល�ើព្រះដែលយ�
 ើងម�
 ើលមិនឃ�ើញនោះទេ។ សាច់ឈាម
ខិតខំរិះរកមធ្យោបាយ ដ�ើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍មិន
ឲ្យបាត់បង់។ ប្រសិនប�ើសាច់ឈាមមិនអាចម�ើលឃ�ើញផ្លូវដែលត្រូវ
ដ�ើរ នោះវាងាយ

នឹងទៅជាវិកលចរិត។ ប៉ុន្តែ ជំន�ឿបានបោះជំហាន
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ទៅដោយការស្តាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយ
មិនខ្វល់ពីគ្រប់កាលៈទេសៈ ព្រមទាំងជ�ឿទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ថា
ទ្រង់ន
 ឹងផ
 ្គត់ផ្គងគ់្រប់ទា
 ំងតម្រូវការ។
សិស្សទាំងឡាយណាដែលតាំងចិត្តដ�ើរដោយ

ជំន�ឿ ចូរចងចាំថា
ជំន�ឿរបស់ពួកគេ
 នឹងជ
 ួបប្រទះនឹងកា
 រល្បងលជាមិនខាន។ ហ�ើយ
មិនយូរមិនឆាប់ ពួកគេនឹងជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពដែលល�ើសពី
សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯង ពេលនោះពួកគេនឹងជួបការល្បួងដែល
ចង់សុំជំនួយពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួន។ ប៉ុន្តែប្រសិនប�ើពួកគេពិតជា
ជ�ឿទុកចិត្តល�ើព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុង នោះគាត់នឹងទូលសុំជំនួយ
ពីទ្រង់តែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះ។ លោក ស៊ី. អេឆ. ម៉ាឃីនថស (C. H.
Mackintosh) បានមានប្រសាសន៍ថា៖
ដ�ើម្បីឲ្យសេចក្ដីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំ បានឮសុសសាយទៅដល់មនុស្សទូទៅ
ទាំងដោយផ្ទាល់ក្តី និងដោយប្រយោលក្តី  គឺខ្ញុំត្រូវចាកចេញពីជីវិតដែល
ពោរពេញដោយជំន�ឿ  ហ�ើយបន្តុះបង្អាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់  និយាយឲ្យខ្លី 
គឺក្បត់នឹងទ្រង់។  វាដូចទៅនឹងការដែលយ�ើងពោលថា ព្រះជាម្ចាស់បាន
ធ្វើឲ្យខ្ញុំបរាជ័យហ�ើយ ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែរកមនុស្សដូចគ្នាឲ្យជួយ។ វាគឺជាការ
បោះបង់ចោលនូវប្រភពទឹកផុសដ៏រស់ ហ�ើយបែរទៅរកប្រភពទឹកក្រោមដី
ដែលខ្ទេចខ្ទទាំៅវិញ។ វាក៏ដូចជាការដែលខ្ញុំដាក់របស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បាន
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បង្កើតមកនៅចន្លោះរវាងព្រលឹងខ្ញុំនឹងព្រះ
 ជាម្ចាស់ ការធ្វើដូច្នេះឃា
 ំងមិនឲ្យ
ព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហូរមកដល់ខ្ញុំបាន ហ�ើយក៏មិនបានថ្វាយសិរីរុងរ�ឿង
ដល់ទ្រង់ដែ
 រ។២

អាកប្បកិរិយាធម្មតារបស់សិស្សព្រះយេស៊ូវគឺត្រូវមានបំណង
ចិត្តបង្កើនជំន�ឿរបស់ខ្លួន (លូកា ១៧:៥)។ ពួកគេបានទុកចិត្តល�ើ
ព្រះគ្រីស្ទដ�ើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះរួចទៅហ�ើយ។ បន្ទាប់មក ពួកគេ
ខិតខំបង្កើនការចុះចូលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ល�ើ
ជីវិតរបស់ពួកគេ
 បន្ថែមទ�ៀត។ ពួកគេ
 កាន់តែស
 ្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ និង
កាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាល ហ�ើយជំន�ឿកាន់តែ
 រឹងប៉ឹងឡ�ើង នៅពេល
ដែលពួកគេប្រឈមមុខនឹងជំងឺ ការល្បងល សោកនាដកម្ម និងការ
ដកយកជីវិតអ្នកជាទីស្រឡាញ់។ ពួកគេ
 បង្ហាញពីសេចក្តីពិតដែល


មានចែងនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ ហូសេ ៦:៣ ថា «ចូរឲ្យយ�ើងបានស្គាល់
ព្រះយេហូវ៉ាចុះ ហ�ើយមានព្យាយាមនឹងស
 ្គាល់ទ្រង់តទៅ»។ នៅពេល
ដែលពួកគេកាន់តែឃ�ើញថា ព្រះជាម្ចាស់គួរឲ្យទុកចិត្ត នោះពួកគេ
ក៏កាន់តែចង់ទ
 ុកចិតទ្រ
្ត ង់ល�ើការធផ្សេ
ំ ងៗទ�ៀតដែរ។
បំណងប្រាថ្នារបស់សិស្សព្រះយេស៊ូវគួរតែជាការបញ្ជ្រាបនូវ
ព្រះបន្ទូលឲ្យបានសុសសាយពេញក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេ ដោយការ
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អានព្រះគម្ពីរ ការសិក្សាស្វាធ្យាយ ការទន្ទេញខគម្ពីរឲ្យចាំរត់មាត់
ព្រមទាំងសញ្ជឹងគិតព្រះ
 បន្ទូលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ដោយដឹងថា ជំន�ឿ
ក�ើតឡ�ើងដោយការឮព្រះបន្ទូល ហ�ើយការឮនោះក�ើតមកពីការ
ប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។ ព្រះបន្ទូលគឺជាគំនូសតាង និងជា
ត្រីវិស័យរបស់ពួកគេ ហ�

ើយក៏ជាមគ្គុទ្ទេសក៍ ជាការកម្សាន្តចិត្ត ហ�ើយ
ក៏ជាចង្កៀង ន
 ិងព
 ន្លឺរបស់ពួកគេផងដែរ។
ការរស់នៅដោយជំន�ឿតែងតែមាននូវចន្លោះប្រហោងក្នុងការ
រីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ច។ នៅពេលដែលយ�ើងអាននូវអ្វីៗដែល
សម្រេចបានតាមរយៈជំន�ឿក្នុងព្រះគម្ពីរ នោះយ�ើងនឹងដឹងថា យ�ើង
ប្រៀបបាននឹងកូនក្មេ
 ងមិនទាន់ដឹងកដែល
្តី
លេងក្បែរឈូងសមុទ្រដ៏ធំ
គ្មានកោះត្រើយយ៉ាងដូច្នោះដែរ។ កណ្ឌគម្ពីរ ហេព្រើរជំពូក១១ មាន
ចែងពរ�
ី ឿងដ៏អស្ចារ្យទាក់ទងនឹងជំន�ឿ។ ជំពូកនៃខគម្ពីរទាំងនេ
 ះបាន
រំលេចឡ�ើងនូវចំណុចដែល

គួរចាប់អារម្មណ៍ចាប់ពីខ៣២-៤០ ដែល
មានដូចខា
 ងក្រោម៖
ត�ើខ្ញុំអាចនិយាយអ្វីទ�ៀតបាន?  ខ្ញុំមិនមានពេលនឹងនិយាយអំពីរ�ឿង
លោក គេឌាន លោក បារ៉ាក់ លោកសាំសុន លោក យ៉ែបថា ព្រះបាទ ដាវីឌ
លោកសាំយូអែល និងព្យាការីនានាទេ។ ដោយសារជំន�ឿ លោកទាំងនោះ
បានច្បាំងនឹងនគរផ្សេងៗ  បានប្រព្រឹត្តអំព�ើសុចរិត បានទទួលអីៗ
្វ ដែល
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ព្រះជាម្ចាស់សន្យាប្រទានឲ្យបានបិទមាត់សឹង្ហ  បានពន្លត់ភ្លើងដែលឆេះ
សន្ធោសន្ធៅ បានគេចផុតពីមុខដាវ មានកម្លាំងឡ�ើងវិញនៅពេលធ្លាក់ខ្លួន
ឈឺ ខ្លាំងពូកែនៅពេលច្បាំង ធ្វើឲ្យខ្មាំងសត្រូវបាក់ទ័ព។ ស្ត្រីៗបានឃ�ើញ
ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនដែល

ស្លាបទ់ៅហ�ើយនោះ មានជីវិតរស់ឡ�ើងវិញ។ អ្នក
ខ្លះសុខចិត្តឲ្យគេ
 ធ្វើទារុណកម្ម មិនព្រ
 មឲ្យនរណាដោះលែងឡ�ើយ ដ�ើម្បីឲ្យ
បានជីវិតរស់ឡ�ើងវិញក៏ប្រស�ើរជាង។ អ្នកខ្លះ
 ទ�ៀតសុខចិត្តឲ្យគេ
 ចំអកឡកឡឺយ ឲ្យគេវាយដំ ហ�ើយថែមទាំងឲ្យគេ
 ដាក់ច្រ
 វាក់ឃុំឃាំងថែមទ�ៀតផង។
អ្នកខ្លះត្រូវគេយកដុំថ្មគប់សម្លាប់ ត្រូវគេសម្លាប់ដោយអារនឹងរណារ ត្រូវគេ
សម្លាប់ដោយមុខដាវ ត្រូវរសាត់អណ្ដែតពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ មាន
តែស្បែកច�ៀម និងស្បែ
 កពពែបិទបាំងខ្
 លួន ខ្វះខាតសព្វគ្រប់ទាំងអស់ ហ�ើយ
ត្រូវគេ
 ជិះជាន់សង្កត់សង្កិនធ្វ
 បា
ើ បថែមទ�ៀតផង។ លោកីយ៍ពុំស័ក្ដិសមនឹង
ឲ្យអ្នកនោះរស់នៅជាមួយឡ�ើយ ដូច្នេះ គេទៅរស់នៅតែលតោលតាមវាល
រហោស្ថាន តាមភ្នំ តាមរូងភ្នំ និងតាមល្អាងភ្នំ។ ទោះបីអ្នកទាំងនោះទទួល
សក្ខីភាពល្អ ព្រោះតែជំន�ឿរបស់ខ្
 លួនក្ដី កគេ
៏ ពបា
ុំ នទទួលអីៗ
្វ តាមព្រះបន្ទូល
សន្យាដែរ។ ដោយព្រះជាម្ចាស់គ្រោងទុកថានឹងប្រទានអីៗ
្វ ដ៏ល្អប្រស�ើរមក
យ�ើង ទ្រង់ពបា
ុំ នប្រោសអ្នកទាំងនោះឲ្យបា
 នគ្រប់ល
 ក្ខណៈមុនយ�ើងឡ�ើយ 
(គខប)។
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បណ្ដាំចុងក្រោយ៖ យ�ើងបា
 នល�ើកឡ�ើងហ�ើយថា លោកីយ៍នឹង
ចាត់ទុកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដ�ើរដោយជំន�ឿថា ពួកគេជា
មនុស្សមម�ើមមាយ និងជាមនុស្សងប់ងុលនឹងជំន�ឿ សូម្បីតែអ្នកដែល


ហៅខ្លួនថា
 គ្រីស្ទបរិស័ទក៏គិតដូច្នោះដែរ។ ជាការល្អ ប�ើយ�ើងចងចាំពី
សម្ដីរបស់លោក ស៊ី. អេឆ. ម៉ាឃីនថស (C. H. Mackintosh) ដែល
ថា «បុគ្គលម្នាក់អាចដ�ើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដោយសារជំន�ឿ ហ�ើយ

ជំន�ឿនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះមិនរវីរវល់នឹងការរិះគន់របស់លោកីយ៍ »។
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ការអធិស្ឋាន
ស�ៀវភៅតែមួយគ
 ត់ដែល

ធ្លាប់ទទួលបា
 នភាពពេញនិយមតាំងពី
ដ�ើមរ�
 ៀងមកទាក់ទិននឹងប្រ
 ធានបទនៃការអធិស្ឋាននោះគឺ ព្រះគម្ពីរ។
ស�ៀវភៅទាំងអស់ដែលទាក់ទិននឹងការអធិស្ឋានស្ទើរតែធ្វើឲ្យអ្នក
អានមានអារម្មណ៍ថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ ព្រោះអ្នកនិពន្ធមិន
ទាន់និយាយឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ហ�ើយក
 ៏មិនទាន់បា
 នថ្លឹងថ្លែង
ឲ្យច្បាស់លាស់ពីការអធិស្ឋាននៅឡ�ើយដែរ។ ក៏ដូចគ្នាដែរនៅក្នុង
ស�ៀវភៅដ៏ខ្លីនេះ យ�ើងមិនមែនចង់បង្ហាញថា វាល្អជាងស�ៀវភៅ
របស់អ្នកនិពន្ធផ្សេ
 ងៗទ�ៀតនោះឡ�ើយ។ ការដែលយ�ើងអាចធ្វើទៅ
បាននោះគឺគ្រាន់តែសង្ខេបគោលការណ៍សំខាន់ខ្លះៗនៃការអធិស្ឋាន
ជាពិសេសដូចជាការអធិស្ឋានដែលទាក់ទងទៅនឹងភាពជាសិស្ស
របស់ព្រះយេស៊ូវ។
ការអធិស្ឋានដែលល្អបំផុតក�ើតឡ�ើងនៅពេលដែលយ�ើងមាន
ទុក្ខព្រួយ។ យ�ើងគ្រប់គ្នាបានទទួលស្គាល់ហ�ើយថា នេះគឺជាការ
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ពិតមែន ដោយសារតែយ�ើងបានដកពិសោធន៍នឹងការនេះហ�ើយ។
នៅពេលណាដែលជីវិតរបស់យ�ើងស្ងប់ស្ងៀមមិនមានជាបញ្ហា
អ្វី នោះការអធិស្ឋានរបស់យ�ើងមិនសូវមានភាពមុតស្រួច ហ�ើយ
មិនអស់ពីចិត្តសោះ។ តែនៅពេលណាដែលយ�ើងជួបប្រទះវិបត្តិអី្វ
មួយ ដូចជាពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ពេលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬការបាត់បង់
អ្នកជាទីស្រឡាញ់ នោះសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យ�ើងនឹងពោរពេញ
ដោយភាពឆេះឆួល និងពុះកញ្ជ្រោលបំផុត។ មានសុភាសិតមួយ
ពោលថា «ដ�ើម្បឲ
ី ្យគ្រា
 ប់ព្រួញចូលទៅកាន់នគរស្ថានសួគ៌បាន អ្នក
ត្រូវតែយឹតធ្នូបាញ់ពេញមួយទំហឹង» ។ សេចក្តីអធិស្ឋានដែល

លក�
្អ ើត
មានឡ�ើងនៅពេលណាដែលស្មារតីរបស់យ�
 ើងស្ថិតក្នុងភាពបន្ទាន់
ភាពទន់ខ្សោយ និងនៅពេលមានតម្រូវការជាបន្ទាន់។
ជាអកុសល យ�ើងចំណាយពេលជាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់យ�ើង
ដ�ើម្បីកុំឲ្យមា
 នការខ្វះខាត។ យ�ើងបានបម្រុងទុកល
 ុយជាមុន ដោយ
ប្រើយ
 ុទ្ធសាស្ត្រជំនួញដ៏ឈ្លាសវៃ ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់រាល់អន្តរាយដែល
អាចក�ើតមានឡ�ើង។ យ�ើងបានប្រើប្រាជ្ញាដ៏ស្ដួចស្ដើងរបស់យ�ើង
ដ�ើម្បីប្រមូលទ្រ
 ព្យសម្បត្តិ ឲ្យបា
 នក្លាយជាអ្នកមាន។ បន្ទាប់មកយ�ើង
ឆ្ងល់ថា «ម៉េចបានជាការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំមិនមា
 នភាពស្និទ្ធស្នាល 

ហ�ើយដូចជាគ្មានជីវិតសោះ? » ហ�ើយថា «ម៉េចបានជាគ្មានភ្លើង
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ធ្លាក់មកពីស្ថានសួគ៌យ៉ាងដូច្នេះ? » (១ពង្សាវតាក្សត្រ ១៨:៣៦៣៨)។ ប្រសិនប�ើយ�ើងពិតជាដ�ើរដោយជំន�ឿ មិនមែនដោយការ
ម�ើលឃ�ើញមែន នោះការអធិស្ឋានរបស់យ�ើងពិតជានឹងមានការ
ផ្លាស់ប្ដូរជាខ្លាំងមិនខាន។
លក្ខខណ្ឌមួយនៃការអធិស្ឋានដ៏ជោគជ័យនោះគឺ យ�ើងត្រូវ
«ចូលទៅជិតទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់ » (ហេព្រើរ ១០:២២)។ នេះ

មានន័យថា យ�ើងត្
 រូវតែទ�ៀងត្រង់ ហ�ើយស្
 មោះចំពោះព្រះអម្ចាស់។
ដាច់ខាតមិនត្រូវមានការលាក់ពុតអី្វឡ�ើយ។ ដ�ើម្បីបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌនេ
 ះបាន យ�ើងនឹងមិនទូលសូមព្រះ
 ជាម្ចាស់ឲ្យធ្វើអីម
្វ ួយដែល
យ�ើងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងនោះទេ។ ឧទាហរណ៍ថា យ�ើងនឹង
មិនទ
 ូលសូមទ្រង់ឲ្យធ្វ
 ើការក្នុងចិត្តមនុស្សផ្សេ
 ងៗដ�ើម្បីផ្ដល់មូលនិធិ
ទុកស
 ម្រាប់ព័ន្ធកិច្ចគ្រីស្ទបរិស័ទឡ�ើយ ប�ើយ�ើងផ្ទាល់មានលុយល្មម
ដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ព័ន្ធកិច្ចនោះទាំងអស់រួចហ�ើយ។ យ�ើងមិនអាច
បោកបញ្ឆោតព្រះជាម្ចាស់បានទេ។ ប�ើយ�ើងសូមលុយ១០០០ដុល្លារ
ពីព្រះអង្គយ
 កទៅប្រើប្រាស់ក្នុងព័ន្ធកិច្ច ខណៈពេលទ្រង់បា
 នប្រទាន
លុយនោះមកយ�ើងរួចទៅហ�ើយមុនដែលយ�ើងសូម តែយ�ើងគ្មាន
ឆន្ទៈនឹងប្រើល
 ុយនោះសម្រាប់ព័ន្ធកិច្ចសោះ នោះទ្រង់នឹងមិនប្រ
 ទាន
លុយម្ដងទ�
 ៀតឡ�ើយ។
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ទាក់ទងនឹងរ�ឿងនេះដែរ  យ�ើងមិនគួរណាអធិស្ឋានសូមព្រះ
ជាម្ចាស់ប្រទានអ្នកដទៃទ�ៀតឲ្យមកបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់
ឡ�ើយ  ប�ើយ�ើងមិនហ៊ាននឹងទៅដោយខ្លួនឯងផងនោះ។  មាន
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានអធិស្ឋានសូមព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះ ពួក
អ្នកកា
 ន់សាសនាអ៊ីស្លាម ពួកអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូ និងអ្នកកាន់
ពុទ្ធសាសនា។ ប៉ុន្តែប្រ
 សិនប�ើអស់អ្នកដែល

បានអធិស្ឋានទាំងអស់
នោះ ហ៊ានទៅឈោងចាប់អស់អ្នកដែលខ្លួនបា
 នអធិស្ឋានឲ្យវិញនោះ
នោះប្រហែលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបេសកកម្មរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនឹងមា
 ន
ដំណ�ើរការប្រស�ើរជាងសព្វថ្ងៃនេ
 ះទៅទ�ៀត។
យ�ើងគួរតែអធិស្ឋានបែបសាមញ្ញៗដោយជំន�ឿ  ហ�ើយមាន
ចិត្តចុះចូលនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ យ�ើងងាយនឹង
ជក់ចិត្តទៅនឹងបញ្ហាផ្នែកទេវវិទ្យាដែលទាក់ទងនឹងការអធិស្ឋាន។
ហ�ើយការជក់ចិត្តទៅនឹងបញ្ហាផ្នែកទេវវិទ្យាធ្វើឲ្យមានតែសឹករិចរិលខាងឯវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះនោះទេ។  ការអធិស្ឋានប្រស�ើរជាងការ
ដែលយ�ើងព្យាយាមដោះស្រាយរាល់បញ្ហា ឬអាថ៌កំបាំងផ្សេងៗ
ទាក់ទងនឹងការអធិស្ឋានទៅទ�ៀត។ សូមអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ឌិតផ្នែក
ទេវវិទ្យាជាអ្នកផ្ដល់ទ្រឹស្ដីទាក់ទងនឹងអាថ៌កំបាំងនៃការអធិស្ឋាន
ចុះ។ ប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកជ�
 ឿអធិស្ឋានដល់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ដោយជ
 ំន�ឿដូច
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កូនក្មេងជ�ឿទុកចិត្តល�ើឪពុកម្ដាយពួកគេយ៉ាងដូច្នោះដែរ។ លោក
អរហ្គសស្ទីន (Augustine) បានល�ើកឡ�ើងថា «អក្ខរជនខំប្រឹងចាប់

យកនគរស្ថានសួគ៌ ហ�ើយពួកគេកយ
៏ កបាន តែយ�ើងដែលជាបណ្ឌិត
ភាគច្រើនរវល់តែ
 គិតពរ�
ី ឿងជីវិតនេះទៅវិញ »។
ទោះមានវិធីសាស្ត្រកម្រយ៉ាងណា
ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាព្រះ
 ទ្រង់នឹងឆ្ល
 ើយតប
ទោះមិនដឹងពេល

