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ការព្រមាន៤យ៉ាងចំពោះគ្រូគង្វាល

ព្រះគម្ពីរមានល�ើកឡ�ើងព
 ីរ�ឿងបុរសម្នាក់ដែលបានទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុង
ព័ន្ធកិច្ចរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងបំផុត។ ប្រសិនប�ើគាត់រស់រានមានជីវិតដល់សព្វថ្ងៃ
នេះ នោះខ្ញុំគិតថា គាត់នឹងក្លាយជាបុគ្គលដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅល�ើពិភពលោក
នេះជាមិនខាន។ ហ�ើយប្រសិនប�ើគាត់ជាគ្រូ ឬក៏ជាបេសកជនម្នាក់នៅសព្វថ្ងៃ
នេះវិញ នោះខ្ញុំក៏គិតដែរថា មានមនុស្សជាច្រើននឹងអ
 ញ្ជើញគាត់ឲ្យម
 កអធិប្បាយ
ឬចងក្រងស�ៀវភៅ និងចង់រ�ៀនពគា
ី ត់ ដោយសារភាពជោគជ័យរបស់គាត់។
ប៉ុន្តែ ប�ើយ�ើងម�ើលពីជីវិតរបស់គាត់វិញ នោះយ�ើងនឹងឃ�ើញថា គាត់មិនមែន
ជាគំរូល្អទេ ព្រោះមានចំណុចអវិជ្ជមានជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់។ ហ�ើយ
យ�ើងក៏ទំនងជាមានការងាយស្រួលណាស់ក្នុងកា
 រថ្កោលទោសគាត់ និងគិតថា
 
គាត់ជាអ
 ្នកប
 ម្រើដអា
៏ ក្រក់ម្នាករ់បស់ព្រះជាម្ចាស់។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី នៅពេល
ដែលយ�ើងកាន់តែនៅបម្រើព្រះយូរទៅៗ នោះយ�ើងនឹងឃ�ើញថា ព្រះអង្គជាអង្គ
ប្រាកដនិយម ហ�ើយទ្រង់ជ្រាបហ�ើយថាយ�ើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សអាក្រក់ តែ
ដោយសារព្រះគុណទ្រង់ ទ្រង់នៅបន្តប្រើប្រាស់យ�ើងជាឧបករណ៍នៃព្រះគុណ
សម្រាប់ប្រយោជន៍ព្រះគ្រីស្ទ និងពិភពលោកទាំងមូល។ ព្រះអង្គបានប្រទាន
ព្រះបន្ទូលទ្រង់ដោយមានរួមទាំងគំរូល្អៗ និងគំរូអាក្រក់ៗ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងរ�ៀនពី
ជីវិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែលបានរស់នៅពីជំនាន់មុនៗយ�ើង រ�ៀនពីចំណុចខ្លាំង
និងព
 ីកំហុសរបស់ពួកគេ ដ�ើម្បក
ី ុំឲ្យយ�ើងប្រព្រឹត្តច្រំដែលៗដូចប្រវត្តិសាស្ត្រម
 ុនៗ
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ឡ�ើយ។ នៅក្នុងព័ន្ធកិច្ចរបស់គ្រូគង្វាល យ�ើងឃ�ើញថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែល
ពួកគាត់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយ ហ�ើយក៏មានការល្បួងជាច្រើនដែលព្យាយាម
អូសទាញពួកគាត់ចេញពីផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ។
ត�ើគ្រូដ៏ឆ្នើមម
 ្នាក់នេះជាអ្នកណា? ចម្លើយ៖ លោក យ៉ូណាស។ តោះយ�ើង! នាំ
គ្នាសិក្សាពីជីវិតរបស់គាត់ជាមួយគ្នា ហ�ើយម�ើលថាត�ើយ�ើងអាចនឹងរ�ៀនបាន
អ្វីខ្លះចេញពីជីវិតរបស់គាត់? មានការព្រមានបួនយ៉ាងចំពោះគ្រូគង្វាល ដែល
យ�ើងអាចរ�ៀនបានចេញពីជីវិតរបស់លោក យ៉ូណាស។ តោះយ�ើង! នាំគ្នារ�ៀន
ពីជីវិតគា
 ត់ពីចំណុចដំបូង៖

