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ស្រុកខ្ញុំ ស្រាខ្ញុំ
មានមនុស្សមួយចំនួនបានល�ើកឡ�ើងថា «ប�ើមិនចេ
 ះផឹកស្រា នោះអ្នកឯងជា
មនុស្សអន់» ឬ «ប�ើល�ើកមិនដាច់មួយកែវ នោះមាននាមថា “អាកំសាកញី”។»
ឬក៏ «ប�ើចង់ធ្វើជាបុរសពិត ត្រូវតែ
 ចេះផឹកស្រា។» ឬ «ប�ើមកចូលរួមកម្មវិធីមិន
ផឹកស្រា អញ្ចឹងមកធ្វើអី?។ល។» ខណៈពេលដែលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខិតជិត
មកដល់ យ�ើងឃ�ើញហ�ើយថា នៅស្រុកយ�ើង ស្រាគឺពិតជាពេញនិយមណាស់
ជាពិសេសពេលដែលមានបុណ្យទានឬកម្មវិធីម្ដងៗ។ ក្នុងនា
 មជាគ្រីស្ទបរិស័ទ
ត�ើឲ្យយ�
 ើងត្
 រូវឆ្លើយតបយ៉ាងដ
 ូចម្ដេ
 ច ពេលដែលមានកម្មវិធីជួបជុំបងប្អូនម្តងៗ
ដែលមិនមែ
 នជាអ្នកជ�
 ឿល�ើព្រះយេស

៊ូវ ហ�ើយពួកគាត់មានការទទួលទានភេសជ្ជៈ
ដែលមានជាតិអាល់កុល? ត�ើព្រះគម្ពីរបានរ�ៀបរាប់យ៉ាងដ
 ូចម្ដេ
 ចខ្លះទាក់ទង់នឹង
ស្រា? ជាពិសេសទាក់ទងនឹងគ្រីស

្ទបរិស័ទជាមួយនឹងស្រា?

ប្រវត្តិស្រា
ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលមានតាំងពីយូរយាណាស់មកហ�ើយ។ លោក
ណូអេ គឺជាបុគ្គលដំបូងដែលបានស្រវឹងស្រា ដែលមានចែងទុកក្នុងព្រះគម្ពីរ
(លោកុប្បត្ដិ ៩:២១) ប៉ុន្តែគាត់មិនមែ
 នជាបុគ្គលដំ
 បូងគេ
 បង្អស់ដែលបានស្រវឹង
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ស្រាជោកខ្លួននោះទេ ដ្បិតចំណេះដឹងនៃរប�ៀបបិតស្រាត្រូវបានបង្រៀនតកូនត
ចៅអស់ជាច្រើនជំនាន់ណាស់មកហ�ើយ។
សំណួរគឺថា ត�ើគ្រីស្ទបរិស័ទអាចទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុល

បានដែរឬទេ? ជាដំបូង យ�ើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថា សំណួរគឺមិនមែ
 ន
សួរថា ត�ើគ្រីស

្ទបរិស័ទអាចផឹកស្រារហូតដល់ស្រវឹងបានមែនឬ? នោះទេ។ ព្រះ
គម្ពីរបានល�ើកឡ�ើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដែលយ�ើងមិនគួរម�ើលរំលងនោះទេ គឺ
ថាយ�ើងមិនត្
 រូវផឹករហូតដ
 ល់ស្រវឹងបានឡ�ើយ៖
អេភេសូរ ៥:១៨ បានចែងថា «កុំឲ្យស្រវឹងស្រា ដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡ�ើយ

តែចូរឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញ»។
យ�ើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា ខគម្ពីរមួយនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ ហ�ើយល្មមគ្រប់
គ្រាន់ហ�ើយត្រង់ថា «កុំឲ្យស្រវឹងស្រា»!
ប៉ុន្តែ ក៏នៅមានមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទ�ៀត ដែលបានល�ើកឡ�ើងថា ដាច់
ខាត! គ្រីស្ទបរិស័ទមិនគួរទទួលទានរាល់ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុល
ណាមួយបាននោះទេ។ ត�ើផ្នត់គំនិតបែបនេះក�ើតចេញមកពីប្រភពណា? ត�ើ
វាមានប្រភពចេញពីព្រះគម្ពីរ ឬក៏មកពីច្បាប់នៃមនុស្សសាសនានិយមដែល
បានបង្កើតឡ�ើង?
ពិតណាស់! ព្រះគម្ពីរបានល�ើកឡ�ើងអំពីក្រុមមនុស្សដែលត្រូវតមពីការ
ទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុល។ ព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់មិនឲ្យ
ពួកសង្ឃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផឹកភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលណាមួយ
ឡ�ើយ (លេវីវិន័យ ១០:៩)។ ហ�ើយចំពោះបុគ្គលណាដែលមានបន់បំណន់
ន៉ាសារីត ក៏ពួកគាត់មិនត្រូវទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលបាន
4

ដែរ (ជនគណនា ៦:២-៤)។ ប៉ុន្តែ ព្រះគម្ពីរ (មិនថាក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់
ឬក៏ស
 ញ្ញាថ្មី) មិនមានល�ើកឡ�ើងនូវបទបញ្ជាចំពោះអស់អ្នកដែលដ�ើរតាមព្រះ
ជាម្ចាស់ថា ពួកគាត់មិនត្
 រូវផឹកភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលដាច់ខាតនោះ
ទេ។ តាមពិតទៅ ព្រះគម្ពីរបានបង្រៀននូវចំណុចដែលផ្ទុយពីនេះទាំងស្រុង!
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ស្រាល្អ ឬមិនល
 ្អ?
ព្រះគម្ពីរបានល�ើកឡ�ើងអំពីភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលប្រមាណជាង
២០០ដង។ ១៦%នៃចំនួន ២០០ដងនោះគឺអវិជ្ជមាន (ការព្រមានទាស់នឹង
ការស្រវឹង ហ�ើយនិងគ្រោះថ្នាក់នៃ ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុល ដែលអ្នក
ផឹកទំនងនឹងប្រ
 ឈមមុខជាមួយ។ល។) ៥៩%នៃចំនួន២០០

ដងនោះគឺវិជ្ជមាន
(តំណាងឲ្យព្រះ
 ពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ សម្រាប់ប្រើប្រាស

់ពេលថ្វាយបង្គំ។ល។)
ហ�ើយ២៥%នៃចំនួន២០០ដងនោះគឺអព្យាក្រឹត្យដោយមិនមានភាពលម្អៀង
វិជ្ជមាន ឬក៏អវិជ្ជមានបែបចាក់ខ្សែ
 ឡ�ើយ (មានគេម
 ូលបង្ខូចយ៉ាងខុសឆ្គងដែល
ទាក់ទងនឹងការស្រវឹង ឬក៏ស
 ម្បថនៃការតមមិនផឹក។ល។)។

ស្រាល្អ
ព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនជារ�
 ឿយៗថា យ�ើងគួរមានភាពអរសប្បាយក្នុងការទទួល
ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលទៅវិញទេត�ើ។ ពេលដែលលោក អ័ប្រាហាំ បាន
ត្រឡប់មកវិញពីការដែលទ�ើបតែ
 ទទួលបានជ័យជម្នះក្នុងការរំដោះលោក ឡុត
ចេញពីអ្នកចាប់គាត់ យ�ើងឃ�ើញថាលោក ម៉ិលគីស្សាដែក ជាសង្ឃរបស់ព្រះ
 ដ
 ៏
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ខ្ពស់បំផុត បានមកជួបលោក អ័ប្រាហាំ ដោយនាំមកនូវនំបុ័ង និងស្រា (លោកុប្បត្ដិ ១៤:១៨)។ ព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែល ដែលមិនអាច
ធ្វើដំណ�ើរទៅព្រះវិហារ ដ�ើម្បីថ្វាយបង្គំ ឲ្យពួកគាត់យកដង្វាយរបស់ពួកគាត់
ទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើពិធីជប់ល�ៀងនៅផ្ទះ។ ហ�ើយក្នុងចំណែកមួយនៃពិធី
ជប់ល�
 ៀងនោះក៏រួមមានទាំងស្រា និងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលផងដែរ!
ចោទិយកថា ១៤:២៦ «ហ�ើយនឹងចំណាយប្រាក់នោះ ទិញអ្វីៗតាមប្រាថ្នា