ព្រះបន្ទូលទ្រង់មក
ប្រាប់យ�ើងកោ
 កៗថាទ្រ
 ង់បា
 នឮ។
ខ្ញុំដឹងថាគ
 ង់មកដល់យ
 ូរឬឆាប់
ខ្ញុំត្រូវត្រ
 ងត្រាប់អធិស្ឋានចាំយាម
ប�ើខ
 ្ញុំមិនដឹងព្រះ
 ពរនឹងមកភ្លាម
នឹងមកដល់តាមព្រះទ័យនៃព្រះអង្គ។
ពេលនេះខ្ញុំសូមថ
 ្វាយពាក្យអធិស្ឋាន
ថ្វាយដល់ទ្រង់បា
 នថ្វាយទ្រង់តែ
 មួយគត់
ដ្បិតព្រះ
 ប្រាជ

្ញាទ្រង់ជ្
 រៅពិតប្រាកដ
ជ្រៅផុតកំណត់ថ្លៃថ្លាជាងរូបខ្ញុំ។
— លោកស្រី ឡូឡា ហេនសិន

(Lola Henson)
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ប�ើលោកអ្នកចង់ឲ្យការអធិស្ឋានមានអំណាចដ៏ពិត នោះចូរ
អធិស្ឋានឲ្យអស់ពីចិត្តចុះ។  ហ�ើយសូមចុះចូលចំពោះព្រះគ្រីស្ទ
ទាំងស្រុង។ ចូរធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ថ្វាយទ្រង់។ ចូរលះអាល័យគ្រប់
ទាំងអស់ ដ�ើម្បីដ�ើរតាមទ្រង់។ ព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យដល់
អស់អ្នកណា
 ដែលមា
 នភក្ដីភាពចំពោះព្រះគ្រីស្ទណាស់ ដោយសារ
ពួកគេ
 ទទួលយកទ្រង់ម
 កធ្វើជាព្រះអម្ចាស់ល�ើអីៗ
្វ ទាំងអស់។
ពេលដែលយ�ើងលះបង់អីម
្វ ួយ ដ�ើម្បីនឹងអធិស្ឋាន ព្រះជាម្ចាស់
ហាក់បីដូចជាឲ្យតម្លៃយ៉ាងពិសេសល�ើការអធិស្ឋានរបស់យ�ើង។
អស់អ្នកដែលក្រោកពីព្រលឹមនឹងមានការប្រកបយ៉ាងស្និទ្ធស្នាល
ជាមួយព្រះយេស៊ូវដែលត�
 ើនព
 ព្រល
ី
ឹមកាលដែលទ្រង់គ
 ង់នៅផែនដី
នេះ ដ�ើម្បីឲ្យដឹងថាព្រះវរបិតាសព្វព្រះហឫទ័យឲ្យទ្រង់ធ្វើអី្វនៅថ្ងៃ
ហ្នឹង (ម៉ាកុស ១:៣៥)។
ដូចគ្នានេះដែរ អស់អ្នកណា
 ដែលស្រ
 វាស្រទេញយ៉ាងស្មោះអស់
ពីចិតន
្ត ឹងអធិស្ឋានពេ
 ញមួយយប់ អ្នកនោះនឹងបានប្រកបដោយអ-ំ
ណាចដ៏ពិសេសជាមួយព្រះ
 ជាម្ចាស់ជាមិនខាន។ ការអធិស្ឋានដែល


មិនមានការលះបង់អី្វសោះនោះគ្មានតម្លៃអី្វទេ ព្រោះការអធិស្ឋាន
បែបនោះចេញមកពីអ
 ្នកជ�ឿក្លែងក្លាយដែល

គ្មានតម្លៃ។
ជារ�ឿយៗយ�ើងឃ�ើញថា អ្នកនិពន្ធកណ្ឌគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតែងតែ
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ភ្ជាប់ការអធិស្ឋានទៅនឹងការតមអាហារ។ ការតមអាហារអាចជា
ជំនួយដ៏មានតម្លៃមួយក្នុងការហ្វឹកហ្វឺនជំន�ឿខាងឯវិញ្ញាណ។ ការ
តមអាហារអាចជួយយ�
 ើងឲ្យមានគំនិតភ្លឺថ្លា ផ្ដោតអារម្មណ៍កាន់តែ
ច្បាស់ ហ�ើយឲ
 ្យយ�ើងកាន់តែមា
 នភាពរវ�ៀសរវៃ។ តែចំពោះទស្សនៈ
របស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ ហាក់បីដូចជាទ្រង់មានបំណងព្រះហឫទ័យ
ពិសេសក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការអធិស្ឋាន នៅពេលដែលយ�ើងឲ្យ
តម្លៃល�ើការអធិស្ឋានស
 ំខាន់ជាងអាហារ។
កុំអធិស្ឋានបែបអាត្មានិយម។ «អ្នករាល់គ្នាក៏សូមដែរ តែមិន

បានទេដ្បិតសេ
 ចក្តីសំណូមនោះបែបអាក្រក់ សំរាប់នឹងចាយបំពេញ
សេចក្តីសំរ�ើបរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញ » (យ៉ាកុប ៤:៣)។ នៅពេលដែល
យ�ើងអធិស្ឋានយ�ើងគួរតែអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់
បានសម្រេច។ ជាដំបូងយ�
 ើងគួរតែអធិស្ឋានថា «...សូមឲ្យរាជ្យទ្រ
 ង់

បានមកដល់ សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រ
 ង់បា
 នសំរេចនៅផែនដីដូចនៅ
ស្ថានសួគ៌ដែរ » បន្ទាប់មក យ�ើងអាចបន្ថែមដូចជា «សូមប្រទាន
អាហារដែលយ�ើងខ្ញុំត្រូវការមកជារាល់ថ្ងៃ » (លូកា ១១:២-៣)។
យ�ើងគួរតែថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយទូលសូមការ
អស្ចារ្យពីទ្រង់ ព្រោះទ្រង់គ
 ឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យក្រៃលែង។ ចូរយ�
 ើងទាំង
អស់គមា
្នា នជំន�ឿក្នុងកា
 ររំពឹងចាំការអស្ចារ្យពីព្រះជាម្ចាស់។
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ចូលមកទៅគាល់ស្ដេច
ទូលអង្វរគ្រប់កិច្ចដល់អង្គក្សត្រា
សេចក្ដីស្រឡាញ់ និងឫទ្ចេស
ធី
្ដា
គ្មានអ្វីឡ�ើយណាធំល�ើសទ្រង់ឡ�ើយ។
— លោក ចន ញ៉ូថិន
(John Newton)

ត�ើការដែលយ�ើងមិនហ៊ានពឹងសុំការអស្ចារ្យពីព្រះអម្ចាស់  នោះនឹងធ្វើ
ឲ្យទ្រង់ព្រួយព្រះហឫទ័យខ្លាំងប៉ុណ្ណា? យ�ើងស្កប់ចិត្តជាមួយនឹងជ័យជម្នះ
ដ៏ស្ដួចស្តើងជាមួយនឹងការទទួលផលដែលមិនសូវល្អ ជាមួយនឹងចំណាប់
អារម្មណ៍ដខ្
៏ សត់ខ្សោយក្នុងការចង់បា
 នអីៗ
្វ ដ៏អស្ចារ្យ ដូច្នេះអស់អ្នកដែល

នៅ
ជុំវិញយ�ើងមិនគិតថា ព្រះជាម្ចាស់នៃយ�ើងជាព្រះដ៏អស្ចារ្យបំផុតនោះទេ។
យ�ើងមិនបា
 នថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់នៅមុខមនុស្សដទៃដែលមិនស
 ្គាល់ទ្រង់
សោះ  ពីព្រោះជីវិតរស់នៅរបស់យ�ើង មិនបានធ្វើឲ្យពួកគេចាប់អារម្មណ៍
ហ�ើយក៏មិនបា
 នធ្វើឲ្យពួកគេ
 ចង់សួរនាំពីអំណាចដែលទ្រទ្រ

ង់ជីវិតយ�ើងនោះ
ដែរ។ ជារ�ឿយៗ ការនេះមិនមា
 នបញ្ជាក់អំពីយ�ើងរាល់គ្នាដូចពួកសាវ័កដែល


បាននិយាយថា «គេកនា
៏ គ
ំ ្នាល�ើកតម្កើងសិរីរុងរ�ឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ព្រោះ

តែខ្ញុំ » (កាឡាទី ១:២៤)។ — អ៊ី. ដាប់ប៊លយូ. ម័រ (E. W. Moore)
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នៅពេលដែលយ�ើងអធិស្ឋាន យ�ើងគួរពិចារណាថា ត�ើយ�ើង
កំពុងស្ថិតក្នុងបំណងព្រះហ
 ឫទ័យរបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ឬអត់? បន្ទាប់
មកយ�ើងគួរតែអធិស្ឋាន ហ�ើយជ�
 ឿថា ទ្រង់នឹងជ្រា
 បហ�ើយនឹងឆ្លើយតប។ «ហេតុនេះហ�ើយបានជាយ�ើងមានចិត្តរឹងប៉ឹងនៅចំពោះព្រះ
ភក្ត្រព្រះអង្គ គឺថា ប្រសិនប�ើយ�
 ើងទូលសូមអ្វី ស្របតាមព្រះហឫទ័យ
របស់ព្រះអង្គ នោះទ្រង់នឹងព្រះ
 សណ្ដាបយ�
់ ើងជាមិនខាន។ ប�ើយ�
 ើង
ដឹងថា
  ព្រះអង្គទ្រ
 ង់ព្រះ
 សណ្ដាបយ�
់ ើង ទោះបីយ�ើងទូលសូមអ្វីពីព្រះ
អង្គក
 ៏ដោយ យ�ើងដឹងថា
  យ�ើងបានទទួលអីៗ
្វ ដែលយ�
 ើងទូលសូម
នោះរួចហ�ើយ» (១យ៉ូហាន ៥:១៤-១៥ គខប)។
ការអធិស្ឋានដោយ

នូវព្រះនា
 មព្រះយេស៊ូវមានន័យថា អធិស្ឋាន
ស្របតាមព្រះហ
 ឫទ័យទ្រ
 ង់។ នៅពេលដែលយ�
 ើងពិតជាអធិស្ឋាន
ក្នុងព្រះ
 នាមទ្រង់ នោះក៏ដូចជាទ្រង់កំពុងតែទូលសូមដល់ព្រះ
 វរបិតា
របស់ទ្រង់ដែរ។ «ហ�ើយការអី្វក៏ដោយ ដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូម
ដោយនូវឈ្មោះខ្ញុំ នោះខ្ញុំនឹងសំរេចឲ្យ ដ�ើម្បីឲ្យព្រះ
 វរបិតាបានដំក�ើង
ឡ�ើងក្នុងព្រះរាជបុត្រា ប�ើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអី្វដោយនូវឈ្មោះខ្ញុំ 
នោះខ្ញុំនឹងសំរេចឲ្យ» (យ៉ូហាន ១៤:១៣-១៤)។ «នៅថ្ងៃនោះ អ្នក
រាល់គ្នានឹងមិនសូមអី្វពីខ្ញុំទ�ៀត ប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជា
ប្រាកដថា អ្វីៗ ដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដល់ព្រះវរបិតា ដោយនូវ
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ឈ្មោះខ
 ្ញុំ នោះទ្រង់នឹងប្រ
 ទានឲ្យ (យ៉ូហាន ១៦:២៣)។ «មួយទ�ៀត

ខ្ញុំប្រាប់ថា ប�ើសិនជាមាន២នាក់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នា ព្រមព្រៀងគ្នា
នៅផែនដី ពីដំណ�ើរអីដែល
្វ
គេ
 ចង់សូមកដោយ ន
៏
ោះនឹងបានសំរេច
ដល់គេ អំពីព្រះវរបិតាខ្ញុំ ដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ ដ្បិតកន្លែងណា 
ដែលមាន២ឬ៣នាក់ ប្រជុំជាមួយគ្នា ដោយនូវឈ្មោះខ្ញុំ នោះខ្ញុំក៏
នៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរ » (ម៉ាថាយ ១៨:១៩-២០)។
ការទូលសូម «ដោយនូវព្រះនាមទ្រង់ » មានន័យថា ទ្រង់កាន់ដៃយ�ើង ហ�ើយ
នាំយ�ើងក្នុងការអធិស្ឋាន ហ�ើយក៏ដូចជាទ្រង់កំពុងតែលុតព្រះជង្ឃជាមួយ
យ�ើង ឯបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ក៏កំពុងតែហូរចេញចូលក្នុងចិត្តរបស់
យ�ើងផងដែរ។ នេះហ�ើយគឺជាអត្ថន័យនៃឃ្លាថា «ដោយនូវព្រះនាមទ្រង់ »។
ព្រះនាមទ្រង់គ
 ជា
ឺ លក្ខណសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ ហេតុដូច្នេះហ�
 ើយ ការអធិស្ឋាន
ក្នុងព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទពិតជាមានន័យថា យ�ើងកំពុងតែអធិស្ឋានផ្អែកតាម
បំណងព្រះហឫទ័យដែលពេញដោយព្រះពររបស់ទ្រង់។ ត�ើខ
 ្ញុំអាចអធិស្ឋាន
សុំការអាក្រក់ក្នុងព្រះ
 នា
 មព្រះរាជបុត្រាបា
 នដែរឬទេ? ការដែលខ្ញុំអធិស្ឋានសុំ
គួរតែជាការបញ្ជាក់អំពីលក្ខណសម្បត្តិរបស់ទ្រ
 ង់។ ត�ើខ្ញុំអាចអធិស្ឋានបែ
 ប
នេះបានដែរឬទេ? ការអធិស្ឋានរបស់យ�ើងគួរតែបញ្ចេញអំណាចរបស់ព្រះ
វិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទ និងបំណងព្រះហឫទ័យ
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របស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់យ�ើង។ ព្រះអម្ចាស់បង្រៀនយ�ើងម្តងហ�
 ើយម្តងទ�ៀត
ពីការអធិស្ឋានក្នុងព្រះនាមទ្រង់។ យ�ើងគួរបញ្ចប់សេចក្តីអធិស្ឋានដោយ
ពោលពាក្យថា «ក្នុងព្រះនាមដែលពោរពេញដោយព្រះពរ » ឯការទទូចសុំ
របស់យ�ើងគួរតែបានពោរពេញដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ ហ�ើយទូលសូម
អ្វីគ្រប់យ
 ៉ាងដោយនូវព្រះនា
 មទ្រង់។
— លោក សាំយ៉ូអែល រីដៅថ៍

(Samuel Ridout)

ប្រសិនប�ើការអធិស្ឋានរបស់យ�ើងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែន
នោះ  កុំឲ្យយ�ើងលាក់បាំងអំព�ើបាបរបស់យ�ើងនឹងព្រះជាម្ចាស់
ឡ�ើយ។ នេះមានន័យថា យ�ើងត្រូវតែលន់តួបាប ហ�ើយជំរុះវាចោល


នៅពេលដែលយ�ើងដឹងខ្លួនថា យ�ើងបានធ្វើបាប។ «ប�ើសិនជាខ្ញុំ

ឃ�ើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្ត នោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ មិនព្រម
ស្តាប់ខ្ញុំទេ » (ទំនុកដំក�ើង ៦៦:១៨)។ យ�ើងត្រូវតែនៅជាប់នឹងព្រះ
គ្រីស្ទ «ប�ើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំ ហ�ើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នក

រាល់គ្នានោះ ចូរសូមអីតា
្វ មតែប្រាថ្នាចុះ សេចក្តីនោះនឹងបា
 នសំរេច
ដល់អ្នករាល់គ
 ្នាជាមិនខាន » (យ៉ូហាន ១៥:៧)។  អ្នកដែល

នៅជាប់
នឹងព្រះ
 គ្រីស្ទ នោះក៏នៅប្រក�ៀកនឹងទ្រ
 ង់ដែ
 រ ហ�ើយដោយសារគាត់
នៅប្រក�ៀកដូចនេ
 ះ បានជាគាត់ស្គាល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់យ៉ាងច្បាស់105
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លាស់ដែរ។ គាត់អាចអធិស្ឋានដោយ

ស្របតាមព្រះហឫទ័យរបស់
ទ្រង់ ដោយដឹងប្រា
 កដថា គាត់នឹងទទួលបា
 នចម្លើយពព្រះ
ី ជាម្ចាស់។
ជីវិតដែលនៅជាប់នឹងព្រះគ្រីស្ទ ទាមទារឲ្យយ�
 ើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់
ទ្រង់។ «ហ�ើយទោះប�ើយ�ើងសូមអី្វពីទ្រង់ក៏ដោយ គង់តែនឹងបាន

សំរេច ពីព្រោះយ�ើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហ�ើយក៏ប្រព្រឹត្តការដែល
គាប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដែរ » (១យ៉ូហាន ៣:២២)។ ប្រសិនប�ើ
យ�ើងចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ព្រះសណ្តាប់ ហ�ើយឆ្លើយតបនឹងសំណូម
ពរអធិស្ឋានរបស់យ�
 ើង នោះយ�ើងត្រូវតែ
 រក្សាទំនាក់ទំនងរបស់យ�
 ើង
ជាមួយទ្រង់ឲ
 ្យបានល្អ (១យ៉ូហាន ៣:២០)។
យ�ើងមិនគ
 ួរអធិស្ឋានតែន
 ៅពេលជាក់លាក់ដែលបានគ្រោងទុក
ប្រចាំថ្ងៃនោះទេ តែយ�ើងគួរតែអភិវឌ្ឍអាកប្បកិរិយានៃការអធិស្ឋាន
ដ�ើម្បីឲ្យយ�
 ើងអាចដ�ើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជាប់ជានិច្ចទាំងពេលដែល
យ�ើងកំពុងដ�
 ើរតាមផ្លូវពេលកំពុងប�ើកបរ ពេលកំពុងធ្វ
 ើការ ក៏ដូចជា
ពេលដែលយ�ើងជួយធ្វើការងារផ្ទះ។ លោក នេហេមា គឺជាគំរូដល
៏ ្អនៃ
ការអធិស្ឋានបែ
 បនេះ ដោយសារគាត់មានទម្លាប់ក្នុងការសម្រេចចិត្ត
អធិស្ឋានយ
 ៉ាងឆាប់រហ័សច្រើនដង (នេហេមា ២:៤)។ ការ «...នៅ

ជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត...» គឺជាការល្អ (ទំនុកដំក�ើង
៩១:១) ជាជាងការដែលយ�ើងចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ម្តងម្កាល។
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ជាទីបញ្ចប់ ការអធិស្ឋានរបស់យ�
 ើងគួរតែមានភាពច្បាស់លាស់។
យ�ើងអាចឃ�ើញការឆ្លើយតបរបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់យ៉ាងជាក់លាក់ មាន
តែនៅពេលដែលយ�ើងអធិស្ឋានឲ
 ្យចំៗតែ
 ប៉ុណ្ណោះ។
ការអធិស្ឋាន គឺជាអភ័យឯកសិទ្ធិដ៏អស្ចារ្យមួយ។  លោក ហ័ដសិន ថេល័រ (Hudson Taylor) បានមានប្រសាសន៍ថា យោងតាម
អភ័យឯកសិទ្ធិនេះ យ�ើងអាចបំផ្លាស់បំប្រែមនុស្សតាមរយៈព្រះ
ជាម្ចាស់បាន។
អូ៎!  យ�ើងពិតជាមានឱកាសធ្វើការអស្ចារ្យដ៏ធំក្រៃលែង តាមរយៈការ
អធិស្ឋានមែ
 ន។ តាមរយៈការអធិស្ឋាន យ�ើងអាចបង្វែរពន្លឺព្រះ
 អាទិត្យដែល


រះចិញ្ចែងចិញ្ចាចឲ្យទៅកន្លែងត្រជាក់ល្ហឹមបាន។ យ�ើងអាចអុជបំភ្លឺចង្កៀងនៃ
សេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងគុកនៃភាពអស់សង្ឃឹម។ យ�ើងអាចដោះច្រវាក់ពីក
ជ�ើងរបស់អ្នកទោសដែលជាប់នៅក្នុងគ
 ុក។ យ�ើងអាចនាំយកអនុស្សាវរីយ 
និងគ
 ំនិតពីផ្ទះរបស់យ�
 ើងទៅកាន់ប្រទេសឆ្ងាយៗឯទ�
 ៀត។ យ�ើងអាចនាយ
ំ ក
ភាពរួសរាយរាក់ទាក់ពីស្ថានសួគ៌ទៅកាន់អ្នកដែលមានជំន�ឿខ្សត់ខ្សោយ 
ទោះបីជាពួកគេកំពុងខ
 ិតខំប្រឹ
 ងប្រែងយ៉ាងត្រ
 ដាបត្រដួសនៅឯនាយសមុទ្រ
ដ៏សែនឆ្ងាយក៏ដោយ។ ទាំងអស់នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិស្ឋាន
ដ៏អស្ចារ្យក្រៃលែ

ង!