យ៉ូណាស ១:១-៣ «ព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យ៉ូណាស ជាកូន
អ័មីថាយថា៖ "ចូរទៅនីនីវេ ជាទីក្រុងធំ ហ�ើយប្រកាសទាស់នឹងក្រុងនោះ ព្រោះ
អំព�ើអាក្រក់របស់គេបានសាយឡ�ើង នៅចំពោះមុខយ�ើងហ�ើយ"។ ប៉ុន្តែ ហោរា
យ៉ូណាសក្រោកឡ�ើង រត់ទៅឯក្រុងត�ើស៊ីសវិញ ដ�ើម្បីឲ្យរួចព
 ីព្រះភក្ត្រនៃព្រះយេហូវ៉ា 
គឺលោកចុះទៅដល់ក្រុងយ៉ុបប៉េ បានជួបនឹងសំពៅមួយដែលរ�ៀបចេញទៅដល់
ក្រុងត�ើស៊ីស លោកចេញថ្លៃជិះ ក៏ចុះសំពៅនោះទៅឯត�ើស៊ីសជាមួយគេ ដ�ើម្បី
ឲ្យរួចពីព្រះភក្ត្រព្រះយេហូវ»
៉ា (គកស)។
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១. កុរំត់គេចចេញពីការត្រាស់ហៅរបស់
ព្រះជាម្ចាស់
ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅលោក យ៉ូណាស ប៉ុន្តែគាត់បែរជាព
 ្យាយាមរត់គេច
ចេញពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គវិញ។ យ�ើងខ្ញុំគិតថា នៅពេលដែលយ�ើងអាន
រ�ឿងលោក យ៉ូណាស ជាដំបូង នោះយ�ើងនឹងទ
 ំនងជាមានសំណួរដូចជា ត�ើលោក
យ៉ូណាស រត់គេចពីព្រះដ�ើម្បីអ្វី? ហេតុអ្វីបានជាលោក យ៉ូណាស ធ្វើបែបនេះ?
ម៉េចបានជាគាត់ហ៊ានប្រឆាំងនឹងកា
 រត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអញ្ចឹង? យ�ើងទ
 ំនងជា
គិតថា
  លោក យ៉ូណាស មានជំន�ឿដ៏ទ
 ន់ខ្សោយមែន! ប៉ុន្តែ យ�ើងម
 ិនគួរមានភាព
រហ័សរហួនពេកក្នុងកា
 រថ្កោលទោសគាត់ទេ។ សព្វថ្ងៃនេះ យ�ើងក
 ៏ដូចគ្នាដែរ មាន
អ្នកជ�ឿជាច្រើនដែលធ្វើជា
 គ្រូគង្វាល ប៉ុន្តែមិនយ
 ូរប៉ុន្មានគាត់ចា
 ប់ផ្ដើមប្រឈមមុខ
នឹងរ�ឿងដ៏ពិបាកៗក្នុងនាមជាអ្នកមានតួនាទីជាគ្រូ ដូច្នេះគាត់ក៏ចង់រត់គេចចេញ
ពីត្រាស់ហៅរបស់ព្រះ ដ�ើម្បីទៅធ្វើកា
 រងារនៅអង្គការ ឫកន្លែងផ្សេងៗទ�ៀតដែល
ទទួលប្រាក់ចំណូលច្រើនជាមុន។ ប្រាកដណាស់ ការត្រាប់តាមការត្រាស់ហៅ
របស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យធ្វើជាគ្រូគង្វាល គឺពិតជាពិបាកមែន។ ប៉ុន្តែ យ�ើងត្រូវតែ
ចងចាំពីលោក យ៉ូណាស ត្រង់ថាគាត់គឺជាហោរា ហ�ើយគាត់មិនបានឈប់ធ្វើ
ជាហោរាទេ។ គាត់នៅបន្តបម្រើព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមជាហោរាទ្រង់។ ព្រះអង្គបា
 ន
ត្រាស់ហៅគាត់ឲ្យធ្វើជាហោរាស្រាប់ទៅហ�ើយ ប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែមិនច
 ង់ទៅកន្លែង
ដែលព្រះបង្គាប់ឲ្យគាត់ទៅនោះតែប៉ុណ្ណោះ។ លោក យ៉ូណាស មិនបា
 នរត់គេចពី
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ការបម្រើព័ន្ធកិច្ចទេ គាត់គ្រាន់តែមិនច
 ង់ចេញទៅបម្រើព័ន្ធកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសខ្លួន
ប៉ុណ្ណោះ។ គាត់មានការពេញចិត្តហ�ើយក្នុងការធ្វើជាហោរាទៅកាន់ពួកសាសន៍
អ៊ីស្រាអែល ហ�ើយនឹងការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់គាត់ឲ្យទាយប្រាប់ស្ដេច
យេរ៉ូបោម ដែលជាបុត្រយ៉ូអាស ថា ទ្រង់នឹងស្ដារព្រំដែនសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឡ�ើង
វិញ (២ពង្សាវតារក្សត្រ ១៤:២៥)។ ប៉ុន្តែ ពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅគាត់
ឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសខ្លួន គាត់ក
 ៏បានរត់គេចចេញបាត់ទៅ។
គាត់មិនគ្រាន់តែរត់គេចប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែទង្វើរបស់គាត់ថែមទាំងសបញ្ជាក់យ៉ាង
ច្បាស់ថា គាត់សុខចិត្តស្លាបជា
់ ជាងទៅទីក្រុងនីនីវេ។ ពេលដែលលោក យ៉ូណាស
ប្រាប់ពួកនាវិកឲ
 ្យទ
 ម្លាក់គាត់ចូលទៅក្នុងស
 មុទ្រ ត�ើនោះជាដំណោះស្រាយតែមួយ
គត់ក
 ្នុងកា
 របញ្ឈប់ព្យុះមែនឬ? មិនមែនទេ! តាមពិត គាត់អា
 ចនឹងអ
 ធិស្ឋាន ហ�ើយ
ទូលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសបាបគាត់ នោះវាចប់រ�ឿងចប់រ៉ាវទៅហ�ើយ។ ឬ
ក៏ប�គា
ើ ត់គ្រាន់តែប្រាប់ពួកនាវិកឲ
 ្យបែរទូកទៅកំពង់ផែវិញ នោះគាត់អាចនឹងទៅ
ក្រុងនីនីវេបានបាត់ហ�ើយ។ លោក យ៉ូណាស ពិតជាមិនចង់ទៅក្រុងនីនីវេទេ។
គាត់សុខចិត្តលង់ទឹកស្លាប់ ជាជាងទៅអធិប្បាយនៅទីនោះ។ លោក យ៉ូណាស
ប្រហែលជាមានមូលហេតុដែលគាត់មិនចង់ទៅប្រកាសព្រះបន្ទូលនៅក្រុង
នីនីវេទេ។ ប្រហែលជាគាត់មិនសូវចេះនិយាយភាសារបស់គេ ឬក៏គាត់ស្អប់គេ
ដោយសារប្រទេសនោះធ្វើបាបជនជាតិរបស់គា
 ត់។ យ�ើងក
 ៏ប្រហែលជាមានមូល
ហេតុរបស់យ�ើងដែលទាក់ទងនឹងទ
 ីកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅយ�ើង
ឲ្យចេញទៅ តែយ�ើងមិនទៅ។ ទំនងជាយ�ើងគ្រាន់តែចង់បម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅ
រាជធានីភ្នំពេញ ឬក៏នៅតែស្រុកកំណ�ើតរបស់យ�ើងតែប៉ុណ្ណោះ។ ចុះហេតុអបាន
្វី
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ជាយ�ើងចង់ប
 ម្រើព្រះនៅកន្លែងដែលយ�ើងក
 ំពុងប
 ម្រើ? ដោយសារតែវាស្រួល ឬ
ដោយសារការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គ? ត�ើយ�ើងច
 ង់ប
 ម្រើព្រះតែនៅកន្លែងដែល
យ�ើងគិតថា
  ស្រួល ឬជាកន្លែងដែលយ�ើងចូលចិត្តតែប៉ុណ្ណោះមែនឬ? ត�ើព្រះអង្គ
អាចនឹងត្រាស់ហៅយ�ើងឲ្យទៅបម្រើទ្រង់នៅកន្លែងដែលយ�ើងស្អប់ឬទេ? ពេល
ខ្លះយ�ើងជា
 គ្រូគង្វាល ជាបេសកជន ជាធម្មតាយ�ើងជ្រើសរ�ើសកន្លែងដែលយ�ើង
ចូលចិតជាងស្ដាប់
្ត
តាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គ។ លោក យ៉ូណាស គឺជាហោរា
ជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយជនជាតិរបស់គាត់ក៏ដឹងផ
 ងដែរថា គាត់ជាហោរា
ដ៏ពិតប្រាកដមួយមែន។ ប៉ុន្តែ គាត់បានព្យាយាមរត់គេចពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះ
អង្គ ហ�ើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថា
 គាត់រត់គេចពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គឲ
 ្យគាត់ធ្វើ
នោះដែរ។ ប្រហែលយ�ើងក៏ដូចគ្នាដែរ គឺកំពុងព្យាយាមរត់គេចពីការត្រាស់ហៅ
របស់ព្រះអង្គ។ ត�ើយ�ើងកំពុងគេចចេញពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គមែនឬ ឬក៏
កំពុងតែបម្រើព្រះអង្គនៅកន្លែងដែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅរួចទៅហ�ើយ? ចុះប�ើ
ព្រះអង្គត្រាស់ហៅយ�ើងឲ្យចេញទៅបម្រើទ្រង់នៅប្រទេស វ�ៀតណាម ថៃ ឡាវ ឬ
ឲ្យទៅប្រទេសផ្សេងៗណាមួយទ�ៀត ត�ើយ�ើងព្រមទៅដែរឬទេ? ត�ើព្រះអង្គត្រាស់
ហៅយ�ើងដែលជាជនជាតិខ្មែរឲ្យនៅតែប្រទេសខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងឬ
 ? ឬក៏ព្រះអង្គអា
 ច
នឹងត្រាស់ហៅជនជាតិខ្មែរឲ្យទៅបម្រើទ្រង់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទ�ៀតបានដែរ?
ត�ើយ�ើងគួរបដិសេធនឹងកា
 រត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គ ដោយសារយ�ើងស្អប់ទីកន្លែង
នោះ ប្រទេសមួយនោះ ជនជាតិមួយនោះមែនឬ? យ�ើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា យ�ើងនឹងម
 ិន
រង់ចាំដល់ជិតស្លាប់ ទ�ើបយ�ើងចេញទៅដូចលោក យ៉ូណាស ស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់
ជីវិតម
 ុនដែលលោកទទួលស្គាលក
់ ំហុសរបស់ខ
 ្លួននោះឡ�ើយ។ យ�ើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា
យ�ើងនឹងឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះអង្គថា
 ៖ «ព្រះអង្គអ�ើយក
 ូនន
 ឹងទៅ មិនថា
 ទៅទីណា
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ក៏ដោយ» ដ�ើម្បជា
ី ការឆ្លើយតបទៅនឹងប
 ណ្ដាំរបស់ព្រះអង្គម
 កយ�ើងទា
 ំងអស់គ្នា
ថា ចូរទៅបង្កើតស
 ិស្សឲ្យមាននៅគ្រប់ទាំងជាតិសាសន៍។ ពេលព្រះយេស៊ូវបញ្ជា
ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់៖ «ចូរទៅបង្កើតសិស្សពីគ្រប់ជនជាតិ» ព្រះអង្គពិតជាមាន
ន័យថា គ្រប់ជនជាតិមែន (ម៉ាថាយ ២៨:១៩)។ នេះមានន័យថា មិនអា
 ចមាន
ជនជាតិណា
 មួយដែលយ�ើងអាចម�ើលរំលងបានឡ�ើយ។ ត�ើលោកអ្នកន
 ឹងហ៊ាន
កំណត់ក
 ្នុងច
 ិតខ្
្ត លួនឲ
 ្យស្អប់អស់អ្នកដែលព្រះយេស៊ូវបានសុគតជំនួសដោយសារ