បាន ទោះជាគោ ឬច�ៀម ឬស្រាទំពាំងបាយជូរ ឬគ្រឿងផឹកណា ឬរបស់អ្វីក៏
ដោយ ដែលឯងគាប់ចិត្ត រួចនឹងបរិភោគនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ា ជាព្រះនៃឯង
នៅទីនោះហ�ើយត្រូវអរសប្បាយឡ�ើង ព្រមទាំងពួកគ្
 រួឯងជាមួយនឹងឯងផង»។
ល�ើសពីការប្រាប់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតមភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុល
ព្រះជាម្ចាស់បែរជាល�
 ើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ទទួលទានស្រានៅពេលមានពិធីជប់
ល�ៀងទ�ៀតផង។
ក្នុងការថ្វាយយញ្ញបូជាក្នុងព្រះ
 គម្ពីរសញ្ញាចាស់ ស្រាក៏ជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយ
ផងដែរសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែល ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ឲ្យយកស្រា
ធ្វើជាយញ្ញបូជាមួយដែរ (និក្ខមនំ ២៩:៤០ និងលេ
 វីវិន័យ ២៣:១៣)។
ព្រះគម្ពីរបានល�ើកឡ�ើងម្ដងហ�ើយម្ដងទ�
 ៀតថា ស្រាគឺជាអ្វីមួយដែលល្អ ហ�ើយ
យ�ើងក៏គួរមានការអរសប្បាយនឹងវាផងដែរ។ វាក៏ជាអ្វីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់
បានប្រទានពរល�ើផ្នែកនោះផងដែរ! វាជាអ្វីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាន
មក «ដែលនាំឲ្យចិត្តមនុស្សបានសប្បាយ» (ទំនុកតម្កើង ១០៤:១៤-១៥)។
ហ�ើយស្រាក៏តំណាងឲ្យជីវិតអស់កល្បជានិច្ចដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ
ជាអ្វីមួយដែលយ�ើងត្រូវ «ទិញ» ពីព្រះជាម្ចាស់ «ឯអ្នកដែលគ្មានប្រាក់អ�ើយ!
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ចូរមកទិញ ហ�ើយបរិភោគទៅ!» (អេសាយ ៥៥:១-២)។ ហ�ើយនៅក្នុងនគរ
របស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់នាពេលអនាគតនឹងមានស្រាជាច្រើននៅឯពិធីជប់ល�
 ៀងដែល
ព្រះជាម្ចាស់នឹងបម្រើពួករាស្ត្ររបស់ទ្រង់ ហ�ើយព្រះអង្គក៏បានសន្យាផងដែរថា
ពេលដែលទ្រង់ស្ដារសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឡ�ើងវិញ នោះពួកគាត់ «នឹងដាំចំការ

ទំពាំងបាយជូរ ក៏នឹងផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរ ជាផលពីចំការនោះ» (អេសាយ
២៥:៦-៨ និងអេ
 ម៉ុស ៩:១៣-១៤)។
នេះឯងជាមូលហេតុដែលយ�ើងខ្ញុំមិនប្រើប្រាស់ពាក្យ «គ្រឿងស្រវឹង» ព្រោះ
ពាក្យនោះល�ើកបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថា ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតស្រាមក ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យ
យ�ើងស្រវឹងនោះទេ។ វាក៏ល�ើកបញ្ឆិតបញ្ឆៀងផងដែរថា ប�ើលោកអ្នកផឹកនោះ
មានន័យថាលោកអ្នកកំពុងតែ
 ចង់ស្រវឹងហ�ើយ។ ប៉ុន្តែ នោះមិនមែ
 នជាអ្វីដែល
ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកទាក់ទងនឹងស្រាឡ�ើយ។ ប្រាកដណាស់! ស្រាអាច
ធ្វើឲ្យយ�ើងស្រវឹងបាន ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតវាមក ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យការអបអរ
សាទររបស់យ�ើងកាន់តែ
 ប្រស�ើរឡ�ើងៗថែមទ�ៀត។ ជាទូទៅ មនុស្សម្នាមិននាំគ្នា
ផឹកស្រានៅឯពិធីបុណ្យស
 ពនោះទេ លុះត្រាតែពួកគាត់ព្យាយាមផឹករហូតដ
 ល់
ស្រវឹង ដ�ើម្បីបំភ្លេចបញ្ហារបស់ពួកគាត់ (ដែលនោះគឺជាអំព�ើបាប!)។ ប៉ុន្តែ ការ
ផឹកស្រាឲ្យត្
 រឹមត្
 រូវគឺមិនមែ
 ន ដ�ើម្បីបំភ្លេចនោះឡ�ើយ តែដ�ើម្បីធ្វើឲ្យយ�
 ើងកាន់តែ
 
មានអំណរប្រស�ើរឡ�ើងជាងមុន។ នេះឯងជាមូលហេតុដែលមានប្រពៃណីជា
ច្រើនពេ
 ញនិយមផឹកស្រាក្នុងពិធីមង្គលការ! ស្រាធ្វើឲ្យយ�
 ើងកាន់តែ
 មានសមត្ថ
ភាពក្នុងការមានភាពអរសប្បាយពេលដែលយ�ើងអបអរសាទរ ហ�ើយនេះឯងជា
រប�ៀបមួយដែលយ�ើងឃ�ើញពីការប្រើប្រាស់ក្នុងព្រះបន្ទូលបែបវិជ្ជមាន។ ប៉ុន្តែ 
ពេលដែលយ�ើងមិនផឹកស្រាក្នុងរប�ៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បានគ្រោងទុក ហ�ើយ
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យ�ើងផឹក ដ�ើម្បីឲ្យស្រវឹង នោះកម្មវិធីរបស់យ�
 ើងនឹងក
 ្លាយជាកម្មវិធីដែលខូចខាត
ហ�ើយហិនហោចទៅវិញ។ ការផឹកស្រារហូតដល់ស្រវឹងគឺជាអំព�ើបាប ប៉ុន្តែការ
ផឹកក្នុងរប�ៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បានគ្រោងទុកគឺមិនមែ
 នជាអំព�ើបាបនោះទេ ប៉ុន្តែ
គឺជាអំណោយទានពីព្រះអង្គ ដ�ើម្បីឲ្យយ�
 ើងមានភាពសប្បាយរីករាយវិញទេត�ើ។

ស្រាមិនល្អ
ព្រះគម្ពីរក៏បានល�ើកឡ�ើងបែបអវិជ្ជមានផងដែរអំពីស្រា និងការទទួលទាន
ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុល ប៉ុន្តែគ្រ
 ប់ពេ
 លគឺទាក់ទងនឹងការស្រវឹងជោ
 ក
ខ្លួន៖