— លោក ចេ. អេឆ. ចូវិត
(J. H. Jowett)
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ទាក់ទងនឹងចំណុចនេះដែរ អ្នកនិពន្ធដែលមានឈ្មោះថា វេន
ហែម (Wenham) បានបន្ថែមទីបន្ទាល់របស់គាត់ដូចត
 ទៅ ៖ «ការ

អធិប្បាយគឺជាអំណោយទានដ៏កម្រមួយ ឯការអធិស្ឋានគឺរឹតតែ
កម្រជាងនោះទៅទ�ៀត។ ការអធិប្បាយប្រៀបបាននឹងដាវដែលជា
អាវុធប្រើសម្រាប់ច្បាំងនៅជិតគ្នា ប៉ុន្តែមិនអាចវាយជាមួយអ្នកដែល


នៅឆ្ងាយបានទេ។ ឯការអធិស្ឋានវិញប្រៀបបានទៅនឹងកាំភ្លើងធំ
ដែលយ�ើងអាចបាញ់បានឆ្ងាយ ហ�ើយក៏មានប្រសិទ្ធភាពជាជាង
ការអធិប្បាយនៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួន ទៅទ�ៀត»។
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ឱព្រះជាម្ចាស់អ�ើយ
ត�ើទូលបង្គំនឹងមា
 នការផ្លាស់ប្ដូរអស្ចារ្យយ៉ាងណាក្នុងពេល

ដ៏ខ្លី
ស្ថិតក្នុងព្រះ
 វត្តមាននៃព្រះដ៏ឧត្ដុង្គឧត្ដមក្រៃលែ

ង។
បន្ទុកទាំងឡាយនោះឯងនឹងរលាយបង់បោះ
ដូចជាដដែល
ី
ក្រៀមក្រោះបានផ�្សើមដោយទឹកភ្លៀង។
ពេលទូលបង្គំល
 ុតជង្គង់ចុះគ្រប់យ៉ាងដូចហាក់នៅទាប
ទូលបង្គំនឹងក្រោ
 កទោះនៅឆ្ងាយឬក៏នៅជិត
ប្រៀបបាននឹងពន្លឺចាំងចិញ្ចែងនៃព្រះអាទិត្យ។
យ�ើងលុតជង្គងពេល
់
យ�
 ើងខ្សោយ
ពេលក្រោកឡ�ើងវិញពេញដោយចេស្ដា
ហេតុអ្វីត្រូវឲ្យខ្លួនយ�
 ើងប្រែជាខុសលែ
 ងអធិស្ឋាន
ជួយគេក៏មិនបា
 ន ព្រោះយ�ើងខ្សោយពេក។
ចុះហេតុអបា
្វី នជាយ�ើងខតែ
្ញុំ ងតែដាក់បន្ទុកនៃការខ្វល់ខ្វាយល�ើខ្លួនឯង?
ហ�ើយម៉េចបានក្រែងប្រែជាទន់ខ្សោយចិត្តក៏មិនបា
 ន
ភ័យព្រួយ ធុញថប់ អាចផុតរលត់ដោយ

ពាក្យអធិស្ឋាន
នាំមកអំណរ និងភាពក្លាហាន កម្លាំងកមា
៏ ននៅក្នុងព្រះអង្គ។
— លោក រីឆាត ស៊ី. ថ្រិនឆ៍
(Richard C. Trench)
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សឹកសង្គ្រាម

ទោះប�ើបុគ្គលម្នាក់គ្រាន់តែអានព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតែបន្តិចបន្តួច
គង់តែ
 គាត់ឃ�ើញថា  ព្រះគម្ពីរតែងប្រើរូបភាពដែលទាក់ទងទៅនឹង
សឹកសង្គ្រាមមកពណ៌នាពីការគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទនៅល�ើផែនដី
នេះដែរ។ បុព្វហេតុនៃជំន�ឿគ្រីស្ទបរិស័ទក្លែងក្លាយគ
 ឺគ្រាន់តែសម្ដែង
ឲ្យមនុស្សលោកទស្សនាដ�ើម្បីកំដរអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែជំន�ឿ
គ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតផ្ទុយស្រលះពីនេះទាំងស្រុង។ ជំន�ឿគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏
ពិតមិនមែ
 ននាំឲ្យមនុស្សមានជីវិតដហ៊
៏ ឺហា ឬជាជីវិតដែលចង់បា
 ន
តែភាពសម្បូរសប្បាយ ដូចដែលមនុស្សលោកនៅលោកីយ៍នេះ
ភាគច្រើនកំពុងតែធ្វើនោះឡ�ើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាគឺជាការតស៊ូរហូត
ដល់ទីមរណា និងជាជម្លោះដែលគ្មានទីបញ្ចប់ជាមួយនឹងពួកអារក្ស
សាតាំង។ បុគ្គលដែលរាប់ខ្លួនថាជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវ តែមិន
ដឹងថា ខ្លួនកំពុងស្ថិតក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមខាងឯវិញ្ញាណ បុគ្គលនោះ
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មិនស
 ័ក្តិសមនឹងទទួលនាមថាជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេ។
យ�ើងត្រូវតែពួតដៃគ្នាក្នុងសង្គ្រាម មិនមែនទៅបង្កជម្លោះ ច្រណែនគ្នា ប្រកាន់បក្សពួក ឬក៏លា
 ក់ពុតគ
 ន្នាោះឡ�ើយ។ ក្រុមគ្រួសារ
ណាដែលទាស់ទែងគ្នាមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានស្ថិតស្ថេរនោះ
ទេ (ម៉ាថាយ ១២:២៥)។   ហេតុដូច្នេះហ�ើយ ទាហានរបស់ព្រះ
គ្រីស្ទត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នា។ ការបន្ទាបខ្លួន គឺជាគន្លឹះនៃការសាមគ្គី
គ្នា។ កណ្ឌគម្ពីរភីលីពជំពូក២ បានបង្រៀនការនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់។ វាមិនអាចទៅរួចទេ ប�ើយ�ើងទៅទាស់ជាមួយនឹងអ្នកដែល
ពិតជា
 បន្ទាបខ្លួននោះ។ ការទាស់ទែងគ្នាត្រូវការគូបដិបក្ខពីរនា
 ក់។
«ផលនៃសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃ នោះមានតែការទាស់ទែងគ្នាប៉ុណ្ណោះ...»

(សុភាសិត ១៣:១០)។ ទីណាដែល

គ្មានសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃ ទីនោះនឹង
គ្មានការឈ្លោះប្រកែកគ្នានោះឡ�ើយ។
សង្គ្រាមទាមទារឲ្យយ�ើងរស់នៅយ៉ាងសាមញ្ញតាមបែបក្បិតក�្បៀត។ ទោះប�ើតាមរូបភាពណាកដោយ 
៏
ការធ្វើសង្គ្រាមដធ
៏ ម
ំ ិនអាច
គេចផុតពីការលៃលកធនធានសឹកសង្គ្រាមបាននោះឡ�ើយ។ គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវដឹងថា យ�ើងកំពុងស្ថិតក្នុងសមរភូមិ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ 
យ�ើងគួរតែកាត់បន្ថយរាល់ការចំណាយផ្សេងៗឲ្យដល់ចំណុចអប្បបរមា ដ�ើម្បីឲ្យមា
 នធនធានគ្រប់គ្រាន់ក
 ្នុងកា
 រប្រយុទ្ធ។
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មានមនុស្សតិចណាស់ដែលម�ើលឃ�ើញការនេះច្បាស់ដូចទៅ
នឹងស
 ិស្សវ័យក្មេងម្នាកឈ់្មោះ អរ. អិម (R. M)។ នៅឆ្នាំ ១៩៦០ គាត់
គឺជាប្រធាននិស្សិតឆ្នាំទី១ នៅសាលាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយ។ នៅក្នុង
អំឡុងនៃអាណត្តិរបស់គាត់ សិស្សផ្សេងៗបានល�ើកសំណ�ើនៃការ
ចំណាយទៅល�ើពិធីជប់ល�ៀងការទិញអាវធំ និងការទិញកាដូប្រចាំថ្នាក់សម្រាប់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែលោក អរ. អិម បានសុំលាឈប់ពី
តំណែងជាប្រធាន ដោយសារគាត់មិនឯកភាពនឹងការឲ្យសិស្ស
ចំណាយលុយទៅល�ើអ្វីដែលមិនបានជួយរួមចំណែកក្នុងការបន្ត
ពង្រឹង ហ�ើយនិងបង្កើនការផ្សាយដំណឹងល្អ។ ខាងក្រោមនេះគឺជា
សំបុត្រដែលបានចែកជូនដល់និស្សិតឆ្នាំទី១ទា
 ំងអស់នៅថ្ងៃដែលគេ
ប្រកាសពីការលាឈប់ពីតំណែងរបស់គាត់៖
មកដល់មិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់ជា
 ទីនឹករឭក
យោងតាមសំណ�ើនៃការចំណាយទៅល�ើពិធីជប់ល�ៀង ការទិញអាវធំ
និងកា
 រទិញកាដូប្រចាំថ្នាក់ដែលបានល�ើកជូនដល់គ
 ណៈកម្មការ តាំងនាម
ខ្ញុំជាប្រធាននិស្សិតឆ្នាំទី១ ខ្បា
ញុំ នពិចារណាល�ើអាកប្បកិរិយាដត្រ
៏ ឹមត្រូវរបស់
គ្រីស្ទបរិស័ទចំពោះការស្នើសុំនោះដូចតទៅនេះ៖
ខ្ញុំគិតថា យ�ើងអាចទទួលអំណរដ៏អស្ចារ្យបាន តាមរយៈការថ្វាយជីវិត
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ថវិកា និងពេលវេលា

របស់យ�ើងទាំងអស់ដាច់ដល់ព្រះគ្រីស្ទ ដ�ើម្បីបម្រើអ្នក
ដទៃទ�ៀត។ នៅពេលដែលយ�ើងធ្វើដូច្នេះ នោះយ�ើងនឹងយល់ពីសេចក្តីពិត
នៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ ដូចដែលបានចែងថា៖ «...អ្នកណាដែលបាត់ជីវិត

ដោយយល់ដល់ខ្ញុំ អ្នកនោះនឹងបា
 នជីវិតវិញ » (ម៉ាថាយ ១០:៣៩)។
ការដែលគ្រីស្ទបរិស័ទចំណាយថវិកា និងពេលវេលា

របស់ពួកគេទៅល�ើ
ការដែលមិនបា
 នផ្ដល់ជាលទ្ធផលដែលជាទីបន្ទាល់ល្អដ៏ជាក់លាក់ដល់អ្នក
មិនជ�ឿ ឬមិនបានស្អាងបុត្រាបុត្រីរបស់ទ្រង់ដែលនៅក្នុងព្រះវត្តមានទ្រង់
នោះហាក់បីដូចជាមិនសមសោះ ដ្បិតមា
 នមនុស្សប្រមាណជា ៧០០០នាក់
ដែលស្លាប់ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ហ�ើយមនុស្សជាងពាក់កណ្ដាលល�ើពិភពលោក
នេះនៅមិនទាន់បានឮអំពីសង្ឃឹមដែល

មកពព្រះ
ី យេស៊ូវតែមួយគ
 ត់នៅឡ�ើយ
នោះទេ។
យ�ើងគិតទៅម�ើលថា ត�ើព្រះជាម្ចាស់នឹងទទួលបានសិរីល្អច្រើនប៉ុណ្ណា
ទៅ ប�ើយ�ើងជួយផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្ស៦០%ដែលមិនទា
 ន់បាន
ឮដំណឹងល្អអំពីព្រះគ្រីស្ទ ឬអ្នកជិតខាងរបស់យ�ើងជាជាងការដែលយ�ើង
ជួបជុគ
ំ ្នាជប់ល�ៀងសម្រាប់តែ
 ខ្លួនឯង។ ប�ើយ�ើងចេះតែជួបជុំជប់ល�ៀងតែគ្នា
ឯង ហ�ើយខ្ជះខ្ជាយថវិកា និងពេលវេលា ដ�ើម្បីតែការសប្បាយសម្រាប់ខ្លួន
នោះយ�ើងមិនបា
 នថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់បានពេញទំហឹងនោះទេ។
ខ្ញុំបានឃ�ើញពីតម្រូវការដ៏ជាក់លាក់ និងឱកាសក្នុងការដែលយ�ើងអាច
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ចំណាយថវិកា ដ�ើម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ និងដ�ើម្បីជួយដល់
អ្នកជ
 ិតខាងទាំងនៅក្នុងស្រុ
 ក និងនៅក្រៅស្រុក។ អាស្រ័យហេតុនេះហ�ើយ 
បានជាខ្ញុំមិនអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យល�ើកគម្រោងចំណាយសម្រាប់ខ្លួនយ�ើង
ដែលវាមិនចាំបាច់នោះឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើខ្ញុំស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែល

ខ្វះខាត ដូចមនុស្សជាច្រើននៅពិភពលោកនេះ នោះខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកដែល
មានលទ្ធភាពជួយប្រាប់ដំណឹងល្អដល់ខ្ញុំ ព្រមទាំងជួយផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការ
ដែលខ្ញុំមាន តាមដែលពួកគេ
 អាចធ្វើទៅបាន។
«ប�ើអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងណា  ចូរ

ប្រព្រឹត្តចំពោះគេយ៉ាងនោះដែរ » (លូកា ៦:៣១ គគខ)។
«ប�ើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះ ហ�ើយឃ�ើញបងប្អូន

ណាដែលខ្វះខាត តែមិនចេ
 ះអាណិតមេត

្តាសោះ នោះធ្វើដូចម្តេច ឲ្យសេចក្តី
ស្រឡាញ់នៃព្រះ បានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបាន » (១យ៉ូហាន ៣:១៧)។
ខ្ញុំអធិស្ឋានសូមឲ
 ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃ�ើញពីការលះបង់អីៗ
្វ ទាំងអស់របស់
ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ (២កូរិនថូស ៨:៩)។  ដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ ខ្ញុំសូម
លាឈប់ពីតំណែងជាប្រ
 ធានថ្នាក់ឆ្នាំ ១៩៦៣ នេះចាប់ពពេល
ី
នេះតទៅ។
ក្នុងព្រះ
 នាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅជាមួយ អ្នករា
 ល់គ្នា៕

— ប្រធាននិស្សិត អរ. អិម (R. M)
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សង្គ្រាមទាមទារឲ្យមានការរងទុក្ខ។ ប្រសិនប�ើយុវជនសម័យ
នេះមានចិត្តមោះមុតហ៊ានពលីជីវិតរបស់ពួកគេដ�ើម្បីប្រទេសជាតិ
នោះត�ើយ�ើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទគួរមានចិត្តមោះមុតហ៊ានពលី
ជីវិត ដ�ើម្បីព្រះគ្រីស្ទ និងដំណឹងល្អជាងអម្បាលម៉ានទៅ។ ជំន�ឿ
ដែលគ្មានការលះបង់អី្វសោះ នោះគ្មានតម្លៃទេ។ ប្រសិនប�ើយ�ើង
ជ�ឿថា ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានតម្លៃ នោះយ�ើងត្រូវជ�ឿថា ទ្រង់មាន
តម្លៃល�ើសអ្វីៗទាំងអស់។ យ�ើងមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យការខ្វល់ខ្វាយ
ពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងការភ័យក្លាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់មករារាំង
យ�ើងក្នុងកា
 របម្រើព្រះ
 ជាម្ចាស់ទេ។
នៅពេលដែលសាវ័ក ប៉ុល ព្យាយាមការពារភាពជាសាវ័ករបស់
គាត់ពីការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមអ្នករិះគន់ គាត់មិនបានយក
ប្រវត្តិក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ ចំណេះដឹងរបស់គាត់ ឬក៏សេ
 ចក្តីសម្រេច
តាមបែបលោកីយ៍មកប្រើនោះឡ�ើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ គាត់បានយក
ការរងទុករ្ខបស់គាត់សម្រាប់ព្រះអម្ចាសយ់េស៊ូវគ្រីស្ទមកប្រើ៖
គេជាអ្នកបំរ�ើព្រះគ្រីស្ទឬអី  (ខ្ញុំនិយាយបែបដូចជាវង្វេងស្មារតីហ�ើយ)
ខ្ញុំក៏ល�ើសជាងគេទៅទ�ៀត ក្នុងការន�ឿយហត់ល�ើសជាងគេ  ដោយត្រូវរំពាត់ហួសល្បត់ ទាំងត្រូវជាប់គុកច្រើនជាងគេ ក៏ដល់នូវភាពជិតស្លាប់ជា
ញឹកញយ ប្រាំដងហ�ើយ សាសន៍យូដាវាយខ្ញុំ៤០រំពាត់ខ្វះ១ គេវាយខ្ញុំនឹង
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ដំបង៣ដង គេចោលខ្ញុំនឹងថ្ម១ដង ខ្ញុំត្រូវសំពៅលិច៣ដង ខ្ញុំនៅនាសមុទ្រ
ជ្រៅអស់១ថ្ងៃ១យប់ ខ្ញុំដ�ើរដំណ�ើរជាច្រើន ក៏មានសេចក្តីអន្តរាយនៅទន្លេ 
អន្តរាយដោយពួកចោរប្លន់ អន្តរាយដោយសាសន៍របស់ខ្ញុំ អន្តរាយដោយ
សាសន៍ដទៃ  ក៏អន្តរាយក្នុងទីក្រុង ក្នុងទីរហោស្ថាន ក្នុងសមុទ្រ ក្នុងពួក
បងប្អូនក្លែងក្លាយដែរ ត្រូវន�ឿយហត់ ហ�ើយលំបាក ត្រូវចាំយាមជាញយ 
ត្រូវស្រេកឃ្លាន ត្រូវអត់ជាញឹកញយ ត្រូវរងា ហ�ើយត្រូវអាក្រាតផង ក្រៅ
ពីការខាងសាច់ឈាមទាំងនោះ ក៏មានសេចក្តីកង្វល់ខាងឯពួកជំនុំទាំង
ប៉ុន្មាន ដែលប្រជ្រៀតមកល�ើខ្ញុំ  រាល់តែថ្ងៃជានិច្ចថែមទ�ៀត  (២កូរិនថូស
១១:២៣-២៨)។

សាវ័ក ប៉ុល បានដាស់ត�ឿនលោក ធីម៉ូថេ ដែលជាកូនក្នុងជំន�ឿ
របស់គាត់យ៉ាងមុតមាំថា «ដូច្នេះ ចូរឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រទុក្ខលំបាក ដូច

ជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះ » (២ធីម៉ូថេ ២:៣)។
សង្គ្រាមទាមទារឲ្យមា
 នការស្ដាប់បង្គាប់ដែលមិនអាចតវ៉បា
ា ន។
ទាហានល្អនឹងស្តាប់តាមមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនដោយ

គ្មានការសួរតវ៉ា 
ឬយឺតយ៉ាវនោះឡ�ើយ។ ប�ើយ�ើងគិតថា ព្រះយេស៊ូវសព្វព្រះហឫទ័យ
ឲ្យយ�ើងស្ដាប់បង្គាបទ្រ
់ ង់មិនដូចកូនទាហានស្ដាប់បង្គាបមេ
់ បញ្ជាការ
យ៉ាងអស់ពីចិត្ត នោះយ�ើងយល

់ច្រឡហ�
ំ ើយ។ ក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះ
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អាទិករ និងជាព្រះប្រោសលោះ ទ្រង់មានសិទ្ធល�ើអស់អ្នកដែល

ដ�
 ើរ
តាមទ្រង់ទៅកាន់ទីលានប្រយុទ្ធគ្រប់បែបយ៉ាង ក្នុងការបង្គាប់បញ្ជា
ឲ្យពួកគេស្ដាប់តាមព្រះរាជបញ្ជារបស់ទ្រ
 ង់ដោយ

មិនអាចប្រកែកបាន
ហ�ើយដោយគ្មានការបង្អែបង្អង់។
សង្គ្រាមទាមទារឲ្យមានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធ។ ការ
អធិស្ឋាន និងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ គឺជាអាវុធរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ។ អ្នកនោះត្រូវតែអធិស្ឋានដោយ

ចិត្តក្លៀវក្លា ពេញដោយជំន�ឿ
ហ�ើយឥតឈប់ឈរ។ មានតែការនេះទេ ទ�ើបអាចកំទេចបន្ទាយ
ខ្មាំងសត្រូវរបស់យ�ើងបាន។ ជាមួយគ្នានេះដែរ អ្នកនោះត្រូវតែមាន
ភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែលជាព្រះ
បន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ខ្មាំងសត្រូវនឹងប្រើវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាង
ដែលវាអាចធ្វើបាន ដ�ើម្បីបោកបញ្ឆោតគាត់ឲ្យទម្លាក់ដាវនោះចោល។
វានឹងធ្វើឲ្យយ�ើងសង្ស័យថា ព្រះជាម្ចាស់មិនបានតែងព្រះបន្ទូលរបស់
ទ្រង់ទេ។ វានឹងធ្វើឲ្យយ�ើងគិតថា ព្រះគម្ពីរហាក់បីដូចជាមានភាព
ច្របូកច្របល់ ហ�ើយមិនមានភាពស៊ីគ្នា។ វានឹងយ
 កការទាស់ប្រឆាំង
ទាក់ទងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ ទស្សនវិជ្ជា និងប្រពៃ