បងប្អូនខ្មែរអ�
 ើយ! គ្មានអប្វី្រស�ើរ
ជាងការដ�ើរតា
 មការត្រាស់ហៅ
របស់ព្រះជាម្ចាសក់ ្នុងជីវិតលោក
អ្នកឡ�ើយ។

តែពួកគាត់មានសញ្ជាតិខុសពី
ខ្លួនមែនឬ? សម្បុរស្បែកខុស
គ្នា? សូមកុំឲ្យការនេះក�ើតឡ�ើង
ឡ�ើយ! ត�ើលោកអ្នកក
 ំពុងតែរត់
គេចចេញពីកា
 រត្រាស់ហៅរបស់
ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះលោកអ្នកដូច
លោក យ៉ូណាស មែនឬ? ចូល

លន់តួបាបរបស់លោកអ្នក ហ�ើយបែរទៅរកព្រះអង្គវិញ ដ្បិតទ្រង់មានពេញទៅ
ដោយព្រះគុណ!
ហ�ើយទោះប�ើលោកអ្នកម
 ិនគិតថា
 ខ្លួនក
 ំពុងតែរត់គេចក៏ដោយ ក៏លោកអ្នកត្រូវ
តែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរ ព្រោះវាពិតជាការដ៏ងាយស្រួលណាស់ដែលយ�ើងរត់
គេចចេញពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ពោលគឺស្រួលជាងលោកអ្នកអាច
គិតដល់ទៅទ�ៀត។
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បងប្អូនខ្មែរអ�ើយ! គ្មានអ
 ្វីប្រស�ើរជាងការដ�ើរតាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ក្នុងជីវិតលោកអ្នកឡ�ើយ។
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២. កុំផ្ដោតសំខាន់ល�ើក្បួនវិធីសាស្ត្រជាង
ការជ�ឿល�ើព្រះបន្ទូល
បន្ទាប់ពីលោក យ៉ូណាស បានរត់គេច យ�ើងទា
 ំងអស់គ្នាបានដឹងព
 ីសាច់រ�ឿងរួច
ហ�ើយ៖ ព្យុះក៏បានក�ើតឡ�ើង នាវិកបានបោះគាត់ចូលក្នុងស
 មុទ្រ មានត្រីដ៏ធ
 ំមួយ
បានមកលេបគាត់ ហ�ើយបីថ្ងៃក្រោយមក វាក៏បានខ្ជាក់គាត់ចេញនៅដីគោកវិញ។
ព្រះជាម្ចាស់ក៏បានត្រាស់ហៅលោក យ៉ូណាស ម្ដងទ�ៀត ហ�ើយពេលនេះគាត់
បានស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់។ ហ�ើយគឺត្រង់នេះឯងដែលលោក យ៉ូណាស បានផ្ដល់ជា
 
គំរូបែបវិជ្ជមានដល់យ�ើង ប៉ុន្តែជាគំរបូែបវិជ្ជមានសម្រាប់មូលហេតុខុសឆ្គង ព្រោះ
គាត់មានគោលបំណងមិនត្រឹមត្រូវ ពិតណា
 ស់ដែលគាត់បានប្រកាសព្រះបន្ទូល
ព្រះអង្គ ប៉ុន្តែ ចិតគាត់
្ត នៅចង់ឃ�ើញព្រះជាម្ចាស់សម្លាប់បំផ្លាញក្រុងនីនីវេដដែល។
លោក យ៉ូណាស ស្អបទ
់ ីក្រុងនីនីវេ ហ�ើយគាត់ចង់ឲ
 ្យក្រុងនោះវិនាសដោយភ្លើង
ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាគាត់ប្រកាសតែដំណឹងចា
 ំបាច់ ហ�ើយត្រួសៗតែប៉ុណ្ណោះ 
មិនល�ើសឬក៏ខ្វះពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ឲ្យគា
 ត់ន
 ិយាយ។ គាត់គ្រាន់តែ
អធិប្បាយសារដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យគាត់តែប៉ុណ្ណោះ។ ម�ើលទៅគាត់
មិនបា
 នផ្ដល់គំនិតស
 ្អីក្រៅពីតែបញ្ចេញសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេ។
ពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ទីក្រុងនីនីវេ គាត់គ្រាន់តែស្រែកប្រកាសថា៖ «នៅ
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តែសែសិបថ្ងៃទ�ៀតក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវប
 ំផ្លាញហ�ើយ» តែប៉ុណ្ណោះ គាត់ម
 ិនបា
 នធ្វើ
ដោយចិតឧស្
្ត សាហ៍ ឬខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងអស់ពីចិត្តនោះឡ�ើយ ព្រោះចិតរបស់
្ត

គាត់មិននៅជាប់ក្នុងកិច្ចការដែលលោកកំពុងតែធ្វើនោះទេ (យ៉ូណាស ៣:៤)។
គាត់គ្រាន់តែនាំសារដែលព្រះអង្គប្រទានមកគាត់តែប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ នេះជាមេរ�ៀន
ដ៏ល្អមួយដែលយ�ើងមិនគួរភ្លេចឡ�ើយ។ លោក យ៉ូណាស បាននិយាយការពិត
នៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងពោះត្រីធំនោះថា «សេចក្ដីសង្គ្រោះ គឺមកពីព្រះយេហូវ៉ា 