«កុំឲ្យនៅកណ្ដាលពួកអ្នកប្រមឹកស្រា ឬក្នុងពួកល្មោភស៊ីឡ�ើយ ដ្បិតមនុស្ស
ប្រមឹក នឹងមនុស្សល្មោភនឹងទៅជាក្រ ហ�ើយសេចក្ដីងុយងោកនឹងនាំឲ្យស្លៀក
ពាក់កណ្ដាច» (សុភាសិត ២៣:២០-២១)។
«ឯស្រាទំពាំងបាយជូរ ជារបស់បញ្ឆោតម�
 ើលងា
 យ ហ�ើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើត
ការឡូឡា អ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំង២នោះ ឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញា»
(សុភាសិត ២០:១ ហ�ើយសូមអានបន្ថែមក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ អេសាយ ២៨:១-៧
និងយ៉ូអែល ១:៥)។
ហ�ើយខណៈពេលដែលយ�ើងម�
 ើលទៅជុំវិញសង្គមយ�ើង យ�ើងក៏ឃ�ើញពីភាព
ត្រឹមត្
 រូវនៃប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ។ ការស្រវឹងស្រាបានបំផ្លាញជីវិតអ្នក
ផឹកជាច្រើននាក់។ វាមិនគ្រាន់តែជះឥទ្ធិពលល�ើបុគ្គលដែលផឹកនោះទេ ប៉ុន្តែ
ការបំផ្លាញនោះក៏ជ្រាបចូលទៅកាន់ជីវិតអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញពួកគាត់ផង
ដែរ ឧទាហរណ៍៖ ដៃគូរជីវិត កូនចៅ និងសា
 ច់ញាតិ ក៏ដូចជាអ្នកជិតខាងទ�ៀត
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ផង។ ជាទូទៅ មនុស្សពីរនាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សបីនាក់នឹងមានចំណែកក្នុង
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលក�ើតមានឡ�ើងដោយសារការប�ើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃ
សារជាតិអាល់កុល មិនថាក�
 ើតឡ�ើងដោ
 យសារប�ើកបរដោយសារស្រវឹងដោយ
ខ្លួនឯង ឬក៏ត្
 រូវបានអ្នកស្រវឹងដែលកំពុងប�
 ើកបរមកបុកក៏ដោ
 យ (http://wwwnrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/812013.pdf)។ ការផឹកស្រាល�ើសកម្រិតបាននាំ
ឲ្យមានមនុស្សប្រមាណជាង៣លាននាក់ស្លាប់ជាប្រចាំឆ្នាំល�ើពិភពលោកនេះ
ទាំងមូល (https://www.statista.com/statistics/367890/alcohol-related-deaths-facts-worldwide/)។ ក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទ យ�ើងមិនគួរផឹក
រហូតដល់ស្រវឹងឡ�ើយ ជាដំបូងពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់មិនឲ្យយ�ើងធ្វើ
បែបនោះ ហ�ើយក៏ពីព្រោះយ�ើងក៏ឃ�ើញផងដែរតាមរយៈការសង្កេតម�ើលថា
បញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺល្អ ហ�ើយត្រឹមត្
 រូវ ដ្បិតកា
 រស្រវឹងមិនគ្រា
 ន់តែបំផ្លាញ
ជីវិតយ�
 ើងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះនោះឡ�ើយ ប៉ុន្តែថែ
 មទាំងបំផ្លាញជីវិតរបស់អស់អ្នក
ដែលយ�ើងស្រឡាញ់នៅជុំវិញខ្លួនផងដែរ។ ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺ៖
កុំឲ្យយ�
 ើងផឹករហូតដ
 ល់ស្រវឹង។
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ក្រឹត្យវ ិន័យរបស់មនុស្ស
ប៉ុន្តែ ជាថ្មីម្ដងទ�
 ៀត ព្រះគម្ពីរមិនដែលហាមប្រាមឲ្យអស់អ្នកដែលដ�ើរតាមព្រះ
ជាម្ចាស់មិនឲ្យផឹកភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលនោះទេ។ មានតែមនុស្ស
ក្នុងក្
 រុមមួយចំនួនក្រោ
 មក្រឹត្យវិន័យរបស់លោក ម៉ូសេ ប៉ុណ្ណោះ។ ហ�ើយក្រៅពី
ហ្នឹងគឺព្រះគម្ពីរស
 ញ្ញាថ្មីមិនបានហាមប្រាមនរណាម្នាក់មិនឲ្យផឹកនោះឡ�ើយ។
តាមពិតទៅសាវ័ក ប៉ុល ថែមទាំងបានសរសេរទៅកាន់លោក ធីម៉ូថេ ហ�ើយបាន
ប្រាប់គាត់ថា ពុំគ្រាន់តែផឹកទឹកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគាត់ក៏គួរតែផឹកស្រាបន្តិចផង
ដ�ើម្បីជួយរោគដែលមានជាញយៗ (១ធីម៉ូថេ ៥:២៣)។ ចំណុចនេះបង្ហាញ
ថាលោក ធីម៉ូថេ បានជ្រើសរ�
 ើសតមស្រាក្នុងអំឡុងពេលណាមួយ ប៉ុន្តែនោះជា
ជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ ហ�ើយក៏ជាជម្រើសដែលសាវ័ក ប៉ុល មិនបានល�ើក
ទឹកចិត្តឲ្យធ្វើ។ ហ�ើយខគម្ពីរនានាជាច្រើនទាក់ទងនឹងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិ
អាល់កុលក្នុងព្រះគម្ពីរគឺសុ
 ទ្ធតែ
 វិជ្ជមាន ក្នុងលក្ខណៈបែបដែលព្រះជាម្ចាស់បាន
ប្រទានឲ្យយ�ើងសម្រាប់មានការអរសប្បាយ។ ប៉ុន្តែ យ�ើងក៏មិនគួរផឹកឲ្យហួស
ហេតុពេ
 កហួសកម្រិតនោះដែរ ដ្បិតព្រះ
 បន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានល�ើកឡ�ើង
យ៉ាងច្បាស់ថា ការផឹកជ្រុលដល់ថ្នាក់ស្រវឹងជោកខ្លួនគឺមិនមែ
 នជាព្រះ
 ហឫទ័យ
របស់ព្រះអង្គសម្រា

ប់ជីវិតរស់នៅរបស់យ�ើងនោះឡ�ើយ។
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ស្រាខុសគ្នា?
មានមនុស្សមួយចំនួនប្រ
 កែកថា ស្រាដែលបានផលិតឡ�ើងនៅសម័យកាល
ព្រះគម្ពីរគឺមិនដ
 ូចស្រាដែលបានផលិតឡ�ើងនា
 ពេលសព្វថ្ងៃនេះទេ។ ការគិតបែប
នោះក៏មានសេចក្ដីពិតខ្លះៗផងដែរ។ ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលបែបជា
«ស្រាប�ៀរ» នៅសម័យបុរាណមានលក្ខណៈដូចជាត្រប៉ែជាងស្រាដែលមាន
ផលិតឡ�ើងនៅបច្ចុប្បន្នកាលនេះ។ ហ�ើយជាតិអាល់កុលក៏ទំនងជាមានតិច
ជាងនៅសម័យនោះក្នុងស្រា ប�ើប្រ
 ៀបធ�ៀបទៅនឹងស្រាដែលមានសព្វថ្ងៃនេះ។
ប៉ុន្តែ ស្នាដៃនៃការបិតស្រាហាក់បីដូចជាមានវ័យចំណាស់ស្មើនឹងមនុស្សជាតិ
ទៅទ�ៀត។ ហ�ើយការផឹកជ្រុលហួសហេតុ ដ�ើម្បីឲ្យបានស្រវឹងក៏ចាស់ស្មើគ្នាផង
ដែរ។ ចំណុចពិតគឺ៖ វាមិនមែ
 នជាស្អីទេ ប�ើស្រាមានជាតិអាល់កុលច្រើន ឬតិច
សព្វថ្ងៃនេះពេលប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងសម័យកាលព្រះគម្ពីរ ព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់
ព្រះជាម្ចាស់គឺច្បាស់ណាស់ហ�ើយត្រង់ថា កុំឲ្យស្រវឹងស្រាឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើ
ភេសជ្ជៈណាមួយមានជាតិអាល់កុលច្រើន ក្នុងនា
 មយ�ើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែល
មានចិត្តប្រាថ

្នាចង់ដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទ នោះយ�ើងពុំគួរផឹកច្រ
 ើនពេកអី។ ដូចគ
 ្នាផង
នោះដែរ អាស្រ័យល�ើទម្ងន់ និងការដែលរូបកាយរបស់លោកអ្នកអាចបម្លែង
អាហារឲ្យទៅជាថាមពលល�ឿនប៉ុណ្ណា ការនោះក៏អាចជួយប្រាប់ថា លោកអ្នក
អាច ឬក៏មិនអាចទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលច្រើនប៉ុណ្ណាដែរ
មុនលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមស្រវេស្រវាវង្វេងស្មារតីដោយការស្រវឹង។ ប៉ុន្តែ ចំណុច
នោះគឺនៅតែដូចគ្នាដដែល ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏យ�ើងមិនត្រូវផឹកដល់
ស្រវឹងដល់ថ្នាក់ឆ្កែលិឍមាត់នោះដែរ។ តាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រ យ�ើងដឹងហ�ើយ
ថា ការផឹករហូតដល់ស្រវឹងគឺជាទង្វើមួយដែលមនុស្សលោកយ�ើងធ្វើម្ដងហ�ើយ
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ម្ដងទ�ៀត ហ�ើយឈានដល់ដំណាក់នៃការស្រវឹងគឺក�ើតឡ�ើងតាមរយៈការផឹក
គ្រឿងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុល។

ចូរប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបន្ថែមវិន័យ
រាល់ពេលណាដែលលោកអ្នកត្
 រូវការប្រើប្រាស

់ភស្តុតាងបន្ថែមល�ើអ្វីដែលមាន
ចែងក្នុងព្រះ
 គម្ពីររួចហ�ើយ ដ�ើម្បីជាអំណះអំណាងរបស់លោកអ្នក នោះមានន័យ
ថា លោកអ្នកកំពុងតែ
 គិតថាព្រះ
 គម្ពីរមិនមានលក្ខណៈច្បាស់លាស

់ ហេតុដូច្នេះ
ហ�ើយបានជាលោកអ្នកត្
 រូវការព័ត៌មានបន្ថែមក្រៅពីព្រះ
 គម្ពីរ។ ហ�ើយនេះគឺជា
ករណីចំពោះអស់អ្នកដែលបានបង្រៀនថា ដាច់ខាត! គ្រីស្ទបរិស័ទមិនគួរផឹក
ស្រា។ វាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ
 ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការបន្ថែមល�ើព្រះបន្ទូល ហ�ើយបានបង្កើត
វិន័យសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យពួកគាត់ត្រា
 ប់តាម ដែលមិនមានចែងក្នុងព្រះ
 គម្ពីរ
របស់ព្រះ
 ជាម្ចាស់ទាល់តែសោះ។ ផ្ទុយពីនោះ យ�ើងត្រូវតែប្រាថ្នាដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទ
ទាំងស្រុង ដោយផ្ដល់សេរីភាពចំពោះកន្លែងដែលទ្រង់ផ្ដល់សេ
 រីភាព ហ�ើយឈប់
នៅកន្លែងណាដែលព្រះអង្គឲ្យឈប់។ សាវ័ក ប៉ុល បានសរសេរថា «ដូច្នេះ កុំឲ្យ