ណីទំន�ៀមទម្លាប់មក
បំភាន់ព្រះបន្ទូល។ ប៉ុន្តែទាហានរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែឈរឲ្យរឹងមាំ
ហ�ើយបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៃដាវរបស់គាត់ ដោយប្រើប្រាស់វាគ្រប់
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កាលៈទេសៈ។
អាវុធសម្រាប់ធ្វ
 ើសង្គ្រាមរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ ម�ើលទៅគឺជារ�ឿងដ៏
គួរឲ្យអស់សំណ�ើចសម្រាប់លោកីយ៍នេះ។ អ្នកដឹកនាំពលទាហាន
នាសម័យបច្ចុប្បន្ននេ
 ះនឹងស�
 ើចចំអកល�ើគម្រោងការដ៏មានប្រសិទ-្ធ
ភាពដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានប្រើ ដ�ើម្បីវាយយកក្រុងយេរីខូរ។
ហ�ើយពួកគេ
 ក៏នឹងស�
 ើចចំអកចំពោះទាហានដ៏តិចតួចស្តួចស្តើងរបស់
លោក គេឌានដែរ (ពួកចៅហ្វាយ ៦-៨)។ ចុះត�ើយ�ើងអាចនិយាយ
យ៉ាងម៉េចដែរទាក់ទងនឹងខ្សែដង្ហករ់បស់ដាវីឌ ជន្លួញចាក់គោរបស់
លោក សាំក�ើរ និងទាហានមិនសូវមា
 នភាពឆ្លាតវៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ជាច្រើនសតវត្សរ៍កន្លងមកនេះ (១សាំយូអែល ១៧; ពួកចៅហ្វាយ 
៣:៣១)? គំនិតដែលពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដឹងថា ព្រះជាម្ចាស់
មិនមែននៅខាងទាហានមួយកងធំនោះឡ�ើយ តែផ្ទុយទៅវិញទ្រង់
សព្វព្រះទ័យនឹងប្រើអ្នកទ
 ន់ខ្សោយ អ្នកក្រ
 ីក្រ និងអីៗ
្វ ដែលលោកីយ៍
នេះស្អប់ខ្ពើម ដ�ើម្បប
ី ង្កើនស
 ិរីល្អរបស់ទ្រង់តា
 មរយៈពួកគេ
 ។
សង្គ្រាមទាមទារឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការប្រឈមនឹងគ្រោះ


ថ្នាក់។ «ហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យយកគ្រប់គ្រ
 ឿងសឹករបស់ព្រះ ដ�

ើម្បី

ឲ្យអ្នករាល់គ
 ្នាអាចនឹងទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បាន រួចកាលណាបាន
តតាំងសព្វគ្រប់ហ�
 ើយ នោះឲ្យបាននៅតែឈរមាំមួនដដែល ដូច្នេះ ចូរ
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ឲ្យឈ
 រមាំមួនចុះ...» (អេភេសូរ ៦:១៣-១៤)។ ជាទូទៅ គ្រូបង្រៀន
ព្រះបន្ទូលតែងតែល�ើកឡ�ើងថា គ្រឿងសឹកទាហានរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
នៅក្នុងក
 ណ្ឌគម្ពីរ អេភេសូរ ៦:១៣-១៨ មិនមា
 នប្រដាប់ការពារខ្នង
នោះទេ នេះសឲ្យឃ�ើញថា ទាហានគ្មានជម្រើសនឹងដកថយនោះ
ឡ�ើយ។ ហេតុអចា
ី្វ ំបាច់ដកថយ ប្រសិនប�ើ «...យ�ើងមានជ័យជំនះ

ល�ើសពីអ្នកមានជ័យជំនះទៅទ�ៀត...» (រ៉ូម ៨:៣៧)។
ប្រសិនប�ើគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចយកជ័យជម្នះល�ើយ�ើងបាន
ដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ជួយយ�ើង ហ�ើយប្រសិនប�ើយ�ើងមាន
ជ័យជម្នះតាំងពីមុនយ�ើងចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធ នោះត�ើយ�ើងអាចគិតពី
ការដកថយយ៉ាងម៉េចបាន?
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ប�ើទោះជាខ្ញុំឈរជាប់អ្នកឈ្នះ
 
ឬក្លាយជាផេះដូចជាអ្នកចាញ់?
មនុស្សបាបកំសាកសែនទោម្នេញ
គឺមានតែការតតាំងគ
 ្នាប៉ុណ្ណោះ។
សត្រូវដ៏ខ្លាំងបា
 នវាយសម្រុក
ផ្លែដាវខ្ញុំបាក់មុខហ�
 ើយព្រះអ�ើយ
សូមទតម�ើលចុះទង់ជ័យខ្មា
 ំងល�ើកហ�ើយ
ទោះដាវតូចមួយកដោយ
៏
សូមប្រទានផង។
— ល�ើកឡ�ើងដោយ

លោកស្រី អេមី ខរម៉ាយខល

(Amy Carmichael)
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អំណាចគ្រប់គ្រងផែនដី
ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅយ�ើងមកឲ្យមានអំណាចគ្រប់គ្រង
ផែនដី ហ�ើយទ្រង់មិនដែលមានបំណងព្រះហឫទ័យឲ្យយ�ើងទៅ
ធ្វើការតូចទាបនោះទេ។ ទ្រង់ក៏មិនដែលមានបំណងព្រះហឫទ័យ
ឲ្យយ�ើងចំណាយជីវិតរបស់យ�ើងជាអ្នកធ្វើការតូចតាចដែលមិន
ស្ថិតស្ថេរនោះដែរ។
នៅពេលដែលព្រះ
 ជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សនៅដ�ើមដំបូង ទ្រង់
បានប្រទានអំណាចឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងល�ើផែនដី។ ទ្រង់កបា
៏ នបំពាក់
មកុដសិរីរុងរ�ឿង និងកិត្តិយសដល់គាត់ ព្រមទាំងបានបង្ក្រាបគ្រប់
អ្វីៗទាំងអស់ឲ្យនៅក្រោមជ�ើងរបស់គាត់។ នៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់
បានប្រដាប់កាយមនុស្សដោយ

កិត្តិយស និងអធិបតេយ្យទាបជាង
ទេវតាតែបន្តិចទេ
 ។
ពេលដែលអ័ដាមបានធ្វើបាប គាត់បានធ្វើឲ្យបាត់បង់អំណាច
របស់គាត់ ដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យ។ គាត់មិនបានប្រើអ-ំ
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ណាចដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រគល់ឲ្យទេ តែគាត់បែ
 រជាទៅគ្រប់គ្រង
ល�ើអាណាចក្រដែលមិនស
 ្ថិតស្ថេរទៅវិញ។
យ�ើងអាចទទួលបានអំណាចគ្រប់គ្រងមកវិញខ្លះតាមរយៈដ-ំ
ណឹងល្អ។ វាមិនមែនដូចជាការដែលយ�ើងគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងល�ើឆ្កែ
ដែលកាចសាហាវ ឬពស់អាសិរពិសនោះទេ តែវាគឺជាការប្រមូល
អ្នកម
 ិនជ�
 ឿ និងអីៗ
្វ ទាំងអស់នៅល�ើផែនដីនេ
 ះមកធ្វើជាមរតករបស់
យ�ើង។ លោក ចេ. អេឆ. ហ៊ូវ៉េតថ៍ (J. H. Jowett) បានល�ើកឡ�ើង
ថា៖ «នៅពេលដែលបុគ្គលម្នាកមា
់ នអធិបតេយ្យខាងឯសីលធម៌ និង

ខាងឯវិញ្ញាណ នោះគាត់មានចក្រពត្តិនិយមដ៏ពិត។ គាត់គ្រប់គ្រង
បាន ដោយសារគាត់មានជីវិតដែលពោរពេញទៅដោយភាពស្អាតស្អំ 
ហ�ើយជីវិតនោះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្ស »។
តាមពិតទៅ កិត្តិយសនៃការត្រាស់ហៅដែលគ្រីស្ទបរិស័ទបាន
ទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ គឺជាការដែលលោក អ័ដាម មិនដឹងសោះ។
យ�ើងគឺជាដៃគូជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការរំដោះលោកីយ៍នេះ។
លោក ឌីនស្ដែល ធី. យុាំង (Dinsdale T. Young) បានសរសេរ
ថា៖ «ព័ន្ធកិច្ចរបស់យ�ើងគឺ ការចាក់ប្រេងតាំងឲ្យមនុស្សក្នុងព្រះ

នាមព្រះអម្ចាស់ ដ�ើម្បីឲ្យពួកគេបានជាប់ជាពូជស្ដេច ដ�ើម្បីឲ្យចេះ
គ្រប់គ្រងចិតខ្
្ត លួនឯង និងដ�
 ើម្បីមកបម្រើអាណាចក្រព្រះជាម្ចាស់ » ។
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ការបដិសេធនឹងការត្រាស់ហៅដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យ�ើងបានផ្ដល់
សោកនាដកម្មជាច្រើនក្នុងជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេ
 ះ។ យ�ើងស្កប់ចិត្ត
នឹងការឱបក្រសោបយកអី្វដែលគ្មានប្រយោជន៍ ឬក៏ជ្រើសយកអី្វ
ដែលតូចតាចមកធ្វើជាចម្បងវិញ។ ហ�ើយយ�ើងធ្វើតែអី្វដែលធម្មតា ជាជាងធ្វើអ្វីដែលអស្ចារ្យ។ យ�ើងស្កប់ចិត្តនឹងឋានៈជាទាសករ
ជាជាងការសោយរាជ្យជាមួយព្រះគ្រីស្ទ។ មានមនុស្សតិចណាស់
ដែលចង់ឃ�ើញជាតិសាសន៍ផ្សេងៗក្លាយជារាស្ត្ររបស់ព្រះគ្រីស្ទ 
ដូចជាលោក ស៊ី. អេឆ. ស្ពើចិន (C. H. Spurgeon)។ គាត់បាន
សរសេរពាក្យសម្ដីដ៏អង់អាចទៅកាន់កូនប្រុ
 សរបស់គាត់ថា៖
ឳពុកមិនសប្បាយចិត្តទេ ប�ើកូនទៅធ្វើជាមហាសេដ្ឋី ស្របពេលដែល
ព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យកូនទៅធ្វើជាបេសកជននោះ។   ហ�ើយ
ឳពុកក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងឃ�ើញកូនទៅធ្វើជាស្ដេច ស្របពេលដែលកូន
សមធ្វើជាបេសកជនដែរ។ ការធ្វើជាស្ដេ
 ច ធ្វើជាឯកឧត្តម និងការមានគ្រប់
ទាំងគ្រឿងអលង្ការរបស់លោកីយ៍នេះ មិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងការងារផ្សាយ
ដំណឹងល្អពីព្រះគ្រីស្ទបាននោះឡ�ើយ។ គ្មានការអី្វដែលមានកិត្តិយសជាង
ការសាងសង់រាជ្យរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅកន្លែងដែលគ្មានអ្នកណា
 សង់ពីមុននោះ
ទេ គឺកា
 រផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅតាមតំបន់ឆ
 ្ងាយៗ។១
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លោក ចន ម៉ត់ (Jonh Mott) ដែលជាអ្នកតំណាង បេសកជន
ដ៏ល្បីម្នាក់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលចង់ឃ�ើញជាតិសាសន៍
ផ្សេងៗក្លាយជារាស្ត្ររបស់ព្រះគ្រីស្ទ។  នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកឈ្មោះ ខាលវីន ខួលលិជ (Calvin Coolidge)
ស្នើសុំឲ្យគាត់ទៅបម្រើការជាឯកអគ្គរាជទូតប្រ
 ចាំនៅប្រទេសជប៉ុន
លោក ម៉ត់ (Mott) បានតបថា៖ «លោកប្រធានាធិបតី ចាប់តាំង

ពីពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យមកធ្វើជាឯកអគ្គរាជទូត
របស់ទ្រ
 ង់មក ត្រច�ៀករបស់ខ
 ្ញុំបានប្រែជាថ្លង់លែ
 ងឮការត្រាស់ហៅ
ផ្សេងទ�ៀតហ�ើយ » ។ លោក ប៊ីលី ហ្គ្រាម (Billy Graham) ក៏បាន
ល�ើកឡ�ើងផងដែរថា៖ មានក្រុមហ៊ុនប្រេងអន្តរជាតិមួយកំពុងតែ
ស្វែងរកបុរសម្នាក់ដែលរស់នៅភាគខាងក�ើត ពេលនោះក្រុមហ៊ុន
ក៏ជ្រើសរ�ើសយកបេសកជនម្នាក់ឲ្យមកធ្វើជាតំណាងក្រុមហ៊ុន។
គេបានសន្យាថានឹងឲ្យគាត់មួយម៉ឺនដុល្លារ ប៉ុន្តែគាត់បា
 នបដិសេធ។
រួចគេក៏ថានឹងឲ្យគាត់ពីរម៉ឺនប្រាំពាន់ដុល្លារ តែគាត់បានបដិសេធ
ទ�ៀត។ ក្រោយមកទ�ៀតគេក៏ថានឹងឲ្យគាត់ប្រា
 ំម៉ឺនដ
 ុល្លារ ប៉ុន្តែគា
 ត់
នៅតែបដិសេធដដែល។ ដូច្នេះគេក៏សួរគាត់ថា «ម៉េចក៏លោកមិន

ព្រមទទួល? » គាត់បានតបថា «តម្លៃដែលលោកឲ្យនោះវាលហ�
្អ ើយ 
តែការងារនោះវាតូចពេ
 ក ព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យមក
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ធ្វើជាបេសកជនរួចទៅហ�ើយ »។
ការត្រាស់ហៅដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ គឺជាការប្រស�ើរល�ើស
ជាងអីៗ
្វ ទាំងអស់ ហ�ើយប្រសិនប�ើយ�ើងបានដឹងអំពីការនេះ នោះ
ជីវិតរបស់យ�ើងនឹងទទួលបា
 ននូវភាពឧដុង្គឧត្តមយ៉ាងល
 ្អក្រៃលែង។
យ�ើងនឹងលែ
 ងហៅខ្លួនឯងថាជា «អ្នកដែល

ទទួលការត្រាស់ហៅឲ្យ

មកធ្វើជាអ្នកបូមល
 ូ » ឬ «អ្នកដែល

ទទួលការត្រាស់ហៅឲ្យមកធ្វើជា
សាស្ត្រាចារ្យរូបវិទ្យា » ឬក៏ជា «អ្នកដែល

ទទួលការត្រាស់ហៅឲ្យមក
ធ្វើជាពេទ្យធ្មេញ » ទ�ៀតហ�ើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ យ�ើងនឹងរាប់ខ្លួនឯង
ថាជា «អ្នកដែល

ទទួលការត្រាស់ហៅឲ្យមកធ្វើជាអគ្គរាជទូតរបស់

ព្រះជាម្ចាស់ » ហ�ើយការងារផ្សេងៗ គឺគ្រា
 ន់តែជាមធ្យោបាយសម្រាប់
ជីវភាពរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះ។ យ�ើងនឹងឃ�ើញថា យ�ើងគឺជាអ្នកដែល


ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅឲ្យចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អដល់គ្រប់
ទាំងមនុស្ស ហ�ើយទៅបង្កើតស
 ិស្សអស់គ្រប់ទា
 ំងសាសន៍។
អ្នកប្រហែល

នឹងពោលថា ការងារនោះធំមហិមាយ៉ាងហ្នឹងផង!
បាទ! ធំមហិមាមែន! ប៉ុន្តែយ�
 ើងអាចធ្វើបាន។ តែការនេះទាមទារឲ្យ
មានការប្រតិបត្តិភ
 ្លាមៗដែលយ�ើងត្រូវធ្វើឲ្យអ
 ស់ពីចិត្ត។
ជាដំបូង សូមគិតអំពីចំនួនប្រជាជនសរុបនៅល�ើពិភពលោក
ទាំងមូលសិន។ សព្វថ្ងៃនេះមានប្រជាជនជាងប្រាំពីរកោដិនាក់ដែល
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កំពុងរស់នៅល�ើពិភពលោកនេះ ហ�ើយអត្រានៃការក�ើតក៏កំពុង
តែក�ើនឡ�ើងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរ។  ចាប់តាំងពីសម័យកាល
ព្រះយេស៊ូវរហូតដល់មុនសតវត្សរ៍ទី១៨ ឃ�ើញថា ចំនួនប្រជាជន
សរុបមិនមានដល់មួយកោដិនាក់ទេ តែមួយសតវត្សរ៍ក្រោយមក
យ�ើងឃ�ើញថា ចំនួនប្រជាជនសរុបមានដល់ពីរកោដិនាក់។ នៅ
សតវត្សរ៍ទី២០ ចំនួនប្រជាជនសរុបបានក�ើនឡ�ើងរហូតដល់៤.៤
កោដិនាក់។ សព្វថ្ងៃយ�ើងឃ�ើញថា ចំនួនមនុស្សក�
 ើនឡ�ើងប្រមាណ
ជា ១៥០.០០០នាក់ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។២
ប�ើយ�ើងធ្វ
 ើស្ថិតិមនុស្សរាប់ពីកំណ�ើតពិភពលោករហូតមកដល់
សតវត្សរ៍ទី១៨ យ�ើងឃ�ើញថា មានមនុស្សប្រមាណជា៧០កោដិ
ធ្លាប់រស់រានមានជីវិតល�ើផែនដីនេ
 ះ ហ�ើយសព្វថ្ងៃនេះអ្នកដែល

កំពុង
រស់នៅមានប្រមាណជា១០ភាគនៃចំនួនមនុស្ស៧០កោដិនាក់នោះ
ដោយសារចំនួនម
 នុស្សក�
 ើនឡ�ើងយ៉ាងល�ឿន។
ទោះប�ើអាយុកាលជាមធ្យមនៃមនុស្សដែលកំពុងរស់នៅក្នុង
ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍គឺប្រមាណជា ៧០ឆ្នាំក៏ដោយ យ�ើងគួរផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលជាបន្ទាន់ ព្រោះមនុស្សដែល


កំពុងរស់នៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានអាយុកាលជាមធ្យមក្រោម
៤០ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ។ មនុស្សជាច្រើនកំពុងតែរកកល់នឹងចូលទៅក្នុង
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ស្ថាននរកអស់កល្បជានិច្ច។ ដូច្នេះ បងប្អូនអ�
 ើយ កុំពន្យារពេលក្នុង
ការផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សលោកឲ្យសោះ។
ព្រះគម្ពីរបានសង្កត់ធ្ងន់ល�ើការផ្សាយដំណឹងល្អដល់លោកីយ៍
ទាំងមូល។ «សេចក្តីជំន�ឿ ក�ើតឡ�ើងដោយឮ ហ�ើយដែលឮនោះ គឺ

ដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះ» (រ៉ូម ១០:១៧)។ ក្នុងចំណោមភាសា
ជាង៦៥០០ដែលមនុស្សប្រើប្រាស់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូល
នេះ មានប្រមាណជា២៥០០ភាសាប៉ុណ្ណោះដែលមានព្រះបន្ទូល
របស់ព្រះជាម្ចាស់បានបកប្រែជាភាសារបស់ពួកគេ។ ឯពាក្យពេចន៍
ដែលមានប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្លះ
 ហាក់បីដូចជាប្រើពា
 ក្យបុរាណពេក
ហ�ើយពិបាកយល់។ ជាងនេះទៅទ�ៀត រ�ឿងដែលគ
 ួរឲ្យខ្លោចផ្សាបំផុត
នោះគឺ មានប្រជាជនប្រហែលជា១៦ភាគរយនៅល�ើពិភពលោកជា
អនក្ខរជន។ ទោះប�ើពួកគេ
 មានព្រះគម្ពីរនៅក្នុងដៃ 
 ក៏ពួកគេ
 មិនអាច
អានបានដែរ។
សម្រាប់ជាតិសាសន៍នៅលោកខាងលិចវិញ ពួកគេមានសិទ្ធិ
សេរីភាពមិនត្រ
 ឹមតែផ្នែកសាសនា និងជាពន្លឺនៃដំណឹងល្អប៉ុណ្ណោះ
នោះទេ ល�ើសពីនោះទៅទ�ៀត ពួកគេ
 កមា
៏ នធនធានជាច្រើនផ្សេងៗ
ទ�ៀតផងដែរ។ គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានធនធានច្រើនគួរតែប្រើវាក្នុង
ការជួយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់លោកីយ៍នេះ ក៏ដូចជាជួយផ្គត់ផ្គង់
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តម្រូវការរបស់អ្នកក្រ
 ីក្រ។
មានមនុស្សមួយភាគបីនៅល�ើលោកីយ៍នេះបានរាប់ខ្លួនថាជា
គ្រីស្ទបរិស័ទ ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះ ក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទក្លែងក្លាយ
ដែរ។ គ្មានអ្នកណា
 ម្នាក់ដឹងច្បាស់ពីចំនួនអ្នកជ�
 ឿដ៏ពិតនោះឡ�ើយ។
ប្រសិនប�ើគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតទាំងអស់ចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អ
ទៅកាន់អ្នកដែល