មិនមែនមកពីមនុស្សយ�ើងនោះទេ»។ សព្វថ្ងៃនេះ មានមនុស្សជាច្រើនផ្ដោត
សំខាន់ទៅល�ើតែក្បួនវិធីសាស្ត្រ និងរប�ៀបដែលត្រូវធ្វើព័ន្ធកិច្ចប៉ុណ្ណោះ។ យ�ើង
តែងតែព្យាយាមរកក្បួនថ្មីៗដែលគិតថា នោះមានប្រយោជន៍ គឺព្យាយាមធ្វើដូច
ប្រទេសផ្សេងៗដែលមានអ្នកជ�ឿច្រើន។ មានបេសកជនម្នាក់បាននិយាយថា៖

«ប្អូនអ�ើយ! ខ្ញុំបានបម្រើព្រះជាងដប់ឆ្នាំហ�ើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានផលអ្វីសោះ ប៉ុន្តែ 
ឥឡូវយ�ើងបានរកឃ�ើញក្បួនវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រយោជន៍ហ�ើយ ហ�ើយអ្វី
ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើពីមុនគឺឥតប្រយោជន៍»។ មែនហ�ើយ! មានក្បួនវិធីសាស្ត្រ
ជាច្រើនណាស់៖ ការនិយាយរ�ៀបរាប់ប្រាប់ ការប្រជុំគ្នាបែបជាក្រុមជំនុំក្រោមដ�ើម
ឈ�ើដោយមិនមានអគារ ការមានក្រុមជំនត
ុំ ូចៗជាជាងក្រុមជំនធ
ុំ ំៗ ការស្វែងរក
មនុស្សនៃសេចក្ដីសុខសាន្ដក្នុងភូមិស្រុកនោះ ការឲ្យក្មេងៗធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្រុម
ជំនុំដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សចាស់។ល។ ប�ើនិយាយឲ្យខ្លីទៅ មាន
ក្បួនវិធីសាស្ត្រច្រើនណាស់។ ប៉ុន្តែ ត�ើមានអ្វីទៅក�ើតឡ�ើង? ប្រមាណឆ្នាំក្រោយ
មក ពួកគេនឹងប
 ន្តគិតថា
 ខ្លួនបា
 នរកឃ�ើញក្បួនវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អឥតខ្ចោះផ្សេងទ�ៀត
ហ�ើយ ហ�ើយពួកគេនឹងប
 ន្តធ្វើបែបនោះម្ដងហ�ើយម្ដងទ�ៀតដោយឥតឈប់ឈរ។
ប៉ុន្តែ ម�ើលលោក យ៉ូណាស គាត់គ្រាន់តែអធិប្បាយសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយ

មិនធ្វើអ
 ស់ព
 ីចិតផង ហ�ើ
្ត
យត�ើមានអ្វីក�ើតឡ�ើង? ចូរយ�ើងម�ើលនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ
យ៉ូណាស ៣:៥ ត�ើមានអ្វីក�ើតឡ�ើង?

«ពួកបណ្តាជននៅក្រុងនីនីវេក៏ជ�ឿព្រះអង្គ។ ដូច្នេះ គេប្រកាសឲ្យមានពេល
តមអត់ ហ�ើយស្លៀកសំពត់ធ្មៃ ចាប់តាំងពីអ្នកធំបំផុត រហូតដល់អ្នកតូចជាង
គេ» (គកស)។
អស្ចារ្យមែនទែន! ប៉ុន្តែ  កុំ
ច្រឡំថាខ្ញុំចង់មានន័យដូចនេះ
ថា យ�ើងមិនគួរមានផែនការ
ឬវិធីសាស្ត្រក្នុងការបម្រើព្រះ
ជាម្ចាស់នោះទេ។ ពិតណាស់
យ�ើងគួរមានផែនការ ហ�ើយ

ចូរកុំឲ្យគិតថា វិធីសាស្ត្រស
 ំខាន់
ជាងព្រះបន្ទូលដ ៏ជាដ ំណឹងល្អដែល
ព្រះអង្គបានប្រទានមកឲ្យយ�
 ើង
នោះឡ�ើយ។