អ្នកណានិន្ទាអ្នករាល់គ្នា ពីរ�ឿងចំណីអាហារ ឬគ្រឿងផឹក ឬពីរ�ឿងថ្ងៃបុណ្យ ថ្ងៃ
ចូលខែ ឬថ្ងៃឈប់សម្រាកឡ�ើយ សេចក្ដីទាំងនេះជាស្រមោលនៃការដែលត្រូវ
មក តែតួរូបអង្គនោះ គឺជាព្រះគ្រីស្ទ កុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតយករង្វាន់របស់អ្នក
រាល់គ្នា តាមតែចិត្តឡ�ើយ ដោយគេប្រព្រឹត្តបែបសុភាព ទាំងថ្វាយបង្គំពួកទេវ
តា ទាំងស�ៀតស៊កចូលទៅក្នុងការ ដែលខ្លួនម�ើលមិនឃ�ើញ ហ�ើយមានចិត្ត
ប�៉ោងឡ�ើង ដោយគំនិតខាងសាច់ឈាមគេនោះ គេមិនកាន់ជាប់តាមសិរសា
ទេ ដែលដោយសារសិរសានោះ រូបកាយទាំងមូលបានមានកម្លាំង ហ�ើយជាប់
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គ្នា ដោយសារសន្លាក់ នឹងស
 រសៃទាំងប៉ុន្មាន ឲ្យបានចម្រើនឡ�ើង ដោយសេចក្ដី
ចម្រើនរបស់ព្រះ។ ដូច្នេះ ប�ើសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ទៅ ជាមួយនឹងព្រះ
គ្រីស្ទ ខាងឯបឋមសិក្សារបស់លោកីយ៍នេះមែន នោះត�ើហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់
គ្នា ធ្វើដូចជារស់នៅជាប់ក្នុងលោកីយ៍នៅឡ�ើយ ដោយចុះចូលនឹងបញ្ញត្តិទាំង
ប៉ុន្មានវិញ ដូចជាថា កុំឲ្យកាន់ កុំឲ្យភ្ល
 ក់ កុំឲ្យពា
 ល់ឲ្យសោះ គឺតាមសេចក្ដីហាម
ប្រាម នឹងសេ
 ចក្ដីបង្រៀនរបស់មនុស្ស ដែលសេចក្ដីទាំងនោះតែងតែវិនាសបាត់
ទៅ ដោយការប្រើប្រាស 

ជាសេចក្ដីដែលម�ើលទៅដូចជាមានទំនងមែន ដោយ
មានការថ្វាយបង្គំស្ម័គ្រ

ពីចិត្ត ហ�ើយមានសេចក្ដីសុភាព ឥតប្រណីរូបសាច់ តែ
គ្មានប្រយោជន៍នឹងទប់ទល់សេ
 ចក្ដីប៉ងប្រាថ

្នារបស់សាច់ឈា
 មឡ�ើយ» (កូឡូស 
២:១៦-២៣ សូមអានបន្ថែមនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ ១ធីម៉ូថេ ៤:៣)។
រ�ឿងនេះមិនគួរដូច្នោះទេ ដ្បិតព្រះគម្ពីរមានចែងយ៉ាងច្បាស់ទាក់ទងនឹងការ
ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទអាចទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលឬក៏អត់។
ព្រះគម្ពីរមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនភាគរយនៃជាតិអាល់កុលក្នុងស្រា ឬក៏ភេសជ្ជៈ
ដែលមានជាតិអាល់កុល ពីព្រោះវាមិនសំខាន់ទេ! គ្រីស្ទបរិស័ទមានសេរីភាព
ក្នុងការទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលបាន។
ច្បាស់ណាស់! គ្រីស្ទបរិស័ទអាចទទួលទានស្រា និងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិ
អាល់កុលបាន។
បង្គាប់គឺមិនមែនឲ្យយ�ើងតមនោះទេ ប៉ុន្តែឲ្យយ�ើងអនុវត្តការចេះគ្រប់គ្រងល�ើ
ខ្លួនឯង ដែលនេះគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ (កាឡាទី ៥:២២)។
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ត�ើផ្នតគំ
់ និតថា

កុំផឹកម
 កពីណា?
សំណួរគឺថា ត�ើផ្នត់គំនិតដែលថា គ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចទទួលទានភេសជ្ជៈ
ដែលមានជាតិអាល់កុលបាន ក�ើតចេញមកពីប្រភ
 ពណា?
ផ្នត់គំនិតដែលថា គ្រូគង្វាលមិនគួរផឹកស្រាគឺជាផ្នត់គំនិតដ
 ៏ចាស់មួយ។ លោក
គ្រូ ធ�ើរធូលាន (Tertullian ដែលបានស្លាប់នៅឆ្នាំ២២០នៃគ.ស.) បានបង្រៀន
ថា គ្រូគង្វាលគួរត្រាប់តាមក្រឹត្យវិន័យនៃការតមស្រាដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់
ល�ើលោក អ�ើរ៉ុន និងពួកសង្ឃ (http://www.earlychristianwritings.com/
text/tertullian33.html)។ ប៉ុន្តែ ប�ើគ្រូគង្វាលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែត្រាប់តាម
ក្រឹត្យវិន័យមួយនេះដែលបានដាក់ល�ើពួកសង្ឃ នោះមានន័យថា ពួកគាត់ក៏
ត្រូវតែ
 ត្រាប់តាមនូវរាល់ក្រឹត្យវិន័យផ្សេងៗទ�ៀតទាំងអស់ផងដែរ។ យ�ើងមិនត្
 រូវ
វែកញែកក្រឹត្យវិន័យនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យដោយគ្រាន់តែជ្រើសរ�ើសយកក្រឹត្យវិន័យ
នេះ ឬក៏ក្
 រឹត្យវិន័យនោះ ដ�ើម្បីយកមកត្រាប់តាមបានឡ�ើយ (ប�ើគ្រូគង្វាលមិន
អាចទទួលទានស្រាដូចជាសង្ឃណាម្នាក់ នោះក៏មានន័យថា គាត់ក៏មិនអាច
ប៉ះមនុស្សស្លាប់ កោរជ�ើងសក់នៃពុកមាត់របស់ខ្លួន រ�ៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីមេ
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ម៉ាយ។ល។ សូមអានបន្ថែមកណ្ឌគម្ពីរលេ
 វីវិន័យជំពូក២១)។ ព្រះជាម្ចាស់បាន
ប្រទានក្រឹត្យវិន័យដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែល ហ�ើយពួកគាត់មិនអាចជ្រើសរ�ើស
តាមតែចិត្តថានឹងត្រា
 ប់តាមចំណុចមួយណា ឬក៏មិនត្រា
 ប់តាមចំណុចមួយណា
ក៏បាននោះទេ។ ព្រះអង្គបានបង្គាប់ឲ្យពួកគាត់ត្រា
 ប់តាមគ្រប់ចំណុចទាំងអស់
ហ�ើយប�ើពួកគាត់បរាជ័យក្នុងការមិនត្រា
 ប់តាមចំណុចណាមួយ នោះមានន័យថា
ពួកគាត់មិនបានត្រាប់តាមរាល់គ្រប់ចំណុចទាំងអស់ហ�ើយ (យ៉ាកុប ២:១០)។
ហ�ើយយ�ើងក៏ដឹ
 ងផងដែរថា ការនិយាយថាយ�ើងគួរតែត្រាប់តាមក្រឹត្យវិន័យនៅ
ក្នុងស
 ញ្ញាចាស់ក៏មិនមានភាពស៊ីគ្នានឹងការដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទ ដ្បិតយ�ើងមិនស្ថិ
 ត
នៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យទ�ៀតឡ�ើយ (កាឡាទី ៥:១៨)។
ប៉ុន្តែ ផ្នត់គំនិតដែលថា គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់ៗរូបគួរតែតមពីការផឹកស្រាគឺតាម
ពិតទៅជាគំនិតដ៏ថ្មីមួយទេ។ ហ�ើយការនេះក�ើតចេញមកពីប្រទេសអាម៉េរិក។
ហ�ើយនេះឯងដែលជាមូលហេតុដែលមានក្រុមជំនុំជាច្រ
 ើននៅក្នុងប្រទេស

កម្ពុជា
បង្រៀនថា គ្រីស្ទបរិស័ទមិនគួរទទួលទានស្រាបានឡ�ើយ ហ�ើយគួរប្រើប្រាស់ទឹក
ទំពាំងបាយជូរពេលធ្វើពិធីល�
 ៀងព្រះអម្ចាស់ជាជាងប្រើប្រាស