មិនទាន់បា
 នឮឲ្យបា
 នតែសែសិបនាក់ នោះពិភព
លោកទាំងមូលនឹងបានឮដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវសុសសាយជា
មិនខា
 ន។
សព្វថ្ងៃនេះ  មានពួក  រ៉ូមុាំងកាតូលិក (Roman Catholics)
ប្រមាណជាមួយកោដិនាក់  ហ�ើយពួក អូថាដខស៍ (Orthodox)
ប្រមាណជា២១៧លាននាក់ និងពួក ប្រូតេស្តង់ (Protestants) ប្រមាណជា៣៥១លាននាក់។
អ៊ីស្លាមសាសនាគឺជាសាសនាដែលមានការលូតលាស់ល�ឿន
ជាងគេ។ ក្នុងចំណោម១.៣កោដិនាក់នៃអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
ភាគច្រើនមានអាយុក្រោម២៥ឆ្នាំ។ មានប្រទេសចំនួន១៥ដែលស្ទើរ
នឹងក្លាយទៅជាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ទៅហ�ើយ។
ក្នុងចំណោមសាសនាខុសៗគ្នាទាំង១០.២០០ នៃទីប
្វ លោកទាំង
មូល សាសនាធំៗមានដូចជា ព្រហ្មញ្ញសាសនា ពុទ្ធសាសនា សា130
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សនាដែលជ�
 ឿថាគ្មានព្រះ (Atheism) សាសនាស៊ីក (Sikhism) និង
សាសនាយូដា (Judaism)។ ហ�ើយប�ើយ�
 ើងបូកសា
 សនាទាំងអស់
នេះចូលគ្នា វានឹងមានចំនួន១.៤កោដិនាក់ដែល

មិនបា
 នទទួលការ
សង្គ្រោះ។
លទ្ធិកុម្មុយនីស្តនៅតែជាសត្រូវនឹងជំន�ឿគ្រីស្ទបរិស័ទ។ លទ្ធិ
នេះបានព្យាយាមរារាំងមនុស្សមួយភាគប្រាំនៃចំនួនប្រជាជនក្នុង
ពិភពលោកទាំងមូល មិនឲ្យឮសេចក្តីពិតដូចជានៅ ប្រទេសចិន
ប្រទេសគុយបា ប្រទេសវ�ៀតណាម ប្រទេសកូរ៉េខាងជ�ើង និងប្រទេសផ្សេងៗទ�ៀត។
រាល់សមាជិកនៃសាសនា និងលទ្ធិទាំងអស់មានតម្លៃពេកក្រៃ
ចំពោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ។ ទ្រង់បានសុគតសម្រាប់ពួកគេ
 គ្រប់ៗគ្នា។
ពួកគេ
 ទាំងអស់នោះគួរតែបានឮដំណឹងល្អ។ មនុស្សដែល

ត្រូវការឮ
ដំណឹងល្អមានច្រើនក្រៃលែង។
ហេតុដូច្នេះ ត�ើពិភពលោកទាំងមូលបានឮដំណឹងល្អអំពីព្រះ
គ្រីស្ទក្នុងជំនាន់យ�
 ើងនេះតាមរយៈអ្វី? មានចម្លើយតែមួយគត់ដែល

ឲ្យ
ពិភពលោកទាំងមូលបា
 នឮដំណឹងល្អនោះគឺ តាមរយៈបុរសនិងស្ត្រី
ដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីដួងចិត្ត និងស្រ
 ឡាញ់អ្នកជិតខាង
ខ្លួនឲ
 ្យដូចខ្
 លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ។ កិច្ចការនេះអាចសម្រេចបានតាមរយៈ
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ភក្ដីភាពចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលចេ
 ញពីសេ
 ចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អមតៈ។
អស់អ្នកដែលនៅជាប់នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទនឹង
មិនខ្លាចលះបង់អី្វឡ�ើយក្នុងការបម្រើទ្រង់។ ដោយសារពួកគេស្រឡាញ់ទ្រង់ នោះពួកគេហ៊ានលះបង់ដ�
 ើម្បីទ្រង់ ល�ើសពីអីដែល
្វ
ពួក
គេហ៊ានលះបង់ដ�ើម្បីប្រមូលទ្រ
 ព្យសម្បត្តិនៅលោកីយនេ
៍ ះ។ ពួកគេ
 
នឹងលែងរាប់ជីវិតរបស់ពួកគេថា សំខាន់សម្រាប់ខ្លួនទ�ៀតឡ�ើយ។
បំណងចិត្តដ៏ចម្បងរបស់ពួកគេគឺចង់ឃ�ើញមនុស្សទទួលសេចក្តី
សង្គ្រោះរួចផុតពីបឹងភ្លើង ទោះប�ើត្
 រូវលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនកដោយ
៏
។
ឱ! ព្រះជាម្ចាសដែល
់
ត្រូវគេឆ្កាងអ�ើយ
សូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមា
 នចិត្តដូចទ្រ
 ង់
បង្រៀនទូលបង្គំឲ្យចេ
 ះស្រឡាញ់
អស់ទាំងព្រលឹងដែល

កំពុងតែ
 សាបសូន្យ។
សូមរក្សាចិត្តទូលបង្គំនែបនិត្យនឹងទ្រ
 ង់
មានទាំងកស្រ
្ដី ឡាញ់ផងដូចនៅកាល់វ៉ារី
នាំទាំងព្រលឹងអ្នកវង្វេងដល់ទដែល
ី
ព្រះអង្គគ
 ង់។
— លោក ចេមស៍ អេ. ស្ទីវវ�ើត (James A. Stewart)
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ប្រសិនប�ើសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាកត្តាជំរុញចិត្តយ�ើងទេ 
នោះកុំសង្ឃឹមថា យ�ើងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទបាន
ឡ�ើយ។ ហ�ើយព័ន្ធកិច្ចរបស់យ�
 ើងកគ្មា
៏ នប្រយោជន៍ដែ
 រ ប្រៀបដូចជា
សំឡេងឆូងឆាង ដូចគ
 ង ឃ្មោះយ៉ាងដូច្នេះដែ
 រ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែល
សេចក្តីស្រឡាញ់បានចូលមកធ្វើជា តារានាំផ្លូវ និងនៅពេលដែល
មនុស្សចេញទៅដោយមានភក្ដីភាពដ៏ឆេះឆួលចំពោះព្រះគ្រីស្ទ នោះ
គ្មានអំណាចណាមួយល�ើផែនដីនេ
 ះអាចមកបញ្ឈប់ការសាបព្រោះ
ដំណឹងល្អបានឡ�ើយ។
សូមនឹកស្រមៃពីអ្នកដ�ើរតាមព្រះយេស៊ូវមួយក្រុមដែលប្ដូរផ្ដាច់
ជីវិតចំពោះទ្រង់ ស្រឡាញ់ទ្រង់ ហ�ើយក៏បានឆ្លងភ្នំ កាត់សមុទ្រ ដ�ើម្បី
ផ្សាយដំណឹងល្អដ៏អស្ចារ្យនេះ។ ពួកគេ
 នៅតែរុករកកន្លែងថ្មី
 ៗដោយ
មិនចេ
 ះន�ឿយហត់ ដ�ើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អ ហ�ើយរាប់មនុស្សដែលពួក
គេបានជួបថា ជាមនុស្សដែល

ព្រះយេស៊ូវបានសុគតជំនួស ព្រមទាំង
រំពឹងចង់ឲ្យពួកគេ
 ក្លាយជាអ្នកដែលគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសង្គ្រោះ
រហូតតរ�ៀងទៅ។
ត�ើសិស្សទាំងនេះប្រើវិធីសាស្ត្របែបណា ដ�ើម្បីឲ្យមនុស្សបាន
ស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទ?
ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញពីគោលការណ៍ធំពីរ
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យ៉ាង ដ�ើម្បីឈោងចាប់លោកីយ៍ដោយដំណឹងល្អ។ ទីមួយ គឺតាមរយៈការប្រកាសជាសាធារណៈ ចំណែកឯទីពីរនោះ គឺតាមរយៈ
ការបង្កើតសិស្សដោយផ្ទាល់តែម្ដង (សូមម�ើលឧទាហរណ៍នៅក្នុង
កិច្ចការ ២០:២០)។
ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ និងសិស្សរបស់ទ្រង់បា
 នប្រើវិធីសាស្ត្រទីមួយ
នេះជាច្រើនល�ើកច្រើនសាររួចមកហ�ើយ។ ទីណាដែលមា
 នមនុស្ស
ប្រមូលផ្តុំគ្នា ទីនោះគឺជាឱកាស  ដ�ើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អហ�ើយ។
ហេតុដូច្នេះហ�ើយ យ�ើងឃ�ើញថា ការផ្សាយដំណឹងល្អក�ើតឡ�ើង
នៅតាម ផ្សារ ពន្ធនាគារ សាលាប្រជុំ នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ ក៏ដូចជា
ច្រាំងទន្លេផងដែរ។ ដោយសារដំណឹងល្អមានភាពបន្ទាន់ និងជា
សារដ៏សំខាន់បំផុត ហេតុដូច្នេះបានជាព្រះយេស៊ូវ និងសិស្សទ្រង់
ចេះតែផ្សាយនៅគ្រប់ទ
 ីកន្លែង។
វិធីសាស្ត្រទីពីរក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលជំន�ឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ
គឺតាមរយៈការបង្កើតសិស្សម្នាក់ទល់ម្នាក់ ឬតាមក្រុមតូច។ នេះគឺ
ជាវិធីសាស្ត្រដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រើពេលទ្រង់ហ្វឹកហ្វឺន
សាវ័កទាំង១២នាក់។ ទ្រង់បា
 នត្រាស់ហៅសាវ័កទាំងនោះឲ្យមកនៅ
ជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ជូនពួកគេ
 ឲ្យចេ
 ញទៅផ្សាយដំណឹងល្អ
នៅកន្លែងផ្សេងៗ។ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេពី
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សេចក្ដីពិតនៃព្រះជាម្ចាស់។ ទ្រង់បានរ�ៀបចំព័ន្ធកិច្ច ដ�ើម្បីឲ្យពួកគេ
 
យកទៅបំពេញតាមមុខងាររ�ៀងៗខ្លួន។ ទ្រង់បា
 នប្រាប់ពួកគេ
 យ៉ាង
លម្អិតពីគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងក�ើតឡ�ើង ក៏ដូចជាការលំបាកផ្សេងៗ
ទ�ៀតដែលពួកគេនឹងជួបប្រទះ។ ទ្រង់ក៏បានបង្រៀនពួកគេពីព្រះ
ហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលពីមុនជារ�ឿងអាថ៌កំបាំង។ ទ្រង់ក៏
បានឲ្យពួកគេធ្វើជាដៃគូនឹងទ្រង់ក្នុងព័ន្ធកិច្ចដ៏អស្ចារ្យ។ បន្ទាប់មក
ទ្រង់កបា
៏ នចាត់ពួកគេ
 ឲ្យចេ
 ញទៅ ដូចជាច�ៀមនៅកណ្ដាលហ្វូងស្វាន
យ៉ាងដូច្នោះដែរ (ម៉ាថាយ ១០:១៦)។ ដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
បានប្រទានអំណាចដល់ពួកគេ ន
 ោះពួកគេ
 កបា
៏ នចេញទៅប្រកាស
ប្រាប់លោកីយ៍ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះដែល

មានព្រះជន្មរស់ឡ�ើង
វិញ បានយាងទៅស្ថានសួគ៌ និងពីការដែលព្រះ
 ជាម្ចាស់បានតម្កើង
ទ្រង់ឡ�ើង។ យ�ើងឃ�ើញថា វិធីសាស្ត្រនេះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់
ព្រោះតាមរយៈពួកសាវ័កតែ១១នាក់  (ដោយសារម្នាក់បានក្បត់
ទ្រង់) ពួកគេបានក្រឡាប់ចាក់ពិភពលោកនេះថ្វាយដល់ព្រះអម្ចាស់
យេស៊ូវគ្រីស្ទ (កិច្ចការ ១៧:៦)។
សាវ័ក ប៉ុល ក៏បានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះដោយផ្ទាល់ដែរ ហ�ើយ
មិនត្រ
 ឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានល�ើកទឹកចិត្តឲ្យលោក ធីម៉ូថេប្រើប្រាស់
វិធីសាស្ត្រនេះទ�ៀតផង។ «ឯអស់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នក បានឮអំពខ
ី ្ញុំ 
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នៅមុខស្មរបន្ទាល់ជាច្រើននោះក៏ត្រូវផ្ញើទុកនឹង មនុស្សស្មោះត្រង់
ដែលអាចនឹងបង្វឹកបង្រៀនតទៅអ្នកឯទ�
 ៀតដែរ » (២ធីម៉ូថេ ២:២)។
ជំហានទីមួយ គជ្រ
ឺ ើសរ�ើសអ្នកដែលស្មោះត្រ
 ង់នឹងព្រះ
 ជាម្ចាស់ដោយ
ប្រុងប្រយ័ត្ន និងដោយ

ការអធិស្ឋាន។ ជំហានទីពីរ គឺចែ
 កចាយនិមិត្ត
ដ៏ល្អនេះដល់ពួកគេ
 ។ ជំហានទីបី គឺបញ្ជូនពួកគេ
 ឲ្យចេញទៅបង្កើត
សិស្សដោយផ្ទាល់ (ម៉ាថាយ ២៨:១៩)។
ចំពោះអស់អ្នកដែល

ត្រេកត្រអាលតែនឹងតលេខ
ួ
នៃចំនួនមនុស្ស
ឬមនុស្សដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ នោះការប្រើវិធីសាស្ត្របែបនេះម�ើលទៅដូច
ជាគ្មានអី្វអស្ចារ្យសោះ ហ�ើយត្រូវចំណាយកម្លាំងច្រើនពេក។ ប៉ុន្តែ
ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រា
 បនូវការដែលទ្រង់កំពុងតែ
 ធ្វើ ហ�ើយវិធីសាស្ត្រ
របស់ទ្រង់គ
 ឺជាវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុត។
សិស្សដ៏ស្មោះត្រង់តែមួយក្រុមតូចអាចមានឥទ្ធិពលក្នុងការ
បំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកជាងក្រុមធំ ប�ើពួកគេប្រើវិធីសាស្ត្ររបស់
ព្រះជាម្ចាស់។
នៅពេលដែលសិស្សទាំងអស់នេះចេញដំណ�ើរទៅដោយនូវព្រះ
នាមព្រះគ្រីស្ទ ពួកគេ
 បានត្រាប់តាមគោលការណ៍គ្រឹះយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែល

មានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ជាដំបូង
យ�ើងឃ�ើញថា ពួកគេ
 មានភាពវៃឆ្លាតដូចពស់ ហ�ើយសុភាពដូចព្រាប
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ដែលមិនដែលចេះបង្ករ�ឿងទាស់អ្នកដទៃ។ ពួកគេទីពឹងល�ើប្រាជ្ញា
របស់ព្រះជាម្ចាស់ ដ�ើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាលំបាកដែលពួកគេ
ជួបប្រទះ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ពួកគេក៏មានឥរិយាបថ
ទន់ភ្លន់ និងចេះបន្ទាបខ្លួនក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងៗ
ដែរ។ ដូច្នេះម
 ិនគ
 ួរឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ភ័យខ្លាចថា ពួកគេ
 នឹងវា
 យ
ធ្វើបាបខ្លួនឡ�ើយ តែគួរភ័យខ្លាចនឹងការអធិស្ឋាន និងការដែលពួក
គេចែកចាយដំណឹងល្អមិនចេះឈប់មិនចេះឈរដែលនាំឲ្យមនុស្ស
ជ�ឿល�ើព្រះគ្រីស្ទវិញ។
ពួកស
 ិស្សទា
 ំងនេះមិនបា
 នប្រឡូកខ្លួននឹងនយោបាយក្នុងលោកីយ៍នេះទេ។ ហ�ើយក៏មិនបានគិតថា ព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅពួកគេ
ឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមតតាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល ឬក៏មនោគមន៍នយោបាយ
អ្វីនោះឡ�ើយ។ ពួកគេអាចសម្របខ្លួននៅក្រោមរប�ៀបរបបរដ្ឋាភ-ិ
បាលមួយណាក៏បាន ហ�ើយស្មោះត្រង់ទៅនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនោះ
រហូត ល�ើកលែងតែចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យពួកគេបង្ខូច
ទីបន្ទាល់ ឬក៏បដិសេធព្រះជាម្ចាស់របស់ពួកគេទេ ទ�ើបពួកគេនឹង
មិនស្ដាប់បង្គាប់ ហ�ើយសុខចិត្តទទួលទោសវិញ។ ពួកគេមិនចូល
រួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំព�ើទុច្ចរិតប្រឆាំងនឹងអំណាចរដ្ឋាភិបាលនោះទេ 
ក៏មិនដែល

ធ្វប
ើ ដិវត្តន៍អីឡ្វ �ើយ។ ត�ើព្រះអម្ចាស់មិនបា
 នមានបន្ទូល
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នៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ យ៉ូហាន ១៨:៣៦ ទេឬអីថា៖ «...នគរខ្ញុំមិនមែ
 ន

ត្រូវខាងលោកីយ៍នេះទេ ប�ើសិនជានគរខ្ញុំត្រូវខាងលោកីយនេ
៍ ះ នោះ
ពួកអ្នកបំរ�ើខ្ញុំ គេនឹងបានតយុទ្ធហ�ើយ...»? ពួកគេគឺជាអគ្គរាជទូត
នៃនគរស្ថានសួគ៌ ហ�ើយរស់នៅបែបជាអ្នកធម្មយាត្រា និងជាជន
ចម្លែកក
 ្នុងលោកីយ៍នេះផងដែរ។
ពួកគេពិតជាស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រប់ទាំងកិច្ចការ ហ�ើយមិនចេះ
ស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់អី្វឡ�ើយ។ ចម្លើយថា «បាទ » របស់ពួកគេនៅ
តែបាទ ហ�ើយចម្លើយថា «ទេ » របស់ពួកគេនៅតែទេ។ ពួកគេមិន
ត្រាប់តាមរប�ៀបលោកីយ៍ដែលគិតថា យ�ើងអាចធ្វើអី្វក៏បានឲ្យតែ
យ�ើងទទួលបានផលល្អនៅទីបញ្ចប់។ ទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏
ដោយ ក៏ពួកគេនឹងមិនប្រើវិធីអាក្រក់ ដ�ើម្បីឲ្យមានការល្អណាមួយ
ក�ើតឡ�ើងនោះឡ�ើយ។ ពួកគេ
 ម្នាក់ៗគឺជារូបកាយដែលបានប្រដាប់
ដោយបញ្ញាចិតដែល
្ត
សុខចិតស
្ត ្លាប់ ជាជាងធ្វើបាបទៅទ�ៀត។
គោលការណ៍មួយផ្សេងទ�ៀតដែលសិស្សទាំងនេះត្រាប់តាមគឺថា
ពួកគេ
 ចុះចូលហ�
 ើយសហការធ្វើព័ន្ធកិច្ចជាមួយក្រុ
 មជំនុំតាមតំបន់។
ពួកគេ
 ចេញទៅវាលចម្រូតក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូល ដ�ើម្បច្
ី រូតយ
 កអ្នក
ជ�ឿថ្មីៗថ្វាយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ រួចហ�ើយនាំអស់អ្នកដែលបានជ�ឿ
ទាំងនោះឲ្យប្រកបជាមួយនឹងក្រុមជំនុំតាមតំបន់ ដ�ើម្បីពង្រឹងជំន�ឿ
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ដ៏បរិសុទ្ធរបស់អ្នកជ�ឿទាំងនោះ។ សិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដឹង
ថា ក្រុមជំនុំតាមតំបន់នៅល�ើផែនដីនេះគឺជាឧបករណ៍របស់ទ្រង់
ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជំន�ឿ។ ហ�ើយព័ន្ធកិច្ចដែលធ្វើតាមរយៈក្រុមជំនុំ
ជាព័ន្ធកិចដ
្ច ៏ស្ថិតស្ថេរ ព្រមទាំងមានផលប្រយោជន៍ល
 ្អជាងគេ។
ដោយសារសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវឆ្លាតវៃ ដូច្នេះពួកគេអាចគេច
ចេញពីភាពជំពាក់ជំពិននៃសម្ពន្ធគ្រប់បែ
 បយ៉ាងដែល

មិនត្រា
 ប់តាម
ព្រះបន្ទូល។ ពួកគេជំទាស់ជាដាច់ខាតក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការ
ណាមួយមកបញ្ជាល�ើព័ន្ធកិច្ចរបស់ពួកគេនោះឡ�ើយ។ តែពួកគេ
ទទួលព្រះរាជឱង្ការឲ្យចេ
 ញទៅដោយផ្ទាល់ពីទីបញ្ជាការដ្ឋានកំពូល
នៅនគរស្ថានសួគ៌។ នេះមិនមែនមានន័យថា ពួកគេ
 ចាប់ផ្ដើមចេ
 ញ
ទៅដោយមិនមា
 នទំនុកចិត្ត ឬគ្មានប្រឹក្សាពីសំណាក់គ្រីស្ទបរិស័ទក្នុង
ក្រុមជំនុំតាមតំបន់របស់ពួកគេ
 នោះឡ�ើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការប្រឹក្សា
នេះពួកគេរាប់ជាការអះអាងថា ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបានត្រាស់ហៅ
ពួកគេឲ្យធ្វើព័ន្ធកិច្ចមែន។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត ពួកគេគិតថា ការ
បម្រើព្រះគ្រីស្ទស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ និងការណែនាំរបស់
ទ្រង់គ
 ឺជាការចាំបាច់ណា
 ស់។
ជាទីបញ្ចប់ ពួកសិស្សទាំងនេះព្យាយាមច�ៀសចេញពីការបង្ហាញ
មុខមាត់ជាសាធារណៈ។ ហ�ើយប�ើមានជម្រើសពីរ នោះពួកគេនឹង
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ជ្រើសយកការបម្រើដែលមិនទាមទារមុខមាត់។ គោលបំណងរបស់
ពួកគេ
 គ
 ឺ ធ្វើយ៉ាងណា
 នាំសិរីល្អថ្វាយព្រះគ្រីស្ទ និងឲ្យមនុស្សគ្រប់គ
 ្នា
បានស្គាល់ទ្រង់។ ពួកគេ
 មិនមែនស្វែងរកកេរ្តិ៍ឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនឯង
នោះឡ�ើយ ហ�ើយក៏មិនចង់បង្ហាញពយ
ី ុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដល់សាតាំងដែរ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាពួកគេបម្រើព្រះជាម្ចាស់យ៉ាង
ស្ងៀមស្ងាត់មិនទាមទារយកមុខមាត់ ហ�ើយក៏មិនអ�
 ើព�ើនឹងការល�ើក
សរស�ើរ ឬក៏ការចោទប្រកាន់ពីមនុស្សក្នុងលោកីយ៍នេះឡ�ើយ។ ពួក
គេដឹងហ�ើយថា «នគរស្ថានសួគ៌គឺជាកន្លែងដ៏ល្អ ហ�ើយមានសុវត្ថិ