ព្យាយាមបំពេញព័ន្ធកិច្ចក្នុងពួក
ជំនុំរបស់យ�ើង ដ�ើម្បីបម្រើមនុស្សដែលយ�ើងកំពុងបម្រើ។ ប៉ុន្តែ ចូរកុំឲ្យគិតថា
វិធីសាស្ត្រសំខាន់ជាងព្រះបន្ទូលដ៏ជាដំណឹងល្អដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកឲ្យ
យ�ើងនោះឡ�ើយ។
ដោយសារធ្លាប់មានក្បួនវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលធ្លាប់មានប្រសិទ្ធភាពនៅ
អតីតកាល នោះមិនមែនមានន័យថា វាជាក្បួនវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អដែលយ�ើងគួរ
យកមកត្រាប់តាមសព្វថ្ងៃនេះនោះទេ។ ប្រសិនប�ើបែបនោះមែន យ�ើងប្រាកដ
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ជាគ្រាន់តែត្រូវការប្រើប្រាស់ក្បួនវិធីសាស្ត្ររបស់លោក យ៉ូណាស តែប៉ុណ្ណោះ 
ព្រោះគាត់ទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អបំផុតក្នុងចំណោមពួកហោរា ហ�ើយក៏ទំនង
ជាលទ្ធផលដ៏ល្អបំផុតក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់ផងម�ើលទៅ ប�ើយ�ើងរាប់
តាំងពីជំនាន់នោះមក។
លោក យ៉ូណាស បានអធិប្បាយ ហ�ើយមានមនុស្សចំនួន ១២០.០០០ នាក់
បានកែប្រែចិត្ត! យ�ើងខ្ញុំគិតថា
 សូម្បីតែលោកគ្រូ ប៊ីលី ហ្គ្រាម ក៏មិនដែលបានធ្វើ
ដូចនោះដែរ។
ត�ើលោក យ៉ូណាស បានប្រើប្រាស់ក្បួនវិធីសាស្ត្រអ្វី? ១) គាត់បានរត់គេច
ចេញពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ព្រោះគាត់ចង់ស្លាប់ជាជាងទៅកាន់
ជាតិសាសន៍ដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅឲ្យទៅ ២) ប្រកាសតែបន្តិចបន្តួច
៣) អធិប្បាយពីសារនៃការបំផ្លាញទាំងស្រុង ៤) ហ�ើយស្របពេលនោះគាត់រំពឹង
ចង់ឲ
 ្យព្រះជាម្ចាស់បង្អុរភ្លៀងជាស្ពាន់ធ័រ និងភ្លើងដ៏ក្ដៅធ្លាកព
់ ីល�ើមេឃ ដូចធ្លាក់ល�ើ
ក្រុងសូដុំម និងក្រុងកូម៉ូរ៉ា ក៏ដូចជា
 ល�ើមនុស្សគ្រប់ៗរូប ទោះប�ើព
 ួកគេបានកែប្រែ
ចិតក៏
្ត ដោយ ៥) ហ�ើយពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មិនបា
 នធ្វើបែបនោះ លោកអ្នកក
 ៏
មានការអន់ចិត្ត ៦) ហ�ើយបែរជាចង់ស្លាប់ទៅវិញ។
ត�ើក្បួនវិធីសាស្ត្រនោះជាអ
 ្វីដែលលោកអ្នកច
 ង់ធ្វើមែនឬ? ពិតជា
 ឡប់សតិហ�ើយ!
វាពិតជារ�ឿងដ៏លីលាមែន ប�ើយ�ើងព្យាយាមប្រើប្រាស់ក្បួនវិធីសាស្ត្ររបស់លោក
យ៉ូណាស។ ប៉ុន្តែ ទោះជាយ៉ាងណាក្ដី នេះក៏នៅតែជាសេចក្ដីល្បួងដ៏ងា
 យស្រួល
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មួយមែនដែលយ�ើងចង់ត្រាប់តាមក្បួនវិធីសាស្ត្ររបស់នរណាម្នាក់ក្នុងការធ្វើ
ព័ន្ធកិច្ច។ នឹងមានពេលមួយដែលយ�ើងនឹងយ�ើងចា
 ប់ផ្ដើមមានភាពច្របូកច្របល់
ហ�ើយចាប់ផ្ដើមគិតថា ក្បួនវិធីសាស្ត្ររបស់យ�ើងគឺជាអ្វីដែលនឹងជួយសង្គ្រោះ
មនុស្ស។
ប្រសិនប�ើលោក យ៉ូណាស ជាបេសកជននៅសម័យកាលនេះ នោះយ�ើងខ្ញុំដឹង
យ៉ាងប្រាកដថា គាត់នឹងនិពន្ធស�ៀវភៅពីជោគជ័យនៃស្នាដៃរបស់គាត់ ហ�ើយ
មនុស្សជា
 ច្រើននឹងព
 ្យាយាមត្រាប់តាមក្បួនវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់ក្នុងកា
 រធ្វើព័ន្ធកិច្ច។
យ�ើងខ្ញុំដឹងយ៉ាងប្រាកដថានឹងមានក្រុមជំនជា
ុំ ច្រើនដែលនឹងអ
 ញ្ជើញគាត់ឲ្យមក
ចែកចាយនៅក្រុមជំនុំរបស់ពួកគេពីរប�ៀបប្រកាសដំណឹងល្អ ហ�ើយពួកគេនឹង
ព្យាយាមរ�ៀនពីរប�ៀបរបស់គាត់។ គាត់នឹងសរសេរសំបុត្រព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន
ស�ៀវភៅដែលគាត់ន
 ឹងលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់ ហ�ើយគេនឹងស
 ួរគាត់ថា៖ «ត�ើលោក
យ៉ូណាស បានធ្វើដោយរប�ៀបម៉េច? សូមប្រាប់ព
 ីចំណុចអា
 ថ៌កំបាំងរបស់លោក
ដល់យ�ើងផង!»។ល។
ប៉ុន្តែធាតុពិតនោះគឺថា គ្មានក្បួនវិធីសាស្ត្រអាថ៌កំបាំងនៅល�ើលោកនេះទាក់ទង
ជាមួយដំណឹងល្អទេ ពីព្រោះព្រះអង្គបានបង្ហាញឲ្យយ�ើងដឹងគ្រប់យ៉ាងរួចទៅ
ហ�ើយ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងប្រកាសដំណឹងល្អយ៉ាងពិតប្រាកដបាន។ ទោះប�ើក្រុមជំនុំ
របស់យ�ើងរីកចម្រើនពីដប់នាក់ទៅមួយម៉ឺននាក់ ឬក៏មានគេស្នើឲ្យយ�ើងនិពន្ធ
ស�ៀវភៅ ដោយសារយ�ើងមានព័ន្ធកិច្ចល្អៗ ក៏យ�ើងត្រូវចងចាំដែរថា ព្រះអង្គជគឺ
ជាអង្គដែលធ្វើការក្នុងច
 ិតមនុ
្ត ស្ស មិនមែនវិធីសាស្ត្ររបស់យ�ើង ឬក៏អំណាចរបស់
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យ�ើងនោះទេ។ ព្រះអង្គជាអង្គដែលសង្គ្រោះមនុស្ស ដូច្នេះ ព្រះអង្គគួរនឹងទទួល
សិរីល្អ មិនមែនយ�ើងទេ។ លោក យ៉ូណាស មិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលវិសេស
វិសាលជាងគ្រីស្ទបរិស័ទណាផ្សេងៗទេ។ ហ�ើយលោកអ្នកក
 ៏មិនខ
 ុសអីពីគាត់នោះ
ដែរ។ ហ�ើយយ�ើងខ្ញុំក៏ដូចនោះដែរ។ គ្មានគ្រីស្ទបរិស័ទណាដែលវិសេសវិសាល
ជាងគ្រីស្ទបរិស័ទណាផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ។ មានតែព្រះគ្រីស្ទមួយគត់ដែលវិសេស។
យ�ើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សមានបាបដែលព្រះជាម្ចាស់បានទិញយ�ើងដោយ
ព្រះលោហិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់កូនច�ៀម។ ចំណុចដ៏ព
 ិតគឺត្រង់ថា
  យ�ើងមិនបា
 ន
ធ្វើអ្វីសោះ សូម្បីតែបន្តិចក៏មិនបានធ្វើផង។ ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើនូវរាល់គ្រប់អ្វីៗ
ទាំងអស់។ ក្បួនវិធីសាស្ត្ររបស់យ�ើងមិនសំខាន់ទេ។ តែផ្ទុយទៅវិញ សារដែល
ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់យ�ើងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដ�ើម្បឲ
ី ្យយ�ើងប្រកាស
គឺជាអ្វីដែលសំខាន់ និងមានពេញដោយអំណាច។  
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៣. កុំគិតថាព
 ័ន្ធកិច្ចមានសារ:សំខាន់
ជាងអ្វីៗទាំងអស់
ក្រោយពីនោះមកលោក យ៉ូណាស ក៏បានបំពេញព័ន្ធកិច្ច ហ�ើយបានធ្វើតាម
អ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្គាប់ឲ្យគាត់ធ្វើ។ ព្រះអង្គបានប្រទានរាជសារមួយ
ដល់គាត់ ហ�ើយគាត់បា
 ននាំរាជសារនោះទៅកាន់ទីក្រុងនីនីវេ។ ពិតណា
 ស់ គាត់
បានបញ្ចប់ព័ន្ធកិចរ្ចបស់គាត់ ប៉ុន្តែត�ើនោះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះ
ហឫទ័យចង់បា
 នមែនឬ? មិនមែនទេ! ព្រះអង្គម
 ិនគ្រាន់តែយកព្រះទ័យទ
 ុកដាក់
ល�ើព័ន្ធកិច្ចដែលយ�ើងធ្វើតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ តែព្រះអង្គថែមទាំងយកព្រះទ័យ
ទុកដាក់ល�ើខ្លួនយ�ើងផ្ទាល់ទ�ៀតផង។ ព្រះអង្គចង់បានចិត្តរបស់យ�ើង មិនមែន
គ្រាន់តែព័ន្ធកិច្ចនោះឡ�ើយ។ នៅពេលដែលយ�ើងធ្វើព័ន្ធកិចជា
្ច ច្រើន យ�ើងទ
 ំនង
នឹងមានអារម្មណ៍ល្អ ហ�ើយគិតថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យ�ើង ព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យ
នឹងអ
 ្វីៗដែលយ�ើងកំពុងធ្វើ និងផ
 លផ្លែរបស់យ�ើង ដូច្នេះព្រះអង្គន
 ឹងប្រទានពរដល់
យ�ើងជាមិនខាន។ ប៉ុន្តែ សូមគិតពីលោក យ៉ូណាស៖ គាត់បានទទួលផលផ្លែ
ជាច្រើន គាត់បានបំពេញព័ន្ធកិច្ចដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គ
ចង់បាននោះគឺត្រង់ ការមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគាត់ថែមទ�ៀត ព្រោះគាត់
មិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងទ្រង់ទេ។ ចិត្តរបស់គាត់នៅឆ្ងាយពីព្រះអង្គ
ដោយហេតុនេះហ�ើយបានជាព្រះអង្គច
 ង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ថែមទ�ៀត
ដ�ើម្បីជួយគាត់ឲ្យលូតលាស់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ និងឲ
 ្យមានចិត្តស្របតាមព្រះ
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ហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គ។ ទោះប�ើព័ន្ធកិច្ចរបស់យ�ើងដំណ�ើរការល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
ក៏នោះមិនមែនជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថា
  យ�ើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះអង្គ
នោះទេ។ យ�ើងខ្ញុំស្គាល់គ្រូគង្វាលជាច្រើនដែលមានការរីកចម្រើនខា
 ងឯព័ន្ធកិច្ច
យ៉ាងខ្លាំងក្លា ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់ព
 ួកគេផ្ទាលជា
់ មួយព្រះចេះតែឃ្លាតឆ្ងាយទៅៗ
ជាងមុន។ ពួកគាត់ធ្លាក់ចុះ ដោយសារពួកគាត់គិតថា ព័ន្ធកិច្ចសំខាន់ជាងការ
មានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គ។
ចូរគេចចេញពីអន្ទាក់នេះចុះ។ ចូរកុំរាប់បញ្ចូលភាពជោគជ័យនៃផ្នែកព័ន្ធកិច្ច
របស់លោកអ្នកជា
 មួយគ្នានឹងស
 ុខភាពនៃការដ�ើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់របស់លោក
អ្នកឡ�ើយ។
លោក យ៉ូណាស មិនបានគិតថា មានអ្វីខុសឆ្គងឡ�ើយ ទោះប�ើគាត់បានខឹង
យ៉ាងខ្លាំង ពេលដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះពួកអ្នកនៅក្រុងនីនីវេ។ ដូច្នេះហ�ើយបាន
ជាព្រះអង្គបា
 នមានបន្ទូលទៅកាន់លោកនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ យ៉ូណាស ៤:៤ ថា៖