់ស្រា (ប�ើយោ
 ងតាម
ព្រះគម្ពីរ គឺស្រា ព្រោះសាវ័ក ប៉ុល បានសរសេរថ្កោលទោសក្រុមជំនុំកូរិនថូស 
ដោយសារពួកគាត់ស្រវឹងជោ
 កខ្លួន ខណៈពេលដែលពួកគាត់ធ្វើពិធីល�
 ៀងព្រះ
អម្ចាស់ក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ កូរិនថូស ១១:២១)។ ដំបូងឡ�ើយ ក្រុមចលនាបញ្ឈប់
ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលនៅប្រទេសអាម៉េរិក (Temperance Movement in America) ជំទាស់នឹងការបិតស្រាយកមកធ្វើជាភេសជ្ជៈ ដែលមាន
ដូចជា វីស្គី រុំ និងស្រាបារ (whisky, rum, and brandy) ប៉ុន្តែ មិនយូរមិនឆា
 ប់
ពួកគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដ
 ើមបង្រៀនថា យ�ើងគួរតែ
 តមពីការទទួលទានភេសជ្ជៈដែល
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មានជាតិអាល់កុលគ្រប់ប្រភេទ ដែលនោះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគិតថា
មានមនុស្សជាច្រើននៅប្រទេសអាម៉េរិកកំពុងតែវីវក់នឹងភាពស្រវឹងយ៉ាងខ្លាំង
នាកាលនោះ។ នៅឆ្នាំ១៨៦៩ លោកគ្រូ ថូម៉ាស ប្រេមវ៉ែល វ៉ូលឆ៍ (Thomas
Bramwell Welch) ដែលជាគ្រូគង្វាលក្រុមជំនុំវែសស្លៀន (Wesleyan) បាន
រកឃ�ើញមធ្យោបាយមួយក្នុងការរំងាស់ទឹកទំពាំងបាយជូរដែលអាចទុកវាឲ្យ
បានយូរ ដែលការនោះបានរ�ៀបរ�ៀងផ្លូវសម្រាប់ក្រុមជំនុំជាច្រើននៅឯប្រទេស
អាម៉េរិកក្នុងការត្រាប់តាមច្បាប់ថ្មីរបស់ពួកគាត់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ទឹក
ទំពាំងបាយជូរដែលមិនមានជាតិអាល់កុលក្នុងពិធីល�
 ៀងព្រះអម្ចាស់។ ការផ្លាស់
ប្ដូរទេវវិទ្យាមួយនេះក៏បានជះឥទ្ធិពលល�ើនយោបាយនៅប្រទេសអាម៉េរិកផង
ដែរ ដ្បិតនៅឆ្នាំ១៩១៩គេបានចេញវិសោធនកម្មទី១៨ (18th Amendment)
ដោយហាមប្រាមការលក់ដូរស្រាដែលអាចនាំឲ្យស្រវឹង។ ចលនាមួយនេះមាន
ឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ ខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់មានគ្រូគង្វាលចាប់ផ្ដើមបង្រៀនថា
ស្រាដែលព្រះយេស

៊ូវបានធ្វើ ហ�ើយនឹងទទួលទានគឺជាស្រាដែលមិនមានសារ
ធាតុអាល់កុលក្នុងវាទេ ហ
 �ើយពួកគាត់ក៏យកសេចក្ដីបង្រៀនដ៏ច្បាស់លាស់នៃ
ព្រះបន្ទូល ហ�ើយបត់បែ
 នឲ្យស៊
 ីគ្នានឹងគោ
 លគំនិតរបស់ខ្លួនវិញ។
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ផឹកឬ
 អត់?
មានមនុស្សជាច្រើនបានប្រកែកថា ដោយសារមានមនុស្សជាច្រើនផឹកស្រា
ហួសកម្រិតពេក ដូច្នេះគ្រីស្ទបរិស័ទ មិនគួរផឹកឡ�ើយ។ ប៉ុន្តែ ត�ើឲ្យយ�ើងរាវរក
ភស្តុតាងដោយរប�ៀបណា ដ�ើម្បីបង្ហាញឲ្យដឹ
 ងថា មានភាគរយមនុស្សច្រើនជាង
កាលនោះដែលផឹកស្រាហួសហេតុពេក ប�ើប្រៀបធ�ៀបនឹងពេលឥឡូវៗនេះ?
ព្រះគម្ពីរបានល�ើកឡ�ើងយ៉ាងច្បាស់ ហ�ើយក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ផងដែរ
ថា ការផឹកជ្
 រុលដល់ស្រវឹងគឺជាបញ្ហានៅកាលនោះ ហ�ើយក៏នឹងនៅបន្តជាបញ្ហា
ដល់ឥឡូវនេះផងដែរ។ ប៉ុន្តែ ដូចដែលរាល់អ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមក
យ�ើងក្នុងនាមជាអំណោយទាន ក៏យ�ើងនឹងនៅបន្តរករប�ៀបក្នុងការបង្ខូចវា ក៏
ដូចជាប្រើប្រាស់វាសម្រាប់អំព�ើអាក្រក់ដែរ។ ប៉ុន្តែ គ្រាន់តែដោយសារ ប�ើមាន
នរណាម្នាក់យកអ្វីមួយទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់អំព�ើអាក្រក់ នោះមិនមែនមាន
ន័យថា យ�ើងមិនគួរប្រើប្រាស

់វានោះទេ។ ប�ើចំណុចនេ
 ះគឺជាចំណុចដ
 ៏ពិតមែ
 ន
នោះព្រះយេស៊ូវនឹងមិនធ្វើឲ្យទឹកក្លាយទៅជាស្រានៅឯកន្លែងមង្គលការឡ�ើយ។
ពីព្រោះ

មាននរណាម្នាក់អាចទទួលទានស្រានោះបាន ហ�ើយក៏អាចស្រវឹងបាន
ផងដែរ។ ហ�ើយនោះគឺមិនមែ
 នគ្រាន់តែជាស្រាលំៗនោះទេ ប៉ុន្តែជាស្រាយ៉ាងល្អ
(យ៉ូហាន ២:១០)។ ប៉ុន្តែ ដូចដែលទាក់ទងនឹងអ្វីច្រ
 ើនផ្សេងទ�ៀត ព្រះគម្ពីរបាន
ល�ើកទ
 ឹកចិត្តឲ្យយ�
 ើងប្រើប្រាស់វាកុំហ
 ួសហេតុពេក។ ជាជាងតមទាំងស្រុង ផល
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ផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណត្រាស់ហៅឲ្យយ�
 ើងចេះមានការគ្រប់គ្រ
 ងល�ើខ្លួនឯង ហ�ើយការ
មានផលផ្លែនោះគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថា ព្រះវិញ្ញាណគង់នៅក្នុងយ�ើង។
សរុបសេចក្ដីមក ត�ើគ្រីស្ទបរិស័ទអាចផឹកស្រាបានដែរឬទេ
 ? ចម្លើយគឺ៖ បាន!
ហ�ើយយ�ើងខ្ញុំក៏គិតផងដែរថា យ�ើងគួរតែប្រើប្រាស

់ស្រានៅពេលដែលយ�ើងធ្វើ
ពិធីល�ៀងព្រះអម្ចាស់ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងកាន់តែអាចត្រាប់តាមលំនាំដ�ើមរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកកាន់យ�
 ើងក្នុងព្រះ
 បន្ទូលទ្រ
 ង់បាន ជាជាង
ធ្វើតាមនូវច្បាប់ថ្មីដែលមនុស្សបានបង្កើតមក។
មានគេបានមូលបង្កាច់ព្រះយេស៊ូវថា ទ្រង់ជាមនុស្សប្រមឹក ពីព្រោះព្រះអង្គ
បានផឹកស្រា (ម៉ាថាយ ១១:១៩; លូកា ៧:៣៤)។ ត�ើនរណាជាអ្នកមូលបង្កាច់
ទ្រង់? គឺសាសនា។ គឺពួកផារិស៊ី។ គឺសាសនាដែលបានបង្កើតវិន័យសម្រាប់
ឲ្យមនុស្សត្រា
 ប់តាម ហ�ើយហៅឈ្មោះគេ
 អាក្រក់ៗ ពេលដែលគេមិនត្រា
 ប់តាម
វិន័យដែលខាងពួកសាសនា

បានបង្កើត។ អស់អ្នកណាដែលជ�ឿថា គ្រីស្ទបរិស័ទ
មិនគួរទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុល ក៏នឹងមិនមានផ្លូវគេ
 ចចេញ
ពីសេចក្ដីពិតមួយនេ
 ះដែរ៖ ព្រះយេស៊ូវមិនគ្រា
 ន់តែ
 ផឹកស្រាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែព្រះ
 