ភាពបំផុតសម្រាប់ពួកគេ ក្នុងការយល់ពីលទ្ធផលនៃការបម្រើព្រះ
ជាម្ចាស់យ៉ាងន�ឿយហត់របស់ពួកគេ 
 »។
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គ្រីស្ទបរិស័ទ និង
អាពាហ៍ពិពាហ៍
«ដ្បិតមនុស្សខ្លះជាមនុស្សកម្រៀវតាំងពីកំណ�ើតមក និងអ្នក

ផ្សេងទ�ៀត ជាមនុស្សកម្រៀវដោយសារគេក្រៀវ ហ�ើយក៏មាន
មនុស្សកម្រៀវដែលក្រៀវខ្លួនឯងដោយព្រោះតែនគរស្ថានសួគ៌។
ដូច្នេះ អ្នកដែល

អាចទទួលយកបាន ចូរទទួលយកចុះ » 
(ម៉ាថាយ ១៩:១២ គគខ)។
សំណួរដ៏សំខាន់មួយដែលសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគួរសួរខ្លួន
ឯងនោះគឺ «ត�ើព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យខ្ញុំរ�ៀបការ ឬក៏នៅ

លីវ? » មានតែការដឹកនាំពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចនឹងផ្ដល់
ចម្លើយចំពោះសំណួរនោះបាន។ គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចឆ្លើយសំណួរនោះសម្រាប់បុគ្គលណាមួយបានឡ�ើយ ហ�ើយការព្យាយាម
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ឆ្លើយសំណួរនោះសម្រាប់បុគ្គលណាមួយក៏អាចបង្កឲ្យមានគ្រោះ
ថ្នាក់យ៉ាងធបា
ំ នដែរ។
ជាទូទៅ ព្រះបន្ទូលបានបង្រៀនយ�ើងថា ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើត
អាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់មនុស្សយ�ើងដោយមានទាំងបំណង ព្រះ
ហឫទ័យមួយចំនួនដ
 ូចខាងក្រោម៖
ទី១  ព្រះជាម្ចាស់បានគ្រោងទុកការផ្សំផ្គុំជាដៃគូ និងឲ្យមាន
ភាពអរសប្បាយជាមួយគ្នាក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ព្រះជាម្ចាស់បាន
ឃ�ើញថា «ប�ើមនុស្សប្រុសនៅតែឯងដូច្នេះ មិនល
 ្អទេ » (លោកុប្បត្ដិ 
២:១៨ គខប)។
ទី២ ព្រះជាម្ចាស់បានរ�ៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡ�ើង ដ�ើម្បីឲ្យមនុស្ស
បង្កើតកូនចៅតទៅមុខទ�ៀត។ យ�ើងអាចឃ�ើញគោលបំណងនេះ
តាមរយៈព្រះរាជបញ្រជាបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ដែលបញ្ជាក់ថា «ចូរបង្កើត

កូនឲ្យចំរ�ើនជាច្រ
 ើនឡ�ើង » (លោកុប្បត្ដិ ១:២៨)។
ទី៣ ព្រះជាម្ចាស់បានរ�ៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡ�ើង ដ�ើម្បីរក្សា
ភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងគ្រួសារ និងសង្គម។   «ដោយព្រោះមានការ

សហាយស្មន់ក�ើតឡ�ើង បានជាគួរឲ្យគ្រប់គ
 មា
្នា នប្រពន្ធជារបស់ផង
ខ្លួនវិញ... » (១កូវិនថូស ៧:២)។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិន
បានល�ើកឡ�ើងថា មនុស្សមិនអាចរ�ៀបការបានទេ ប�ើពួកគេ
 ចង់មា
 ន
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ជីវិតបរិសុទ្ធ ហ�ើយមានការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការបម្រើព្រះគ្រីស្ទ។ ប៉ុន្តែ
ព្រះបន្ទូលបានល�ើកឡ�ើងថា «ចូរឲ្យមនុស្សគ្រប់គ
 ្នាគោរពការរ�ៀបការ

ហ�ើយការរួមដំណេកកត្
៏ រូវបរិសុទ្ធដែរ » (ហេព្រើរ ១៣:៤)។ ចំណុច
នេះចង់ប
 ញ្ជាក់ថា «អ្នកណា
 ដែលរកបានប្រពន្ធ នោះឈ្មោះថាបាន

របស់ល្អ...» (សុភាសិត ១៨:២២)។ គ្រូប្រដៅនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ
សាស្ដាបានល�ើកឡ�ើងទាក់ទងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ថា «មានគ្នា

២នាក់ នោះវិសេសជាងនៅតែឯង »  (សាស្ដា ៤:៩) ជាពិសេស
ប្រសិនប�ើអ្នកទាំងពីរនេះចាប់ដៃគ្នាបម្រើព្រះអម្ចាស់ជាមួយគ្នា។
កណ្ឌគម្ពីរ ចោទិយកថា ៣២:៣០ បានចែងពីប្រសិទ្ធភាពនៃការ
រីកចម្រើនក្នុងការសហការគ្នា  ហ�ើយក៏បានបង្ហាញឲ្យឃ�ើញថា
មនុស្សតែម្នាក់អាចដេញសត្រូវដល់មួយពាន់ ហ�ើយពីរនាក់ក៏អាច
ធ្វើឲ្យមួយម៉ឺននា
 ក់រត់ផាសក្រញាំដែរ។
ទោះបីជាអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់សម្រាប់ មនុស្សយ�ើងជាទូទៅក្តី ក៏មិនមែនមានន័យថា
ជាបំណងព្រះហឫទ័យសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនោះទេ។ ទោះប�ើវា
ម�ើលទៅដូចជាសិទ្ធិដែលមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចដកហូតចេញ
បានក្ដី ក៏សិស្សរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអាចសម្រេចល�ើកសិទនេ
្ធិ ះ
ចេញ ដ�ើម្បីឲ្យខ្
 លួនគា
 ត់អាចបម្រើព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងអស់ពីចិត្ត។
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ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានកត់សម្គាល់ថា នៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់
នឹងមានអ្នកដែលប្រៀបបាននឹងអ្នកដែលក្រៀវខ្លួនឯងដ�ើម្បីបម្រើ
ទ្រង់ «ដ្បិតមនុស្សខ្លះជាមនុស្សកម្រៀវតាំងពីកំណ�ើតមក និងអ្នក

ផ្សេងទ�ៀត ជាមនុស្សកម្រៀវដោយសារគេក្រៀវ ហ�ើយក៏មានមនុស្ស
កម្រៀវដែលក្រៀវខ្លួនឯងដោយព្រោះតែនគរស្ថានសួគ៌។ ដូច្នេះ អ្នក
ដែលអាចទទួលយកបាន ចូរទទួលយកចុះ » (ម៉ាថាយ ១៩:១២)។
ជម្រើសធ្វើជាអ្នកកម្រៀវក�ើតឡ�ើងតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តតែ
ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយគាត់សម្រេចចិតដោយ
្ត
សារ៖
១. គាត់ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថា ព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យគាត់
		នៅលីវ។
២. គាត់មានបំណងប្រាថ្នាថ្វាយខ្លួនគាត់ទាំងស្រុ
 ង ដ�ើម្បីបម្រើព័ន្ធកិច្ច
		

របស់ព្រះអម្ចាស់ដោយមិនមានការជំពាក់ជំពិននឹងការទទួលខុសត្រូវ

		

ក្នុងជ
 ីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍។

ដូច្នេះបុគ្គលដែលចង់ធ្វើជាមនុស្សនៅលីវ គាត់ត្រូវតែដឹងឲ្យ
ច្បាស់ថា នោះហ�ើយជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់គាត់
(១កូរិនថូស ៧:៧)។ មានតែតាមរយៈការនេះប៉ុណ្ណោះ ទ�ើបសិស្ស
របស់ព្រះយេស៊ូវដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា ព្រះអម្ចាស់នឹងប្រទានព្រះគុណ
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ដែលពួកគេ
 ត្រូវការក្នុងជ
 ីវិតជាអ្នកនៅលីវ។
ហ�ើយវាត្រូវតែធ្វើដោយស្ម័គ្រពីចិត្ត។ ទីណាដែលមានការបង្ខំ
ឲ្យនៅលីវដ�ើម្បីបម្រើព័ន្ធកិច្ចព្រះជាម្ចាស់ ទីនោះអាចប្រឈមមុខ
នឹងគ្រោះថ

្នាក់នៃសេចក្តីស្មោកគ្រោក និងសេ
 ចក្តីកំផិតជា
 ច្រ
 ើន។
សាវ័ក ប៉ុល បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា អ្នកដែលមិនរ�ៀបការ
អាចបម្រើព័ន្ធកិច្ចរបស់ស្ដេ
 ចល�ើអស់ទាំងស្ដេចបានយ៉ាងច្រើន៖ «អ្នក

ដែលគ្មានប្រពន្ធ នោះតែងរវល់តែនឹងការរបស់ព្រះអម្ចាសដែល
់
នឹង
ធ្វើដូចម្ដេ
 ចឲ្យទ្រ
 ង់សព្វព្រះ
 ហ
 ឫទ័យប៉ុណ្ណោះ តែអ្នកណា
 ដែលមាន
ប្រពន្ធ នោះតែងរវល់នឹងការនៅលោកីយ៍នេះវិញ ដែលនឹងធ្វ
 ើដូចម្ដេ
 ច
ឲ្យប្រពន្ធបា
 នពេញចិត្ត » (១កូរិនថូស ៧:៣២-៣៣)។
នោះហ�ើយជាហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យសាវ័ក ប៉ុល ប្រាថ្នាថា
អ្នកម
 ិនទាន់រ�
 ៀបការ និងមេ
 ម៉ាយ ឬពោះម៉ាយក្ដី គួររស់នៅដូចគាត់
ដោយមិនចា
 ំបាច់រ�ៀបការ (១កូរិនថូស ៧:៧-៨)។
សូម្បីតែអស់អ្នកដែលបានរ�ៀបការរួចហ�ើយក្តី ក៏សាវ័ក ប៉ុល 
បានប្រាប់ពួកគេថា ពេលវេលាចង្អៀតណាស់ ដូច្នេះពួកគេត្រូវប្រើ
អ្វីៗគ្រប់យ
 ៉ាង ដ�ើម្បនា
ី ំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទ៖
បងប្អូនអ�ើយ ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីនេះថា  ពេលវេលាចង្អៀតណាស់ហ�ើយ 
ពីនេះទៅមុខ  គួរតែឲ្យពួកអ្នកដែលមានប្រពន្ធ  បាននៅដូចជាគ្មានវិញ
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ពួកដែលយំ ដូចជាមិនយំ ពួកដែលអរសប្បាយ  ដូចជាមិនអរសប្បាយ 
ពួកដែលទិញ  ដូចជាគ្មានអី្វសោះ ហ�ើយពួកអ្នកដែលប្រើប្រាស់លោកីយ៍
នេះ ដូចជាមិនប្រើហួសខ្នាតទេ  ដ្បិតគំរូនៃលោកីយ៍នេះតែងតែផ្លាស់ទៅ
(១កូរិនថូស ៧:២៩-៣១)។

នេះមិនមែនចង់មានន័យថា មនុស្សប្រុសគួរតែលះអាល័យ
ចោលទំនួលខុសត្រូវនៅផ្ទះរបស់ខ្លួន ឬបោះបង់ចោលប្រពន្ធនិង
កូនរបស់ខ្
 លួន ហ�ើយទៅធ្វើជាបេសកជននោះទេ។ ប៉ុន្តែ គាត់មិនគ
 ួរ
ព្យាយាមរកការអរសប្បាយ និងការស្កប់ចិតចេ
្ត ញតែពីគ្រួសាររបស់
គាត់នោះឡ�ើយ។ គាត់មិនគួរយកលេសថា មកពីប្រពន្ធកូនរបស់
គាត់ បានជាគាត់ដាក់ព្រះយេស៊ូវជាទីពីរទៅវិញ។
លោក ស៊ី. ធី. ស្ទឹដ (C. T. Studd) បារម្ភថា គូដណ្ដឹងរបស់
គាត់គិតពីគាត់ច្រើនពេក ហ�ើយការនោះនឹងធ្វើឲ្យនាងបែរជាយក
ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាទីពីរសម្រាប់ជីវិតរបស់នាងទៅវិញ។ ដ�ើម្បី
ច�ៀសវាងកុំឲ្យមានរ�ឿងនេះក�ើតឡ�ើង គាត់ក៏បានតែងជាកំណាព្យ
ខ្លីមួយទុកឲ
 ្យនាងទន្ទេញជាប្រចាំថ្ងៃគឺ៖
ព្រះយេស៊ូវអ�ើយ ទូលបង្គំស្រ
 ឡាញ់ទ្រង់ណា
 ស់
ព្រះអង្គជាក់ច្បាស់សំខាន់ដល់ទូលបង្គំ
ភរិយាសំណព្វមិនស្ម
 ើដូចទ្រង់ ដួងចិត្តទូលបង្គំស្រ
 ឡាញ់ទ្រង់ពន់ពេ
 ក។
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ពួកអ្នកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីស្ទប្រកាន់យកគោលការណ៍ឈ្នះពិភពលោក សំខាន់ជាងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេទៅ
ទ�ៀត។ លោក ហ្គោដឹន អនណល ឡន់ស្ដេល (Gordon Arnold
Lonsdale) បានធ្វើគំរូស្រាប់ហ�ើយ។  បន្ទាប់ពីប៉ូលិសបានចាប់
ខ្លួនគាត់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស ថាគាត់ជាគិញមកពីរុស្សីក្នុងឆ្នាំ
១៩៦០ ពួកប៉ូលិសបានរកឃ�ើញសំបុត្រមួយច្បាប់ពីប្រពន្ធរបស់
គាត់រួមជាមួយនឹងចម្លើយតបប្រមាណជាជិត៦ទំព័រ។ ប្រពន្ធគាត់
បានសរសេរថា៖
ជីវិតនេះអីក៏អយុត្តិធម៌ម៉្លេះ
 ! អូនយល

់ច្បាស់ហ�ើយថាបងធ្វើការ ហ�ើយវា
គឺជាកិច្ចការរបស់បង បងស្រឡាញ់ការងារបង ហ�ើយព្យាយាមធ្វើគ្រប់បែ
 ប
យ៉ាងដោយយកចិត្តទុកដាក់។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី ហេតុផលរបស់អូន
ស្តាប់ទៅដូចជាមានលក្ខណៈចង្អៀតចង្អល់ក្នុងបែបបទនៃការនិយមរបស់
ស្ត្រី ហ�ើយអូនមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់។ សូមឆ្លើយតបមកអូនផងថា
បងស្រឡាញ់អូនប
 ៉ុណ្ណា ហ�ើយប្រហែលជាអូនន
 ឹងបានធូរចិត្ត។

លោក ឡន់ស្ដេល (Lonsdale)  បានឆ្លើយតបដូចតទៅ៖
ការដែលបងចង់ល�ើកឡ�ើងនោះគឺថា សូម្បីតែរូបបងផ្ទាល់កមា
៏ នជីវិតតែ
មួយ ហ�ើយក៏មិនមានភាពសុខស្រួលយ៉ាងដូច្នោះដែរ។ អ្វីដែលបងចង់ធ្វើ
នោះគឺ រស់នៅដ�ើម្បីកុំឲ្យបងមានភាពអាម៉ាស់ នៅពេលដែលបងក្រឡេក
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ម�ើលក្រោយ...ពេលនេះបងមានអាយុ៣៩ឆ្នាំទៅហ�ើយ ត�ើវាមាននៅសល់
ពេលច្រើនទ�ៀតទេ?១

សាវ័ក ប៉ុលបានល�ើកឡ�ើងថា «...ពេលវេលាចង្អៀតណាស់

ហ�ើយ ពីនេះទៅមុខគួរតែឲ្យពួកអ្នកដែលមានប្រពន្ធ បាននៅដូច
ជាគ្មានវិញ » (១កូរិនថូស ៧:២៩)។
អារក្សសាតាំងតែងតែប្រើអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានលក្ខណៈ
ឆាប់រហ័ស ឬការយល់ពីអត្ថន័យនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនបានត្រឹមត្រូវ
មករារាំងសិស្សដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យបម្រើព័ន្ធកិច្ចរបស់
ទ្រង់យ៉ាងពេ
 ញទី។ មានអ្នកត្រួសត្រាយដ៏ឆេះឆួលរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ជាច្រើនបា
 នលះបង់ព័ន្ធកិចដែល
្ច
ទ្រង់បា
 នដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើចោលចេញ
ដ�ើម្បីទៅរ�ៀបការវិញ។
ពេលខ្លះអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចជាសត្រូវដ៏ធំមួយដែលរារាំងយ�
 ើង
មិនឲ្យបំពេញបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលថា មនុស្ស
គ្រប់រូបគួរតែឮដំណឹងល្អពទ្រ
ី ង់។
អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការប្រទានមកពីព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែនៅពេលដែល
វាក្លាយជារនាំងទាស់នឹងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់  នោះមានន័យថាយ�ើង
កំពុងតែប្រើប្រាស់វាមិនបានត្រឹមត្រូវ។ យ�ើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអាចនឹង
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រ�ៀបរាប់ឈ្មោះអ្នកដែល

យ�ើងស្គាល់ជាច្រើន គឺជាអ្នកដែល

ព្រះ
 ជាម្ចាស់បាន
ត្រាស់ហៅឲ្យទៅធ្វើជាបេសកជន តែមិនដែលចេញទៅសោះ ព្រោះពួកគេ
រវល់តែជាប់ដៃជាប់ជ�ើងជាមួយអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។ មិន
គួរឲ្យមានការណាមួយមកបង្អាក់បំណងព្រះហឫទ័យ ដែលព្រះជាម្ចាស់
មានសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់នោះឡ�ើយ  សូម្បីតែការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានគូជីវិតក៏ដោយ...សព្វថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ទៅដោយ
គ្មានព្រះគ្រីស្ទ ព្រោះតែអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅឲ្យទៅផ្សាយ
ដំណឹងល្អ បែរទៅជាល�ើកតម្កើងគ្រួសារជាទីមួយជាជាងការបំពេញតាម
បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រ
 ង់ទៅវិញ។២

អាពាហ៍ពិពាហ៍អាចក្លាយជាសត្រូវនឹងការបំពេញបេសកកម្ម
របស់ព្រះគ្រីស្ទ ជាពិសេស ចំពោះអ្នកត្រ
 ួសត្រាយដែលផ្សាយដំណឹង
ល្អនៅកន្លែងព
 ិបាក ហ�ើយមិនទា
 ន់បា
 នឮដំណឹងល្អ។
មានបុរសស្ត្រីជាច្រើនដែលជាអ្នកនាំមុខប្រហែលជាត្រូវលះបង់ សូម្បីតែ 
តម្រូវការចាំបាច់ឬការល្អមួយចំនួនក្នុងជីវិតក៏ដោយ។ អ្នកនាំមុខត្រូវមាន
ភាពរឹងប៉ឹង  ត្រូវធ្វើជាទាហានដ៏ល្អដែលមិនជាប់ទាក់ទិននឹងរ�ឿងផ្សេងៗ
ក្នុងជ
 ីវិតនេះ និងធ្វ
 ើជាកីឡាករដែលចោលអស់ទាំងបន្ទុក ព្រះជាម្ចាស់បាន
ត្រាស់ហៅពួកគេ
 ឲ្យមានមុខងារពិសេសសម្រាប់ទ្រង់។៣
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សម្រាប់អស់អ្នកដែលបានឮការត្រាស់ហៅនេះ ហ�ើយបាន
ឆ្លើយតបវិញ អ្នកនោះនឹងមានរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្ត។ «ព្រះយេស៊ូវ

ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រាកដថា...អស់អ្នក
ណាដែលលះចោលផ្ទះសំបែង ឬបងប្អូនប្រុ
 សស្រី ឪពុកម្តាយ ប្រពន្ធកូន ឬស្រែចំការ ដោយយល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំ នោះនឹងបានជា១
រយភាគឡ�ើងវិញ ហ�ើយនឹងបានគ្រងជីវិតអស់កល្បជានិច្ចទុកជា
មរដកដែរ » (ម៉ាថាយ ១៩:២៨-២៩)។
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ការលៃលកម�ើលជាមុន

ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមិនដែលបញ្ជោរអ្នកណាម្នាក់ឲ្យនិយាយថា
ខ្លួនជ�
 ឿល�ើទ្រង់នោះឡ�ើយ។ ហ�ើយទ្រង់ក៏មិនដែល