«ការដែលឯងខឹងដូច្នេះ ត�ើគួរឬ?» (គកស)។ លោក យ៉ូណាស បាននិយាយ
ថា «បាទ»។ ប៉ុន្តែ ព្រះជាម្ចាស់មិនបានឈប់នៅត្រង់ហ្នឹងទេ ព្រះអង្គបានបន្ត
សង្វាតដេញតាមដួងចិត្តរបស់លោក យ៉ូណាស។ ព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យ
នឹងម�ើលថែដួងចិត្តរបស់លោក យ៉ូណាស។ លោក យ៉ូណាស កំពុងតែជាប់នៅ
ក្នុងអំព�ើបាប ហ�ើយព្រះជាម្ចាស់មិនសព្វព្រះហឫទ័យឲ្យគាត់គិតថា វាគ្មានអ្វី
ខុសក្នុងដួងចិត្តគាត់ឡ�ើយ។ អត្តិភាពដ៏ចម្បងរបស់យ�ើងដែលជាអ្នកជ�ឿ គឺការ
មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះអង្គផ្ទាល់ៗខ្លួន មិនមែនធ្វើតែព័ន្ធកិច្ចហ�ើយបាត់
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ទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់នោះទេ។ សព្វថ្ងៃនេះ ត�ើទំនាក់ទំនងរបស់យ�ើងជាមួយ
នឹងព្រះយ៉ាងម៉េចដែរ ល្អឬមិនល្អ?

«ឱព្រះអ�ើយ សូមពិនិត្យម�ើលទូលបង្គំ ហ�ើយស្គាល់ចិតទូ
្ត លបង្គំផង! សូមល្បង
ម�ើលទូលបង្គំ ដ�ើម្បឲ
ី ្យស្គាល់គំនិតទ
 ូលបង្គំ។ សូមទតម�ើល ប្រសិនប�ើមានអំព�ើ
អាក្រក់ណានៅក្នុងទូលបង្គំ ហ�ើយនាំទូលបង្គំតាមផ្លូវដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ចវិញ
ផង» (ទំនុកតម្កើង ១៣៩:២៣-២៤ គកស)។ សូមសួរខ្លួនឯងទៅម�ើលថា ត�ើ
ខ្ញុំបានលូតលាស់ខាងឯព្រលឹង
វិញ្ញាណ ឬក៏កា
 ន់តែក្រិនទៅៗ?
ត�ើសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំមាន
ចំពោះព្រះអង្គរីកចម្រើនដូចដប់
ឆ្នាំមុន ឬក៏ខ្សោយជាងមុន?
ចូរប្រយ័ត្ន! កុំបំពេញជីវិតរបស់
យ�ើងត្រឹមតែការបម្រើព័ន្ធកិច្ច
ហ�ើយគិតថាការធ្វើព័ន្ធកិច្ច គឺ

ក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទ ខ្ជា
ញុំ កូន
របស់ព្រះ ដូច្នេះព័ន្ធកិច្ចរបស់ខ ្ញុំ
មិនសំខាន់ជាងទំនាក់ទំនងរវាង
ខ្ញុំជាមួយព្រះវរបិតាដែលគង់នៅ
ស្ថានសួគ៌នោះទេ។

គ្រប់គ្រាន់ហ�ើយក្នុងជីវិតរបស់យ�ើង! រ�ឿងទីមួយដែលយ�ើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគិត
នោះគឺ ក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទ ខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះ ដូច្នេះព័ន្ធកិចរ្ចបស់ខ្ញុំមិនស
 ំខាន់
ជាងទំនាក់ទំនងរវាងខ្ញុំជាមួយព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌នោះទេ។ ព្រះអង្គ
ចង់បា
 នដួងចិតរបស់
្ត
យ�ើង ហ�ើយចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយយ�ើង។
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៤. កុំស្រឡាញ់ដ�ើមវល្លិ ហ�ើយបែរជា
ស្អប់មនុស្សឲ្យសោ
 ះ
ក្រោយពេលលោក យ៉ូណាស បាននាំសារទៅកាន់អ្នកនៅទីក្រុងនីនីវេ ពួកគេ
ក៏បានប្រែចិត្តជ�ឿទាំងអស់គ្នា (យ៉ូណាស ៤:៥)។ តែគាត់បែរជាចេញពីទីក្រុង
នោះទាំងខឹងសម្បា រួចក៏ទៅអង្គុយចាំម�ើលក្រុងនោះពីចម្ងាយ ព្រោះគាត់ចង់
ឃ�ើញព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាញពួកគេ ហ�ើយសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងប្ដូរព្រះហឫទ័យ
ពីការក្ដួលអាណិត ហ�ើយបំផ្លាញពួកគេចោល។ ប៉ុន្តែ យ�ើងឃ�ើញថា «ព្រះដ៏