អង្គថែ
 មទាំងធ្វើឲ្យមានស្រា ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកដទៃ
 អាចផឹកបានផងដែរ។ ព្រះជាម្ចាស់
បានបង្កើតស្រាសម្រាប់ឲ្យយ�ើងផឹក និងមានអំណរសប្បាយក្នុងវា។
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សំណួរ
ត�ើមានពេលណាដែលគ្រីស្ទបរិស័ទមិនគួរទទួលទានស្រាដែរឬទេ?
មាន! យ�ើងត្
 រូវតែប្រ
 ើប្រាស់ប្រាជ្ញារបស់យ�ើងក្នុងគ្រ
 ប់ពេ
 លទាំងអស់។ ប្រសិន
ប�ើសតិសម្បជញ្ញៈដ៏ទន់ខ្សោ
 យរបស់លោកអ្នកថ្
 កោលទោសលោកអ្នក នោះលោក
អ្នកមិនគួរទទួលទានស្រាឡ�ើយ ឬក៏ប�
 ើការដែលលោកអ្នកទទួលទានស្រានឹង
ធ្វើឲ្យសតិសម្បជញ្ញៈរបស់នរណាម្នាក់ក្រៀមក្រំ នោះលោកអ្នកក៏មិនគួរទទួល
ទានស្រាដែរ (១កូរិនថូស ៨:១០-១២; ១០:២៨-២៩)។ ក្នុងព្រះគ្រីស្ទ យ�ើង
មានសេរីភាព—ដ្បិតជីវិតវិសេសជាងការស៊ីផឹកទៅទ�ៀត។
ខាងក្រោមនេះគឺជាសំណួរមួយចំនួនដែលលោកអ្នកគួរតែ
 ស
 ួរខ្លួនឯងមុនចាប់
ផ្ដើមផឹក៖

១. ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចង់ផឹកភ េសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុល?
ត�ើខ្ញុំកំពុងតែ
 ផឹកស្រា ដ�ើម្បីបំភ្លេចទុក្ខកង្វល់ ឬភាពឈឺចាប់ ឬដ�ើម្បីឲ្យស្រវឹង?
ប�ើដូច្នោះមែន នោះខ្ញុំមិនគួរផឹកទេ
 ។ ត�ើខ្ញុំកំពុងតែ
 ផឹកស្រា ដ�ើម្បីជាការបង្ហាញ
ពីចិត្តអរព្រះគុណ ដោយសារព្រះអង្គបានផ្គត់ផ្គង់? ប�ើដូច្នោះមែន នោះចូរផឹក
ចុះ។ យ�ើងមិនគួរផឹកស្រា ដ�ើម្បីឲ្យគ្រា
 ន់តែ
 អាចចូលចុះចំណោមគេក្នុងលោកីយ៍
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នេះឡ�ើយ។ រាល់អ្វីៗដែលយ�ើងប្រព្រឹត្តឡ�ើង គឺយ�ើងគួរប្រព្រឹត្តឡ�ើងនៅក្នុង
ជំន�ឿ ព្រោះប�ើមិនដូច្នោះទេ នោះមានន័យថា យ�ើងកំពុងធ្វើបាបហ�ើយ (រ៉ូម
១៤:២៣)។

២. ត�ើខ្ញុំបានធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបាបទាស់នឹងព ្រះជាម្ចាស់នាពេល
មុនៗ ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានផឹករហូតដ
 ល់ស្រ
 វឹងដ ែរឬទេ?
ប�ើខ្ញុំធ្លាប់មានរ�ឿងអតីតជាច្រើនដែលបានក�ើតឡ�ើងដោយសារខ្ញុំស្រវឹងស្រា
នោះដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវតែ
 ប្រ
 ើប្រាស់
ប្រាជ្ញា និងការគ្រប់គ្រ
 ងល�ើខ្លួនឯង ដោយមានចិត្តចង់ផ្គាប់ព្រះ
 ទ័យព្រះជាម្ចាស់
ជាជាងចង់ផឹកស្រា។ ព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់យ�ើងយ៉ាងច្បាស់លាស

់ហ�ើយថា
ទ្រង់មិនស
 ព្វព្រះទ័យឲ្យយ�
 ើងស្រវឹងស្រានោះទេ។ ហ�ើយប�ើដូច្នោះមែន នោះទំនងជាការដ៏ល្អប្រស�ើរណាស់ប�ើខ្ញុំមិនផឹកតែ
 ម្ដង ដ�ើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំធ
 ្លាក់ក្នុងការល្បួង
ដោយផឹករហូតដល់ស្រវឹងជោកខ្លួន។ អំព�ើបាបគឺជារ�ឿងដ៏កាចសហាវណាស់
ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាយ�ើងមិនគួរលក់ព្រលឹងយ�ើងដោយប្ដូរនឹងស្រាមួយ
កែវជាដាច់ខាត។ ប៉ុន្តែ វាក៏ជារ�ឿងដ៏សំខាន់មួយត្រង់ថា លោកអ្នកមិនគួរថ្
 ក ោ ល
ទោសអស់អ្នកដែលផឹកស្រា ដោយគ្រាន់តែពឹងផ្អែ
 កល�ើចំណុចថា ខ្លួនមិនផឹក
(១ធីម៉ូថេ ៤:៣; កូឡូស ២:១៦-២៣)។

៣. ត�ើខ្ញុំមានទម្លាប់ក្នុងការផឹកស ្រាច្រើនពេ
 កពីមុនៗដែរឬទេ?
លក្ខណសម្បត្តិមួយរបស់អ្នកត្
 រួតត្រា
 គឺថា គាត់មិនគួរ «ចំណូលស្រា» ឡ�ើយ
(ទីតុស ១:៧)។ លោកអ្នកមិនគួរឲ្យអ្នកផ្សេងមានគំនិតមកកាន់លោកអ្នកថាជា
21

មនុស្សប្រមឹកនោះឡ�ើយ ទោះប�ើលោកអ្នកមិនស្រវឹងពេ
 លផឹកច្រើនក៏ដោយ។
ការផឹកស្រាគឺគួរជាអ្វីមួយដែលយ�ើងធ្វើឡ�ើងដោ
 យមានភាពរីករាយអរសប្បាយ
មិនមែ
 នជាអ្វីមួយដែលមានការត្រួតត្រា
 ល�ើលោកអ្នកឡ�ើយ។ ដូច្នេះ ប�ើលោកអ្នក
ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលផឹកច្រ
 ើនពេ
 ក នោះលោកអ្នកគួរតែ
 ចាប់ផ្ដ
 ើមកាត់បន្ថយការ
ផឹក ឬក៏ឈប់ផឹកទាំងស្រុងតែ
 ម្ដងទៅ។ ចូរទូលស
 ូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយលោក
ក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រ
 ងល�ើខ្លួនឯង។

៤. ប�ើខ្ញុំផឹកស ្រា ត�ើសតិសម្បជញ្ញៈរបស់ខ្ញុំនឹងថ ្កោលទ�ោសខ្ញុំ
ដែរឬទេ?
ទំនងជាលោកអ្នកធ
 ្លាប់ទទួលបានការបង្រៀនជាយូរយាណាស់មកហ�ើយថា
ការដែលគ្រីស្ទបរិស័ទទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងគឺជារ�ឿងមិនត្
 រឹមត្
 រូវទេ ហ
 �ើយថា
ប�ើលោកអ្នកផឹកស្រាសព្វថ្ងៃនេ
 ះ នោះសតិសម្បជញ្ញៈរបស់លោកអ្នកនឹងថ្
 ក ោ ល
ទោសលោកអ្នកជាមិនខាន។ លោកអ្នកមិនគួរផឹកស្រាឡ�ើយ។ វាមិនមែនជា
ការដែលបង្ហាញថា លោកអ្នកមានប្រាជ្ញាទេ ប�ើលោកអ្នកធ្វើនូវអ្វីដែលទាស់
ប្រឆាំងនឹងស
 តិសម្បជញ្ញៈរបស់ខ្លួន។ សាវ័ក ប៉ុល បានសរសេរក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ
រ៉ូម ១៤:១៤ ដូចតទៅ៖ «ខ្ញុំដឹ
 ង ហ�ើយក៏ជ�
 ឿពិត ដោយនូវព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថា

គ្មានអ្វីស្មោ
 កគ្រោកដោយខ្លួនឯងទេ គឺស្មោកគ្រោកដល់តែអ្នកណា ដែលជ�ឿថា
របស់នោះស្មោកគ្រោកប៉ុណ្ណោះ»។ ប�ើលោកអ្នកទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនៅពេល
ដែលខ្លួនគិតថាមិនគួរទទួលទាន នោះជាអំព�ើបាប ព្រោះលោកអ្នកមិនមែ
 នកំពុង
តែទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងក្នុងជំន�ឿ។ ដូចដែលសាវ័ក ប៉ុល បានល�ើកឡ�ើងក្នុង
ខ២២ និង២៣
 ៖ «អ្នកឯងមានជំន�ឿយ៉ាងណា ចូរជ�ឿយ៉ាងនោះតែម
 ្នាក់ឯងនៅ
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ចំពោះព្រះចុះ មានពរហ�ើយ អ្នកណាដែលមិនកាត់ទោស