ប្រើការអធិប្បាយ
ដែលពេញនិយម ដ�ើម្បីទាក់ទាញឲ្យមានអ្នកដ�ើរតាមទ្រង់ជាច្រើន
នោះឡ�ើយ។ តាមពិត រាល់ពេលដែលហ្វូងមនុស្សចាប់ផ្ដើមនាំគ្នា
ដ�ើរតាមទ្រង់ ទ្រង់ក៏ល�ើកលក្ខខណ្ឌនៃភាពជាសិស្សដែលពិបាក
អនុវត្តឡ�ើង ដ�ើម្បីញែកអ្នកជ�
 ឿពីអ្នកម
 ិនជ�
 ឿ។
មានពេលមួយមានហ្វូងមនុស្សបានដ�ើរតាមព្រះយេស៊ូវ ហ�ើយ
ទ្រង់បានព្រមានដល់អស់អ្នកនោះថា ពួកគេត្រូវលៃលកម�ើលជា
មុន។ ទ្រង់មា
 នបន្ទូលថា៖
ដ្បិតក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នា ប�ើមានអ្នកណាចង់សង់ផ្ទះពីថ្ម ត�ើមិនអង្គុយ
លៃលកម�ើលជាមុនទេឬអី ដ�ើម្បីឲ្យដឹងជាមានល្មមនឹងធ្វើបង្ហើយបានឬ
មិនបា
 ន ក្រែងកាលណាដាក់ជ�ើងជញ្ជាំង រួចបង្ហើយមិនបា
 ន នោះអស់អ្នក
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ណាដែលឃ�ើញក៏នឹងស�ើចចំអកឲ្យ ដោយពាក្យថា អ្នកនេះបានចាប់ផ្តើម
សង់ផ្ទះ តែបង្ហើយមិនបាន ឬត�ើមានស្ដេចឯណា ដែលរ�ៀបចេញទៅច្បាំង
នឹងស្តេច១ទ�ៀត ឥតអង្គុយពិគ្រោះម�ើលជាមុនសិន ដ�ើម្បីឲ្យដឹងជាខ្លួននាំ
ពល១ម៉ឺន ទៅតទល់នឹងស្ដេ
 ច ដែលនាំពល២ម៉ឺន មកច្បាំងបា
 នឬមិនបា
 ន
ប�ើឃ�ើញថាមិនបានទេ នោះទ្រង់នឹងចាត់រាជទូត ឲ្យទៅស�ើុបសួរពីកិច្ច ដែល
ចងស្ពានមេត្រីនឹងគ្នាជាយ៉ាងណាក្នុងកាលដែលស្ដេចនោះនៅឆ្ងាយនៅ
ឡ�ើយ (លូកា ១៤:២៨-៣២)។

យោងតាមបទគម្ពីរខាងល�ើនេ
 ះយ�ើងឃ�ើញថា ព្រះយេស៊ូវបាន
ប្រៀបប្រដូចជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទទៅនឹងដំណ�ើរនៃការសាងសង់ និង
ការធ្វើសង្គ្រាម។
ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា ការចាប់ផ្តើមសាងសង់អគារដែលមិន
ដឹងថាមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីបង្ហើយការសាងសង់នោះ វាគឺជា
រ�ឿងដ៏ល្ងង់ខ្លៅមួយ។ ជាងនេះទៅទ�ៀត អគារដែលព
 ទា
ុំ ន់បានបញ្ចប់
នោះនឹងក្លាយជាសំណង់ដែលឈរទ្រឹងមួយដែលវានឹងបង្ហាញពី
ភាពខ្វះចន្លោះនៃគំនិតរបស់ម្ចាស់។
ពិតណាស់! ប�ើបុគ្គលម្នាក់សម្រេចចិត្តដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទនៅ
កន្លែងប្រារព្ធពិធីធំៗរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ និងកន្លែងដែលមានភាព
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កក់ក្ដៅ នោះងាយនឹងឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តដ�ើរតាមមែន។ ប៉ុន្តែ ការ
ពិបាកគឺការលះអាល័យខ្លួនឯង និងការលីឈ�ើឆ្កាងជាប្រចាំថ្ងៃ ដ�ើម្បី
ដ�ើរតាមព្រះយេស៊ូវ។ ទោះប�ើការក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមានការ
បង់ថ្លៃអីសោ
្វ
ះក៏ដោយ តែការក្លាយជាអ្នកជ�ឿដ៏នឹងធឹងម្នាក់ទាមទារ
ឲ្យមានការលះបង់ជាច្រើនដូចជា ការពលីជីវិត ការញែកខ្លួនចេ
 ញពី
លោកីយ៍ និងកា
 ររងទុក្ខ ដ�ើម្បីបម្រើព្រះគ្រីស្ទ។ ការចាប់ផ្ដើមរស់នៅ
ជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាការងាយស្រួលមែន។ ប៉ុន្តែការតស៊ូរស់នៅជា
គ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រឈមមុខនឹងការល្អឬការអាក្រក់ មានឬក្រ 
សប្បាយឬក�ើតទុក្ខពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ នោះជាការពិបាកណាស់។
លោកីយ៍កំពុងតែសង្កេតម�ើលជីវិតយ�ើង។ ពួកគេ
 ដឹងក្នុងវិញ្ញាណ
ថា ជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទតម្រូវឲ្យមានភាពងប់ងុលក្នុងជំន�ឿ ប�ើមិន
ដូច្នោះវាគ្មានតម្លៃអី្វសោះ។ នៅពេលដែលលោកីយ៍ជួបគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ឧស្សាហ៍ម្នាក់ ប្រហែលជាពួកគេនឹងម�ើលងាយម�ើលថោក
ជេរប្រមាថ ចំអកឲ្យ ប៉ុន្តែពួកគេគោរពឲ្យតម្លៃអ្នកឧស្សាហ៍ក្នុងការ
ដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តពួកគេ
 វិញ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកីយ៍
ជួបគ្រីស្ទបរិស័ទមុខពីរដែល

មិនបា
 នបម្រើព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តវិញ
នោះពួកគេ
 មានតែការស្អប់ខ្ពើម។ លោកីយ៍ចាប់ផ្ដើមចំអកឡកឡឺយ
ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទមុខពីរនោះដោយការឌឺដងថា «អាមួយនេះវាចាប់ផ្ដើម
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សាងសង់ហ�ើយ តែវាមិនមានលទ្ធភាពបញ្ចប់បានសោះ។ វារំភ�ើប
ចិត្តនឹងប្រាប់គេពីជីវិតផ្លាស់ប្រែវាណាស់ ប៉ុន្តែឥឡូវវានៅតែដូចពី
មុនដដែលដូចតែគេតែឯងដែរហ្នឹង។ វាចាប់ផ្តើមឡ�ើងល�ឿនដូច
ព្យុះ ប៉ុន្តែឥឡូវវាជាប់ភក់ហ�
 ើយ »។
ហេតុដូច្នេះហ�ើយទ�ើបព្រះ
 សង្គ្រោះបានមានបន្ទូលថា «ឯងត្រូវ

តែលៃលកម�ើលជាមុន »។
ការប្រៀបប្រដូចទីពីរបស់ព្រះយេស៊ូវទាក់ទងនឹងស្ដេ
 ចមួយអង្គ
ដែលប្រុងនឹងប្រ
 កាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសផ្សេងទ�ៀត។ ត�ើវាមិន
មែនជាការសម្រេចចិត្តដែលប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យក្នុងការដែល
ស្ដេចនោះគន់គូរថា ពលទាហានទាំងមួយម៉ឺននាក់របស់ទ្រង់អាច
មានលទ្ធភាពវាយកំទេចខ្មាំងសត្រូវដែលមានចំនួនទ្វេដងនៃច-ំ
នួនទាហានរបស់ទ្រង់ទេឬអី? ត�ើវាគួរឲ្យអស់សំណ�ើចយ៉ាងណា
ទៅ ប�ើស្ដេចនោះប្រកាសសង្គ្រាមហ�ើយ តែបែរជាគិតវិញថា យ�ើង
មិនគួរច្បាំងឡ�ើយ ស្របពេលពលទាហានទាំងសងខាងកំពុងតែ
សម្រុកចូលប្រយ

ុទគ
្ធ ្នា? ប�ើដូច្នោះគាត់មានតែគ្រវីទង់សសុំចុះចាញ់
ហ�ើយឱនក្រាបនៅល�ើដីសុំកមេត
្ដី
្តាពីពួកគេ
 ។
ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទ  មានលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នានឹងអ្នកធ្វើសឹក
សង្គ្រាមមែនទែន។  ជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានសត្រូវដ៏សាហាវឃោរ154
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ឃៅគឺ លោកីយ៍ សាច់ឈាម និងអារក្សសាតាំង ហ�ើយកមា
៏ នទាំង
ការបង្អាក់ទឹកចិត្ត ការកាប់ចាក់ និងការឈឺចាប់ខ្លោចផ្សា មានផ្ទុក
ដោយជំងឺរសាប់រសល់ដេកមិនល
 ក់ ហ�ើយប្រាថ្នាចង់ឲ្យតែ
 ភឆា
្លឺ ប់ៗ
មានតែទឹកភ្នែក អម្រែកយ៉ាងល
 ំបាកលំបិន និងការល្បងលជាច្រើន។
ហ�ើយនៅជុំវិញខ្លួនឃ�ើញមានតែអ្នកស
 ្លាប់រាល់តែថ្ងៃ។
អស់អ្នកដែលចាប់ផ្ដើមដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទគួរតែចងចាំពីព្រឹត-្តិ
ការណ៍នៅ ច្បារគែតសេម៉ានី ទីក្រាលថ្ម កាបាថា (យ៉ូហាន ១៩:១៣)
និងភលលា
្នំ
ដ៍ក្បាល។ បន្ទាប់មកគាត់គ
 ួរតែលៃលកពីការលះបង់ក្នុង
ការដ�ើរតាមទ្រង់ជាមុនសិន។ ក្រោយនោះមកគាត់មានជម្រើសពីរ
យ៉ាងដែលគាត់អាចជ្រើសយក ការប្ដេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដ�ើរតាម
ព្រះគ្រីស្ទ ឬក៏បោះបង់ទ្រង់ចោល ព្រោះគាត់គិតថាការលះបង់ក្នុង
ការដ�ើរតាមទ្រង់ហ
 ួសហេតុពេក។
យោងតាមការប្រៀបប្រដូចទាំងពីរខាងល�ើនេះ  ព្រះអម្ចាស់
យេស៊ូវបានក្រើនរំឭកដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ទ្រង់ថា ពួកគេមិន
គួរសម្រេចចិត្តមកធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់ល�ឿនពេកនោះទេ។ ទ្រង់
បានមានបន្ទូលទ�ៀតថា ពួកគេ
 នឹងជួបការប�ៀតប�ៀន ភាពខ្លោចផ្សា
និងកា
 ររងទុក្ខវេទនាផ្សេងៗ។ ដូច្នេះ មុននឹងសម្រេចចិតធ្វ
្ត ើជាសិស្ស
របស់ទ្រង់ ពួកគេ
 គួរតែលៃលកជាមុនស
 ិន។
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ត�ើអីទ្វ ៅជាតម្លៃនៃការដ�ើរតាមព្រះយេស៊ូវ? ខខាងក្រោមនេះនឹង
ប្រាប់ពីចម្លើយយ៉ាងដូច្នេះថា៖ «ដូច្នេះ អស់អ្នកណា
 ក្នុងពួកអ្នករាល់

គ្នា ដែលមិនលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យខ្
 លួនទាំងអស់ នោះធ្វើជាសិស្ស
ខ្ញុំមិនបា
 នទេ » (លូកា ១៤:៣៣)។
តម្លៃនោះគឺ គ្រប់អីៗ
្វ ទាំងអស់ មិនថាជីវិតឬទ្រព្យសម្បត្តិនោះ
ឡ�ើយ។ យ�ើងឃ�ើញថា ព្រះសង្គ្រោះបានលះបង់គ្រប់ទាំងអស់
ហេតុដូច្នេះហ�ើយ  អស់អ្នកដែលនឹងដ�ើរតាមទ្រង់ត្រូវតែលះបង់
គ្រប់អីៗ
្វ ទាំងអស់ដូចទ្រង់ដែរ។ ប្រសិនប�ើទ្រង់ ដែលជាអ្នកមាន
ស្កឹមស្កៃបំផុត ហ�ើយទ្រង់បា
 នស្ម័គ្រព្រះទ័យយាងមកធ្វើជាអ្នកក្រ
 ខ្សត់ទៅហ�ើយនោះ ត�ើសិស្សរបស់ទ្រង់សមនឹងទទួលបានមកុដ
ដោយគ្រាន់តែលះបង់បន្តិចបន្តួចឬ
 ?
ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវក៏បានបញ្ចប់សេចក្តីបង្រៀនដោយសង្ខេប
យ៉ាងខ្លីថា៖ «អំបិលជារបស់ល្អ តែប�ើបាត់ជាតិប្រៃហ�ើយ ត�ើនឹង

យកអីធ្វ
្វ ើឲ្យប្រៃឡ�ើងវិញបាន » (លូកា ១៤:៣៤)។
គ្រាសម័យដ�ើមនៃព្រះគម្ពីរ  មនុស្សនៅជំនាន់នោះម�ើលទៅ
ហាក់ដូចជាមិនមា
 នអំបិលស្អាត ដូចជាអំបិលដែល

យ�ើងមានរាល់ថ្ងៃ
នេះសោះ។ អំបិលរបស់គេហាក់ដូចជាមា
 នភាពប្រឡូកប្រឡាក់ខ្លះ 

ដូចជាមានលាយខ្សាច់។ល។ ហ�ើយមិនដ
 ឹងម
 កពីហេតុអីបា
្វ នជានាំ
156
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ឲ្យអំបិលបា
 ត់បង់ជាតិប្រៃ ដែល

បណ្ដាលឲ្យអ
 ំបិលបាត់បង់តម្លៃអស់
រលីង។ វាមិនអា
 ចយកមកប្រើការបានទ�ៀតឡ�ើយ សូម្បីតែធ្វ
 ើជាដី
ឬជាជីដាំដំណាំផ្សេងៗក៏មិនបានដែរ។ ពេលខ្លះគេយកវាមកចាក់
បំពេញថ្លុកតាមផ្លូវដ�ើរប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះវា «...គ្មានប្រយោជន៍ទ�ៀត
សោះ មានតែបោះបង់ចោលទៅក្រៅ ឲ្យមនុស្សដ�ើរជាន់ប៉ុណ្ណោះ»
(ម៉ាថាយ ៥:១៣)។
ការប្រៀបប្រដូចខាងល�ើនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា គោលបំណងចម្បងរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺ ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់
តាមរយៈការថ្វាយជីវិតបម្រើទ្រ
 ង់ឲ្យអស់ពីដួងចិត្ត។ គ្រីស្ទបរិស័ទអាច
បាត់បង់ភា
 ពឆេះឆួលនៃការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ ប�ើគាត់នៅតែប្រមូល
ទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅផែនដីនេះ ហ�ើយស្វែងរកតែភាពសុខស្រួល
សម្រាប់តែខ្លួនឯង ក៏ដូចជាព្យាយាមធ្វើឲ្យកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្លួន
បានល្បីរន្ទឺ ព្រមទាំងយកជីវិត និងទេ
 ពកោសល្យរបស់ខ្លួនទៅបម្រើ
លោកីយ៍ដ៏មិនស
 ្ថិតស្ថេរនេះ។
ប្រសិនប�ើអ្នកជ�ឿយល់ច្រឡំពីគោលបំណងចម្បងរបស់ខ្លួន
នោះគាត់ក៏នឹងយល

់ច្រឡំពីអីៗ
្វ ផ្សេងទ�ៀតដែរ។ គាត់គ្មានប្រយោជន៍
ទាល់តែសោះ ល�ើកលែងតែប្រើដូចជាអំបិលដែល

បាត់បង់រសជាតិ
ទុកស
 ម្រាប់ឲ្យមនុស្សដ�ើរជាន់ប៉ុណ្ណោះ។ ប្រយោជន៍របស់គាត់មា
 ន
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តែឲ្យលោកីយ៍ស�ើចចំអក ជាន់ឈ្លី ហ�ើយម�
 ើលងាយតែប៉ុណ្ណោះ។
ព្រះបន្ទូលចុងក្រោយនៃរ�ឿងនេះគឺយ៉ាងដូច្នេះ៖ «...អ្នកណា
 ដែល

មានត្រច�ៀកសំរាប់ស
 ្តាប់ ឲ្យស
 ្តាប់ចុះ » (លូកា ១៤:៣៥)។
ជារ�ឿយៗ នៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់បន្លឺព្រះបន្ទូលយ៉ាងធ្ងន់
ដូចនេះ ទ្រង់តែងតែបន្ថែមពាក្យពេចន៍ដូចខាងល�ើនេះ។ ម�ើលទៅ
ហាក់បីដូចជាទ្រង់ជ្រា
 បថា មនុស្សភាគច្រើននឹងបដិសេធព្រះបន្ទូល
របស់ទ្រង់។ ទ្រង់ជ្រាបថា នឹងមា
 នអ្នកខ្លះ
 ព្យាយាមកាត់ស្រាយព្រះ
 
បន្ទូលរបស់ទ្រ
 ង់ខ
 ុស ដ�ើម្បីព្យាយាមដកយកលក្ខខណ្ឌដ៏ពិបាកនៃ
ភាពជាសិស្សដែលទ្រង់ត
 ម្រូវឲ្យមានចេញ។
ប៉ុន្តែទ្រ
 ង់កជ្រា
៏ បដែរថា នឹងមា
 នមនុស្សក្មេងចាស់ប�ើកចិត្ត ហ�ើយ
ចុះចូលនឹងលក្ខខណ្ឌដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ទ្រង់។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ
បានជាទ្រង់ទុកទ្វារចំហ ដ�ើម្បីទុកជម្រើសឲ្យពួកគេចូល។ «...អ្នក

ណាដែលមានត្រច�ៀកសំរាប់ស
 ្តាប់ ឲ្យស្តាប់ចុះ » អស់អ្នកដែល

បាន
ឮ គឺជា
 អ្នកដែលបានលៃលកជាមុន ហ�ើយនៅពោលថា៖
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ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្ត ដ�ើរតាមព្រះយេស៊ូវ
ប�ើសិនគ្មានគេតាម ខ្ញុំនៅតែតាមទ្រង់
ឈ�ើឆ្កាងនៅខាងមុខ លោកីយ៍នៅខាងក្រោយ
ខ្ញុំមិនបែរក្រោយ ខ្ញុំមិនបែរក្រោយ។
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ស្រមោលនៃការស្លាប់
ដោយសារជំន�ឿ
នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ពិតជាបានប្ដេជ្ញាចិត្តដ�ើរតាមព្រះ
យេស៊ូវគ្រីស្ទ  ពេលនោះការស្លាប់  ឬរស់មិនសំខាន់ចំពោះគាត់
ឡ�ើយ។ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឲ្យតែគាត់បានថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះ
អម្ចាស់ នោះគ្រប់គ្រាន់ហ�
 ើយ។
ពេលដែលលោកអ្នកអានស�ៀវភៅ The Triumph of John and
Betty Stam១ នោះលោកអ្នកនឹងឃ�ើញឃ្លាមួយដែលស�ៀវភៅនោះ
បានល�ើកឡ�ើងម្ដងហ�ើយម្ដងទ�ៀតថា «...គឺឲ្យតែខ្ញុំបានដំក�ើងព្រះ
គ្រីស្ទក្នុងរូបកាយខ្ញុំវិញ...ទោះរស់ឬស
 ្លាប់ក»្តី (ភីលីព ១:២០)។
នៅក្នុងស�ៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់លោក ជីម អេលាត (Jim
Elliot) ក៏មានសម្រង់សម្ដីដូចទៅនឹងខនេះដែរ។ នៅពេលដែល
លោកនៅជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ  វីតថឹន  (Wheaton
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College) លោកបានសរសេររ�ៀបរាប់ថា «ខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនស្លាប់
សម្រាប់ជនជាតិ អ័ងខឹស (Aucas) រួចទៅហ�ើយ»។ មានពេលមួយ
គាត់បានសរសេរទ�ៀតថា៖
ឱ! ព្រះវរបិតា  សូមដកយកជីវិតទូលបង្គំ និងឈា
 មរបស់ទូលបង្គំ ប្រសិនប�ើទ្រង់សព្វព្រះហ
 ឫទ័យ ហ�ើយសូមឲ្យភ្លើងរបស់ទ្រ
 ង់ទទួលយ
 កឈាម
នោះទៅដុតផង។ ទូលបង្គំនឹងមិនទុកឈា
 មនោះទេ ព្រោះវាមិនមែនជារបស់
ទូលបង្គំដែល

ត្រូវឲ្យទូលបង្គំរក្សាទុកនោះឡ�ើយ។ សូមទ្រង់ដកចុះ ឱព្រះដ៏
ជាម្ចាស់អ�ើយ សូមទ្រង់យ
 កទាំងអស់ចុះ! សូមទ្រ
 ង់បង្ហូរជីវិតទូលបង្គំឲ្យទៅ
ជាតង្វាយដ៏វិសុទ្ធសម្រាប់លោកីយ៍ទាំងមូល ព្រោះឈាមដែលមានតម្លៃជា
ឈាមដែលហូរនៅមុខអា
 សនារបស់ទ្រ
 ង់តែ
 ប៉ុណ្ណោះ។២