ជាព្រះយេហូវ៉ា ទ្រង់ក៏បម្រុងឲ្យមានដ�ើមវល្លិដុះឡ�ើងគ្របបាំងយ៉ូណាស ដ�ើម្បី
ឲ្យបានជាម្លប់ពីល�ើក្បាលប្រយោជន៍ឲ្យលោកបានរួចពីសេចក្តីតប់ប្រមល់ទៅ
ដូច្នេះយ៉ូណាសមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំង ដោយព្រោះដ�ើមវល្លិនោះ ប៉ុន្តែដល់
ព្រឹកឡ�ើងថ្ងៃក្រោយ ព្រះទ្រង់បម្រុងឲ្យមានដង្កូវ១មកស៊ីដ�ើមវល្លិ ឲ្យស្វិតក្រៀម
វិញ លុះថ្ងៃបានរះឡ�ើងហ�ើយ ព្រះទ្រង់បម្រុងឲ្យមានខ្យល់ក្តៅ បក់មកពីទិស
ខាងក�ើត ថ្ងៃក៏ចាំងក្បាលលោកដែរ ឲ្យលោកខ្សោះល្វើយ លោកក៏សូមឲ្យខ្លួន
បានស្លាប់ទៅ ដោយពាក្យថា ស៊ូឲ្យទូលបង្គំស្លាប់ទៅ ជាជាងរស់នៅ នោះព្រះ
ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងយ៉ូណាសថា ការដែលឯងខឹងពីដំណ�ើរដ�ើមវល្លិនោះ ត�ើ
គួរឬ លោកតបថា ការដែលទូលបង្គំខឹងនេះគួរហ�ើយ ទោះប�ើដល់ស្លាបក
់ ៏ដោយ»
(យ៉ូណាស ៤:៦-៩)។ ត�ើលោក យ៉ូណាស ខឹងន
 ឹងដ�ើមវល្លិ ឬមានអំណរខ្លាំងនឹង
ដ�ើមវល្លិនោះ? ត�ើដ�ើមវល្លិនោះមានសារៈសំខាន់អ្វីចំពោះគាត់? ត�ើវាជាការជួយ
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កំសាន្តចិតគាត់
្ត ? លោក យ៉ូណាស ប្រហែលជាគិតថា ឥឡូវនេះព្រះអង្គស
 ុំទោស
គាត់ចំពោះទុក្ខវេទនារបស់គាត់ហ�ើយ អញ្ចឹងហ�ើយបានជាទ្រង់ឲ្យមានដ�ើមវល្លិ
ដុះមកគ្របបាំងគាត់។ ព្រះបន្ទូលបានចែងថា នៅពេលដ�ើមវល្លិនេះលូតលាស់
លោក យ៉ូណាស មានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំង។
នេះជាការព្រមានមួយដល់យ�ើង។ ត�ើហេតុអ្វីបានជាចំណុចនេះ គឺជា
 ការព្រមាន
មួយដល់យ�ើង? ប្រាកដណាស់! ព្រះអង្គមិនបានប្រទានដ�ើមវល្លិសម្រាប់យ�ើង
ទេ ប៉ុន្តែព្រះអង្គក
 ំពុងប
 ង្រៀនលោក យ៉ូណាស ថា គាត់ក
 ំពុងតែស្រឡាញ់អ
 ្វីមួយ
ដែលខុសឆ្គង ពោលគឺចិត្តរបស់លោកមិនស្របនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គ
ដែលមានការក្ដួលអាណិតចំពោះមនុស្សដែលរស់នៅទីក្រុងនីនីវេទេ។ ដ�ើមវល្លិ
នោះបានក្លាយទៅជាទីស្រឡាញ់របស់លោក យ៉ូណាស ហ�ើយគាត់មានអំណរ
ជាខ្លាំងនឹងវា។ គាត់គ្រាន់តែគិតព
 ីខ្លួនឯ
 ងប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះហ�ើយបា
 នជាគាត់ម�ើល
មិនឃ�ើញថា ខ្លួនម
 ិនខ
 ុស។ ហ�ើយគាត់គិតថា
  នោះជារ�ឿងត្រឹមត្រូវ។
ចុះក្នុងនាមយ�ើងជាគ្រូគង្វាលវិញ ត�ើយ�ើងកំពុងតែស្រឡាញ់អ្វី? ការរ�ៀនសូត្រ?
ការរ�ៀបចំផែនការ? ការដែលគេគោរពយ�ើង? លុយកាក់? ត�ើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យ
យ�ើងមានអំណរអរសប្បាយ? ប្រាកដណាស់! យ�ើងងាយនឹងមានចិតស្អ
្ត ប់មនុស្ស
ណាស់ ជាពិសេសពេលគេធ្វើខុសនឹងយ�ើង ពេលគេធ្វើបាបយ�ើង។ ក្នុងនាម
យ�ើងជាគ្រូគង្វាល ពេលខ្លះយ�ើងចង់ចេញទៅឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្ស ហ�ើយបែរទៅ
ស្រឡាញ់វត្ថុរបស់របរផ្សេងៗ ហ�ើយរអ៊ូរទាំព
 ីមនុស្សម
 ្នីម្នា។ ការដែលយ�ើងរអ៊ូរទាំ
ពីមនុស្ស នោះជាមុខសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថា យ�ើងកំពុងតែស្រឡាញ់ដ�ើមវល្លិដូច
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លោក យ៉ូណាស ព្រោះយ�ើងមិនខ
 ្វល់ពីមនុស្ស តែខ្វល់ខ្វាយតែពីខ្លួនឯ
 ងប៉ុណ្ណោះ។
ការធ្វើបែបនោះគឺខុសនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហ�ើយ។ សូម
ម�ើលពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ យ៉ូណាស ៤:១០-១១

«ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា៖ "ឯងបានអាល័យចំពោះដ�ើមវល្លិ ដែល
ឯងមិនបានដាំ ឬធ្វើឲ្យដុះឡ�ើងទេ ជាដ�ើមដែលដុះឡ�ើងក្នុងមួយយប់ ហ�ើយ
បានវិនាសទៅ ក្នុងម
 ួយយប់ដូចគ្នានោះ។ ដូច្នេះ ត�ម
ើ ិនគួរឲ
 ្យអញអាល័យចំពោះ
ក្រុងនីនីវេ ជាទីក្រុងយ៉ាងធំនេះ ដែលមានមនុស្សជាងមួយសែនពីរម៉ឺននាក់ ជា
ពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ស្តាំ មិន
ស្គាល់ឆ្វេងសោះ ព្រមទាំងហ្វូង
សត្វយ៉ាងច្រើនផ
 ងទេឬអ
 ?"»។
ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែល�ើក
ឡ�ើងថា៖ «ត�ើមិនឲ្យអញមាន