ខ្លួនឯង ក្នុងការដែល
ខ្លួនរាប់ថាធ្វើបាន តែប�ើអ្នកណាបរិភោគទាំងស
 ង្ស័យ នោះមានទោសហ�ើយ ពី
ព្រោះមិនបានបរិភោគដោយជំន�ឿ ដ្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយឥតមាន
ជំន�ឿ នោះសុទ្ធតែ
 ជាបាបទាំងអស់ហ�ើយ»។

៥. ត�ើការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនឹងនាំឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ល្បួងមែ
 នឬ?
ជាទូទៅ ក្នុងលោកីយ៍នេ
 ះ ការផឹកស្រាតែងតែពាក់ព័ន្ធគ
 ្នាជាមួយនឹងអំព�ើបាប
ផ្សេងៗ ពីព្រោះពេលដែលពួកលោកីយ៍ទទួលទានស្រា ការស្រវឹងតែងតែនាំ
ឲ្យបុគ្គលដែលស្រវឹងនោះទៅប្រព្រឹត្តអំព�ើបាបបន្ថែមទ�ៀត។ ក្នុងនាមជាគ្រីស្ទ
បរិស័ទ ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅយ�ើងឲ្យធ្វើជាស្មរបន្ទាល់ល្អក្នុងចំណោម
អ្នកមិនជ�ឿ ហ�ើយឲ្យរស់នៅក្នុងលក្ខណៈឥតមានគេអាចបន្ទោសបាន (រ៉ូម
១២:១៨; កូឡូស ៤:៥; ១ធីម៉ូថេ ៣:៧; ភីលីព ២:១៥)។ ការនេះមានន័យថា
ការទៅផឹកនៅ KTV គឺមិនមែ
 នជាការល្អទេចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទ ពីព្រោះជាដំបូង
ភាគច្រើនអស់អ្នកដែលទៅ KTV គឺមិនមែ
 នគ្រាន់តែ
 ទៅផឹកស្រាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ
ក៏ទៅដ�ើម្បីសេពគ្រឿងញ�ៀន និងរួមដំណេកជាមួយនឹងស្រីពេស្យាទ�ៀតផង។
ហ�ើយលោកអ្នកក៏ទំនងអាចនឹងធ
 ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្ដីល្បួងដោ
 យចង់ប្រព្

រឹត្តដ
 ូច
ពួកគេ
 ផងដែរ។ «កុំឲ្យច្រឡំ

ឡ�ើយ ពីព្រោះពួកម៉ាកអាក្រក់តែ
 ងនឹងបង្ខូចកិរិយា

ល្អ» (១កូរិនថូស ១៥:៣៣)។
ហ�ើយចំណុចទី២ ទោះប�ើលោកអ្នកមិនបានរួមចំណែកក្នុងអំព�ើបាបក៏ដោ
 យ
ក៏ទំនងអ្នកដទៃ 

(មិនថាអ្នកជ�
 ឿ ឬក៏មិនជ�
 ឿ) អាចនឹងឃ�ើញលោកអ្នកទៅ KTV
ហ�ើយគិតថាលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តការទាំងអស់នោះដែរ ហ�ើយការនោះនឹងនាំ
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ឲ្យព្រះគ្រីស្ទមានព្រះនាមអាក្រក់ដោ
 យសារយ�ើង។ សាវ័ក ប៉ុល បានសរសេរថា

«ត�ើមិនដឹ
 ងថា រូបកាយអ្នករាល់គ្នា ជាអវយវៈរបស់ព្រះគ្រីស

្ទទេឬអី? ដូច្នេះ ត�ើ
ខ្ញុំនឹងយកអវយវៈរបស់ព្រះ
 គ្រីស្ទ ឲ្យទៅធ្វើជាអវយវៈរបស់ស្រីសំផឹងវិញឬ? ទេ!
មិនត្
 រូវនោះឡ�ើយ!»។ ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើព័ន្ធកិច្ចជាមួយនឹងស្ត្រីពេស្យា និងអ្នក
យកពន្ធ ប៉ុន្តែមិនមែ
 នក្នុងរប�ៀបដែលអាចមានគេមូលបង្កាច់ថាទ្រ
 ង់បានប្រព្រឹត្ត
ការនោះឡ�ើយ (មានតែគេ
 មូលបង្កាច់ថា ហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គទៅធ្វើជាមិត្តនឹង
ពួកគេ
 អញ្ចឹង សូមអានក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ ម៉ាថាយ ១១:១៩)។ ដូច្នេះ ចូរប្រ
 ើប្រាស

់
ប្រាជ្ញា ហ�ើយកុំដាក់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពនៃកន្លែងណាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នក
ងាយប្រព្រឹត្តបាប ប៉ុន្តែផ្ទុយពីនោះ៖ «ចូរឲ្យដឹងខ្លួន ហ�ើយចាំយាមចុះ ព្រោះ

អារក្សដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នា វាតែងដ�ើរក្រវែល ទាំងគ្រហឹមដូច
ជាសិង្ហ ដ�ើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្រ
 បាក់លេ
 បបាន» (១ពេត្រុស ៥:៨)។

៦. ត�ើការដែលខ្ញុំផឹកនឹងធ្វ
 ើឲ្យបងប្អូនរួមជំន�ឿក្នុងព ្រះគ្រីស្ទ
ភ្លាត់ជ�ើងដែរឬទេ?
ចំណុចនេ
 ះគឺជាចំណុចដ
 ៏គួរឲ្យស្មុ
 គស្មាញមួយណាស់។ ពីព្រោះ

យ�ើងមានសេរី
ភាពនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ ប៉ុន្តែមានគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានគិតថា យ�ើងគ
 ្មានសេរី
ភាពទេ។ យ�ើងគួរតែជ្រើសរ�ើសស្រឡាញ់បងប្អូនរួមជំន�ឿរបស់យ�ើង ជាជាង
ជ្រើសរ�ើសយកស្រា។ ការដែលយ�ើងមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនយ�ើងណាម្នាក់ភ្លាត់ជ�ើង
គឺជាការដែលយ�ើងស្រឡាញ់ពួកគាត់។ ប៉ុន្តែ យ�ើងក៏គួរតែព្យាយាមជួយផ្ដល់
ព័ត៌មានដល់ពួកគាត់អំពីសេចក្ដីពិតផងដែរ ដ�ើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ភ្លាត់ជ�ើងនៅ
ពេលអនាគត។ អ្វីដែលយ�ើងធ្វើក្នុងសេ
 ចក្ដីស្រឡាញ់ និងជំន�ឿក្នុងព្រះ
 ជាម្ចាស់
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គឺជាសេរីភាពរបស់យ�ើង។ ដូចដែលសាវ័ក ប៉ុល បានសរសេរក្នុងកណ្ឌគម្ពីរ រ៉ូម
១៤:២០-២៣៖

«កុំឲ្យបំផ្លាញការព្រះ ដោយព្រោះតែម្ហូបណានោះឡ�ើយ គ្រប់របស់ទាំងអស់
ឈ្មោះថាស្អាតមែន តែរមែងជាអាក្រក់ដល់អ្នកណាដែលបរិភោគដោយប្រទាំង
វិញ គួរតែកុំឲ្យបរិភោគសាច់ ឬស្រាទំពាំងបាយជូរ ឬអ្វីដែលនាំឲ្យបងប្អូនអ្នក
ជំពប់ ឬរវាតចិត្ត ឬធ្វើឲ្យខ្សោយនោះឡ�ើយ អ្នកឯងមានជំន�ឿយ៉ាងណា ចូរ
ជ�ឿយ៉ាងនោះតែម្នាក់ឯងនៅចំពោះព្រះចុះ មានពរហ�ើយ អ្នកណាដែលមិន
កាត់ទោសខ្លួនឯង ក្នុងការដែលខ្លួនរាប់ថាធ្វើបាន តែប�ើអ្នកណាបរិភោគទាំង
សង្ស័យ នោះមានទោសហ�ើយ ពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយជំន�ឿ ដ្បិតការ
ទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោ
 យឥតមានជំន�ឿ នោះសុទ្ធតែ
 ជាបាបទាំងអស់ហ�ើយ»។
ត្រង់នេះសាវ័ក ប៉ុល កំពុងតែនិយាយទាក់ទងនឹងជំន�ឿរបស់បងប្អូនក្នុងព្រះ
គ្រីស្ទ មិនមែ
 នទាក់ទងសេចក្ដីល្បួងនៃការស្រវឹងទេ។ ប�ើការផឹកស្រានឹងបណ្ដាល
ឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់មានការចុះខ្សោយក្នុងជំន�ឿរបស់គាត់ ព្រោះគាត់ជ�ឿយ៉ាង
ម៉ឺងម
 ៉ាត់ថា គ្រីស្ទបរិស័ទមិនគួរផឹកទេ ន
 ោះយ�ើងក៏មិនគួរផឹកនៅក្បែរគាត់ដែរ។
ប៉ុន្តែ ប�ើគាត់គ្រាន់តែមានសេចក្ដីល្បួងក្នុងការផឹករហូតដល់ស្រវឹង នោះយ�ើង
គួរល�ើកទឹកចិត្តគាត់ ហ�ើយជួយគាត់ក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រ
 ងខ្លួនឯង ហ�ើយ
កុំឲ្យប្រព្