វាហាក់ដូចជាបង្ហាញឲ្យឃ�ើញថា វីរបុរសនិងវីរនារីរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់ភាគច្រើនបានរាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនថាគ្មានតម្លៃទ�ៀត ពេល
ដែលពួកគេកាន់តែស្គាល់ទ្រង់ ដូចគ្នានឹងគំរូខាងល�ើផងដែរ។ ពួក
គេទទួលស
 ្គាល់ថា «ប�ើគ្រាប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដីមិនងា
 ប់ទេ នោះ

ក៏នៅតែ១ដដែល តែប�ើងាប់វិញ នោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡ�ើង »
(យ៉ូហាន ១២:២៤)។ ពួកគេបានដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើជាគ្រាប់
ស្រូវដែលងាប់ ហ�ើយបង្កើតផ
 លជាច្រើន។
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នេះហ�ើយជាអាកប្បកិរិយាដែល

ព្រះសង្គ្រោះបានបង្រៀនសិស្ស
របស់ទ្រង់ «ដ្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិត នោះនឹងបាត់ជីវិតទៅ

តែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិត ដោយព្រោះខ្ញុំ នោះនឹងបានជីវិតវិញ »
(លូកា ៩:២៤)។
នៅពេលដែលយ�ើងកាន់តែគិត យ�ើងកាន់តែយល់ឃ�ើញថា
បទគម្ពីរនេ
 ះពិតជាត្រឹមត្រូវមែន។
ដំបូង យ�ើងត្រូវដឹងថា ជីវិតរបស់យ�ើងនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិ
របស់យ�ើងឡ�ើយ។ វាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានទិញ
យ�ើងដោយព្រះលោហិតដ៏ថ្លៃវិសេសរបស់ទ្រង់។ ត�ើយ�ើងរាល់គ្នា
ស័ក្តិសមនឹងរក្សាជីវិតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ឬ? លោក
ស៊ី. ធី. ស្ទឹដ (C. T. Studd) បានឆ្លើយសំណួរនេះសម្រាប់ខ្លួនគាត់
នៅពេលដែលគាត់សរសេររ�ៀបរាប់ពី ការនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យ 
ខេមប្រ៊ីឆ (Cambridge University) ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ
១៨៨៣៖
ខ្ញុំបានដឹងហ�ើយថា ព្រះយេស៊ូវសុគតសម្រាប់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលយល់
យ៉ាងច្បាស់ថា ប�ើទ្រង់ពិតជាសុគតសម្រាប់ខ្ញុំមែន នោះមានន័យថាខ្ញុំមិន
មែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទ�ៀតទេ។ ការប្រោសលោះមានន័យថា ការទិញ
យកមកវិញ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ ប�ើខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ នោះមាន
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ន័យថា ខ្ញុំត្រូវថ្វាយគ្រប់អីៗ
្វ ទាំងអស់ទៅទ្រង់ តែប�ើខ្ញុំព្យាយាមទុកអី្វដែល
មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ នោះមានន័យថា ខ្ញុំគឺជាចោរ។ នៅពេលដែលខ្ញុំ
បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថា ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាបានសុគតជំនួសខ្ញុំ នោះ
គ្មានអីដែល
្វ
ខ្ញុំពិបាកនឹងល
 ះបង់សម្រាប់ទ្រ
 ង់ទ�
 ៀតសោះឡ�ើយ។

បន្ទាប់មក យ�ើងរាល់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់ លុះត្រាតែព្រះអម្ចាស់
យាងមកវិញ ទាល់ពេលយ�ើងនៅមានជីវិតនៅឡ�ើយ។ ត�ើការដែល
យ�ើងស៊ូស្លាប់ ដ�ើម្បីបម្រើព្រះជាម្ចាស់ មិនមែនជាការល្អជាងការ
ដែលយ�ើងគ្រាន់តែស្លាប់ហ�ើយមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីមរណភាពទេ
ឬអី? ត�ើសម្រង់សម្ដីរបស់លោក ជីម អេលាត (Jim Elliot) ដែល
គាត់ល�ើកឡ�ើងថា «បុគ្គលម្នាក់ដែលឲ្យនូវអីដែល
្វ
គាត់មិនអាចរក្សា

ទុកបា
 ន ដ�ើម្បឈោ
ី
ងចាប់យកនូវអីដែល
្វ
គាត់នឹងមិនអាចបាត់បង់
បាន បុគ្គលនោះមិនមែនជាមនុស្សល្ងីល្ង

ើ » មិនត្រ
 ឹមត្រូវទេ
 ឬអី?
ចំណុចទីបី ប�ើព្រះយេស៊ូវពិតជាបានសុគតជំនួសយ�ើងមែន
ដូច្នេះការដែលយ�ើងស៊ូស្លាប់ថ្វាយទ្រង់វិញ នោះជាការស័ក្តិសម
ណាស់។ ប�ើអ្នកបម្រើមិនមា
 នសិទ្ធិល�ើសចៅហ្វាយរបស់ខ្លួន ចុះត�ើ
យ�ើងមានសិទ្ធិអ្វីឲ្យយ�ើងចូលទៅស្ថានសួគ៌ដោយគ្មានទុក្ខលំបាក
ដូចដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រឈមមុខនោះ? បន្ទាប់ពីលោក
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ស៊ី. ធី. ស្ទឹដ (C. T. Studd) បានពិចារណាល�ើទស្សនៈខាងល�ើ
នេះ រួចមកគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថា «ប្រសិនប�ើព្រះយេស៊ូវដ៏

ជាព្រះពិតបានសុគតជំនួសខ្ញុំមែន នោះគ្មានការលះបង់ណាមួយ
ដែលធំហួសពេកសម្រាប់ខ្ញុំ ដ�ើម្បធ្វ
ី ើថ្វាយទ្រង់វិញនោះឡ�ើយ » ។
ចំណុចបញ្ចប់ ការដែលយ�ើងឱបក្រសោបជីវិតខ្លួនឯង ស្រប
ពេលដែលយ�ើងអាចប្រើជីវិតនោះ ដ�ើម្បីនាំព្រះពរដ៏អស់កល្បជានិច្ច
ទៅកាន់ម
 នុស្សក្នុងលោកីយ៍នេះ នោះគឺជាបទឧក្រិដ្ឋមួយ។ មនុស្ស
ភាគច្រើនបានចំណាយពេលពេញមួយជីវិតរបស់ខ្លួន ដ�ើម្បស្រា
ី វជ្រាវ
រកឱសថដែលគ្រា
 ន់តែជាចំណង់របស់ពួកគេ
 ។ អ្នកផ្សេ
 ងទ�ៀតហ៊ាន
ស្លាប់ ដ�ើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចេញពីអគារដែល
កំពុងឆាបឆេះ។  ហ�ើយមានអ្នកខ្លះទ�ៀតបានពលីជីវិតក្នុងសឹក
សង្គ្រាម ដ�ើម្បីជួយសង្គ្រោះមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃ
ខ្មាំងសត្រូវ។ ចុះចំពោះព្រលឹងរបស់មនុស្សវិញ ត�ើវាមា
 នតម្លៃប៉ុណ្ណា
សម្រាប់យ�ើង? ត�ើយ�ើងហាននិយាយដូចលោក អេហ្វ. ដាប់ប៊លយូ.
អេឆ. មៃយុ័រស៍ (F. W. H. Myers) ថា៖
ខ្ញុំដូចជាម�
 ើលឃ�ើញព្រលឹងរបស់មនុស្ស
ដែលសមនឹងយ
 កឈ្នះតែជាប់ឃុំ
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ទោះជាទាសករ ក៏អាចសមធ្វើជាស្ដេចធំ
ចែកចាយនូវក្តីសង្ឃឹមតែ
 មួយគ
 ត់ដែល

គ្មានខ្លឹមសារ។
គួរឲ្យអាណិតណា
 ស់ដោយសារគេស្កប់ជាក់ច្បាស់នឹងការសម្ដែង
ភ្លាមនោះមានសេចក្តីប្រាថ

្នាដ៏ខ្លាំងក្ជ្រ
លា ៀតចូលប្រជែង
មកអង្រួនដួងចិតខ
្ត ្ញុំដូចជាសំឡេងត្រែលាន់រំពង។
ឱ! ខ្ញុំចង់សង្គ្រោះអ្នកទាំងនេ
 ះ និងស្ម័គ្របូជាជីវិតដ�ើម្បីសង្គ្រោះគេ
ស៊ូស្លាប់ដ�ើម្បីជីវិតរបស់គេ
និងស្ម័គ្រវិនាសខ្លួនឯងដ�ើម្បីគេទាំងអស់គ
 ្នា។

ស៊ូស្លាប់ដ�ើម្បីជីវិតរបស់គេ និងស្ម័គ្រវិនាសខ្លួនឯងដ�ើម្បីគេទាំង
អស់គ្នា។ នោះមិនមែនមានន័យថា មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវស្លាប់
ដ�ើម្បីជំន�ឿនោះទេ។ ព្រះជាម្ចាស់បានបម្រុងទុកមនុស្សមួយចំនួន
តូច ដ�ើម្បីស្លាប់ដោយ ត្រូវគេដុតនឹងភ្លើង ចាក់ដោយលំពែង និង
កាត់ក្បាលចោល។ ប៉ុន្តែសម្រាប់យ�ើងរាល់គ្នាវិញ យ�ើងអាចមាន
អាកប្បកិរិយាស៊ូស្លាប់ ចិត្តឆេះឆួល ហ�ើយប្ដេជ្ញាចិត្តដ�ើម្បីជំន�ឿដូច
ពួកមរណសាក្សី។ យ�ើងរាល់គ្នាអាចរស់នៅក្នុងនាមជាអ្នកដែល
បានថ្វាយជីវិតខ្លួនដ
 ល់ព្រះគ្រីស្ទរួចទៅហ�ើយ។
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ទោះឈឺឬជាមានឈ�ើឆ្កាងមានម្កុដ
ឥន្ទធនូពែ
 នពត់ រួមទាំងផ្គរលាន់
បង្ក្រាបរូបកាយព្រលឹងខ្ញុំឲ្យទាន់
ឲ្យទ្រង់រួសរាន់ភ្ជួររាស់ជីវិតខ្ញុំទៅ។
— មិនស
 ្គាល់អ្នកន
 ិពន្ធ
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រង្វាន់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទ
ជីវិតដែលបានលះបង់ដ�ើម្បីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនឹងទទួលបាន
រង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្ត។ អំណរអរ និងភាពរីករាយគឺជាធាតុពិតនៃជីវិត
ក្នុងកា
 រដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទ។
ព្រះសង្គ្រោះតែងមានបន្ទូលដដែលថា «អ្នកណាដែលរកបាន

ជីវិតខ្លួន នោះនឹងត្
 រូវបាត់ជីវិតទៅ តែអ្នកណា
 ដែលបាត់ជីវិត ដោយ
យល់ដល់ខ្ញុំ នោះនឹងបានជីវិតវិញ »។ តាមពិត ព្រះបន្ទូលត្រង់នេ
 ះ
ទ្រង់បានល�ើកឡ�ើងដដែលៗស្ទើរតែច្រើនជាងអីៗ
្វ ផ្សេងទៅទ�ៀត
នៅក្នុងដ
 ំណឹងល្អទាំងបួន (សូមអាន ម៉ាថាយ ១០:៣៩, ១៦:២៥;
ម៉ាកុស ៨:៣៥; លូកា ៩:២៤, ១៧:៣៣; យ៉ូហាន ១២:២៥)។ ចុះ
ហេតុដូចម្តេចបានជាទ្រង់ល�ើកឃ្លាដដែលៗយ៉ាងដូច្នេះ? ត�ើមិន
មែនដោយសារតែ វាជាគោលការណ៍ចម្បងមួយរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ
ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា ជីវិតឱបក្រសោបជាជីវិតដែលបា
 ត់បង់ តែជីវិត
ដែលលះបង់ដ�ើម្បីបម្រើទ្រង់គឺជាជីវិតដ៏ពិត ជីវិតដែលទទួលបាន
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ការសង្គ្រោះ មានអំណរ និងជា
 ជីវិតរស់នៅអស់កល្បជានិច្ចទេឬអី?
ការធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនបានបម្រើព្រះជាម្ចាស់អស់ពី
ចិត្ត នឹងនាំឲ្យជីវិតរបស់អ្នកនោះមានពេញដោយការឈឺចាប់។ ការ
បម្រើទ្រ
 ង់ឥតឈប់ឈរគឺជាផ្លូវដែល

ធ្វើឲ្យយ�ើងទទួលបានអំណរដ៏
គាប់ប្រស�ើរពទ្រ
ី ង់។
ការធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតគឺជាការធ្វើជាខ្ញុំបម្រើរបស់ព្រះ
 យេស៊ូវគ្រីស្ទ 
ហ�ើយយ�ើងនឹងឃ�ើញថាការបម្រើទ្រង់គ
 ឺមានសេរីភាពពេញលេញ។
អស់អ្នកដែល

ពោលថា «...ខ្ស្រ
ញុំ ឡាញ់ ចៅហ្វាយខ្ញុំ...ខ្ញុំមិនចេ
 ញទៅ

ទេ » (និក្ខមនំ ២១:៥) អ្នកនោះមានសេរីភាពពិតប្រាកដ។
សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនជាប់ជំពាក់ជំពិននឹងរ�
 ឿងកំប៉ិកកំប៉ុក
ឬរ�ឿងដែលមិននៅស្ថិតស្ថេរនោះទេ។ គាត់ខ្វល់ខ្វាយតែនឹងការដែល
នៅអស់កល្បជានិច្ចប៉ុណ្ណោះ។ ជាក់ស្តែងដូចជាលោក ហ័ដសិន
ថេល័រ (Hudson Taylor) ជាដ�ើម គាត់អសប្បាយនឹងស្កប់ចិត្តជាមួយ
នឹងរបស់ដ៏បន្តិចបន្តួចដែល

គាត់មា
 ន។
គ្រីស្ទបរិស័ទម�
 ើលទៅដូចជាមិនសូវមានឈ្មោះបោះសម្លេង តែ
គាត់ល្
 បីល្បាញដែរ។ ទោះប�ើគាត់ជាអ្នកដែលគ្មាននរណាស្គាល់ តែ
មនុស្សទាំងអស់ស្គាល់គាត់យ៉ាងច្បាស់។ ទោះប�ើគេចាត់ទុកគាត់ដូច
ជាមនុស្សហ�ៀបនឹងស្លាប់ តែគាត់ពិតជានៅមានជីវិត។ ទោះប�ើគេ
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ធ្វើទារុណកម្មគាត់ តែគាត់គ្មានទោសដល់ស្លាប់ទេ។ ទោះប�ើគេធ្វើ
ឲ្យគាត់មានទុក្ខព្រួយ តែគាត់សប្បាយចិតជា
្ត និច្ច។ ទោះប�ើគាត់ជា
អ្នកក្រ តែ

គាត់បា
 នធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រ
 ើនក
 ្លាយទៅជាអ្នកមាន ទោះប�ើ
គាត់គ្មានអី្វសោះ តែគាត់មានសព្វគ្រប់ទាំងអស់វិញ (២កូរិនថូស
៦:៩-១០)។
ប�ើជីវិតនៃគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតជាជីវិតមួយដែលស្កប់ចិត្តខាង
ឯវិញ្ញាណជាងគេនៅផែនដីនេ
 ះ នោះយ�ើងអាចដឹងប្រា
 កដថា គ្រីស្ទបរិស័ទនឹងទទួលរង្វាល់ច្រើនជាងគេនៅឯស្ថានសួគ៌។ «លុះដល់
បុត្រមនុស្សប្រកបដោយសិរីរុងរ�ឿងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គយាងមក
ជាមួយពួកទេវតារបស់ព្រះអង្គ ព្រះអង្គនឹងប្រ
 ទានរង្វាន់ ឬដាក់ទោ
 ស
ម្នាក់ៗ តាមអំព�ដែល
ើ
ខ្លួនបា
 នប្រព្រឹត»្ត (ម៉ាថាយ ១៦:២៧ គខប)។
ហេតុដូច្នេះហ�
 ើយ មនុស្សដែលទទួលព្រះពរពិតប្រាកដទាំងនៅ
ពេលនេះ និងអស់កល្បជានិច្ច នោះគឺជាអ្នកដែល

អាចនិយាយដូច
លោក ប�ៀល ប័រដិន (Bill Borden) ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ 
យ៉េល (Yale) ថា៖  «ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអ�ើយ ទូលបង្គំបានដកខ្លួន
លែងធ្វើជាម្ចាស់ល�ើជីវិតខ្លួនឯងទ�ៀតហ�ើយ។ ទូលបង្គំសូមយា
 ងទ្រង់មក
សោយរាជ្យក្នុងច
 ិត្តទូលបង្គំ។ សូមទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែ លាងសម្អាត ហ�ើយ
ប្រើប្រាស់ទូលបង្គំតា
 មព្រះហឫទ័យទ្រង់ច
 ុះ»។
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ព្រះអង្គម
 ិនស
 ព្វព្រះទ័យឃ�ើញមនុស្សវិនាសបង់
ព្រះយេស៊ូវគ្រងល�ើបល្ល័ងពេ
្ក ញដោយសិរីល្អជោគ
ទ្រង់ទ
 តឃ�ើញលោកានៃមនុស្សគួរឲ្យអាណិតពេ
 ញដោយទុក្ខសោក
ទ្រង់យា
 ងមកលោកលះព្រះជន្មដោយក្ដីស្រឡាញ់។
វិនាសហ�ើយ វិនាសហ�ើយ! មនុស្សវិនាសនៅនឹងម
 ុខយ�
 ើង
ដួងច
 ិតក
្ត ៏ចំបែងរងទុក្ខខ្លោ
 ចផ្សារ
ព្រះគ្រីស្ទសង្គ្រោះតែគ្មា
 នអ្នកប្រាប់ពួកគេ
 ឡ�ើយណា
ឲ្យរួចសង្ខារផុតព
 បា
ី បកម្ម។
ព្រះអង្គម
 ិនស
 ព្វព្រះទ័យឃ�ើញមនុស្សវិនាសបង់
ទ្រង់យា
 ងមកគង់ក
 ្នុងលោកាដសែ
៏ នវេទនា
ទ្រង់រកអ្នកវង្វេងទ្រង់ល
 ួងលោមអ្នកក�
 ើតទុក
 ្ខា
ទ្រង់ប្រោស

ឲ្យជាដល់ចិតដ្តែលខ្ទេចខ្ទាំនិងបា
 ក់បែក។
វិនាសហ�ើយ វិនាសហ�ើយ! រដូវចម្រូតក
 ំពុងតែ
 ទៅហួស
អ្នកច្
 រូតក
 ៏តិច យប់យន់ទ
 ន់ទោរមកដល់
ព្រះគ្រីស្ទត្រាស់ហៅអ្នក មកច្រូតច
 ូរកុំរុញរា
ព្រោះព្រលឹងនៃមនុស្សម្នាមានតម្លៃណាស់ណាសម្រាប់ទ្រង់។
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មនុស្សខ្លះស
 ម្បូរចាយវាយខ្លាំងណាស់ តែសម្រាប់ព្រះមានតិចត
 ួចទេ
 
ពេលសម្រាប់ខ្លួនស
 ម្បូរណាស់ដែរ តែព្រះគ្មា
 នទេរវល់ខ្លាំងណាស់
គ្មានពេលបំពេញកិច្ចការព្រះគ្រីស្ទ ទៅជួយដល់មនុស្សកំពុងស្រេកឃ្លាន
ជួយព្រលឹងមនុស្សកំពុងវង្វេង ជួយគេ
 ឲ្យស្វែ
 ងរកអំណរអស់កល្ប។
វិនាសហ�ើយ វិនាសហ�ើយ! ម�ើលគេ
 ហៅយ�ើងចុះ
«នាំព្រះអ្នកម
 ក ហ�ើយប្រាប់យ�ើងពីទ្រង់ផ
 ង

យ�ើងអស់កម្លាំងមា
 នបន្ទុកច្រ
 ើនកន្លង
ទឹកភ្នែកហ
 ូរសៅហ្មងនាំឲ្យភ្នែកស្រវា

ំង»។
ព្រះអង្គម
 ិនស
 ព្វព្រះទ័យឃ�ើញមនុស្សវិនាសបង់
ខ្ញុំជាអ្នកដ�
 ើរតាមទ្រង់ ត�ខ
ើ ្ញុំអាចរស់នៅបានសុខសាន្តយ៉ាងដូចម្ដេចទៅ
ពេលព្រលឹងមនុស្សកំពុងតែ
 ធ្លាកន
់ រកយ៉ាងជ្រៅ
បាត់រសាត់ទៅដោយខ្ញុំមិនបា
 នជួយ។
វិនាសហ�ើយ វិនាសហ�ើយ! យ�ើងមិនស
 ្ម័គ្រចិត្ត
ម្ចាស់ខអ�
្ញុំ ើយអាណិត ប្រណីសន្ដោសផង
សូមបំបរបង់ច
 ំណង់លោកីយ៍តែម្ដង
ឲ្យទ
 ូលបង្គំរស់ផងតាមទស្សនៈរបស់ព្រះអង្គ។
— លោកស្រី លូស៊ី អរ. ម៉ៃយ�ើរ

(Lucy R. Meyer)
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ប�ើលោកអ្នកច
 ង់ដ
 ឹងព
 ័ត៌មានពីស�ៀវភៅគ្រីស្ទបរិស័ទជាភាសាខ្មែរផ្សេងៗទ�ៀត 
សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖
Looking for more Christian resources in the Khmer language?
Visit: http://www.cambodianchristianresources.com