ក្ដីមេត្តាករុណាល�ើក្រុងនីនីវេទេ
ឬអី? ពួកគេមិនទាំងដឹងថាខ្លួន

អូ! សូមឲ្យដ ួងចិត្តយ�ើងមា
 នការ
ខ្ទេចខ្នទាំៅរាល់ពេលណាដែល
យ�ើងឃ�ើញបុគ្គលណាម្នាក់ក្រាប
ថ្វាយបង្គំ ឬក៏អុចធូបបន់ស្រន់
ដល់រូបព្រះក្លែងក្លាយច
 ុះ។

កំពុងធ្វើអ
 ្វីផង? ពួកគេជាអ្នកអ
 វិជ»
្ជា ។
អូ! សូមឲ្យដួងចិត្តយ�ើងមានការខ្ទេចខ្ទាំនៅរាល់ពេលណាដែលយ�ើងឃ�ើញ
បុគ្គលណាម្នាក់ក្រាបថ្វាយបង្គំ ឬក
 ៏អុចធ
 ូបប
 ន់ស្រន់ដលរ់ូបព្រះក្លែងក្លាយច
 ុះ។
ចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញ ទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់យ៉ាងពិសេសល�ើអស់អ្នក
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ណាដែលមិនទាន់បានឮដំណឹងល្អ ពោលគឺអស់អ្នកណាដែលមិនដឹងថា ខ្លួន
កំពុងតែធ្វើអ
 ្វីឡ�ើយ។
ប្រាកដណាស់! ផែនដីទាំងមូលគឺកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្ដីក្រោធដ៏យុត្តិធម៌
របស់ព្រះជាម្ចាស់ ព្រោះពួកគេបានគាបសង្កត់ដោយបង្ខាំងសេចក្ដីពិតរបស់
ទ្រង់ ប៉ុន្តែក៏នៅមានអ្នកខ្លះល�ើលោកនេះខ្លះដែលមិនទាន់ទាំងបានឮ ឬក៏ដឹងពី
សេចក្ដីមេត្តាករុណា និងច
 ិតអាណិ
្ត
តអាសូររបស់ទ្រង់ផង (រ៉ូម ១:១៨)។ ពួកគេ
មិនទាំងអាចដ�ើរទៅព្រះវិហារ ហ�ើយស្ដាប់ដំណឹងល្អបានផង។ ពួកគេមិនទាំង
មានមិត្តភក្តិដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទទ�ៀតផង។ ត�ើន
 ឹងមានអ្នកណាចេញទៅផ្សាយ
ដំណឹងល្អដល់ពួកគេ។ ត�ើអ
 ្នកណាមានដួងចិត្តដូចព្រះជាម្ចាស់ ហ�ើយនឹងចេញ
ទៅ ប្រាប់អស់អ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះអង្គពីដំណឹងនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះដែលមាន
នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ? ត�ើអ
 ្នកណា
 នឹងប្រាប់ព
 ួកគេថា ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្ស
លោកដ៏ម៉្លេះ ដែលព្រះអង្គបា
 នចាត់ព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ទ្រង់ ដ�ើម្បីសុគត
និងដ�ើម្បីឲ្យអស់អ្នកណា
 ដែលទទួលជ�ឿល�ើព្រះអង្គន
 ឹងម
 ិនវិនាសឡ�ើយ ប៉ុន្តែមាន
ជីវិតដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ចវិញ?
ឱ! ព្រះជាម្ចាស់អ�ើយ! សូមប្រទានសេចក្ដីមេត្តាករុណាដូចដែលទ្រង់មាន
សម្រាប់អស់អ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គ។ សូមជួយយ�ើងឲ្យចេះមានចិត្ត
ខ្ទេចខ្ទាំសម្រាប់អ
 ស់អ
 ្នកដែលមិនទា
 ន់ស្គាល់ទ្រង់ដែលនៅជុំវិញយ�ើង និងនៅល�ើ
ពិភពលោកទាំងមូលនេះ។ សូមជួយយ�ើងឲ្យចេះស្រឡាញ់មនុស្សម្នានៅជុំវិញ
យ�ើង។ ហ�ើយសូមជួយយ�ើងឲ្យចងចាំពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់ក្នុងជីវិតយ�ើងផង
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ដែរ។ យ�ើងទាំងអស់គ្នាសក្ដិសមនឹងទទួលសេចក្ដីស្លាប់ណាស់។ ប៉ុន្តែ ឱ! ព្រះ
អម្ចាស់អ�ើយ! ក្នុងសេចក្ដីមេត្តាករុណាដ៏អ
 ស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ ព្រះអង្គបា
 នអត់ទោស
បាបយ�ើង ហ�ើយបា
 នទិញយ�ើង ក៏ដូចជា
 បានញែកយ�ើងទ
 ុកជា
 បរិសុទ្ធផងដែរ។  
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សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន
ឱ! បងប្អូនខ្មែរអ�ើយ! យ�ើងខ្ញុំអធិស្ឋានទូលសូមឲ្យលោកអ្នកដ�ើរតាមការ
ត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់លោកអ្នក មិនថាព្រះអង្គបាន
ត្រាស់ហៅឲ្យលោកអ្នកទៅទីណាក៏ដោយ។ សូមឲ្យយ�ើងចងចាំថា យ�ើងគួរតែ
ប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ព្រោះមានតែទ្រង់មួយគត់ប៉ុណ្ណោះដែលជួយ
សង្គ្រោះមនុស្សលោកយ�ើងបា
 ន។ ចូរឲ្យយ�ើងចងចាំថា ព័ន្ធកិចរ្ចបស់យ�ើងមិនមែន
ជាអ្វីៗទា
 ំងអ
 ស់របស់យ�ើងទេ ប៉ុន្តែចូរបង្កើនទ
 ំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គជា
 រ�ៀងរាល់
ថ្ងៃវិញ ហ�ើយចូរឲ្យយ�ើងមានចិត្តស្រឡាញ់ដល់មនុស្សដូចជាព្រះអង្គស្រឡាញ់
ដែរ ពោលគឺមានចិត្តក្ដួលអាណិតដល់អស់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើបាបដោយមិន
ដឹងខ្លួន។ ឱ! ព្រះជាម្ចាស់អ�ើយ! សូមទ្រង់ជួយយ�ើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណរបស់
ទ្រង់ ក្នុងកា
 រធ្វើព័ន្ធកិចរ្ចបស់ទ្រង់ ក្នុងរប�ៀបរបស់ទ្រង់ ហ�ើយសូមឲ្យព្រះអង្គទ
 ទួល
បានសិរីល្អតាមរយៈជីវិតរបស់យ�ើង។ អាម៉ែន។
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អានបន្ថែមនៅ៖

ផ��វពិត
plovpit.com

ផ��វពិត

ហ�ើយទាញយកស�ៀវភៅជា
plovpit.com

ច្រើនទ�ៀតដោយឥតគិតថ្លៃនៅ៖

ផ��វពិត

CambodianChristianResources.com
plovpit.com

ផ��វពិត

លោកអ្នកអា
 ចស្ដាបព់ ្រះគម្ពីរភាសាខ្មែរជាសំឡេងបានហ�ើយ!

អស្ចារ្យមែ
 ន!

ទាញយក «ព្រះគម្ពីរជាសំឡេង» នៅ៖
https://plovpit.com/khmer-audio-bible/