រឹត្តបាប។

៧. ប�ើអ្នកជិតខាងខ្ញុំដ ែលមិនមែ
 នជាអ្នកជ�
 ឿព្រះយេស៊ូវហ�ៅខ្ញុំ
ឲ្យផឹកជាមួយគាត់ ត�ើខ្ញុំគួរធ្វ
 ើយ៉ាងម៉េច?
ដូចក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈ យ�ើងត្រូវតែទូលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានប្រាជ្ញា
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មកពីស្ថានសួគ៌ដល់យ�ើងក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលនឹងប្រទានសិរីល្អដល់ព្រះ
គ្រីស្ទ។ ទំនងការចូលរួមពិធីឡ�ើងផ្ទះ ឬក៏ពិធីមង្គលការជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាង
របស់លោកអ្នក ការផឹកស្រាដប ឬក៏ស្រាកំប៉ុងជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងរបស់
លោកអ្នកអាចនឹងប�ើកទ្វារសម្រាប់ដំណឹងល្អ ពីព្រោះលោកអ្នកមិនទាន់បាន
ថ្កោលទោសការផឹកស៊ីរបស់អ្នកជិតខាងបែបជាពុទ្ធសាសនានិយមនៅឡ�ើយ
(យោងតាមសីល៥ «សុរាមេរ័យមជ្ជប្បមាទដ្ឋានា វេរមណី» ដែលប្រែថា «វ�ៀរ

ចាកហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្ដីប្រមាទ គឺផឹកនូវទឹកស្រវឹង គឺសុរា និងមេ
 រ័យ»)។
ហ�ើយទំនងតាមរយៈការដែលលោកអ្នកធ្វើជាគំរូនៃការចេះគ្រប់គ្រ
 ងខ្លួនឯងពេល
ដែលលោកអ្នកចូលរួម ដោយមិនផឹកដល់ស្រវឹង នោះលោកអ្នកទំនងអាចជា
ប�ើកទ
 ្វារសម្រាប់ដំណឹងល្អ ពេលដែលមានគេសួរអ
 ំពីមូលហេតុដែលលោកអ្នក
មិនផឹករហូតដ
 ល់ស្រវឹង។
ដូចដែលសាវ័ក ប៉ុល បានសរសេរថា «ដ្បិតទោះប�ើខ្ញុំមិនជាប់បម្រើអ្នកណា

សោះក៏ដោយ គង់តែខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅជាអ្នកបម្រើដល់មនុស្សទាំងអស់វិញ
ដ�ើម្បីឲ្យបានមនុស្សជាច្រើនទៅទ�ៀត ខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាសាសន៍យូដា ដល់
ពួកសាសន៍យូដា ដ�ើម្បីឲ្យបានពួកយូដា ហ�ើយដូចជានៅក្រោមបន្ទុកក្រឹត្យ
វិន័យ ដល់ពួកអ្នកដែលនៅក្រោមបន្ទុកក្រឹត្យវិន័យ (តែខ្ញុំមិនមែននៅក្រោម
បន្ទុកក្
 រឹត្យវិន័យទេ) ដ�ើម្បីឲ្យបានពួកអ្នក ដែលនៅក្នុងបន្ទុកក្
 រឹត្យវិន័យ ហ�ើយ
ដូចជាឥតក្រឹត្យវិន័យដ
 ល់ពួកអ្នកដែលគ្មានក្រឹត្យវិន័យ (មិនមែ
 នថាខ្ញុំឥតក្រឹត្យ
វិន័យរបស់ព្រះ
 ទេ គឺខ្ញុំនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យព្រះ
 គ្រីស

្ទវិញ) ដ�ើម្បីឲ្យបានពួកអ្នកដែល
គ្មានក្រឹត្យវិន័យដែរ ខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាខ្សោយដល់ពួកអ្នកកម្សោយ ដ�ើម្បីឲ្យ
បានពួកកម្សោយគឺបានត្រឡប់ជាគ្រប់សណ្ឋានទាំងអស់ ដល់មនុស្សទាំង
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អស់ ប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះដល់អ្នកខ្លះ ដោយសារសណ្ឋានទាំងនោះឯង»
(១កូរិនថូស ៩:១៩-២២)។
ប៉ុន្តែ វាក៏អាចជារ�
 ឿងមួយដែលថា ការចូលរួមផឹកជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងរបស់
លោកអ្នកក៏ទំនងមិនមែ
 នជាការធ្វើស
 ្មរបន្ទាល់ល្អផ
 ងដែរ ជាពិសេសប�ើអ្នកជិត
ខាងរបស់លោកអ្នកផឹករហូតដ
 ល់ស្រវឹងញឹកញាប់ពេក។ ពីព្រោះប�ើដ
 ូច្នោះមែន
នោះការអញ្ជើញរបស់គាត់គឺជាការអញ្ជើញឲ្យផឹកដល់ស្រវឹង ដែលការនោះមិន
ស៊ីគ្នានឹងរប�ៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយ�ើងរស់នៅនោះឡ�ើយ។ ក្នុងករណី
នេះ នោះទំនងជាការល្អប�ើលោកអ្នកបដិសេធការអញ្ជើញរបស់អ្នកជិតខាងរបស់
លោកអ្នកឲ្យទៅចូលរួមផឹកជាមួយគាត់ ហ�ើយពេលដែលលោកអ្នកមានឱកាស
ល្អ នោះចូរពន្យល់ប្រាប់គាត់អំពីមូលហេ
 តុ ប៉ុន្តែពេ
 លដែលគាត់ហៅ លោកអ្នក
ក៏អាចទៅអង្គុយកំដរគាត់ ដោយយកឱកាសនោះបង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែ
 
ល្អជាមួយនឹងគាត់។
សំណួរដែលយ�ើងត្រូវស
 ួរខ្លួនឯងគឺ៖ ត�ើកា
 រដែលខ្ញុំផឹកនឹងថ
 ្វាយព្រះកិត្តិយស
ដល់ព្រះគ្រីស្ទ ហ�ើយនឹងប�
 ើកទ
 ្វារក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកជិតខាងរបស់
ខ្ញុំដែរឬទេ? ឬក៏ត�ើការដែលខ្ញុំផឹកនឹងបង្ខូចព្រះ
 នា
 មរបស់ព្រះគ្រីស

្ទ ហ�ើយបិទទ្វារ
ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ? ចូរអធិស្ឋានទូលស
 ូមប្រាជ្ញាពីស្ថានស
 ួគ៌ ខណៈពេល
ដែលលោកអ្នកព្យាយាមថ្វាយព្រះកិត្តិយសទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងកាលៈទេសៈ
បែបនោះ។ ដូចដែលសាវ័ក យ៉ាកុប បានសរសេរថា «តែប�ើអ្នករាល់គ
 ្នាណាមួយ

ខ្វះប្រាជ្ញា មានតែសូមដល់ព្រះ ដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយ
សទ្ធា ឥតបន្ទោសផង នោះទ្រង់នឹងប្រ
 ទានឲ្យ» (យ៉ាកុប ១:៥)។
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ការផឹក ឬក៏ការមិនផឹកគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្ដីសង្គ្រោះនោះឡ�ើយ។ យ�ើង
មិនគួរថ្
 កោលទោសអ្នកដែលផឹក ឬក៏អ្នកដែលមិនផឹកនោះទេ។

យ�ើងខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ដោ
 យល�ើកឡ�ើងនូវសម្រង់ស
 ម្ដីរបស់សាវ័ក ប៉ុល ដែលតាម
រយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ គាត់បានប្រកាសអំពីសេរីភាពរបស់យ�ើងក្នុងព្រះ
 គ្រីស្ទ
ឲ្យយ�ើងស៊
 ី និងផឹកនូវអ្វីដែលយ�ើងចង់ ដ�ើម្បីថ
 ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់៖

«ប�ើខ្ញុំទទួលទានដោយអរព្រះគុណ នោះត�ើហេតុអ្វីបានជាគេប្រកាន់ទោស
ខ្ញុំ ដោយព្រោះរបស់ដែលខ្ញុំបានអរព្រះគុណរួចហ�ើយនោះ ដូច្នេះ ទោះប�ើស៊ី ឬ
ផឹក ឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយ នោះចូរធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះ»
(១កូរិនថូស ១០:៣០-៣១)។
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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

លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព្រះគម្ពីរភាសាខ្មែរជាសំឡេង
បានហ�ើយ!

អស្ចារ្យមែន!

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

